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VĚŘ SVATÉ PRAVDY!

PROFJOSEF ŽIVOTEK
ZÁBŘEH NA MORAVĚ



„Synu, ldi dnes a pracu) na vinicil“ (Mat. 21, ES.)
vv!

„Kdo ven ve mne, má životvěčný. (lan 6, 47.) —
„Kdo neuvěří, bude završen.“ (March 16, 16.)

TIŠTÉNOJAKO auxons

Iaho strom, stoiící u vody na výsluní, roste a zelená se,
hvete a nese ovoce, „když Pán Bůh dá“, tah mladý
slromeh, pěstovaný v půdě vědění a věření, má býti :: víry
živ (Řím. 1, 17.). Z vír-Y má pobírat vláhu, teplo a světlo,
aby svatč cítil, svatě chtěl a svaté se činil.

„On žná [ každou naší tíž,
čím přítel (člověk) dál, tím On je blíž.
On setře haždou slzu s řas

& změní noc na ]itřní jas.“ (I. V. Sládek.)

„lá pak jsem ubožáh a chudas,
Bože, na pomoc mi příspěi !“ (Žalm 69, 9.)



1Nóš věčný cíl
OTÁZKA!

PŘÍPRAVA:
Zamysli se! ——„Člověk krátce žije a jako

rostli-na vzchází a vadne.“ (Job. 14, Z.) ,.Pomíjí
svět i dychtění jeho.“ (1. Jan 2, 17.) „Nemáme
zde domova trvalého“ (Žid. 13, M.) „Jsme tu
na zemi jakou poutníci.“ Ubírá se člověk do
svého domu věčného.“ (Kaz. 12, S.) Nejsme tedy
stvořeni jen pro život pozemský. K čemu' jsme
tedy na světě? —
PŘÍKLAD:

Sv. František z Assisi šel jednouvedle
stavení, u něhož pracoval zedník. „Pomáhej
Pán Bůhl“ pozdravil světec a dal se do řeči
5 dělník-em. „Co tu děláš, mistře?" — Zedník
odpověděl: „Od božího rána stavím a pracuji.“
— „A k čemu pracuješ?“ tázal se svatý. „Abych
si vydělal nějaký groš.“ — „A k čemu je ti
potřeba peněz?“ — „Abych měl zač si koupit
chleba.“ — „A k čemu potřebuješ chleba?“ -—
„K čemu?", odpověděl zedník s úsměvem. —
„Chci přece být živ.“ — „A k čemu žiješ?“ byla
poslední otázka světcova. Na tu zedník už nevěá
děl odpovědi. Zvěděl ji od sv. Františka.
VYSVETLENI:

]. Od pradávna hloubali lidé o tom, proč
vlastně je člověk na světě. Otázkabyla
vždycky stejná, ale rozmanitá na ni odpověď.
Spisovatel LJ N. Tolstoj ve svém posledním
románu „Vzkříš-ení“ líčí ruského inteligenta
Njechludova, který se vší energií se vrhá na
vědu, .aby mu odpověděla na otázku: „Proč
žiji? Jaký je cíl .asmysl mého života?“
Ale poznává, že věda nemůže mu uspokojivě
odpověděti. A proto rozmrzen odvrací se od
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[nía táže se náboženství. Zde dochází uspokojivé
odpovědi na otázku, jež už dávno b-ouřila a
znepok-ojeovala jeho nitro.

Sv. Ber-n ard v osamělosti čast-osám sebe se
tázal: „Ber-narde, pověz mi, proč pak jsi zde?“
Tázal se tak protš), ne že by snad na odpověď
teprve čekal, ale aby si poslední cíl svůj připoa
mínal. Proč, k čemu jsme na světě? — ]sme
na světě, abychom Pánu Bohu sloužili a za to
na věky spasení byli. — Nejsme zde jedině,
abychom pracovali, jedli, pili a zemřeli, jsme
povoláni k vyššímu životu? máme býti účastni
věčné blaženosti. _Jsmezde jen poutníci a cizinci,
naším domovem je nebe. „Bůh chce, aby všichni
lidé byli spasení. (1. Tím. 2, 4.) Jako touží
cestující po otcovském domě, jako tažný pták
po jihu, jako řeka po moři, tak touží duše naše
po nebi. „Ty jsi nás stvořil pro sebe, 0 Bože, a
mepokojno jest srdce naše, dokud nnespočine
v Tobě, o Panel“

Dne 15. března 1898 umíral spisovatel Váw
lav Kosmák. V horečceplakal: „Pojďme na
věčnostl“ Ke třetí hodině ranní zvolal: „Vidím
město veliké, opevněné, pojďme dálel“ — Po
chvíli těžce oddechnuv, žesnul v Pánu. Kéž by
iduše naše, až bude odcházeti na věčnost, spa;
třila město svaté, Jerusalem nebeský! Kéž by
mohla zvolati: „N.alezla jsem život a došla jsem
spasení od Hospodinal“

1. K čemu jsme na světě?
1. Na světě jsme, abychom Boha pozn á;

vali. Bůh sám byl nám v této věci nápomocen.
Už prvním lidem v ráji se zjev-oval,sám se
jim poznati dával, posílal lidstvu p rorok y,
kteří zvěstovali jeho vůli. Konečně poslal svého
Syna, který poučil dokonale lidstvo o Bohu.
Nyní poznáváme Boha svým roz u mem, ú sty
svých rodičů, kněží, vychovatelů, ka;
zatelů a četbou náboženských knih
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a spisů. Máme se snažiti vůli boží poznati a ji
plniti.

2. Jsme na světě, abychom Boha ctili. Ctíme
už člověka, který vyniká postavením, vědomost;
mi, spravedlností, dobrotivostí. Kterak bych-om
neměli ctíti Boha, který je pánem světa, který
je vševědoucí, nejvýš spravedlivý, nejvýš dobro;
tivý? — Kdo z lidí nebo andělů může se mu
vynovnati? —

3. Jsme na světě, abychom Boha milovali. Bůh
je pravda, dobro a krása. Všechno, co je ďoko;
nalé, přitahuje .a nozehřívánaše srdce. Kristu s
P án nám mimo to poručil, abychom Boha milo;
.Valiz celého srdce, : oelé duše své a ze vší mysli
své. Bůh jako nejdokonalejší bytost je také
naší lásky hoden. Kromě toho je jí hoden, že
všechno dobré máme od něho.

4. Jsme na světě, abychom Pánu Bohu slou:
žili. Na nebi mu slouží andělé .a svatí. Na zemi
mu mají sloužiti lidé. Bohu p-osloužíme sou;
kromě:modlitbou, konáním dobrých
skutků, anebo veřejně: účastním-calise veřeja
ných bohoslužeb, průvodů .a pod. Bohu sloužiti
jest kralovati. Bohu sloužíme, když věříme prav;
dy boží, hledíme si milosti boží a plníme zákon
boží. Tomu nás učí katolické náboženství. Učiti
se katolickému náboženství jest učení nejpo;
třebnější. Jest stručně obsaženo v katolickém
katechismu.Blahoslavení, kteří slovo
boží slyší .azachovávají“ (Luk.11,28.)
Otče milý, pane náš! Tobě chceme sloužit bez.
ustání, Ty nám k tomu dej své požehnání.

2. Co chce Bůh od nás? —
.a)O prvních lidech praví se v biblických

dějinách: „Bůh mluvil s nimi jako s dětmi.
Mluvil s nimi zajisté o stvoření, o nádheře
nebeské, o cíli .a konci člověka. První lidé po;
slouchali s radostí slovo boží; i když všemu
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dobře nerozuměli, mohli věřiti a to chtěl po
nich Bůh. Co my musíme činiti? — (Věřiti
pravdy boží.)

b) Bůh dal prvním lidem také přikázánír
Jedno přikázání už znáte. (Se všech stromů raj;
ských jez...) První lidé měli zachovávati jeho
přikázání. Mámeali my dojíti cíle, musíme jako
pocestní všímati si pravé cesty a dávati pozor
na ukaz-ovatele cesty, t. j. řikázání boží. —
„Choešali vejíti do života, zac ovávej přikázáníl“
(Mat. 19, 17.) Která přikázání musíme především
zachovávati? —- *

c) V ráji stály dva zvláštní stromy, nejvzáCa
nější byl „str-om života“ a „strom 1905
zn ání“. K čemu sloužil strom života? -—
(V ráji je strom života, který živí lidi k nesmra
telnosti.“)

Také my máme stnom života, to je Kristův
kříž nebo Spasitel sám. (Na mnohých kost-e;
lích nebo farách lze viděti obrazy stromu kříže
s bohatým ovocem.) Spasitel získal nám svým
utrpením a smrtí bohaté milosti; na nás jest,
abychom si trhali z tohoto stromu milosti. Čím
dosahujeme těchto milostí? (Prostředky svátost;
nými)
SOUHRN:

Proč jsme na světě? — Co chce Bůh od nás?
— Které přikázání dal Bůh prvním lidem v ráji?

Kdo nám ukazuje cíl naší pozemské pouti?
Která cesta ved-e k věčnosti? ——Čím dosahujeme
sílu pro pout k nebi?
NAUČ'ENI:

1. 0 sv. Stanislavovi se vypravuje,že
měl málo radosti na tomto světě. Často říkal:
„Pro vyšší věci jsem se narodil!“ Také
my jsme se nenarodili jen pro tuto pomíjející
zemi, náš pravý domov je nebe. „Co prospěje
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člověku, byť získal celý svět, ale ztratil život
věčný?“ (Mat. 16, 26.) Konečně se mu daří
jako pavouka s jeho pavučin-ou. Mnoho dní
se nanamáh-al, aby si upředl jemnou pavučinu.
Tu přijde dívka s metlou a je po slavnosti.
(Blázen v evangeliu) Děti, nezapomeňte nikdy,
k cemu jste na světě, jak vznešené je vaše povoa
lání! Nezapomeňte na nebe!

2. Abychom dosáhli šťastně cíl, mu s í-me
věrně plniti vůli boží. Kdo vámříká,co
Bůh chce od vás? V které hodině se zvláště
o tom učíte? (V hodině náboženské.) Čtení,
psaní, počítání, přírodopis jsou užitečné a pro;
spěšné předměty pro život; vyučování nábof
ženství však vám ukazuje cestu k věčnému
životu. Buďte proto v hodině náboženské VždýCž
ky pilní, buďte ozomí jako dítky na obrázku
na první stránce Eatechismu. Potom bud-ou o vás
také platiti slova Ježíšova: „Blahoslav-ení,
kteří slovo b-oží-slyší a zachovávají“
(Luk. 11, 28.) Nenechte se zahanbiti dětmi poa
hanskými, které se nebojí obětí pro vyučování
náboženství.

PŘÍKLAD K PROHLOUBENI:

(Bylo to v r. 1919 v Albanii. ]esuité chtěli
pořádati misie. Hle, tu za předešlé noci I'OZPDU4
tal se po celém okolí déšť spojený s průtrží
mračen. Řeky se rozvodnily a celá rovina před
vesnicí byla na metr zaplavena vod-ou. Misionáři
se domnívali, že nepřijde nikdo... Kdo by to
byl očekával? V prvních a následujících dnech
přišly zástupy děti, aby se zúčastnily mše sv.
a vyučování sv. náboženství. Ubohé dětí! Úplně
pnomoklé, voda z nich jen kapala, zabláoené až
po kolena, opírajíce se o hůl přišly sem, puosadily
(se v kuvost-elea trpělivě naslouchaly výkladu
katechismu. Knězi jich . lo líto, když p'ozorov
val, že tu děti seděly hodiny v promoklých
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šatech a botech. Když jim ke konci poděkoval a
podivil se jejich statečnosti, pravily: „Důstojný
pane, abychom se sem mohly dostati a katechi54
mu se učiti, nebylo by nám ani za těžko a než
bylo by to ani mnoho pro nás, kdyb chom se
musely sem brodití v blátě až po k: .“)
KRESL EME: Tomášek—Jan, Knesbyke katechismu,

obr. 1. — A. Schneid, Zeichnen im
Religionsunberricht, obr. 31.

2 Zjevení a víra
OTÁZKA 2, Í:

PŘÍPRAVA:
Odjakživa se ptával člověk: O dkud je

svět? K čemu jsem na světě? Co bude
se mnou po smrti? Jaký jest Bůh? -—
Na tyto otázky nelze pouhým rozumem najíti
jasné odpovědi. I to zjevil Bůh hned prvnímu
člověku. Později mluvil Bůh k lidem po tisíce
let mnohokrát a mnohými způsoby. (Žid. l,1.)
Pravdy, Bohem zjevené, slovou zjevení boží,
pravdy boží, neboli svaté pravdy.

Skrze koho zjevil Bůh svaté prav;
dy?
PŘÍKLAD:

Zbožná legenda vypravuje, že ve svátky sva;
todušní modlili se apoštolé společně „Věřím
v Boha“; každý z nich jed-en článek složil.
S tím potom poslali sv. Petra do Říma. Neníali
to docela správné, pak je jisto, že apoštolské
vyznání víry pochází z dob sv. apoštolů. O čem
jedná apoštolské vyznání víry? (O působností
Otce, Syna .a Ducha sv.) ,
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VYSVETLENI:

Jmenujte mi svaté osoby, s nimiž nozmlouval
Bůh Obec! — Bůh pravil k Adamovi: „Se
všech stromů rajských jez, ale se stromu proz
střed ráje ať nejíš! Kdybys jedl s něho, zemřešl“
První lidé nezachovali toto přikázání. Ztratili ráj
a mil—ostposvěcující pro sebe a pro nás. Jim
a nám slíbil Bůh Vykupitele slovy: „Nepřáatelství stanovím mezi tebou a ženou,
mezi potomstvem tvým a potomstp
vem jejím. Ona rozdrtí hlavu tvou“
Jim a nám slíbil Bůh těžkou práci: „ V potu
tváře budeš jísti chléb, dokud se zas
n-evrátíš do země.“

Zaslíbení o Vykupiteli obnovil Bůh, když
zkoušelAbrahama a Jakub a. Rozliěnábyla
zjevení, která Bůh svěřil MMojžíšovi. Učinil
ho vůdcem národa, dal mu desatero přikázání,
která dodnes platí.

Bůhmluvilk Davidovi, Šalomounovi,
Eliášovi, Jonášovi, Micheášo-vi, Da;
nielovi, k Isaiášovi a oznámiljim příchod
slíbeného Vykupitele.

Ještě více zjevení dal Bůh v N. Z. skrze
Ježíše Krista a apoštoly. Podalnámvý;
klad o věcech, které lidé nemohli věděti, ku př.
že Bůh je tpojjediný, že po hříchu je mil-osrdný.
Ježíš Kristus nám mnoho pravil, co musíme
činiti, abychom se dostali do nebe.

Proč věříme Bo-hu všechno, co zje„
vil? Bůh nelže a mluví vždy jen pravdu; ne'
může se mýliti. — Hoch jeden měl otce, který
byl hvězdářem. Otec pravil k synovi: „Zítra
odpoledne ve 4 hod 46 minut bude zatmění
slunce.“ Syn věří otci na slov-o. Myslí si: Otec
to musí věděti, nepřepočítá se, memýlí se, ne;
obelže mne. Rovněž tak věříme Bohu, poněvadž
se nemůže mýliti a nemůže lháti.
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Bůh nemluvil ke všem lidem; ve St. Z. zjevil
svatépravdyskrzepatriarchy a proroky,
posledněpak skrze Ježíše Krista a je;
ho apoštoly. Odkud víme, co Bůh mluvil?
Patriarch-ové a proroci dostali rozkaz, aby z'jez.
vení boží podali dále národu israelskému, aby
je napsali a věrně zachovávali. — V N. Z. ;
staral se Kristus, aby se nic neztratil-o z to o,
co kázal. Založil církev, která nám předkládá
zjevení boží. Pravil apoštolům: „Jděte do celého
.světa a učte všechny národy.. . učte je zachová/
vati všechno, co jsem přikázal vám. (Mat. 28,
19, ZO.) Slova tato platí také nástupcům apoa
štolů,papeži a biskupům. Jejich rozkazem
hlásá kněz, co Bůh pravil. Nyní máte vyučování
náboženství, já vás učím zjevení boží.

Jak vděčni musím-e býti Bohu, že mluvil k lig
dem, ze ještě nyní víme, co jim pravil. Jak smut,
no by nám bylo bez zjevení božích! Jak ubozí
jsou pohané, kteří jenom málo vědí o pravém
Bohu a jen těžko se dostanou do nebe. Proto
buďte vždy ve vyučování náboženství pozorný
a modluete se k Bohu, abyste r-ozuměly nebes;
kým pravdám a podle nich také žily! Važte si
katechismu a biblických dějin a nvekreslete v
nich různé'obrázky : dlouhé chvíle! Raději se
\pilně učte! chučíte se pro školu, nýbrž pro
život, nejen pro život pozemský, ale více ještě
pro život věčný.

SOUHRN:

S kterými osobami starozákonními rozmlouval
Bůh? — Co pravil k Adamovi? — Kterými slw
vy slíbil Bůh Vykupitele? — Proč věříme Bohu.
všechno, co zjevil? ——Skrze koho zjevil Bůh
svaté pravdy ve Starém Zákoně, skrze koho
v Novém Zákoně? — Kdo nám předkládá Zje,
vení boží?

10



NAUČENÍ:
Svou víru už jste slavnostně vyznali. NCStYďť'

te se nikdy za svou víru, zachovejte si ji až do
smrti! Choešali cest-ovati do ciziny, musíš míti
pas. Bez pasu nebudeš přes hranice propuštěn.
Pno život věčný potřebujeme zase svatou víru. —
„Bez víry nemožno líbiti se Bohu." Ještě přísa
něji praví Spasitel: „Kdo nevěří, bude zatracen“.
Staré přísloví praví: „Jak kdo věří, tak žije, jak.
kdo zije, tak umírá, jak kdo umírá, tak jede, jak
kdo jede, tak zůstává. Střezte se lidí, kteříme,
mají vírul Modlete se, abyste neztratili víru!
Modlete se k sv. patronům, sv. Cyrilu a Mezi
toději, k sv. Václavu, bl. Anežce, aby
svou přímluvou uchovali vám víru.

PŘÍKLAD K PROHLOUBENÍ:
Indický kníže poznal evropského misionáře.

Ctností a učeností získal si kněz plnou důvěru
knížete a býval velmi oblíbeným hostem na
jeho dvoře. S živou pozorností naslouchal kníže
výkladu misionáře, vyprávěLli o své vzdálené
vlasti, o zemi a lidech. Jednoho dne za řeči při:
pomněl misionář, že v jeho domovině v zimě
zmrzá voda a častokráte bývá tak zmrzlá, že lze
jíti přes řeky a jezera, ano že lze po nich jeti
s vozem i saněmi. „To není pravd-"a, pravil
kníže, „to nemůže býti.“ A od této chvíle bylo
po důvěře. Misi—onářbyl v jeho očích lhář a
podvodník. „Neboť“, pravil, „kdo mě tak nestyf
datě obelže, nezasluhuje 'ode mne více víry.“

Docela jinak si počínali indičtí žáci na jesuita
ské škole v Bombay. Když jim kněz vyprávěl
o sněhu a ledu, tu se tázali: „Co je to sníh?“
Je bílý snad jako vlna?“ „Ano, ještě bělší.—“
„Ale sníh je studený, neníaliž pravda? Jak to
přijde? Vlna není přece studená! — A potom
lsníh je měkký a lze jej přece smáčknouti v
kouli, potom sníh ztvrdne. Koulí- lze házeti a
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také i někomu uškoditi. Smáčkn-emeálivlnu, než
drží; není také vlněných koulí, jimiž lze házeti.
Proč je tomu u sněhu jinak?“ — Co jim měl
kněz odpověděti? Mohl jim jen říci: „Tomu
nerozumím a žádný učenec na světě nemůže vám
to vysvětliti; je tomu tak!“ Studenti se tím tv
spokojili a pravili: „Pr.avíáli to kněz, musí to
býti pravda. ]istě n-elž-elSám viděl sníh v Evro;
pě; sám dělal sněhové koule a pocítil na svém
těle.“ ——Kdo jednal rozumněji, kníže, který
.si počínal podle zásady: „Čemu nerozumím, bo;
mu nevěřím,“ nebo žáci, kteří plně uvěřili své;
mu učiteli? —

KRESLEME: T-omášek—Jan, Kresby ke katechismu,
obr. 2. — A. Schneid, Zeichnen im
Religionsunterricht, obr. 32.

3 Písmosvaté
OTÁZKA 2, 4

PŘÍKLAD:

Oblíbený český povídkář V. Beneš Tře;
bízský v jedné své povídce píše: „Za dne
musili lidé robotovati na panském, za dne do;
léhal jim k uším posměch a úšklebek, takže se
jim oči zalévaly slzami, ale navečer, když vše
bylo uzavřeno, bývalo na stole nozevřeno Písmo
svaté, a někdo z domácích četl, ostatní posloua
chali. V'. těchto chvílích bylo zapomenuto den;
ních trampot, slzy v očích vysušeny a ve tvá;
řích prokmital paprsek blaživé naděje.“

Příchyl-nost našich předků k Písmu svatému
krásně vylíčil a zvěčnil básník A. Heyduk
v básni:
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„V pohorské síňce, matném při kahánku
dvě stará srdce pospolu:
babička v bibli poslední čte stránku,
dědeček skloněn ke stolu.
Půl věku četli z oné svaté knihy,
Pán Bůh jim chránil chudý práh,
na starých hlavách necítili tíhy
bílé, jak sněhy na horách.
Ta svatá kniha oelým jejich svět-em...
Do'óetli, hlavy sklonili,
jediné „Amen“ zněl-o dvojím nebem —
ráno jim hranu zvonili.“

O

VYSVETLENI:

Co Bůh zjevil skrze patriarchy a proroky, za:
pisovali mužové Duchem svatým osvícení. Tak
povstalo Písmo svaté. Proč říkáme „svaté“? ——

Zápisy týkají se především naší spásy a účel
jejich jest vésti duše ke svatosti. Duch svatý
sám vnuknul některým mužům, aby se OdhOdf'
lali psáti, nadchnul je a bděl nad nimi, aby ve
věcech věroučných nechybili. Proto církev naše
prohlásila na sněmu tridentském, ze původcem
knih svatých je Bůh sám. Právem také napsal
lspisovatel Bělohlávek, že od Boha Otce
mámepřírodu, od BohaSynaNejsvětější
Svátost a od DuchasvatéhoPísmo svaté.

Bůh ponechal i svatopisci úplnou volnost. —
Vnuknul mu jen myšlenku a ponechal mu na
vůli, v jaký šat 'i obleče. Každý z nich psal
podle svých oso ních scho-pností, vzdělání a
místních okolností. _

Písmo svaté slov.-ejinak bible, to jest Kn i;
ha (nejsvětější .a nejdůležitější). Hlavní příd
běhy z Písma sv. jsou V knize Biblických
dějin. Ie to kniha pro děti [nejpoučnějnšíVer
liký myslitel Tolstoj napsal: „Bible jest jedi;
nou knihou, kterou uznávám za nejlepší k za,
čáteční četbě pro dítky. Bible upravená pro dítky.
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byla by nejlepší knihou lidu. Já sám vyučuji a
vyučoval jsem povždy biblické dějepravě a kažf
dé jiné vyučování dějepravy prohlašují za škoda
"live.-“

Jak se dělí? — Otevřte si své „Biblické
:dějiny“l Z kolika částí se skládají? Jak se jme;
nuje první čast, jak druhá? '

Středem Písma svatého jest posvátná osoba
našeho Vykupitele. Knihy, které byl napsány
pred Jeho příchod-em, tvoří první íl, říkáme
mu „Starý Zákon" , a knihy, jež byly na,
psány po příchodu Kristově a v nichž je vy,
“psáno jeho pozemské působení, jmenujeme
„No vý Zák on .Knih starozákonníchjest čtya
řioet šest, novozákonních dvacet sedm. Nejsou
ani stejně objemné.

Co obsahují knihy Písma sv.?
Co je pohromadě v Písmě sv., bylo dříve od!

děleno v jednotlivé knihy. Patriarchové Adam,
.Abraham všechno, co im Bůh pravil, vy;
pravovali svým dět.em Ngojžíš to napsal a
vyličuje všechna zjevení od stvoření světa až
do své smrti. Po něm vypravuje Josue dále
dějiny lidstva. Četli jste o Ge de on-ovi, Samo
:sonovi a S.amule1i.'1'o je napsáno v knize
Soudců. Krásné vypravovánío Boo zovi a
_Rutě je napsáno-v knize Ruth. O Saulovi,
Davidovi a jiných králech vypravujíčtyři
knihy královské. Zvláštníkniha vypravuje
o Tobiášovi, jiná o Juditě, jiná zaseo
Esteře, jiná o Esdrášovi, jiná o Nehea
miášovi, dvěknihyobsahujídějinyMakkaa
'bejských a Eleazara.

Velice pěkná je kniha o Jobovi, velmi půa
vabné jsou žalmy, které se často zpívají 0 ne;
šporách. Co Bůh zevil norokům, napsal Isaa
.iáš, Jeremiáš, zecl'iiel, Daniel a j.

Co činil Božský Spasitel na zemi, 00 učil a
'trpěl, je napsáno ve 4 evangeliích: Mato ua
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še, Marka, Lukáš-e a Jana. — Matouš
byl oelnikem, stal se apoštolern a napsal asi v r.
45 své evangelium pro židokřesťany. Dokázal,
že ežíš je zaslíbený Mesiáš. -— Marek,
žák apoštola Petra, napsal kolem r. 50 v Římě
své evangelium a ukázal četnými zprávami o
zázracích,že Ježíš je Syn Boží. — Lukáš,
žák apoštola Pavla, byl malířem a nakreslil v
evangeliu(r. 55) .o Ježíši obraz milosrdné
lásky boží. Má mnoho přirovnání.— Jan
psal kolem r. 100 a doplnil první tři tím, že
ponejvícevypravovalřeči Ježíšovy. Od Lúa
kášepocházítaké Skutky apoštolské, kte;
ré vypravují obzvláště o Petrovi a Pavlovi,
Mimo to máme listy od sv. Pavla, Petra,
Jakuba Mladšího a Judy Tadeaše.

Písmo svaté Starého Zákona je psáno poneja
víoehebrejsky, Nového Zákona řecky. —
Sv. Jeroným přeložil celou bibli do latiny
před 1500 lety. Při tom bydlel v Betlémě u jesli;
ček Ježíškových. A jistě žádná kniha na světě
nebyla přeložena do tolika řečí jako bible. Úpig
ně byla vydána ve 40 jazycích evropských,
v 41 jazycích .asi'ských, ve 14 jazycích africa
kých, v 10 jazycích australských a oceánských a
ve 3 jazycích amerických, tedy celkem ve 108
řečech. Kromě toho v některých řečech přeloženy
byly jen jej-í části. Celkem byla přeložena úplně
nebo z části do 517 řeči a nářečí, jimiž lidstvo
mluví.

Naše nejstarší česképísemnépamátkyjsou
překlady bible. Svatí bratří Soluňští, za=
kladatelé našeho písemnictví, když chtěli naše
pohanské praotce získati pro křesťanství, pře;
kládali Písmo sv. do jazyka slovanského. To
bylo bohatství veliké, které nám přinesli.

V českém národě vůbec byla vždycky zvlášta
ní příc'hylnost k Písmu svatému. Byly doby,
kdy skoro v každé rodině bylo Písmo svaté a
kdyi ženy se v Písmě sv. vyznaly. — Známý
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italský cestovatelAeneáš Silvius, který Ce;
chy navštívil a potom pepsal své dojmy z cesty,
sděluje, že vČechách mnohé ženy znají lépe Fis;
mo a lépe mu rozumějí než v Italii mnohý prelát.

Mnozí naši vynikající vlastenci, jako na př.
Karel Havlíček Borovský, byli každodenními
čtenáři Písma svatého.

0 vydání Písma sv. se u nás postaralo „Sv a;
tojanské dědictví“. Vydalo je v různých
vydáních. I o kapesní vydání se postaralo.

Církev svatá velice si váží Písma sv. Čbeali
,kněz evangelium, povstane všechno před slw
vem božím. Na konci líbá kněz knihu a praví:
„Tato svatá slova věřím a vyznávám.“

Církev si Písma sv. vždycky nesmírně ván
žila a váží posud. První křesťané ukrývali
je před slídivými zraky pohanů. Když některý
křesťan Písmo sv. vydal, byl považován za
zrádce .a odpadlíka. Mnozí raději dali život, než
by byli vydali Písmo sv.
N A U C ENl :

Církev vždycky povzbuzovala své věřící, aby
Písmo sv. pilně četli. Věděla, že pozorné četba
jeho nemůže nezůstati bez duševního užitku.
Je to četba stará, ale stále svěží a časová. Dovede
potěšiti, uklidniti, k dobrému vésti a od zlého
odvrátiti. Tisíce duší už se jí sytilo a nasytilo.
Veliký světec Augustin vyznal: „Co mne ve
světě nejvíce dojímá a co nade vše miluji, jest
hlas Tvůj, Bože, obsažený v Písmě svatém.“
PŘÍKLAD K PROHLOUBENI:

Českému studentovi, enž se odstěh04
val do Ameriky, se po biblické dějepravě tak?
p-ozastesklo, že si psal svým rodičům do Čech,
aby mu ji poslali. Když ji dostal, vřele za ni
Íděkoval .a psal, že si v ní každodenně čte a že
zapomene na všecko, neboť myslí, že je doma.

KRESLEM E : Tgmážšek—Jan, Kresby ke katechismu,0 I'. .
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4 Últnl podání
a *r .( 7. u .1 ::

PŘÍPRAVA:
„Brali-i. uchovávejte podané nauky, kterým

jste se 'nmu-ili .ll' skrze naši řeč, at' skrze náš list.“
(2. Solun. 2. IS.) '
PR!KI.AI)1

Kninlílc .n protestant přeli se spolu o ústní
podání. l'l'nl't'slnnt pravil: „Všechno, co Bůh
zjevil, je v l'ísmč svatém. ÚStní- podání je „zbya
tečné ..1bezcenné.“ Na to pravil protestant ka;
tolik-ovi: „l )ucih—mi sem svou biblí a já vám na
místě dokáži. že ústní- podán-í je potřebné.“
Protestant přinesl knihu a dal ji katolíkovi. Ten
v ní Chvíli Ii.—alnvnlsem tam, potom zvolal: „Pag
nic, piv.-ji si Pl.—unosvaté a nikoli tuto pohád;
kovou knlžkul" ---—Hnčvivč odpověděl pro;
testant: „Ale pm.—aimpěkně, to je přece Písmo
sv.“ Na to katolík odlmvlclá: „T-akl — A odkud
— smímali se tázati — vibe, že právě tato kniha
je pravé .a skutečné Písmo sv.?“ — „Tuto otáz;
ku,“ odpověděl pmtcstant, „mohu vám lehko
z-odpověděti. Že je to Písmo sv., vím od svého
otce .a předků, kteří je po staletí uctívali jako
boží slovo a nám předali“ Tu pravil katolík:
„Chytil jste se do vlastní pasti! Vy jste-p-ova4
ž-ovalústní podání za nepotřebné, ano i bezoem
ně, a nyní sám potřebujete podání na důkaz, že
tato kniha je Písmo svaté.“ —
VYSVĚTLENÍ:

Všechna zjevení Ježíšova nebyla apoštoly na;
psána. Sv. ].an praví na konci evangelia: „Jest
však ještě mnoho jiných věcí, které učí-nil Je;
žíš; kdyby se napsaly každá zvlášť, myslím, že
by ani celý svět neobsáhl těch knih, které by se
musily napsatif“ (Jan 21, ZS.) Pán Ježíš ani
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nechtěl, aby se všechno napsalo. Sám nenapsal
ničeho.Apoštolům dal rozkaz: „Jděte a uč;
tel“ Neřekl: „Jděte .a pište!“ Právě kázáním
byl-o lze učiti sta a tisíce lidí. Psaním by to bylo
nešlo tak rychle, tiskáren nebylo.

Tak apoštolové mnohé učili jen úst-n ě. To;
liko někteří apoštolové psali to, co kázali, ale
ne všechno. A tak zůstalo všelioos z učení apo;
štolů za jejich dob nenapsán-o a podávalo se
věřícím jen ústně. Na př., že místo soboty se
má světiti neděle, že jest očistec, že svátostí je
sedmero, že každý člověk může platně křtíti.

Zjevené pravdy, které apoštolé jen ú s tně
podávali, ale nenapsali, slov-ouú stní podání.
Bloudil by tudíž, kdo by ústní podání zamítal.“
„Bratři, zachnovávejt-epodané nauky, kterým jste
se naučili .at“skrze naši řeč anebo skrze náš listl“
(z. Soluň. 2, 15.)

Mnohé pravdy, kheré máme věděti, nejsou
v Písmě svatém. Praví se: „Křtěte jel“, ale jak
si při křtu sv. počínati? Mají s-e křtíti jen do;
spělí, smějí se křtíti dítky? Stačí, když se poleje
hlava křtěnoova nebo třeba ponořiti oeléh-o člroa
věka ve vodě? O tom není v Písmě svatém
zmínky. Rovněž tam neenalézáme, že máme svě;
titi neděli.

Odpověď na tyto otázky dává nám církev ka:
tolická.„Jděte do celého světa a učte
všechny národy... učte je zachová;
vati všechno, co jsem přikázal vám.“
(Mat. 28, 19. ZO.) Tím slovem Ježíš Kristus
odevzdal zjevené svaté pravdy apoštolům a je;
jich nástupcům, „aby je neporušené zachovávali
a všem lidem předkládali k věření. Nástupci
apoštolů jsou biskupové apoštolsky svěcení a
římským papež-em sjednocení neboli církev učící.

“Katolická církev čerpá pravou víru nejen z
Písma svatého, nýbržtakéz ústního pon
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dání. V Písmě svatém a v ústním podání jest
zjevení boží obsaženo, to jsou p r a me n y v i r y.

Stručně jsou pravdy, Bohem zjev-ené, obsa;
ženy v modlitbě „V ěři m v B 0 h a". Říkáme
té modlitbě„apoštolské vyzn ání vír y“,
protože pochází z dob apoštolských. Má dva;
náctc dílů, ty slovou „čl á n k y v i r y“.

NAUCENI:

Znáte zajisté krásný příběh o věmém sluhovi
Elie ze rovi. Po dlouhé cestě dorazil do Ha;
ranu. U studny před městem nechal vélbl-oua
dy odpočinout. Bylo k večeru. I modlil se Elia
ezer potichu: „Hospodine, pnokaž dnes milost
pánu mému. Za chvíli bud-ou sem přicházeti
dcery z města pro vodu. I zapr-osím jednu z
nich: Dej se mi trochu napíti. Řekneali ona:
Napij se, a velbloudy tvé nap-ojím také, — bude
mi to znamením, že tu jsi vyvolil pro Izáka.“

Co se tak modlil, přicházela dívka velmi spa:
nilá. S-cstoupila ke studni, nabrala vody do
džbánu a chtěla odejíti. I předstoupil Eliezer
a řekl: „Dej se mi trochu napítil“ A ona hned
ochotně sdělala džbán s ramene a řekla: „Napij
se, pane můj, a velbloudy tvé napojím také.“

Děti, také duše naše prahne po pravděa spraa
vedlnosti.Kdo se nám dá napít? Církev boží
je to; jako Rebeka čerpá ze studnice pravdy,
kde se stékají dva prameny, Písmo svaté a ústní
podá-ní, .a dává se všem napít, kteří pot-om tou;
ží. Také k vám mluví jako Božský Spasitel Ina
slavnosti stánků: „Žízníali kdo, pojď ke mně a
pijl" (Jan 7, 37.)

Poslouchejte rádi učení církve, které vám hláá
sá v náboženství a na kázání, a věřte pevně,
co vám předkládá. Zde je pravda. To společně
hned slíbíme a pomodlíme se: „Věřím v Bo;
ha, Otce všemohoucího...“
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5 Věřím v Boha
OTÁZKA 5

.-._-. . . __ ___—___._.._—_.._.____._..__. _._.. _ _ . _

PŘÍPRAVA:
Bůh! Kolik hvězd je na nebi, kolik stébel

trávy na lukách, kolik ryb v moři, kolik ptáků
v povětří, kolik listů v lese, kolik květin na
poli, kolik zrn písku na břehu oceánu a kolik
kapek vody je v oceánu — tolik krásných svě;
dectví mluví o velikosti Boha. „Zeptej se zvířat
a ona naučí tě a ptactvo nebeské ti to ukáže.
Mluv se zemí a odpoví ti .a ryby mořské řeknou
ti: „Kdo by nevěděl, že vše to stvořila ruka
Boží?“ (Job. 12, 7.—9.) „Každý totiž dům staví
se od někoho, ten však, jenž postavil vše-cko,jest
Bůh.“ (Žid. 3, 4.)

P Ř Í K L A D :

Za krásného letního d-ne sedělo v hostinci
pohromadě několik lehkomyslných mužů. Mlua
vili o náboženství. Někteří se honosili svojí ne;
věrou .a pravili, že, kdyby byl Bůh, mus-el by
se také jedenkráte viditelně zjeviti. Největším
křikl-ou-nema r-ouhačem byl sám hostinský. Po;
kud se bavili svými nevčreckými řečmi, přih-nala
se náhle prudká bouře. Nebe se zatemnilo, bles;
ky se křižovaly .a hrozně hřmělo. Pojednou
všechno ztichlo, a hostinský se začal modlit—i.
Pokřižoval se a modlil se „Otče nášl“ — Děti,
už jste zajisté slyšely, jak sem tam někdo řekl:
„Není Boha.“ Naopak zase jste slyšely, že i po;
hané moh-ou poznávati Boha, Ale co je Bůh?
Co je Bůh, nebudeme moci nikdy pochopiti.
Poslyštel Ve starověku žil moudrý muž, Simo;
nides se jmenoval. Jednoho dne se ho tázal král,
co je Bůh. Mudrc si vyprosil den na r-ozmy;
šlenou. Když se ho opět kníže tázal, vyprosil
si dva dny, příště zas-e čtyři dny a potom po
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každé tolik než před tím. Tu byl kníže netrpě;
livý i tázal se, kdy mu bude moci konečně tuto
otázku zodpověděti. Tu pravil Simonides: „Krá;
li, ustaň a nenut' mne, neboť čím déle přemýšlím,
co je Bůh, tím obtížněji je mi odpověděti, co
je Bůh. Co je Bůh?“

VYSVĚTLENÍ:

1. Bůh je Pán všeho světa, od něhož všechno
dobré pochází.„Každý dům jest od ně;
koho vystavěn.“ (Žid. 3, 4_) Samo „se nic
neudělá, nepohne, neoživí. Kdo udělal slunce
a měsíc, hvězdy a zemi? Kdo zeměkouli uvedl
v pohyb? Kdo všechno na zemi oživil a účelně
spořádal? ]ist—otněkdosi živý, rozumný, velea
mocný.

Tak soudí člověk zdravým rozumem. „Zpof
zdilí jsou všichni, kteří pozorují dílo, a nezna;
léznjí umělou. Neboť z velikosti a krásy tvorů
lze poznali jejich stvořitele“ (M-oudr. 13, 1. 5.)
Jen „pošetilý říká si v duchu: Není Boha.“
(Žalm 13, l.) „Nikdo nep-opírá Boha, leč kdo
si přeje, .aby Boha nebylo.“ (Sv. Augustin.)

Bůh stvořil svět, zachovává jej a řídí. Proto
slovev PísměsvatémPán neboli Hospodin,
Král králů, Otec nebeský. Stvořenému
rozumu je Bůh „nevystihlý“ (]er. 32, 19.), „pí—ef
bývá ve světle nepřístupném“. (1. Tím. 6, II.)

Viditelně se Bůh zjevilv podoběpout;
nika Abrahamovi. Když jednoho dne byl
Mojžíš se svým stádem daleko na poušti až
u hory Hor-e b, zjevil se mu tam Hospodin
v podobě ohně. Keř tam totiž hořel — hořel,
ale neshořel. Tomu se Mojžíš velice podivil a
řekl si: „Půjdu se podívat, což-e ten keř pořád
hoří.“ A šel.

Najednou slyší z hořícího keře hlas: „Moja
žíšil Nepřistupuj sem; sezuj obuv 5 nohou
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svých. Svaté je místo, na kterém stojíš. Já jsem
Bůh praotců tvých“ I. sezul si Mojžíš obuv
a zahalil si tvář, neboť se neosmčlil patřititi na
Boha. A Hospodin mluvil: „Viděl jsem sou;
žení lidu svého v Egyptě a slyšel nářek jeho.
Vysv-obodím jej z ponoby egyptské a zavedu
jej do země Kanaan. Ty jej povedeš, a já budu
s tebou.“

Bůh se viditelně zjevil Mojžíšovi v po;
době ohně. Na poušti sám jim Hospodin uka;
zoval cestu. Šel před nimi za dne v sloupě
oblak-ovém, za noci pak ve sloupě ohni;
vém. Když oznamoval desatero přikázání, za;
čalo třetího dne časně zrána hřmět a blýskati se.

Jak vypadá Bůh? Na tuto otázku od;
pověděl Pán Ježíš u studnioe ]akubovy ženě
Samaritán ce: „Bůh je duch.“ Na první
stránce zprávy o stvoření se praví: „A duch boží
se vznášel nad vodami.“ Bůh je pouhý duch,
těla nemá. Písmo sv. praví: „Oči boží jsou sice
jasnější než slunce,“ nebo „jsme v rukou bw
žích,“ nebo „,uši boží néohluchlyf' Má Bůh oči,
uši, ruce? (Nemá) Jen po lidsku říkám-e:„boží
“oko“, „boží ruka", abychom si snáze předsta4
vili, že Bůh všechno vidí, že je všemohoucí,
dobrotivý a spravedlivý.

Je skutečně Bůh? — Můžeme viděti
vzduch, plyn a elektřinu? Vzduch, plyn a eleka;
třina je tu, ale nevíme, jak vypadá; vidíme jen
jejich účinek. Elektřina dává světlo, sílu a teplo,
rovněž plyn. Bez vzduchu bychom nem-ohli žití.
— Viděl jsi už duší? A přece je duše v čloa
věku. Nenífli duše v těle, je tělo mrtvé. Má oči
a nevidí, má uši a neslyší, má ruce a nemůže
jimi pohybovati.

Duše je duch a oživuje naše tělo. Andělé
jsou duchové. Rozdíl! Andělé nemají těla.
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Božský Spasitel pravil: „Bůh je duch, 'a ti,
kteří se mu klanějí, musí se mu klan-čti v duchu
a pravdě“. Tedy tvůj duch musí býti při mod;
litbě u Boha. Nestačí, že máš sepjaté ruce, že
si klekneš, že odříkáváš naučená slova a bez;
myšlenk-ovitě se modlíš „Otče náš“. Kde byly
dnes tvé myšlenky při ranní modlitbě? Pije;
mýšlel's, co jsi říkal? Snažil jsi se zapuditi zbyf
tečné myšlenky? Myslíš rád na Boha .a hledáš
ho svými myšlenkami? Duch Boží je větší než
tvůj duch. Bůh může tvého ducha učiniti šťast;
nym.

PŘÍKLAD K PROHLOUBENI:

Přední francouzský básník, Laveda-n, již na
počátku světové války z nevěroe stal se věřícím
mužem. Vypravuje ve Švém listě, který napsal
celému francouzskému národ-u, toto: „Stál jsem
na pokraji cesty a pozoroval vojáky, jdoucí bez-e
strachu, vesele smrti vstříc. Ptal jsem se jich:
„Proč jdete tak klidně?“ — „Věříme v Boha?“
byla jejich odpověď... Stojím na březích zkra
vavělých francouzských řek, kol mne plyn-ou
svaté vody (ř.-ek) slz. Zoufám. Ale stařenka z
Bretagne, jejíž synové vykrváoeli na bojišti, .a
která do krvava plakala, modlí se: „Zdrávas
Maria.“ Jak zast děl jsem se před touto že;
nou!.... Co by bylo z Francie, kdyby synové
její nevěřili a ženy se nemodlily? Minulost
Francie je slavná. V budoucnu lépe bude je;
nom Věrou... Zoufat si musí národ, který než
věří, že pozemské bolesti budou odměněny 1184
beskými radostmi. V lepší doufat, když vše
klesá, kdo dovede bez víry? Není veškerá den-ní
práce trýzní, nemámegli viry?“

Tak krásně mluví Lav-edan () věřících v_ojínech
a potřebě víry. Věřící muž, .af vo'ín či nevojín,
zůstane v nebezpečí a v ohni po ušení- klidný,
pevný. Víra dodává mu síly.
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NAUČENÍ:
Mojžíš chtěl kdysi viděti Boha. Ale co “pravil

Bůh? „Tvář mou nemůžeš vidětil“ Boha uvidí
na věčnostis vatí a b 1až ení. Jako dítko, které
dlouhou dobu odloučeno- bylo od otce, zajásá,
spatříali jej zase, 'a vrhne se mu s radostí do
náruče, tak zajásám-e také my, až budeme moci
patřititi na Otce nebeského, od něhož jsme byli
tak dlouho odloučení. S radostí padneme před
ním na kolena .a zvoláme: „Otče náš, jenž jsi
na nebesíchl“ — Blahoslavení- čistého srdce, ne;
b-oť oni Boha viděti budou.“ (Mat. 5, 8.)
V chrámu St. Deniském, pohřebišti to fran!
c-ouzských králů, stála jednoho dne před oltáa
řem rakev. V ní odpočíval král Ludvík XIV.
Stát jsem já, říkával a rád se dával nazývati vez
likým. Kolem rakve stáli vynikající mužové
franc-nouzského národa. Prostý lid r_íaplňoval
ostatní chrám. Na kazatelnu vystupuje slavnv
tehdejší r-č'necník Masillon. První slov.,a která pre!
nesl nad mrtvým tělem královým, byla: Bůh
jedi-ný je veliký — .a žádný král. Ano, Bůh je;
diný je veliký, a víte, čím svou velikost zvláště
dokázal: Tím, že tu na zemi stvořil život. —
— ]esti jeden veškerenstvem svobodně vanoucí
duch, my cítíme jeho vládu a jej s úctou zveme
Bůh! (Jablonský)
MOD'LEME SE: Věřímv Boha...

K-R E S L E M E : Tgmšek — Jan, Kresby ke katechismu,o r. 3

6 Bůh je věčný
OTÁZKA 6

PŘÍPRAVA:
Věčný Bůh! — At' mluvíme o čemkoliv

v tomto stvořeném světě, říkáme vždy: od
vzniku věci až k jejímu konci, od jeho zrof
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zení až k jeho smrti. 0 člověku pravíme: od
kolébky až ke hrobu. O vysoké věži pravíme:
od paty až ke hrotu. A o celém světě se také
praví: ode dne jeho stvoření až k poslednímu
soudu . . . Jen jednou čirníme výjimku: když
mluvíme o Bohu. O něm praví Písmo svaté:
„Od věků až do věků, ty, Bože jsi.“ (Žalm 89,
2.) O něm zpívá kněz při mši svaté:... per
omnia sa-ecula saeculorum — po všecky věky
věků.“ A o něm se modlí věřící křesťan: „Sláva
Otci i Synu iDuchu Svatému, jakož bylo na
počátku inyní ivždycky a na věky věkův.“

Věčný Bůh! — „Prve než povstaly hory, prve
než se začala země, od věků do věků, ty, Bože,
jsi.“ (Žalm 89, 2.) Všechno do času, Pán Bůh
na věky. Bůh je věčný znamená: Bůh vždycky
byl, jest a bude. — Nejprve založils, Pane, ze;
mi, a dílem rukou tvých jsou neb-esa. Ona pw
min-ou, t však potí-váš. A všechna zvetšejí jako
roucha. štřídáš je jako šat, i střídají se; ty však
jsi týž, a tvá léta jsou bez konce.“ (Ž. 101,
26—28.)

PŘÍKLAD:

Kupci jakémusi se nedařil jeho obchod snad
následkem léta. Mezi lidmi bylo málo peněz.
Snad úpadek jeho obchodu zavinila drahota.
Byl zoufalý a často si naříkal na bídu. Na štěstí
však měl křesťanskou, rozumnou ženu. Také jí
byl-o mnohdy všelijak, ale nedávala to na sobě
znáti. Jednoho jitra seděla také ona zasmušile
u stolu a snídaně se ani netkla. Muž se jí tázal
po příčině. S počátku nechtěla žena odpověděti,
ale na nátlak odpověděla: „Dnes v noci _,jsem
měla velice smutný sen. Zdálo se mně, že Pán
Bůh umřel, že andělé o něho hořce plakali a
bílými kapesníky si oči utírali; potom šli s mrtvw
lou v černých šatech v hlubokém smutku. Také
na mne d-oléhal tento smutek velmi drtivě, že
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Bůh zemřel a proto jsem ještě i nyní smutzna.“
„Ale“ , pravil muž, „jak se ti může tak něco
hloupého zdáti? Může Bůh umříti?“ Tu se roz;
veselila žena a pravila: „Tak žije ještě starý
Bůh?" „Ano, ovšm'em, pravil udiveně muž,
„ovšem že žije; jak jen můžeš tak pošetile mlué
viti?“ Tu podívala se žena ještě pozorněji do
očí svého muže a pravil.:a „Tedy dobrá, žije/li
ještě starý Bůh, tentýž Bůh, který nás po čty,
řicet let vedl tímto životem a o nás se staral,
proč se obáváš a v něho nedůvěřuješ?.Bůh žije
ještě, nezměnil se, bude se dále o nás starati.“
Tu vyjasnila se tvář muž-ova, po dlouhé době
se zase usmál a pravil: „Máš ravdu, žen-o;
budu opět v Boha důvěřovatif' 0—také konal
a nezmýlil se.
VYSVĚTLENÍ:

l. Bůh pravil Mojžíšovi: „Já jsem,
který jsem. A tak jim řekni: „Ten, který jest,
posílá mne k vám. Co znamenají tato slova?
Bůh chce říci: Já jsem, který tu vždy byl a vždy
bude — věčný Bůh. Člověk nemůže tak o sobě
říci; neboť nikdo tu stále nebyl a také nezůstane.
Bůh však nemá začátku ani konce.

Před 20 lety nebyl jsi na světě, a nikdo na
tebe nemyslel. Před 100 lety nebyla tu ještě tvá
babička, před 1000 lety nebylo v našem městě
křesťanského kostela. Před 3000 lety ne-bydlili tu
ještě lidé. Ale Bůh tu již byl. Od které doby
jsou tu vůbec lidé, nikdo neví. Mnozí myslí,
že .od 100.000 let; mnozí učenci mají zato, že
země je už milí-on roků. Než zde byla země
a slunce, byl tu už Bůh, neboť v Žalmu 89.
se praví:„Prve nežli hory se narodily,
prve než počala země .asvět co plodit,
od věků .až do věků ty, Bože, jsi..“

Pro 100 letech nebudeš na zemi. Za 1000 let
nebude z tebe .ani prášku. Přijde doba, kdy
zde vůbec nebude lidí.
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Ale Bůh zde bude po 100.000 let-ech a bude
stále žíti. Představ si obrovský vrch, který by
sahal .až k mrakům. Každých tisíc let přiletěl
by ptáček .a odnesl by jediné zrnko písku. Ko;
lik let by ptáčck potřeboval, než by horu od;
nesl? Potom by ještě Bůh žil a ani jedna vte/
řina jeho života by se změnila. Bůh je a bude
vždy týž.

Bůh je věčný. Naše lidská duše má sice po;
čátek,ale nemá konec; je nesmrtelná. Tělo
a celý pozemský život zanikne.

2. Jak se mění lidé? Rostou, stárnou, jsou
chytřejší; ponesnáhlu pozbývají síly a musí umí—í;
ti. —-Starají se proto o pomíjející věci, věčných
si nevšímají. Starají se více o smrtelné tělo než
o nesmrtelnou duši. TOuží po bohatství, cti a
vážnosti. Co jsi dnes učirnil pro své tělo? —
(Sp.,al oblékl se a jedl.) — Co jsi učinil pro
duši? — (Nic.) — Ranní modlitba, mše sv.,
sv. přijímání, poslouchati, práce ke cti .a slávě
boží, zachovávati přikázání.

Tisíc let zde .na zemi jsou pouhou hodinou
pro dráhy jiných vzdálených světů. Jsou jen
vteřinou pro Pána světa, před nímž „tisíc let
jako den včerejší, jenž právě pominul.“ Vše
stárne, prchá, jen on jediný stále týž; jemu léta
neplynou. Nezná hranic času, nezná minulosti
a budoucnosti, on zná jen stálou, věčnou přl/
tomnost. Dějiny lidstva, od jeho počátku až do
ckonu tohoto světa, nejsou u něho objemnou
<nihou. nýbrž jediný otevřený list, jemu od
vcčnosti známý.
NAUČENÍ:

„Člověk je sice dítko času, ale určen pro věčz
most", a podle toho, jak se na ni připravil, tak
v ní jednou bude žíti. Když slavného řeckého
malíře, 7»eu xise, kdosi se tázal, proč tak dlouf
ho na jediném obraze pracuje, odpověděl: „Pro,
to, že maluji pro věčnost.“ — Zeuxis zesnul;
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“ale kolik bylo pokolení, jež ještě po smrti se
radovalo z krásy jeho obrazů a obdivovalo velí;
.kost jeho umění. Ale iplátno, v něž vtělil své
“velké umění, spuchřelo — a veta bylo po jeho
umění, byt po něm již nezbylo stopy.

Naše srdoe touží po věčném štěstí. Nenaléa
.záme je ve zlatě a majetku, to všechno není
věčné. „Bůh sám dostačuje“ (sv. Terezie.) Proto
volá sv. Jan: „N-emilujte světa ani co je ve
světě; neboť svět zaniká s rozkoší Kdo však
plní vůli boží, ten zůstává na věk (1. Jan 2,
15,17.) Jak důležitý je náš krátký život! Tě;
mito několika roky máme si založiti věčnou
blaženost! Žijme vážně! Bůh je věčný a nezmě,
nit-elnýl

„Králi pak věků, nesmrtelnému, je;
diném-u Bohu (budiž) čest a sláva na
věky věkův.“ (1. Tim. 1, 18.)
'KRESLEME: Tomášek—Jan, Kresby ke katechismu,

obr. 4. -— A. Schneid, Zeichnen im
Religionsunberricht, obr. 27.

7 Bůh je všudypřítomný (: vše
vědoucí OTÁZKA7,s

PŘÍPRAVA:
„Kam mohu zajíti před tvým duchem anebo

kam utéci před tváří tvou? Kdybych na nebe
vstoupil, jsi tam ty, jestlize si lehnu do pekel,
ejhle, tys tu. (Žalm 138,7. 8.) Jsem někde
'sám ? —

Bůh ví také dopodrobna co se děje ve světě.
Ví, co si myslíme, čeho si přejeme, čeho po;
třebujeme, co je pro nás nejlepší. Ví, co bude,
a předpověděl mnoho skrze proroky. Nikdy se
v ničem nemýlí, nic nezapomíná, jako by všech!
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no měl zapsáno v knize. Kniha bude otevřena-.
při posledním soudu. (Zjev. 20, 12.)
PŘÍKLAD:

Četl jsem kdysi r-oztomilou naivní příhodu
o malém chlapci. Často se hošík díval, jak jeho
otec béře do ruky sluchátko telefonu a před
rozhovorem takto se ohlásil: „Haló! Haló! Zde
N. N.... Jednoho večera s udivením zahlédl
otec, jak malý synáček si klzekl u své postýlky
a takto začal svou večerní modlitbu: „Halól.
Haló! Milý Božel Zde je Pavlíček! Otče náš,..
jenžjsiznanebesích...“ "
VYSVETLENI:

Když Jakub musel prchnouti před svým bra:
trem Esauem, přenocoval v poli. Tu měl sen.
Ve snu viděl stupně od země až k nebi. Andělé
boží po nich vystupovali a s-estupovali. Na;
hoře stál Hospodin a romluvil k Jakubovi:
„Já jsem Bůh otců tvýc . Budu tě chrániti na.
všech cestách a přivedu tě zase nazpět. Zemi,.
na které spíš, dám tvým potomkům. A jed-en
z potomků tvých přinese požehnání všem ná;
rodůmf“

Když Jakub procitl, pravil si pln úžasu: „Jak
posvátné je toto místo! Hospodin je na tomto
místě, a já jsem nevěděl. Je to dům boží a bráa
na nebeská"

David byl pronásledován na smrt. Co bylo
jeho útěchou? „Bůh je u mne!“ Bůh je všude.
[. Bůh je všudypřítomný.

a) Na nebi: Tu se radují andělé a svatí.
:: jeho krásy. Také se modlíme v modlitbě Pá;
ně: „Otče náš, jenž jsi na nebesíchl“

lv) Na zemi: Zde ve světnici, na silnici,
všude „kam mohu zajíti před tvým duchem
anebo utéci před tváří tvou? Kdybych na nebe.
vstoupil, jsi tam ty, jestliže si lehnu do pekel,
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ejhle, tys tu.“ (Žalm 138, 7. S.) Jako jsme oba
líčení vzduchem a ve vzduchu chodíme, tak

podobně kráčím-e před Bohem. Proto praví sv.
Pavel: „Bůh není daleko od nás; neboť v něm
žijem-e, hýbám-e se a jsme.“ Apok. 17, 27, 28.)

c) Na všech místech: První lidé stojí
před zakázaným stromem. Eva patří k zapověg
zenému plodu. Kdo je přítomen? (Adam, Eva,
ďábel). Kdo je přítomen ještě? (Bůh.) Bůh je
na každém místě. Adam a Eva chtěli se ukrytí
před Bohem. Ale Bůh viděl, jak zhřešili. ] onáš
chtěl Bohu uniknouti, ale Bůh byl při něm
na lodi a chránil ho, když byl v břiše velryby.
Bůh byl přitom-,en když Kain zabil Abela,
znal počet zlých lidí před potopou, znal
všechny hříšníky v Sodomě — on má a vidí
tebe, činíšzli něco zléh.o

Zvláštním způsobem je Bůh přítomen n a mí;
stě p-osv ěcen ém, zejména ve svátosti oltářní.
Proto říkámenašemu kostelu „dům boží“. V ko;
stele je mnoho andělů, kteří se klam Ježíši
Svátostnému. Není to stejné, mnodlímeglise do:
ma anebo v kostele. V kostele má modlitba více
účinků. Kostel je dům milosti. Mnozí říkají:
Modliti se mohu také v kostele. Správně. Ti,
kteří se tím chlubí, ani doma se nemodlí.

2. Bůh je vševědoucí. — Znám-e mnoho pří;
kladů, že je Bůh vševědoucí. Veleknězi Heli/
mu př-edpověděl: „Den, kdy potrestám Heliho
a jeho syny, není dalekol“ Předpověď se brzy
splnila. — David předpověděl na rozkaz boží
1000 let př. Kr. utrpení a zmrtvýchvstání, rovněž
i Is aiáš 700 let před Kr. Proroctví se vyplnilo.
Spasitel zemřel na kříži a vstal z mrtvých. —
Co předpovědělPán Ježíš? Zradu ]idášovu,
zapřeníPetrovo, záhubu městaJerusalea
ma, zničení chrámu jerusalemskéh-o, seslání

.Du cha sv. — To všechno se vyplnilo. Bůh
ví všechno, co se dříve stal-o nebo co bylo; ví
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všechno, co se nyní děj-e; ví, 00 se bude díti
v budoucnosti.

Co víš z toho, co se nyní děje? — Jen to,
co mohu sám viděti a slyšeti. Mnoho jsem Vi;
děl a se učil a zase jsem to zapomněl. Napw
sledy přišel ke mně muž a pravil: „Neznáte
mne? Před 12ti lety jste mne sezdával.“ Ničeho
jsem už o tom nevěděl. Jsou lidé, kteří prof-04
kuji budoucnost, ale nebývá to pravda.

Bůh ví dopodrobna, co se děje na světě.
Ví, co si myslíme, čeho si přejeme, čeho po;
třebujeme, co pro nás nejlepší. Ví, co bude,
a předpověděl mnoho skrze pnonoky. Nikdy se
v ničem nemýlí, nic nezapomíná, jakoby všechno
měl zapsáno v knize. „Knih-a bude přinesena“
k poslednímu soudu. (Zjev. 20, 12.)
NAUČENI:

l. Bůh je všudypřítomný. Kdysi kázal
misionář Indiánům. Pravil, že Bůh je všude.
Tu odvětil domorodec: „Takového Boha, který
je všude, všechno vidí, nemůžeme potřeb-ovatif'
Proč nechtěl domorodec slyšeti o Bohu všudy;
přítomném? Ob—ávalse, že by Bůh mohl viděti
jeho zlé skutky. „Sám nejsi nikdy!“ V p-okua
šení si mysli: Bůh je tu, vidí mne; potom tak
lehko nezhřešíš. Kdyby to Eva byla aspoň uváa
žila! Jak jinak_jednal egyptský Josef, cudná
Zuzana! Boj se hříchul —- Bůh je u tebe!
Vidí také, oo dobrého konáš a nemůže to za;
pomenouti. Vidí také tvůj strach .a nouzi. Mysli
si: Bůh je u mne, proč bych se bál?

2. Bůh je vševědoucí. Nezakládej-si na
svých vědom-ostech! Mudrc (Sokrates) pravil:
„Všechno, co vím, je, že nic nevím. Mé vědění
není více než svíčkové světlo u porovnání ke
slunci v srpnu.“ Rozšiřujte raději své vědomosti
o Bohu a náboženských věcech; to je důležitější
než pozemské vědomosti.
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PŘÍKLAD K PROHLOUBENÍ:
František a Jakub byli přátelé. František byl

mladší než Jakub, .ale jen o rok. Kdysi odpw
led-ne, když měli vol-no, vyšli si na procházku.
Tu přišli k veliké rolnické usedlosti, u něhož
byla prostorná zahrada. Na blízku nebylo viděti
nikoho. Všechno bylo na poli. Byla právě se;
noseč. Jakub chtěl využiti této příležitosti a
donésti několik hrušek. Pravil k Františkovi:
„Františku, postav se zde na rohu a dívej se po
okolí; až někdo půjde, zavolej na mne!“ Jakub
už na odpověď nečekal. Přelezl plot :: vlezl do
zahrady. Ohlížel se sem a tam. Zvláštní pocit
ho přešel. Svědomí se ozvalo. Přece se však “blíž
žil k svůdným hruškám. Když chtěl už utrhnouti
ovoce, uslyšel, jak František zavolal: „Jakub—e,
podívej se také nahorul“ Slova tabo ho jako
blesk ranila. Ruka jeho klesla. Vzpomněl si
v tuto chvíli na slova matčina: „Bůh tě vidí!“
Viděl před sebou matku, která ho varujícím
pohledem napomínala. Okamžitě opustil zahrá,
du. Přistoupil k příteli, podal mu ruku a pravil:
„Františku, neříkej ničeho rodičům! Ujišťuji tě,
že nikdy nezapomenu na tvá slova: „Podívej se
se také vzhůru!“
MODLEME SE:

„Otče můj! Který jsi vždy a všude přítomen,
dej, abych plněním tvých přikázání byl vždy
a všude tvým! Amen.“

K R E S L E M E: Tůmášek— Jan, Kresby ke katechismu,o r. 4.

8 Bůhje všemohoucí
OTÁZKA 9

PŘÍPRAVA:
Bůh je všemohoucí ——praví Písmo svaté

na mnoha místech. Ale i kdyby to nepravilo, je
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to ona božská vlastnost, kterou nejsnadněji po;
známe, jak na velikosti světa, tak ina vlastní
slabosti a bezmocnosti. Za letní bouře zaznívá
dunění hromu blesky křižují oblaky....
pevná země se pod našima nohama chvěje...
dravá vichřice z kořenů vyvrací duby... voda
rozvodněné řeky hučí . .. hle, to jsou okamžiky,
v nichž si p-omyslíme: jak moc-nýmusí býti Štve;
řitel, který jedinou myšlenkou stvořil všechny
tyto síly! „Věřím v Boha, Otce všemo,
houcího, Stvořitele nebe i zeměl“
PŘÍKLAD:

Mladý princ neměl rád mouchy a pavouky
„K čemu stvořil jen Bůh tento hmyz! Kdybych
mohl, všechny bych zničil.“ Vypukla válka. Mlaá
dý princ musel do války, kterou přirozeně také
prohrál. Musel se dáti na útěk před nepřítelem,
který ho pronásledoval. Unaven usnul v lese.
Nepřátelský vojín se připlížil, aby ho zavraždil.
Moucha píchla prince do tváře. On se probudil
a zapudil tak nepřítele, svého vraha. Potom
se ukryl v jeskyni. Přes noc upředl pavouk síť
nad vchodem Ráno přišli dva nepřátelští vojíni
a hledali královského prince. Už už chtěli vejíti
do jeskyně a podívati se, zdali tam snad nema-4
jdou kořist, po níž slídí. Ale spatřili u vchodu
pavučinu... „Tu nemůže býti,“ pravili, „jinak
musel roztrhati pavučinu.Princ se to brzy na
to dověděl, jaké úklady mu byly stnojeny. Dě,
koval Bohu a velebil jeho velikou moudrost
a moc.

Bůhje všemohoucí: Bůh může vše;
cko, co chce. „U Boha nic není nemožno“
VYSVETLENI:

Všemohoucnost Boží se ukázala při stvo;
ření a zázracích. Bůh pravil: „Buďl“ A sta;
lo se. Na nebi svítí za noci nesčíslně mnoho
hvězd. Přírodozpytci of-otografo-vali důkladně
oblohu nebeskou a napoóetlina 4700mil.
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hvězd. Většina z nich je větší nežli země. Asi
80 dní museli bychom cestovati vlakem anebo
lodí, abychom ji mohli obejíti. Přece však je
ještě z nejmenších hvězd. Mnohem větší je
slunce. 11/4 milionů museli bychom složiti
povrchů zemských, abychom si mohli utvořiti
sluneční kouli. Slunce je od země tak daleko,
že světlo potřebuje 81/4minuty, než k nám dojde
na zemi se slunoe. Za vteřinu ul-etí světlo 300.000
km. Vzdálenost slunce od země obnáší 150 mia
lionů km. Vlak by potřeboval při hodinové
rychlostí 60 km asi 274 léta ze země na slu-nee.
Z toho viděti, jak ohromná je vzdálenost a ja;
kou sílu má slu-noc. Všechno světlo a teplo na
zemi pochází od slunce.

Bůh stvořil ohromná zvířata... velryby,
žral-oky, slon . V pravěku byla ještě větší zví;
řata (mamutů,. A přece ještě nejmenší zvířátka
zasluhují většího obdivu. V těle mouchy jsou
plíce, srdce, krev a žilky, mozek, oči. Podobně
i u pavouka. Pavouk přede jemná vlakénka,
jemnější než jsou vlak-énka bavlněná.

Pohlédněme dále na zvířata, která slouží jiným
za potravu, jak se úžasně rozmnožují. Jeden pár
much rozmnoží přes léto na 500 milionů mia;
dých. Mšice ještě více. Vrabčí párek spotřebuje
týdně na tři tisíce housenek, Vlaštovčí rodi—na
denně na 6000 r—ozličnéhohmyzu. Tneska má
v moři tolik nepřátel, že 2 milionu mladých zůa
stanou asi dvě. Kdyby všechny zůstaly na živu,
hemžilo by se jimi moře. A jak zajímavě se
mnohá zvířata a ptáci starají- o své potomky!

Kukučka klade vajíčka do hnízd jiných ptáků.
Proč? Kukačka je žrout, spotřebuje velmi mnm
ho chlupatých housenek. Samička by to nevya
držela, kdyby měla tak dlouho seděti na vajíča
kách. Proto klade vajíčka do hnízd ptáků, kteří
chytají hmyz, a klade různobarevná vajíčka, ale
vždy k vejcím, která mají podobnou barvu. Cizí
ptáci nepoznají ničeho a vychovávají a starají
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se pečlivě o žravého vetřelce. Odkud ví kukačka,
že nemusí stavěti hnízda, že může klásti vajíčka
do hnízd cizích ptáků?

Všemohoucnost ukázal také Bůh z áz rak y.
Pán Je ž í š uzdravil mnoho nemocných a vzkří;
sil mrtvé. Sám vstal z mrtvých, poněvadž je
všemohoucí.

Co mohou lidé učiniti? (Mohoustavěti
domy, stroje, lokomotivy, železnice, lodě, auto;
mobily, silnice, mosty atd.)

Bůh však z ničeho učinil svět. „Veli
slunci svému.“ (Mat. 5, 45) „Dává vzrůst.“
(1. Kor. 3, 7.) Všechny tvory zachovává, dokud
se mu líbí. „V něm živi jsme, hýbáme se a trvá;

(Sk. ap. 17, 28.) Přírodě dal zákony, ale
sám jimi není vázán: Bůh sám anebo skrze čloa
Věkapůsobí zázraky.

Bůhje všemohoucí, znam-ená:Bůh mů;
že všecko, co chce. „U Boha nic není
nemožno“ (Luk. 1, 37.)

„Já pak jsem ubožák a chuďas, Bože, na po;
moc mi přispějl“ (Žalm 69, 6.) Klečím a hledím
v nebe líc, duše mi letí Bohu vstříc vysoko —
převysoko — .a slza rosí voko.
NAUČ'ENÍ:

Bůh jediný je veliký a mocný, My jsme jako
prášek. Co máme, od Boha máme Jen hřích
pochází od nás Budte proto pwokorní!— Ne:
můžeali nám člověk pomoci, Bůh nám pomůže.
„U Boha není nic nemožno" Vzpomeň
\'i na Israelity před Rudým mořem! — Když je
mm:c nejvysší, je pomoc boží nejbližší.“ „]e/ liHiih s námi, kdo proti nám!“ (Kdo nám
nulu škoditi?)
MODLEME SE:

všemohoucí Otče Stvořiteli, který jsi stvořil
celý ten obdivuhodný svět jedinou myšlenkou;
který jsi nad námi rozsvítil oheň slunce a mír,
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ný svit hvězd; který jsi ozdobil zemi a rozléváš
na obloze záři červánků; který rozezvučuješ hro;
my a blesky, ale také maluješ duhu na hrozi;
vých mracích; který dáváš vzrůst zelenému lesu
a zrání zlatým klasům, dej, abychom vždycky
a ve všem poznávali a sledovali Tvou svatou
vůli! O tobě nechť nám vypráví srna bázlivých
oči, o tobě nechť pěje neúnavný cvrček... vše,
vše, nechť nám přivolává slova Žalmisty: „Pane.
Bože náš, jak podivuhodné jest jméno tvé po
vší zemi!“

Otče Stvořitelil — Pomoz nám, abychom krá;
čelí tímto pozemským životem s neporušenou
duší, obětavou láskou, ab chom v poslední své
hodi-nee mohli klidně sk .o-niti svou unaven-ou
hlavu do tvých silných otoovských rukou. Amen.

KRESLEME: ]. Životek, Zvěsti o Bohu, str. 19, 21.
A. Schneid, Zeichnen im Religious;
unterricht, obr. 27.

ZPÍVEJME: „Věřímv Tebe, jenžto kvítí
ranní rosou svlažuješ,
jenžto víš, co srdce cítí,
a je k sobě v lásce zveš.

9 Bůh vládne světem. I.

(Viz Dr. ]. Kašpar, Víra naše, díl II. str. 157n.)

P Ř Í P R A V A :

Dobře všecky věci učinil! Ano, Bůh všecky
věc1 dobře učinil_a dosud činí, nedělá to ani
sama příroda, ani náhoda, Bůh je to, nejvýš
moudrý a všemohoucí, který vlád-ne světem.
V Y 8 V ĚT L E NÍ :

Hled'te, svět je. podle pevného zákona a řádu
zařízen a účelně spořádán. Pokroky v přírodních
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vědách to čím dál, tím víc-e ukazují. Všimněte
si jen:

1. neústr-ojné, neživé přírody.
Tělesa nebeská (novější hvězdáři jich čítají na

35 miliard) jsou rozdílná co do velikosti, hutf
nosti (tíže) .a pohybu. Slunce, do něhož by se
vešlo 1,310.162 zemských koulí, toto obrovské
slunce má jen 1/, váhy naší země, hvězda Jupi;
ter 1/4,Saturn %, Neptun jen % váhy naší země.
Kdo to tak omezil a pozdělil?

A jaké jsou to vzdálenosti mezi těmi nebes;
kými tělesy! Od nás s naší země na slunce je
20 milionů mil nebo 160 milionů kilometrů.
Světlo, které urazí za vteřinu 300.000 km (země
urazí jen 8 km za vteř.), potřebuje, aby došlo
ze slunce k nám, 8 minut. Letadlo, které urazí
200 kilometrů za hodinu, letělo by na slunce
'85 let, vlak, který urazí za hodinu 40 kilometrů,
dojel by tam za 426 let.

Ale považte, jak daleko teprv-e jsou od nás
hvězdy, jichž světlo, aby došlo k nám na zemi
potřebuje k tomu celá léta, na př. z hvězdy Vegy
30 let, ze severky (polární hvězdy) 100.000 let.
Považte, jaké jsou to vzdálenosti! Ptám se, kdo
.určil slunci a hvězdám onu velikost a tíhu, kd—o
vymezil ty vzdálenosti? A považte ještě, s jak-ou
rychlosti se tělesa nebeská otáčejí a pohybují!
Některá urazí za vteřinu až 70 kilometrů. A
přece do sebe nevrazí. Všecka ta tělesa nebeská
jsou dohromady jako velkolepý hodinový stroj,
který správně ukazuje čas lidem na zemi, a to
nejen hodiny a dny, nýbrž i měsíce, roky a sto'
latí Nebeské ty hodiny jdou přesně, svého
Llimlllnezrychlují ani se nepozdí. Hvězdáři mají
na siknndu vypočítá-no, kdy se ukáže ta neb
mm hvězda. Ptám se, kdo to řídí ta nesčetné
((h\.1, že se nesrazí a ze svých drah nevybočí?
lulu meil čas jejich oběhu, který se nemění?
Slepí náhoda to zajisté nemohla dokázat, ale vše,
mohoueí a nejvýš moudrý Bůh. — Mají/li na'še
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hodinky svého původce (jest jím Petr Helo)
musí jej také míti i mistrný světový stroj. Prav/
du proto má Písmo, dí, li: „Nebesa vypravují
boží slávu a dílo jeho rukou hlásá obloha“
(Žalm 18, Z.)

Jistě přisvědčíme slovům naš-eho znamenitého
hvězdáře Zengra, kteráž řekl k papeži Lvu XIII.:
„Jako pravý astronom ve hvězdách hledám &
nalézám jejich Stvořitel-.“e — Slavný Koperník,
mluvě o soustavě sluneční, dobře řekl: „Nie
můj systém, nýbrž pořádek boží.“

Podívámeali se s nebe na naší zemi, spatřua
jeme rovněž iv naší zemičce mistrně ve všem
zařízení, důmyslné uspořádání a podivuhodnou
účelnost.

Na př. vzdálenost země od slunce je taková,
jaké je třeba, by země dostávala od slunce tolik
právě světla a tepla, kolik rostlinstvo a živočiša
stvo na .ní potřebuje. Kdyby byla jen o polovic
blíž-e k slunci než nyní, tu by dopadal na naší
zemi takový sluneční žár, že by na ní nemohla
býti žádná živá bytost.

A kdyby zase byla dále, kdyby se teplo slu;
neční jen o čtvrtinu zmenšilo, všecka voda na
zemi by zmrzla a tím by zase zhynula každá
byt-ost živá. ——Kdo to odměřil? Náhoda ne,
ale Bůh. — A k čemu na zemi tolik a tak hlub04
kých moří? Vody mořské přikrývají téměř tři
čtvrtiny zemského povrchu. A jak ohromné jsou
hlubiny mořské — až přes 9.000 metrů je moře
místy hluboké, i nejvyšší hory by se tam mohly
schovat!

A k čemu tedy tolik vody v moři? I to má
svůj účel. Je třeba tak veliké odpařovací plochy,
aby se pro všecky země vytvořila potřebná mrač;
na a mlhy, které potom jak-o déšť a sníh za;
vlaž'ují naší zemi. Kdo to tak účelně zařídil?

I v tom je viděti velemoudié rízení, že když se
země utvářela, oddělil se od ní měsíc, jako by
od někoho dostal ránu, na stranu. A co působí
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měsíc? Rozčeřuje svou přitažlivostí mořské vo;
dy, působí příliv a odliv moře. Kdyby mořských
vod měsíc svou řitažlivoští nerozčeřoval, pak
by mořské vody, které jsou ke dnu méně slané,
snadno zahnívaly a svými výpary by otravovaly
celou zemi.

Voda vůbec ukazuje některé zvláštnosti, které
ji činí pro z-emi' tak potřebnou. Chladem na
př. přibývá tělesům hutnosti, tíže, stahují se a
jsou těžší, ale menšího objemu. Zato teplem se
roztahují, stávají se větší, ale lehčí. ,

Voda však činí výjimku. U ní platí tento zá/
kon jen do teploty 40 C. Při teplotě 40 C je
voda nejhustší a nejtěžší, kdežto zmrzlá voda,
led, t. j. 00 C — jest o 1/10lehčí než voda a plaz:
ve proto na vodě. Kdyby tomu při vodě bylo
zrovna tak jako při ostatních tělesech, t. j.,
kdyby ubýváním teploty voda se stávala huta
nější a těžší-, pak by led musil vždy padnouti
na dno a za jed-nu krutější zimu zamrzla by
všecka jezera, potoky a řeky a během času i mw
ře by se proměnilo v pevný led. A pak by nejen
všecky r-ostli-ny, ryby .a zvířata vodní zahynula,
nýbrž i mraky .a dešt' by přestal a pak by zašel
všecek život rostlinný, zvířecí i lidský na zemi.

Kdo učinil při vodě tu účelnou výjimku od
všeobecného zákona? Náhoda ne, ale Bůh.

A slyšte ještěl Vzduch je složen asi ze 4/5
dusíku .a 1/5kyslíku. Kdyby tomu byl-o naopak,
byl by normální život živočišný zničen.

Kdyby nebylo vedle toho ve vzduchu aspoň
3% kyseliny uhličité, nemohly by žíti rostliny,
kdyby však té kyseliny bylo jen o málo víc,
zvířata i lidé by se udusili. A proč se tento poz
liclmý poměr tak, jak je ho třeba pro udržení
zivota na světě, stále zachovává v rovnováze?
.lďíinto Rostliny vdechují či ssají ze vzduchu
uhlík s vodou, kyselinu uhličitou a vydechují

kKSHk' živočichové právě naopak vdechují kySalí a vydechují uhlík a tak poměr kyslíku a
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uhlíku ve vzduchu zůstává stále týž — a tak
se oboje, živočišstvo irostlinstvo podivuhodné
vzájemně zachovává.

A tohle že by zas mohla způs-obiti slepá ná;
hoda? Oh, nikoliv, tady má jistě pravdu Písmo:
„Tys to, Hospodine, který jsi všecky věci dle
váhy, počtu a míry spořádal.“ (Moudr. 11, 22.)

Pozorujeme dále:
2. přírodu ústrojnou, živou.
Každá byt-ost živá má všechno, čeho potře;

buje, a je účelně zařízena. Všimněme si jen na
okamžik rostlinl Rostlinopisci čítají na 500.000
kvetoucích .a na 20.000 tajnosnublných druhů
rostlinných. Jak účelně však je všecko zařízen-o
v rostlinné říši!

Všimněte si jen kořenů u rostliny! U jedno;
l-etých rostlin jsou kořeny slabé, dužnaté, hy;
nou se stonkem. U rostlin víceletých kořeny
jsou sil-né, dřevnaté a slouží rostlině za zásobára
nu výživných látek pro nový vzrůst na jaře.

Každá rostlina se stará o to, aby svými plody
zachovala pro budoucnost svůj rostlinný druh.
Aby se z květů mohly vyvinouti plody, musí
květ napřed býti zúr-odněn, oplodněn. Jak je
o to účel-ně v přírodě postaráno! Vedle větru
hlavním bplodňovatelem je hmyz. V přírodě vi;
díme u většiny rostlin podivuhodná zařízení, aby
květy nebyly zúrodňovány vlastním pylem, ný;
brž pylem z květu jiného. Kříž-ovým tímto zú;
rodňovárním se vytv-ořují četnější a dokonalejší
semena; pokusy ukázaly, že zúrodněním z vlast;
ního květu povstávají semena, která špatně klíčí,
a vyklíčíali přece, vyrůstají z nich rostlinky slabé
a brzy vymírající.

A jak se děje toto zúrodnění květů pylem Cia
zím? U některých druhů rostlin, je jich asi 100/0
veškerého rostlinstva, děje se toto kříž-ovéopl-oda
nění větrem. Vítr přenáší pyl s rostliny na tost;
linu a tak je cpl—odňuje.V době, kdy kvete obilí,
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na př. žito, možn-o pozorovati, jak se práší z kla;
sů a jak se nad polem vznášejí celé mraky pylu.
Stromy nebo keře jehnědovité vrby, olše, roz,
kvétají brzy z jara, a to dříve, než vypučí listy.
Děje se to proto, že z jara vítr častěji a silněji
vane a aby blizny listí mezakrývalo, aby tak
blizny mohly býti snadněji opyleny. Kdo se
odváží říci, že slepá náhoda je příčinou těchto
účelných zařízení?

Kromě větru se děj-e přenášení pylu jmeno;
vitě hmyzem, u nás včelami, čmeláky a pak mo;
týly; přes 800/0 rostoucích rostlin je zúrodňw
ván-o hmyzem.

Rostliny, které k svému cpl-odnělní potřebují
hmyzu, mají zvláštní vlastnosti. Především je;
jich květy jsou pestré, živě zbarvené, nápadné,
a to na vrcholcích lodyh a větví, aby je hmyz
zdaleka viděl .a byl k nim lákán. ]s—ouglikvěty
menší, tvoří celá skupenství, sdružují se v kvě/
tenství, aby činily dojem velkých květů, na př.
bez (sambucus), slunečnice (heliantus) Některé
rostliny lákají k sobě hmyz zvláštní vůní, zvláště
květy, které se \otvírají za noci a vydávají silnou
vůni, aby k sobě přilákaly noční motýly. Teď
už víte, proč na př. kozí list tolik voní za noci.
Ani to tedy není bezúčelné.

Rostliny s nápadnými květy brzy odkvétají,
protože velikost květů a nápadnost barev hned
po rozvití lákají hmyz a zúrodnění se hned dm
stavuje, na př. n máku (papever) U rostlin
však, kde se vpylení tak rychle neděje a je spoa
ieno s překážkami, trvá doba květu déle, na př.
u vstavačů.

| hmyz pro oplodňvování květů je vhodně při;
.:pi'lsoben.Tělo jeho je pokryto jemnými, hustý;
mi chloupky, aby co nejvíce pylu mohlo na sebe
nabrali, a dobře vyvinutý čich upozorňuje hmyz
na květiny na velikou vzdálenost. Z blanokříd,
lého hmyzu jsou to zejména včely, které voba
starávají přenášení pylu; jedna včela za minutu.
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prohlédne a navštíví na 40 květů. Tělo její je
někdy celé pylem poprášené. V přenášení .a
oplodňování květů jest ohromný užitek včel,
daleko větší než od sbírání medu a vosku. Také
čmeláci a motýlové jsou důležitými činiteli při
zůrodňová—ní květů.

A jak moudře je vše zařízeno, aby byl květ
uchován pro vývoj plodu! Pupeny, z nichž se
květy vyvinují, bývají Opatřeny kožovitými, ne,
pnomokavými, huňatými nebo lepkavými obaly,
aby jejich vnitřní útlé ústroje netrpěly mrazem
ani vlhkem.

Někdy bývají potaženy le kávou pryskyřicí,
aby se voda do nich nedost a nezmrzla v led
a pupenů neroztrhla; tak je tomu na př. u kašta/
nů a třešní. Mladistvé, dosud nerozvité květy
jsou chráněny kalichem nebo zvláštními toulci,
jako vidíme u podsněžníku. Kalich se sklání
anebo uzavírá, aby jemný plod zimou nebo deša
těm netrpěl.

Semena jsou namnoze ukryta v rozmanitých
schránkách, které se rozvírají teprve tehdy, když
semena uzrál..a Dospělý plod je opatřen tvrdými
slupkami nebo peckami, aby dřímající v nich
živ-ot mrazem nebo jiným způsobem tak snadno
nebyl zničen.

Aristoteles napsal: „V přírodě směřuje všecko
k člověku.“ Ta slova také platí o říši rostlinné.
Jedny rostliny člověka živí, počítá se jich na
1000, jiné léčí, jiné mu poskytují stín anebo dříví
k palivu nebo k stavbě, nebo i barviva, jiné jeji
oblažují a občerstvují svou krásou a vůní.

Tážeme se, kdo to tak všecko zařídil a o to
se postar.,al aby 'se rostlinné druhy zachovávaly a
šířily? Snad náhoda? Jen nerozumný by tak
mohl říci, jak praví Písmo. My rozumní však
odpovíme: To mohla učiniti jen bytost nejvýš
moudrá a dobrotivá, bytost všemohoucí, to učí;
nil jen Bůh — Stvořitel.
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NAUČENI:
Tedy je Bůh, Otec náš, jenž je na nebesích,

který plnýma rukama rozházel hvězdy do noci a.
růže do zahrad a květy do polí, sám od sebe
život mající, nestvořený, který nikdy nez-emře,
ten tisíckrát zap-íraný a přece nikdy nezapřený,
který svět stvořil pro lidi, pro nás, a na nás pro
sebe a pro nebe! — Venite, adonemus, pojďme,
klaňme se jemu!

10 Bůhvládne světem. ||.

PŘÍPRAVA:
Tak Spasitel blahoslavil oči svých apoštolů,

protože viděly zázraky jeho. Těchto slov Spasitef
lových mohu užíti i o očích našich, mohu jistě
plným právem zvolati: „Blahoslavené oči naše,
protože i my vidíme podivuhodné věci Boží, a
to všude v světě kolem sebe.“ V minulé kate;
chesi jsem vám na některé ty věci ukázal. Uká;
zal jsem vám na podivuhodný pořádek u těles
nebeských, na pořádek na naší zemi a upozornil
jsem vás na některé podivuhodné zjevy v říši
rostlinné.Jak-ou tu krásu viděly vaše
oči před sebou! Na konec jste se nemohli pře;
moci a zv-olali jste se mnou: „Ano, to není všec;
ko samo sebou, to nedělá ani příroda sama, ani
náhoda, v tom všem je Bůh, který vládne svě;
tem.“ —- A až dnes vám ukáží na podivuhodné
zjevy v světě živočišném, jsem jist, že tím upříma
něji zavoláte: „An—o,Bože, tys to, který vládneš
světem! A opravdu blahoslavené naše oči, že tě
mohou z toho poznat.“ Vyberu k tomu jen
zjevy nejdůležitější.
VYSVETLENI:

1. Věda čítá přes 320.000 různých druhů živo;
čichů na světě. Hleďte, jak je o ně postaráno!
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Tělo živočichů je účelně chráněno proti zimě
způsobem, který jim nejlépe vyhovuje. Brouk
má krunýř, ryba šupiny, pták peří, ssavec srst.
Vod-ní ptáci vedl-e vrchního krycího peří jsou
opatření velmi hustým spod-ním prachovým pe;
.řím. Aby se pak peří vodou nepromočil—o,vytla;
čuje pták ze žlázy nad chvost-emzvláštní mastnou

' tekutinu, kterou zobákem po peří natírá. Srst
zvířat a peří ptáků se řídí též potřebou doby;
v zimě je hustší, v létě řidší. Zvíře je opatřeno
vším, čeho potřebuje k životu a k tomu, aby tu
splnilo na světě svůj účel, pro nějž tu je. Kdy;
byste je chtěli učinit lepším, jistě byste je zhora
šili. Všimněte si na př. krtka! Je k tomu, aby
ničil škodlivý hmyz v zemi. Proto jeho těl-o je
k tomu také účelně zařízeno. Má válcovibou
podobu a silné podkožní svaly, které nadzvihují
půdu. Přední krtčí tlapky jsou jako lopatky,
kterými krtek íozrývá zemi. Vedle toho má vý,
borný sluch a čich. Kdo k tomu krtka určil, aby
ničil v zemi škodlivý hmyz a kdo ho k tomu
účelně upravil? Snad si samy buňky usmyslily:
Seskupíme se tak, aby z toho povstal krtek?
Něco takového si mysliti bylo by tolik jako říci,
že ooelové součástky 51 řekly: Utvořímue umělý
nějaký stroj, a také že jej samy bez strojníka
zhotovily. Vy však víbe dobře, že každý stroj,
jak jsem už také minule řekl, má svého strojníka,
svého původce, a právě tak má svého původce
i důmyslně a účelně zařízený krtek — a každý
jiný živočich. -—

2. A p-ozorujte dále živočišný svět, jak vám
hlásá: Bůh vlád-ne svět-em. Zvířata nemají r-ozua
mu jak-o my lidé. V náhradu za rozum je jim
dán pud, jak říkáme "in'stinkt (instinguo,
ere, p-obádati). Instinkt je tajemný smyslný pud,
který zvíře vždy ved-e tak, že účelně jedná, aniž
je si toho vědomo. Živ—očichje vždycky poslušen
t-ohot-o pudu a tak se zachovává.
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Instinkty (pudy) jsou a) instinkty výživy.
Přemýšleli jste již o tom, že se žádné zvíře žijící
v přírodě nectráví? Otráví se král tvorstva čloa
věk na př. houbami nebo jinými plody. Mezi
rostlinami je tolik jedovatých: rozpuk, blín, vrae
ní oko, ocún — proč se pasoucí skot jimi nikdyr
neotráví?

Slavný přírod-opisec Linné vyšetřil, že kůň
na př. žere 262 byliny a 212 nik-oliv; ovc-e se
netkn-e 141 travin, zato na 387 si pochutnává.
Kdo dal zvířatům tuto schopnost, že dOvedou
byliny škodlivé od prospěšných tak rozeznat,
ano lépe rozeznat než člověk? Dala si tu schop;
nost zvířata sama? Jistě ne, ale dal jim ji ten,
který je původcem všeho, Bůh, který jejich chuť'
tak zařídil, že jen ty rostliny jsou jim příjemné,
které jim neškodí, a jen ty zvířata požívají,
ostatních se zdržují. Tchoř a kuna nás učí vyf
srkávati vejce; otvírají je totiž na obou koncích,
aby vzduch do nich vešel. Veverka odhazuje
prázdný ořech. Polní myši uhlodávají zmkům
konečky, aby nevzklíčila.

Rozličné praktiky zvířat v lapání kořisti jsou
známy, na př. u pavouka. Ryba prskavec zvaná
se živí hmyzem, který se zdržuje na vodních
rostlinách, a jak se ho zmocňuje? Občas vystrčí“
nad hladinu vodní hlavičku, stříká vodu na
rostliny, tou sráží hmyz do vody a lapá jej.

Mořský rak neprohnutě čeká, až ústřice rozevře
skořápky; tu rychle vsune do otvoru kamen-ek
a to činí tak dlouho, až se nemohou skořápky
již pevně zavřít. Pak je svými klepety otevře a
ústřice se zmocní. — Kdo to těmto živočichům
poradil?

A jak jsou u zvířat podivuhodné tyto instinkty
výživy, tak stejně podivuhodné jsou u nich i

b) instinktysebez ach-ování.
Zvířata znají dobře své nepřátele. Ptactvo se

skrývá před orlem skalním, neděsí se však říč,
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ního (ten se živí rybami). Některý hmyz se staví
v nebezpečenství mrtvým, na př. kovařík, zob04
noska březová, jakmile vidí vrabce, zatím co
jiných ptáků si nevšímá. Známy jsou stavby
bobrů (ale i v zajetí, v kleci chce stavěti budku),
mravenců, známa jest nade všecko umělá stavba
včelího plástu.

Jar-ní motýli kladou vajíčka prostě na listy,
kdežto podzimní téhož druhu je zároveň i s lis;
tím a větvemi opřádají, aby přestála zimu.

A ještě slyštel Kdo by nevěděl, že kukačka
snáší vejce clo hnízd jiných ptáků? Je to náhod;
né nebo účelné? Děje se tak z důvodů vážných.
Kukačka se skoro jediná živí tím, že ničí šk—odlia
vé chlupaté housenky. Potřebuje jich denně pro

svůí nenasytný žaludek veliké množství. Hou;sen y ty škodí pak právě v lesích nejvíc, kdy
kukačka snáší vejce. Kdyby měla sama vejce
vyseděti, dlouho by to trvalo, a zatím by se
ony housenky velmi rozmnožily. Pnoto kukačka
klade svá vajíčka do hnízd jiných ptáků, aby se
sama při ničení škodlivých housenek nemusela
zdržovat. A klade je do hnízd ptáků hmyzoa
žravých, jichžto vajíčka mají takovou barvu, jako
malá vajíčka kukaččin-a. Vajíčko jinak zbarvené
by takový pták ze svého hnízd-avyhodil. Odkud
to kukačka ví, že nemusí stavět hnízdo a že
hnízd-o, do něhož vajíčko klade, patří hmyz04
žravému ptáku? Odkud, to, že ptáci přijímají
a jako vlastní krmí kukaččino mládě, ačkoliv
obyčejně opouštějí hnízdo, když v něm zp04
zorují něco podezřelého?

I to je účelné, že kukačka do každého hnízda
snáší jen po jednom vajíčku. A proč? Mladá kua
kačka je velice žravá, takže stěží pták, kterému
fkukačka vejce podvth-a, to jedno mládě vy;
živí. Někdy docela k vůli mladé kukačce zanedbá
isvá mláiďata, ba vyhodí je iz hnízda, když
jich nemůže vyživit. —
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Už z těchto několika málo ukázek můžete
posoudit, jak podivuhodné jsou tyto dva zví;
řecí instinkty — výživy a sebezach-ování. Mohl
bych podobných případů uvésti celé řady, ale ty,
které jsem uvedl, jistě postačí, abyste se přesvědz
čili o tom, že to všecko nemohla udělat náhoda,

ale 1jen a jen nejm-oudřejší a všemohoucí Stvoařite .
Vidíte, že v přírodě jedno s druhým souvisí

a jedno prospívá druhému. Rostlinstvo nemůže
býti bez nerostů, živočišstvo bez rostlinstva. Ži;
vočichové, kteří jsou potravou jiným, se nou
množují tomu přiměřeně. Na první pohled je
až překvapující, jak se někteří živočichové úžas;
ně množí. Tak z jednoho páru much může za
jedno léto vzejít 25 milionů much. Proč se
však tak rychle množí? Nepřekvapí to, když
uvážíme, že mouchy jsou potravou h'myzožravéz
mu ptactvu. Jediný pár vlaštovek spotřebuje
5000 much za jeden den ——pro sebe a pro svá
mláďata. V mravencích má příroda lék proti nad;
bytečným mšicím. V přírodě 'e postaráno, aby
se všude udržela rovnováha. ivočicho-vé, kteří
mají mnoho nepřátel, se rychleji množí .a na:*
opak.

Orel, sup a jiní velcí dravci mají za rok jedno
nebo dvě mláďata. Je to tak moudře zařízeno,
jednak aby se dravci příliš nerozmnožov-ali, jed;
nak aby měli dostatek potravy. Proto má každý
pár těchto dravců svůj určitý obvod, revír někdy
až na několik hodin cesty, v němžto loví svou
kořist .anestrp-í v něm jiných ptáků téhož druhu.

Zato zlatohlávek a sýkorka mají za rok 18—20
mladých. Proč se však tak značně množí tito
ptáčkové? Stvořitel jim vytkl zvláštní úkol. Ničí
a hubí škodlivý hmyz, jmenovitě jej-ich malá
vajíčka, pupy .a larvy, kterých je veliké množ;
ství na stromech i na keřích. Slaboučké větvičky,
na nichž se tento hmyz zdržuje, neudržely b_v
větších ptáků. Jen sýkorky a jim podobní malí
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ptáčkové jsou s to, aby se všech stran prohledali
i nejmenší větvičky a očistili je od škodlivého
hmyzu. Sýkorky konají tuto práci nejen v létě,
nýbrž hlavně v zimě, kdy stromy jsou holé, a
proto zapupený hmyz na nich mohou snáze
spatřit. A protože tohoto škodlivého hmyzu je
veliké množství, proto také musí býti na zimu
připraven značný počet těchto ptáčků, abyr mohli
ochránit ovocné stromoví proti těmto škůdcům.
To je první důvod, proč se tito malí ptáčkové
tolik množí.

A druhý? Právě proto, že hlavně v zimě plní
toto malé ptactvo svůj úkol, je vystaveno mno;
hým nepohodám, jmenovitě nedostatku a hlaf
du. Proto jich, těchto malých ptáčků, za zimu
mnoho zahyne, takže na jaře je jich zase oby;
čejný poč-et.

Vzpomínám krále pruského, známého Bed,
řicha, jak mu Němci říkají, Velkého (1740—
1786). ]Ten uslyšel, že v jeho zemích vrabci
spotřebují každoročně bolik obilí, že by se tím
dobře mohlo uživit několik vesnic. To se nesmí
trpět, mínil král. Vydal tedy rozkaz, aby se za
hlavičku každého zabitého .a dodaného vrabce
vyplatila odměna. Teď nastala po celých Prusích
nemilosrdná honba. Co Prus, to byl najednou
lovec. Vrabců ubylo tak, že byli vzácností. Lid
následujícíh-o roku očekával bohatou žeň a král
se smál, jak Stvořitele naučil moudrosti.

A co se stalo? Toho roku celé mraky house,
nék a kobylek se rozlezly nerušeně po polích,
lukách a zahradách. Spousta, kterou způsobily,
byla nevídaná a ohromná, že král Bedřich ihned
odvolal zákon o hubení viabců a zakázal je zabí/
jeti pod přísným trestem. Není moudřejšího nad
Boha.

N A U C E N Í :

Každá byt-ost živá i neživá je v světě pro něco,
má výtečný účel a je také opatřena vším, čeho
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k němu potřebuje. Bytosti nižší slouží vyšším a
všechny jsou pro zachování oelku. Bytosti ty
samy si ten účel nevy'tkly, ani potřebných schopf
ností a ústrojí si k tomu samy nedaly. To vše
ukazuje, že musí býti .a je bytost, která jedno;
tlivým bytostem tento určitý cíl vytkla, vším
potřebným k němu opatřila a všecko navzáa
jem spořádala. Tou bytostí, tím původcem, kte;
rý musí býti nejvýš rozumný a moudrý, vše;
mohoucí a dobrotivý — je BůhaStvo-řitel. Ještě
žádnému nevěrci se nepodařilo dokázati, že ho
není třeba — a že se můžeme obejíti bez něho.
Araba na poušti nelze si mysliti bez velbloúda,
Gaucha na jihoamerických pampách bez koně,
Cučka na severu bez soba a psa, Eskymáka bez
tuleně ——tak svět si nelze mysliti bez Stvořitele,
bez Boha. Proto má pravdu Kepler, když praví:
„Boha v přírodě zrovna hmfatám rukama/.“ Má
pravdu Starý i Nový zákon, když praví: „Bůh
všecky věci 5 moudrostí zařídil & dobře učinil.“

KRESLEME: TgmáŽek—jan,Kresby ke katechismu,0 I'. .

11 Bůh nejvýš svatý (: spravedlivý_
OTÁZKA 10

P Ř I P R A V A :

Prorok Is aiáš líčí Boha v překrásném vidění
v 6. hlavě své knihy. Vidí ho, jak v nebeských
výšinách sedí na trůně. Před ním stojí planoucí
duchové serafů, kteří si však zahalují tváře pe;
rutěmi před majestát-em božím a na jejich rtech
nikdy neumlká zpěv holdu: „Svatý, svatý,
svatý je Pán, Bůh zástupů !“ — Bůh
je také spravedlivý. „Odplatí každému podle
skutků jeho.“ (Řím. 2, 6.)
P ŘÍKL AD : Bibl. děj. čl. 10. (Bůh potrestal Sodomu)
V Y 8 V Ě T L E N Í :

1. Svatý jest Bůh.
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Bůhmiluje dobro a dobré lidi. 210
a zlé lidi nenávidí. Jsou mu veskrzpro;
tivní. Bohu nezáleží také na tom, jeali někdo
králem nebo žebrákem. Hlavní je, že je dobrým
člověkem. Bůh patří na dobré a zlé lidi. Z biblica
kých dějin znáte aspoň některé miláčky boží:
Bůh miloval Abel-a, Noe, Abrahama,
egyptského Josefa, poněvadž byli Spravedlia
vými, dobrými .a zbožnými lidmi. Kaina, fa;
raon-a, Saula, Achaba nemělBůh rád, pw
něvadž byli zlí a zlými zůstali t. j. nechtěli se
obrátiti.

Také později bylo mnoho lidí, kteří milovali
dobro a nenáviděli zlo. Sv. Agata vytrpěla
mnoho, raději se nechala váleti po žhavém uhlí,
hříchu nečistého se nechtěla dopustiti. Sv. Vina
cen c z Pauly pravil: „Chci raději zemříti,
než selhatil“ Mladý hrabě František Sá;
leský byl kdysi v petrském kostele v Římě,
kdyžbyl blahořečenFrantišek Xaverský.
Pojednou zvol-al: „To je druhý František na
oltářích, a já chci býti třetí-m!“ A skutečně byl
i třetímsv. Františkem.Sv. Augustin ravil:
„Ostatní to mohli, proč bych to nemohl3 já?“
2 velikého hříšníka stal se světec.

I my se máme státi svatými. Nám platí slovo:
„Buďte svatí, jako je svatý Bůh vášl“
Choemegli býti svatými a do nebe se dostati,
nutno, abychom zachovávali přikázání. Ona nám
praví: Čiň, co je svaté! zanech, co je hříšné!
Bůh mluví do duše naší svědomím a praví
nám, co smíme a co nesmíme činiti. Na křtu sv.
daruje nám mil-ost posvěcující. Ve sv.
zpovědi odpouští nám hříchy; ve sv. přijía
mání přichází Pán Ježíš do duše naší &dává
nám sílu, abychom ho poslouchali a hříchu se
mohli vystříhati.

2. Spravedlivý Bůh! Jeali naše láska
k Bohu slabá a nás jen málo k svatosti pobádá,
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může nás posilovati zase myšlenka na spraa
vedlivého Boha, který všechno dobré od;
měňuje a všechno zlé trestá. „Odplatí kaža
dému podle skutků jeho.“ (Řím. 2, 6.)

Odplatí každému: ihříšné odměníza
dobrý skutek byt' nepatrný; isvaté potrestá..za
hříchy byť sebe menší. Odplatí třeba ne hned
po činu, ale jednou dozajista: částečně za
živa na zemi, úplně po smrti na věčnosti; tam
teprve Bůh dokonale odmění i hodné, kteří
se za živa mívali zle. Plně potrestá i hříšné,
kteří na zemi žili v blahobytu. Bohatec a Lazar
“dostali každý „svoje“ na věčnosti. (Luk. 16,
19—31.)

Z biblické dějepravy znáte některé příklady:
Při potopě utonuli zlí lidé, Noc s rodinou
se zachránil, poněvadž byl dobrý. -—Obyvaa
telé Sodomy a Gomorrhy potrestalBůh
ohněm a sírou, poněvadž se dopustili mnoha
hříchů. Lota & jeho obě dcery zůstavil na ží:
votě, poněvadž ho poslechli. Josefa povýšil
za vladaře egyptského, poněvadž se nenechal
svésti ženou Putifarovou. — Faraona a
Egyp t'any potrestal Bůh ranami a potom po:
topil v Rudém moři, poněvadž špatně zacha;
zelí s Israelity. — Absaloma potrestal Bůh,
poněvadž se vzbouřil proti svému otci králi
Davidovi. Ztratil bitvu, živ-ot a po smrti byl
ukamenován jako neposlušný syn. — Acha-ba
a Jeza-bel potrestal Bůh smrtí, poněvadž ukaa
m-en-ovaliRabotha a ukradli mu vinici. — Nea
vinnou Zuza—nu zachránil Bůh prorokem Dag
nielem před smrtí, poněvadž zachovala čistotu
a ned-opustilase nečistoty. —-Tři mládence
v peci ohnivé zachránil Bůh před upálením,
poněvadž se neklaněli zlaté soše Belově a vy;
znali tak víru v jednoho Boha.

Odměňuje Bůhvždy dobrélidi, trestá
vždy špatné lidi už zde na zemi? (Nikoli.)
Mnohdy se dobrým lidem daří špatně na zemi
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a špatným zase dobře. Job byl bohabojný muž
a přece ztratil majetek, děti, zdraví. — Tobiáš
byl zbožný muž, těšil zajaté, pochovával mrtvé,
dával almužnu, přece však na čas oslepl. Bo;
h-atec byl špatný člověk a přece se mu dobře
dařilo na této zemi, ale po smrti stihl ho trest
za jeho hříchy v pekle. — Lazar byl zbožný,
trpělivý, Bohu oddaný, byl na věčnosti odmě;
něn. Na tomto světě není však žádný bezboža
ník úplně šťastný .a spravedlivec zase nešťastný.

Před každého člověka klade Bůh odměnu a
trest, požehnání a kletbu. Na to má člo;
věk mysliti, choeali se dopustiti hříchu. Má si
říci: Bůh musí trestati hřích, nemám užitku
z krádeže, ukradenou věc musím vrátiti a ještě
za hřích trpěti.
N A U ČE N Í :

a) Bůh je svatý. Také my máme býti svaa
tými. Slavný básník (Torquato Tasso) byl tá;
zá-n králem: „Kdo je nejšťastnějším?“ Básník
odpověděl: „Bůhl“ — „To ví každý,“ odpo;
věděl mrzutč král. „Řekni mi, kdo je po Bohu
nc_jšťastnčjším?“ Tu odpověděl básník: „Kdo
je Bohu nejpodobnější“ — Hlelď, abys byl
vždy Bohu víc a více podobnější. ]si obrazem
božím. Proto hned dnes si umiň: Chci se vy;
stříhati své zamilované chyby podle sil.

b) Bůh je spravedlivý. Chraňse hříchu,
aby tě nemusel Bůh trestati. Boj se spravedli;
vého Boha, zachovávej věrně přikázání! „Důa
věřuj v Boha, ne-budeali se ti na zemi dobře
dařiti. „Kdo se slzami zasévají, s radostí sklizí.“
(Z. 125.)
„Svatý, svatý“, rozléhá se jas-nou nebes prostorou,
cherulbBohu, věčné kráse, pěje chvály s pokorou“

KRESLEME: Tgmfašek—Jan,Kresby ke katechismu,0 I'. .
A. Schneid, Zeichnen im Religious;
unherricht, obr. 27.

52



12 Bůh —nejvýš dobrotivý :: mi
losrdný. OTÁZKA11,12

PŘÍPRAVA:
Bůh je život věčný, je zdrojem života,

a má radost z rozvoje života. „0 či všech
doufají v tebe, Pan-e, a t dáváš jim
pokrm v čas příhodný“ (Z. 144,14.)—
pěje žalmista. Každý pupen, který raší, každá
kvetoucí růže, zelenající se travička, každé ptačí
hnízdečko, .a hlavně každé tlukoucí srdce lidské
volá: Bůh je Bohem života, který se ve své
štědré dobrotě raduje ze života. Bůh by sám
sobě postačil, není na nic na světě odkázán —
a přece naplnila jeho překypující dobrota celý
svět životem.

Ba ani tu nepřestal. „T.ak mil-oval Bůh
svět, že Syna svého jedno rozeného
dal, ,aby nikdo, jenž v něho věří nezag

liióy)nul,nýbrž měl život věčný“ (Jan 3,
„Nikdo není dobrý, leč jediný

Bůh.“ (Mar. 10, IS.)
„Chvalte Hospodina, neb je dobrý, neboť na

věky trvá milosrdenství j-eh-ol“(Žalm 135, l.)
PŘÍKLAD:

Knížata a králové dostávali v dějinách různá
příjmení. Ludvík XIV. nazván byl „králem
=slunoe“.Jiný se jmenoval Karel „Odvážný“,
Ludvík „Přísný“,Vilém „Zbožný“, Alea
xander „Sjednotitel,President „Osvobodia
tel“. atd. Nejpěknější příjmení dostal bavorský
kurfirst: Max Dobrý. Že si tohoto_příjrneni
zasloužil, ukázal při různých příležitostech,
v r. 1770, kde podle sil pomáhal. Když se
kdysi v sobotu vracel z kostela, kde byl na mši
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sv., obklopily ho zástupy hladovícícho lidu.
Ihned jim rozdal všechny peníze, které měl
u sebe a dal potom nakoupiti v horní Italii obilí
a prodával je za mírné ceny. A přece ve sku;
tečnosti jest „jenom jeden dobrý“, Bůh. Je
skutečně dobrotivý, poněvadž pečuje otcovsk)r
o své tvory. Všechno dobré máme od něho.
K tomu „je ovšem i milosrdný, jelikož odpouští
hříchy každému, kdo činí pokání.
VYSVETLENI:

]. Bůh je nejvýš dobrotivý.
a) Tak vyzývá svatý pěvec všechno stvoření

k chvále boží. Podobně činil sv. František
z Assisi. Když úplně oslepl a krás přírodních
nevnímal, stalo se jeho duševní nazírání na
přírodu tím vřelejším. Rozpomínal se na ne;
sčetná dobrodiní a útěchy, kterých se mu do;
stalo ode tvorů za celý život. František zapěl
„chvalozpěv božích tvorů na Pána", aby po;
vzbudil celý svět k chvále boží, aby všichni ve;
lebili Tvůrce v jeho tvorech. Zalétá duševním
zrakem k nádhernému slunci, se sluncem hlásají
dobrotu Věčnéhobratr měsíc a sestry
hvězdičky. A vítr a povětří, též oblaka a
vzduch — jak jsou Užiteční sv'm spolu-bratřím
pod oblohou ina širé zemi, jak mocně rozléhá
se nekonečnými prostorami jejich chvalozpěv
Bohul A jejich sestřička pramenitá voděnka a
bratr oheň, matka země s láskou pečující o čio;
věka izvířata, byliny ikvětiny: nechť velebí
Boha! At' ho velebí i smrt a obveseluje Pána!
„Chvalte a velebte Pána mého a dík mu vzdá;
vejte, všichni tvorové, v pokoře nej lu—bšísluža
to mu.“ ,

Stvoření jistě by velebilo Pána Boha, když
by mohl—omluviti; neboť Bůh je k nim nejvýš
dobrý. ]děme za krásného letního dne polem
a loukami. Podívejme se na květiny a traviny,
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jak se lesk-nou a jak zaří! Co jim Bůh poslal za
noci? Byly znaveny a žíznivy. A Bůh je ovla;
žil, poslal jim nebeskou rosu. Co by asi řekly
Bohu, kdyby mohly mluviti? Tam létá „mag
linký ptáček“ s květiny na květinu, všude se
jen trochu pozdrží. Co je to za „ptáček“?——Bůh
rozprostřel včeličkám stoleček, rovněž i zajiš;
kům, skřivanům, kteří se vznášejí ve vzduchu,
ano i červíčku, který leze v prachu zemském.

b) Jefli Bůh dobrotivý k těmto nepatrným
červíčkům,čím více k nám lidem. Kolik do;
b'rodiní přijal jsi z rukou božích, třeba "en
v této hodině, kolik od tvého narození? '(žia
vot, tělo, duši, rozum atd.) Co jen den-ně
od něhodostáváš?„Nejvyšší, všemohoua
cí, dobrý Pane, Tobě buď chvála, sláf
va i čest a všeliké do-br-ořečuení.Jen
Tobě ony přísluší a člověk ani hoden
není jmenovati Tebe,“ volá sv. František.

Bůh nám prokazuje nejen vnější dobrodiní,
ale dal nám sebe sama ve svém Synu.
„Ukázala se nám dobrota a lidskost boží, na:
šeho Spasitele.“ Z lásky k nám poslal nám
svého Syna, aby za nás trpěl a zemřel.„Tak
Bůh miloval svět.. . “ Proč říkáme při tajema
stvích bolestného růžence: „Který za nás . . ."
„Čím odplatím se Hospodinu za všechno, co mi
prokáza1?“ (Žalm 115, 12.) „Do-brořeč, má
duše, Hospodinu, pamatuj na všech;
na dobrodiní jeho !“ (Žalm 102,Z.)„Říká
se: 1 pes pomní, kdo ho krmí.“ „Zná vůl hosp.-o;
dáře svého a osel jesle pána svého.“ (Is. 1, 1)
Co tedy rozumný tvor boží? — Díky čiňrne
Pánu Bohu našemu, je to hodno a spravedlivo.

2.Bůh je nejvýš milosrdný.
Bůh byl dobrotivý k prvním lidem, po:

kud byli ještě dobří. I když je musel potrestati,
přece je nnezavrhl. Bůh jim jejich vinu od;
pu stil, poněvadž svého hříchu litovali. PW
_dobněodpustil i králi Davidovi, Ninivští
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uvěřili slovu božímu, uložili si půst a velcí
i malí si oblekli roucho kající. A Bůh viděl je;
jich pokání, smiloval se, a Ninive nezahynulo.
BůhodpustilIsraelským, Marii Magda;
leně, Petrovi. I k lotrovi na kříži byl
mil-osrdný. Překrásně vylíčil Pán Ježíš svou lása
ku k pokání činícímu hříšníku v podoben—;
ství o ztracené ovci, o marnotratném
s yn u. Šel sám do sebe, litoval svých pokles;
ků a umínil si: „Vstanu a půjdu k otci svém-u
a řeknu jemu: „Otče zhřešil jsem proti nebi
a před tebou. ]iž nejsem hoden slouti synem
tvým. Učiň mč aspoň svým nádeníkem.“ I vstal
a šel k otci svému. Tím je také nám naznačena
cesta k milosrdnému k Bohu.

Bů h shovíváhříšnému.„Jako že živ jsem,
praví Hospodin Bůh, nechci smrti
bezbožného, ale aby se obrátil od ce;
sty své a živ byl.“ (Ezech.33, II.) Hodný
pán čeká, zdali strom při-neseovoce. (Luk. 13,
8.) Tak „čeká Hospodin, aby se smiloval nad
vámi.“ (Is. 30, 18.)

]iž prorok Isiáš vítal budoucího Mesiáše
jako otec milosrdenství a odpuštění: „On třtia

ně nalomené nezluomí a knotu kouřícího nežu asi." (Is. 42, 3.) A ]ežíš po celý čas svého
působení slova tato plnil. „On přijímá hříšníky
a jí s nimi.“

Starý pohanský věk neznal milosrdenství.
Chudoba byla mu jen k opovržení; neduživý,
chorý byl mu k ošklivosti. Ledové sobectví
„usadil-o se v srdci člověka. Milosrdenství je
nám — hříšníkům mostem, po němž můžeme
přejíti z tohoto údolí k stánkům Boha živého.

Slovanská legenda vypravuje, že když umře
dítko v květu nevinnosti, anděl přines-e je v
zahradu boží, kde jest věčný jas a záře, kde
rozvíjejí se květy nevídané krásy, nejvzácnějších
tvarů a barev, nad všechno lidské pomyšlení
nádherné a vonné. A zde dítě žije ve společnosti
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jiných nevinných dítek. R-aduje se ve svém no;
vém životě. Ale dětská jeho touha po kvítkách
není vyplněna, nesmí se jich dotknouti .a trhati.
Jen tenkrát utrhne si kvítek, když matka jeho
na zemi vykonala nějaký dobrý skutek mil-04
srdenství. Tak vždy, když jeho matička nějaký
dobrý čin vykoná, dítko utrhne si kvítek a
jeden po druhém váže ve svoji kytici. Jaká jest
jeho radost, když smí si kvítko utrhnouti! Jaký
zase žal, když ostatní všichni trhají květy, a ono
opodál smutně stojí a nesmí ani ručky vztáh;
nouti! Jeho matka mu připravuje žal, protože
nekoná na zemi skutků milosrdenství.

A když matka dokonává svoji pozemskou
pout a duše její se ubírá v onen. svět, tam
u brány věčnosti očekává ji' toužebně její mi;
láóek, který ji předešel. Pospíchá jí vstříc a pln
radosti podává jí na uvítanou nebeskou kytici,
kterou pro ni uvil z jejích dob-rých a šlechetných
skutků. Matička s dítkem na ruce, ozdobena
kyticí, kterou ji uvila láska dítěte, ubírá se
k trůnu Páně. Čím větší kytice, tím větší radost
jejího miláčka; tím větší odměna její v nebesích.
N A U C E NÍ :

1. .a) S v. C yp rián praví: „Jelikož pocházím—e
od dobrotivého Otce, nutno, abychom také jeho
dobrotu následovali“ Buďte dobrotiví ke svým
spolu'bližním, ke svým sourozencům, spolužá;
kůma j. Jak budete dobrotivými? (Do;
brotivípozdravem, darem, pomocí, ře;
či). Buďte také dobrotiví k rostlinám a zvířát;
kům!

b) „Děkujte Pánu, neboť je dobrotivýl“ Kdy
máte zvláště děk'ovati? (Při modlitbě ranní, ve;
černí, u stolu, na konci obč. roku, na konci
školního roku.) Zhřešiligli 'ste, nemalomyslněte
.a nezouňejte si! „Bůh mec oe smrti hříšníka.“
Nemyslete nik-dy jako Jidáš: můj hřích je tak
veliký, že mně Bůh nemůže o-dp-ustiti.
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Buď také milosrdným! Skutky milosrden;
ství nakloní- věčného Soudce, jenž volal kdysi
k zástupům: „Blaho slavení milo sr dní-„
neboť oni milosrdenství dojdou !“
KR ESL E M E : ]. Životek, Zvěsti o Bohu, str. 15.

Tomášek—Jan, Knesby ke katechismu,_l
o r. .
A. Schneid, Zeichnen im Religionsv
unterricht, obr. 27.

PŘÍKLAD K PROHLOUBENI:
Když jednalo se ve Francii r. 1884 o zrušení

klášterů a vypovězení Milosrdných bratři a ses;
ter, tehda ujal se jich francouzský spisovatel
Ducamp, sám nevěrec, a napsal tato krásná.
slova: „Nemohu si pomysliti, čím by byla Paříž,.
kdyby nebdělo milosrdenství v podobě „sestry
dobré pomoci“ u lože nemocného. Kdyby ně;
jaký zloduch zavřel pařížské nemocnice a útulny,
asyly'a řeholní domy, sirotčince a vychovatelny,
a ty všechny, kdo v nich bydlí, vyhodil na
ulice, ulekli bychom se obrazu, který by se
nám objevil. Všechna bezpečnost by přestala.
Chodníky byly by přeplněný umírajícími, zlo;
ději by za dne prováděli své řemeslo, hladoví
vpadli by do dveří, děti by lkaly ve své ropu;
štěnosti, starci, opření o nároží ulic, očekávali
by poslední hodinu, proudy bídy by pohřbily
civilisaci.“

Milosrdenství léčí rány světa.

13 Bůhje trojjediný.
OTÁZKA13,14,15

PŘÍPRAVA:
„Slyš, Izraeli, Hospodin Bůh náš jest jediný“

Hospodin.“ (5. Mojž. 6, 4.) „Já jsem Hospoa:
din, mimo mne Boha není.“ (Is. 45, S.)
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Svatá Trojice! Nejhlubší tajemstvíkře;
sfanské víry! Jedno božství — ale tři božské.
osoby! Otec je Bůh, Syn je Bůh, Duch svatý
svatý je Bůh ——a přece nejsou tři bohové, ale
jen jeden je Bůh! Jeden Bůh ve třech.osobách.

Kdo to chápe? Lidský rozum nikoliv!
Lidský rozum se vždycky namáhal, aby

se tomuto tajemství nějak přiblížil. Ale zcela
je pochopiti nikdy nebude schopen. Sv. A u gu ;
stín vždy si nad tím lámal hlavu, uváděl 2.3.4
jímavá podobenství ze zjevů přírodních — a ta;
jemství se více méně objasňovalo, až konečně.
dOSpěl k roztomilé události na břehu mořském.

(Podobenství: Slunce svítí do vody
a na povrchu vody se objeví obraz slunce; svítí—
na zrcadlo a tam také bude jeho obraz; tedy“
slunce je na nebi, ve vodě, v zrcadle — tři
obrazy — a jen jedno slunce.

Na klavíru mohu uhoditi třemitóny jeden
akord; tři tóny — jeden akord. Vezmu do
rukou ametyst a dívámfli se naň se tří stran,
hraje třemi barvami ——a přece je to jeden _káz
men. Rozeznáváme tekutou vodu, led a mlhu ——
a základem těchto tří jest pouze voda. Eleka
třina způsobuje pohyb, teplo a světlo, a přece
je to jedno. Ve středověkých chrám-ech zobraa
zovali Nejsvětější Trojici písmenem Y a 'I'. Kaž;
dé z těchto písmen má tři větve a přece je jedno.
Dnes se ponejvíce zobrazuje tr—oj-hranem,
uprostřed něho se nachází vševidoucí oko boží.)
PŘÍKLAD:

V hlubokém úvalu irských hor stál v polof
vici 5. století muž boží, apoštol Irčanů, sv.
Patrik. Hlásal pohanským obyvatelům víru
křesťanskou. S apoštolskou výmluvností yolal:
„Bůh je láska, a my milujeme ho, neb on prve.
miloval nás. Řekneali však někdo, že miluje
Boha, a bratra svého nenávidí, lhář jest. Neboť.
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kdo nemiluje bratra svého, kterého vidí, Boha,
_“jehožnevidí, kterak může milovati? Toto při;
kázání máme od něho, aby ten, kdo miluje
Boha, miloval i bratra svého.“

Slyšíce tuto řeč, pravili pohané mezi sebou:
„Toto učení zajisté je pravé, neboť poroučí
nám nejen milov—atiBoha, ale milovati též ve;
:spolek sebe. Naši kněží však učí otrocky Boha
se báti a cizí lidi vražditi. — A sv. Patrik po;
"kračoval dále: „Tři jsou, kteří svědectví vydá;
vají na nebi: Otec, Syn .a Duch sv. a tři jed-no
jsou.“ Nad těmi slovy jeho posluchači se poa
vážlivě zastavili. Nem-ohli jim rozuměti. Řekli:
„Důstojný Otč—elTys nám řekl, že jest toliko
jeden Bůh, jemuž se máme klaněti. A teď jme4
.nuješ tři: Otce, Syna a Ducha sv. Kterak pak
tři mohou býti jeden?“

Tu ctihodný apoštol upřel zrak k zemi a vážně
přemítal, jak by pohanům tajemnou tuto nauku
prostě zobrazil. V tom, co uvažuje, oči jeho sp04
činouna je telovém lístku. Sv. Patrik sklw
nil se k zemi. Utrhl jetelový list. Ukazuje jej
ncvčřícím :: praví: „Pohled'te sem! V listu tomto
naznačiti vám chci onu pravdu, kterou jsem
právě vyřkl. Jsou tu lístky tři od sebe rozdílné,
na jediném stonku, a přece tvoří jen jeden list
jctelový. A tak jsou Otec, Syn .a Duch sv. tři
osoby, od sebe rozdílné, a přecezas dohromady
jen jedno, jeden Bůhl“ Lid uvěřil a _žádal sv.
Patrika o křest sv. A od té doby stal se list
jetelový Irčanům posvátným, [neboť byl jím hlaa
satelem tajemství Nejsvětější Trojice Boží. I za
našich dob nosí Irčané o svátku sv. Patrika
jetel-ové kytice v rukou a zdobí jimi SVůji šat.
V Y 8 V Ě T L E NÍ :

1.V kolika osobách je Bůh? — „Bůh
je ve třech osobách" uvažoval sv. Augustin.
Víte, že pohané věří ve více bohů. Sv. Pavel
přišel na své apoštolské cestě do Athen.

60



Byl velice smutný, poněvadž v něm nalezl
mnoho model. A tu se uvolil, že jim bude
mluviti o Bohu, který učinil svět. („Neznámému
Boha.“) O jednom Bohu mluvil zřetelně sám
Bůh ústy proroka Isaiáše: „Já jsem tvůj Bůh.
a mimo mne není Boha a žádný mu není roven."
Tato víra v jednoho Boha se uchovala u množ.
hých pohanských národů.

2. Tři božské osoby: Osoby jsou bytosti,.
které myslí a mohou chtíti, tedy rozumné by;
tosti. V Bohu jsou tři osoby. Jak se jmenují
tři božské osoby? (ot. M.) Tři božské osoby.
se jmenují „b o'žské“, poněvadž každá je Bůh.
V litaniích volám-e: „Otče s nebes Bože„
Synu Vykupiteli světa Bože, Duchu svatý Bo;—
že! Svatá Trojice, jeden Božel“

Při křtu Ježíšově v ]ordá-něžjevily se“
všechny tři oso-by zároveň. Otec pravil: „Tento.—
jest 5 n můj milý. v němž se mi zalíbilo“ (Mat.
3, 17. Syn Boží byl křtěn a Duch sv. sestoupil
v podobě holubičky. Anděl zvěstoval Panně
Marii: „Budeš míti Syna a dáš mu jméno Ježiš..
Bude to Syn Nejvyššího . .. Duch svatý se;
stoupí a zastíní tě“ (Luk. 1, fil.). Než vstoupil
Pán Ježíš dlo nebe, ravil svým apoštolům:
„Učte všechny národy, “těte 'e ve jménu Otce'
iSyna iDucha svatého.“ ( at. 28, 19.) Tři
rozlišné osoby, každá z nich je pravý Bůh,..
a přece Bůh toliko jeden jediný.

3. Nejsvětější Trojice je tajemství, které
nemůžeme plně pochopiti. — Kdysi se procházel
sv. Augustini na břehu mořském. Na břehu
spatřil krásného chlapečka. Haošíček si udělal
v písku důlek a lžicí—nabíral do něho mořskou
vodu. Augustin- se ho tázal: „Co zde děláš,
chlapečku?“ Hošík odpověděl: „Do této jamky
čerpám vodu z moře.“ Světec se srdečně zasmál.
Když odešel, pravil si světec: „]á, Augustin,
jednám zrovna tak pošetile jako ten hošík. „Ta;v.vl
jemství Nejsvěte151 Trojice chci vtěsnati do své;
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'ho malého rozumu.“ Od této chvíle klaněl se
pokorně tnojjediněmu Bohu.

hu jednomu ve třech osobách říkáme tr-o j :
jediný Bůh anebonejsvětější Trojice.
(IS.) Svátek Nejsvětější Trojice je první neděli
po slavnosti svatodušní.

Za co máme děkovati třem božským
osobám? — Už jste asi všichni viděli obraz
nejsvětější Trojice: Bůh Otec je znázorněn jako
stařec s dlouhým, bílým vousem, ale mladistvou
tváří; v jedné ruce drží zeměkouli, v druhé
“panovnickou hůl. Co to znamená? — Bůh Otec
je od věčnosti a zůstane vždy týž. Stvořil svět
a všech-no, je stvořitelem nebe a země. Bohu
Otci máme tedy děkovati za to, že nás stvo;
řil. — Bůh Sy-n je znázorněn jako mladý muž;
levicí drží kříž, pravici drží nad zemí. Bůh Syn
“vykoupil lidstvo na kříži. Za to mu dě:
kujeme.— Duch sv. nás posvětil. Mezi Ot;
cem a Synem vznáší se Duch sv. v podobě ho;
lubice.Duch sv. nás posvětil sv. svátost;
m1.

Bohu Otci se při isuje stvoření, ovšem že
iSyn a Duch sv. Byli při tom činní. Synu se
připisujevykoupení; ipři tom měli účast
Otec a Duch sv. Otec a Syn působí ipři po;
svěcení lidí. Proto chcem-e býti trojjedinému
Bohu vždycky vděčni.
NAUČENI:

Vděčnost prokazuj vždy zbožným zname:
ním kříže. Jím vyznáváme víru v Boha troja
jediného a dovoláváme se pomoci jeho. Proto
se žehnámetaképři modlitbě, před prací,
v nebezpečenství. Matka žehná křížemna
čele malé robátko, dokud ještě neumí se samo
modliti. Později mu dělají rodiče křížek na čele,
když se ponejprv chystá k sv. zpovědi nebo ke
stolu Páně. Když se s ním loučí před odchodem
„do ciziny nebo v hodinu smrti: „Požehn-ei a
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opatruj tě ode všeho zlého všemohoucí a miloe
srdný Bůh Otec, Syn a Duch svatý. Amen.“
Zvlášť účinné je znamení kříže, kropímeali se
svěcenou vodou. Zlý duch se bojí kříž-e. Ne;
věrci jsou „nepřátelé kříže Kristova.“ (Filip. 3,
18.) „V tomto znamení zvítězíš.“

Přečti si čl. 53.: Prorok Jonáš!
PŘIKLAD K PROHLOUBENI:

Stará řeckábáseň vypravuje o Daidalovi
a synu jeho Ikar-ovi, že na umělých voskoa
vých křídlech. které Daidalos sobě a synu své;
mu zhotovil, letěli přes Středozemní moře. Dai;
dalos letěl níže .a nepřiblížil se k slunci. Šťastně
přeletěl mořské pláně. Ale Ikaros vznesl se při;
liš vysoko a neopatrně k slunci blíž. Slunce však
roztavilo jeho křídla: Ikaros spadl a v moři za;
hynul. — Rozum vypovídá službu, člověk klesá
znaven a přemožen tíhou záhady bezmocný zpět
od bran trojjediného Boha. Tajemství Nejsvěa
tější Trojice.
KRESLME: ]. Životek, Zvěsti o Bohu str. 13.

Tomášek—Jan. Kresby ke katechismu,
obr. 6.

IWODLEMESE:
Pane můj! — Ve jménu Nejsvětější Trojice

jsem byl pokřtěn; ve jménu Nejsvětější Trojice
jsem se znamenal znamením svatého kříže; ve
jménu Nejsvětější Trojice se chci jednou 1024
loučit se světem . . . . dej, aby patření tváří v tvář
na Nejsvěte151 Trojici ubylo jednou věčnou blaf
žeností mého života věčného! Amen.

14 Stvořitel nebe i země.
OTÁZKA16

PRIPRAVA:
Asi řed třemi tisíci lety zvolal osvícený báse

ník Žl ovského lidu v jednom ze svých žalmů
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takto:„Hospodine, Pane náš, jak podia
vuhodné je tvé jméno po veškeré ze;
mi!“ (Ž. 8, l.) Avšak tehdy věděli lidé pra;
málo o tom prodivuhrodném velkém světěl Nea
poznali tajemných fosilních zbytků minulých sto;
letí, neznali závratné říše nebeských těles. Ne;
znali ani p-amích strojů ani elektřiny, ani radia..
Před našimi zraky vzrostl svět ohromným způ;
sobem. Právě takovým způsobem musí růsti
i naše chápání Boha. Ne ten žalmista před 3000
lety, ale rn můžeme zvolati plným práv-em:
„Jak veliká jsou, Pane, díla tvál“

Když šumí horská bystřina, když zuří bouře,
hřímají blesky, zvolám: „Jak veliké jsou, Pane,
tvé skutkyl“

Když vychází májové sluníčko, když se nad
kraji-nou rozlije záře večerních červánků, když
zasněžená temena alpských velikánů zrůž-ovějí,
zvolám: „Jak veliká jsou, Pane, díla tvál“
PŘÍKLAD: Bibl. dě'. čl. 1. (Bůh stvořil nebe i ze;

mi.) a čl. 60. (Věrni, až k smrti.)

Ke králi An tiochovi byla přivedenamatka
se sed i syny, že nechtějí požívati vepřového
masa. lglejstarší z bratrů řekl králi: „Zákon náš
to za ovídá; n—eučiníme to ——raději zemřem-e.“
I rozhněval se král a poručil ho mučiti. Usekli
mu ruce a nohy a tak jej položili na rozžhavef
nou pánev, až dokonal. Podobně umírali v hroz:
ném trápení druzí bratři jeden. po druhém před
očima ostatních. Král se až divil, jak jsou sta;
teční, že si z muk nic nedělají. Těšili se: „Bůh,
král světa, vzkřísí nás k životu věčnému“

Konečně zbýval nejmladší syn. Tomu sliboval
Antioch, že jej obohatí a že mu dá, co si jen
přáti bude, jen at' odst—oupiod víry otcovské. Ale
chlapec neměl se k tomu. I vybídl král matku,
aby ho přemluvila. Leč matka řekla synu své;
mu: „Dítě milé, prosím tě, pohlédni
vzhůru a měj na paměti Boha, stvo;
řit-ele nebe i země. Nic se neboj a
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podstup smrt, abych tě v životě věčaném zase nalezla s bratry tvými“ —
Podívejte se na nebe a na zemi! Odkud je

všechno? Co je na nebi a na zemi? Mnozí se
domnívají, že svět povstal sám sebou. Odkud
je tedy svět?
VYSVETLENI;

O stvoření světa vypravuje Písmo sv.: „Na
počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země však
byla pustá a prázdná. Tma byla vůkol a duch
boží sc vznášel nad vodami.“ Slovo „stvořil“
znamená: učinil z ničeho: „On řekl, a všechno
tu bylo.“ (Žalm 32, 9.) Prvního dne stvořil Bůh
světlo, druhého dne oblohu, třetího dne
moře a s u cho u zemi. Země vydala rostliny,
trávu a úrodné stromy. Čtvrtého dne stvořil
lh",ihslunce, měsíc a hvězdy, pátého dne
nyhy ve vodách a ptáky v povětří, še;
„níhodne::v l ! ata na zemi a naposledyčlo/
veka. Sulmého dne odpočíval Bůh, požehnal
a N'HlVčlil jej.

'vnlý zá vis o stvoření není k tomu, abychom
se dověděli. jak dlouho svět už trvá, v jakém
pohnll se vyvíjel ze hmoty zprvu snad beztvára
m'a kolik tisíc, Ill—colimilionů let uplynulo, než
nabyl svět nynější podoby. To vše ponechal
Stvořitel lidskému bádání.

Bible není přírodovědeckou knihou, nýbrž
knihou lidovou a náboženskou. Pnoto mluví řečí
lidu a ne řečí vzdělanců. Sv. zápis o stvoření
je jediné k tomu, abychom se dověděli, že svět
se neučinil sám, nýbrž že byl stvořen od
B 0 h &.

Se..—sl-dní nejsou diny pozemské se 24 hodinami,
n'ln'ž velké oddíly časové s mnoha tisíci lety.
.. ] Holm jest jed-en den jako tisíc let a tisíc let
jako den-." (2 Petr. 3, S.)

Išůh stvořil svět ke své cti a k naš-emu
blahu. Na světě se“ ukazuje všemohoucnost,
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moudrost a dobrota boží. Velebná nádhera slu-n;
%, nesčíselné hvězdy na nebi velebí jeho slávu.
„Nebesa vypravují slávu boží a díla
jeho ruk-ou hlásá -obloha.“ (Žalm 18, l.)
Všimněte si květin-, které jsou nádherně obleče;
iny.Ani král Šalomoun nemůže se jim vyrovnati.
Praví nám samy: „Jak krásný musí býti Bůhl"

Včdomě mají oslav-ovatiBoha tvorové
rozu mn í. Je zvláště stvořil Bůh, aby jim bylo
blaze. Proto máme Bohu prokazovati úctu, ho
p—oslouchati, jemu se klaněti. Ze všeho mám-e
p-oznávati jeho lásku a dobrotu k nám. Svým
zrakem máme obdivovati boží dílo a jeho vše;
moh-oucn-ost,rozumem uznávati jeho moudrost a
prozřetelnost.

Poněvadž Bůh stvořil všechno k našemu bla;
hu, smím-e se s důvěrou m-odliti: „Chléb náš
vezdejší dej nám dnesl“ Darů božích smíme
proto správně užívati, nesmírne jich zneužívati.
(Noe a víno — nestřídmost atd.) Užívámegli
jich správně a včas si něco odepřeme, pak nám
budou k věčnému blahu.

NAUČ'ENI:
1. Dle sv. Terezie je svět velikou vzdělá;

vací „knihou“. Ona nám ukazuje všemohoucnost,
moudrost a dob-notu boží. 0 sv. Ign áci z
Loyoly se vypravuje, že častějiobzvláštěv na
ci, když nemohl spáti, vystupoval na věž a po;
zorov-al lesklé, hvězdnaté nebe. Ve svatém nad;
šení a nejhlubší uctivosti potom volal: „O jak
veliký je dům boží, jak nesmírný jeho majetek!
Jak se mi hmusí tento hříšný svět, dívámgli se
na nebe.“ Děti, ve dne i v noci můžete se dívati
na nádheru stvořeného světa. „Bůh tě všude pot;
kává, jen kdybys ho vždy zdravill“ Zdravme
Boha v jeho dílech, klaňme se mul“ „Poj ď me,
klaňme se je jemu a padněme před
Pánem, který nás stvořill“ (Ž. 94.)
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2. Bohu musíme dčkovati také za stvoření
světa a lidí. Čiň tak vždy, dívášali se na krásný
svět, vstávášgli ráno a těšíš se ze života! „D ě;
k-ujt-c Pánu, neboť je dobrý a jeho
milosrdenství trvá na věkyl“
PŘÍKLAD K PROHLOUBENI:

Sv. František z Assisi častobýval po?
hřížen v lásku Boží tak, že v každém tvoru
spatřoval dobrotu Páně. Obdivovalsemoudrosti,
moci a dobrotě Stvořitelově. Pouhý pohled na
slunce, měsíc a hvězdy, na veliké i malé tvory,
naplňoval ho nevýslovnou radostí.

Poněvadž všichni tvorové pocházejí od Boha
jsou všichni za to s Františkem v nejužším
příbuzenství. Všichni se stali jeho bratřími .a
sestrami. Z jeho nitra se stále ři-nulaslova: „Braá
tře, sestro v Bohu Stvořit-eli =aOtci všehomíral“
(Kdysi přišel sv. František do městečka Alviano
hlásat slovo boží. Postavil se na vyvýšené místo,
aby ho všichni viděli, a popnosil o klid. Lid
mlčel a stál uctivě; ale mnoho vlaštovek stavělo
si na blízku s hlukem a švitoř-ením hnízda. Foz
něvadž švitořily tak hlasitě, že lid naprosto ne,
mohl rozuměti Františkovi, pravil ptákům: „Ses,
tiy mé vlaštovičky, nyní je na čase, abych mlu/
vil já, vy jste se už dosti namluvily. Poslouch-ejte
slovo Páně a buďte tichy a pokojny, až poz
kážil“ A skutečně, ptáčci se odmlčeli k údivu
a úžasu všech kolem stojících a nehnuli s:
5 místa, až pokázal.)

Sám chvále, k chvále jiné zval a v chváe nikdy
neustal, ctě chválou Stvořitele. A ptáky, též
i hovada a všechno tvorstvo pobádá ctít chváa
lou Stvořitele.

l\' RI'ZSI EME: ]. Živobek, Zvěsti o Bohu, str. 35.

Tgmášek—Jan, Kresby ke katechismu,o r 7.
A. Schneid, Zeichnen im Religionsa
unterricht, obr. 29.
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15 Boží prozřetelnost.
OTÁZKA17

PŘÍPRAVAA
Bůh stvořil svět ke své cti a slávě

a k 11ašemu blah u. 0 všechno stvoření stará
se Bůh a ukazuje každý den svou lásku a do;
brotu. Kdyby vám jednoho dne daroval bohatý
muž krásný dům se zahradou .a vám řekl: „Tak,
já odcházím nyní, starejte se sami o sebe! Muž
by se o vás nestaral. Jak by vypadal dům, jak
by se vám dařilo? Jistě že by tento dům časem
se zkazil. Zahrada by úplně zdivočela, a vám by
se nedařilo asi dobře. Bůh stvořil svět a stará se
dále jako starostlivý Otec o všechno a řídí Vše
k dobrému; nic se neděje bez jeho vůle anebo
bez jeho dopuštění.
PŘÍKLAD: Bibl. děj. čl. 28. (Bůh živil Israelské na

pmům
VYSVETLENI:

1. Bůh řídí všechno k dobrému. Je
mnoho příkladů, že Bůh se o všechno stará. Bůh
pečuje o zvířata. Vlaštovičcedal Bůh pud,
který ji pudí, že na podzim od nás odletí do
teplých krajin, kde přezimuje a s jarem se zase
vrací k nám. — Dokonce ivra-bec je chráněn
proti mrazu a hladu. Čím? — Liška, zajíc, pes,
kočka a ostatní zvířata nosí v zimě tlustší kožich,
aby nezmrzla. Zvláštním způsobem pečuje však
Bůh o lidi. Každý den dává nám chléb. Venku
na poli je každým rokem zázračné rozmnožení
chlebů. Rolník rozsévá semeno. Ze semene vy;
roste třicet až šedesát nových zrn. — Slunce ozaf
řuje a otepluje zemi. Každé hvězdě určil Pán
Bůh cestu. Moře se pohybuje. Jinak by bylo
velikým močálem, který by zamořil celý svět.
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Opět a opět ovzbuzuje nás Spasitel k dětské
důvěře k .nebesižému Otci. Napomí-ná nás: „Nea
pečujte úzkostlivě a neříkejte: Co budeme jisti,
co budeme piti, čím se budeme odívati? Bůh,
Otec nebeský, ví, čeho potřebujete.“ Bůh se
stará o ptactvo nebeské, pečuje také :o lilie polní,
stará se také o lidi, kteří mnohdy mívají tak
malouvíru.Zvláště se ujímá naší duše.
Dal nám anděla strážného, aby nás »opa;
troval. Božský Spasitelobětoval svůj žia
vot za nás, přebývá v nás při sv. přijímání.
A tu bychom měli složiti ruce V klín a malo;
myslněti? Bez vůle boží ani vlásek s hlavy.
„Zdaž neprodávají dva vrabce za jeden penízek?
(Tak malou oenu mají u lidí.) A přece ani jediný
z nich není zapomenut od Boha. A nespadne
žádný z nich na zem bez vůle Otoe vašeho. Vy
jste vzácnější než oni. I vlasy na hlavě vaší má
Bůh sečteny všecky.“ (Mat. 10. 29. 30.) Nelze
tudíž nic přičítati „fosudu“, ani „:náhodě“, ani
„štěstí“.

Sv. ]e ron ýmo vi vyprávělkdysi stařec,ma;
r-onickýpoustevník Malchus, toto: „V pou
dějším věku rozloučil jsem se se společností
bratří a vydal jsem se na cestu ke stařičké matce,
se kterou jsem se chtěl ještě před smrtí rozloučiti.
Karavana, ke které jsem se připojil, byla napa4
dena Saraoeny a vypleněna; já jsem byl se zaja:
tvouženou zavlečen do pouště a prodán Arabo-vi.
Několik měsíců nejtěžší práce a odříkání zatím
uplynulo. Konečně se naskytla příležitost k ú;
tčku. Pomocí nafouknutých měchů, které jsme si
zhotovili z k-oží, pl-avili jsme se se strachem, ale

piece jen šťastně přes dravý Tigris, při čemž senám zmzily potraviny, jež jsme si ssebou vzali.
(".tvrtého dne spatřili jsme za sebou dva vel;
bloudy v plném trysku. Poznali jsme svého

Říma a jeho služebníka, jak se hnali za námi.ychle, jak 'sme jen ve strachu mohli, skryli
jsme se v biizké jeskyni. Poněvadž jsme měli
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strach před štíry, hady a zmijemi, neodvážili
jsme se hlouběji, nýbrž jsme zahnuli do chod;
by po levé straně. Po několika minutách stáli
naši pronásledovatelé před jeskyní a křičeli a
zuřili. Ježto jsme jim neodpovídali, sestoupili.
Pán zůstal u velbloudů, služebník nás měl do;
nésti. Jeho křikem podčšena vyskočil-a náhÍe lvice
ze svého úkrytu jeskynního, zarduousila ho a
zatáhla si ho k svému ležení. Pán-ovi se zdálo,
že jeho sluha je už dosti dlouho v jeskyni. Šel
také dovnitř hledat ho inás. Sotva se k nám
dostal, vrhla se ina něho lvioe .a ve chvíli za;
rdousila. Chvěli jsme se úzkostí a domnívali se,
že přijdeme také na řadu. Ale nestalo se tak. Lvi;
ce, jež byla ve svém doupěti podrážděna, chopila
do svých zubů mláďata .a vynesla je opatrně
z jeskyně. O nás se :nestarala a také se ani ne;
ohlédla. Teprve k večeru jsme se odvážili vylézti.
Tu jsme našli velbloudy, kteří čekali na své
jezdce, jak zde klidně leží a přežvykují. Aby
míra štěstí byla dovršena, zpozorovali jsme, že
velbloudi jsou opatření potravinami. Zauj ali jsme
prázdná místa a dospělí desátého dne na pokraj
pouště k východořímskému táboru, kde jsme se
představiteli Sabinovi, mesopotamskému vůdci.
Tam jsme prodali velbloudy, rozloučili se a
vyhledali si své domovy.“ -—

Jen důvěra v Boha je zachránila. Nic se ne;
děje bez vůle boží anebo bez jeho dopuštění.
„Člověk míní, Pán Bůh mění“. „Jak se
Hospodinu líbilo, tak se stalo. Budiž Hospo-dinu
čest a chválal“ (Job. 1, Zl.)

Dopouštígli Bůh hříchy, nechce tím bráti člo;
věku svobodné vůle. I následky hříchů umí
obracetiv dobré. „Vy jste měli se mnou
zlé záměry, ale Bůh obrátil to-v do;
bré“, řekl Josef Egyptský bratřím. (1. Mojž.
50, ZO.)Hřích Jidášův je pro nás výstraža
ným znamením. Že někdo mi ublížil, dával mi
příležitost, abych odpustil, trpělivě snášel, svě;
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tějším se stal. Hle, tak „těm, kteří Boha milují,
všecky věci prospívají“ (Řím. 8, 28.)
NAUČENÍ:

1. V knize Moudrosti čteme: „Jak by mohlo
něco bez tvé vůl—etrvati?“ Bez Boha bychom
zde nebyli, bez Boha nemohli bychom ani olka4
mžik žíti. Každý úder srdce, každý výdech je
darem božím. Buďme tedy vždy připraveni, že
nás Bůh může každé chvíle k sobě povolati.

2. Stara/li se nebeský Otec o své dítky, dů;
věřujv Boha!„Zač budete prositi Otce
mého, d a vám!“ (Prosebné dny, modlitby
za šťastnou sklizeň) Chléb náš vezdejší dej nám
dnes! — Modlete se nejen o pozemské věci, ný/
brž 1o milostpro svou duši. „Přijď králov»
ství tv é !“
KRESLEME; ]. Živ-ohek.Zvěsti o Bohu, str. 31.

TICHÉ ZAMĚSTNANÍ:

Kázání Ježíšovo o ptácích a liliích. — Trpč,
livý Job.
PŘÍKLAD K PROHLOUBENÍ:

Polský spisovatel Henryk Sienkiewicz vypraf
vuje malé podobenství, jak smrt šla pro duši
vdovy, matky—9dětí. Ale pláč sirotků nad umí;
rající matkou byl tak srdcelomný, že inecitelná
smrt se zachvěla a vrátila se s nepořízenou. Bůh
ji pokáral za její neposlušnost a poručil: „Za
trest pohroužíš se na dno nejhlubšího moře &
přineseš kámen uprostřed ležící“ Smrt poslechl-a.
Když kámen přinesl-a, rozkázal Bůh: „A nyní
hryzejl“ A hle! Když smrt polovinu rozhryzla,
objevil se uvnitř malý červíček. „Vidíš, co nikdo
na světě neví, že uprostřed žije malý tvor, já
to vím a o toho červíčka pečují. Myslíš, že opua
stím ony sirotky, ztratífli matku? Jdi a vyk04
nej vůli mou! Smrt zahanbeně odešla a vyplnil-a
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vůli boží. Po třiceti letech vjížděl do hlavního
města královský místodržící, po boku jeho bis;
kup a nejvyšší sudí — tři bratři. ravovalo
se o nich, že jsou synové chudé VII:/y, která
měla 9 dětí, a že všechny jsou dobře zaopatřeny.
Prozřetelnost boží seo ně postarala.

16 "Buď vůle tvúlu
OTAZKA 18.

PŘÍPRAVA:
Řekl Sion: „Opustil mě Hospodin a Pán za;

pomněl na mne. Bůh odpovídá: „Což se může
zapomenouti matka nad svým robátk'em? A byť
ona se zapomněla, já se nezapomenu nad tebou.“
(15.49, 14.15.) Pán Bůh dobrotivý pamatuje,
i když utrpením navštěvuje.
PŘÍKLAD:

Za světové války navštívil velký, nyní již
zvěčnělý kardinál belgický, Mercier, nemoc,
nici, v níž leželi vojíniaslepci. Výbuch granátu
připravil je o zrak. I přistoupil k jednomu z
nich a soucitně se ho tázal, málli nějaké přání.
Slepý podrážděné odvětil: „Kuli do hlavy.“ —
Jinde ležel těžce raněný, maje obvaz na očích.
Lékaři, nechtějíoe mu bráti naděje v uzdravení,
těšili jej,ze opět nabude zraku; ale věděli, že
oči jeho navždy jsou ztraceny. Kardinálu bylo
uloženo, aby raněného připravil na tu strašnou
zprávu, že zůstane slepým navždy. A když karf
dinál jemně mu naznačil, že snad zraku nenabu;
de, odvětil ubohý: „Jak Bůh chce! Slunce 234
padá, slunce zase vychází. Nyní mohu čekati
jenom na světlo věčné v nebesích. Nuže, budu
také na ně ěekati.“ — „Křesťanský hrdina", pra;
vil kardinál ke svým průvodčím a dojat odcháa
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zel od jeho lože. Neštěstí, utrpení je půda, na
níž roste šlechetnost.
VYSVETLENI:

K čemu sesílá Bůh utrpení? Bůhsesílá
utrpení,aby hříšné potrestala napraa
vil. Starostlivý otec trestá n-eposlušné dítě, které
rádo lže, krade atd., aby se této chyby více
nedopustil—oa se pole-pšillo. Pudí jej k tomu láska
k dítěti. Ví, že dítě bude zde na světě i na \'ěčš
nosti nešťastné, budeali dále hřešiti. „Kdo miluje
svého syna, včas jej trestáf' (Přísl. 13, 24.)

Podobně trestái Otec nebeský. Bůh po;
trestal=prvrní lidi Adama a Evu tím, že je
vyhnal z ráj-e.Hříšný lid potrestal potopou.
A kolikrát potrestal Israelity, aby je přivedl
k pokání a je napravil! Hospodin dopustil na
krále i na li-d egyptský rány veliké,aby
obměkčil zatvrzelé srdce král-ovo, jenž nechtěl
poslechnouti rozkazu božího. „Dnes uslyšíteali
hlas jeho, nezatvrzujte srdce svéhol“ (Ž. 94, S.)
Israelští zapomněli brzy na to, co slíbili Hosp04
dinu a zatoužili po smyslné bohoslužbě poham
ské. K té použili nepřítomnosti Mojžíšovy. Bůh'
je pak potrestal. „2 knihy života vymaži toho,
kdo zhřešil.“ Častokráte se stalo, že nepřítel
vpadl do země a utiskoval israelské, kteří se
potom obrátili k Bohu. Tak činí Bůh až do
dneška, tak tomu bylo i u jin-ých národů. Když
blahobyt a bohatství je odvedlo od chrámů a 014
tářů, byly to doby utrpení a ponoby, jež vedly
je zpět. A každý národ, který v dobách ponížení
nalezne cestu zpět k Bohu, k víře svých předků,
má naději, že zase povstane a povzn-ese se ze
svého trudného stavu. Bůh utrpením zkouší
n .i rody, zda najdou cestu k němu zpět.

Utrpení vede i jednotlivce k Bohu. —
Všichni kajícníci nalezli opět Boha na cestě utra
pení. Bohatství a sláva ještě neobrátily žádného
hříšníka. Bolesti a utrpení zpl-odily světce. Vzpoa
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m-eňme aspoň sv. Ignáce, zakladatele řádu
jesuitského. Raněn jako vojín leží v nemocnici.
Bolesti jej trápí. Cte z nedostatku jiné četby
životopisy svatých. A četbou vrací se v jeho
duši láska k Bohu a k církvi.

Krásněnapsal velký německý básník G 0 e th e:
„Kdo nikdy chléb svůj slzou n-esmáóel,
kdo nikdy po strastiplné nocí
s pláčem od svého lože nekráčel,
ten nezná vás, vy nebeské moci.“

Také spravedlivým sesílá Bůh utrf
plení. Chce je zk-oušeti, 'im dáti příležitost,
aby se v ctnosti zdokonalili a hodně zásluh
pro nebe získali. Hospodin dovolil sata-nu, aby
]oba utrpením zkoušel. Satan připravil jej o
všechno jeho bohatství io všechny jeho děti,
které stan nejstaršího syna, bouří vyvrácen, po:
hřbil v ssuti-nách. A Job? Stižen nejkrutějším,
žalem, volal odevzdaně: „Hospodin dal,
Hospodin vzal! Budiž jméno Hospo;
dinovo pochvál-eno !“ Zármutek, utrpení
a neštěstí neotřásly jeho důvěrou v Hospodina.
A satan z dovolení božího znovu stíhá trpěli;
vého ]oba. Ranil jej nejhorším malomocem
stvím. Sedě na smetišti, střepin—oustíral ]ob
hnis s těla. Sama manželka jeho posmívá se
zbožnosti .a důvěře jeho v Hospodina. Ale Job
odpovídá: „Jestliže dobré věci jsme brali : ru;
ky boží, proč bych-om neměli přijímati zlých?“
(Job-. 2, 10.) ]ob vše snáší; i výčitky svých přáa
tel, podezřívajících jej z mnohých hříchů.

Ve dnech největší bídy a utrpení obstál víz
tězně.

Která utrpení s-esílá Bůh nejčastěa
ji lidem? (Nemoci, ztrátu, neštěstí, pronáa
sledováníatd.) Sv. Augustin se modlil: „Paz
ne, zde na zemi mě bodej', řež a pal, jenom
ušetří mne na věčnosti.“ ——Zahradní-k no;
žem „čistí ratolest, aby nesla více ovoce.“ (Jan
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15, Z.) Utrpení nynějšího času nejsou ničínr
proti budoucí slávě, která se zjeví na nás. '
(Řím.8,18.)

Tak vychovává Bůh lid, aby jej zdokonalil pro
nebe a v nebi více oblažil. Z biblických.
d ěj in je znám-o, že Bůh utrpením vedl ke sva;
t-ostiAbrahama, Jakuba, Josefa, Moja
žíše, Davida, apoštoly,obzvláštěsv. Pavla..
Ze světců třeba jmenovati sv. Alžbětu,
sv. Teresii, Lidvinu, Františka 2 As;
sisi, Jana z Boha, bl. Kateřinu Em.,sv.
Kresce-ncii, bl. Anežku Přemyslovna.
atd. 0 nich platí slovo Spasitelovo: „Blahoslaá
vení jste, jestliževás lidé nenávidía pronásledujíl“
Zvláštní útěchou je nám, že sám Spasitel nazván
jest „mužem bolesti“ , že jeho svatá matka
je bolestnou matkou, královnou mučedníků.Čím
více člověk trpí, tím je větší i jeho odměna.
V těch mracích bolesti, utrpení a smutku, jež,
stahují se nad duší, Bůh sám podává nám svoji“
d—obr'otivlouruku, aby nás k sobě pozdvihl.

Proto je nutno, abychom byli vždy odevzdání
do vůle boží.

Kdy se zvláště máme odevzdati do
vůle -boží?

Zvláště se máme odevzdati do vůle boží v
soužení a neštěstí, v nep-ohodě, v ne;
moci a v hodinu smrti.

(Vyprav-oval o sobě vojín cizinecké legie, že
se octl několikrát přímo v zoufalém postavení a
že mnoho vytrpěl. V jedné takové bolestné
chvíli si vzpomněl na svou mamičku, která mu.
často ukazovala kříž Kristův a svatostánek. „A
ačkoliv jsem se dosud nemodlíval“, vypravuje
vojín, „naučil jsem se ve svých bolestech dívati
na kříž, na Krista. Čím déle a čím častěji jsem
na něho patřil, tím více se mi zdály mé bolesti
menšími a častěji sn-esitelnějšími. A tak se mi
vrátila víra mého dětství, víra v Ježíše Krista,
kterému jsem věnoval své mužné srdce. Kristu
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chci žíti izemříti, neboť jsem poznal, že jedině
on mne chce a může učiniti šťastným. Byl jsem
vždy Bohu oddaným!“)
iNAU Č E N Í :

Hnošík jakýsi chtěl si ukrásti na trhu jablka.
Ale jak chtěl jablko vytáhn—outi,tu dostal od
pána p-ohlavek. „Což nevíš, že sedmé přikázání
praví: „Nepokradešl“ Asi kradeš po prvé! Ať
už je to také inaposl=edy!“, pravil rozlobený
muž. Bůh sesílá člověku také mnohdy takové
pohlavky v podobě nemoci, neštěstí, utrpení atd.
Napomí-náali tě také Bůh nějakým utrpením,
poslechni h-o! Lituj své hříchy a nehřeš více!
'Za to budeš později Pánu Bohu vděčný. Co ti
s-ešle Bůh, nes tich a rád, a ptej se, co chce od
tebe: Bůh nemíní tě sužovat, on křížem vodí
do nebe. „Coktoli na tebe dolehne, přijmi a ve
své tísni měj trpělivost! Neboť v ohni zkoušeno
Íb-ývá zlato a stříbro, lidé pak milí Bohu ve
výhni utrpení.“ (Sir. 2, 4. S.) Řekni si: „Děj
se vůle boží!“, nebo „Bohu poručen-ol“
.„At' prší nebo sněží, nechť se vůle boží děj-el“
„Jak Bůh ráčí, tak ať kráčíl“

„Bůh raní a hojí, zlé všechno přejde,
z trpělivosti jen blaho ti nejde.“

'KRESLEME; ]. Životek, Zvěsti o Bohu, str. 43.
Tomášek—Jan, Kresby ke katechismu,
obr. 8.

A. Schneid, Zeichnen im Religionsa
unterricht, obr. 34.

PŘÍKLAD K PROHLOUBENÍ:
Chateaubriand ve své „Cestě do Jel-ua

salema“ vypravuje toto: „Plavili jsm-e se Střea
dozemním mořem. Byli jsme přepadeni prudkou
bouří. Vidouoe mrak, stáhli jsm-e plachty. S úza
kostí jsme čekali, co se bude díti. Hned na to
rozžehli jsm-e světlo pod obraz-em Matky Boží
v kajutě kapitánově. Na kolísavé lodi, při bOUřž
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ném vlnobití mořském, naučí se člověk modliti..
V té chvíli to matné světlo, hořící pod obrazem
Bohorodičky, dodávalo nám víc-e útěchy a síly,
nežli pochodeň vší vědy. O 7. hodině večer poza-
zuřil-a se bouře. Déšť proud-em se lil, hrom bu;
ráoel a loď jako dětský míč se potácela na vlnách.
Ti drsní lodníci, z jejichž úst až dosud jsem slýa
chal jen klení, zanech-ali své práce. Skupili se.
kolem kapitána. Kapitán hlasitě jal se modliti'
a oni jednak na zemi klečíoe, jednak o stožáry
se opírajíce, hlasitě odpovídali k jeho modlitbě.
A nikdy za života svého tak jsem se pobožně nea
modlil, jako tam na hučícím moři. Tu poznal
jsem cele pravdu slov: „Kdo na moři nebýval,
ten zřídka kdy se modlíval.“

Tak nebezpečí, utrpení, zármutek, nemoc sblia
žují a vedou nás k Bohu!

17 O andělech
(z PHA » ĚJIN .4N !) :?:. ů)

PŘÍPRAVA:
S viditelným světem stvořil Bůh svět nevi;

ditelň ý, pouhé duchy, jimž říkámeandělé.
Jako pozemský král je obklopen zástupy slu;
žebníků, vojáků, tak i Bůh je obsluhován „ne;
beským vojskem, které stojí kolem trůnu boa
žího a plní jeho rozkazy.“ Jsou to andělé.
PŘÍKLAD: Bib-l.děj. str. 12. (Z pradějin andělů.)
V Y S V ĚT L E NÍ :

Co je „a'-niděl“?
l. Duch. Viděli jste už anděla?... Anděla.

nelz-e viděti, poněvadž je duch. Boha nelze Via
děti, poněvadž je duch. Andělé ——použí dua
chové. Těla nemají. S lidským tělem se vy;
obrazují, protože se zjevili v podobě lid;
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:ské. Andělé mají rozum a svobodnou
vůli, a_le těla nemají. Vyobrazujíglise s
křídly, je tím naznačena jejich rychlá poslušnost

2. Posel. Slovo „anděl“ pochází z řečtiny
a znamená „posel“. Andělé jsou poslové anebo
sluhové boží. Poněvadž Bůh je nejvyšším krá;
lem, proto má také mnoho andělů („tísíc-e a
tisíce“).

Stav andělů.
Jako se slušelo na nejvyšší sluhy boží, vy:

zdobil je Bůh:
a) vysokým poznáním. „Ty však,pane

můj, králi, moudrý jsi, jako je moudrý anděl
"boží, že rozumíš všemu na zemi, (2. Král. 14,
ZO.)pravila žena chtějíc si získati královy přízně.
(David. ) Andělé mají veliké v ěd o mo s t i, znají
všechny síly přírodní, mají větší znalosti nežli
lidé. To víme od Ježíše. Kdysi pravil o plo-sled;
ním soudu: „O tom dni však a hodině neví
nikdo, ani andělé nebeští, leč Otec sám.“ (Mat.
.24, 36.)

b) velikou silou. Odkud to víme? —
Anděl boží stanul u Petra. Ud-eřilho v bok,
probudil jej a řekl: „Rychle vstaň, obuj se
loblec a pojď za mnoul“

Petrovi spadly řetězy s rukou, 1 vstal, obul se
i oblékl a šel za andělem, který ho bez překážky
vyvedl ven. — Venku se Petr vzpamatoval, roz;
hlédl se .a řekl: „Teď vidím, že Pán opravdu

305131 anděla a vysvobodil mě z moci Hero;ov
Anděl zachránil tři mládence v peci

ohnivé, atd.
Nejnádhernější dar, který Bůh daroval anděž

lům, byla milost posvěcující.
c)Mi-losti posvěcující. Andělébyli sva;

tí a neměli hříchů. Zářili obdivuhodnou krá;
sou. Ať se anděl kdekoliv ukázal v této nádheře
lidem, všude je napadl strach a bázeň, takže
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vždy musel říci: „Nebojte se!“ (U Zach a;
riáše, Panny Mari-e, pastýřů betlemf
ských)

Takové dary potřebovali andělé, poněvadž jim
Bůh určil nadpřirozený cíl. Tak jsou andělé vy;
zdobenínejvětšímipřirozenými a nadpři;
rozenými dary, jaké Bůh stvořenípropůjčil.
Andělé jsou nejvznešenější tV-Ol'Oá
vé boží.

2. Bůh zkoušel anděly, odměnil je
a potrestal. Kterak?

a) Andělům dal Bůh přikázání, aby vy;
zkoušel jejich vém-ost. V čem zkouška záležela,
Písmo sv. nepraví. Snad nechtěli uznati Boha,
snad vtěleného Slova. Všichni neobstáli. Písmo
sv. mluví častěji o jejich pádu (Jan 8, 44. a 2.
Petr. 2, 4.). Zhřešili pýchou (Sir. 10, 15.
a Tob. 4, 14), která je počátkem všeho hříchu.
Mnozí zpyšněli. Řekli: „Nebudeme Bohu sl-ouá
žití. Jsme sami 'ako Bůh.“ Tím se „dcpustili
těžkého hříchu. čžkým hříchem ztratili svatost.

b) Hned po pádu následoval trest. Mluví
o něm sám božský Spa sitel: „Viděl jsem
satana jako blesk padati s nebe.“ (Luk. 10, 18.)
Sv. Petr: „Bůh pnohřešivších se andělů ne;
ušetřil, ný-b'rž strhnuv je do pekla, vydal (k u:
mučení) vazbám temnosti, aby byli chování k
soudu“. (2. Petr. 2, 4.) Jejich tnest potrvá věča
ně: „Odejděte ode mne, zl-ořeóení, do ohně VěČ4
ného, který je připraven ďáblu i andělům jeho.“
(Mat. 25, 41.) Zlí andělé hledí nám šk-oditi
(Job-, Tobiáš) a svésti nás ke zlému, aby na
nás mohli před Bohem žalovati. Pnoto se zovou
ď ábly.

3. Zlí duchové.
Kterak nás nenávidí? Kterak se k nám cho;

vají? (Duchové zlí se k nám chovají
nepřátelsky: Pokoušejí nás ke hří;
chu a hledí nám uškoditi na zdraví
a na majetk u.) „Zlí duchové" říkámeana
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dělům v pekle. Nejvyšší z nich se jmenuje
ďábel .a-nebosatan; je s ostatními zl-oduchy
nepřítelem božím .a nepřítelem naším. ]obovi
z dopuštění božího zničil všechno jmění, způ;
s-obil smrt jeho děti, jej: pak samého ra-nil ne;
mocí. V někom se zlý duch iusídlí: „zlým
duchem pos-edlý". Ke hříchu pokouší zlý duch
vnukáním špatných myšlenek a žádostí.

Dáb'el pokouší ke hříchu. Ke hříchu
svedl první lidi v ráji. Na poušti pokoušel
třikrát i Syna božího. Nás pokoušejí z'lí
duchové ke hříchu, abychom se dostali do pekla.
Dábel se odvážil ina apoštola (]idášeD. Sv.
Petr proto napomíná: „Buďte střízliví a bděte,
neboť váš protivník ďábel obchází jako hladový
lev a hledá, koho by zahubil. Jemu odpírejte
silni ve vířel“ (1. Petr. 5, 8. 9.)

Dábel se obléká často i v roucho beránčí. Rád
pochlebuje a 'chce sladkými řečmi svésti ke
hříchu.

Jak se máme k němu chovati? Když
byl Pán Ježíš pokoušen od ďábla, pravil:
„Odejdi, s-atarne, ode mnue...l“ —-—Sv. Petr
píše: „Váš protivník ďábel obchází jako hladOa
vý lev... Jemu odpírejte silni ve víře!“ Nea
naslouchej nikdy dlouho ďáblovi jako Eva,
sic padrneš. Ihned mu odpínej! Chraň se před
ním modlitbou, jmenovitě znamením kříže, V2ý4
váním jména „ ežíš“ a užíváním věcí svěcených!
„Svatý Michaeli .archanděle, opatruj nás v boji!“
„Od úkladů ďábelských vysvoboď nás, Pan-el“
NAUČENI:

Měj se na pozoru před nástrahami zlého ne;
přítele! Božský Spasitel pravil apoštolům: „Šia
mone, Šimone, hle, satan vyžádal si vás, aby
vás tří-bil jako pšenici...“ Potom je napomef
nul: „Bděte a m-odlete se, abyste ne;

šešii v pokušení“ Modli se rád: „Anděle: 021.
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„Bože svatý, rač pomoci, nedej _mne ďáblu
mocil“

K R E S L E M E : ]. Životek, Zvěsti o Bohu, str. 39
Tomášek—Jan, Kresby ke katechismu,
obr. 9.
A. Schneid. Zeichnen im Religious:
unterricht, obr. 12.

18 O andělech
OTÁZKA 20. 21

PŘÍPRAVA:
Se světem ostatním stvořil Bůh též pouhé du;

chy. Říkáme jim andělé. Všichni andělé byli
zprvu svatí a přirozeně blažení. Svatých andělů
je nesčíslně mnoho. Písmo svaté zmiňuje se
o devíti sborech neboli kůnech andělů. Nejblíž
u trůnu božího si představujemecheruby a
serafy. Z archandělů se jménem uvádějí Ra;
fael, Gabriel a Michael, „kníže vojska
nebeskéh.o“, vítězný bojovník pnoti zlým dua
chům. (Zjev. 12, 7—9.) Znáte příběh „Ježíš
pokoušen od ďábla“. K čemuchtělďábel
svésti Pána Ježíše? Když pokušitel odešel, hle,
přistoupili andělé a posluhovali Pánu. Anděly
vidíme také u lidí. Dobří andělé miluji nás. Jaká
útěchal

PŘÍKLAD: Bibl. děj. čl. 54. (Anděl Rafael provází
Tobiáše.)

V Y S V Ě T L E N Í :

a) Láska. dobrých andělů.
R a fael : „Z vůle boží byl jsem u Vás.“

Ví, že Bůh, kterého miluje, i Tobiáše miluje;
prot-o miluje anděl Tobiáše a jeho rodinu.

Bůh miluj-e nás, „pečuje s obzvláštní láskou
o-nás“. Proto milují také nás andělé, kteří ovšem
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Boha milují: „Jsou plni lásky k Bohu a k nám“
a vykonávají s radostí rozkazy boží, aby nám
sloužili. Bůh je posílá, aby nám pomáhal k
spasení. „Andělům svým o tobě přikázal, aby
tě opatrovali na všech tvých cestách.“ (Žalm
90, II.)

Bůh dal také každému z nás anděla, který nás
obzvlá'ště miluje a chrání; znáte ho... anděla
strážného. Když jsme se narodili, ihned nám
lposlal Bůh anděla. Od té chvíle je nám na
blízku .a ochraňuje nás.

1. Ochraňuje nás: .a) na těle. Tobiáš a ve;
liká ryba, jež se po něm hnala, když si umýa
val nohy. — Jiné příklady: Dva andělé vy;
vedli Lota a jeho rodinu ze Sodomy. Když měl
býti Izák obětován, pravil anděl: „Abrahame,
nevztahuj své ruky na chlapoel" Když Jakub
přenocoval v poli, ve snu viděl stupně od ze;
mě až k nebi. Andělé boží po nich vystupw
vali .a sestupovali. Nahoře stál Hospodin a pro;
mluvil k Jakubovi: „Já jsem Bůh, otců tvých.
Budu tě chrániti na všech cestách a přivedu tě
zase nazpět. . . O půlnoci poslal Hospodin an;
děla záhuby. Ten- pominul dům, kde viděl změ
ky krve beránkovy. Jinde zahubil všechno prvw
roz-ené,od prvorozence králova do prvorozence
nádeníkova... Anděl boží opatnoval tři mláa
den-ce v p eci ohnivé předohněm.— Anděl
se ukázal proroku Habakukovi a přinutil
ho, aby zanesl Danielovi ve lví jámě pokrm.
— V N. Z. ukázal se anděl Zachariáš-ovi,
nejblahoslavenějšíPanně Marii, sv. Jose;
fu, pastýřům betlémským při narození
Ježíšově, Spasiteli po pokušení a na hoře
Olivetské,Marii Magdaleně a jiným zbož;
ným ženám po vzkříšení Páně, apoštolům po
nanebevstoupení, pohanskému setníku Korn-clic;
ví a Petrovi v žaláři.

Anděl strážný opatruje nás v neb-ezp-e čena
ství těla. Snad jste zakusili sami mocnou
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ochranu svatého anděla... (Měl jsem ve škole
žáka. Kdysi k večeru šel náměstím. Náhle se
přihnalo auto. Zák jakoby vnuknutím anděla
strážného padl na zem a zůstal lež-cti. Anděl
strážný jako by ho byl položil. Auto př-ejelo,
hochu se nic nestalo. Jaká radost se zmocnila
kolem jdoucích, kteří s hrůz-ou očekávali, že
bude po dítěti. Ale jaké radostné překvapení!
Hoch povstal a utíkal 5 místa neštěstí, pln
radosti, že ho op-atnoval anděl strážný. Od té
doby se modlí také d'en-něk andělu strážnému.)
Svatí andělé chovají se k nám blahovolně: opa;
trují nás na těl-e ina duši.

b) Na duši. — Důležitější nežli tělo je duše.
Také zde nás Opatrují svatí andělé, jen že my
to většinou nevíme. Zdržuje nás, abychom než
chodili do zlé společnosti. Odvrací náš zrak,
abychom neviděli rnic zlého. Nedopouští, aby;
chom rozumčli špatným řečem.

Svatí andělé nás ochraňují na duši.
2.P-ovzbuzujínásk dobrémuaprosí

za nás.
Co vykonal anděl Rafael dobrého otci To;

biášovi? — Uzdravil ho. Pnosil za něho. „Když
ses modlíval s pláčem, přednášel jsem tvé mod;
litby H—ospodinuf' Jako na žebříku Jakubovi
s-estupovali a vystupovali andělé, tak sestupují
a vystup-ují andělé k Bohu a přednášejí mu
naše modlitby. Prosí za nás. Ale povzbuzují
nás i k dobrému. Posl—edníslova Rafaelova byla
povzbuzením k dobrému. „Bohu děkujte za to
všechno, neboť on mě poslal. Modlitba 5 po;
stem a almužn-ou je lepší...“

Také k vám mluví anděl strážný dobře mí;
něná slova: „Vstaň, pomodlí se ranní modlitbu,
jdi na mši sv., k sv. svátostem! Zanech lži!
Poslouchej! Proto se modlíwej k němu denně
a „poslouchej hlasu j'ehol“ (2. Mojž. 23, Zl.)
Napomenutí anděla strážce slove „vnuknutí“.
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Svatí andělé chovají se k nám bla;
hovolně: ochraňují nás na těle i na
duši, povzbuzují nás k dobrému a
prosí za nás..

b) Které povinnosti máme k svatým
andělům?

„Bratře“ nazval anděl mladého Tobiáš—e.Kaž';
dý dobrý anděl, zvláště anděl stráž-ný, je na;
ším bratrem .a přítelem. Proto ho máme milw
vati, jako miloval Tobiáš anděla Rafaela ta ho
nezarmucoval. S nebeským přítelem máme rádi
mluviti t. j. zbožně ho vzývati. Tobiáš ho vzýa
val v nouzi .a nebezpečí. Anděla stráž-ného má;
mevzývativ nebezpečenství těla i duše,
zvláštěvšak v pokušeních.

Anděl stráž-ný má nám býti vůdcem. Kam
má nás vésti? Proto ho musíme věrně W
slouchati. „Přátelský hlas boží hlas.“ Neposlow
Chážli cestující svého vůdce, upadne do nebeu
pečí. Máme stále mysliti, že anděl boží je u nás
a že nás všude vidí. I když ho nevidíme, jak
praví sv. Františka a sv. Isidor, nesmím-e nikdy
zapomenouti, že je nám na blízku. Mohl bys'
činiti něco zlého, když patří na tebe oko tvých
rodičů, učitele, dobrého .a hodného přítele?
N A U C E N Í :

Buď věrný k sv. andělům! Neopomeň denně
vzývati anděla strážce! Děkuj mu při večerní
modlitbě! Poslouchej ho, když tě varuje a na:
pomíná! „Aj já posílám anděla svého, aby tě
ostříhal....“ Nesváděi nikoho ke hříchu, aby
na tebe nemusel anděl strážný žalovati. Buď
viditelným andělem strážným svých sourozenců,
přátel! Rád se modlívlej: „Andělé boží strážce
můj, rač vždyckybýt ochráncemůj!
KRESLEME: ]. Životek, Zvěsti o Bohu, str. 39.

Tgmágšek—Jan, Kresby ke katechismu,0 I'. .
A. Schneid, Zeichnen im Religious;
unterricht, obr. 11. '
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PŘÍKLADIŠPROHLOUBENI:

Kormid-elník vyprávěl misionáři: „V prvních
dnech května 1898 opustili jsme Liverpool s na;
pěchovan-ou lodí. Pátého d-n-eza jízdy měl jsem
stráž, měl jsem zvláštní skličující pocit, který
jsem si nemohl vysvětliti. Tu jsem zaslechl po;
jednou hlas, který mně šeptal do ucha: „Zastav
loďl“ „Podíval jsem se kolem,“ tak vypravoval
kormidelník misionáři, ale nikoho jsem neviděl,
ačkoliv jsem všechno přezkoušel. „Všechno je
v pořádku,“ hlásil lodník Thompson. — „Thoma
pson, neslyšel jste snad rozkaz kapitánův: „Za;
stav!“ — „Nikoli, nikolil" odpověděl Thoma
pson. A odešel. Tu mě opět napadl nevysvětlia
telný pocit a hrůza, a důtklivý hlas mě napoa
mínal, abych zastavil. Nemohl jsem už bojovati
proti této moci. Jeli jsme pozvolna. Ale ještě hlaa
sitěji jsem slyšel dotěrný hlas: „Zastavhel“ Bez
váhání jsem nyní dal povel: „Zastavitl“ Kapitán
vyběhl nahoru a velmi r-ozrušen se tázal, co se
stal-o. „Pro Boha, co se stalo?“ volal celý po;
děšen. Loď však na můj rozkaz uháněla na;
zpět. A v této hrůze volá strážník ve sbožárovém
koši: „Ledovec proti nám!“ „Hned nato otřásla
se loď náraz-em ledovoe, který se nesl dále na
vodě. Běda, kdybychom byli jeli pln—ouparou
ras ním se utkali! Loď by se byla jistě potopila
při prudkém nárazu o led-ovec! — Myslím a
věřím pevně, že to byla nadpřirozená moc, která
mne nutkala, abych ustoupil blížícímu se ne;
bezpečí.
ZPIVEJME:

„Vzleť, o duše, k výšině,
kde kol boží svatyně,vlilandělé se korl.
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19 Anděléstrážní
OTÁZKA 20

PŘÍPRAVA:
V Písmě svatém se na mnoha místech mluví

o tom, že život náš je putování. V knize Moja
žišově na př. se vykládá, že egyptský král tázal
se patriarchy Jakuba, kolik je mu let. Jakub
mu odpověděl: „Dnů putování mého je sto třicet
let.“ (I. Mojž. 47, 9.) Svatý apoštol Pavel píše
v epištole k Žid.: „Nemáme zde města zůstáva;
jícíh-o, ale budoucího hledáme“ (13, 14.) My
všichni putujeme. A oesta naše j-e daleká a než
bezpečná. Proto nám Pán Bůh dal průvodce ——
anděla strážného“ Toto praví Hospodin: „Aj,
já pošlu anděla svého, kterýž by šel před tea
brou, a ostříhal tebe na cestě, .a uvedl tě na mí;
sto, kteréž jsem připravil tobě.“ jak věrni
jsou naši průvodcové na cestě životem! Ochraa
ňují nás na těle ina duši, povzbuzují nás k
dobrému a prosí za nás.
PŘÍKLAD: Biblí. děj. čl. 55. (Tři mládenci v peci

ohnivé)
VYSVETLENI:

1. Chrání nás: a) na těle.
Už od pradávna je zvyk-em, že vzácné po;

klady bývají střeženy. Bývají ukládány do hraa
dů a zámků a kolem nich bývá stavěna vojenská
stráž. I osoby bývají střeženy. O Šalamoua
n—ovi se vypravuje, že před jeho ložnicí stálo
v noci 60 mužů 5 vytasenými meči na stráži.
Král Mithridates měl každé noci ve své
ložnici koně .a je'ena. Domníval se, že tato zví:
řata mají tak jemný sluch_, že při nejmenším
zvuku dají znamení a krále probudí. Numid:
ský král M asin i s s a býval zase obklopen hou,
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fem psů. Titus Livius vypravuje v dějinách
města Říma, že každého roku v jistý den býval
v Římě ukřižován pes. (Proč? — Divný to
přece nápad! Titus Livius vykládá: „Kdysi
nepřítel, gallský vojevůdce Brennus, chtěl za
noci se svými vojáky dobýti hradu římského
Kapitolia. Už slézali zeď a byli by se do hradu
vedrali. Ale v tom blízké husy křikem a štěa
botem probudily římské vojáky, kteří pak nev
přítele zahnali. Co zvláštního: měli tam psy,
ale žádný z nich nedal znamení. Na „památku
toho konali Římané v určitý den slavnost, při
níž v průvodu nesli na zlatém stolci husu 5 ve,
likou slávou. A potom ukřižovali psa.)

„Andělům svým přikázal o tobě, aby tě ostří;
hali na všech cestách tvých.“ Sotva se člověk
narodí, již stojí anděl strážný u jeho kof:
lébky. A pak od něho nikdy neodstoupí. Ani
v mládí, ani ve stáří, .ani ve štěstí, ani v ne,
štěstí, ani v bohatství, ani v chudobě, ba ani
v hodině smrti.

I v neštěstí vždycky jsou při nás, aby nás
chránili, aby nás na Boha pamatovali, aby nám
milost od Boha vypnosili. O chudé dívce Agaf
ře, když prchala pouští, se praví, že se jí uká;
zal anděl, těšil ji a pomohl jí. O proroku
Eliášovi se Písmo sv. zmiňuje, že se mu
anděl ukázal, když prchal pouští a unaven usnul.
„Aj, anděl Hospodinův dotkl se ho a řekl mu:
Vstaň a pojez. I pohleděl, a aj, u hlavy jeho
podpopelný chléb a nádoba vody.“ (III. Král.
19, 4n.) Apoštola Petrovi ukázal se anděl,
když byl- v žaláři spoután řetězy a měl býti
od Herodesa usmrcen. „Aj, anděl Páně postavil
se a světlo se zastkvělo v příbytku; a udeřiv
Petra v bok, vzbudil ho, řka: „Vstaň rychle!
A spadli řetězové s rukou jeho; a anděl vyvedl
ho ze žaláře.“ [Sk. ap. 12, 7.)

Podobně chrání nás anděl strážný.
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b) na duši. Život náš je plný bojů. Na
cestě k nebi máme 3 mocné nepřátele: tělo, svět
a ďábla.

Tělo proti nám brojí. Cítíme, kterak nás
vede k mnohému, co je proti spáse naší duše.
Oči nás pokoušejí, že vidí mnohdy, čeho by
viděti neměly. Uši slyší, čeho by slyšeti neměly.
Cítíme, kterak je pravda, co napsal sv. apoštol
Pavel: „Vidím jiný zák-on v údech svych, kte,
rýž odporuje zákonu mysli mé a jímá mne
pod zákon- hříchu. (Řím. 7, 23.)

Svět nás pokouší ke hříchu slovem nebo
příkladem.Dábelské pokušení je veliké. Pro,
to nás napomíná sv. Petr: „Střízliví buďte a
bdět—e;neboť protivník váš ďábel jako lev řvou/
cí obchází, hl—edaj-e,koho by pozřel.“ (I. 5, S.)
Třeba už při modlitbě vnuká špatné myšlenky,
takže člověk těžko koná pozornou modlitbu.
(].akýs šlechtic cest-oval kdysi a přišel k lesu.
U cesty stál dřevěný sloup. Na něm byl zavěa
šen obraz Matky Boží. Před obraz-em klečela
v trávě chudá žena. Ruce měla sepjaté, ovinuté
růžencem. Modlila se růženec. Šlechtic ji chvíli
pozoroval a tu měl podivné vidění: zdálo se
mu, že při každém Zdrávas vyrůstá z úst modlící
se ženy krásná růže. Kol ženy vznášeli se an,
dělé, kteří růže brali a odnášeli vzhůru k než
besům. Šlechtic byl pln údivu a přemýšlel, co
by to znamenalo. Soudil, že se ona žena modlí
upřímně a pozorně. A proto každé Zdrávas je
jako krásná růže. Přistoupil k ženě a poprosil,
.aby se modlila také za něho: „Jsi chudá“ ,
pravil jí, „vidím to podle oděvu tvého. Zde
dám ti nějakou podporu (a dal jí několik du/
kátů) a prosím tě, pomodlí se za to za mne,
já se budu modliti s tebou.“ Žena dar přijala,
a šlechtic poklekl stranou, a počali se oba mod!
liti růženec. Ale podivná věc: když se žena
modlila, šlechtic neviděl už vyrůstati z úst je;
jich krásné růže, ale viděl, že ji z úst vypadá;
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vají k zemi suché byliny ._ažádný anděl jich
nesbírá. Co to znamená? — Povstal a řekl své
vidění ženě. Ta se zarazila a pak se přiznala:
„Prve jsem se modlila pozorně, ale teď jak jste
mi dal dukáty, stále jsem myslila na dukáty,
co za ně koupím sobě a dětem, a už jsem se
nemohla pozorně modliti.“)

2. Andělstrážnýpovzbuzuje nás k do;
brému. — Bez dobrých skutků nikdo nedojde
do nebe. „Všeliký strom“, praví Kristus Pán,
„který nenese ovoce dobrého, vytat bude a na
oheň uvržen bude.“ (Mat. 7, 19.) Sv. Jakub
volá: „Co prospěje, bratři moji, pravíáli kdo
o sobě, že má víru, nemáali skutků? Zdaliž jej
bude moci víra spasiti?... Víra, nemáfli skuta
ků, mrtvá je.“ (2, l4—-—17.)

Anděl strážný neustále nás vybízí, napomíná
k dobrým skutkům. Zvoní klekání- ráno, v po;
ledne, večer. Ucho naše slyší hlas zvonu. Při
tom nás něco samo pudí .a vybízí, abychom
sepjali ruce a pozdravili modlitbou nebeskou
královnu. Kdo nás tu vyubizí?—(Anděl strážný.)
Jsme nemocní, nebo zachvátí nás nebezpečí.
Rychle nás něco vybízí, abychom volali o poa
moc Ježíše a Marii. Kdo vybízí? — (Anděl
strážný) — Vy slyšíte _často ten- tichý hlas —
rozpomeňte se jen na svůj život. Kéž byste vždy
poslechli hlasu svého anděla strážného!

Anděl neopustí nás ani po smrti. Doprovodi
duši naši i na věčnost. Tak Bůh sám praví: „Aj,
já pošlu anděla svého, kterýž...“

Vzpomeňme na slova Ježíše Krista: „Umřel
žebrák a nesen jest od andělů do lůna Abraa
hamova.“ (Luk. 16, 22.)

Anděl strážný doprovází duši člověka na Věčž
nost. Církev svatá dává se modliti u lože umí;
tajícího: „Occurrite angeli Domini ——spějte
vstříc, andělé Páně, přijměte duši jeho, předá
stavte ji před tvář Nejvyššího“

3.Anděl strážný prosí za nás.
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Jeden člověk měl fíkový strom, štípený na
vinici své. A přišel, hledaje na něm ovoce. A
nenalezl. Řekl pak k vinaři: „Aj, tři léta jsou,
co přicházím, hledaje na tom fíku ovoce, a ne;
nalézám: vytniž jej tedy. Proč také nadarmo
zaměstnává zem?“ On pak odpovídaje, dí je;
mu: „Pane, ponechejž ho itohoto léta, až jeji
okopám a ohnojím, zdali by nesl ovoce: paklit
neponese, potom j-ej-podetneš.“ (Luk. 13, 6n.)

Neužitečným a ne lodným stromem na vinici
Páně býváme mnoh y my sami. Ale anděl stráž./'
ný prosí, přimlouvá se: „Poshověj ještě, Panel
Budu znova usilovně napomí-nati, znova vybía
zeti, snad 'eště poslechne“ A Pán Bůh ušetřuje
ještě člověka na přímluvu a prosbu anděla stráž;
ného. Kolik lidí bylo zachráněno přímluvou
anděla strážného!
NAUČ'ENI:

Ctěte, milujte, vzývejte anděly strážné! —
Poslouchejte jejich hlasu! Buď pamětliv při kaža
dém kroku, že anděl strážný je při tobě, že sl-ea
duje každý tvůj krok. I v den soudný bude
při tobě. Jestliže jsme jich nebyli poslušni, jak-o
žalobci naši. „Každý z andělů strážných“, praví
Origenes, „přítomen bude poslednímu soudu a
uvede k Soudci toho, kterého ostříhal; a vydá
svědectví, kolik let se namáhal, aby hříšníka k
dobrému uvedl, a jak tento napomínáním jeho
opovrhoval.“

Poslouchej hlasu toho-to průvodce, aby se
vyplnilo slovo Písma sv., že uvede nás anděl
strážný na místo, které Bůh připravil nám.
ZPIVEJME:

Anděle boží, strážce můj,
rač vždycky být ochránce můj . ..

MODLEMESE:

b „_SlxatýMichaeli, archanděle, opatruj nás v011.
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PŘÍKLAD K PROHLOUBENÍ:

Ze života sv. Stanislava Kostky se vyp ravuje„.
že za studií bydlel ve Vídni v protestantském
domě. Zde ovšem byla jeho zbožná duše stále.
v úzkostech. I stalo se, že těžce onemocněl.
Žádal, aby mu zavolali kněz-e, by se mohl po;
silniti svým Spasitelem v nejsvětější svátosti ol;
tářní. Ale jeho okolí nechtělo mu zavolati kněz-e.
Proto se vroucně modlil k Bohu o pomoc.
A hle, jedné noci, jak mohl, zdvihl se na svém
lůžku a opakoval pln vroucí zbožnosti po tři;
kráte slova: „Pane, nejsem hod-en, abys vešel.
pod střechou mou...." Na to přijal „sv._přijíaf
mání. Kdo mu je podal? -— Anděl. Zjev tento=
potvrdil iošetřovatel sv. Stanislava. Duše sv.
Stanislava — svatá a neposkvrněné — byla také—
toho hodna, aby sám anděl mu posloužil.

20 Jsem člověk.obraz boží
OTÁZKA 22, 23

P Ř 1P R A V A :

Nejvzácnější tvor boží na zemi je člověk.
O původu člověka vypravují se u mnohých
národů podivné věci. Tak u kmene ve východní
Africe se vypravuje: Nahoře byl Bůh a mnoho
lidí bylo u něho. (Co je tím míněno?) Jednoho
dne pravil Bůh: „Ať je také mnoho lidí na
zemi. Sho-dil tedy dolů muže a 'eho společníci
ženu.“ Co o tom vypravuje kni a věčně prava
dy? Co biblické dějiny?
P ŘIKLA D : Bibl. děí. čl. 2. (První lidé v ráji.)

Při stvoření světa řekl Hospodin () člověku:
„Učiňme člověka k obrazu našemu,
at“ panuje nad celou zemi!“ I stvořil
Hospodin člověka z hlíny země a vdechl ve tvář
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jeho dech života.“ (1. Mojž. 1, 26—2, 7.) Tak
»oživl člověk. Bůh dal mu jméno Adam.
'VYSVĚTLENÍ:

1. Z čeho se skládá člověk?
a) Z těla. Kdo stvořil člověka? Bůh je stvo;

řitelem člověka. Člověk nepovstal sám od sebe;
.ani z nějaké pralátky, jak se domnívají pošetilí
lidé, ani z nějakého zvířete. Člověk nepovstaJ
ze zvířete. Nuepravostí může se státi zvířetem.
Jak stvořil Bůh prvního člověka? Co nejprve
stvořil? Z čeho učinil tělo člověka? Nemysli,
že Bůh uhnětl naše tělo z hlíny a dal mu dnešní
podobu. Tak- si představovali člověka E gvp *
'fané; bůh Chnum uto-bil prý člověka na hm;
čířskémkruhu. Sv. Augustin nazývá takový
názor dětinským. Bible chce pouze říci, že
lidské tělo je z hmotných prvků, jaké nacházíme
v zemi. Podle těla je člověk nejpřednější tvor
na zemi. Tělo člověka je mistrovské dílo. Po;
'hanský lékař Galenus je nazývá divupln ou
stavbou, v níž není ani nejmenší chyby.

Nevěrci praví, že se člověk pozn-enáhlu
vyvinul ze zvířete. Člověk a zvíře! Zvíře, „mě
má tvář“, nemá rozumu ani svobodné vůle.
Uhynutím přestává životní síla jeho navždy.
Z nepostu se nemůže přirozenou silou státi tost;
lina, ani z rostliny zvíře, ani ze zvířete člověk.
Co není možno dnes, nebylo možno ani před
věky. Pravá věda neví nic o tom, že bynčlověk
byl povstal ze zvířete. Domnívati se to, bylo
by proti svaté víře.

lověk může mysliti, mluviti a se modliti.
svobodně se rozhodovati, co chce nebo nechce.
Má rozum a svobodnou vůli. ]eho pohled, jeho
řeč činí jej král-em viditelného stvoření, člověk
nejpřednější tvor boží na zemi.

b) Z duše. Kterak stvořil Bůh člověka? ——
Učinil ze země tělo, ale vdechl do těla duši.
Proto duše dodává člověku pravé důstojnosti.
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Vdechl duši. Dech je projevem života. Člověk.
žije, dokud dýchá. Tělo a duše „atří k sobě.
Dokud jsou s ojeny, žije člově . Odloučíali'
se, umírá člověk. Duše žije dále, je nesmrtelná.
Tělo se rozpadává v zemi. „Prach jsi a v prach.
se vrátíšl“

„Nebojte se těch, kteří 'zabíj-ejí tělo, ale duše
::abíti nemohou.“ (Mat. 10, 28.) Duše lidská.
je obrazem božím, to znamená: podobá se
Bohu.

Čím se lidská duše podobá Bohu? — Duše
lidská se podobá Bohu tím, že má rozum
a svobodnou vůli a že je nesmrtelná.

Ze duše lidská je nesmrtelná, věří'
všichni národové. Spasitel sám _praví, že člověk
může zabiti tělo, ale duše zabiti nemůže; stále
a stále mluví o životě věčném. Na smrtelném
loži pravil mně nevěrec: „Mé těl-obude spáleno,
pravděpodobně shoří také má duše.“ Co na to?“

Proč je člověk nejpřednějším
tvorem na zemi?

a) Přirozeným obrazem božím.
Kterými slovy počal Bůh stvoření člověka?“

Řekli bychom jasněji: Udělejs člověka jako náš.
obraz. Mnozí malíři se sami malují a malovali.
Jak to učinili? Tak uvažoval Bůh' o svém obrazu,
aby podl-e něho stvořil člověka. Máali obraz,
který si malíř namaluje, býti jeho obrazem, musí—
mu býti podob-en. Tak jest také člověk skutečně
Bohu podoben. Čím se podobá člověk Bohu?
——Bůh jest duch — čím je duše lidská? Bůh je
věčný — naše duše nesmrtelná. Bůh má rozum..
— také člověk má rozum. Bůh má svobodnou
vůli, podobně i člověk.

l-ověk má rozum. Proto může mysliti.
Člověk měl podle vůle boží panovati nad zemí.
K tomu potřeboval rozumu. Pokoj, v němž se;
zdržujeme, kniha, z níž čteme, světlo, které
svítí ve tmě, železnice, umění, věda, vynálezy
dokazují, že člověk má rozum. Mluví se také.
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často o rozumných zvířatech, mravencích atd.
(Přirozený pud, návyk, obratnost.) Mohou se
zvířata ze sebe něčemu novému naučiti?

Člověk má také svobodnou vůli.
'Mnohé děti tu a tam vymechají vyučování, ačkw
"liv by do školy mohly jíti. Proč nejdou do
školy? (Mohou, nechtějí.) Člověk může činiti
dobro, také .i zlo, může ichtíti. ]m-enujte při;
klady ze svého života? (Vstávání, učiti se, jisti,
"hráti, jíti do kost-ela .a j.) Kdyby neměl člověk
svobodnou vůli, pak by se zlo nesmělo trestati.
Potom by dobří n-ezasluhovali odměny. Mají
zvířata svoboanu vůli? Dítě si může uschovati
kousek chleba pro příští den—.Ples nemůže si
ničeho pro příští den uspořiti, aby měl něco
d'nobrěho.Podej mu pár uzenekl— Nesmíte lnost
duše, rozum a svobodná vůle patří k přirozenosti
lidské. Proto říkáme, že člověk je přirozeným
obrazem božím.

b) Nadp—řirozenýmobrazem. O prvních lid-ech
s-e praví, že Bůh s nimi mluvil jako s dětmi.
Jako andělé byli „syny božími“, tak první lidé
.zase byli „dítky božímif'. Také nyní ještě
mohou a mají býti lidé dítky božími. Sv. Pa,
vel praví: „Všichni ti, kteří se dávají vésti
Duch-em božím, jsou synové boží.“ (Řím. 8,
M.) Mámeali býti syny božími, musíme býti
v plosvěcující milosti. Posvěcující milostí boží
je člověk spravedlivému Bohu zvlášť podoben.
Jako slunce v rosné krůpěji, tak se Bůh obrazí
v duši svaté. Posvěcující milost je nadpřiroze,
ným dar-em. Člověk, který je v posvěcující mi;
losti, je nadpřirozeným obrazem božím. Tím se
podobá i samým .andělům. Proto také praví
Žalmista: „Jen málo jsi ho postavil pod ana
děly.“
SOUHRN.'

Proč je člověk nejpřednějším tvorem na zemi?
-— Proč je člověk přirozeným, proč nadpřiroze,
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ným obrazem božím? Čím se lidská duše pod-o;
bá Bohu?

NAUČENI:
1. Také tělo je nádherným uměleckým dílem.

Posvěcuj jel Neznesvěcuj! chrám Ducha sv.!
(Kterým hříchem zvláště?)

2. Nepřidržuj se nikdy těch, kteří praví: „Smrtí
je všemu k-onec“. Žijr tak, aby tě těšilo, že máš
nesmrtelnou duši! (Večer zpytuj svědomí; vzbuď
lítost a předsevzetí !)

3. Používej svého rozumu, abys mohl Boha
vždy víc a více poznávati! (Vyučování nábožena
ství, kázání.) „První povinností je Boha milw
vati. Kdo ho nepoznává, nemiluje ho. „Cvič
vůli při každé příležitosti, při vstávání, učení,
jídlu, hře.“ „Kdo chce, může.

4. Děkuj Bohu za milost posvěcujícíl Zacho;
vej si jil Vystříhe'l se každého těžkého hříchu!
Choď rád a často sv. zpovědi!

5. Buď Bohu vděčný! Vděčmý děkuje. První
modlitbou v ráji bylo asi: „Bohu díky!“ V ua
šlechtilém srdci kvete pomněnka vděčnosti. Říká
se: Ipes pomní, kdo ho krmí. Kuřátko pije a
k nebi pohlíží. Chval Boha, jak můžeš!

Čím se odplatím Hospodinu za
všechno, co mně prokázal?

Neurazím svého dobrodince hří;
c h e m.

K R ES L E M E : ]. Životck, Zvěsti o Bohu. str. 41.
Tomášek—Jan, Kresby ke katechismu,
obr. 10

A. Schneid, Zeichnen im Religiony
“unterricht, obr. 29
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21 Prvnílidé
OTAZKA2/4.25,26,27,28

PŘÍPRAVA:
Přírodní věda učí, že kdysi nebylo lidí na

zemi. Ale kde se vzal první člověk, o tom žádný
učenec“pouhým rozumem neví nic určitého. Ura
čitě to zjevil Bůh. Zjevení boží o tom je
zaznamenáno v Písmě svatém. Z Písma svatého
víme o prvních dvou lidech, že je oba učinil
Bůh, že se jmenovali Adam a Eva, a že bydleli
v ráji. Jak se jim v ráji dařilo? Budeme se
učiti o štěstí a pádu prvních lidí.
PŘIKL A D : Bibl. děj. čl. 3. (Prvotný hřích.)
VYSVETLENI:

1. Štěstí prvních lidí. a) První lidé
v ráji byli blažení a svatí. Sv. Pavel píše: „Bůh
stvořil první lidí ve svatosti a spravedlnosti.“
Jako nejvzácnější dar dostali od Boha svatost
neboli milost posvěcující. Milostí posvěcující
zazářila jejich duše nebeskou krásou a byla
Bohu příjemná. Milostí boží stali se dítkami
božími a dědici království božího, byli přirozc'
nými a nadpřirozenými obrazy božími.

b) Pivní lidé byli tělesně nesmrtelní.
— Žili v ráji beze všeho utrpení a neměli umříti.
Ty zvláštní dary dostali první lidé pro sebe i pro
své potomky. Těch darů měli sobě i nám zašlou;
žití.

Bůh je vševěd-oci .an-ej'výš moudrý.
Poznává všechno. Může všechno. Také první lidé
měli něco z této vševědoucnosti a moudr.osti
Měli zvláště jasný rozum. Jak těžko nám lidem
je poznati přírodu a její zákony! Jak málo víme
o světě, o rostlinstvu, zvířectvu, () souhvězdí,
o vnitřku země, o hloubce mořské. Adam přesně
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poznával stvořené bytosti. Proto Bůh přivedl
k němu zvířata, ab)r je pojmenoval. „Kdo pw
jmenoval zvířata“, praví mudrc Pythagoras, „byl
nejmoudřejší ze všech lidí—“;Domnívajíýli se
dnešní lidé, že jsou chytří-, nemoh-ou se přece
r-ovnati Adamovi, který měl všechny schopnosti.

Bůh je svatý. —-Také Adam mohl chtíti
dobré .a správné věci, měl zvláště silnou vůli.
Bez jeho vůle nemohly se jeho zlé žádosti
hnouti. „Byli nazí a nestyděli se“. Proč se nestya
dělí? — Poněvadž jim nenapadlo nic zlého.

Bůh je nade vše šťastný. Štěstí jeho
se zúčastnili také první lidé. Měli v ráji nebe na
zemi. Nic je nezarmuoovalo a netížil-o. Nepoci;
t'ovali chudoby, z práce se těšili. Neznali ne;
moci. Zvířata jim neškodila. K nejkrásnějším
radostem rajským patřil také styk s Boh-em,
který s nimi jako s dětmi mluvil. Naši. prag
rodiče byli dobří a šťastní. Vynikali nozsáhlým
poznáním. '.l'čšili se míru a pokoji, oboovali dů;
věrně s Bohem a nepodléhali zákonu smrti.
Také ostatní národové uchovali si vzpomínku na
původ prvních lidí a na šťastný ráj.

2. Cim zhřešili první lidé?
První lidé zhřešili tím, že neposlechli Boha a

jedli se stromu zapovězeného. První lidé žili
v ráji beze všeho utrpení. Neměli
n ik d y ze mříti. Jako nejvzácnější dar dostali
od Boha svatost neboli milost po;
svěcující. Ty zvláštní tři dary dostali první
lidé od Boha pro sebe i pro své potomky. Těch
darů měli sobě i nám zasloužiti. Na to jim dal
Hospodin přikázání. — Adam a Eva nechtěli
míti Boha pánem nad sebou a nevěřili mu. To
byl hřích těžký, od lidí po prvé spáchaný.
Proto se mu říká „Prvotn-ý“. Na váze boží
byl těžký.

a) Čeho tím pozbyli? -— Nejvzácnější dar
boží je svatost, protože svatý člověk žije pro
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nebe, je milý Bohu a má právo na nebeskou
blaženost.Té svatosti pozbyli.

Za trest jim uložil Hospodin: „Rozm—n-ožím
útrapy tvé“: začali trpěti tělesně i duševně. „Zloa
řečená budiž země“: pozbyla zvláštního požeha
nání božího. „V potu tváře jisti budeš chléb“:
práce stala se člověku velikým břemenem. Tak
pozbyli rajské blaženosti.

Nad to řekl Hos.podin: „Prach jsi a V prach
se obrátíš.“ Tím rozsudkem božím pozbyli těa
lesné nesmrtelnosti.

b) Svatosti, blaženosti a tělesné nesmrtelnosti
pozbyli první rodiče sobě a všemu lidstvu. Adam
byl praotcem všeho lidstva. Všechny nás zastua
poval. Proto jsme v Adamovi všichni zhřešili.
(Řím.. 5, 12.) Tak aspoň částečně lze vysvětliti,
kterak první rodiče Adam a Eva vzácných svých
darů pozbyli nejen sobě, nýbrž veškerému pw
kolení lidskému. Ostatek je našemu rozumu
zahalen. (Učení o hříchu prvotním je „tajemství
víry“.) Po Adamovi zůstalo nám smutné děa
dictví.

c) 00 dědí každý člověk po Adamovi? (Hřích,
utrpení a smrt.) Po rodičích dědívají děti zdraví,
blahobyt, dobré jméno, nemoc, hanbu, bídu.
Pro hřích prvních rodičů přišel jsem na svět
s hříchem. Ten hřích dědí každý člověk. Protože
se ho sám osobně nedopustil, říká se mu dě;
dičný. Jedi-ná Pan-na Maria zůstala uchráněna
hříchu dědičného.

Utrpení. Jsme „vyhnaní synové Evy“, často
„lkající a plačící v tomto slzavém údolí'Í Místo
ráje zdědili jsme utrpení. „Den-něvzpw
mínám si [na hřích, protože denně cítím jeho
pokutu“: útrapy těles-néi duševní, obtíže práce,
časem její nezdar.

Smrt. „Pamatuj člověče, že prach jsi “a v
prach se vrátíšl“ „Uloženo je člověku jednou
zemříti.“ — Proč? — „Jako skrze jednoho čloa
Věka vešel hřích na tento svět a skrze hřích
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smrt, tak přešla smrt na všechny lidi, protože
jsme všichni zhřešili v něm.“ (Řím. 5, 12.) Tak
stále jdeme v žití kolejích a s námi bol a smrt
a hřích.

Co bylo nejhorším následkem dě;
dičn—ého hříchu? — Žádný člověk se ne;
mohl dostati do nebe. Bůh se však smiloval nad
lidstvem. Osvítil a povzbudil prvn-í rodiče, aby
čin-u svého litovali. Svůdci jejich oznámil za
trest, že mu kdysi hlavu rozdrtí žen-a (1. Mojž.
3, IS.), Panna Maria, matka Ježíše Krista. Tím
pomůže lidstvu z hříchu ke svatosti, vykoupí
a spasí je. Adam a Eva přijali vděčně tuto zvěst
boží, pečlivě ji chovali v srdci a těšili se: Nanodí
se Vykupibel — Spasitel.
NAUCENÍ:

Bůh trestá. — Čím? Jak bylo ]idášovi v
srdci na Veliký pátek ráno? Co cítí zločinec,
když jsou mu na stopě? Co nezdámý syn nad
hrobem utrápené matky? — Bezbožné lidstvo
zahynul-o potopou. Sodomští ohněm. Smutně
skončil ukrutný císař Nero. Obyčejně „čím kdo
hřeší, tím i trestán bývá". (M—oudr. 11, 17.)
(Lenivý bídnou, smilný nemocí, nestřídmý před4
časnou smrtí. Za zlod—ějemhanba chodí. Pýcha
předchází pád. Bůh nikomu nestraní. Každému
odplatí podle skutků jeho.) (Řím. 2—4—8.)

„Boj se Boha a varuj se zlého !“
(Přísl.3, 7.) „Chvěj se předním každý,
kdo na světě!“ (Žalm 32, &) „Hrozně
jest upadnouti do rukou Boha živé;
ho.“ (Žid, 10, 31.)

KRESLEME: ]. Životek, Zvěsti o Bohu, str. 41.
Tomášek—Jan, Kresby ke katechismu,
obr. 11.

A. Schneid, Zeichnen im Religious,
unterricht, obr, 30.
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MODLEME SE:

Bože, jenžto vinou nozhněvá-n, pokáním však
upokojen- ubýváš, shlédni milostivě na pokorné
prosby naše a odvraf hrozivé metly svoj-e, kte;
rých jsme zasloužili za své hříchy. Skrze Krista
Pána naš-eho. Amen.

22 Advent:přijde,přijdeVykupitel
OTÁZKA 29. 30

PŘÍPRAVA:
Bůh nejvýš spravedlivý a milosrdný řekl svůdf

ci, hadufďáblovi: „Ne p řát-elství po 1ožím
mezi tebo u .a ženou, mezi potoms t;
vem tvým a potomstvem jej ím. Ona
roz d rtí hlavu tvo u.“ (1. Mojž. 3, IS.)
Ženou od Boha předpověděnou je P an n a M a 4
r ia, matka Vykupitele. V y k u p i te l-em tedy
slíbil Bůh, že ďábla na hlavu porazí a prvotný

hříď'i' napraví. Koh-o slí-bil Bůh po hříchu prvotfnem

PŘÍKLAD : Bibl. děj. čl. 63. (Advent — Pán přijde.)
anebo:

Sv. Gerhard Majella, veliký, mladý
služebník boží, měl dětský věřící duši. Kdysi
chtěl na náměstí čerpati vodu ze studny. Tu mu
vyklouzl z kapsy klíč od domu .a spadl do stud;
ny. To mu bylo tak nepříjemné! Co řekne jen
jeho přísný pán, jeho biskup? Gehrhard se
hned rozhodl. Rozběhl se k blízkému kostelu a
: jesliček vzal Ježíška. — Co asi s ním? —-Lidé
se udiveně za ním dívají. Co bude dělati? —
Gehrhard uvázal Ježíška za provaz a s ustil ho
do studny. „Ježíšku, Ježíšku,“ volá & něm-u,
„Ty jediný mně můžeš pom-oci. Přines mi klíči“
Pomalu táhne provaz nahoru. — Co se stalo?
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— Boží děťátko už je zase zde .a nese v ručce
klíč. Gehrhard děkuje mu za pomoc a odnáší
Ježíška opět do kostela, pmvázen- zástup-em hdu.
VYSVETLENI:

1. Bůh slíbil Vykupitele patriara
chům. Vinou hříchu dědičného se spouštělo
lidstvo vždy více Pána Boha. Také z pravnuků
Noemových se stali pohané. I vyvolil si
Hospodin Abrahama, povolal jej do země
Kanaan a slíbil tu zemi jemu a jeho potomkům.
Na hoře Moria dodal k tomu, že je de n-2 po;
tomků Abrahamových přinese po;
žehnání všem národům. Vnuk Abrahaá
mův Jakub, Bohem přezvaný v Israele, odstě;
hoval se řízení-m božím do Egypta. V hodinu
smrti předpověděl,že ten, na kterého če;
kají národové, vzejde z rodu Judo;
va. — V Egyptě se nozm-ohla rodina Israelova
během 430 let v návod israclský. Na rozkaz
Hospodinův je vyvedl Mojžíš o první velikonoci
z Egypta. Na pomezí zaslíbené země viděl před
skonáním v duchu budoucího Vykupitele. Řekl
o němlidu: „Proroka jako mne ti vzbuá
dí Hospodin a toho budeš poslou;
chati.“ (5. Mojž. 18, IS.)

2.Mluvilo Vykupiteli hlasem pro;
r o k ů.

Ti napomínali k pokání a předpovídali bu;
doucí události. Hlavní pnor-ocibyli David, Isaiáš,
Jeremiáš, Ezechiel a Daniel. Z ostatních proroků
nejvíce prosluli Samuel, Natan, Eliáš, Elizeus,
Micheáš, Zachariáš a Malachiáš.

O Vykupiteli předpověděli proroci, že jim
bude Syn boží 'a spolu „syn člověka“. HOSpodin
praví o něm: „Syn můj jsi ty“„ (Žalm, 2, 7.) —
Jako člověk bude pocházeti z rodu krále Davida.
„Vzejde prut z pařezu ]eseova, výhonek kořene
jeho vykvete .a spočine na něm duch Hospodiá
nův." (Is. 11, 1, 2.) Jako pravnuk čili „syn
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Davidův“ narodí se v Betlémě: „A ty Betl-mne,
maličký mezi městy judskými, z tebe vyjde
panovník věčný'. (Mich. 5, 2.) Narodí se
z panny: „Ejhl-,e panna počne a porodí syna
a zván bude jménem Emanuel“, to znamená
„s námi Bůh“. (Is. 7, M.) -—že bude míti pred:
chůdoe: „Ejhle, pošlu anděla svého a ten při!
praví cestu přede m-fnou (Mal. 3, l.) „Hlas
volá: Přípravute na poušti cesty Páněl“ (Is.
40,1—5.) Bu (: trpěti. „Bože, Bože můj, proč
jsi mne opustill Spíš já červ jsem nežli člověk.
Pohanění lidu a povrhel luzy. Všichni, kteří
mne vidí, se mi posmívají: „Doufal v Hospoz
dina, ať ho vysvobodil“ „Zbodli ruce mě i now
hy moje, a o můj oděv metají los.“ (Žalm 21,
2. 7. 9. 17. 19.) Po smrti bude oslaven. „Neza;
necháš mé duše v podsvětí a svému svatému
nedopustíš, aby zakusil porušení“. (Žalm 15,10.)

' O činnosti Vykupitelově před;
pověděli proroci:

Žebude učiti lidstvo svatým prava
d'am. „Hospodin mě posvětil a poslal mě, abych
kázal chudým evangelium.“ -.(Is 61, l .) Že prava
divě učí, dokáže svými zázraky: „Bůh sám přijde

:! spasí vás. Tehdy otevrou se oči slepých a 'ušihluchých. Tehdy poskočí chromý jako jelen
a rozváže se jazyk němýchf' (15.61, I.) Ž e b u
de za všechny obětovati sám sebe. ——
„Opravdu neduhy naše nesl a nemoci naše vzal
na sebe. Všichni jsme jak ovoe zbloudili, každý
zabočil na cestu svoji a Hospodin vložil naň
pokutu za nepravosti nás všech. Obětován
jest, protože sám chtěl. Jako beránek veden
bude k zabití a neotevře úst svých.“ (15.61, 1)
„Ty ]Sina věky knězem jako byl Melchisedech“
(15.61,1.) Že bude panovati na věky. „Klaněti
se budou jemu králové světa, a všichni národové
budou mu slo-užiti.“ (Žalm 71, II.) Posvěcenéa
mu učiteli, veleknězi a králi se říkalo ve Starém
zákoně „plosvěoený“ čili hebrejsky Mesiáš, řeCa
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ky Kristus. Bude tudíž slíbený Vykupitel Kria
stem.

Co zvláště předpověděli proroci o
Vykupiteli? (30.)

Proroci předpověděli o Vykupiteli zvláště:
1. že se narodí v Betlémě, a to z panny;— 2. že
to bude sám Bůh všemohoucí; — 3. že umře bo;
lestně za všechny lidí, po smrti však bude Oslaf
ven.

Na Krista Vykupitele čekali několik tisíc let
všichni lidé. Zvláště toužili po něm věřící z náa
roda israelského za živa na zemi a po smrti
v předpeklí. To čekání lidstva na Krista Vka4
pitele se připomíná v adventě. Advent — při;
chod Páně — svatá doba vzpomínek, tou;
hy, pokání. Zaznívá hlas od Jordánu: „Při,
pravujbe cesty Pánul“ „Čiňte oká-ní. neboť se
přiblížilo království nebeskéf' (FMM.at 3, Z.) „Bral
tři, vězte, že hodina jest, abychom už ze sna
povstali.“ (Řím. 13, II.) „Vstaň, kdo spíš, a
osvítí tebe Kristus“. (Efes.5 ,.14)NAUČENI:

l. Děkuj Bohu, že nám poslal Vykupitele.
Modli se, aby Spasitel zavítal do tvého sxdce!

„Přijdiž ke mně, Boží synu,
tebegli mám, nezahyn-uf'

„Ejhle, přijde Pán a Bůh náš, cesty
upravu1me.

Přijde č-ekanlýMesiáš, srdce
očišťujmel“

ZPÍVEJME: Rosu dejte neb-esa...

KRESLEME: ]. Zivotek, Zvěsti o Bohu, str. 65.
Tomášek—Jan, Kresby ke katechismu,
obr. 12.
A. Schneid, Zeichnen in Religionv
unterricht, obr. 2
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23 Mikulášskánadílka

PŘÍPRAVA:
V "knajinách slovanských se velmi uctívá sv.

Mikuláš. V Čechách a u nás na Moravě je
zvykem, že i v nejchudších rodinách rodičové
podělují své dítky nějakým dárkem. Zvyk mi;
kulášské nadílky působí dosud zvláště u dětí
mnohou radost. Na ten okamžik se těší v rodině
každý, starý i mladý. Chci vám proto dnes říci,

juaklýje původ tohoto zvyku, a kdo byl sv. Miau as.

PŘÍKLAD A VYSVETLENI:

Sv. Mikuláš narodil se ve třetímstoletí po
Kristu v malo-asijském městě Pata ře z rodičů
zbožných a bohatých. Za mladých let vycho':
vával ho jeho strýc biskup v M y ře. Život Strýce
biskupa působil na něho tak, že si zvolil kněžský
stav. Po několika letech vypukl v Pataře a
v okolí mor, jemuž kromě velikého počtu lidí
padli za obět i jeho rodiče. Uložil je s pláčem
do hrobu. Nad jejich hrobem slíbil, že velikého
jmění, které mu — jedinému synovi — zanea
chali, užije jen. k dobrému. Slibu svému dostál.
Po příkladu Krista Pána pomáhal v bídě a nouzi.

V Pataře žil šlechtic, který úplně zchudl. Jeho
rodině, manželce a třem dcerám, hrozila krutá
nouze. Šlechtic se styděl za svou chudobu, kte;
rou sám zavinil. Rodina byla zoufalá. O smat;
ném stavu šlechtic-o-vy rodiny se dověděl kněz
Mikuláš. Pln upřímného soucitu odebral se mla;
distvý kněz za noci k příbytku šlechticově a vhoa
dil pootevřeným oknem do světnice, kde šlechtic
spal, měšec plný zlatých a rychle se vzdálil.

Jak se šlechtic ráno podivil, když měšec obe;
vřel! Se slzami v očích děkoval Bohu za n-eočef
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kávanou pomoc. Penězi si pomohl 2 nejvyšší

nguze. Zbytek daroval dceři, kterou dobře pro;v al.
Sv. Mikuláš se dověděl, že šlechtic dobře užil

darovaných peněz. Radoval se z toho. Umínil
si, že se mu postará i 0 ostatní dvě dcery. Vy;
volil si zase tmavou noc. Pootevřeným oknem
zase vhodil měšec peněz do světnice, kde šlechtic
odpočíval. A zase rychle zmizel. I tentokráte
užil šlechtic darovaných mu peněz k dobru své;
mu a své druhé dcery. V následujících nocích"
bděl šlechtic stále na lůžku. Očekával, že onen
šlechetný dárce přijde ipo třetí. A n-ezmýlil se.

Za několik dní zas-e někdo opatrně poo-tvírá
okno .a do světnice spouští měšec. Šlechtic r chle
vstal, aby neznámého dárce poznal. Mi uláš
dává se na útěk, a šlechtic za ním. Ve svém dw
brodinci poznává sv. Mikuláš-e. Děkuje mu vřele.
Nazývá ho andělem strážným, kterého mu neb-e
poslalo v největším neštěstí.

O štědrosti Mikulášově přes jeho prosby se
dověděl-o celé město. To mu pak získalo tako-vou
přízeň, že ho později zvolili biskupem v Myře,
kde kdysi jeho strýc jako biskup působil.

]ako biskup byl ještě štědřej-ší. Všecko své
jmění po rodičích rozdal chudým.

O jeho štědrosti si pak vyprávěli křesťané
všude. Pověst o ní se šířila a dostala se i k nám
do Čech. Předkové naši zamilovali si sv. Miku;
láše tak, že mu postavili po našich vlastech 125
chrámů. A nejen to! Když se přiblížil den sv.
Mikuláše, vzpomínali si naši předkové na jeho
štědrost. Ve svých rodinách nadíleli dětem dát.:
ky, aby jejich děti pamato-valy na štědrost a
jednaly podobně. Ichudým dávali naši před;
kové nejpotřebnější věci: dříví, šatstvo, chléb,
obilí a j.

Zvyk tento se dědil z pokolení na pokolení a
udržel se do dneška. Proto až dodnes žije v na;
šich rodinách mikulášská nadílka.
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N A U Č'E N Í :
I vy, děti, můžete pom-oci. Vidíte ve škole

spolužáka neb-o spolužačku chatrné oděnou, anea
bo pozorujete, že má hlad. Máteali zámožné
rodiče, popnoste, aby potřebným pom-ohli kou54
kem šatu nebo jídla. Vzpomeňte, že Pán Ježíš
řekl: „Co jste učinili jednomu z nejchudších,
mně jste učinili.“ V tom chudém nadělíte vlastně
Spasiteli, přikryjete 'eho nahotu, nasytíte jeho
hlad. Spasitel vám to o nezapomene. Bude milw
srdným také k vám.
KR ESL E M E : J. Zivotek, Zvěsti o Bohu, str. 65.

24 O vánoč.stromku o iesličkách

PŘÍPRAVA:
Blíží se radostné svátky vánoční. Je to dojem;

ná doba, plná radosti u domácího krbu. V na;
šich chrámech a soukromých příbytcích staví
se jesličky a vánoční stromek, a zpívá
se naše věčně milá píseň: „Narodil se Kristus
Pán.“ — Jaký jest původ vánočního stromku
a jeslič-ek?
PŘIKLAD:

Po-slyšte legendu! Když ve svaté noci přišli
k jeslím pastýři a plřinesli Spasiteli dary, byl
mezi nimi chlapec z Betléma, který neměl ničeho.
A proto zahrál na svoji píšťalku mal-ou píseň. A
přicházel tak každého dne. Jednoho dne uviděl
krále od Východu. Zaražen- vší tou nádherou,
zůstal opodál státi. Maria mu pokynula, aby
přistoupil. Řekla mu: „Jenom láska dává cenu
zlatu, které králové zde podávají-. A tu lásku
máš také ty. Proto hrej svou píseň i dnes!“
A chlapec hrál. Božské dítě prý jej. oblažilo
úsměvem. A my :: lásky k Ježíškovi stavím-evá;
noční stromek a jesličky.
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VYSVETLENI:
1.Zvyk stavěti vánoční stromek. —

Dějepisci nám ukazují do severních evropských
krajin, do Norska a Švédska. Severníkmea
nové slavili v tuto dobu ——v den zimního Slunko;
vratu, zvláštní slavnost. Zapalovali jedli anebo
smrk. Kolem nich pak tančili z radosti, že se
slunce vrací, že bude ubývati tmy a zimy. Když
se stali křesťany, zapalovali opětně smrk anebo
jedli ke cti Ježíše Krista, nikoliv ke cti
boha slunce. Později je opatřili a ozdobili světa
lem, vykrášlili ozdobami a v září jejich vítali
novorozeného Ježíška. Slavnost tuto přenesli pak
do příbytků. Ze severních krajin šířil se tento
milý zvyk do jižních krajin německých. V 18.
století dostal se ik nám, do Čech. První vá;
noční stromek prý vystnojili u nás v Čechách
v primátorském zámečku v Praze—Libni.

Nynějším křesťanům připomíná vánoční stvo:
mek strom, z něhož vzali dřevo na kříž. Při;
pomíná také strom vědění dobrého a zlého,
z něhož Adam a Eva jedli zapovězené ovoce.

2. Krásnější zvyk je stavěti jesliča
ky. Je to prosté znázornění nahození Páně v Bea
tlemě. ]esličkám se proto také říká „b-etlem“.
První.betlem postavil sv. František z Assisi.
Roku 1223 dl-el sv. František ve své poust-evně
na hoře Holubičí nedaleko městečka Graeccia.
A tu ho navštívil přítel Giovanni V-elita. Práa
vě tenkrát blížily se vánoce. Sv. František prosil
svého příteleVelitu, aby mu tu na hoře v jes;
kyni nedaleko poustevny zřídil jesle se slamou,
tak jak to asi bylo v Betlemě při narození Páně.
„Chci“, pravil František, „aspoň jednou slaviti
příchod Syna božího na zemi a na vlastní oči
viděti, jak chtěl býti chudý a bídný, když se na;
rodil z lásky k nám.“ Přítel Velita vyhověl

prosbě sv. Františka.

107



Když se přiblížilo narození Páně, bylo vše
připraveno. V půlnoční chvíli stál sv. František
u oltáře prostince připraveného před jeslemi.
Kolem něho stáli jeho řeholní bratří 5 rozžatýa
mi svícemi. Venku u jeskyně se tlačily zástupy
okolního lidu. Zval je sem hlahol zvonů okolních
kostelů. Do jeslí asi tenkráte vložili maličké chu;
dé dítko. Vůl a osel zahřívali svým dechem jeho
tělíčko. František byl pohnut až k slzám. Při
oltáři u jeslióek sloužil knězýbratr řeholní mši sv.
Při ní přisluhoval sv. František. Po mši svaté
vystoupil sv. František na kazatel-nu a dojemně
kázal o malém Ježíškovi. Všichni slzeli. Radost
byla veliká a všeobecná. Po roku žádal lid opět
sv. Františka, aby slavnost esliček opakoval.
Sv. František jim vyhověl. Pak se začaly stavěti
jesličky v chrámech. V 16. století dostal se tento
zvyk i k nám.
NAUČENÍ:

Navštivte Ježíška v jesličkách. „On tam dřímá
v jesličkách, ovinutý v plenčičkách. Maria ho
kolébá, svatý anděl mu zpívá. Než odejdete od
jeslióek, rozlučte se s ním vánoční ukolébavkou
našeho Nerudy. Řekněte mu:

Spi, Jezulátko, Spí!
Spí sladce na tom seně holém,
my dech tajíme všichni kol-em,
vždyť Tobě, věčné pravdy Synku,
je také třeba odpočinku.
Spi Jezulátko, spi!
Spi Jezulátko, spi!
a nabeř v spanku nové síly,
máš konat ještě mnohou míli,
té cesty lidstva ke spasení,
té ještě dlouho konec není.
Spi Jezulátko, spi!
My budeme bdít a na Tebe a na

Tvé učení nezapomenweme
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ZP Í VEJME: (Vánoční koledy.)

Vít-ej nám, ]ežíšku, z nebe daný,
jenž jsi se narodil z čistě Pan-ny!
Pohlédni na nás a přijmr od nás
tyto dary . . .

KRESLEME: ]. Životek, Zvěsti o Bohu, str. 69,
71, 73, 75.

25 vanoce

PŘÍPRAVA:
Před l9sty lety hlásal anděl Páně pastýřům za

svaté noci na nivách betlemských: „Zvěstuji
vám radost velikou, kteráž bude všemu lidu;
neboť narodil se vám dnes Spasitelf' Užaslí pa;
stýři spěchali rychle, aby viděli, co jim bylo
zvěstovánuo, aby přivítali a prokl-onili se nato;
zenému Spasiteli.

To byly první vánoce na světě.Jak byly
radostné! Na nebi jásali andělé, nad nivami
betlemskými zpívali andělé velebn-ou píseň! „Sláa
va na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem
dobré vůle.“ Matka Páně se skláněla nad Je;
žíškem, vedle ní sv. Josef, plný pokory a úcty.
A spěšně přicházejí pastýři, Vítají Spasitele, klaf
nějí se Bohu. Dech ván-oční radosti se každý
rok Opak-uje. Vane V církvi, v hodině, v kostele,
v srdci člověka a vane i na hřbitově.
P Ř Í K L AD :

Proslulý spisovatelýk-nězpíše: „Slepý invalida
vykládal mi kdysi: Bylo to o vánocích roku
1870. (V tu dobu obléhal—o německé vojsko
Paříž.) Lež-eli jsme v Montmartre před Paříží.
Noc byla jasná. Po'ednnou blížil se od Paříže
"franc. voják. Neměf zbraně, jen tyč s bílým
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šátkem. Co chce? — Zastavil se a pozdravil.
A pak počal zpívati krásným 'asnýrn hlasem
vánoční německou píseň. Poslouc ali jsme. Dech
vánočního svátku ovanul nás. Zaslzeli jsme raá
dosti .a dojmem. Voják francouzský dozpíval
a odešel. Té noci nepadla ani jediná stř-ela.Tu
přistoupil _jednonoční dobrovolník našeho ně;
meckého voiska ke svému setníku .a prosil o
dovolení, ab'y se směl p-řiblížiti k předním fran;
c-ouzským strážím a jim poděkrovati'. „Umíte
zpívati francouzskou vánoční píseň?“ tázal se
setník. „An-o." Dostal dovolení. Vojín odešel
a zapěl francouzům vánoční francouzskou píseň.
Tu byl pokoj mezi nepřáteli, jaký jest jen moža
ný u křesťanů."

Svátku krásný, jaký to dech r-ozsévášl
VYSVETLENI:

Vánoce v kostele: O půl nocinebo ně;
kde za jitra září kostel z daleka světlem. V kw
stele radostné zpěvy: vítání Krista, jásot nad
jeho narozením. Kněží při oltáři zpívají ra;
dostnč velebná slova, která kdysi zazněla nad
Betlémem: Gloria in exoelsis Deo, sláva rna vý;
sostech Bohu! A hlásají pak lidu narození Pá;
ně. Všichni kněží smějí- sl-oužiti tři mše svaté.
První se jmenuje „andělská“. Čte se při ní evana
gelium, jak .anděl zvěstoval pastýřům narození
Páně. Druhá „p'astýřská'Ž Čte se evangelium,
jak pastýři se klaněli Spasiteli. A třetí „velká“
oslavuje velikost vtělení Syna božího.

Vánoce v rodině: I do rodin vnikává;
noční radost. Každý je rád v tento den doma.
Vzdálené dítky rády spěchají v tento den k ro;
dičům. A všecky ovívá dech vánoční. Dítkám
hledí rodič-e zasíti rad-ost do duše. V mnohých
rodinách poučuje obec nebo matka dítky o tom,
co se stalo v Betlemě, zpívají radostné vánoční
písně; někde uchyst-ají: dětem stromek, jehož
dárky mají připomínati dary, jež nám nebeské
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dítě doneslo. Někde stroji a staví betlemy a
a jesle, což je velice významné. A dospěli chtějí
všichni přijíti do kostela. I v těch rodinách,
kde jindy zavládá vl-ažn-ost,dnes dech vánoční
přece vane a vniká do srdce.

Vánoce v srdci: Jak mocně dotýká se
dech ván-oční lidského srdoe! Na prvém místě
ovšem srdoe spravedlivého a čistého. Jak tu
jásá, jak vítá radostně svého Spasitele!

I.hříšného srdoe dotýká se dech vánoční.
(V předměstí vídeňském žila chudá vdova, švadá
lena. Jediný syn oddal se zpustlému životu. Za
noci svaté,vánoční,matka doma plakalaamodlila
se za syna. Syn seděl v hostinci u karet. Vše
prohrál. A pak pln zlo-sti odešel. Chtěl učí-niti
konec svému životu v Dunaji. Již stanul u řeky.
V tom zazněl s věže chrámu sv. Štěpána ve;
liký zvon, zvoucí k půlnoční mši sv. A hned
pak rozhlaholily se zvony po celém městě, jako
by jásaly, jako by 'volaly: „Narodil se vám
dnes Spasitell“ Zpustlému mladíku zachvělo se
srdce. Rozpomenul se na své mládí, na plačící
matku, na chrám. Božské dítě dotklo se jeho
srdce. Vrátil se domů: „Matko, ode dneška
bude jinak!“ A bylo. Štěstí vrátilo se do jeho
srdce ido domu.)

Vánoce na hřbitově: Stará pověstvya
kládá, že rytíř jeden vyjel kdysi za noci na
koni do polí. Kůň pojednou _stanul a nechtěl
dále. Co se stalo? Rytíř se ohlížel, .a hle: byl
právě u brány hřbitovní. A jakási postava ky;
nula mu odtud, .aby vknočil dále. Mimovolně
slezl a kráčel. A hřbitov prý ojed-nou za;
zářil, na každém hrobě bylo světélio jako hvěz;
da. Průvodce tajemný mu řekl: „Neboj se, můj
synu, my chválíme Boha. Ty víš, že dnes jsou
vánoce, noc svatá, kdy Syn boží sestoupil na
svět, aby počal vykoupení. Tento svátek ra;
dostný slavíme i my mrtví, tak je zvykem v říši
duchů.“ Rytíř poznal, že tajemný průvodčí je
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jeho otec, dávno už zemřelý. V tom zmizel.
A tu pojednou rytíř uzřel, jak od východu se
snáší s nebe nebeská Matka s děťátkem, pro,
vázena nesčetnými anděly. A vše pak zmizelo.
Rytíř spěchal kvapně domů.

Je to jen pověst. Ale je v ní jádro. I u duší
zemřelých je rad-ost vánoční! Ovšem u těch,
které jsou v nebi. Ale také iu těch, které v
nebi ještě nejsou, a za které se na hřbitově
modlíme: u duší v očistci. Dech vánoční i sem
zavane. Za dnešní svaté noci — praví Augustin
sestupuje Matka Páně do očistce, aby jisté duše
uvedla do slávy věčné. Jaká to radost vánoční
iv tomto jindy tak smutném místěl
NAUČENÍ:

Narodil se Kristus Pán-, veselrn-e se, z růže
kvítek vykvet nám, radujme se... nám, nám
narodil se!“ Spasitel se nám narodil! Vít—ejme
jej', všichni! Vánoční radost, která zavládla před
19sty lety na nivách betlemských, nechť ovane
iovládne všecku vaši duši! Klekněbe v duchu
pokorně u jeslí Páně a uvědomte si, že také
vám platí ono slovo, které anděl pronesl ,paf
stýřům: „Zvěstuji vám rad-ost velikou, kteráž
bude všemu lidu; nebot narodil se vám dnes
Spasitelf'

„Pojďme až do Betlema a vizme tu událost,
kterou Pán- oznámil nám.“ (Luk. 2, IS.)

26 Náš VykupiteI—JežíšKristus
OTÁZKA 31, 32, 33

PŘÍPRAVA:
Co Pán Bůh slibuje, to věrně spla

ňu je. Když nadešel čas, jím určený, poslal
anděla do Nazareta k Panně Marii. Ta se stala
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.. v)
matkou Ježíše, kterému p-ozdějl rrkali „Nazaé
retský“. Na něm se vypln—ilovšechno, co bylo
předpověděno o Vykupiteli. Ježíš Kristus při;
šel na svět, aby nás vykoupil.
P ŘÍKLAD: Bibl. děj. čl. 64. (Andělská zvěst 0 před4

chůdci Páně.)

V Y S V Ě T L E NÍ :

Kdo jest Ježíš Kristus?
Ježíš Kristus jest jednonozený Syn Boha Otce,

Bůh .a spolu člověk a náš nejvyšší pán.
L ]ednorozený Syn boží
Všichni lidé bez rozdílu jsou jakoby dětmi

božími, protože Bůh o nás otoovsky pečuje.
Větším právem se tak modlíme my, protože
nás Bůh na křtu svatém přijal za děti, „aby;
chom syny božími se jmenovali a
byli“. (1. Jan 3, l.) Ježíš Kristus je boží Syn
vlastní a to jedi-nýčili „jednorozen ý“. Od
koho to vím-e?

Anděl zvěstoval Marii Pan-ně, že (2104
věkemse stane „Syn nejvyššíhď. (Luk.
1, 32.) Alžběta řekla Marii: „Matka Pána
mého“ (Mat. 3, 17.) Bůh promluvil u řeky
Jordánu a na hoře proměnění: „Tento je Syn
můj milý.“ (Mat. 3, 17.) Ježíš sám řekl o 504
bě Nik-odemovi: „Tak Bůh miloval svět, že dal
Syna svého jedn-orozeného, aby žádný, kdo v ně;
ho věří, nezahy-nul, ale měl život věčný.“ (Jan
3, 16.) Slavnostně se prohlásil za Syna božího
v poslední den pozemského svého života. (Mat.
26, 64.)

A že pravdu mluvil a byl Bohem, dokázal
svatým životem a svými zázraky.

Svatým životem. „Byl božský, svatý, ne;
vinný, neposkvrněný, od hříšníků odlišný.“ (Žid.
7, 26.) Proto mohl nepřátelům říci: „Kdo z vás
může mne viniti z hříchu?“ (Jan 8, 46.) Kdo je
tak svatý, mluví jen pravdu o sobě. -—Byl vše;
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mohoucí. Z vlastní moci konal zázraky: promě;
nil vodu ve víno, dvakráte vnasytil tisíce lidí
několika chleby, vymítal zlé duchy, utišil bouři
na moři. Uzdrav-oval pouhým slovem nemocné
a křísil mrtvé. Sám vstal z mrtvých a vstoupil
na nebesa. Právem řekl tedy: „Nechcete-ali věřiti
mým slovům, věřte skutkům, a poznáte iuvěá
říte“, (že jsem opravdu Syn boží). (Jan 10,
36. 38.)

2. Věříš v Syna božího?
„Věřím, Panel a k'laněl se jemu.“ (Jan 9, 35.

38.) -—Podobně apoštolé: „Ty jsi Kristus, Syn
Boh-a živéhol“ (Mat. 16, 16.) „Pán můj a Bůh
můjl“ (Jan 20, 28.) „My jsme uvěřili a poznali,
že ty jsi Kristus, Syn boží.“ (Jan 6, 70.) — Tak
všichni apoštolové věřili, tak po seslán—íDucha
svatého hlásali. (Jan 20, 31.) a za tu víru pod;
stupovali smrt.

Vykupitel čili Spasitel lidstva je tedy skutečně
tím, co slovo „Ježíš“ znamená. Z nozkazu bw
žího mu to jméno dali osmého dne po nato;
zení. Když začal půšobiti veřejně, říkali mu lidé
„Ježíš Nazaretský“. Proč? — Učedníci jej osloa
vov-ali „Mistře“, protože učil zákonu božímu.
„Hosana synu Davidovu“, volali mu věřící-,pro;
tože v něm viděli slíbeného Spasitele a ten měl
ocházeti z rodu krále Davida. „Syn člověa
a“ říkával si Ježíš, protože tím názvem před;

pověděl Vykupit-ele prorok Daniel. Ve Starém
zákoně vědělo se o Vyku iteli, že bude po;
svěoený učitel, velekněz a rál světa. Proto se
těšili: přijde Mesiáš čili Kristus. Za Krista jej.
věřící potom iuznali. Jakožto božský Spasitel
a Vykupitel slove a jest náš Pán.

NAUČENI:
l. Pochvál-enbuď Ježíš Kristus na věky.Amen.
„Věřím i v Jezu Krista, Syn-a jeho

jediného, Pán-a našeho.“
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Ježíši tobě žiji,
Ježíši, tobě umírám,
Ježíši, tvůj jsem živ i mrtev. Amen.

2. Měj v uctivosti vždy jméno boží! Považ,
co ti toto jméno říká:

I. H.S.=Jesus Hosti-a Sancta, Ježíš Hříšných
Spasitel, Jesus Hominum Salvator,
Jesus, H—eiland,Seligmacher.

>P=Christus.
Bl. Jindřich Suso vryl si jménoJežíš do

prsou. Potom si klekl před křížem a modlil se:
„Viz, Pane, ty jedi—nálásko mého srdce, moji
touhu po tobě! Vryj se a své jméno tak hlu;
boko do mého srdce, abys z něho nikdy nevy;
mizell“

Nevezmeš jména božího nadarmo!
KRESLEME: ]. Zivohek,Zvěsti o Bohu, str. 67.

Tgmáíagk—Jan. Kresby ke katechismu,o r. .

A. Schneid, Zeichnen in Religionsa
unterricht, obr. 2.

27 Skrytýživot Páně
(JEZÍŠ KRISTUS—BÚH A SPOLUCLOVĚK
OTÁZKA 34, 35, 36, 37

PŘÍPRAVA:
Za matku Ježíše Krista vyvolil Bůh P a-nn u

Marii. Pocházelaz rodu krále Davida,
jehož otcem byl Betlem-anJesse. Jediná z lidí
zůstala uchráněna hříchu dědičného. „Spanilá to
lilie vzrostla z rodu Jess-e.“ Spanilou lilií bez
nejmenší poskvrny hříchu osobního byla do
smrti.

Rodiče její se jmenovaliJoachim a An;
na. Hned v útlém věku se zasvětila službě
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boží. Sli-bila Bohu, že zůstane pannou. Zasn—ou;
bena byla sv. Josefu. Ježíše Krista počala
z Ducha svatého. „Radostné žasla příroda, když
života jsi Původa v životě čistém uvítala a
pannou býti nepřestala“ Učení o tom, jak se
Syn boží vtělil, sl-ove „tajemství víry“.

„Jenž se počal z Ducha svatého“.
PŘÍKLAD: Bibl. děj. čl. 65. (Syn boží se stal čl—ověa

kem.)
VYSVETLENI:

Syn!boží začal býti člověkem.
Co zvěstoval anděl Parmě Marii? — Kde

porodila Pan-na Maria Ježíše? ——I řekla Maria:
„Ejhle, dívka Páně, staniž mi se podle slova
tvého“ (Luk. 1, 38.) Tehdy upravil Duch svatý
pro Syn-a božího lidské tělo a stvořil pro něho
lidskou duši: jved-nonozený Syn boží se vtělil.

Vtělení Syna božího si připomínáme svátkem
„Zvěstování Panny Marie“ 25. března a mod;
litbou „Anděl Páně“. „A slovo tělem učiněn-o
jest a přebýval-o mezi námi.“ (Jan 1, 14.) „Sl-o;
vo“ jest jednorozený Syn boží. Přebýval vidi;
telně mezi námi v podobě lidské třiatřicet let.
Kterak přebývá mezi námi dosud?

Dosud je tajemně přítomen v podobě chlea
ha a vína. „Věříš v Syna božího?“ Věřím, Pan-e,
že osobně sídlíš ve svátosti oltářní, že jsi přít-o;
men ve svaté Hostii, .a v kalichu pro proměňw
vání. „Pán můj a Bůh můj !“

Proč se nazývá Maria „nejsvětějšíPannoď?
(Protože byla uchráněna hříchu dědičného,

žila do smrti bez hříchu osobního a zůstala
povždy pannou.)

Kde se narodil Ježíš Kristus?_(36.)
Které jsou svátky skrytého života Páně? —

(Navštiv-ení Panny Marie 2. července. Hod Bo;
žího narození 25. prosince. Obřezání Páně l.
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ledna. Nejsvětějšího jména Ježíš 2. ledna. Svaté
rodiny v neděli po 6. lednu. Obětování Páně
nebo Hromnic 2. února.)

Proč se nazývá Maria „matkou boa
ží?“ (37.)

(Protože se z ní nanodil Bůhačl-ověk Ježíš Kríž
stus.)

Katolickánaše víra učí, že Ježíš Kristus
nepřišel na svět—přirozenýmzpůsobem, jako při;
cházejí jiní lidé na svět, nýbrž způsobem nad;
p řrrozen ým, zázračným,počat byv, nebo vtěf
liv se z Ducha sv., tak, jako to hlásá anděl
Marii: Duch sv. vstoupí v tebe a moc Nej;
vyššího zastíní tě. Tak to také vyznává naše Vč;
řím v Boha: Jenž se počal z Ducha svatého.
Jak tom-u rozumět? — K člověčenství Kristoa
vu, k jeho lidské přinozenosti poskytlo podklad
člověčenství Matky boží. Kdyby byl Kristus
Pán přišel na svět způsobem přirozeným jako
jiní lidé, byl by sám poskvnněn hříchem dědiča
ným, byl by sám potřeboval vykoupení a ne;
mohl býti naším Vykupitelem.

Maria, Matka boží, kroměJežíše Krista,
jenž se z ní narodil, ne způsobem přirozeným,
nýbrž zázračným, neměla žádných jiných dít-ek.
Proto ikdyž život dala Kristu Pánu, i když se
stala jeho matkou, zůstala čistou a neposkvrně4
nou pannou.

Rodiště .Páně:
(Betlem leží 7km na jih od ]lerusalema. Pěk;

ně se vyjímá prostřed zeleného stromoví. Rostou
tam oleandry, fíky, nolivy a vinná réva. Podél
silnice černají se záhony ole, ohraničené niz;
kými plotky. Jsou nasklácfány z kamení, které
bedlivý hospodář během dlouhých let nasbíral
při orání. Půda je poměrně úvod-ná. Proto se
Betlem už dávno před narozením Páně nazýval
„Efrata“, to jest „úrwodný'ť Dále za Betlemem
je pustá krajina. Tarn žil v mládí sv. Jan Křtia
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tel. Karavany, jedoucí na východ, zastavovaly
se v osadě, aby se zaopatřily potravou. Tak
vznikl-o jméno Betlem, po česku „dům chlle;
ba“.)

NAUČENI:

l. Měj v uctivosti nebeskou matku, Pannu
Marii! —- Netrp, aby v tvé přítomnosti někdo
o ní mluvil pohrdlivě. Které písně mariánské
znáš? — Zvláštní lásku k Panně Marii měl sv.
Alois. Říkával: „Maria je mojí matkou.“ Ona
je také naší matkou. „Pan-no Boží, Matko moje,
učiň, ať jsem dítě tvoje, tvoje v žití, v umírání,
v blahu, strachu, ve strádání. Tvoje v křížiivžaa
losti, Tvoje zde i na věčnostil Matko Boží, Mata
ko moje, učiň, ať jsem dítě tvojlel“

2. Uctívej také sv. Josefa! Sv. Josef drží v ru;
k-ou Ježíška. Ty ho smíš přijímati ve sv. při;
jímání. Modli se k sv. Josefovi za církev!

ZPÍVEJME: Píseň k sv. Josefu!
MODLEME SE:

Anděl Páně zvěstoval Panně Marii,
a ona počala : Ducha svatého. Zdrávas María...

I řekla Maria: „Ejhle, dívka Páně,
staniž mi se podle slova tvého“ Zdrávas Maria...

A slovo tělem učiněno jest
a přebývalo mezr námr. Zdrávas, Mana...

K R E S L E M E : ]. Životek, Zvěsti o Bohu, str. 71.
A. Schneid, Zeichnen in Religious,
unterricht, obr. 2.
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28 Sv.Josef. pěstoun Páně
KAT. STR. 19

P Ř I P R A V A :

Nejvyššího vyvolení, jehož Bůh člověku uděa
lil, dostalo se nejsvětější Panně Marii. Vyvolena
byla za matku Syna božího. Sv. Bonaventura
praví: „Bůh mohl stvořiti větší svět, mohl stvo;
řiti větší nebe, ale nemohl stvořiti větší matky.“

Po Matce boží nejvyššího vyvolení mezi li;
dem dostalo se sv. Josefovi. Vyv-olen byl za
pěstouna a ochránce Páně.
VYSVETLENI:

Slyšte napřed něco o jeho dů stoj no 5ti. Už
vám ji připomíná samo jméno Josef, které po
českuznamená vznešený. Maria Panna podle
sdělení sv. Lukáše (1, 27) byla zasnoubena muži,
jehožjménobylo Josef z domu Davidova.
Zasnoubení to mělo svou příčinu v tom, že
dcera, dědička, bylaali jediná, směla se provdati
jen za příbuzného téhož pokolení a rodu.

Zasnoubení toho bylo třeba, aby dítě Ježíš
mělo za ochránce a pěstouna pevnou ruku muž;
skou. Maria pak sama měla býti vzorem ženám
jako panna a manželka, matka a vdova.

Ve stínu chrámu prospívala Maria a Bohu
se zaslíbila věčným panenstvím. A přece byla
vůle boží, aby byla zasnoubena. Jak se to stal-o?
——Tehdy velekněz — tak praví ústní podání
(tradice) — svolal všechny Davidovce —-z toa
du Davidova procházející — do chrámu. Sešlo
se jich 11. —-'I kázal velekněz, aby každý z Da;
vidovců si ulomil ratolest a poznamenal svým
jménem. Pak kázal, aby ratolesti složili „před
oltář. Vyvoleným snoubencem že bude ten, z
jehož haluze vypučí květ mezi modlitbou.
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Slyšte, jak nám to dále vypravuje náš Ze ye r
ve své Mariánské zahradě: A všichni
se vroucně nyní modlili, Boha prosili, aby vy;
jevil svou vůli nějakým znamením. A ejhle, ani
jedna z těch 11 ratolestí květu nevydala. Zklaá
máni všichni mlčeli. Tu zjevil se muž, Stárnoucí
už, v nádvoří a pravil, že se Opozdil, že je
Davidovoem a chudým tesařem a že se živí
prací svých rukou teď nedal-eko Samarie. A tá;
zal se, proč ho sem volali. A kněz mu vysvětlil
a kázal mu, aby ratolest, kterou náhodou v ruce
měl a kterou si stínil oči po cestě, položil před
oltář. Však řekl tesař, který Josef slul: Stámu
už „a žil jsem posud bez ženy a bez ženy jsem
umřít chtěl. Mé srdce patří Bohu iduše má
a celý život můj. Nuž, sami uvidíte, že url
čeno mi není, abych byl mužem Marie 2 Na!
zaretu. A položil před oltář svoji ratolest, a
kněz se omodlil. A náhle zavz-nělod přitom;
ných výkřik podivu: hle, z ratolesti vykvetl
bílý květ a plnil vůní celý prostor. Tu zvol-al
velekněz: Josefe, jsi vyvolenl Žehnej Bůh!
A všichni se divili a nejvíc Josef sám a pravil
knězi: Je to podivné! Vždyt' stár už jsem a
chudl Pak vyšel na chrámové nádvoří, kdež
Maria byla se svými rodiči Annou a Jáchya
mem. I přistoupil otec Jáchym k nim, vložil
ruku J—osetovu v rukou Mariinu .a řekl: Dle
zákona ti doeru svou dávám čistou jako hvězdu
na nebi. A Josef řekl: Snoubím se s ní proto,
že tak káže Hospodin. A bude mi jak dcera
Marie a chránit ji budu ode všeho zla a vejdu
s ní ve svaté a čisté manželství, to ve spojení
duší bez těla. Pak podal jí svůj prsten a tak
byli zasnoubení. Řekla pak Anna, odvádějíc
dceru svou: Půjde Maria nyní v dům svých
rodičů. Jdi v pokoji, Josef-e, a za rok přijď
si pro svou snoubenku. A po roce slavil se
tiše sňatek Josefův .a Mariin a vešla Maria
do domu svého chotě a “žili pospolu ve svatém
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pokoji, jak bratr se sestrou, v čistotě naprosté
a vznešené. A Josef pracoval a šťasten byl,
že vyvolil jej—Bůh, aby stál na stráži a pod;
porou byl věrnou Panně a dítěti, jež přijít
mělo, aby spásy došel svět.

A co ústní podání naznačuje, Písmo sv. po;
tvrzuje.

Úcta pěstouna Páně je v církvi prastará. I ka;
takomby o ní svědčí. Jeden z nejstarších obra;
zů sv. Josefa je na náhrobku křesťanky Sea
very, který je v lateránském museu. Na ná;
hrobcích ze 4. století je často sv. Josef zobraá
zen, a to pravidelně- při narození Páně a při;
chodu mudrců od východu. Zbožný katolický
lid již brzy připojil ke jménu Ježišovu a Ma;
riinu jméno Josefov-o. Na přání 253 otců, Shi-04
mážděných na Všeob. sněmě vatikánském pa;
pež Pius IX. prohlásil sv. Josefa patronem celé
církve sv. Stavové čeští prohlásili jej r. 1654
za spolupatrona vlasti naší. Sv. Josef je zvlášt;
ním ochráncem umírajících, protož-e z-esnul blaf
ženě v náručí Panny Marie a Krista Pána.
Je také ochráncem křesťanských rodin a řemesla
níků. Mnozí světci nás ujištuj—í, že ve svých
souženích byli vyslyšení, když jménem sv. JW
sefa Boha prosili.
NAUČENÍ:

Utíkejme se k němu imy o jeho přímluvu!
Je jistě u Boha .a Krista Pána mocná. Považme
a nezapomínejme, že byl zástupoem Otce než
beského v otcovství u jeho Syna, že byl jeho
pěstoun—em.Proto rádi se zavírejme do jeho
přímluvy a prosme ho tak, jako h-o prosí círa
kev o mši sv. v den jeho svátku: Sv. Jose-fe,
pros za nás, aby, čeho naše nehodnost dosíci
nemůže, na tvou přímluvu nám uděleno bylo.
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29 Veřejnýživot Páně
OTÁZKA 38, 39

PŘÍPRAVA:
Přípravou na veřejné působení Pá;

ně bylo toho: 1. Jan Křtitel kázal pokání
a svědčil,' že Ježíš je Beránek boží, který snímá
hříchy světa. — 2. Pán Ježíš dal se od Jana
pokřtíti v řece J-ordáně; tehda sestoupil naň
Duch svatý v podobě holubičky ..a Bůh Otec
promluvil: „Tento jest Syn můj milý, V něm se
mi zalíbilo“ -—3. Po svém pokřtění odešel
Pán Ježíš na poušť se modlit—ia postiti, a byl
potom od ďábla třikráte pokoušen-. Kterak pů:
sobil Pán Ježíš veřejně? (Ot. 38.)
PŘÍKL AD : Bibl. děj. čl. 71—76. (Příprava na „Ve—

řeiný život Páně“.)

VYSVETLENI :

PánJežíšveřejněpůsobil takto: kázal evan;
geliu m. Zvěstoval svaté pravdy. O čem kázal
na příklad? — (Blahoslavení chudobní, kteří
lační—po spravedlnosti, pokojní, kteří trpí pro
spravedlnost. . .) anebo „Buďte k sobě jako bra;
třil“ „Milujte nepřátele svél“ „Jak ty druhým.
tak Bůh tobě.“ „Jak třeba konati dobré skutky.“
„Čeho třeba se chrániti cestou do nebe." „0 ne:—
pravých prorocích.“ „Pouze věřiti nestačí pro ne:
be.“ Která podobenství znáš? (O rozsévači, o
koukoli mezi pšenici, o království božím, o mia
losrdném Samaritánu, o královské svatbě. . .)

Kte'rak věřící posvěcoval? (Modlíval
se a učil jiné se modliti, dětem žehnal, kajícnía
kům hříchy odpouštěl, ustanovil svátosti imši
svatou a na kříži se za nás obětoval)Kterak vedl věřící k bohumilému
životu ? (Jak mají svatě žíti, ukazoval na
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sobě: „Učte se ode mne!“ (Mat. 11, 29.) „Příf
klad zajisté dal jsem vám.“ (Jan 13, IS.) Výa
slovně pak napomínal k dobrému, varoval ode
zlého a přikazoval plniti zákon boží.

Tak působil Pan Ježíš tři léta se svými učed;
níky; z těch si vyvolil dvanáct apoštolů. (Jména
apoštolů: Šimon Petr, Ondřej',_]akub, ]a-n, Fia
lip, Tomáš, Matouš publikán, Bartoloměj, Ja;
kub, Šimon řádný, Juda Tadeáš, Jidáš zrádný.)

K čemu si Pán Ježíš vyvolil apo;
štoly? (ot. 39.)

Které apoštoly si vyvolil Pán Je;
žíš? (Viz Bibl. děj. čl. 86.)

Kristus Pán přišel na svět, aby vykoupil a
spasil všechny lidi. Proto chtěl, aby lidé až do
skoná-ní světa mohli poznávati boží pravdy, na:
bývati boží milosti a žíti podle zákona božího.
To je možno jen ve spořádaně společnosti ná;
boženské.

Takovou společnost Pán Ježíš od počátku
svého působení připravoval. Říkal o ní, že bud-e
jako pole s hospodářem .a o—sením,jako ovčín
s pastýřem a ovečkami, jako království 5 krá;
lem a lidem. Prvními správci království božího
na zemi měli býti místo něho apoštolé s Petrem
v čele. Tak zakládal Kristus Pán svou církev.

Proč říkali lidé Pánu Ježíši „Na;
zaretský“? — Proč mu volali při slavném
vjezdu do ]erusalema „Hosanna, Synu Davia
dovu?“ —- Proč pravil o sobě Pán Ježíš „Já
jsem pastýř dobrý?“ — Proč říkával o sobě
„Syn člověka?“ — (Protože tím názvem před;
pověděl Vykupitele prorok Daniel.) Kterak jeji
oslovovali učedníci? (Mistře) ——Proč rnu ří;
kali „Pán“? —
NAUCENI:

„Obrat k nám své oči vlídné,
přimlouvej se za nás bídnél“
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KRESLEME: ]. Živobek, Zvěsti o Bohu, str. 89, 91.

Tgmášek—Jan, Kresby ke katechismu,o r. 15.

PŘÍKLAD K PROHLOUBENÍ:Bibl.děj.čl.76.
(První zázrak Páně.)

30 umučen.páníOTÁZKA400.41,

PŘÍPRAVA:
Spasitel procházel již přes tři léta Palesti,

nou a jeho stoupenců den ze dne přibývalo.
Veliké divy, jež konal nezůstaly bez hlubo,
kého dojmu. Nikodem nebyl jistě jediný,
který musel doznati: „Mistře, víme, že jsi
Boha vyšel jako učitel; neboť nikdo nemůže
těch zázraků činiti, které ty 'činíš, neníali Bůh
s ním. (Jan 3, Z.).

Nesmýšleli tak všichni. Právě vládnoucí kruf
hy se postavily ostře pnoti Spasiteli a propast
se stále prohlubovala. O Vykupit-eli bylo přece
předpověděno, že umře bolestně .a tím se bude
lobčtovati za naše hříchy. (Ot. 30.) To měl
Pán Ježíš také neustále na mysli. Mluvil o
své bolestné oběti Nikodemovi (Jan 3, 14.),
apoštolům po svém proměnění (Mat. 16, Zl.)
a hlavně na poslední cestěde J-erusalema. „Syn
člověka nepřišel, aby se mu sloužilo, nýbrž aby
sloužil a dal život svůj na vykoupení za mno'
hé.“ (Mat. 20, 28.) To se vyplnil-o jeho umu;
čením.

P Ř I K L A D : Bibl. děj. čl. 159—174. (Umučení Páně.)

V Y S V E T L E N I :

Proč vůdcové národa israelského
nenáv1dě11 Pána Ježíše? „N-echceme,aby
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tento kraloval nad námi.“ (Luk. 19, 14.) Nea
chtěli přijmo-uti jeho učení .a uz-nati jej za Syna
božího. Když viděli, že lid jde za ním, rozhodli
se, že jej usmrtí. Kdo zradil veleradě židovské
Ježíše? — (Jidáš.) Odkud pocházel Jidáš? (Jia
dáš byl mezi apoštoly jediným Judovc-em; všichá
ni ostatní pocházeli z Galile'e.) Který úřad své;
řil mu Pán Ježíš? (Úřad po ladrníka.) Kolik na;
vrhli stříbrných peněz? (Třicet — asi 600 Kč.)
Jidáš žádal více, přepočítal se.

A) Kdy slavil Pan Ježíš poslední
ve čeři? — Co jedli při poslední večeři? (Ne;
kvašené chleby, hořké byliny, omáčku a velikw
nočního beránka. Omáčka skládala se z octa,
do kterého přidávali sušených datlí, mandlí,
hroznů a fíků.) Co učinil Pán Ježíš po večeři?
— Umyl apoštolům nohy. — Při poslední
večeři proměnil Pán Ježíš chléb a
víno v tělo .a krev svou a obětoval
se nekrvavým způsobem svému ne;
b-eskému Otci.

Kam odešel Pán Ježíš po poslední—
večeři? — Kolik bylo asi hodin? (Bylo k
desáté hodině v noci, když se Spasitel mlčky
ubíral ztichlými uličkami jerusalemskými.) Ktea
rá zahrada se rozkládala na úpatí hory Olivetp
ské? ——(Getsemany) Ježíš vešel do zahrady,
ale marně tlumil smutek, který ho zaplavoval.
Jeho tvář byla smrtelně bledá, občas se za;
chvěl. Po několika krocích se zastavil a pov-olai
k sobě Petra, Jakuba a Jana. Co pravil k ostata
ním? („Posed'te tady, až odejdu tamto a se
pomodlím“ (Mat. 26, 36). Ale „modlete se,
abyste nevešli v pokušení-“ (Luk. 22, 40). Asi
po padesáti krocích se zastavil a poklekl. Tichou
nocí nesla se jeho vroucí modlitba „Otče, všech;
no je tobě možné...“ .a ve smrtelné úzkosti
se potil krví.

Kdo zajal Pána Ježíše? ——Bylo k půlnoci,
když jerusalemské uličky zaduněly pod odmě;
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řenými kroky římského vojska. Sestoupilo s An;
tonie, nedaleko chrámu připojila se k němu
židovská policie a celý zástup kráčel zvolna
do údolí cednonskéhvo. Vpředu šla chrámová
stráž, ozbrojená holemi. Někteří nesli v rukou
matné svítilny, jiní doutnající pochodně. Te;
prve za nimi šlo římské vojsko, aby podporw
valo činnost policie. — Které znamení jim určil
Jidáš? (Kterého políbím . . .") Kam zavedli spoua
taného Pána Ježíše? — Kdo byl Annáš? —
(Sy-n Setiův a pocházel z bohaté rodiny kněžg
ské. Viz Dr. Miklík, Umučení Páně str. 192n.)
Kdo ještě vyslýchal Ježíš-e? — Kdy přivedli
spoutaného Spasitel-e do paláce Kaifášova? (Asi
k jedné hodině po půlnoci). Kolik členů čítala
velerad-a židovská? Bylo k šesté hodině, když
velerada dokončila památnou schůzi. Přivolali
Ježíše, spotutali mu ruoe tvrdými provazy a
vedli ho k Pilátovi. Z které rodiny pocházel
Pilát? (Z vážné rodiny Pontiů. Jeho předkové
byli rytíři. Titus Pontius vynikl ve vojsku Ce;
sarově.) Kdy byl přiveden Pán Ježíš k Pilátovi?
(Kolem šesté hodiny.) (Teprve po delší době
vyšel Pilát z vládní budovy. Byl oděn v bílou
togu, lemovanou dole červeným pruhem. Ne;
šel sám. Provázela ho skupina vojínů, písař,
který měl vše zaznamenávati a. několik poradců,
kteří spolu s vladařem rozhodovali. Protože
se mluvilo aramsky, byl tu též tlumočník, který
měl otázky a odpovědi překládati.) Proč ob;
vinili členové Pána Ježíše u Piláta? — (Že
bouří lid, zakazuje platiti císaři daně a činí
se- králem.) Proč nechtěl Pilát potvrditi roz;
sudek velerady? — (Protože věděl, že Pán Ježíš
je nevinen.) — Když však židé naléhali, aby
Pána Ježíše odsoudil, dal jej zbičovati. Kterak
vojáci bičovali Pána Ježíše? (Viz Dr. Miklík,
Umučení Páně, str. 298 a nn.) Kterak koru;
novali trn-ím Spasitele? (Viz Dr. Miklík, Umuz
čení Páně, str. 307n.) Zbičovaného a trním km
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runovaného Spasitele předvedl Pilát židům. Ti
však neměli s trpícím soucitu a žádali znovu,
aby byl ukřižován. Proč potvrdil Pilát roz;
sudek velerady? ——(Z bázně před židy.)

Kdy byl Pán Ježíš ukřižován? -- Kterak
byl ukřižován? — (Viz Dr. Miklík, Umučení
Páně, str. 362 a n.) Hned po jeho ukřižování
se zatmělo slunce. Pán Ježíš s kříže sedmkrát
promluvil a ve tři hodiny odpoledne na kříži
zemřel. Co se stalo při smrti Ježíšově? —

Kdo pochoval tělo Páně? — Kdo byl Josef
z Arimathie? — Kdo byl Nikodem? Kde pw
chovali tělo Páně? — Kde odpočívalo tělo Páně
po celou sobotu? — Proč velerada židovská
zapečetila hrob a postavila k němu_ stráž? ——
Co trpěl Pán“ Ježíš na těle ina duši? — Proč
trpěl Pán Ježíš? — (Z lásky k nám.) Obětoval
se jako Beránek boží za nás na kříži. Proč se
říká Kristu Ježíši „Beránek boží?“ ——Za kw
ho trpěl .a umřel Ježíš Kristus? (Za všecky
lidi.) Všichni lidé mohou pro jeho utrpení a
smrt dojíti odpuštění hříchů a věčného spa;
sem.
NAUČENI:

Uznalý pamatuje. Vděčně vzpomínky na umu;
čení Páně budí: Květná neděle, evangelium o
umučení Páně neboli pašije. Zelený čtvrtek, Ve;
liký pátek, B-oží- hrob, zvonění „tři hodiny“
v pátek odpoledne, křížová cesta, svátek nejsvě;
tějšího Srdce Páně osmý den. po svátku Božího
Těla a svátky Nalezení a Povýšení sv. kříže
3. května a 14. září-. Nejvzácnější památkou
umučení Páně je mše svatá.
2 P 1V E ] M E :

„Poděkujmež Kristu Pánu
za všelikou jeho svatou ránul
Pro jeho my umučen-í
na věky jsme s Bohem usmířeni.“

1.27



KRESLEME: i'I(.)lŽi1vootek,Zvěsti () Bohu, str. 97, 99,. 3—

Tomášek—Jan, Kresby ke katechismu,
obr. 16.
A. Schneid, Zeichnen in Religionsa
unterricht, obr. 3

31 Aleluia—vstal z mrtvých
OTÁZKA 43. 44

PŘÍPRAVA:
Když sv. Ma r ké ta byla odsouzena pro svoji

víru, vysmíval se jí prefekt Olybrius. Vyčítal
jí, že božskou poctu prokazuje člověku, který
zemřel mezi dvěma zločinci. „Odkud to víš?“
tázala se sv. Markéta. „Z vašich evangelií,“ od/
pověděl posměšně, „četl jsem je. „To je sice
(pravda,“ pravila Markéta, „ale čti jen dále!
Tytéž knihy, které líčí utrpení a smrt Kristovu
na kříži, vypravují, že třetího dne vstal z mr;
tvých a vstoupil na nebesa. Styď se, že se jen
díváš na potupu Kristovu .a že nevidíš jeho
oslavy a lesk jeho božství. Věřím v božství
Kristovo, nikoli že trpěl a zemřel, nýbrž proto
že vlastní mocí vstal z mrtvých. Proto mu pa;
tří mé srdce. Kdybych měla tisíc životů, všechny
bych mu s radostí obětovala“ — Modlíme se
„ukřížovan, umřel & pohřben jest“ a dále „vstal
z mrtvých“.
PŘÍKLAD: Bibl. děj. čl. 175. (Ježíš Kristus vstal

z mrtvých.) anebo (Dr. Miklík, Umučení
Ježíše Krista, str. 438 n.)

V Y SV Ě T L E NÍ :

]. Kdy skonal Pán Ježíš na kříži? —
Co se stalo hned po smrti? — Co b 10 před;
peklí? (Místo, kde duše svatých, pře Kristem
zemřelých, pokojně a bez bolesti očekávaly Vy;
kupit»ele.) ——Duše Páně sestoupila do před;
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peklí zvěstovati svatým, že jsou vykoupení a
spasení. S nimi tam zůstala duše Páně do tře;
tího dne. To si radostně připomínáme na Bi;
lou sobotu. Zároveň je Bílá sobota paf
mátným dnem odpočinku Páně v hrobě. Co
znamenáslov-.o„sstoupil do pekel?“ (ot.
41)

2.Který zázrak vykonal Kristus Pán
třetího dne po své smrti? — Co zna;
mená slovo „vstal z mrtvých?“ (Ot. 44.)
Jak se událo z mrtvých vstán-í Páně? — Ježíš
spojil duši opět s tělem .a vstal slavně z nnrtvých.
Co znamená „slavně"? Kde se už dříve ukázal
Kristus Pán- s oslaveným tělem? — (Hor-a Tá;
bor) Co předpověděli proroci o zmrtvýchvstá;
ní Páně? — Co předpověděl Ježíš? — (Chrám,
Jonáš, zabijí ho a třetího d-ne opět vstane)

3.Kdo dosvědčuje zmrtvých vstání
Páně?

.a) Kdo dosvědčil především z mrtvých vstání
Páně?— (Apoštolově, přátelé Ježíšoa
vi.) Proč mohli dosvědčit-i z mrtvých vstání
Páně? (Svým učedníkům se Ježíš po vzkříšení

živý zjevoval, s nimi mluvil a jedl a své rányjim u ázal.) Kterému apoštolu řekl Ježíš vý;
slovně, aby se ho dotkl? O kom kázali apo;<
štolové o slavnosti letnic? — Proč vel-erada'
uvrhla apoštoly do vězení? — „Vstal Pán oprava
clu z mrtvých?“ (Luk. 24, 34)

b) Vzkříšení Páně dosvědčují nepřímo i ne;
přátelé Kristovi. Svědkybyli strážní,kteří
zůstali hrůz-ou jako mrtví. Když se vzpamaf
tovali, odešli do města. Svědky jsou sami než
přátelé. Nejprve konali všechno, jen aby za;
bránili vzkříšení a Spasitele prohlásili za pod;
vodníka. Co učinili v-eleknčží, když se dověděli,
že Ježíš z mrtvých vstal? — Co měli strážní
rozhlašovati? (Rozhlast—e:když jsme v noci spa;
li, přišli učedníci jeho a ukradli jej. — My se
pak postaráme u vladaře, aby se vám nic než

129



stalo.) Co učinili vojáci? (Vzali peníze a roz;
hlásili, jak byli naveden-i.) _

4.a) Co učí z mrtvých vstání Páně?
— Slyšeli jste snad, že mrtvý vlastní mocí vstal
z hrobu? — Jen Bůh může křísiti mrtvé. 130.4
něvadž Kristus sám se vzkřísil, musí býti Bůh.

b) Že Kristus sám sebe vzkřísil, je v ději;
nách světa největší zázrak. Svým vkříšením dw
kázal nevývratně,že jest Bůh a že tedy
veškeré učení jeho jest úplně prav;
divé. Zejména je nepochybno, že ta;
ké my kdysi vst-an-erne z mrtvých.

c) Vzkříšení Páně nám slavnostně připomíná
Boží hod velikonoční, svíce velikoa
noční s odznaky pěti oslavených ran a zpěv
„Alel-uj.a“, to jest „Chvalt-e Pánal“
NAUČENÍ:

„Jako Kristus vstal z mrtvých, tak (je žá;
doucno), abychom i my vedli život nový.“ (Řím
6, 4.) Proto v čas velikonoční volá církev syny
a dcery své k sv. zpovědi a ke stolu
Pán ě. — Kristus, náš beránek velikonoční-, jest
obětován. l. Kor. 5, 7.) Povstaň z hříchů a
pospěš k o ětní hostině! Hodné přijímání svá;
tosti oltářní je nám zárukou, že vstaneme z
mrtvých s tělem oslaveným. (Jan 6, SS.)

K R E S L E M E : Taliáželk—Jan, Kresby ke katechismu,o . .
A. Schneid, Zeichnen im Religious:
unterricht, obr. 4.

2 P I V E ] M E :

Píseň z mrtvých vstání Páně.
MODLEME SE:

Bože, jenžto jsi vzkříšením Syna svého Je;
žíše Krista světu dal se radovati, uděl nám, prca
síme, abychom na přímluvu Rodičky Jeho do;
sáhli radostí života věčného. Skrze téhož Krista
Pána našeho. Amen.

130



32 JežíšKristusvstoupilna nebesa
OTÁZKA 45, 46

PŘÍPRAVA:
Svatý Alo is onemocněl těžce v mladistvém

věku. Bylo mu dvacet let. Když se dozvěděl, že
mu není pomoci, prosil, aby s ním zpívali:
„Tebe Boha chválímel“ A když dozpívali, řekl:
„Zaradoval jsem se, když mi řeč-enobylo: „Do
domu Hospodinova půjdeme“ (Žalm 121, l.)
Tázali se ho. kam že půjde. Odpověděl: „Do
nebe. k Pánu Bohu do nebe.“ — Svaté F rana
tišce Římské umíral syn-áček Jan. Bylo mu
sedm let. Po svaté zpovědi pravil matce: „Ne;
plačte, maminko! Denně jsem se modlíval k Pá!
nu Ježíši: přijď království tvél Nyní on mne tam
volá: Pojď! Požehnejte mi. Nezapomenu na
vás v nebi.“ Potom složil ruce křížem, usmál
se naposled a skonal.
PŘÍKLAD: Bibl. děj. čl. 182. (Ježíš Kristus vstoupil

na nebesa.)

VYSVĚTLENÍ:
1.Ve který den vstoupil Ježíš Kris;

tus na nebesa? (Ot. 45.) Kterak vstoupil
Pán Ježíš na neb-esa? ——(Vlastní mocí, vi;
ditelně před očima svých učedníků, s duší
s tělem.) Kristus vstoupil na nebesa vlastn'
mocí. Kterak odešel prorok Eliáš na věčnost?— Písmo svaté o něm vypravuje: Když jed,
noho dne byl u Jordánu, strhl se vichr, a
náhle se ukázal jako vůz ohnivý s ohnivými
koňmi. Tak se Eliáš vznesl do výše a zmizel.
(4. Král. 2,11——12.)——Na hoře Tábor se
prorok Eliáš spolu s Mojžíšem ukázal vedle
oslaven-eho Ježíše a nozmlouval s ním. (VizV...!
Bibl. čl. 110.) Před soudným dnem má přm-L'i
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na svět pozn-ovu, kázati pokání. (Mat. 17, 11.
— Mal. 4, 5.) Panna Maria nesvtoupila
vlastní moci na nebesa, nýbrž byla na nebe vzata.
Proto se také v růženci modlíme: „Který na
nebe vstoupil" a o Panně Marii se modlíme'
„Který Tě, Panno, na nebe vzal.“ Velikonoční
svíce se zhasíná.

Před svátkem Nanebevstoupení Páně jsou
Křížové dní s proseblnýmiprůvody. „Abys
mysli naše k nebeským žádostem pozdvihnouti
ráčil, tě prosíme, uslyš nás!“

2.Co znamená „Ježíš sedí na pravici
Boha Otce"? (Ot. 46.) „Oslav mne, Otče,
slávou, kterou jsem měl, když jsem byl ještě
u tebe-!“ Tak se modlil Pán Ježíš na Zelený
čtvrt-ek. Této slávy se mu dostalo, když vstnou;
pil na nebesa. Jako egyptský Josef po
svém velikém utrpení stal se prvním po králi,
tak povýšen byl Pán Ježíš jako člověk, „muž
bolesti, poslední z mužů“, po svém utrpení na
hoře Kalvarii. To také vyznáváme slovy: „Sedí
na pravici boží...“ Zvláštní ctí je seděti na
pravici boží. Ježíš byl také jako člověk ctěn
a oslaven, byl povýšen nad anděly. Je král-em
slávy. S Bohem v jedno-tě Ducha svatého žije
:! kraluje Kristus na věky věkův. To nám při;
po-míná svátek Ježíše Krista krále v poslední
neděli říjnovou. — Mnozí lidé žijí, jako by
říkali: „Nechoeme, aby tento kraloval nad ná;
mi.“ (Luk. 19, M.) Laický neboli světský apw
štolát pracuje pro království Krist-ovo příkla;
dem, modlitbou, slovem, tiskem, almužncou. Kte;
rak mohu pracovati já? —

3. Co činí Ježíš v nebi pro nás? ——
Co učinil egyptský Jos-ef pro své bratry,
když byl povýšen? -— Co učinil Ježíš pro nás
v nebi? — Sám pravil: „Prositi bud-e Otce
a jiného utěšit-ele dá vám.“ Ježíš jako boho;
člověk je prostředníkem mezi Bohem .a lidmi.
Jak-o Abraham pr—osilza Lhota,jako Mojžíš
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za lid israelský a vyprosil mu milost, tak prosí
Kristus za nás, hříšníky. Kdy je obzvláště
Ježíš naším nejlepším prostředníkem a přímluv,
cem u Boha? — (Ve mši sv.) Sv. apoštol Pa;
vel píše v listě k židům: „Kristus nevešel do
velesvatyně rukama udělané, která by byla ná;
podlobením (velesvatyně) pravé, nýbrž do sa;
mého nebe, aby se ukázal nyní před Bohem
za nás.“ (Žid. 9, 24n.)

Proto učedníci Páně také tolik toužili
po nebi. Svatý Pavel díval se k nebi denně.
Jednou přemýšlel o blaženosti nebeské tak ží;
vě, že měl vidění, jako by byl v nebi. (2. Kor.
12, 2.) Když se probral z tohoto vidění, napsal
jen jedinou větu: „Ani oko nevidělo, ani ucho
neslyšelo, ani na srdce lidské nevstoupilo, co
Bůh připravil těm, kteří ho milují.“ (2. K-or.
2, 9.) Od té doby říkával: „Jak rád bych
se rozloučil s tímto světem, abych
mohl být u Krista v nebi.“ (Filip. 1, ZŠ.)

4. Kdy přijde Ježíš zase s nebe?
Co pravil anděl k mužům galilejským, když
patrili za Pánem Ježíšem do nebe? — „Muži
galilejští, co tu stojíte a hledíte do nebe? Ten
Ježíš, který se vznesl od vás do nebe, zase
přijde tak, jako jste ho viděli odcházet“ (Bibl.
děj. čl. 182.) Jak sest-oupi Pán Ježíš s nebe?
Na nebi se ukáže znamení- Syna člověka. I

rozkvílí se všechna pokolení země. Uvidí Syna
člověka, jak přichází v oblaku mocný a vel-eb;
ný s andělyisvými. Jako blesk od východu
kmitne .a ukazuje se až [na západ, tak přijde
Syn člověka .a zasedne na trůně velebnosti své
(aby soudil živé imr'tvré, t-otiž vyvolené iza;
vržené) (Přijde soudit živých imrtvých.)
N A U Č E NÍ :

Sv. Augustin chtěl .na prosbu svéh-opři:
tele Severa sepsati knížku o blaženosti ne;
beské. I sedl, přemýšlel a psal, ale jak v nebi
je dobře a blaze, tlo napsati nedovedl. Nemoha
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si pomoci, chtěl se písemně tázati o radu sv.
Jeronýma. Nevěděl, že sv. Jeroným právě umí;
rá v Betlémě: „Milý příteli ]eronýme“ — tak
začal “sv. Augustin svůj dopis, ale nedokončil.
Najednou ozářil se pokoj nebeským světlem a
v tom světle zjevil se mu sv. Jeroným, jenž
piávě skonal .a pravil: „Augustine, co hledáš?
Ty chceš vidět, co oko lidské nikdy nevidělo?
Chceš slyšet, co ucho lidské nikdy neslýchalo?
— Chceš pochopit, co srdce lidské za živa jez
ště nepochrOpilo? — Darmo se namáháš, nech
té práce, nech toho pnemýšlcní- a přičiň se rar

dáěji,abys mohl tam se dostati, kde jsem nyníTo pověděl sv. ]enoným .a zmizel.
aProto: „vzhůru srdce! ' — zvláštěv zár/

mutku, („zármutek váš obrati se v radost..
radovati se bude srdce vaše a radosti vaši nikdo
ne-odejme od vás“ (Jan 16, 20, 22), v utrpení.
(Viz J-o-bl)
PŘÍKLAD K PROHLOUBENI:

Kolem roku 150 žila v Římě matka se sedmi
dětmi,jménem Felicitas. Po smrti svého mu;
že oddala se úplně službě boží, žila v samotě
svého domu .a vštěpoval-a svým synům učení
víry. Pověst o ní donesla se k císaři a ten na;
řídil, že má obětovati modlám. Nebud-eali, že
musejí všichni zemříti, napřed děti, potom mat;
ka. Ale všechny hrozby byly marné. Místo,
aby své syny přemlouvala k obětování napo»
mínala je: „Děti, hled'te vzhůru k nebi -— tam
na vás čeká Kristus se svatými. Zůstaňte mu
věrni do smrti. — A synové hleděli vzhůru
k nebi, nredali se odvrátiti od svaté víry a rádi
položili hlavu pod sekeru katovu.
K R E S L E M E : Tomášek—Jan, Kresby ke katechismu,

obr. 18

134



33 Věřímv Ducha svatého
OTÁZKA 47. 43, 49

PŘÍPRAVA:
Co božský Spasitel, Ježíš Kristus, učedníkům

před odchodem ze světa sliboval, co učedníci
jeho toužebně očekávali,:a co nám všem z evanr;
gelií posledních neděl se ozývalo jako VYZVáž
nění v předvečer velikého svátku, to se naplnilo
desátý den po nanebevstoupení Páně. D uch
svatý sestoupil s nebe na hlavy a do srdce
prvních věřících, aby rozžal světlo, kde dříve
bylo tma. Oheň lásky boží zaplanul tam, kde
dosud bylo chladno a zima. „Veni sancte Spí;
ritus — přijď, o Duše přesvatý — světla svého
bohatý paprsek rač na nás lít. Přijdiž otče než
bohých, dárce darů přemnuohých, rač nám srdce
osvítit“

PŘÍKLAD: Bibl. děj. čl. 183. (Ježíš Kristus seslal
Ducha svatého.)

VYSVĚTLENÍ:

]. Kdo je Duch svatý? (Ot. 47.)—Duch
svatýje třetí božská :osoba. Je tedy věčný,
všudypřítomný, vševěduoucí, všemohoucí, nejvýš
še svatý. Posvětil anděly a první lidi. Pio hřía
chu prvotn—émpovzbudil prarodiče, aby hříchu
litovali, a sílil je, aby kajícně sloužili
Bohu. Prosvěcovalvšechny, kdož ve slíbeného
Vykupitele věřili. Těšil duše svatých v před;
peklí. Osvěcoval proroky. Uchrá-nil Pannu Ma;
rii hříchu dědičného. Způsobil vtělení Syna bo;
žíh-o. Zjevil se viditelně při pokřtění Páně, po;
znovu pak, když ho Ježíš Kristus podle své
přípovědi seslal.

2. Ve který den seslal Ježíš Krig
stus Ducha svatého? — Která slavnost

135



se konala desátý den po nanebevstoupení Páně?
(Letnioe.) V kterou hodinu asi seděli učedníci
toho dne pohromadě? — V jaké pod-obě se;
stoupil Duch svatý na apoštoly? — (V podobě
ohnivých jazyků, posvětil srdce jejich a při;
nesl jim sedmero darů svých.)

3. Co zvláště způsobil Duch svatý
v .apoštolech?

a) Podívejte se na apoštoly, jací byli dříve.
Člověk se musí až diviti, jak božský Spasitel měl
s nimi trpělivost po celá tři léta. Kolik mu za
ten čas nadělali starostí, kolikrát je musel napo;
mínati .a poučovati a přece ustavičně jakoby
nadarmo. Poslouchejte! — Skoro všichni byli
napřed 'obyčejnými rybáři. Tehda nejchudobnější
třída živila se tímto zaměstnáním. Apoštol-ové
neztratili mno-ho, když opustili sítě a stali se
učedníky Páně. A přece se při tom domnívali,
že Ježíši Kristu přinesli velikou oběť, když se
k němu přidali. „Hle, my jsme opustili všechno
a následovali jsme tebe: jakou odměnu za to
dostaneme?" (Mat. 19, 27.) „Milí apoštol-ové",
odpovídá jim sv. Augustin-, „všechno jste Opw
stili .a co jste opustili? — své roztrhané sítě, své
chudobná chaloupky, své chatrné lodičky — a
to se vám zdá býti mnoho?“ —

b) Když božský Spasitel byl zajat na hoře
Olivetské, nozutekli se apoštolové na všechny
strany. Petr, jenž napřed vytáhl meč a málem
by byl Malchovi rozpoltil hlavu, za hodinu
potom třese se strachy před obyčejnou děveča
lkou a přísahá, že „nezná člověka toho“. —
A po smrti Páně celý sbor apoštolů sch-o;
vává se jako bázlivě stádečk-o. Dvéře mají zam;
knuty „strach-em před židy“. Když někdo za;
klepal, napřed se dívali klíčovou dírkou, kdo
přichází. L

Tak vypadali apoštolové před sesláním Ducha
svatého. Co z těch slabých, malověrných, báz;
livých apoštolů udělal Duch svatý? —
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V hodině, kdy je Duch svatý osvítil a posilnil,
odmyká Petr dvéře od domu, vystupuje ven
a před celým zástupem mluví otevřeně o Kristu
Ježíši, že není žádného spasení, leda v něm. Ži;
dům vmetá v tvář výčitku: „Vy jste svého Spa;
sitele ukřižovali.“ Petr stojí a nebojí se. To
způsobil Duch svatý.

Když později velekněží dali apoštoly zata
knouti, žeruší veřejný pokoj a pořádek, odpo;
vídá jménem a oštolů svatý Petr: „Víc-e náleží
poslouchati Bo a než lidí.“ — Jaká to odvaha!

Tito prostí, neučení, chudobní rybáři jdou
před knížata a mluví jim do svědomí a celé ná;
rody obracejí na víru, a když své dílo dokonali,
s radostí dávají svůj živ-otza Krista Vykupitele.
Kdo je posilnil? — (Duch svatý.)

Co dostali apoštolové kromě toho
od Ducha svatého? —

Moc, ml-uviti cizími jazyky, konati
zázraky a neomylně hlásati evangea
lium. ——Apoštolové dostali dar řečí, totiž
znali jazyky, kterým se nikdy neučili, a to proto,
že měli jíti k cizím národům a v jejich řeči jim
evangeliumzvěstovati.Dostali dar činiti zá;
zraky, aby jejich vyšší poslání zřetelněji bylo
d-otvrzeno. „Kázali všude a Pán jim pomáhal
a potvrzoval jejich zázraky, které na to náslea
duo-valy.“(Mar. 16, ZO.) S podporou Ducha sva;
tého šířili království boží na zemi.

Co začal Syn, Duch svatý dokonal. Syn lid;
stvo vykoupil, a Duch svatý ovoce vykoupení
mu rozdává. Když Syn odešel k Otci, aby lid;
stvo nezůstalo osiřelé, přišel Duch svatý, jenž
jest pravý Bůh, jenž vychází od Otce a Syna,
a jenž jest posvětitelem lidstva.

Kristus nám milost boží zasloužil, a Duch
svatý nám ji dává — dovršuje tedy vykupitelf
ské díl-o Kristovo-.

Duch svatý nám uděluje milost posvě;
cující, která činí duši naši trvale krásnou a
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Bohu příjemnou. Duch svatý nám dává i mia
lost pomáhající, totiž takovoumilost,která
nám pomáhá konati dob-ré skutky, ale jejíž pů;
sobení přestává, jakmile dobrý skutek jest doa
konán. Jest nám tedy dána vždy jen na nějaký
čas.

Duch svatý uděluje nám nejen milost posvě;
cující a pomáhající, ale i své dary. Darů
těch je sedm. Je to dar moudrosti, rozumu, ra/
dy, síly, umění, pobožnosti a bázně boží. „Přijď
otče nebohých, dárce darů přemnohých, rač nám
srdce osvítiti.“ (Z písně k Duchu svatému.)
NAUČENI:

Ducha svatého máme učiniti svým rádcem.
K němu se máme obraceti o radu. Jako se apo ;
štolové radili s Pánem Ježíšem, tak se my
nyní raditi máme 5 D u chem svatým. Jsmeali
v pochybnwostech nevíme;li si rady, prosme jej
o přispění. Kdo si vždy jeho rady vyžaduje, ni,
kdy nechybí, kdo se s ním raditi přestal, už je
na soestí.“ Všichni ti, kteří se dávají vésti Du;
chem Božím, jsou synové boží.“ (Rím. 8, M.)

Hlavně jej pro-s o radu a pomoc před každým
větším podnikem a před každou vážnější prací.

V křesťanských školách před vyučováním se
žáci modlí: „Přijď, Duše svatý, naplň srdce
svých věřících .a zapal v nich oheň lásky své!
O Bože, kterýž jsi srdce věřících Duch-em sva;
tým osvítil .a poučil, dejž nám, abychom v témž
Duchu právě smýšle'li a z jeho útěchy se vždycky
radovali. Pro Krista Pána našeho-. Amen.“

PŘÍKLAD K PROHLOUBENÍ:

Ve francouzském městě X. bylo zavedeno
bratrstvo nejsvětějšího srdce Panny Marie. Žil
tam otec a měl syna (22 let), jenž mu n-epořádf
ným životem a nevěneckým smýšlením nadělal
mnoho zármutku. Měl sice pečlivé vychování a
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byl až do patnáctého roku hodným nevinným
chlapcem. — Ale jak už to bývá — špatná spo;
lečnost, nemravné knihy, hříšné zábavy zkazily
chlapce úplně. Dobré slovo otcovo, jeho prosa.
by, ba islzy byly bez účinku. Otec dal se za
něho modliti. Bylo to v sobotu večer — před
8. prosincem. A co se stalo? — Večer téhož dne
odešel jinoch, jenž o ničem nevěděl, jak oby;
čejně z domu, proti dřívějšímu zvyku však se
dříve vrátil než jindy a nebyl jaksi svůj-. Druhý
den nevzal ani do úst ničeho, jenom chodil a
pořád o něčem přemýšlel. Otec dostával už
strach o něho. To bylo v neděli. V pondělí ráno
šel syn do kostela, složil upřímnou zpověď .a
když se vrátil, odprosil svého otce a se slzami
v očích slíbil, že se polepší. — Hle, tak umí pra;
covati Duch svatý, dárce darů p-řemnohých.
K R E S L E M E : Tomášek—Jan, Kresby ke katechismu,

obr. 19.
A. Schneid, Zeichnen im Religious;
unterricht. obr. 38.

34 DaryDuchasvatého

PŘÍPRAVA:
Padesátého dne po slavnostivelikonoční

slavívaližidé každéhoroku slavnost letnic.
V tento den ve velikých zástupech putovali do
]erusalema. Cestou zpívali radostné písně.
Každý z těchto putujících nesl něco z toho, co
měl nejvzácněj-šího : úrody zemské. V ty dny
bývaly žně v tamějších krajinách ukončeny. Při;
nášeli obilí, hrozny, olivy, fíky a dvě chlebů
z nové mouky pšeničné. Tyto dary nesli proto
do chrámu j-erusalemského, aby je obětovali
Hospodina na poděkování za po-žehnanouúrodu
zemskou. — I my k-onám-esvátky letnic. Přichá;
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zíme také v tyto svátky do chrámu Páně, ale
nepřinášíme Bohu dary ze své úrody. Úroda
nám na poli teprve roste, teprv-e se zelená. Za
to však v tyto dny n á m se udělují dary vzácné,
nebeské ——dary Ducha svatého.

PŘÍKLÁD: Bibl. děj. čl. 183. (Ježíš Kristus seslal
Ducha svatého.)

VYSVETLENI:
Duch svatý sestoupil v ]erusalemě

na apoštoly a udělil jim darysvé:osvía
til a posilnil je. Udělil jim dar světla
a síly.

a) Dar světla udělil Duch svatý apoštolům,
takž-e učení Ježíše Krista ihned zcela jasně pw
a_nali.a pochopili. Sám Kristus Pán jim přislíbil,
že jim k tomu účelu pošle Ducha svatého.
„Utěšil pak Duch svatý“, pravil,„kteréa
ho pošle Otec ve jménu mém, ten vás
naučí všem věcem a připomene vám
všecko-, cožkoli jsem mluvil vám.“
(Jan 14, 26.)

Apoštolové před sesláním Ducha svatého mno;
hému :. učení Ježíše Krista nerozuměli, mnw
hého nechápali. (Kristus Pán nasytil na poušti
pět tisíc lidí pěti chleby. Lid byl pln údivu
z toho zázraku. Pro-to druhého- dne vyhledali
zase Pána Ježíše. A on jim řekl: „Hledáte
mne... že jste jedli z chl-eb-ů a nasycení jste.
Pracujte o pokrm, ne kterýž hyne, ale který
zůstává k životu věčnému, jejž Syn člověka dá
vám.“ A doložil pak: „]át' 's-em chléb živý,
jenž s neb-e sestoupil. Bud-cali lcd-o jisti z chleba
tohoto, živ bude na věky; a chléb, kterýž já
dám, tělo mé jest (jež vydám), za život světa.“
Židé nechápali těchto slov Páně. Pravili si ve;
spol-ek: „Kterak nám může tento dáti tělo své
k jídlul“ A také učedníkům zdála se tato řeč
nebeského Mistra nepochopitelnou. Když pak
Pán Ježíš ještě dodal: „Amen, pravím vám: Ne;
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budetegli jísti tělo Syna člověka a- pití jeho
krve, nebudete míti v sobě života.“ — Tehdy
mnozí z učedníků pravili: „Tvrdá jest tato řeč,
ikdož ji může slyšeli?“ (Jan 6.) Hle, učedníci
Páně nepochopili učení o nebeském chl-ebč, o
nejsvětější svátosti oltářní. Ale když na ně se;
stoupil Duch svatý, pak již všemu rozuměli.)
A s jak-ou vroucností slavívali pak památku
večeře Páně.

Anebo jiný příklad: apoštolové dřív-e myslí;
vali, že Kristus Pán, založí na světě veliké krá;
lovství. To očekávali židé od Spasitel-e. Domnía
vali se, že bud-e mocným panovníkem na světě.
Vedli kdysi i spor o tom, „kdo by z nich byl
větší“. (Mar. 9, 34.) a prosili někteří Pán-a:
„Dej nám, abych-om seděli jed-en na „pravici tvé
a druhý na levici tvé ve slávě tvé.“ (Mar. 10,
37.) Po seslání Ducha svatého poch-Opili již
úplně království boží. Věděli, že není z tohoto
světa, že je naleznou v nebi. Proto jen po nebi
toužili, pro nebe pracovali.

Podobně nerozuměli apoštol-ové mnohému jia
nému z učení Ježíše Krista. Kristus Pán jim
při poslední večeři řekl: „Ještě mnoho mám
mluviti vám, ale nemůžete nyní snésti. Když.
pak přijde ten Duch pravdy, naučí vás všeliké
pravdě.“ (Jan 16, 12—11)

b) 'Duch svatý udělil apoštolům dar
síly. -— Apoštolové byli napřed bojácní. Když
byl Pán Ježíš na hoře Olivetské zajat, všichni
se rozprchli. Když byl ukřižován, skrývali se
v jednom domě v Jerusal—emě.Báli se, aby snad
nebyli také polapeni a ukřižování jako jejich
Mistr. Skrytí byli v Jerusalemě ipo nan-eba;
vstoupení Páně. Když na ně sestoupil Duch
svatý, neobyčejná síla naplnila duše jejich. Vše;
cka bázeň ze srdce jim vymizela. Neohroženě
pak hlásali židům ipohanům Ježíš-e ukřižova;
ného. Již se nestrachovali kříže, ale toužili po
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něm. Trpěli metly a žaláře, trpěli všichni krutá
pronásledování a muka. Polož111kromě svatého
Jana vš1chn1 za svého Spasrt—eleživot.

Tak posilnil Duch svatý apoštoly.A jako
apoštolům, uděloval Duch svatý tento vzácný
dar síly u vyznávání víry Kristovy i dále všem
svým věrným. Tisíce a tisíce mučedníků vy;
krvácelo pro víru Ježíše Krista na popravišti,
tisíce a tisíce snášeli strašná muka pro svého
Spasitele, ale snášeli je rádi a nezapřeli svého
Pána. Tu neobyčejnou sílu uděloval jim Duch
svatý.

(Roku 1706 v puklo pronásledování křesťa;
nů v "Japonsku. ezi mnohými mučedníky byl
otec, který měl synáčka šestiletého, jménem
Petra. Otec byl zajat a popraven. Bylo posláno
také pro dítě. Chlapec spal, když vojáci pro
něho přišli. Když byl probuzen .a bylo mu sděg
leno, že bude s otcem usmrcen, zaradoval se.
5 radostí se ustrojil, uchopil jednoho vojáka za
ruku .a spěchal s ním na popraviště. Jakmile
uviděl mrtvolu otoovu, klekl si vedle ní, obnažil
si sám krk a čekal, že bud-e stat. Přítomný
lid byl velice dojat. Pňemnozí- slzeli. Kat byl
tak dojat, že nemohl títi meč-em, aby zničil
dítě. Ani jeho dva pomocníci neměli odvahu, aby
odpravili malého mučedníka. I byl přiveden
otrok. Otnok se třásl na celém těle. Udeřil sice
mečem po dítěti, ale rozťal mu jen rámě. Ještě
vícekráte opakoval rány mečem. Dítě bylo tak
v pravém smyslu rozsekáno. Ale ani jedenkráte
si nezastesklo. Odkud ta síla v tak malém dí;
těti? — Duch svatý mu tuto síl-u udělil.)

Proč sestoupil Duch svatý ve způ;
sobě ohně? — Oheňosvětluje, oheň také
zahřívá. Jakmile rozžehneme oheň, ihned se
vše osvětlí. A tak osvítil i Duch svatý apoštoly.
Již nehledali štěstí ve věcech pozemských, ale
hledali je v tom, aby pln-ili vůli boží. Již ne::
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toužili po slavném království na zemi ale toužili
po království božím na nebi. Již nevynášeli se
svou mocí, že mohou činiti zázraky, ale byli po;
korni. Již 'nesvolávali na nepřátele pomstu, ale
modlili se za své nepřátele. Duch sv. rozehřál apo;
štoly tak, že jejich srdce plálo neslýchanou lás/
kou ke Spasiteli. Dříve sice také milovali svého
Spasitele. Chodívali s ním rádi. Všecko opu,
stili a Mistra svého následovali, chtěli ustavičně
býti při něm. Ale láska jejich byla nedokonalá,
neúplná, což se nejlépe ukázalo, když byl Krig
stus Pán jat: všichni ho opustili. Po seslá-ní
Ducha svatého zahuořelik němu, že jen na něho
myslili, jen jeho svatou vůli lnili: šli do ce;
lého světa a učili všecky nár-od; „Kdo nás od;
loučí rod lásky Kristovy? zdali soužení? nebo
úzkost? nebo hlad? zdali .nicota, či nebezpečem
ství? čili meč? ]ist jsem zajisté; že ani smrt,
ani život, ani andělé, ani knížectv-o, ani vysokost,
ani hlubokuost, ani jiné stvoření nebude nás moci
odlroučiti od lásky boží, která jest v Kristu Je;
žíši, Pánu našem. (Řím. 8, 35 n.) Láska jejich
byla tak veliká, že si přáli raději už zemřít-i,
jen aby již byli u svého Spasitele. „Žádám roz-4
dělen býti a býti s Kristem“ , volal sv. Pavel.
Sv. Ondřej, když byl veden-na popravu a
uzřel kříž, na kterém měl býti ukřižován, volal
vroucně: „O, dobrý kříži, po tobě jsem dlouho
toužil, tebe jsem neustále vyhledával. Proto nyní
plesá srdce mě, že tě n-alézám. Ach vezmi mne,
vezmi pryč od lidí, a odevzdej mne zase Mistru
mému, Kristu ežíšil“

NAUČENÍ:

Proste Ducha svatého, aby vám udělil nez
beské dary: dar světla, abyste vždy dobře po;
znávali, co pravého jest, a da r s i 1y, abyste svou
víru vždy a všude neohroženě vyznávali slovem
i skutkem.
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MODLEME SE:

„Přijď, Duše svatý, a sešli s nebe paprsek
světla svého. Přijď otče chudých, přijď, dárce
dárců, přijď světlo srdcí.“
PŘÍKLAD K PROHLOUBENÍ:

Kardinál Pacca obětavě sloužil papeži Pio-vi
VII., který byl pronásledován císař-emNapolew
nem. Kaidinál Pacca vypravuj-,e že se r. 1802
vracel jako papežský vyslanec : Lisabonu do
Ríma. Na ceste zastavil se také ve známé p-ew
nosti Gibr.altaru S hradeb této pevnosti prý pw
hlížel do Afriky. Vzpomínal na krásné kraje
a osady knesťanské, které tam kdysi kv-etly.
Vzpomínal na slavné muže, kteří tam kdysi za
víru Kristovu bojovali a trpěli. Nyní to vše
zmizelo. Byl-o tam jen málo křesťanů mezi
Saraceny a pohané. To naplnilo kardinála ne;
smírným bolem. Byl-o mu tak divně u srdce.
Rozpomenul se na slova Páně: „Bude odňato
od vás království boží a bud-e dán-o lidu při;
nášejícímu užitky jeho.“ (Mat. 21, 41) Proč
zahynuly ony kvetoucí osady křesťanské? —
Daly uhasnouti v sobě Duchu svatému. KfálOVž
ství boží bylo od nich vzat-o.
KRESLEME: Tomášek—Jan, Kresby ke katechismu,

obr. 19.
P. Adalbero Haas, O. S. B., Farben;
zeichnungen zum Katechismus. str. 22.

35 Založení (: počátky církve
OTÁZKA 50. 51

PŘÍPRAVA:
Po s—esláníDucha svatého začali apoštolové

působiti místo Pána Ježíš-e. Kázah svaté pravdy
a křtill ty, kdož uvěřili. Pokřtěné biřm04
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vali. Sloužili mši svatou a podávali svaté
přijímání. Ve sv. zpovědi odpouštěli
hříchy. Nemocným udíleli poslední pomazáa
ní. Snoubence oddávali. Své učedníky světili na
kněze .a některé z kněží na biskupy. Věřícím
nařizovali, čeho třeba k spasení.

Tak působili apoštolové zprvu v Jerusalemě,
později v celé Palestině a konečně mezi po::
han-y. Všichni pokřtění s apoštoly dohromady
pod vrchní správou sv. Petra apoštola se jme;
novali obec věřících anebo „církev“. — Tak
to chtěl a zařídil před svým odchodem ze světa
Ježíš Kristus; on církev založil.

PŘÍKL AD : Bíbl. děj. čl. 109. (Co slíbil Kristus apo:
štolu Petrovi)

VYSVETLENI:

1. Pán Ježíš chodil po městech a vesnicích
galilejských. Kázal evangelium o království bo;
žím & uzdravoval nemocné. Zdaleka široka při;
cházel k němu lid v zástup-ech. On pak viděl,
že jsou ubozí jak ovce bez pastýře a bývalo mu
jich srdečně líto. I pravil učedníkům svým: „Žeň
sice mnohá jest, ale dělníků málo. Proste tudíž
Pána žní, abyrposlal dělníky na svoji žeňl“

Potom vystoupil Ježíš na horu, aby se tam
modlil. Modlil se po celou noc. Když se rozedá
nilo, povolal k sobě učedníky své. Z nich si
vyvolil dvanáct a nazval j-e apoštoly. Které apo;
štoly si vyvolil Pán Ježíš? (Simon Petr, Ondřej-,
Jakub, Jan, Filip, Tomáš, Matouš publikán,
Bartoloměj, Jakub, Šimon řádný, Juda Tadeáš,
Jidáš zrádný.

Co znamená po česku „apošto l“? — („Vy4
slanec.“ Na které hoře si vyvolil Pán Ježíš
dvanáct apoštolů? (Podle ústního podání snad
hora nyní zvaná Kurun H.attin.) — Apoštolové
měli býti stále s ním a měli kázati evangelium.
A dostali od něho moc uzdravovati nemocné
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a vymítati zlé duchy. Kterou moc odevzdal Pán
Ježíš apoštolům? (Hlásati svaté pravdy, posvě;
covati věřící a vésti je k bohumilému životu.)

2. Kristus nazýval věřící svými beránky, ow
cemi a stádem svým (viz čl. 86, 122, 132.), sebe
pak zval dobrým jejich pastýřem (čl. 118). Za
duchovní pastýře místo sebe mínil ustanoviti
apoštoly (čl. 181.). Úřad duchovního pastýře
nejvyššího slíbil apoštolu Petrovi (viz čl. 109).

Kterými slovy ustanovil Ježíš Krig
stus apoštola Petra za hlavu církve?
(Ot. Sl.) — Ježíš Kristus ustanovil apoštola
Petra za hlavu církve těmito slovy: 1. „Ty jsi
Petr (to jest skála), a na té skále vzdělám círa
kev svou, a brány pekelné ji nepřemohou. —
2. Tobě dám klíče království nebeského: 004
koli svážeš na zemi, bude svázáno irna nebi;
a cokoli rozvážeš na zemi, bude rozvázáno i na
nebi;.“ (Mat. 16, 18, 19.) — 3. Pasiž beránky
mé... Pasiž ovoe mě!“ (Jan- 21, 15, 17.)

U kterého města slíbil Kristus Petrovi
nejvyšší moc v církvi? — Kde ležela Caesarea
Filipova? ——_(40 km na sever od 'ezera Genezaa
retského v půvabné a úrodné krajmě u pramenů
Jordánu tna ú atí Hermonu.) Proč se Caesarea
jmenovala „Fi ipova“? — (Kníže Filip, syn krále
Herolda Ukrutného (viz pozn. za čl. 71.), si ji
zvolil za sídlo své.)

Co je církev? (Společnostvěřících,kterou
Kristus založil.) Říkával té společnosti „králova
ství boží“ nebo „království nebeské“. Co jsou
brány pekelné? (Pekelně síly, totiž zlí duchové
se svými spojenci lidskými.) — Jak dlouho Zůa
stane Kristus s apoštoly? — (Do skonání- světa.)

3. Kristus Pán slíbil apoštolům, že s nimi zůa
stane do skonání světa. -—Kdy odevzdal Kristus
Pán apoštolům trojí moc? -— Před svým na;
nebevstoupením zjevil se Pán Ježíš na jedné hoře
v Galilei (snad na hoře Tábor) svým apoštolům
a pravil jim: „Dána jeest mi veškerá moc
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na nebi i na z-.emiProto jděte a učte
všechny národy A křtěte je ve jménu
Otce i Syna i Ducha svateho Aučte
je zachovávati všechno, co jsem při,
kázalvám. Kdo uvěří-apokřtěn bude,
bude spasen. Kdo však neuvěří bude
zavržen. — A ejhle — já jsem s vámi po
všechny dny až do skonání světa.“ (Mat. 28.
ISM—20)

DOBŘE SI PAMATUJ!
Svatí mučedníci vyznávali radostně před po;

hanskými soudci: „Jsem katolický křesťan.“ —
Jak se jmenují všichni katoličtí křesťané do:
hromady? — Kdo založil církev katolickou?
— Co poručil Pán Ježíš apoštolům o zvěstování
evangelia? — Kdy začali apoštolové zvěstovati
evangelium? — Kterak působili apoštolové při
zvěstování evangelia? — Kdo byl místo Pána
]ežíše nejvyšším pastýřem církve katolické? —
Kdo se stal nástupcem sv. apoštola Petra? —
Kterak založil Ježíš Kristus církev? Kterými slo;
vy ustanovil Ježíš Kristus apoštola Petra za
hlavu církve? _

Když krev křesťanů na rozkaz císaře Nerona
již svlažovala půdu amfitheatru, sv. Petr, ať
z bázně nebo na radu svých přátel opouští Řím.
Pastýř Op-ouští své stádo. Ranní mlhy ještě za;
halovaly spící Řím, když Petr spěchal cestou
appijskou (via Appia) k rovinám Kampánie. Tu
náhle spatří proti sobě kráč-eti neznámou po;
stavu, obklíčenou zvláštním svitem probouzejí;
cího se dne. Hlava skl-oněna k zemi, na ramea
nou vysoko nad hlavou trčí rameno kříže, jejž
neznámý jako těžké břemen-o za sebou vleče.
Sv. Petr upřeně se dívá na blížícího se poutníka.
Z rukou Petrových náhle padá poutnická hůl,
oči jeho hledí ztrnule vpřed, na tváři ukazuje
se úžas. Sv. Petr poznává v poutníku svého
Pána, Ježíše Krista. I táže se překvapen: „Do
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mine, quo vadis? (Pane, kam ,jdeš?)“ A Kristus
smutně odpovídá: „Vado, ad crucem. (Jdu,
abych podruhé dal se za tebe ukřižovati.)“ Slyš-e
to, sv. apoštol stál tu bez hnutí, beze slova,
Kristova odpověď zamrazila jeho údy. Ale jak;
mile se vzpamatoval, zdvihl svo'i hůl a nepw
mluviv ničeho obrátil se zpět k lgímu. Vracel se,
aby za nějaký čas sám nesl kříž za hradby
k pahorku vatikánskému.
NAUČENÍ:

Po večeři poslední modlil se Božský Spasia
tel: „Otče, přišla hodina. Dokonal jsem uložené
dílo: život věčný zjednati všem, které jsi mi
dal. To pak je život věčný, aby poznali, že ty
jedi-ný jsi pravý Bůh a _já že jsem poslaný te;
bou Mesiáš. A oni to poznali a uvěřili.“ Které
dílo tu mínil Pán Ježíš? —- Nejen dílo vykoua
pení, nýbrž izaložení církve.
ZPÍVEJME:

(»„Na Petrově stojí skále...'

KRESLEME: Tgmázšgc—Jan,Kresby ke katechismu,o r. .
P. A. Haas, O. S. B., Farbenzeichá
nungen zum Katechismus, str. 42.
A. Schneid, Zeichnen im ReligionSa1
unterricht, obr. 14.
W. Straub, Malendes Zeichnen im Rea
ligionsunterricht, str. 44.

36 Nástupcovéapoštolů
OTÁZKA 52. 53

,—. __.-..-__ __—

PŘÍPRAVA:
Hlavou církve neviditelnézůstal a bude

do skonání světa Ježíš Kristus, její zakla;
datel a božský Veliep-astýř.Jeho viditelným zá;
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stupcem neboli náměstkem na zemi se stal z ustav
novení Páně apoštol Petr. Sídlil zprvu v Je;
rusalemě, později v Antiochii a konečně v Římě.
Tarn jako biskup římský zemřel a byl pochován.
Ostatní apoštolové skonali na různých místech.
kde naposledy působili.
P Ř Í K L A D : Bibl. děj. čl. 86. (Dvanáct apoštolů.)

V Y S V Ě T L E N I :

Kdo jest od smrti apoštola Petra hlavou Cír;
kve? — Jak se jmenuje nynější římský papež?
— Vypravuj jeho životOpis!

Kdo je nástupcem sv. Petra a nej;
vyšší viditelnou hlavou církve? —
Jakou hodnost má papež? — Zůstala církev bez
papeže? — Kdo se stal nástupcem sv. Petra?
(Linus, Kletus, Klemensatd. . .) Biskup řím;
ský je pravo latným nástupcem sv. Petra. 2
Říma řídí církev. Proto se církev jmenuje círa
kev římskokatolická. Kterájménamá ná;
stupce sv. Petra? — (Papa == papež.) Proč se
nazývá papež „Sv. Otec?“ — (Protože jeho úřad
je svatý.) — Kde sídlí papež? — (Ve Vatikáně.
Vatikán je vyňat z pravomoci italského státu
a je podřízen papeži.) Jak se nazývá papežský
úřad? — (Svatá Stolice.) — Jak se nazývá vy;
slanec papežův? — (Vyslanec)

Kdo podporuje papeže ve správě církve?
(Kardinálové) (Slovokardinál je utvořeno
z lat. slova „cardo“ (kardo) a znamená „Stěž
žeje“.) Původně tvořili sbor kardinálů kněží,_
kterým byly svěřeny hlavní kostely římské, a
jáhnové, kteří spravovali chudinské okresy
města Říma. Později byli přibrání do sboru
kardinálskéhotaké bisku pové z okolí Říma.
Tím vznikli ve sboru kardinálském tři stupně:
1. kardinálové biskupové, kardinálové kněží a
kardinálové jáhni. Kardinály jmenuje sám papež.
Kardinálský sbor má při plném počtu 70 členů.
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Z toho je 6 kardinálů biskupů, 50 kardinálů
kněží a 14 kardinálů jáhnů. Kardinálové mají
právo voliti papeže. Kardinálové jsou rozděleni
v poradní sbory, které se nazývají „kongregaoe“.

Kdojsou krome papeze řádnýminá,
stupci apoštolů? —-(Pravoplatněposvě/
cení a s papežem sjednocení biskupové.)
(Slovo „biskup“ pochází z řeckého slova „episa
kopos“ , jež znamená „dozorce, dohližitel“ .) Jak
se nazývá část církve, kterou spravuje biskup?
— (Díecése.) —-Kolik diecésí je v zemi Ceské?
——(4: pražská, litoměřická, královéhradecká a
budějovická.) Kolik v zemi Moravskoslezské?
(Z: olomoucká, brněnská) Kolik je diecésí v
zemi Sloveriské a Podkarpatoruské?

(Šest obřadu latinského: báňskobystřická,
košická,.nitranská, rožnavská, spišská a trnavská,
a dvě diecése obřadu byzantskwslovanského:
mukačevská a prešovská)

Jak se jmenuje biskup, jemuž je podřízen je)
ciennebo více biskupů? — (Arcibiskup ne'
bo metropolita) Jak se nazývá diecése 31.4
cibiskupova? (arcidiecése.) — Arcibiskup, který
má v určitém území přednost před ostatními
arcibiskupy a biskupy, se nazývá prim as. ŠAr,
cibiskup pražský je primas český.)

Zvláštnípravomocmělipatriarchové. Pa;
triarchům byli podřízeni arcibiskupové a biskua
pové celých krajů. Prvními patriarchy byli bis'
kupové: římský, alexandrijský (v Egyptě) a anti,
ochenský (v Syrii).

Ve větších diecésích bývá kromě diecésního
biskupa ještě jeden nebo více biskupů světících,
kteří diecésnímu biskupovi pomáhají v různých
biskupských úkonech.

Kdo podporuje biskupy v jejich ú;
řa d ě? — (Kněží. Kněz = kníže.) V pohanských
dobách konal jménem lidu bohoslovné úkony
kníže. Když v době křesťanské přešel tento
úřad na duchovní osoby, bylo jim u některých
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slovanských národů dáno jméno kněží (knía
žata). -— Jak se nazývá kněz, který zastupuje
biskupa ve správě diecése? (Generální Vi;
kář.) — Jak se nazývá sbor kněží, které biskup
povolává za své rádce? (Konsistoř — shno;
máždění.) Kdo jsou členy konsistoře? (Ka no v 4
níci, kněží, žijící podle určitých pravidel.)

Kterak se dělí diecése? — 1. Na vikariáty
(v Čechách), nebo 2. děkanáty (na Moravě)
a na farnosti. Jak se nazývá kněz, který jménem
biskupovým dozírá na duchovní správu ve Via
kariátě nebo děk-anátě? (Vikář nebo děkan.)

Jak se nazývá kněz, kterého biskup ustanovil
řádným duchovním správcem farnosti? (Farář—.)
Kdo pomáhá ve větších farnostech faráři? (Kapa
lan.) Náboženství na školách vyučují buď fa;
ráři a kaplani, nebo kněží zvlášť k tomu ustaa
novení, kteří se nazývají katecheti a na středních
školách profesoři náboženství.

Kterak se nazývají papež, biskupové, kněží
a jiné posvěcené osoby? — (Stav duchovní.)
Kterak ostatní věřící? — (Stav světský) '

Duchovní osoby, které žijí podle určitých
pravidel v klášteřích, nazývají se řeholníci
nebo řeholnice. Představení klášterů mají
různá jména, na př.: opat, rektor, supe;
rior, kvardián, velmistr, převor.
NAUČEND

Měj vždycky v uctivosti svatého Otce, pa;
peže a s ním biskupy a knězel Ochotně jich
poslouchej! O apoštolech a jejich nástupcích
platí slovo Páně: „Kdo vás slyší, mne slyší;

sit6k)dovámi pohrdá, mnou pohrdá“ (Luk. 10,
MODLEMESE:

„Abys apoštolského pastýře nejvyššího a
všechny řády duchovní ve svatém náboženství
zachovatl ráčil, tě prosíme, uslyš nás!" —
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K R E S LE M E : Tgmášek—Jan, Kresby ke katechismu.o r. 21.

P. Adalbero Haas, O. S. B., Fai-bem
zeichnung-en zum Katechismus, str. 42.

2 P I V E ] M E :

„Tam, kde strmí církve týmě
v staroslavném, věčném Římě,
národů všech jazykové
svorně pějí v písni nové:
Bože, Pia jedenáctého
dlouhá léta zachovejl"

37 Církev Páně obecná neboli
kotoHckó
OTÁZKA 54, 55, 56

PŘÍPRAVA:
V zámeckémparku v Kamenici nad Lipou

rozkládá se mohutná lípa. Podle úsudku znalců
je prý alespoň tisíc let stará. Je tak památná, že
město, které v její blízkosti vynostlo, dostalo
po ní jméno. Aby se lišilo od jiných Kamenic,
dostalo určitější- označení „Kamenice nad Li;
pou.“ Aspoň tisíckrát už se zazelenala tato lípa
na jaře. Tisíckrát už také na podzim ztratila
svoje listí. Nesčíslné bouře se převalily a zmía
taly její korunou, líbalo ji slunce a praly do ní
větry. Nyní je zpodpírána kolem a tak jako ba;
bička o berlích sní o zašlé síle a slávě. Mech
kryje její tělo, a pečlivá ruka zahradníkova
oblékla jí dol-e kolem pně kůru z jiného mlada
šího stromu. Ať se stařenka ohřeje . ..

A z čeho povstal tento úctyhodný v-elikán? —
Z nepatrného seménka.
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PŘÍKLAD: Bibl. děj. čl. 101. (Podobenství o kráa
lovství božím) a 181. (Apoštolové du4
chovními pastýři)

VYSVETLENI:
Znám jiný strom, který také v rostl z maf

lého semene. Sám Pán- Ježíš jej! pře devatenácti
stoletími zasadil. Pravil o něm, že ptáci nebeští
budou bydleti v ratolestech jeho. Mínil tím
svou církev. Začátek její přirovnal k zrnu
h-ořčičnému. Zázračné její rozšíření ke stromu,
jenž měl korunou svou pokrýticelý svět. K prv;
nímu z apoštolů pravil: „Ty jsi Petr (t. j. skála),
a na té skále vzdělám církev svou, a brány pekel;
né ji nepřemohou.“ (Mat. 16, 18.) Takovou
církev zřídil, kterou by ani nejsilnější nepřátelské
mocnosti nezdolaly, a která by trvala až do konce
světa, která by byla způsobilá pojmouti všechny
lidi a národy. Je tedy církev Páně obecnáneboli katolická.

1.Proč říkáme církvi Páně „obecná“
neboli „katolická“? ——(Ot. 54.) Božský
Spasitel „chce, aby všichni lidé bez rozdílu
věku a stavu byli spasení a přišli k pozná-ní
pravdy.“ (l. Tim. 2, 4.) Na to zal-ožil církev a
řekl: „Kdo uvěří a pokřtěn bude, bud-e spa;
sen; kd-o však neuvěří, bude završen.“ (Marek
16, 16.) Je tedy církev Páně pro všechny lidi
povinná.

2. Apoštoly a jejich nástupce rozeslal Kristus
Pán do celého světa ke všem národům.
A ejhle, nesčíslný zástup ze všech národů a po;
kolení a jazyků je v nebi před trů-nem Beránko;
vým. (Zj-ev. 7, 9.) Přivedla je tam církev, protože
je světová, všenánodní, pro všechny národy vhod:
ná. Církev katolická svými zásadami pro právo
a pravdu, spravedlnost a lásku jest onou archou,
ve které tonoucí lidstvo může nalézti útočiště a
záchrany. Všem národům nabízí svou náruč,
ke všem posílá své misionáře, všem nese pravou
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vzdělanost, jest učitelkou všech, žehná všem
a neubližuje nikomu. Každému národu ponechá;
vá jeho řeč, zvyky a jeho svéraz. Mohli bychom
ji přirovnati k velikému domu, v němž bydlí
přemnozí národové, ale každý si může svou
domácnost spravovati.

Zpozdilé jsou snahy zakládati návodní církve,
které vyvěrají ze špatně chápaného vlastenectví.
Mýlí se, kdo říká, že národ má míti všecko
své — ivíru. Své jednání o-mlouvají tím, že
vyčítají církvi, že tlumí vlastenecké city. Nej;
katoličtějšínárodové jsou Irčan é, Belgičaa
né, Poláci, Slováci. Tynolané jsou velmi
dobrými vlastenci.

3. Kdo se do církve katolické ne;
čítá? — 1. Ne »okřtění(pohané, mohamedáni,
židé) — 2. PoEřtění ji-novčrci a ti, kdož od
církve katolické odpadli nebo z ní byli vyloua
čeni. — 3. Křesťané r-ozkolní_; ti neuznávají
papeže za svou nejvyšší duchovní hlavu; k nim
patří zvláště pravoslavní. Odštěpili se od církve
katolické rozkolem národa řeckého. Od církve
svaté liší se hlavně tím, že neuznávají papeže za
nejvyššího pastýře, nýbrž mají v každém národě
vlastní svou nejvyšší správu duchovní. Z národů
slovanských se zovou pravoslavní zejména Ruá
sové, Bulhaři .a Srbi. K těm se přidaly v Cesko;
slovenské re ublioe náboženské obce utvořené
z křesťanů, teří : církve katolické vystoupili.

Do církve katolické náleže'í všichni pravověrní
křesťané, kteří uznávají říms éh-o papeže za svou
hlavu duchovní. .— Kat-oličtí křesťané konají
služby boží většinou římským obřad-em v jazyku
latinském,tí slovou římští katolíci. -—Jiní
katoličtí křesťané užívají obřadu řeckého a šlo;
vou katolíci řečtí. K nim patří u nás na Pod;
karpatské Rusi sjednocení Rusíni. Ti konají
služby boží obřadem řeckým v jazyku starosl-M
vanském.
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Proč tedy říkáme církvi obecné
„římskokatolická?“ (ot. 56.) (protožejejí
hlavou je římský papež.)
NAUČENI:

Tomáš Mo rus byl královským ministrem.
Král po něm žádal, aby odpadl od církve kato;
lické. Mnoho mu sliboval ihrozil, ale Muorus
neodpadl. Obětoval raději své jmění, postavení,
ba iživot svůj. Umřel smrtí násilnou. Poslední
jeho slova b la: „Chvála Bohu, ž—eumírání-.
v katolické církvi.“

Zůstanu do smrti katolickým kře;
s ťa n e m.
PŘÍKLAD K PROHLOUBENÍ:

Z fdějín vlasti: Katolická Prvouka, str. 103, 3.

K R E S LE M E : Tomášek—Jan, Kresby ke katechismu,
' obr. 22.

38 Církevapoštolská
8 59OTÁZKA 57, 5

____—..___—._.. _.- __ ___—_......,—..._—.

PŘÍPRAVA:
Kristus Pán mluvíval vždy tolik-o o _jediné

církvi. „Vzdělám církev svou“, řekl Petrovi.
(Mat. 16, 18.) „Připrav-oval jedno království boží
na z—emi“.Určil a stanovil: „A bude jed-emovčí:
nec a jeden pastýř.“ (Jan, 10, 16.) Proto věřili
apoštolové: „Jeden Pán-, jedn-a víra, jeden křest“,
(Efes. 4., S.) a jedna církev. Pravá církev jest
jenom jedn a, protože Ježíš Kristus jenom jed;
nu církev založil a jí svěřil apoštolům. Apošto:
lové hlásali učení Páně, udělovali svátosti Páně,
vedli místo Pána duchovní správu věřících, a
Pán Ježíš slíbil jim, že s nimi bude do skonání
světa. Pravá je tedy jenom ta církev, která má
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apoštolské učení, svátosti a_předsta;vená
PŘÍKLAD: Bib-l.děj. čl. 192, 193 a 196.

VYSVETLENI:

a) Spisovatel Hansjakob napsal: „Když
Bůh chtěl stvořiti svět, udělal ho z ničeho.
Když chtěl stvořiti člověka, použil k tomu
hlíny. A když chtěl utvo-řiticírkev, vzal dva;
náct prostých mužů a vystavěl budovu, které
„brány pekelné po všecky časy nepřemohou.“
Rozumný stavitel stará se před početím stavby
o dobré základy. Nejpevnějším základem je ská;
la. A skály (v obrazném smyslu) použil Kristus
Pán, když chtěl stavěti budovu své církve. Po;
stavil ji na apoštolech. Tři léta k němu chodili
do školy, a on je učil, cvičil, to jako by božský
mistr tesal základové zdivo pro svou cír ev.

Apoštolové si byli vědomi této moci. Přejali
vůdcovství a vykonávali je. Řídili mladou “ob-ec
křesťanskou, volili své nástupce a zástupce, sz
lili místo Jidáše Matěje, vzkládali ruce na
Pavla a Barnabáše, zvolili sedm jáhnů.
Konali vše, čeho bylo třeba, aby se církev udra
žela a vzkvétala.

Nr.—viditelnouhlavou církve zůstal sám Kria
stus Pán, Petra učinil jej-í hlavou viditel;
nou. Petr se přestěhoval do Říma a odtud řídil
a spravoval církev. Když zemřel, byl za hlavu
církve zvolen sv. Linus, po něm sv. Kletus,
potom sv. Klement. Tak postupovala nepřeo
tržitá posloupnost římských papežů a dospěla
až na naše dny. Římský papež jest jediným a
pravoplatným nástupcem apoštola Petra. Sídlí
v Římě. Nad hrobem sv. Petra se vypíná velea
chrám. Po každé, když vkr-očí do něho sv.
Otec na služby boží, zahlaholí s kůru zpěv: „Ty
jsi Petr, t. j. skála, na té skále vzdělám církev
svou a brány pekelné ji nepřemohou.“ Ta skála
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Petrova stojí podnes v jeho nástupci 261. Piu
I.
Apoštolové vysvětili za své nástupce bis;

kupy. Nástupcové biskupů vysvětili dnešní
biskupy církve katolické: každý z nich je tedy
apoštolsky vysvěcen, nad to pak od papeže, iná,
stupce apo-štola Petra, potvrzen a trvá s ním ve
spojení. Římský papež a biskupové takto vy,
svěcení a s papežem sjednocení jsou tedy řád/
nými nástupci sv. apoštolů.

Která jest jen církev apoštolská?
(Ot. 59

b) Církev učí totéž, co učili sv. apoštof
lov é. Buď hned již za života sv. apoštolů, nebo
brzo po jejich smrti, kdy ještě jejich učení bylo
v živé paměti, sestaveno bylo „apoštolské vyf
znání víry , :neboli „Věřím v Boha“ , v němž
ve 12 článcích shmuta jest celá naše Věrouka.

c) Církev se nazývá apoštolskou také proto,
že uděluje tytéž svátosti, které udíleli
apoštolové. Sedm svátostí měli apoštolové. Ve
všech stoletích užívalo se všech sedmi svátostí.

Ostatní náboženské společnosti pokřtěných po;
vstaly teprve po době apoštolské odpadem anea
bo rozkolem od církve katolické. Je jich mnoho
a říkají si také „církev“ . Žádná z nich nemá
však řádných nástupců apoštolských za předr
stavené. Nejvíce jim všem chybí nástupce
štola Petra, římský papež. „Církev je tam, 3153;
je P."etr (Šv. Ambrož, “l“397.)

(Prštestantský kníže navštívil katolického farráře. By'l s ním znám a vážil si ho pro jeho dobré
vlastnosti. Navštívil také jeho kostel. Podivil se
nádheře v jeho kostele. Pravil: „Katolické ko;
stely převyšují nádherou daleko kostely pro;
testantské. V nich e viděti jen holé zdi. Tak
holé, jako jest jejich víra. „Nedivt-e se tomu,"
pravil kněz, „považte, že katolíci měli o mnoho
století více času na ozdobu svých kostelů, než.
protestanté.“)
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NAUČENI:

„Aby všichni jedno byli“, modlil se Pán Ježíš
při poslední večeři.(Jan 17 Zl.) Od starodávna
snažili se papežové přivésti všechny rozkolné a
zbloudilé křesťany k jednotě svaté víry v pravé
církvi. (Unie=jednot-a.) O sjednocení Slovan;
ských národů pracuje zvláště Apoštolát sv. Cy/
rila a Metoděje se sídlem na Velehradě. Tam se
konají k tomuto účelu unionistické sjezdy.
MODLEME SE:

„Abys všechny zbloudilé k jednotě svaté víry
nazpět povolal, tě pnosíme, uslyš nás!“

K R E S LE M E : Tomášek—Jan, Kresby ke katechismu,
' obr. 23.

39 Církev Páně-=—svatú
OTÁZKA 60,

PŘÍPRAVA:
v'vl

Kristus, Bůhočlověk nejsvěte151, založil církev,
aby vedla lidi k věčnému spasení. To koná Cír;
kev tím,že hlásá světusvaté pravdy, poa
svěcuje věřící modlitbou, službami božími a
zvláště svátostmi, a vede je k plnění svatého zaa
kona božího. Tak každý člen církve může a má
býti svatým. „Věřím ve svatou církev obecnou“ .

P Ř I K L A D : Bibl. děj. čl. 100. (Podobenství 0 kom
koli mezi pšenici)

V Y 5 V E T L E N Í :

Proč říkáme církvi katolické „SV34
't á ? — (Protože má svatého zakladatele, účinné
prostředky k svatému životu a mnoho světců
zázraky osvědčených)
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&)Kdo má přivésti jiné k svatosti,
musí sám býti už předem svatý. „Jen světecmůže
vychovati světce.“ (Stčrke) Jen svatá matka je
schopna odchovati svaté dítky.

Kristus mil-ovalsvé dílo. Sv. Pavel praví,
že „Kristus mil-oval církev a vydal sebe sama
za ni, aby ji po-světil.“ (Ef. 5, 25.) Se svou
církví zůstává neviditelně stále a zůstane s ní
až do skonání světa. Jest její hlavou. Kristus
jako hlava je zřídlem svatosti pro celé
tělo, z něhož proudí milosti a dary boží a rozle'a
vají se do celé církve.

b) Učení církveje vznešené a doko;
nalé. Jádrem jeho je: „Varuj se zlého, čiň
dobrél" Učení požaduje nejen víru, ale i život
podle víry. Přikázání boží a církevní předpisují
a poroučejí ctnost-ný život a zakazují hřích. Po;
klad svatého učení, který přejala církev od Ježíše
Krista, chrání .a úzkostlivě střeží až dosud. Nikdy
nedopustila, aby byl zmenšen anebo porušen.
Poněvadž vždycky měla a má svaté učení, na:
zýváme ji a to jistě právem, svatou.

c)Církev vede údy svék svatosti. To
je vlastně její účel, a proto ji Kristus založil.
„Buďte svatíl" (3. Mojž. 11, 44.) Z vůle
Páně učí a vede nás církev, „abychom odf
řeknouce se bezbožnosti a světských žádostí,
střízlivě, spravedlivě a pobožně živi b li na
tomto světě.“ (Tit. 2, 12.) Tak žili prvníKřesťaa
né. Proto se původně jmenovali „sv ati“ . (Kol.
l, 2.)'1Nejkrásnějším květem v zahradě církve
svaté byla již tehdy dobročinná láska. „Hleďte,
jak se milují“ , říkávali o křesťanech pohané. Tae
kové chce míti Kristus Pán své učedníky všecky.

Čím se jeví hlavně svatost učednía
ků Páně? (Milosrdnou láskou.) „Synáčkové„
přikázání nové vám dávám, abyste se milovali
vespolek, jako já jsem miloval vás. Z toho pozná
svět, že jste moji učedníci, budeteali míti lásku
jedni ke druhým.“ (Jan 13, 34. 35.)
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Ježíš Kristus zanechal církvi dál-e N-CiSVěž
tější obět', naučil ji m-odliti se a vyzdobil ji
jako nevěstu věncem ze sedmi perel — křtem
sv., biřm-ováním, nejsvětější svátostí oltářní, po;
káním, svatým pomazáním, svěcením kněžstva
a svátostí sedmou posvěcuje rodiny. Ve svátoa
stech má církev nevyčerpatelné zdroj—cp'OSVěC'Oť
vací. Proto si jich velice váží.

Kromě svátostí posvěcuj-e nás církev různými
svěceními,žehnáním,jež zove svátostinami.
Evangelickými radami, dobro-volnou chudobou,
ustavičnou čistotou a stál-ou poslušnosti církev;
ních představených vede nejkratší cestou k mrav;
ní dokonalosti. „Církev se podobá lékárně, z níž
každý si může bráti léky k uzdravení své než
mocné a raněné duše.“ (Sv. ]an Zlatoústý.)

d) V církvi jsou vždycky svatí. Církev vy;
chovala již nepřehledné řady svatých. Sv. Jan
„viděl zástup veliký, jehož sp—očítatinikdo ne;
mohl, ze všech národů a pokolení a kmenů a ja;
zyků, ani stojí před trůnem a před Beránkem
oděn-i v roucha bílá a mají palmy v rukou
svých.“ (Zj-ev. 7, 9.) Každý den ctíme památku
některého svatého. Bůh na svatost svých vyvoa
lených někdy zvláštním způsobem upozorňoval
a upozorňuje dosud. Na jejich přímluvu konal
a koná zázraky. Jimi ukazuje, že má v nich
zvláštní zalíbení a že jejich přímluva je zvláště
mocná.

„Kouk-ol mezi pšenici“ (Mat. 13, ZS.) ukázal
se hned mezi dvanácti apoštoly a v prvotné církvi
jerusalemské. (Sk. ap. 5, 2.) Podobně byli a
jsou v církvi členové nehodní, protože
nežijí podl-e toho, čemu církev učí, co k posvě;
cení života nabízí a co přikazuje. Daleko více
však než kouk-ole hříchu bylo a je v církvi
vzácné úrody pšeničné. Čím je kdo vzdělanější,
tím důkladněji z-ná světlé stránky církevních
dějin a církev-ního života. A čím hod-nější kato;
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lík, tím pravdivěji se modlí: „Věřím ve sv a;tou církev obecnou“.
NAUČENI:

Církev naše je svatá — žijme imy svatě a
snažme se úsrlovně svatostl dosáhnouti!
MODLEME SE:

„Ty, svatá církvi římská! My věříme a chá;
peme, že jenom ten jest dítkem božím, kdo jest
dítkem tvým; že jenom skrze tebe vede cesta ke
Kristu. Jestliže sn-ad někdy zapomenu na tebe,
]erusaleme můj, církvi římská, a na tebe, Otče
svatý, prameni učení neomylného, budiž dříve
v zapomenutí dáma pravice má! Neboť i nejdelší
život je příliš krátký, aby bylo možno děkovati
Bohu za to, že jsem celým křesťanem katolia
kým. Ty, svatá církvi římská, a ty, svatý Otče,
budete též posledním dechem mé lásk ; neboť.
s vámi jest Ježíš i Maria.“ (Bilczewskiš
KRESLEME: A. Schneid. Zeichnen im Religious,

unterricht, obr. 8.

40 Katolickácírkev je neomylně
OTÁZKA 62. 63

PŘÍPRAVA:
Kristus, „světlo světa" (Jan 8, 12.) zvěst-o:

val evangelium, aby nám ukázal cestu do nebe.
Ten svůj úřad učitelský odevzdal apoštolům a
jejich nástupcům. Také _jimslíbil: „B u d u p ro;
siti Otce, a (místo mne) vám dá jiné;
ho Utěšitele, Ducha pravdy, aby s
vámi zůstával na věky.“ (Jan 14, 16. 17.)
Apoštolu Petrovi pak předpověděl: „Prasil
jsem za tebe, aby nezhyinula víra tvá a _.t obracejl
a utvrzuj bratry svél“ (Luk. 22, 323 Tak Kristus
slíbil a zajistil své církvi d a r n eo m yl n o s ti.
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PŘÍKLAD: Bibl. děj. čl. 99. (Podobenství o rozséa
vači.) a 116. (Co pravil Pán Ježíš než
věrcům)

VYSVETLENI:

Ježíš Kristus po tři léta kázalneúnavněa
za svoji úlohu považoval: „Narodil jsem se a
k tomu jsem na svět přišel, abych vydal svě;
dectví pravdě.“ Často se přirovnával k rozsévači.
Rozsíval, kudy chodil, símě dobrého učení.

Ale ú kol rozs év ače nemělzaniknouti.Měl
trvati až do konce světa. Z rozkazu Kristova
převzali jej apoštol-ové a jejich nástupci. Hlavní
zodpovědnost převzal Petr a jeho nástupce
římský papež. J_eučinil Kristus Pán svými
viditelnými zástupci na zemi. Je učinil také
schopnými, aby učíce svěřené stádo nemohli
poblouditi. Vybavil j-e darem neomylnosti.

V čem záleží dar neomylnosti? (62.)
Církev nemůže se mýliti v učení o víře a mraz
vech. Kristus Pán se tedy postaral, aby apošboa
lové a jej-ichnástupci učili vždy jen pravdě,
aby nemohli upadnouti do bludu, aby byli
strážci a ochránci pravého učení Kristova.

Kterými slovy udělil Kristus Pán!
církvi dar neomylnosti? — Kdyžpře:
dával Petrovi řízení církve, pravil mu: „Ty
jsi Petr (t. skála), a na té skále vzdělám círa
kev svou a brány pekelné ji nepřemohrouf' (Nl-.at
16,18.) Co stojí na skále, je pevné. Nemůže se
ani pohnouti, ani zviklati.

Apoštolům a jejich nástupcům sli;
bil Pán Ježíš ustavičnou pomoc. „Já jsem s vámi

všecky dni až do skonání světa.“ (Mat. 28,
ZO.)Slíbil jim istálou pomoc a ochranu
Ducha svatého 0. „A já prositi budu Otce
a jiného Utěšitele dá vám, aby s vámi zůstával
na věky, Ducha pravdy.“ (Jan 14, 16.)

S kým je Bůh, ten se ovšem mýliti nemůže.
]eali Bůh Syn- neviditelným vůdcem církve,a
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jestliže Duch svatý ji vede a před pobl-ouzněním
chrání, jest o čistotu jejího učení dostatečně
postaráno.

Dějiny církve učí, že římští papežové
vždy ve sporech o víru měli poslední slov-o.
Věřící vždy se k nim utíkali. Jejich neom lnost

uzíiávali a jejich rozhodnutím rádi se podiobwva 1.
Komu v církvi přísluší dar neomyl;

nosti ? — Dar neomylnosti přísluší v církvi
papeži, když buďto sám anebo spolu s bis;
kupy ohlašuje pro celou církev rozhodnutí o víře
a mravech.

V učenío vířea mravech dosud ani je'din ý
papež nepochybil. I to Bůh dopustil,aby
na stolec Petrův zasedli lidé nehodní, ale nedo;
pustil, aby jeho učení b lo porušen-o.

Dobře nozeznávejl — Římský papež není ne;
omylný ve svém vědění světském, ani když o ně;
které pravdě svaté se vyslovuje soukromě. Je
neomylnýjenom tehdy, když slavnostně,
totiž pro celou církev závazně jednou pro vždy
rozhoduje, co máme věřiti nebo kon-ati. V tu
chvíli ho chrání Duch svatý od omylu.

Taktéž neomylně rozhoduje o víře a mravech'
obecný sněm církevní papežem po;
tvrzený.

Roku 1870 prohlásila církev tot-o učení za
článekvíry na s-něm u vatikánském za při;
tomnvosti 535 biskupů. Od rozhod-nutí- svého círa
kev neustoupila, ačkoliv pro tento nově _prohlá;
šený článek víry řada profesorů odpadla, sebou
zástup věřícíchstrhla a církev „s tarokato;
lickou“ založila.

Je známo,že papež,než se „stolce K ris to;
\ a“ promluví, táže se vždy předem nejlepších
církevních bohoslovců, kteří článek víry nebo
mravů, který má býti prohlášen, prostudují, aby
neodporoval učení Kristovu, Písmu svatému, úst;
nímu podání, učení svatých otců a rozumu.
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Teprve potom jej papež prohlašuje. Nevymýšlí
nikdy .nic nového, nýbrž rozhoduje jenom o
starém učení.

Kdyby napsal nějakou knihu a pojednával
v ní 0 ději-nách nebo právu nebo l'lVěZa
dářství neb -o čemkoliv jiném, není ne;
omylným. Kdyby měl promluvu k poutní;
kům nebo poslal depis některému biskupovi ne;
bo svým přátelům, může se mýliti.

Kris tu s Pán založil církev, aby v ní VšiChž
ni lidé našli pravdy a spásy. Proto pravda v lůně
církve uložená musí zůstati neporušenou. Proto
jak musím-e býti šťastni, že máme pravdy a mi;
losti, které přinesl na svět Ježíš. Jak jinak je
tomu u protestantů anebo jiných náboženských
společností. Tam hlásá každý, oo chcel
NAUČENÍ:

Bohu díky! „Vím, komu jsem uvě;
m.“ (2, Tím. 1, 12
K R E S LE M E : Tomášek—Jan, Kresby ke katechismu,

obr. 25.
A. Schneid, Zeichnen im Religionv
unterricht, obr. 8.

2 P IV E ] M E : „Na Petrově stojí skále . . . “

„Pane. dobře jest nám zde
41 býti“ (MAT. 17, 4)
KATOLICKÁ CÍRKEV-SAMOSPASITELNÁ OTÁZKA614.65

PŘÍPRAVA:
Na horu Tábor zavedl Pán Ježíš své apo;

štoly: Petra, Jakuba a Jana a proměml
se před nimi. Byla to šťastná chvíle, krásná a
utěšující. Petr pln nadšení volal: „Pane, dobře
jest nám zde býti.“ (Mat. 17, 4.)
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Škoda, že také nás Spasitel nevyvádí zde na
světě na podobnou horu. Duše naše by okřála,
posílila se v bojích pozemského života. Jak je
nám tak-ové hory také potřeba! — Nevykázal
nám dobrotivý Spasitel skutečně takovou horu?
— Ano! — A která je tato hora? Je to skála,
je to církev Kristova, založ-enána Petroa
vě skále. Tu nám Spasitel ustanovil. Do té nás
uvedl. Zde můžeme zvol-ati jako apoštolové na
hoře Tábor: „Pan-e, dobře jest nám zde ubýtif'
Proč můžeme tak volati? — Církev je jako
lodička, plující v rozbouřeném moři. Vlny
bouře budou stále do ní bíti: někdy vlny krve,
potupy, vlny nevěry, vlny jakýchkoli útoků. -—
V katakombách často se setkávám-e s obrazem,
znázorňujícím lodičku za bouře na moři. Lo;
dička, toť církev, která vede člověka milostí
boží z rozbouřeného moře, vedle ho z nebezpečí
hříchu, aby dosáhl za pomoci Kristovy věčné
blaženosti.

Proto také Kristus Pán pravil: „Já jsem cesta
.apravda a život; nikdo nepřichází k Otci, leč jen
skrze mne." (Jan- 14, 6.) Aby všichni mohli do
nebe, odevzdal Kristus svou moc apoštolům a
jejich nástupcům. Jen- církvi katolické nařídil
tedy, aby hlásala lidem _boží pravdu, pomáhala
věřícím k svatému životu a vedla je po cestě
k nebi. Církev katolická je samospasitelná.
PŘÍKLAD: Bibl. děj. čl. 102. (Pán Ježíš utišil bouři

na moři.) a čl. 110. (Proměnění Páně.)

VYSVETLENI:
1. Proč se církev katolická zove „s amo sp a;

s i teln o u ? — Proč je nám dobře býti v církvi
katolické? — (Protož-e jen ona sama dostala od
Ježíše Krista plnou moc, aby vedla lidi k věč;
nému spasení.)

a) ()na jedi-ná má zcela jistě a bezpeč-ně učení
Kristovo. Je mnoho církví na světě: katolická,
luteránská, h-elvetská, anglikánská atd. Každá
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tvrdí o sobě, že je pravou církví Kristovou. —
Kristus Pán církev svou ustanovil na Petrovi
(skále): „Ty jsi Petr (skála) a na tobě vzdělám
církev svou.“ (Mat. 16, 18.) Která církev na
světě může o sobě říci, že je církví založenou
]ežíšem Kristem? —

Jeali církev naše katolická jedinou pravou
církví Kristovou, pak je patrno, že také v ní je;
cliné můžeme nalézti a míti právé učení Kristovo.
Kristus Pán neustanovil pro své učení dvě, tři
církve, nýbrž jen jednu. Výslovně řekl: _„Na
tobě vzdělám církev svou.“

Kristus Pán věděl, že ti, kteří budou v jeho
církvi učení hlásati, jsou lidé křehcí a že ně;
'terý z nich by mohl snad-no pochybyti. Tím
by jeho víra mohla býti pnomísena nesprávným
učením. Proto ustanovil v této církvi ne j v yšši
viditelnou hlavu, aby v učenívíry mechy;
bila. K sv. Petrovi pravil: „Šimone, já jsem
prosil za tebe, „aby nezhy—nula víra tvá; a ty
někdy obrátě se, p-otvrzuj bratří svých.“ (Luk.
22, Sl.—32) Po Petrovi řídil církev jako vrchní
hlava zase jen biskup a to Petrův nástupce
v úřadě biskupském, biskup římský Linus, po
něm další biskup Kletus atd.

b) V církvi mám-evšecky prostředky ku
posvěcení a spasení. Kteréjsou tyto pro;
středky? — Svaté svátosti. O svátosti
křtu prohlásil Kristus Pán: „Nenarodíali se
kdo znova :: vody ".az Ducha svatého, nemůže
vejíti do království božího“ (Jan 3, S.) — Svá;
tost biřm-ov á ní : sv. apoštolové vzkládali ruce
na ty, kteří byli křtěni, aby přijali Ducha svaa
tého. Dosud ta činí biskupové v naší katoa
lické církvi. O nejsv. svátosti oltářní
slíbil Pán Ježíš: „Aj, já s vámi jsem po všechny
dny až do skonání světa.“_ „Toto je Tělo mé ——
toto je Krev má. To čiňte na mou památkul“
O svátosti pokání: „Komuodpustítehřía
chy, odpouštějí se jim.“ V církvích protestant;
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ských toho není. Mohl bych poukázati ještě
na“jiné svátosti. Připomínám jen svátost posled;
ního pomazání. Jak jsme šťastni, že můžeme říci:
„Pane, dobře jest nám zde býtil“ Slovo „38:11:05
spasitelná“ neznamená však, žejistotně bude spa;
sen, "kdo náleží do církve katolické, ani ne, že
každý bud-e na věky zatracen, kdo žije mimo
církev katolickou. Slovo „samospasitelná" zna:
mená, že nemůže býti s asen, kdo vlastní
vinou do církve katolic é nenáleží. „Kdo se
odlučuje od církve, odlučuje se od Krista“. (4.
sněm Lateranský r. 1215.)

2. Kdo může býti spasen mimo círakev katolickou?
Mimo církev katolickou může býti s asen, kdo

žije mimo ni bez vlastní viny, ledá však
upřímně pravdu a plní svědomitě vůli boží,
jak ji poznává.

Tak může býti spasen pokřtěný jinověrec, ano
i člověk nepokřtěný. Hřích dědičný může tomuto
býti odpuštěn křtem žádosti. Těžký hřích
osobní může tomuto i onomu býti odpuštěn do;
konalou lítostí. Ostatně však chybí jim všem
mnoho prostředků, aby došli spasení mám a
jistěji. Mimo správné a úplné učení chybívá ze;
jména mše svatá, svátost oltář-ní, kněžské
rozhřešení a poslední pomazání. Jak
šťastni jsme, že jsme v katol. církvi! — (Misionář
P. Abel vypravuje: „Do domu mých rodičů
přicházel často spisovatel Klem. Brenta-no. Také
spisovatelka Louisa Henselová (dcera protestant;
ského pastora). Kdysi vykládal jí Brentano ně;
které poklesky ze svého života. Henselová však
mu pravila: „Pane, takové věci se nehodí pro
ucho mladé dívky, vy jakožto katolík, jste tak
šťasten, že máte zpověď, řekněte to tedy k'nězil“
Tu Brentano, jak už byl prudké povahy, rudeřil
pěstí na stůl a zvolal: „A tohle mi musí říci dcera
protestantského past-ora, že jsem jako katolík
tak šťasten, že mám zpověď! Děkuji vám!“ A
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druhého dne šel k zpovědi. A misionář vykládá
dále: „Událost tuto vykládal jsem jednou při
misiích. Neměl jsem tušení, že je přítomen“ také
protestant. Druhého dne o půl páté hodirně
přijde jakási paní ke mně do zpovědnice. „Jste
vy P. Abel?“ — „Jsem“ — „Důstojný pane,
posílá mne můj muž. Je protestant a byl včera
na vašem kázání. A když přišel domů, řekl mi:
„Zeno, jsme už 25 let spolu a ty jsi po celou
tu dobu nebyla u sv. zpovědi. Zítra jdi a řekni,
že já, protestant, jsem tě poslal“ A ještě dokládá
misionář: „Mohl bych uvésti příklady jiných,
kteří do mé ruky složili katolické vyznání ví;
ry. A katolíky se stali z toho důvodu, že chtěli
míti jistotu: „Bůh mně odpustí hříchy.“)

A mohl bych se zmíniti ještě o jiných sváboa
stech, kde se nám uděluje milost, o kterou
přicházejí, kdož žijí mimo katolickou církev.

„Pane, dobře jest nám zde býtíl“
N A U Č E N Í :

Jak v pravdě nutno zvolati: „Pane, dobře
jest nám zde býti !“ Ty jíSizde, Pane; je tu i Petr,
skála; jsou tu i apoštolové, biskupové. Díky
tobě, Pane, že jsi nás na tuto horu svatou, na
Petrovu skálu také uvedll V ní chci žíti i zemříti.

Jak asi byli rádi v arše Noemovci! „Pane,
dobře jest nám zde býti“ Ani za korunu císař;
skou bych nedal to štěstí, že jsem katolíkeml“
(Básník Zachariáš Werner, dříve jinověrec, "I' r.
1854.) S radostí Opakovala sv. Terezie na smrt—ela
ném loži několikrát: „Jsem dcerou katolické
církve!“

„Radujte se, že jména vaše jsou zapsána v než
besíchl“ (Luk. 10, ZO.)

Bohu díky, že náležím k církvi ka;tolickél
K R E S LE M E : Tomášek—Jan, Kresby ke katechismu,

obr. 26
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42 Sire-ní (:irkve
PŘÍPRAVA:

Prorok Isajáš (2, 1—3) viděl horu, vyššší
nade všechny hory, a na hoře dům Páně. Všich;
ni národové se hrnou k němu a praví: „Pojďte
a vystupme na horu Páně, do domu Boha
Jakob-oval Ať nás naučí cestám svým, a cho;
diti budeme po jeho stezkách“ Který dům?.. .
Církev. Pro koho je zal-ožena?... Pro všechny
národy. Jak jsme ji posledně jmenovali?.....
Katolická. Z 1500 milionů lidí je 300 mil. ka;
tolíků, rovněž tolik jiných křesťanů a '.cště 900
milionů pohanů. Také oni se mají státi řesfany.

Ježíš Kristus přikázal apoštolům: „U čte Vše;
cky národy !“ (Mat. 28, 19.) Tento rozkaz
Páně plnili apoštolové i jej-ich nástupci. Šířili
mezi různými národy učení Ježíše Krista a při;
jímali je křtem svatým do církve. A jako v do;
bách minulých pečuje i nyní církev katolická
o to, aby pohanští národové oznali učení Je;
žíše Krista a vstupovali d-o círlgve. Posílá k nimmisionáře.

PŘÍKLAD:
Sv. Pavel _přišel na své druhé apoštolské

cestě do Troady. V noci měl vidění: Jakýsi
muž macedonský stál a prosil ho řka: „Přejdi
do Macedonie a pomoz nám. A jak to vidění
uzřel, ihned jsme hleděli odejtíti do Macedonie,
seznávajíoe, že Bůh nás pozval, abychom jim
kázali evangelium.“ (Sk. ap. 16, 9 n.)

„Přejdi k nám a pom-oz nám!“ volá hlas boží
církvi ze všech dílů světa. Spasitel založil církev
pro všechny národy a pro všechny časy. A tak
chtěl, aby se katolická církev šířila po celé zemi.
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VYSVETLENI:

Činnost misionářůje velmi záslužná. Mi,
sionáři šíří mezi pohany pravou víru a křef
sťanskou mravnost. Budují kostely, školy a do:
bročinné ústavy, konají služby boží, ošetřují
nemocné, pečují o sirotky .a Opuštěné děti, vy,
kupují otroky.

Činnost misionářůje však též velmi obtíž/

ná. Misionáři se musí učiti cizím jazykům, koÍnati daleké nebezpečné cesty, překonávati
sudky, pověry a různé zlozvyky pohanů. asto
jest jejich práce spojena s nebezpečím zdraví ne'bo 1života.

Činnost mision' řů máme odpporovati m od ;
litbou a příspěvky. Mládeždo 12let pod,
porujemisiev Díle svatého dětství Je:
žíšova, věřícíod 12let v Díle šíření víry
a v Díle sv. Petra, které se stará o podporu
a výchovu domorodých kněží. Dílo šíření víry
vydáváčasopis„Katolické misie“ . Pro mb
sie v Africe pracuje Družin a sv. Petra
K 1a ve r a. Sbírá příspěvky a vydává časopisy
„Echo z Afriky“ a „Černoušek“. Misvo/
nářský dorost vychovává u .nás 5 p o l e čn o s t
slov-a božího v Nitře; která vydává časoa
pis „Hlasy 2 misií" a „Společnost sv.
Františka Saleskéh-"o (Salesiáni) Na svá/,—
tek Svatých tří králů koná se v kostelích sbírka
na vykupování otroků, na Veliký pátek u boa
žího hrobu sbírka na potřeby katolické víry ve
Svaté zemi.

Pán Ježíš se při poslední večeři modlil, aby
všichni jedno byli. (Jan 17, Zl.) Proto se ka;
tolická církev starala vždy o to, aby se do ní
vrátili ti křesťané, kteří se kdysi od ní odtrhli
——aby byl jeden ovčinec a jeden pastýř.

O sjednocení národů slovanských ve víře a
církvi katolickéusiluje zvláštěApoštolát sv.
Cyrila a Metoděje. Na Velehraděse k to:
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mu cíli konají sjednocovací (unionistické) sjeza
dy a vychovávají misionáři.

Ti křesťané, kteří se před stoletími od katoa
lické církve odtrhli, ale později se s ní zase sjedá
notili,nazývajíse katolíci sjednocení. K104
nají služby boží svým zvláštním obřadem a uží;
vají- při nich i jiného jazyka než latinského, na
př. staroslovanského, řeckého, arménského & i
Katolických křesťanů je nyní- na 360 milionů.“
(Viz Dr. B. Augustin, Věrouka, str. 48 n.)

Proč máme podporovati misionáře?
a) Božský Spasitel naučil se nás modliti:

„Otče náš, jenž jsi na nebesích ..... “
On je Otcem všech lidí. Proto ipohané jsou
našimi bratry a sestrami. Nesmí-me říkati: Po
pohanech mně nic není, oni nepatří k nám.

b) „Posvěť se jméno tvé !“ — Podp04
tujemeali misionáře, pomáháme, aby jméno boží
a Bůh sám byl posvěcen .a ctěn- pohany.

c) „Přijď království tvél“ —Bůhchce,
aby všichni lidé byli spasení. Máme spolupoá
máhati, aby ipohané stali se dědici království
božího. Kdo pomáhá zachraňovati jiné, zachrání
svoji vlastní duši. Obrácení pohané budou na;
šimi přímluvčími u Boha.

d) PánJežíš pravil:„Co jste učinili ized;
nomu z mých bratří neimenšícb, mně
jste učinili.“ Lásku naši k pohanům jistě
také odmění.

N A U C E N Í :

1. Kdysi přišel ke mně mladý muž a vypráa
věl mi, že by rád do misií. N—eprac—ovalbys také
pro misie? Pros Boha, o osvícení, v-oláali tě k
povolání misionářskému.

2. Modli se pilně za ubohé pohany! Modli
se, aby misionáři v boji proti zlému nepříteli

:];vítězili, který chce na sebe ztrhnouti duše po;anů.

171



3. Dei ubohým pohanským dětem, oo dáti
můžeš.

K R E S LE M E : Tomášek—Jan, Kresby ke katechismu,
obr. 22.

43 Věřímv obcování svatých
OTÁZKA 66,67

PŘIPRAVÁ:
Na s-ev-enozáadní straně starého Říma zdvihá

se nádherný c rám. Je to nejlépe zachovalá a
také nejkrásnější stavba ze staré doby Říma,
zvaná Pan theón. Je to okrouhlá stavba, jako
polokoule, překlenutá mohutnou kopulí. Uprw
střed klenby nahoře je otvor, kterým vniká do
prostory chrámové světlo a osvětluje krásně
všecky části. Tento chrám byl vystavěn za kona
sula Lucia Agrippy, který byl ve vážnosti
u císaře Augusta. Dokončen byl r. 29 po
narození Páně. Jak už svědčí jméno „jeho Pan;
theon (všebožstvo), věnován byl poctě všech
bohů pohanských. Pohanství však zaniklo. Po
téměř třistal—etémvelikém zápase mezi pohanství-m
& křesťanstvím zvítězil-o křesťanství. Konečně
r. 392 zakázal císař Theodosius Veliký
všechnu mo-dloslužbu. Chrámy pohanské pře;
měněny ve chrámy křesťanské. Kolosální nád;
herný Pantheon přeměněn hned nebyl. Teprve
v r. 609 připadl papež Bonifác IV. na
krásnou myšlenku, že učiní z pohanského chráf
mu všech bohů křesťanský chrám všech svatých.
Dal do něho navézti na 28 vozech ostatky
svatých z katakomb Říma a 13. května toho
roku jej vysvětil. Tehdy se konala _první slava
nost všech svatých.

Svátek Všech svatých Le pravým rodinným
svátkem katolické církve. Svatí v 'nebe, duše
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v očistci a věřící na zemi tvoří jednu velikou
rodinu, jeden celek,svatých obcování.
PŘÍKLAD: Bibl. děj. čl. 27. (Izraelští přešli mořem

Rudým.)

Když pobiti byli v Egyptě všichni prvor04
zenci, vytáhli Ismelští do Zaslíbené země. Hoa
spodin sám jim ukazoval cestu. Šel před ní;
mi za dne v sloupě oblakovém, za noci pak ve
sloupě ohnivém. Tak dorazili k Rudému moři.
Tam se utábořili ve stanech. — Zatím se rozleá
želo faraonovi, že nechal Israelské odejíti. I pu;
stil se za nimi 5 válečnými vozy a vybraným
vojskem. K večeru je dohonil. Israelští viděli,
že je zle: před nimi moře, za nimi nepřítel.
I báli se velmi a volali k Hospodinu. Ale Moji
žíš jim pravil: „Nebojte sel Hospodin bude boz
jovati za vás.

A ejhle, v tu chvíli se pozdvihl sloup obla/
kový a stanul mezi táborem a vojskem. Proti
Egyptským byl tmavý, že se nemohli přiblígc
žití — ale Israelským osvěooval noc. Hospodin
pak řekl Mojžíšovi: „Vztáhni hůl svou nad
mořel“ Mojžíš tak učinil. I zdvihl se horký vítr
s pouště, rozehnal vody napravo i nalevo a vy;
sušil mořské dno. Israelští pak přešli suchou
nohou.
VYSVETLENI:

1. Kdo náleží k obcování svatých?
a) U Israelských lze rozeznávati tři skupia

ny. Co měli na starosti poslední Israeg
lité? — (Musili bojovati proti nepříteli.) Těm;
to bojovníkůmpodobají se pravověřící na
zemi. Také my máme bojovati. Proti komu?
-—-Kdo v tomto boji vytrvá, dojde života věč/
ného. Jak se proto nazývají věřící na zemi?
(Církev bojující)

b) Kde byli první Israelité, když je farao
dohonil? — Které : věřících lze jim přirovnati?
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— Křesťanyv nebi, svaté v nebi. Ti už dm
sáhli svého cíle, už jsou zachráněni. Římané
budovali vojínům, vracejícím se vítězně z boje,
vítězné oblouky. Vojevůdce se nazýval trium;
phator. Vítězně vtáhli do nebe svatí, aby se
tam věčně radovali s Kristem. Jak se proto tito
členové církve nazývají? — _(Církev vítěze
n-á.)

c) Kde byla třetí skupina Israelských? — Ti
byli ještě plni úzkosti a strachu. Koho : církve
můžeme k nim přirovnati? — D u še v oči 3tci.
Patří ke spravedlivým, ale musejí ještě pykati.

Zač musejí ještě pykati? — pokání činiti?
— Které tresty musejí si zde odpykati? — Proč
se jmenuje toto místo očistec? — Proč „oheň“?
Oheň způsobuje palčivou bolest. Co je tím vy;
jádřeno? (Utr ení duší v očistci) Jak nazýváme
tyto členy círťve, protože musejí trpěti? (Cín
kev trpící.)

Jako ony tři skupiny Israelitů patří také člea
nové církve na zemi, v nebi a v očistci do;
hromady. Proto všichni svatí patří k sobě jako
členové jedné rodiny, jedné společnosti, jedné
obce.

II. V čem záleží obcování svatých?
1. V církvi bojující: Sv. Pavel by

napsal nám všem: „Svatí spoluobčané“. (Efes.
2, 19.) Proč by nás tak oslovil? — Potřebu;
jeme pomoci v rozličných potřebách, jen otevřte
oči! — Podívej se tam — L azar žebrákl „Chw
dáci vyhořeli, voda jim sebrala všechno“ nebo
„Osiřelo dítě“. Nemocný se trápí. Potřebuje
tvé pom-oci.Marnotratný syn se zpustil.
Co bude z té neb oné duše, nenajdezli „člověa
ka“? (Ja-n 5, 7.) Kdož by časem nepotřeboval
milosrdného Samaritána? První má s vínem lása
ky přispěchati katolický křesťan-. —- Jeden drua
hému si můžeme pomáhati modlitbou a dobrý;
mi skutky vůbec, jak napomíná sv. apoštol
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Jakub: „Modlete se lza sebe vespolek,
abyste spdalsenibly i; mnoho zajistémůže modlitba s ravedlivého ustaa
vičnáf' (Jak. 5, 163 Modlití se tedy může
otec, matka za své dítě, modlití se mohou děti
za své rodiče. Modliti se může manžel za mana
želku, manželka za manžela, bratr za sestru,
sestra za bratra.

Pomáhejme si vzájemně, čímse právě
dá nejspíš a nej-lépe. „Sy-nu, jakkoli můžeš,
buď milosrdnýl“ (Tob. 4, S.) Porad, odpusť,
zastaň se, napomeň, obětuj Bohu, oo trpíš neb
konáš, a modlí se. Mojžíš se modlil za hříšný
lid a H05podin se smiloval. (2. Mojž. 32._)

„Prosím vás, bratři abyste mi pomáhali moda
litbouf'(Řím.15,3ó.)

Veleúčin-ná jest na ten účel nejsvětější obět
mešní.

2'.Is dušemi v očistci jsmejednarodina.
Ty duše trpí časné tresty boží, samy si pomoci
nemohou. O nich platí slova Páně: „Amen,
pravím tobě, nevyjdeš odtud, dokud nezaplaá
tíš posledního haléře.“ (Mat. 5, 26.) Ale my
jim můžeme pomáhati, my můžeme dlužný haléř
za ně spláceti. Čím jim můžeme pomoci? -
Přímluvou jim pomáhají svatí v nebi. My
jim pomáháme, když se za ně modlíme, z
lásky k nim něco snášíme nebo živému pnokáa
žememilosrdenství,a když za ně obetu jeme
sv. přijímání nebomši svatou. „Kdykoli
se slouží mše svatá, spěchají andělé otevříti ža;
lář očistcový.“ (Sv. Jan Zlatoústý “I'407.) „Po;
chovejte si mne kdekoli, jen za to vás prosím,
abyste na mě pamatovali při oltáři Páně.“ (Prw
sila před smrtí sv. Monika 1“387.)

Kdo má duším v očistci pomoci? — „V y,
přátelé mojil“ „Smilu'te se nade mnou,
aspoň vy, přátelé moji, ne ť ruka Páně do.:
tkla se mne.“ (Job. 19, 21.) Kněz denně pa;
matuje v modlitbě a při mši svaté na všechny,
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„kteří nás předešli se znamením víry," jmenoz
vitě pamatuje na ty, kteří se odpomučejí do jeho
modlitby.

Kdo věrně miluje, denně pamatuj-,e.
3. I se svatými v nebi „miláčkybožími“

tvoříme rodinu. Ti () nás pečují. Jak pečují?
——Přimlouvají se za nás. Přimlouvá se
za nás královna všech svatých, Matka boží,
Panna Maria. Přimlouvajíse za nás svatí
apoštolové. Přimlouvajíse za nás svatí
mučedníci, svatí vyznavači, svatí bis,
kup ov é. Přimlouvají se za nás ti, co jsou nám
blízci jako duchovní pastýři: Sv. Cyril a Me;
toděj, přimlouvají se za nás naši svatí kraja,
né: sv. Ludmila, sv.Václav, sv.Vojtěch,
sv.Jan Nepomucký, blah. ]an Sarkaná
der, sv. Kliment Dvořák (Hofbauer), přimlou;
vají se za nás, patron-ové: kostelní, křestní,
biřm-ovací, zvláště se za nás přimlouvají duše
zemřelých v křestní nevinnosti. Svatí v nebi mi;
lovali své bližní už za živa na zemi. ]ob se
(už přimlouval za své přátele (Job. 42, S.),
Abr aham za obyvatele Sodomy, Mojžíš za
lid israelský, Panna Maria za snoubence v Kaně
Galilejské.

Svatá Maria, matko boží, pros za nás hříšné!
„Ty ]Sl dČdlC české země, ro-zp-om-eň se na své

pléměl“
Svatý patrone můj, vždy za mne oroduj!

N A U Č E NÍ :

1. „Aby všichni jedno byli“ , modlil se
Pán Ježíš při poslední večeři. (Jan 17, Zl.) Tak
mámeimy jednomyslně věřiti. „Jeden
Pán, jedna víra, jeden kř-est.“(Efes. 4, S.) „Nai
olňte mou rad-,ost abyste smýšleli jednostejměf'
(Filip. 2, Z.) Nevěra drobí, r.ozlučuje, pravá
víra spojuje rodinu, obec, národ.
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Blaze bylo u nás za Karla IV.
2. Máme jednomyslně ctíti. Církev prožívá

časem Veliký pátek 5 jeho potupou, pomluvou.
i ranami. Vlažné srdce zůstává lhostejno, u_přím;
ně katolické cítí spolu s ní. „Radujte se s ra;
dujícími, plačte s plačícími.“ (Řím. 12, IS.)

"3. Máme jednomyslně jednati. Proti svaté
církvi se útočí „jednomysln-ě“. (Sk. ap. 7, 56.)
Zbaběle při tom se krčí neteční — hrdě se k ní
hlásí stateční. Všichni za jednoho a jeden za
všechny!“ „Jako jeden rnužl“

KRESLEME: Tgmázš7ek—Jan.Kresby ke katech'mmu,o r. .
A. Schneid., Zeichnen im Religionsa
unterricht, obr. 7.
T. Burger, Katechescn fůr die Ober;
stufe, str. 190.

44 Úctasvatých
OTÁZKA 68

PŘÍPRAVA:
Každého dne slaví církev svatá památku ně;

kterého svatého. Ale svatých a světic božích _je
nesčíslný počet. 5 v. Jan, miláček Páně píše
ve svémZjevení: „Potom jsem viděl zá;
stup veliký, jehož žádný sečísti ne;
mohl, ze všech národů a pokolení a
lidí a jazyků, ani stojí před trůnem.“
Z té příčiny slaví církev svatá také s v átek
všech sv atých. Odhal-uje takřka záclo-nus
příbytků nebeských a vyzývá, abychom pohlédli
na ty svaté a světice boží, kteří se už u Boha
radují a o kterých se už naplnilo slovo Páně:
„Radujte se a veselte se, neboť od;
plata vaše hojná jest v nebesích.“
PŘÍKLAD: Bibl. děj. čl. 87. (Osmero blahoslavená

ství.) anebo:
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Už je tomu dávno. Více než 500 let. V útulné
jizb—ěotcovské tvrze sedí za stolem slovutný učea
nec vladykaTomáš ze Štítného. Píše „kni;
hy naučení křesťanského“ pro svou dceru Anéža
ku. Právě dopsal učení o nebi: „I chtěl bych rád
něco říci o té radosti, ale nelze mi je toho neřku
vypraviti, leč ani pomysliti, co Buoh připravil
těm, kto-ž milují jeho." Pot-om odložil péro,
sklounil hlavu do dla-ní a zadumal se. — Co tě
tak náhle zaujalo, pane Tomáši? Na _svoudceru
myslíš daleko v Praze? Na svoji choť milou
vzpomínáš, co nedaleko dřímá ve stínu kostela
na hřbitově? Či sám sebe máš na mysli, jak
bylo, jak bude? A nyní toužebně hledíš ke kříži
na stěně; co tě tak rozechvělo, že oči se ti za;
lévají- slzami? Pověz! —- Ale on nic neříká, jen
péro bere znova do ruky a 'eště větu íše: „Dajž
to, milý Hospodine, abyc me tě ta milovali,
jakž bych-om došli plné té radosti, vždy tě ma;
jíc před očima. Amen.“
VYSVETLENI:

Proč máme ctíti svaté v nebi?
(Protože jsou to _přátelé boží, Bohem saa

mým oslaveni.) ——Kdyby nám bylo dopřáno
povznésti se do nebeských výšin, viděli bychom
zástup svatých přátel božích. Koho bychom
nejprve spatřili?

Naše oči by se obrátily k té, která je kráa
lovnou všech svatých a světic božích, k matce
boží., Panně Marii. Ona je nejblíže Bohu
Otci iSynu iDuchu svatému. U ní- bychom
nejprve ze všech svatých stanuli. Vždyť je také
naší matkou. U ní bychom se potěšili a prosili
bychom: „Královno všech svatých a světic bo;
žích, oroduj za nás!"

Po Panně Marii jsou dva svatí, kteří jsou
nejblíže Spasiteli.Je to s v. ] an Křtitel, který
byl předchůdcem Páně. _O něm pravil kdysi
Spasitel k zástupům: „Co jste vyšli na poušt
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viděti? Třtinu,li větrem se klá-nící?... Anebo
co jste vyšli vidět? Proroka, li? Jistě pravím vám,
i více než proroka. Tenboť jest zajisté, o němž
psáno jest: „Aj, já posílám anděla svého před
tváří svou, kterýžto připraví cestu tvou před
tebou.“

Dále je to sv. Josef, muž spravedlivý a
svatý, snowubenec Panny Marie, jenž byl vy,
volen ke vznešenému povolání: byl pěstounem
Páně.

Po těchto dvou světcích přichází zástup
svatých patriarchů a proroků. Patri,
archové, muži Bohem požehnání, kteří měli
od Boha veliká přislíbení.Abrahamovi při,
pověděl Bůh: „A požehnání budou v s-emeni
tvémvšichninárodovézemě.5 vatí p roro ci,
Bohem osvícení, ústy jejich napomínal Bůh
lid a připravoval na příchod Spasitele. Oni také
předpověděli nejdůležitější události ze života bu,
doucího Spasitele.

Dále viděti lze řadu sv. apoštolů. Pán je
povolal k velikému dílu; aby kázali evange,
lium jeho všemu stvoření. Pán- Ježíš je sám vy,
učoval, nadal _je velkou mocí. Při poslední ve,
čeři je nazval svými přáteli. „Vy jste moji přá,
telé, učiníte,li, co já přikazuji vám. ]iž vás ne,
budu nazývati služebníky, neb služebník neví,
co činí Pán jeh-,o ale nazval jsem vás přáteli.“
(Jan 15,14.,15.) Všichni apoštolové byli ko,
runováni korunou mučednickou. Všichni trpěli
pro svého Pána.

K nim se druží svatí evangelisté. San
Matouš a sv. Jan náležejí do řad apoštolů.
Sv. evangelista Marek byl žákemsv. apo,
štola Petra. Napsal evangelium podle učení sv.
Petra. Veřejně bývalo učení toho v církvi čí,
táno a čtese dosud.Sv. evangelista Luká
byl podle povolání svého lékařem. Když byl
obrácen na víru Kristovu, doprovázel sv. apo,
štola Pavla na apoštolských cestách. Podpoř-o,
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val ho ve hlásání evangelia. Jemu děkujeme za
zprávy o Rodlčce boží, o narození Páně. Ze;
mřel jako 1 sv. Marek smrtí mučednlckou.

A nyní přicházířada sv. mučedníků.
To jsou ti, kteří trpěli a život svůj; položili
za Spasitele. V čele jej-ichje sv. Štěp án, prvo;
mučedník, který byl v ]erusalemě ukam—enován.
Pak je jich nesmírná řada. Kdo je sčítá? Mili-ony
jich bylo umučeno. Sv. papež Řehoř praví:
„Jen Bůh sám je dovede spočítati.“ A jak hroz;
nými mukami prošlil O nich platí slova ze Zjea
vení sv. Ja n a: „To jsou ti, kteří přišli 7.ve;
likého souž-ení a umyli roucha svá, .a zbílili
je v krvi Beránkové“ (7, 14.) Jsou to mučedníci
všech stavů. Byli umučení za různých věků
svého života.Sv. Polykarp, biskup byl umu;
čen v 86 letech. Sv. Anežka„ sv. Eulalia
a m. j. podstoupili smrt v mladistvém věku pro
svého Spasitele.

Potom přichází řada sv. biskupů a vy;
znavačů. Sv.Sylvestr, papež,za něhožbylo
dokonáno vítězství církve nad římským pohan;
stvím. Sv. Ambrož, biskup milánský, sv.
Augus tin, biskup hipponský.Jsou tu svatí
všech stavů. Sv. kněží: sv. Jan Nepomucký,
bl. Jan Sarkander, levité, sv. císařové a králové,
sv. lékaři: Kosma a Damian, svatí učitelé, ře:
meslníci, svatí ze stavu řemeslnického: sv. Josef,
pěstoun Páně, tesař; sv. Eligíu, zlatník; sv. Bala
domer, zámečník; sv. Krišpin a Krišpinian,
obuvník; sv. rolníci: sv. Isidor, sv. Barlaam;
pastýř sv. Vendelín, sv. služebníci, sv. služeb;
né: sv. Notburga, sv. Zitta. U nich se naplnilo,
co Pán pověděl: „Kdo mě vyzná před lidmi,
toho ijá vyznám před Otcem svým, jenž jest
v nebesích."

A následujeřada mnichů a _poustevnía
ků, kteří v sebezapírání zvláště vyvoleném trág
vili svůj život. Sv. Antonín, poustevník; sv.
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Benedikt, sv.Bernard, sv.Domi-nik, sv.
František, zakladatelévelikých řádů.

Na to přichází řada světic, svaté panny
a vdovy. Věrně sloužily Pánu. Věr-ně následw
valy Pána svého.

(Sv. Anežka, 13tiletá dívka. Pro 'ejí dětské
ruce nemohli nalézti ani vhodných o ovů. Ne;
ohrožené pravila katanu, když se chvěl, že má
pOpraviti dítě: „Proč se chvěješ, když já se ne;
bojím?“ '

Když byla umučena pro víru Kristovu, roa
diče její- pochovali ji ve své zahradě a mnoho
pro ni plakávali. Jedné noci, když nad hrobem
jejím opět plakali a se modlili, zjevil se jim sbor
svatých panen mučednic. Mezi nimi byla slávou
nebeskou rozá-řená sv. Anežka. Na ruce měla
beránka. Pravila jim: „Ne lačtlenade mnou, milí
rodičové, vždyť se mně obře vied-e.Žiji v ne;
výslovné blaženosti. Protož radujte se, že Spa:
sitel dal mně korunu slávy věčnél“ Rodiče její
byli tím nevýslovně potěšeni.)

Sv. Eulvalia, 14tiletá panna, která byla že;
leznými hřebeny hrozně rozdírána až do kostí
a pak p-ochodněmi pálena. Zůstala v děsných
mukách věrna víře Kristově. Modlila se: „Pane
Ježíši, posiluj mne, abych snášela vytrvale muky
pro svaté jméno tvé, a přijata byla mezi tvé
vyvolené do života věčného“

_NAUCĚNI:
Je velmi prospěšno čísti život-opisy svatých,

abychom se příkladem jejich povzbudili k dog
brému. Znáš životOpis svého patro-na? — Čím
vroucněji svaté ctíme a .následujeme, tím účina
něji za nás oroduj'í. Časem se dějí na jejich
přímluvu i zázraky.

O jak se těším, až zaslechnu lahodné slovo:
vejdi v rad-ost Pána svého. To mi zasvit—nekrása
ný blažený den, jenž nebude míti večera.“ (Tak
umíral sv. Augustin, 429.)
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Dej to, milý Hospodine, vezmi do
nebe také mne!
KRESLEME: Tomášek—Jan, Kresby ke katechismu,

obr. 28.
A. Schneid, Zeichncn im Religious;
unterricht. obr. 9.

45 Úcta Panny Marie
OTÁZKA 69

PŘÍPRAVA:
_„Požehn-aná tys mezi ženami" — po;

zdrav pronesenýandělem G abrielem, opakw
vaný a zdůrazněnýAlžbětou, budí v P. Marii
chválu Boha za milosti, prokázané jí' ——chudé
dívce, takže ona v té chvíli osvíoena Duchem
sv. — vidí milion-y věřících všech budoucích
věků inárodů uctívajících ji, slyší hlas jejich
modliteb — „zdrávas Maria, milosti plná, Pán
s Tebou, požehnaná ty mezi ženami“ ——a pro:
náší pronocká slova: „Aj od této chvíle
blahoslavenou mne budou nazývativšichni národové“

Do slova se vyplnilo její proroctví. Od té
chvíle, kdy se stala Matkou Boží, jest ctěna
a velebena. Nad ostatní svaté máme ctíti Pannu
Marii, protože jest Matkou boží, ze svatýchv'v;
nejsvětější .a svou přímluvou nejmocnější.
PŘÍKLAD: Bibl. děj. čl. 65. (Syn boží se stal čloe

věkem.) a čl. 66. Maria navštívila Alžš
bětu.) a čl. 76. (První zázrak Páně).

VYSVĚTLENÍ:

V každémkatol. kostele, v každék'aplič;
ce, v každé věřící rodině vítá vás její- oltář,
soška nebo obraz. Širými nivami katolického
světa třlkrát denně „z údolí vzhůru k horám
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a s hor až v údolí se zvuky zvonů nesou a
;mile hlaholí.“ (Zdrávas Maria, Aug. Rozsypaf
l.,lová.)Každý národ přibližuje se jí
'svým způsobem, ji oslavuje jako Matku boží,
jemným kouzlem legend a pověsti o—přádá,pag
mátná místa úctě její zasvěcuje (Lurdy ve Fram
cii, Montserrat ve Španělsku, Maria Zell ve
ve Štýrsku, Czenstochova v Polsku, Sv. Hora,
sv. Hostýn, sv. KOpeček u nás), aby tam uctili
Matku boží, aby tam 11Matky své štěstí sobě
i jiným vyprosili.

Básníci, malíři, sochaři, umělci všech vzdělaa
ných národů uctívají ji svým talentem, věnují
úctě a oslavě mariánské nejkrásnější práce du;
cha svého velikého (Dante, Torquato Tasso,
Calderon, Rubens, Van Dyck, Rafael, Michael
Angelo, Bossuet, Bourdalou-e, Zeyer, Dvořák,
Aleš atd.)

Též u nás v republice československé -— vy:
plnila se slo-va: „Blah-oslaviti mne budou nár-o:
dové“. Od počátku svého pokřesť-anění zamiIOa
val si náš lid Matku—Marii. Srostl s ní. Úcta
k ní vkořenila se ve zbožném českém lidu.

Přes tisíc let tomu, oo český národ je kře;
sťanským — přes tisíc let co zná a ctí P, Marii.
Tehdy před tisíci roky přišel do Čech z Vele;
hradu sv. Metoděj. Měkkou, slovenskou řečí,
vykládal lidu o lásce boží, o úctě k Panně Marii.
Vybízel lid, aby se doporučoval do mateřské
ochrany a její přímluvy. Jak legenda vypravuje,
daroval tehdy kněžně Ludmile obraz Panny
Marie s ]ezulátkem, milostný to obraz star—oa
boleslavský — pokladnici národa českého. Až
2 Cařihradu prý pocházel. Ten obraz, odcházejíc
na Tetín, darovala prý sv. Ludmila sv. Václaa
vovi. Básník o tom dojemně píše:

„Tento obraz, s dítkem Božím Matku,
při těch slovech se jí ruka chvěje,
drahý odkaz otce Metoděje,
od babičky přijmi na památku!
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Byl mi vzácný nad vše pomyšlení,
těch-ou v starosti, silou v opuštění.
Z Cařihradu do Čech přines jej,
Václave, ten v uctivosti měj !“
Sv. Václav měl v úctě P. Marii a úctu k ní

všude rozšiřoval. A milá stávala se M. Maria
Čechům. Neobyčejně rozvila se úcta mariánská
ve XIV. stol. za Karla, Otce vlasti, vroucího
ctitele P. Marie .a Arnošta z Pardubic,
prvního arcibiskupa pražského. „Milá b ý v alá
Čechům P. Maria, milí Čechové Marii
P an č.“ (Jiří Plachý)

I tehdy, když přišly smutné, bolestné chvíle
války třicetileté, národního ponížení, stoupalo
k nebesům úpěnlivě Čechů Volání:

„Maria, Matkou žádoucí,
Tys královna velmohoucí,
prosiž za nás za křesťany,
Svého Syna, Hospodina.
Kyri—eeleisonl“

Úcta a důvěra k ní nikdy v Čechách nevya
mizela. Český syn vždy ctil svatou Matku —
až... hořko vzpomínat... až když přišly nejé
slavnější dny děj-in Čech — dal jí první poliček.
Místo rukou v děkování sepnutých —

slynovská se zvedla pěst,vé srdce zbodli
a naši roztří—štiličest. (Xav. Dvořák.)

Na staroměstskěmnáměstí 3. listOpadu
1918 stal se nezapomenutelný zločin, který po;
skvrnil úctu mariánskou v Čechách, který od;
porem plnil srdce všech mariánských ctitelů i u
jiných národů. Italský legionář vypravoa
val: „Bylo to v první pol. listopadu 1918. Šel
jsem po jedné z hlavních tříd milánských. V tom
uzřel jsem před výklad-em jednoho knihkupec;
tví veliký zástup lidí, živě gestikulujících _aroz;
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čil-eně hovořících. Přisboupiv blíže, abych po;
znal příčinu podráždění ——uviděl 'sem ve vý;
kladní skříní obraz — ,obraz : čech. Starw
městské náměstí ——stržená — rozbitá socha P.
Marie — kolem dav lhostejně na to pohlížející.
Jako rána do spánků omráčil mne ten obraz,
v očích se mi zatmělo — v duši bolestí za:
kvílel-o — a já prchal pryč, abych toho neviděl,
abych neslyšel. — Smutný činl“ — Bohudíky
jsou to případy ojedinělé. Lid v jádře jre maf
riánský.

Královna všech svatých. Ježto svou přímluvou
u Boha nejvíce zmůže, říkáme Panně Marii
„panna mocná“, „matka dobré rad_y“, „uzdraé
vení n-emrocných", „potěšení zarmoucených“,
„útočiště hříšníků“, „brána neb-eská“. Které jsou
svátky mariánské? Který den v týdnu je za;
svěcen úctě Pann Marie? Které dva měsíce?
-—Víš o Mariánské družině?

Nedostižn-ýShakespeare líčí v jedné své
básni dojemný příklad věrnosti.

Král Lear měl tři dcery. První dvě se chtěly
zalíbiti otci. Král omámen jejich chováním vše
jim dal. Dceru třetí, tichou, skromnou Kordelii
zapudil. Brzo však poznal, že chybil. Obě dcery
pohrdly otcem, vyhnaly j-ej.

Opuštěn a hluboce roztrpčen bloudil n-ešťast;
ný Lear krajem. Nikde nenašel vlídného přijetí,
nikde soucitného slova. Bolest nad nevděkem
dětí tak se mu zaryla do duše, ž-e zešílel. Se
měným věncem na hlavě pobíhal jako divý a
svolával hrůzu ,a zhoubu všech živlů přírodních
na svět nevděčný.

V tom přichází k němu odstrčená, zapuzená
Kordelie. Když všichni otc—eopouští a pro-ná;
sledují, ona mu zůstává věrná. Ujímá se ho,
sklání hlavu jeho na svůj klín, stírá slzy a měka
kými slovy lásky věrné a oddané tiší mysl nov
bořenou. Král Lear poznává její hluboko—u 15154
ku '— spočívá na věrněm srdci — a:
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Pojď, jen my dva, sami,
spolu budeme.
Tak budeme žít a zpívat,
a povídat si staré pohádky,
smát se na zlaté motýly
a poslouchat — — —

a v náručí- svého věrného dítěte umírá. Věrná
Kordelie. — Věrné srdce, srdoe nejlepší.

N AU C ENI :

Přímluva P. Marie. — Když vše nás opustí,
když imatka pozemská se zatvrzuje, nebo její
prosba bezmocná — ujímá se nás Matka Maria,
a ta za nás prosí. Nikoho neodmítá, nikým ne;
pohrdá, byť byl sebe ubožejší, sebe hříšnější.
Za své nejslabší a nejnešťastnější dítky nejvíce
se přiml—ouvá.

Znáte všichni ten dojemný obraz, který kreslí
K. ]. Erben v jedné své národ-ní věsti (Svaf
tební košile); Před obrazem Rodiči; boží klečí
dívka osiřelá. Nemá již nikoho v širém světě,
otec, matka, sestra, bratr — všichni mrtvi, jen
tam někde ve světě jest její snoubenec. Nikdo
se jí nezastane, nikdo nepolituje, všechno k ní
chladné, cizí. Proto jí smutno, až k pláči smutno.
Proto duše opuštěná vine se k té, k níž jediné
důvěra ještě v ní zůstala a proto toužebně volá:

Maria, Panno přemocná!
Ach, budiž ty mi pomocná,
vrať drahého mi z ciziny,
květ blaha mého jediný.
Maria, matko milosti,
buď pomocníci v žalostil

V teskných chvílích, kdy Opuštěn-bloudí da;
leko od domova, vzdychá ubohý mladý Slovák:

„Už mne opustila celá má rodina,
jenom mne ty neopouštěj, Panenko Marial“
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Poklekni před Matkou boží a popros ji:
Matičko Boží obětuj- ——
milosti své mně zař.
zbožně chci dáti život svůj,
lásce své na oltář.
Když se mě cíle zašeří,
v temnu mne hrůzy jmou,
obejmi v lokty mateří,
opatruj duši mou.
Slzy nám stírej rukou svou,
Matičko ty milá,
odejmi strast a žalost svou,
Tys naše posila.
Když vše nás v světě opustí,
nedej nám zahynout,
láska Tvá ať nás připustí,
k Tobě se přivin-out,
k Tobě se přivinout.“

KRESLEME: ]. Zivotek, Zvěsti o Bohu, str. 45.
Tomášek—Jan, Kresby ke katechismu,
obr. 13.
A. Schneid, Zeichnen im Religious:
unbcrricht, obr. 13.
W. Straub, Malendes Zeichnen' im Ref
ligionsunterricht, str. 22.

46 Musímumříti
OTÁZKA 70,

PŘÍPRAVA:
V ráji nebylo smrti. Prvotným hříchem však

Adam a Eva pozbyli nesmrtelnosti tělesné 1165
jen sami, nýbrž i my všichni, potomci jejich.
„Prach jsi a v prach se obrátíšf' (1. Mojž. 3,
19.) Tak musil umříti první člověk, a po něm
„na všechny lidi přešla smrt, protože všichni
jsme v Adamovi zhřešili“. (Řím. 5, 12.) Smrt
jest odloučením duše od těla.
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P Ř Í K L A D : Bibl. děj. čl. 103. (Dcera ]airova.)

V Y S V Ě 'I' L E N Í :

Co pravil Pán Ježíš o hodině smrti?
-——„Buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde
v hodinu, kdy se nenadáte." (Luk. 12, 40.) „Bušd'a
te připrav-emil“ — Člověk v mládí ob čejně
nepomýšlí na smrt. Nepomýšlí na to, k y na
stane jemu chvíle, ve které bud-e mu klásti počet
ze skutků svých před Soudcem všeho světa. —
Sv. Bonaventura praví : „V lidských věcech není
nad smrt nic jistějšího; nic pak není nejistěj;
šího než hodina smrti. 5 chudým nemá ona
smilování a boháče se neostýchá, nešetří ani
mladost, ani stáří. Starým jest ve dveřích, mlaá
dým je za dveřmi.“

Kristus Pán praví k přítomnýmv dom ě ] ai;
rově: „Neumřela dívka, ale spí.“ Věděl za;
jisté, že je mrtva. A přece pravil, že jenom spí.
Nazývá smrt pouhým spánkem. Tím zřejmě
prohlašuje, že smrt není „věčným odpočinkem“,
z něhož není probuzení, ale že jest to spánek,
poslední sen člověka, sen ovšem nejdelší, ale
z něhož zase jednou vstaneme k životu novému.
Proto buď na smrt připraven! Na smrt je
připraven, kdo žije v posvěcující mi;
losti. „Od náhlé a nenadálé smrti vysvobdď
nás, Panel“ Proč se tak modlíme? — Leč ani
náhlá smrt není věčným zlem pro toho, kdo je
aspoň bez těžkého hříchu. Třeba by zemřel
náhle, neumírá nenadále. -- Vzácným dobrodiá
ním je, můžeali kdo zemříti svátostné zaopatřen.
Tak se umírá doslovně „s Pánem Bohem“.
„Spořádej dům svůj., neboť umřešl“ (4. Král.
20, l.) Opatrný spořádá zavčas pozemské zálea
žitosti své pro případ smrti. Poslední vůle ne;
boli závěť se pořizuje ústně nebo písemně. —
„Tělu do hrobu přísluší, běda, kdo nedbal

v. 18o dusr.
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V poslední hodině při nozžaté hromnici: „B:Ož
že, bud' milostiv mně hříšnému! — Ježíši, v te;
be věřím. Ježíši, v tebe doufám. Ježíši, tebe
nade všecko milují. — Pane Ježíši, přijml ducha
mého! ——Ježíši, Maria, Josef-c, vám daruji srdce
své iduši svou. Stůjte při mně v posledním
boji. S vámi at' odejde v pokoji duše má!“

Kam odchází duše hned po smrti?
Hned po- smrti odchází duše před boží

soud. „Uloženo jest lid-em jed-nou zemříti, a
potom bude soud." (Žid. 9, 27.) Posmrtný
soud boží slo-vetajný nebo soukromý.
Po soudu soukromém přichází duše buď do
očistce nebo do nebe anebodo pekla.

„Bl.ahoslavení, kteří umírají v Pánu, neboť skute
ky jejich jdou za nimi." Zjev. 14, 13.) „Kéž bych
umřel smrtí spravedlivýchl" (4. M—o-jž.23, 10.)

Jeden člověk měl jíti k soudu. Šlo při něm
o život. I ohlížel se člověk po příteli, který by
šel sním. Jednoho přítele měl ze všech nej;
raději. Hrával si s ním, jedl s ním, Chodíval
s ním na procházku i nazábavy. K tomu přišel
a řekl: „Prosím tě, pojď k soudu se mnoul“ Ale
přítel se obrátil zády k němu a neš-el. — Drug
hého přítele měl ai s tím býval za dobře. K
tomu přišel a řekl: „Prosím tě, pojď k soudu
se mno-ul“ Přítel šel, ale jenom až k bráně.
Potom se vrátil. — Třetího přítele měl a na
toho zapomínal mnohdy. A ejhle, ten přítel sám
od sebe šel k soudu s ním, přimlouval se tam
za něho a vymohl mu příznivý rozsudek. -—
První příteljsou radosti pozemské. Druhý
oříteljsou příbuzní. Třetípříteljsou dobré
skutky. „Skutky jej-ich jdou za nimi.“
N A U C E NÍ :

Pamatuj denně:
Umříti musím, ale nevím kdy,
vím, však, že bych na věky byl nešťasten,
kdybych umřel ve hříchu těžkém.
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Svatá Maria, matko boží,
pros za mne hříšného
nyní i v hodinu smrti mé. Amen.

PŘÍKLAD K PROHLOUBENI:

Ma rozsáhlém hřbitově v Hamburku stál v
podvečer osamocený chodec. Byl smutný, pod;
zim-ní- dm. Těžké mraky honily se po nebi.
A stejně trudno bylo též v mysli neznámého
příchozího. Zastavil se u kolumbaria, vysoké,
ozdobné hradby, v jejichž otvorech byly umí;
stěny urny těch, kdo se dali spáliti v kremační
sí-ni. Příchozí jal se čísti nápisy, které zdobily
urny. Bylo na nich psáno: „Na vždy konec.
Ztracené štěstí. Život dokonána.“ a podobně. Slo;
va ta ještě větším smutkem naplnila jeho nitro.
Pravil sám k sobě: „To jest tedy poslední zbyg
tek všech prací, důstojnosti a slávy člověka?
Trochu popele a nic více? K čemu tedy všechna
ta lidská práce, snahy a zásluhy?“ A když v
těchto trudných myšlenkách chtěl opustití hřbia
tov, tu náhle mraky se rozdělily a jasný sluneční

aprs-ek ozářil veliký kříž s tělem Sprasitelovým,
který stál uprostřed hřbitova. A na hořejším
rameni kříže četl nápis: „Já jsem vzkříšení a
život, kdo věří ve mne, b ť i umřel, živ bud-e
na věky.“ Tato slova hlu oce se dotkl-a jeho
mysli. „Není možno, aby vše smrtí skončilo,“
volal. Kristus zaručuje svým věrným vzkříšení
a nový život. Bylo mu, jako by dech věčnosti
zavanul jeho nitrem. Nová naděje zasvitla zde
*na hřbitově v jeho duši. „Věřím v život věčný,“
šeptal sám sebe, když opouštěl hřbitovní bránu.

„V poslední když vejdu boj-,
s duší svou se Jezu spoj,
sama sebe, živý chlebe,
v potravu mi strojl“
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KRESLEME: ]. Zivotek, Zvěsti o Bohu, str. 63.
Tomášek—Jan, Kresby ke katechismu,
obr. 20.
A. Schneid. Zeichnen im Religionsa
unterricht, obr. 1.
W. Straub, Malendes Zeichnen im Reo<
ligionsunterricht, str. 50.

47 Tělu do hrobu p_řísluší
KAT. STR. 40

PŘÍPRAVA:
V celém Písm-ě sv. není knihy, ze které by

mluvil takový žal a tak bolestné tesknota, jako
z knihy ]obovy. Kdykoli otevřeme její- listy,
slyšíme v ní nej-smutnější píseň života. Smutek
hrobů zaznívá z nich. Kdysi šťastný zdámou
rodinou, bohatý pozemskými statky, v srdci
pln-vděčné důvěry v Hospodina sedílnyní Job
na smetišti, opodál svého příbytku. Jest nyní
2 bídných nejbídnějfší. Ztratil všechny své dítky,
pozbyl svých statků, a nad to raněn jest ještě
nejhorším malomocmstvím. A dřívější přátelé
přidávají k bolestem jeho bolest největší. Viní
jej; nespravedlivě z takové hříšnosti, jaká odpo;
vídá nynějšímu jeho stavu. Proto upírá hfasno-ucí
zrak k zemia smutněvolá: „Hrob jest můj
dům a ve tmách _ustlal jsem lože své.
Shnilině řekl jsem: „Otec můj: jsi;
matka má a sestra má červům.“ (Job. 17,
13—14.) Již nečeká víoe od života. Zdá se mu,
že je nyní na jeho konci. Teď hledá jen místo,
kde země otevře svá ústa a připraví mu nový
příbytek — hrob. Tělu do hrobu přísluší.
PŘÍKLAD: Bibl. děj. čl. 135. (Jak Pán Ježíš vzkřío

sil Laura.) anebo :

Veliký anglický básník, 5 h a k e s p ea re, líčí
v posledním jednání H a m le ta, významnou
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scénu na hřbitově. Dva hrobníci kopají čerstvý
hrob. Jeden z nich tiše si prozpěvuje o dávném,
uprchlém mládí, o tíži mnohých let, které ohnuly
jeho šíji, a při tom vyhazuje z hrobu kosti a
lebky, dávno setlelé. Hamlet pozoruje jejich
práci, a uvažuje, kterak hrob srovnává všechny
různosti. Lebka mudrce nikterak se neliší od
lebky prostého venkova. A vzav jednu z nich
do rukou, táže se hrobníka, čí asi byla to hlava.
Hrob-ník dí, že lebka ta patřívala]orickoa
vi, královu šašku. A Hamlet vzpomíná, kterak
kdysi za svého dětství s Jorickem žertov-al, jak
veselé písně, šprýmy plynuly s těch rtů, jež nyní
nezůstavily po sobě .ani stopy, a jen 'dva důlky
jsou tam, kde dříve oči zářily plným životem.
Pohřeb, který se blíží, přeruší Hamleta v jeho
smutném snění a tesknotách. — Tělu do hrobu
přísluší.
V Y S V Ě T L E NÍ :

Zesnulému se zvoní umíráčkem. Mrtvé tělo,
svátečně oděné, se položí do rakve, u níž hoří
svíce, jako by pobízela k modlitbě: „A světlo
věčné at mu s-vítí!“ Třetí den. se koná pohřeb.

Pohřeb církevní se koná se sv. obřady.
Kněz kropív zesnulého svěcenou vodou a při
tom říká: „Rosou nebeskou občerstviž duši tvou
Bůh Otec, Syn .a Duch svatýl“ Rosou nebeskou
je boží—smilování. Jménem zesnulého se zpívá
kající žalm: „Smil-uj! se nade mnou, Božel"
Proč neseme hořící svíci? — Na znamení, že
přejeme zesnulému světlo věčné blaženosti.

Mrtvé tělo katolického křesťan-ase poz
hřbívá do země. Tam se rozkládá v prach,
způsobem ne násilným .a ne viditelným, nýbrž
přirozeně a skrytě. Takový rozklad nejvíce v_ya
hovuje lidskému citu živých. Tak byli pochováni
Kristus, Panna Maria i první křesťané. Při tom
zůstala církev dodnes a zakazuje svým členům
dáti se po smrti spáliti, poněvadž je to způsob
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pohanský. Neuposlechnuti toho zákazu by zna;
menalo, chtíti umříti ve hříchu. Takovým se
odpírá po smrti církevní doprovod.

Za prvních dob křesťanských se-po;
chovávalo tam, kde se věřící scházeli na služby
boží. Později se pohřbívalokolem kostela.
Věřící toužili býti i po smrti co nejblíže oltáři.
A živí chtěli míti své zesnulé stále na očích, aby
na ně při službách božích pamatovali.

Právo na pohřbení v posvěcenéčásti
hřbitova přísluší jen tomu, kdo zemře jako řád;
nv katolík.

Každý hrob, u něhož se zastavíme, mluví k
nám vážnou a důtklivou řečí-:„Pamatuj na
s mrt! Připravuj-se na ni! Jen to, oo's dobrého
vykon-al, s dobrým úmyslem, ke cti boží a k“
prospěchu bližního, má cenu věčnou“

(Přední jeden německý spisovatel líčí poslední
okamžiky umírajícího lodního kapitána. Odpoa
čívá doma na loži. Ale v horečce se domnívá,
že stojí na velitelském můstku svého korábu
a chystá se na novou cestu. Ohlíží se kol sebe,
zda je vše připraveno. Táže se, zda je vše již
hotovo. A když uslyší uspokojivou odpověď,
poroučí vytáhnouti kotvu .a uvol-niti loď. Zdá
se mu, že vidí nyní na palubě všechny lidi, které
kdy na své lodi vezl. Zde tis-ní se sta chudých
vystěhovalců, kteří v m—ezipalubí se ubytovali,
jež vlídným slovem těšil, z nich nejchudší pe;
nězi podporoval, jimž radil. A ti všichni k němu
volají: „Vezmi nás ssebo-ul" Vidí všechny lod;
níky, jímž byl i ve své přísnosti laskavým otcem
a rádcem, vidí své _pány, jejichž slávu i majetek
pomohl rozmnožovati, sám jsa skromný. A ti
rovněž k němu volají: „Musíme s tebou!“ Vidí
před sebou ony sirotky, jejichž rodiče za dlouhé
plavby na jeho korábě zemřeli, a o něž se fota
covsky staral. Vidí mladé dívky, jež vysvobo;
díl z rukou nesvědomitých upírů, kteří chtěli za;
prodati jejich duše i těla v domech neřesti.
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A ti všichni vděčně obracejí k němu své oči
a praví: „I my chceme s tebou vykonati pw
slední cestu.“ —- Umírající kapitán se chce tá;
zati: „A proč chcete vy všichni nyní plaviti
se se mnou?“ A oni odpovídají: „Chceme za tež
be prositi u věčného Bo-hal“ Kapitán chápe,
že nyní nastoupil cestu poslední a nejdůležitější.
i spí-ná ruce, jako vždy činil, když vyplula jeho
loď z přístavu na širé moře a modlí se:

„Maria, ty hvězd-o mořská,
budiž naší ochránkyní!
Matko boží, přemilostná,
provázej mne cestou nyní!“

Připadá mu, že jest již daleko na širém moři.
Ze všichni, kteří jsou nyní na jeho lodi vzpía
nají prosebně ruce k nebesům .a orodují za
něho. ]iž vidí břeh nové země, a maněm všechny
ty, jež tam byl dříve převezl. A ti mávají pal;
mami. Vítají tak jeho příchod. „Země, nová
zeměl“ šeptají jeho ústa. Kapitán. mrtev obrací
oči v sloup.“ (Dr. Klug, Sonntagsbuch.)
NAUCENÍ:

Podzim je tichým kazatelem pomíjejícnosti.
Hřbitov v každé roční době n-ejvýmluvněj-ším
tlumočníkem. Každý hrob nám praví, jak “je
vše prchavé, nicotné, klamné, co nemá pečeť
božího zákona. Jenom dobré skutky, jež kdo
vykonal, přežijí jej .a sta-nou se nejb-ezpnečnějšími
průvodci na cestě do věčnosti.

]iž staří pohanští národové sami pociťovali
onu povinnost za mrtvé přinášeti oběti, aby
bohové byli usmířeni a oni dostali se do elysia,
sídla věčné blaženosti. A my můžeme jim po;
moci: modlitbou, .almužnou, mší sv., získáním
odpustků. Nestačí zdobiti hroby zesnulých. Tím
jejich duším málo posloužíme. Všechny věnce
=a výzdoby pov-adnou, jako se rozkládá tělo
v hrobě, na který vše to klademe.
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PŘÍKLAD K PROHLOUBENÍ:

Bvlo to za bouřlivých dob roku osmačtyřicá;
tého. 'Tehda lidé mysl-eli, že se majetek boha;
tvch bude rozdělovat v jejich prospěch. V jed;
né obci přišli ke starému učiteli dělníci ves;
nice, aby jim šel vyměřit krásné louky hraběcí,
že se o ně chtějí rozdělit. Pan učitel—napřed
chvíli přemýšlel, potom vstal a řekl: „No dobře,
pojďte“ V zahradě vytáhl dlouhou tyč z vinné
révy a rozlomil 1_ina dvě hůlky, jedna byla šest
step, druhá tři stopy dlouhá. Dělníci Vidouce
míru v jeho rukou, plni radosti šli s .ním za
dědinu. Cestou přišli ke hřbitovu. Učitel vešel
ua svaté pole, sundal klobouk, shýbl se a za;
čal měřit: „Šest stop dlouhý — tři stopy široký.
Prvníl“ — „Šest stop dlouhý — tři stopy široký.
Druhýl" — Dělníci udiveni stáli kolem něho.
„Co je to, pane rektor, co to měříte?“ — Učitel
ustal ve své práci, stanul vážně a pravil: „Zde
měřím každému z vás, co mu po Bohu a po
právu náleží. Hrob šest stop délky a tři stopy
šířky. To vám patří .a to vám ani čert nevezme.
„Ale ty louky tamhle patří po Bohu a po „právu
panu hraběti .a ty mu žádný nevezme, ani čert
re. — Na to se obrátil a šel pomalu domů.
Přísně slovo starého poctivého učitele, jakož
iposvátné místo n-eminulo se účinkem. Lidé
chvíli hleděli mlčky na sebe, až jeden š-=='divy
: nich pravil: „No-, a je to také pravda. Víte
co? Pojďme domů.“ A šli.
MODLEME SE:

„Odpoěinutí věčné dejž jlim,Pane !“
Žel Bohu, kde můj tatíček?
už na něm roste trávníček.
Žel Bohu, kde má matička?
tam l-eží podle tatíčka.
Sestra do roka nežila,
bratra mi koule zabila.
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Až přijde den, kdy budu spát,
přijď na můj hrob se podívat!
Jen podívat?...

KR ESLE M E: ]. Životek, Zvěsti -o Bohu, str. 63.
Tomášek—Jan, Kresby ke katechismu,
obr. 29, 30.
A. Schneid, Zeichnen im Religionsa
unherricht, obr. 1.
W. Straub, Malen des Zeichnen im Rea
ligíonsunterricht. str. 151.

Urna nebo rakev?

PŘÍPRAVA:
Křesťanství váží si lidského těla živého a

jedná také ohleduplně s tělem mrtvým.
Zbožnou úctou obestírá mrtvá těla svých přísluš,
níků, kteří se rozloučili se životem. Modlí se
za ně, kropí je svěcenou vodou a ukládá je
k věčnému odpočinku do posvěcené hlíny hřblž
tova. Čtyřicet předpisů církevního zákoníku mlu/
ví o zemřelých a jejich pochování. Hřbitov je
posvěcený jako kostel. Původně pohřbívali koa
lem kostela: prvním hrobem byl hrob mučední;
ka, odpočívajícího pod oltářem. K němu se řaa
dily hroby věřících.

Před několika desítiletími rozletělo se světem
1neslo: mrtví nemají býti pohřbívá-ni do země,
nýbrž mají býti spalovánív krematoriu.
PŘÍKLAD:

Za tichého podzimního odpoledne procházím
hřbitovem velkého města. Beze slova kráčím řa:
dami hrob-ů sem a tam . . . můj pohled je upřený
k zemi . . . všude jen hroby . .. hroby . .. a s_padlé,
uschlé listí stromů. Hluk velkoměsta doléhá sem
jen tlumené. Ruch hřm-otného,neklidného života
tu umlká, a tiší mrtví počínají mluviti. Říkají,
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jak vážný je život, jak přísný soud Páně! Říkají,
jak jinak by žili, kdyby mohli se ještě jednou
vrátit na svět . . . A protivníci hřbitova, přivržencš
zpopelnění chtěli by zničit právě tuto zbožnou
náladu hřbitovů. Neboť už pouhá návštěva na,
š'ich milých zvěčnělých.. již to zmírňuje náš zár,
isnutek.Opatrujeme hroby, zdobíme je květinami
— a už to je nám útěchou. Ale hlavně: nad naa
šimi hroby září kříž VelkéhoMrtvého, jenž nad
smrtí zvítězil a vstal z mrtvých.

Hřbitovy — svatá pole mrtvých — mají za;
niknouti!
VYSVETLENI:

Co vypravují dějiny lidstva 0 spa;
lování mrtvol?

Lidstvo za dávných dob .n-espalov ale
svýchmrtvých,ale je uctivě pochovávalo..
Už tenkráte uznávalo lidstvo, že mrtvé tělo
si zaslouží uctivého zacházení. Proto mrtvé
tělo pečlivě pochovávali do země, do kamen,
ných hrobů anebo do jeskyň. Hroby ty pečlivě
ukrývali a zdobili. Proč? — Pnotože už i nej;
starší lidstvo věřilo,že duše lidská je nca
smrtelná. Zemi pokládali za klí-n-matčin, v
němž mrtvý odpočívá, až jej=vyšší moc povolá
k novému životu. Mrtvé proto pochovávali v
skrčené poloze. Do hrobu mrtvým dávali také
jejich zbraně, nádoby, pokrmy, aby jich užívali
na onom světě. ]isto je, že nejstarší lidstvo ne
pálilo své mrtvé, ale uctivě je pochovávalo. Nč;
kteří národové přešli k spalování mrtvol. Činíli
tak proto, že se domnívali, že teprve, když se
těl-o spálí, je duše úplně osvobozena od těla a
jeho nedostatků, nabývá v posmrtném životě po:
koje .a pravého klidu. Aby duši v onom životě
zjednal úplný klid, spal-oval člověk s mrtvým
všechno, co mu náleželo. Spal-oval všecky jeho
věci, ba dokonce i vdovu po něm. Velic-e se mýlí,
kdo se domnívá, že národové oni spalo-vali své
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mrtvé proto, že nevěřili v život posmrtný. Prví;
vě naopak, byla to víra v život posmrtný.

Když se šířilo křesťanství, tu se pohřbívalo
clo země. Říkáme o Pánu Ježíši: „Ukřižován,
umřela pohřbenjest.“ V katakombách po:
chovávali učedníky do země, ve středověku slouf
žily za hřbitovy dlouhé chodby klášterů
a zdi katedrál. Teprve za revolucefrancouv
ské 1783 počali zase nepřátelé náboženství zaváa
děti spalování zemřelých z nepřátelství
nroti Bohu, proti náboženství a círa
kv i. Císař Napoleon zakázal spalování mrtvých.
Opět svobodní zednáři chtějí, aby hřbitovy byly
zrušeny, a na místo nich aby se postavila kře;
matoria. Zastánci spalování uvádějí proto trojí
důvod:

a) Straší a znepokojují lid myšlenkou,
že těla vložená do země zamořují prameny,
studny, vzduch a šíří nakažlivé nem-oce. Kdyby
to bylo pravdou, církev by jistě zanech-alazvyku
po-hřbívati do země. (Kongres pro zdraví na;
roda kona-ný ve Vídni, dokázal, že voda ve
hřbitovních studních je čistší než v jiných stud;
ních. Na pařížských hřbitov-ech byl ve hrobkách
pro—zkoumánvzduch. Nebylo tam nalezeno na;
kažlivých bacilů.)

b) Přívrženci pohřbívání ohněm tvrdí, že zpoa
pelnění je prý mnohem „pčknčjší", než jeali
člověk pochován v hrobě, kde je rozežírán červy,
žabami, hady. Nad vchod-em do krematoria v
Miláně jsou také napsána tato sebevědomá slo;
va: „Vyrváni č-ervům,čistým spálíme se ohněm.“
Je mrtvé tělo pochované do země sežráno červy,
žabami, hady? — Je známo, že rozklad je vy;
koná-n-rneviditelnými, nesčetnými bacily, ukr tý;
mi v těle. Je snad spálení krásnější? Lidé z kref
matoria vědí, proč ani nejbližším příbuzným
není dovol-en vstup do kremační peci. Opakuji
slova očitého svědka při obřadu: „Po celé týdny
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jsem nemohl zapomenouti na odporný obraz
a otřásám se ještě dnes, když si vzpomenu na
onen strašný pohled. (Mrtvý se v žáru tisíce
stupňů svíjí, jeho rysy se zn-etvořují, údy se
křečovitě kroutí jakoby v nejmučivějším utra
pení)

c) Hřbitovy prý zaujímají značnou část orné
půdy, krematoria mnohem méně. Nesmíme za;
pomínati, že krematoria nevisí ve vzduchu, že
musejí zaujímati také nějaké místo. Až se od;
straní k-olumbaria (síně, kam ukládají v po;
pelnicích pop-el) .a zřídí pop-elnnioové háje, bu;
dou potř—ebovatitřeba i více půdy. Co se bude
asi díti, až bude v popelnicovém háji mnoho
popelnic, a háj nebude možno rozšířiti? Bu;
d-ougli chtíti popelnic a popel v nich uchrániti
před zneuctěním, nezbude jim nic jiného, že
budou popelnice pohřbívati.

Proč je církev proti zpopelnění?
— Věro—učnýchnámitek proti spalování není.
I když je v peci krematoria tisíc stupňů tepla,
duše tím zničena býti nemůže. I když je lidské
tělo zpopelněno, vůle Všemohoucího Boha je
zrovna tak vzkřísí z mrtvých jako tělo, jež ze;
tlelo v hrobě. Církev pochovává také popel,
když je toho potřebí v době epidemie, kdy
mrtví jsou spalování. To všechno církev udělá.
Ale církev nemůže připustiti, aby náboženství
při smrti a u hrobu bylo odsunuto stranou,
a aby v člověku pomalu a plánovitě byla pod;
rko-pávánavíra v nesmrtelnost duše a
v 2 kř í še ní., a aby přívrženci této novoty mohli
lidem výsměšně un-ašeptávati: „Po-hl-ed'te, při smrti
se končí všech-no... všechno.“

Za krematoriem stojí armády protikřesťana
ských vojsk, nad pecí krematoria vlaje prapor
protikřesťanského světového názoru: „Nepotřeg
bujeme již kříže Galilejského! Vzhůru, pohan;
ští bohové, vraťte se pohanské mravyl“
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NAUČENÍ:
„Hlavní pohnutkou kremací za dnešní doby

je nevěra, duševní tupost a pak i 131
kota, hrozný to nevděk k zemřelým, nechtíti
hrobů ošetřovati, zdobiti a :o ně se trochu sta;
r-ati. Už často mi pozůstalí řekli: „Nač se má;
me starat o hrob, lépe je dáti nebožtíka spáliti,
je pak člověk bez starostí a bez vydání.“

Až oči navždy zavru, ať mne jen pochovají
do země, kterou posvětil kříž a hrob Kristův,
do země, kde odpočívají moji předkové. P04
chovejte mne do země, v níž budu podle vůle
boží odpočívati až k okamžiku, o němž řekl
Pán: „Přichází hodina, ve které všichni, kteří
v hrobech jsou uslyší hlas Syna božího, a pů;
jdou ti, kteří dobře činili, na vzkříšení života.
ti, kteří zle činili, na vzkříšení soudu.“ (Jan
5, 28.)
PŘÍKLAD K PROHLOUBENÍ:

Cestou ke hrobu. Šel pohřebníprůvod
Ke hrobu nesen byl důstojník, jenž ve válce
padl. Před rakví nesl vojín na podušce všechna
jeho vyznamenání. Zamyslil jsem se. Tak poz
nesou jednou každého z nás, ať bojoval a padl
na frontě, č1 zemřel smrtí přirozenou v zázemí.
Co ponesou před .naší rakví? Jaká budou naše
vyznamenání? „Co prospěje, bratří moji, pravíli
kdo o sobě, že má víru, nema/li skutků? Zdaliž
jej bude moci víra spasiti?" (Jak. 2,14.)
K R E S L E M E : Tomášek—Jan, Kresby ke katechismu.

obr. 30

48 Oočistci
OTA7K-l 72,13 74 "»

PŘÍPRAVA:
V Miláně r. 387 umírala sv. Monika.

U jejího lože stáli dva její synové, oba kněží,
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Augustin a jeho mladšíbratr Navigius,
který chtěje matku potěšiti, sliboval jí v pláči,
že ji nenechají v cizině, ale že převezou její mrt/
vé tělo do vlasti. Sv. Monika však se usmála. —
Vzhlédla zmírajícím okem na sv. Augustina a
káravě pravila: „Slyšíš, co povídá?“ Potom do/
dala: „O tělo mé, moji synové, se ne,
starejte, na něm nezáleží, ať odpočí;
vá kdekoliv, všude se _dočká vzkřía
še-n—í,.ale o to vás prosím a vroucně
žádám, .abyste pamatovali na duši
mou u oltáře božího při mši svaté.“

To znali ze zjevení božího již věřící S t a r (:ho
zákona. Proto se za mrtvé modlili a přinášeli
za ně oběti. „Svaté a spasitelné jest
modliti se za mrtvé, aby hříchů byli
zproštěnif' (2. Mach. 12, 46.) V Novém
zákon č věřila círk.-evsvatá v očistec od po;
čátku; proto se modlívala za zesnulé. Sv. Auguf
stín pravil: „Modlím se za duše v očistci, aby
se jednou v :nebi také za mne přimlouvaly.“
PŘÍKLAD: Bibl. děj. čl. 61. (Juda Makkabi.)
VYSVĚTLENÍ:

Co jest očistec? — Je to tajemnémísto
někde na věčnosti, kde se duše spravedlivých
očišťují od všedních hříchů a kde za ně trpí
časné tresty. Známý spisovatel praví: „Očistec
je n em o cn ic e, kde se léčí bojovníci, kteří sice
dobře bojovali a v celku zvítězili, ale přece jen
v boji proti pokušením nějaké rány utržili. A
dodává,že je to místnost, kde dozrává
ovoce, jež má býti předl-loženok neb-eské hw
súně.

Do očistce přijde, kdo zemře v boží
milosti a má ještě trpěti za hříchy.
Po odpuštěném hříchuzůstávají pravidelněcasz
né tresty boží. Ty dlužno vytrpěti nebo je
nahraditi dobrými skutky „za pokání“ .Zap-okání
za živa nedokončené trpí duše v očistci. Má/li
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někdo býti vpuštěn k vládci, zastaví se v předá
síni, očistí obuv .a teprve jde k audienci. 1304
dobně svatí na cestě k nebi se zastavují, aby se
očistili, dříve než vejdou v radost pána svého.
Dle sv. Jana nevejde do království nebeského
n—icnečistého. Kolik je duší, které odcházejí
5 tohoto světa zcela očistěny a se Spravedlnosti
božskou úplně vyrovnány?

Co trpí duše v očistci?— Duše v očistci
trápí veliké teskno po Pánu Bohu a
rozličné tresty časné. Velikoubolestjim
působí, že jsou odloučeny od Boha. O soudu
soukromém a na věčnosti vůbec poznaly jeho
krásu, zatoužily po něm, rády by mu byly na
blízku, ale nemohou. Rády by na Boha patřily,
ale tmavý žalář jim v tom brání. Bůh, jediný
pramen štěstí, jest jim zakryt. Poznávají lépe
než my, v čem záleží nebeská blaženost, touží
po ní jako vyhnanci po své vlasti, ale dotoužiti
se nemohou.Trpí tedy nesmírnou teska
notou po Pánu Bohu. Trpí rozličnémuky,
které jim přisoudil Bůh nej—výšspravedlivý. Sv.
Augustin napsal, že duše v očistci trpí více nežli
člověk, v jehož těle se sešly všechny nemoci.
„Ukrutný je plamen pálí, že se hříchů nedo-kál_y.“
Trpí očist'ujícím ohněm. Jest to oheň duchovní,
který roznítil Bůh. Ať už je to oheň podob-ný
pekelnému, nebo .at' se jím vyrozumívá vní;
terná palčivá bolest a n-eukojená touha po vy;
svoboz—enía blaženosti, přece jen se nám jím
názorně naznačuje velikostjejich utrpení. Oče—z
kávají vysvobození a nevědí, kdy přijde.

Jsou to tresty velmi bolestné, větší nebo menší,
delší nebo kratší, podl-e zasloužení. Duše v o;
čistci jsou ubohé a zasluhují účinné lásky naší;
proto jim něžně říkáme „dušičky“.

Jak dlouho bude očistec trvati? — Tak
dlouho, dokud ho bude potřeba, totiž
tak dlouho, dokud budou lidé. Soudným dnem
přestane lidstvo. Duše dobré, které přejdou 5 W
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hoto světa do druhého života, očistí se hrůzami
dne posledního a přijdou do nebe. Tehdy vy;
prázdní se očistec, přestane a bude jen peklo
a neb-c.Dušičky se z očistce dostávají
do nebe. Poslední vyjdou z očistce v soudný
den.

Duše v očistci samy si pomoci nemohou. Ce;
kají- na pomoc cizí a touží po ní. Čekají na
pomoc těch, s nimiž tvoří vzájemný svazek,
čekají na pomoc svatých v nebi a věřících na
zemi. Svatí se za ně u Boha přimlouvají. Ale
i my jim máme pomáhati.

Čím pomáháme duším v očistci? — Duším
v očistci pomáháme modlitbou a ji;
nými dobrými skutky, zvláště pak
obětí mše svaté.

Sv. František Sal. praví: „Duším v o;
čistcimámepomáhatimodlitbou, postem,
almužnami, dobrými skutk , zvláště
pak obětováním mše svaté.“ v. Lud;
v i k, král francouzský v poslední vůli takto pro;
sil svého syna: „Synu můj, prosím tě, pamatuj
na mne a na ubohou duši mou. Přispěj mi k po;
moci mši svatou, almužnami, modlitbami a jiný;
mi dobrými skutky a učiň, abych všeho, cokoliv
dobrého činiti možno, účast-enbyl.“

Duším v očistci velmi prospívá modlitba.
——Sv. František Xav. hlásal evangelium
v indickém městě Malace. Po západu slunce
chodil městem se zv-onečkem a vyzýval obyva:
tele, aby se modlili za duše v očistci. Zbožný
tento obyčej zachovávali obyvatelé, i když světec
odešel jinam za misio-nářskými prac-emi. Ustanoz
vili muž-e, který nosil v jedné ruce svítilnu, v
druhé zv-oneček, chodil městem .a vybízel k mod:
litbě za duše zemřelých. Mnozí naši křesťané se
modlí dosud po večerním klekání za duše v oz
čistci.

Mnozí dávají za zemřelé almužny. Příbuza
ní dávají v den pohřbu na mnoha místech
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hojné dary chudým a žebrákům. Jinde dávají
knězi “obnos, aby jej odevzdal na dobrý účel, než
bo kupují svíce .a dávají je zapalovati na oltáři.

Nejvíce prospívá duším oběť mše
sv até. „Kdykoli se slouží oběť mešní, spěchají
andělé otevříti žalář očistcový.“ (Sv. Jan Zlato;
ústý, “l“407)

Bůh Otec se ochotně smilovává k vůli Synu
svému, který se obětuje na oltáři. Mnozí kře54
fané dávají knězi dárek, aby obětoval mši svatou
za jejich milé, zvláště rodič-e, příbuzné a dobro:
dinc-e. Účinné pomoci máme využítí odpustky,
o nichž církev prohlásila, že jest je možno na
způsob přímluvy přivlastniti duším v očistci.

(Biskup Tomáš kantipraténský vypravuje o
své pramáti, že stál-e jen oplakávala svého jedi;
ného syna a že hrob jeho zasypávala čerstvým
kvítím, ale v modlitbách na něho nrevzpomínala.
Tu jednou viděla ve snách zástup jinochů, kteří
v bílých řízách, s blaženou tváří, s rozžatými sví;
c—emi,v slavném průvodu kráčeli. Dychtivě hle:
dala mezi nimi i svého drahého syna. Ale mar;
ně. Až konečně vidí, že její zesnulý syn kráčel
daleko za ostatními s hlavou skloněnou, s těž;
kým břemen—emna rameni, smutně. I spěchala k
němu. Plna starosti se ho táže: „Co jest ti, synu
můj, že tak samot-cn a pozadu kráčíš?“ A syn
ukazuje na své břemeno: „Hle, matko, to jsou
věnce, jež na hrob mi klad-eš, to jsou slzy, jež
marně prolévášl Ty zdržují kroky mé. Obrat'
raději slzy své k Bohu, jemu ob-ětuj modlitby
za spásu moji, a pak já budu osvobozen ode
všeho, co mne posud tíží, co mne na cestě k věč;
né slávě zdržuje.“)

Staří Řekové dávali svým mrtvým do úst peníz
(obolus) Činili tak podle své víry proto, aby
nevrlý převozn—íkz tohoto světa do říše podsvětí,
Chárón, ochotně je na své lodi přepravil na
druhý břeh, v nový svět.
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Náš básník Josef Sládek stojí v podvečer
svátku Dušiěek na hřbitově. Pozoruje malá,
plápolající světélka, a vidí v nich duše zes-nu;
lých. Zvedají se výš, jakoby se chtěly vznésti do
nebe, ale mama je jejich touha. Stále zůstávají
nad hroby, jako třesoucí se, chvějící se pláž
ménky. Praví: *

„Dušičky, bledé dušičky,
co světem šly jak bludičky,
ve vlhkých hrobech se nudí;
ta zem tak studíl

Žx stlelých rakví, z hrob-ních stěn,
se dobývají hlínou ven-,
sedají na rov, až bělí
se hřbitov celý!

Dušičky, bledé chudičky,
se shlukly — světem bludičky —
v přítmí velkého kříže
blíž k sobě — blížel“

(Po Dušičkách.)
SOUHRN:

„Smilujte se nade mnou aspoň vy, přátelé
moji, neboť ruka Páně dotkla se mnel“ (Job 19,
Zl.) Hodný věřící pamatuje s účinnou láskou
na všechny, „kteří nás předešli se znam-ením
kříže“, jmenovitě na ty, kteří umřeli jemu. Vše;
lico si za dušičky odepře, prokáže jejich úmysl
milosrdenství živým, každodenně se za zesnulé
modlívá, věnuje dušičkám odpustky, obětuje za
ně sv. přijímání a zvláště mši svatou.
NAUČENÍ:

Na dušičky vzpomínejmel Zvláště večer, v paf
mátný den úmrtí nebo jmenin zesnulého, na
hřbitově a po každé v kostele. Výroční památka.
dušiček se koná po svátku Všech svatých. Večer
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před tím se rozžíhají světla na hrobech. „Oda
počinutí věčné dejž ]:im Pane, a svělo;
lo věčné af ]1m svítíl“

KRESLEME: Tťmášek—Jan, Kresby ke katechismu,o r. 31.

A. Schneid, Zeichnen im Religionsa
unterricht. obr. 1.

49 Opekle
OT-l7KA 75. 76

PŘÍPRAVA:
Kon-rád, biskup hildesheimský měl mladé:

ho přítele a ten žil ve hříchu. Když ho biskup
napomínal k pokání, říkával: „Až potom. —
Jednou pozdě večer se připravoval biskup na
zítřejší kázání. Únavou zdřimnul. Ve snu viděl
dvoranu černě vyzdobenou. Na trůně seděl Kri,
stus, v pravo i v levo stáli andělé, před trůnem
přít-el biskupův. Byl obžalován, souzen .a na.
smrt odsouzen. Rozsudek vykonali hned andělé.
Potom odcházeli z dvorany a každý promluvil:
„Nuže, tedy čiňme dobře, dokud máme čas!“ —
V tom procitl biskup — právě vkročil do po;
koje komorník se zprávou, že přít—eljeho před
chvílí byl zabit v souboji.
P Ř IK L A D : Bibl. děj. čl. 125.' (O bohatci & Lazaroví_)

a čl. 149.(Podobenství o královské svatbě.)
VYSVĚTLENÍ:

Jest peklo. První se tam dostali andělé
—zlí duchové. Kdo je tamz lidí?—„Každý
strom, který nenese ovoce dobrého, bude vyťat
a hozen do ohně.“ (Mat. 7, 19.) Do ohně se
hází „suchá ratolest“. (Jan- 15, 6.) Kdo se pw
dobá suché ratolesti? Ven- do tmy byl uvržen
pozvaný, jenž nem-ěl roucha svatebního.“ (Mat.
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22, 13. 13.) Co je svatebním rouchem duše? —
soudný den se dostanou zavržení do pekla

i s tělem. Co je peklo? — Peklo je místo,
kde zavržení trpí věčné tresty.

O pekle lidé za našich dnů neradi slyší. Při;
cházejí s mnohými námitkami. (Z pekla se ještě
nikdo nevrátil. — To jest ovšem pravda. Filoa
sof Empedokles chtěl zkoumati jícen s-Opky
Etn—y.Zřítil se do něho a také se už nevrátil.
To jest právě vlastností pekla, že se nikdo z ně;
ho vrátiti nemůže. Peklo by přestalo býti p—ek;
lem, kdyby z něho bylo vysvobození. O pekle
a jeho trestech žádný plozemšťan z vlastní zku;
šenosti mluviti nemůže. —-Peklo je prý výmysl
kněží. Vymyslili si je, aby udržovali lid ve
strachu a poddanství. ].aká to námitka! Učení

-o pekle bylo dřÍVe než kněží a latí stejně pro
všechny — pro kněze ineknězeš)

Víra v pekl-o vždycky byla. Je tak stará
jako lidstvo. Věří v ně židé, pohané, mohamce
dání a vůbec všichni. Kristus Pán mluvil zřejmě
o pekle. Pokud svatí evangelisté zaznamenali,
mluvilo němdva cetpětkráte vždyckys na;
prosbou určitostí. Hrozil jím hříšníkům. I církev
vždyckyučila, že jest peklo. K de je s t peklo ?
— Nevím-e. Také věděti nepotřebujeme. Je nám
lhostejno, jegli snad někde ve středu země nebo
někde jinde. Jsou ještě jiné zákony než ty, kte;
rými se řídí tento svět, zákonů těch nechápeme a
naše smysly jich proniknouti nemoh-ou. Řiďmc
se slovy sv. Jana Zlatoústého: „Nepátrejme to;
lik, kde jest peklo, nýbrž raději se starejme, jak
bychom mu unikli.“

Kdo přijde do pekla? — Do peklapři;
jde, kdo zemře ve smrtelném hříchu.
Peklo je konečná stanice života hříšného. — Proč
byli do pekla odsouzeni m-n-ozí-andělé? — Zač
se dostal do pekla bohatec? — „Každý strom,
který nenese ovoce dobrého, vyťat a na oheň
uvržen bude.“ Pannám, které přišly beze svě;
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tla, řekl Pán: „Neznám vás.“ Do temného
trápení byl uvržen pozvaný, jenž neměl roucha
svatebního.Svatebním rouchem duše je
milost posvěcující. Čím se pozbývá? ——
Kdybych měl umříti dnes, nebál bych se? Mám
duši svatou?

Pán Ježíš pravil o pekle: ]. že je tam temno,
pláč a skřípění zubů. (Mat. 22,11) -— 2. Že
zavržení se mučí v plam-eni a že červ jejich než
umírá. (Luk. 16, 24.) (Marek 9, 41) — 3. Že při
posledním soudu řekne zavrženým: „Odejděte
ode mne zlořečen—í,do “ohně věčného" (Mat.
25, 41.)

Co trápí zavržené v pekle? —Zavrže;
né trápí v pekle odloučení od Boha a
oheň věčný. — Velikou bolest jim působí,
že jsou z patření na Boha navždy vyloučeni.
Nedovedeme si tohoto trestu ani představiti, ani
pochopiti. Představme si jen duši, která se od;
loučila od těla, předstoupila před boží soud,
spatřila Boha a jeho krásu, zatoužila po něm a
po jeho rajské blaženosti a nyní musí vyslech,
nouti rozsudek zavržení: Do pekla! Nikdy ne,
spatříš překrásný ráj, ani Boha! Sv. Jan Zla,
toústý učí-,že tento trest více trápí duše, než
všecka ostatní pekelná muka, ano, že tento trest
peklo vlastně peklem dělá.

P. Abel, proslulý misionář, vypravuje, že byl
kdysi v Hallu v Tyrolsku a že navštívil tan
také ústav pro choromyslné. Ředitel ústavu zal
vedl ho do veliké síně pracovní. U stolu uzřel
seděti velice sličnou dívku, která vyšívala oltářní
krajku. Přistoupil k dívce a tázal se: „Slečno,
pro který kostel vyšíváte tuto krajku?“ Dívka
mlčela, neo-dpověděla. Misionář pak jí opět pra;
vil: „Ale, slečno, vy nemáte ani předlohy pro
vyšívání?“ Dívka opět mlčela, neodpovědčla.
Misionář hluboce dojat osudem ubohých, odešel.
Venku řekl mu ředitel ústavu: „Ta dívka byla
zasnoubena a měla se vdávati. Před svatbou

208



šla navštíviti svého ženicha. Když k němu šla,
stál nahoře na schodišti prvého poschodí a vo;
lal: „Pryč ode mne! Nechci tě nikdy již vidět.“
Odpudil ji. A ubohá dívka z toho zešilela.“

Kdo vypoví osud duší, které jsou na věča
nosti od Boha zavržený!

Zavržení trpí ohněm. Když Bůh chtěl po;
trestati města Sodomu a Gomorrhu, seslal na
ně síru .aoheň. P i s mo. s v. uvádí asi p a tn á Ct;
kr á t, že v pekle je oheň. Mluví po lidsku. Chce
naz-načiti velikost bolestí, jež zavržení trpí. Sv.
František Seraf. proléval vždy slzy, kdykoliv
spatřil žhavé želez-o. Hned si vždy vzpomněl
na plamen, jakým zavržení v pekle trpí.

Kristus o zavržených pravil, že' „červ jejich
neumírá -aoheň nehaslnef' (Mar. 9, 41) Trápí je
tedy nejen oheň, nýbrž ičerv, totiž výčitky
svědomí. Zavržení si vzpomínají, že se mohli
vyhnouti tomuto trápení, zlořečí sami sobě. Trpí
se vzvdonem,cítí svou Opuštěnost a beznadějnost.
Společnost, kterou vidí-kolem sebe, jich neuklida
ňuje .a nerozptyluje, nýbrž ještě víc-e roztrpčuje
a z-neklidňuje. Býti ve společnosti zlých a zvrh:
lých působí strašná muka. Naplnění jsou zvou;
falstvím. Kdyby bylo možno, skončili by
svůj nešťastný život, ale nutno dále žíti a trpěti.

(Císař Zen-o žil prosbopášně a nozmařile. Když
se jednou opil a tvrdě usnul, odnesli jej do
hrobky a tam zazdili. Když se probudil, vstal a
podle mrtvolnélw zápachu si uvědomil, kde jest,
křičel zoufale o pomoc, leč marně. Čelem tloukl
o zeď tak silně, až si roztříštil lebku a skonal.
Trápení zavržených jest proto větší, že ani sko;
nati nemohou.

Muka tato trvají věčně. — (V severních
krajinách trvá noc několik měsíců. Tato strašná
noc vůbec nemá rána. Trest doživotního žaláře
jest trestem velmi těžkým, trest žaláře věčného je
trestem mnohem větším. Kdyby zavržení věděli,
že budou trpěti milion let, potěšili by se, po;
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něvadž by se mohli nadíti, že bud-e přece jednou
konec jejich utrpení. Hrozná je myšlenka, že
konec nikdy nepřijde. Až si vytrpí milion let,
budou tam zas-e,kde byli na počátku.

Na jistém parníku na moři seděla jednoho
poledne vznešená společnost u oběda. Bavila se
různými věcmi, nejvíce veselými a šprýmo—vnými.
Jeden pán začal také vtipkovat ;) pekle. Pravil:
„V pekle je jemná společnost: císařovéa králové,
ministři, filosofi, básníci — to jsou zajímavé
osobnosti, plné ducha a vtipu, tam nebude čas
tak zdlouhavý jako..." — „Vrak na obzoru,“
volal v tom lod-ník z koše stěžně. Vrak je opuštěž
ná loď, bez vesel, bez kormidla, plovoucí rakev.
Všichni dychtivě hleděli. A když se k lodi při;
blížili, vstoupili na ní. V saloně této opuštěné
lodi naskytl se této veselé společnosti hrozný
obraz. Nalezli tam kapitána připoutanéh-o želez;
nými pouty za ruce i za nohy ke stolu. Nohy
měl daleko nad kotníky nohI-odányod krys. Mlaf
distvá ještě tvář byla hrozně zohave-na. Hustý
vlas byl bílý jako stříbro. Ubohý kapitán zemřel
hladem. Jeho lodníci vykon-ali na něm tento
ohavný čin. A prchli s poklady lodi. Stolová
společnost, která ještě před čtvrthodin—ou byla
tak veselá, hleděla němě na z-ohavenou postavu
ubohého, hladem zemřelého kapitána. I pán, kte;
1ý prve tropil si posměšky, na smrt zbledl. „Obli/
čej jako z pekla“ , zvolala jedna dáma zděšeně.
Potom tázal se jeden ze stolové spolecnosti, jak
asi dlouho nešťastník trpěl, než nastala smrt?“
„Osm až deset dní“ , odpověděl lodní lékař,
„také déle to mohlo trvati.“ „A v pekle?“,praa
vil na to kdosi polohlasně. „Věčně“, to byl-o
jediné slovo, které všichni zvolali.

Trest zavržených je věčný.
Zavržení trpí mnoho, ale netrpí stejně. Někteří

církevní spisovatelé se domnívají, že právě těmi
smysly nejvíce trpí, kterými nejvíce hřešili. (Bo-;
hatec a chudý žebrák Lazar! Omoč jazyk můj...)
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„Mnou vchází se do města bolest-ného,
mnou vchází se do věčné bolesti,
mnou vchází se v kraj lidu ztraceného.
Vši nechte naděje, kdo vstupujete."

(Dante)
Svatá Terezie žila ve svém mládí lehkomyslně.

Kdysi jí Bůh ve zvláštním zjevení dovolil, na;
hlédnouti do pekla. Tam spatřila místečko, které
právě ďábel pro ni připravil. Světioe praví: „Trg
valo to jen několik okamžiků a přece :n-ezapom-ea
nu na to, co živ=abudu. Co jsem při tom pohledu
cítila, nedá se vylíčiti. Duše má byla sevřena,
jako by se přiblížila její poslední hodinka —
tak mi bylo smutno u srdce, že pro to ani slov
nenalézám.“ To bylo jen vidění — jaká asi je
teprve skutečnosti '
NAUČENI:

Pamatuj! „Kdo sestupuje do pekla za živa,
nedostane se tam po smrti.“ (Sv. Bernard.) ——
„Vcházejte těsnou branou, neboť široká brána
a prostranná cesta vede k zahynutí, a mnoho je
těch, kteří jdou po ní.“ (Mat. 7, 13.) Bůh.mne
opatruj od takové cesty! „Hrozně jest upad:
nouti do rukou Boh-a živého.“ (Žid. 10, 31.)
„Ať nás nezže věčný plamen, uchovej nás, Jezu
Krist-e. Amen.“

(jd věčné smrti, vysvobod' nás, Pa::ne .
K R E S L E M E : Tomášek—Jan, Kresby ke katechismu.

obr. 32.

Z P I V E ] M E :

Kriste, pro své umučení
rač nám dáti hříchů odpuštění;
at' nás nezže věčný plamen,
uch-ovej nás, Jezu Kriste. Amen.“

PŘÍKLAD K PROHLOUBENÍ:
Stará česká kronika vypravuje, že kníže O 1;

dřich pozván byl kdysi od svého souseda, vé;
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vody Syby na knížecí hody. Leč Oidřich, u;
vyklý celé dny tráviti v lesích a starých dou;
bravách na honbě za vysokou zvěří, k hostině
se nedostavil. A to popudilo hostitele Sybu
tak, že poslal svého vojína za Oldřichem s roz;
kazem, aby jej, kdekoli se s ním setká, na místě
oštěpem proklál. Cítil se odmítnutím pozvání
tak potupen, že jen krev Oldřichova mohla po;
dle jeho mínění smýti urážku jemu učiněnou.
Kníže Oldřich však nástrahám šťastně ušel. —
„Nechtěli přijítil“ ]e těžkou pohanou hostitele
nepřijati pozvání anebo se nedostaviti k hosti-ně.

50 o„„
OTÁZKA 77. ;.s'

PŘÍPRAVA:
Přijíti do nebe .a tam věčně se radovati jest

cílem našeho pozemského života. ]est neb-e.
Za odměnu se tam dostali svatí andělé. S Kristem
vstoupily do nebe duše svatých z předpeklí.
Hned po smrti přichází do nebe duše toho, kdo
zemřel neposkvrněný v křestní nevinnosti, .anea
bo kdo na zemi čas-nétresty za své hříchy buď
vytrpěl aneb-o dobrými skutky odčinil. Duše
jiných v Pánu zesnulých přicházejí do nebe
přes očistec. V soudný den se dostanou všichni
svatí do nebe i s těl-em.Kdo přij de do ne;
be? —
PŘÍKLAD: Bibl. děj. čl.v157. (Buďte pohotovčl)

anebo:

Koho Pán Bůh miluje, toho křížem navštěa
vuje. Aničku Bůh miloval, proto ji poslal
bolesti. A utrpením se stala Anička svatou. —
Tatínka měla ráda, vždyť byl tak dobrý a z-bož;
ný. Tu vypukla r. 1914 světová válka. Otec se
mus-el s milovanými dětmi rozloučiti. Maminka
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byla smutná a ustaraná. Do srdéčka Aničky Lidi
Duch svatý vnuknutí: „Nechtěla bys maminku
p-otčšiti a jí působiti radost, aby nebyla tak
smutnou?“

Již za měsíc se tatínek vrátil raněn. Stčží lm
poznali, jak byl hubený a zbčdovaný. Jakmile
se však uzdravil, již zase odešel na frontu. Byl
raněn po druhé a po třetí a konečně dne 22. čer.
vence 1915 padl. Jaká t-o bol-est pronikla srdce
dívčinol Matka Aniččina píše: „Podívala se na
mne smutně, plakala se mnou a zahrnovala mne
nčhouf'

Těšili jí, že tatíč-ek je nyní v nebi u Pána
Boha. Ta myšlenka. ji posilovala V naději.
„Chceš/li se s tatínkem shledati v nebi a navždy
; ním býti, musíš býti hodnou a zbožnou“ Tato
myš.enka ji povzbudila, aby se přemáhala ještě
ViC'c

Skoro každý den sama budila matku a prosí:
vala, aby se s ní modlila za tatíwnka Modlila se
a ukládala si malé oběti, aby maminka nebyla
tak smutná. Snažila se, aby ji ušetřila 1 nejmerv
ších starostí, aby jí ve všem působila radost,
zvláště dobrým chováním.

chhc bylo jejím cílem. Jednou pravila: „Mai
minko, smím se při mši svaté modliti bez modlí,
lební knížky?“ ——„PlOČpak?“ —„Protože umím
všechny modlitby z mešní knížky zpaměti, a
proto bývám roztržitá, když je čtu. Když však
mluvím s Ježíškem, nejsem ani trochu roztržitá.
To je, maminko, právě tak, jako když s někým
m_luvíme, tu také vždy víme, co máme mluvitiť'„A co říkáš ]ežíškovi?" —- „Že ho mám
r—áda.Potom s ním mluvím o tobě a o ostatních,
aby byli hodni. Nejvíce s ním mluvívám o hříš;
nících.“ A trochu se zardívajíc pravila: „A pak
mu říkám, že bych jej ráda viděla.“

Matka se zarmoutila nad tím a tázala se: „A
nepomýšlíš při tom, jak velkou bol-est bys mi
způsobila, kdybys odešla patřit na ]ežíška?“
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— „0 .ano, maminko, pamatuji na to, a nerada
bych ti dělala starosti! Ale, hle, tatínek je už
v nebi, ty tam také přijdeš a ostatní též; vždyt
nebe je naším cílem!' (Šťastné děti. —-Vyd.
Exerciční dům v Hlučíně, str. 4.)

VYSVETLENI:—

Do nebe přijde,'kdo zemře v boží mi;
losti .anemá co trpěti za hříchy. Nebe
jest nejlepší odměnou ctnosti. Svatí sklízejí, co
:aseli.

Bl. Vianney pravil, že svatí v neb-ijso-uka;
pitalisté, kteří žijí z důchodů, jež si na zemi na;
shromáždili a zabezpečili.

Radosti jejich jsou veliké. Sv. Pavel dí, že,
.„čeho okno nevidělo, .a-ni ucho neslyšelo, ani
“.asrdce nevstoupilo, co Bůh připravil těm, kteří
ho milují.“ (1. Kor. 29.)

Velikou radost jim působí, že mohou p atřiti
na Boha. Na hoře Tábor ukázal Kristus Pán
třem apoštolům božskou velebnost. Sv. Petr
volal: „Pane, dobře jest nám zde býti“. (Mat.
17, 4.) Pán Ježíš pravil o nebi: že „dobrý
?. věrný služeb-ník vejde v rad-ost Pána svého
(Mat. 25, 21.;) že je tam jakoby večeře veliká,
při které Pán bude sám posluhovat (Luk. 1__2,
37.;) .a že blaženost nebeská bude trvati věčně
(Jan 16, 22.)“— „Radujte se a plesejte, nebot
vaše odplata je hojná v nebesích.“ (Mat. 5, 12.)
Apoštolové o nebi: Sv. Jan praví: „Ejhle
stánek boží s lidmi a on Bůh, přebývati bude
s nimi a setře všeliko-u slzu s očí jejich a smrti
už nebude, .ani zármutku, ani bolesti, neboť první
věci p-omi—nuly.“ (Zj-ev. 21. 3. 4.)

Co blaží svaté v nebi? — Svatév nebi
blažípatření na Boha a pokoj věčný.
V radost tu není přimísena žádná trpkost a není
zkalena žádným soužením. Zvláštní výsadou je;
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jich jest, že nemohou zhřešiti. Jsou jisti,
že radosti tě nikdy neztratí. Bůh zahrnuje své
vyvolené všelikými rozkošemi. Dává jim vyšší
poznání a vyšší vědomosti, jež je blaží. Bůh
dovoluje jim naslouchati rozkoš-ným písním ana
LlČlSkýl'n.Dává jim dokonalou svobodu. I vzpoa
mínka na vykonané dobré skutky jest jim zdroa
jem radosti a blaha. Statečná matka synů Mák;
kabejských pro-to povzbuzovala své syny k vy;
trvalosti: „Pohled' k nebil“

(Za pronásledování křesťanů císařem Vale;
z'iánem byl mezi chyoenými také mladý chlapec
Cyril z města Cesaree v Malé Asii. Ani hrozby,
ani četné rány, ani mučidla, .ani pláč útrpných
diváků jej neobmčkčil k odpadnutí. Naopak
pravil: „Těším se na překrásné nebe. Kéž bych
tam již byl, .a proto nebojím se smrti, ano, če;
kal jsem od vás, že mně spíše místo pláče chuti
dodávati budet-e.")

Svatí jsou nevýslovně blaženi světlem věčným.
Mojžíš prosil kd si na hoře Sinai, aby směl
viděti boží tvář. ospodin mu však odpo-věděl:
„Vidčti mne a zůstati živ, žádný člověk nemůže.“
(2. Moj'33, 13. ZO.)Na to stačí duše ojasněná
světlem božím. Jako se nozvíjejí lupeny jarn m
slunc-,emtak na výsluní světla věčného se rozvme
duše, aby zbystřela, zesílela a byla schopna vi,
děti Boha „tváří v tvář", „tak jak jest“. Proto
blaženost nebeská nikdy se nezmenší. Ani stín
závisti, že jiný je blaženější, ani stín zármutku,
že někdo je zavržen. Svatí souhlasí dokonale
s tím, co chce Bůh. A nikdy vnesevšední. Kdo
pije z vody pozemské radosti, žízniti bude opět.
„Kdo však se napije vody ode mne, nebude
žízniti na věky.“ (].an 4,13.) Dětinně to zná,
:orňuje báseň o mnichu Fortunátovi. — A nil
kdy neskončí. „Opět vás uzřím a radovati se
bude srdce vaše a radosti té vám nikdo neveza
me.“ (Jan 16, 22.)
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NAUČENI:

Pozdvihni se duše, z prachu, zalet' k rajským
končinám! „O jak se těším, až zaslechnu lahoda
má slovo: vcjdi v radost Pána svého! To mi za
svitne krásný, blažený den, jenž nebude míti
večer-a.“ Tlak umíral sv. Augustin r. 430. „Uvif
dím-e se opět“, psal krátce před smrtí sv. Alois
své matce .a skonával se slovy žalmu (121, l.):
„Zaradoval jsem se, když mi řečeno bylo: Pů;
jdeme do domu božího“ ('l' 1591.) Mohu se tak
těšiti já?

MODLEMESE:

„Abys mysli naše k nebeským žá
“dostfempozdvihlnouti ráčil, tě pro
sím'e, uslyš nás!“

Nlestanej se, duše má, že život je krátký,
ten nám teprv počíná za zemskými vrátky.

(K. Kavlíček.)
K R E S L E M E : Tomášek—Jan, Kresby ke katechismu=

obr. 32. 33.

PŘÍKLAD K PROHLOUBENI:

„Přijď království tvé.“ — Kající lotr se modlil:
„Pane, mZpomeň se na mne, až přijdeš do krá;
lovství svého.“ „Království nebeské patří sva;
tým dětem: Sv. Františoe Římské umíral synáček
Jan. Bylo mu sedm let. Po zaopatření pravil
matce: „Nneplačte, maminko, denně jsem se mo:
dlíval k Pánu Ježíši: Přijď království tvé.“ Nyní
mne'volá: „Pojď !“ Pož-eh-n-ej-temi! Nezapomenu
v nebi na vás.“ Potom složil ručky křížem, u;
smál se naposled .a skonal. — Sv. Tomáše Akvins
ského se tázala sestra: „Dostanu se do nebe?"

„Eos-tam?, odpověděl svatý učen-ec,„ale musíšc tít.

Chci já se opravdu dostati do nebe? —
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51 Soudný den
OT.-tZKA 79

PŘÍPRAVA:
Víra i věda nás _učí,že všemu lidstvu nastane

kdysi den poslední. Kdy to-bude, ví jediný Bůh.
V ten den bude Ježíš Kristus všechny lidi sou;
diti. Sám předpověděl, co bude soudném-u dni
předcházeti a co se v soudný den s námi stane.

PŘÍKLAD: Bibl. děj. čl. 155. (O soudném dní.)
a čl. 156. (O posledním soudu.)

VYSVETLENI:

Nebe a zeměpominou.Jak zanikne ten;
to svět? ——Na tuto otázku víra nemá odpo;
vědí.. Uče—ncise domnívají, že všechen život na
naší zeměkoulizaniknene-do s tatkem te pla.
Všechno tep-lo přijímá naše země ze slunce.
Množství tohoto tepla je uohr-omné,ale není než
vyčerpabeln-é. Slunce chladne a kdyby to trvalo
třeba 17 milionů let, přece vychladne. A tak
zanikne i živ-ot naší země. Jiní zase praví, že
svět zahynenárazem nebeských těles.
Nebo že slunce některé těleso k sobě přitáhne a
pohltí. Následkem toho se slunce zvětší, žár
jeho se zvýší a bud-e tak palčivý, že jej země
nesnese. A tak by země zahynula ú palem.
Písmo sv. — zdá se — kloní se k druhému ná:
zoru.„Přijdet' pak den Páně jako 2104
děj, v kterémžto nebesa s velkou
prudkost'í pominou a živlové horko;
stí se r-ozplynou. Země pak i díla, kte;
ráž jsou na ni, vypálena budou.“ (2.
Petr. 3, 10.)

Kdy zanikne svět? — To neví nikdo
z lidí. První křesťané za strašnéhopw
následování římských císařů a zvláště za ukrut;
ného Nerona byli tak zmateni, že někteří z nich
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viděli v něm již anúkrista a očekávali konec
světa. Sám apoštol Pavel musel Soluňské u;
klidňovat, aby nevěřili takovým znepokojují;
cím řečem. — Ve středověku drželi se blouznivci
chiliasmu, učení o 1000 l-etémtrvání spravedlivé
říše Mesiášovy, po níž přijde poslední soud.
A v naší době přivandrovalésekty z Arne;
riky, zvláště adventisté, každou chvíli nás straší
koncern světa. A zatím nevědí nic. Sv. Marek
výslovně praví: „O tom pak dní a hodině žádá
ný neví, ani andělé v nebi, ani Syn, leč jedině
Otec. Mějte se na pozoru, bděte a modlete se;
neboť nevíte, kdy ten čas přijde." (Mar. 13,
32—31) Jedno je jisté: Nebe a 'země pominou.

Co se stane v soudný den, předpověg
děl Pán Ježíš; totiž: předejdou znamení. „Slunce
se zatmí, měsíc nedá světla svého a hvězdy bu;
dou padati s nebe.“ Ohněm, zemětřesením, po;
vodní- .a hrozným strachem zahynou lidé na zemi.
— Potom vzkřísí Pán všechny mrtvé hlasem an;
dělů, kteří shromáždí vyvolené a rozdělí svaté
ode zlých. Svatí budou státi po pravici, zlí po
levici. — Konečně se ukáže na nebi znam-ení
Syna člověka a on přijde viditelně a slavně na
zem, aby soudil živé imrtvé, svaté izlé. —
„Tělaa vzkříšení“ znam-ená:věřím, že tělo
naše bud-e po smrti vzkříšeno. V soudný 'den
vzkřísí naše tělo Pán Ježíš, totiž spojí duši opět
s tělem. „Odtud přijde soudit živých i mrtvých“
Kdo přijde? — Odkud přijde? — K čemu při;
jde? ——Po které straně budu státi já? — Co
máme věřiti o soudném dni? -— Že Ježíš Krig
stus vzkřísí všechny mrtvé, přijde viditelně s
nebe na zem a bude nás veřejně soudit.

Čím dokázal Kristus Pán, že vzkříšení je možg
né? (Sám sebe vzkřísil z mrtvých.) ——Čím du;
še za živa světější, tím těl-ovzkříšené
krásnější. Zvlášť oslaveno bude tělo
posvěcené svatým přijímáním.
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Kterak přijde Kristus Pán s nebe?
(Viditelně jako BůhgčlověkJ „Uvidíte Syna. člo;
věka přicházeti v oblaku nebeském. (Mat. 26,
64.) Ten Ježíš, který se vznesl od vás do nebe,
zase přijde tak, jako jste ho viděli odcházeti.
(Sk. .ap. 1, II.) „Ejhle, Hospodin, přijde a všich;
ni svatí (andělé) s ním.“ (Zach. 14, S.) —-Kte;
rak pronese Kristus Pán rozsudek?
(Veřejně) Bud-e to tedy soud veřejný anebo
obecný; také mu říkáme „soud _poslední“.

Sv. Metoděj, apoštol slovanský, přišel na
svých apoštolských cestách také k bulharskému
králi Borisovi. Chtěl ho získati pro víru kře;
sťansko-u. Ale hrdý ten pohan zatvrzele pravou
víru odmítal. A tu sv. Metoděj, jenž věděl, že
král má zalíbení ve věc-ech jevících hrůzu, na;
maloval obraz posledního soudu a ukázal mu
íej. Současně mu živým slovem vylíčil a do;
plnil, co znázorňuje. Král, spatřiv velebnou po;
stavu přísného soudce, radost spravedlivých a
muka završených, zm-ěknul a stal se přístupným
dobrému poučení, aby také jed-nou mohl se ra;
dovati s dobrými a ušel trápení bezbožných.
Přijal pravou víru a křest r. 861.

(Sv. Alžběta Durinská, velká dobroditelka
chudých, opuštěných a nemocných, sama navště;
vovala chudé v nemocnicích a v jejich příbytcích.,
ač byla šlechtičnou. Když jí její společnice do;
mlouvaly, aby se tak nesnižovala, odpověděla:
„Připravuji se na den posledního soudu, abych
přísnému Soudci říci mohla: „Hle, Pan-e, tolikrát
jsem Tě lačného krmila, žížnivého napájela, na;
hého odívala, nemocného navštívila, buď mi mi;
lostiv!“)
N A U Č E N Í :

„Věřím v život věčný." Při smrti odchází na
věčnost duše člověk-a,po soudu posledním bude
žíti věčně oelý člověk s duší is tělem. Život
věčný je v nebi a v pekle. Dvě cesty vedou na
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věčnost ke dvojí bráně. (Mat. 7, 13, 14.) Ke
které bráně směřují já? Kde domov
rn ů jr?

„Nebeské je tvorstvo krásné,
blage tomu kdo tam dojde,
v ž1vot věčný, oheň jasný
svatého ducha. Kyrie eleisonl“

K R E S L E M E : Tomášek—Jan, Kresby ke katechismu,
obr. 34. _
PichleraKrópfl, Volksschungatechesen,
I. Bd., str. 233.

.VĚŘÍM V BOHA.
OTCE VŠEMOHOUCÍHO, STVOŘITELE NEBE [ ZEMĚ.

9. IVlEZU KRISTA,SYNAIEHO ]EDINÉHO,PÁNA NAŠEHO;
. IENŽ SE POČAL Z DUCHA SVATÉHO. NARODIL SE

Z MARIE PANNY;

. TRDĚL DOD DONTSKÝM DILÁTEM, UKŘIŽOVÁN,L1MŘEL

1 POHŘBEN IEST ;

. SSTOUDIL DO DEKEL, TŘETÍHO D'NE VSTAL Z MRT
výcn;

. VSTOUPIL NA NEBESA, SEDÍ NA DRAVICI BOHA, OTCE

VŠEMOHOUCÍHO ;

. ODTUD DŘIIDE SOLIDlT ŽIVÝCH I MRTVÝCH.

s. VĚŘÍM \! DUCHA SVATÉHO;
. svmou CÍRKEV OBECNOU, SVATÝCHOBCOVÁNÍ;

10.

11.

12.

HŘÍCHÚV ODDUŠTÉNÍ;

TĚLA VZKŘÍŠENÍ;
A ŽIVOT VĚČNÝ.

AMEN.

OTČE NÁŠ, IENŽ 151 NA NEBESÍCH!
POSVĚÍSEIMÉNOTVÉ!
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DOSLOV

Po příznivém přijetí katechesí !( Ill. části „Plň

zákon boží" posílám vdp. katechetům část I..

„Věř svaté pravdyl“ s prosbou, aby dílko při=

jali opětně jako dobře míněnou věc. Nasbíral'.

jsem mnoho látky k velikému katech. staviva.

Vdp. katechctům ovšem je ponecháno na vůli

dle svého katechese zpracovati, poněvadž autor

není odborníkem. Za milé rady & povzbuzení"

k práci děkuji svému příteli prof. Machovi, za

obtížnou korekturu společníka Spol. knihtiskár=

ny a milému spolubojovníka na pláních ruských

p. Ant. Tlollneroví a nemenší přátelský dík patří

akademickému malíři, prof. Beranovi. za úprav=—

nou obálku.

Zábřeh, o sv. Václavu 1937.
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