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Dr. JOSEF ŽIVOTE

KATECHES
. |< DESATERU BOŽÍCH PŘIKÁZÁN'I

KATECHESE
K DESATERU BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ

ČÁST"'

PLN ZÁKON BOŽÍ!

3.VYDÁNÍ

[)n JCDSIEFŽ|\/C)TE|(

PROSTĚJOV

»Mám radost z každého nového přínosu naši české ka—

techetiky.<<Dr. Tauber, Našinec 235, str. 2.)

TIŠTĚNO JAKO RUKOPIS

»Ve prospěch katechesí lze uvésti, že materiál je velmi
dobrý, vysvětlení všestranné, důkazy jasně & přesvědčivě,
stálý zřetel na výchovné momenty a na vlastní účel ka—
teches, kterýmž jest nábožensko-mravní život. Tomu vy
hovují katechese plně. Mimo to dlužno uvážiti, že v na
prostém nedostatku vypracovaných katechesí kněžstvo by
vděčně přijalo také tento pokus, který může býti podnětem
k dalšímu vývoji.< (Karel Reban - 21. V. 1934.)

Vytiskla knihtiskárna Václava Horáka v Prostějově 1939.
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Hlas svědomí
OTÁZKA153

PŘÍPRAVA:
jak žití, abychom došli spasení, stanovil Bůh,
náš nejvyšší Pán, svým zákonem. Zákon boží po—
znáváme z hlasu svědomí, z desatera božích přiká—
zání a z evangelia. Co je hlas svědomí? - Při kaž
dém jednání ozývá se nám v duši jakoby hlas: toto

je spravedlivé, ono je nespravedlivé; toto je po
čestné, ono je nepočestné; toto je dobré, ono je
zlé; toto se smí, ono se nesmí. Tak nám rozum
připomíná zákon boží. Tento hlas rozumu slove
s v ě d o m i. Svědomí před činem pobízí nebo va
ruje; po činu chválí nebo vyčítá, blaží nebo mučí.
Po každém činu se v nás ozve - a chtěj nechtěj

- vyřkne rozsudek nad námi: Teď jsi to udělal
dobře . . . ted' jsi byl zlý!
PŘÍK

LAD:

Bibl. děj. čl. 4. (Kain zabil Abela.)

VYSVĚTLENÍ:

1.Dobré a zlé svědomí.
a) Hlas svědomí se nachází v kaž
d é 111č l o v ě k u. Božský Spasitel pronesl krásná
slova: >>Svíce těla tvého je oko tvé. Bude—lí oko

tvé sprostné (poctivé, klidné), všecko tělo tvé bude
světlé; pakli bude nešlechetné, také i tělo tvé tma
vé bude. Viz tedy, aby světlo, které jest v tobě;
nebylo tmou.<<(Luk. 11, 34, 35.) - Světlem,
jež svítí v našem nitru, rozumí Pán ježíš s v ě d o 
m i. Klidné, jasné svědomí hřeje a blaží člověka
jako letní den, plný radostí a jasu. Ve svitu d o'b -'
r é ho svědomí nelekali se křesťané žaláře, muk
a vyhnanství. - Vzpomeňte oné noci, kdy s v.
P e t r, žalářován H e r o d e m Agrippou, byl stře
3

žen čtvernásobnou stráží, aby druhého dne byl vy
veden na popraviště. Křesťané plni žalu a strachu
bdí a modlí se, by Bůh nedopustil, aby byli zba
veni svého dobrého pastýře. Hodiny míjejí, strach
jejich roste, sv. Petr však klidně spí. Ano, to je
síla dobrého svědomí, jež činí každý náš krok
pevným a bezpečným, každé slovo určitým, výraz
tváře klidným, jednání důsledným a čestným. - Cí
tím odpovědnost za své skutky. Učinil-li jsem
dobro, pochválí mne něco uvnitř - d o b r é s v ě 
d o m i.

b) Učinil—lijsem něco špatného, pálí mne něco

uvnitř, obviňuje, trápí, hlodá, zneklidňuje. To je
v každém člověku: v dítěti, v dospělém, ve vzdě
laném, v nevzdělaném. Malé dítě ještě ani nesly
šelo o svědomí. A ono už je v něm činné: jak se
skrývá před svými rodiči, když udělá něco špat—

ného!- Zlé svědomí.- Zlé svědomí je

jako z v o n, jenž ve chvíli, kdy hledáš odpočinku,
se rozezvučí a bije na poplach. _lejako š í p, který
ustavičně v ráně vězí, že se nikdy nemůže zacelitL
Žádný had není tak jedovatý, žádná dýka tak ostrá,
žádný zub tak bolavý a žádný jed tak prudký jako
zlé svědomí.

c) Hlas svědomí nelze nikdy utlu—
míti. jak mnozí se o to pokoušejí! Když jim
vytýká: »Ty tak žiješ? Nestydíš se? Nebojíš se
Boha?<<Tehdy se jej snaží utlumiti. Kterak? - V pí
tí, zábavě . . . ale marně! Nastanou Opět chvíle, kdy
přestane omámení, kdy mizí radost a veselí. A v
opuštěnosti zase vzkřikne neklidné, nepokojné svě—
domí.
Tehdy se plní slova Písma sv.: » B e 2 b o ž n ý

prchá, ikdyž ho nikdo nepronásle—
cluj e.<<(Přísl. 28, l.) Plní se slovo
že »červ jejich neumírá<<. (Marek 9,
mim poznávají zákon boží i pohané,
jasně a zřetelně. Sv. Pavel praví, že

Krista Pána,
43.) Svědo
ale ne dosti
pohané uka—

zují, že dílo zákona jest vštípeno v srdcích jejich,
4

a o tom svědectví Spolu vydává jejich svědomí,
tím totiž, Že myšlenky jejich budou se vzájemně
obviňovati nebo i zastávati. (Řím. 2, 15.)
Život je plný tajemných případů. jakýsi Bessus
- vypravuje řecký spisovatel Plutarch - zavraždil
vlastního otce. Nikdo o tom nic nevěděl. Zločin
nevyšel najevo. Ale tot' zajímavé - otcovrah od
toho dne nemohl naslouchati švitoření Vlaštoviček.
V uších mu znělo, jako by každá Vlaštovička říkala:
»Vrah! Vrah!<< - Všecka vlaštovčí hnízda, která
v okolí spatřil, zničil - ale to nic nepomohlo. Klidu
nenabyl. Až se konečně prozradil před jedním člo
věkem, že ty“ prokleté vlaštovičky vždy křičí, že
on zabil svého otce. Dotyčný ho pojal v podezře
ní . . . začalo se pátrati . . . a starý hřích vyšel na
jevo. Stalo se tak před dvěma tisíci lety.
Skoro totéž se stalo r. 1859 v malé moravské
vesnici. V Lipnici vypukl strašný oheň. S počátku
ještě nikdo nevěděl, že vesnice byla zapálena ze
zaslepené msty. Bylo nápadné, že po požáru jistý
občan se bázlivě vyhýbá lidem a ukrývá se vždy
doma za zavřenými dveřmi. Byl to palič. Před ním
od té doby ustavičně tancovaly postavy pohoře—
lých. Ukazovaly mu na strom ve dvoře: >>Tam,
tam se oběs!<<Nešťastník vyt'al strom. Vesničané
viděli, jak se den ze dne modlí s rukama zdviže
nýma k nebesům .“. ._ale nic mu to neprospělo.

Ko—

nečně se přihlásil soud-u. já jsem palič.
d) jaká tajemná moc trůní v naší duši! - D 0 b r é
s v ě d o m i zpívá, špatné burácí. Hlas dobrého
svědomí je chvalozpěvem: »Vytrvej! Bůh tě zná!
Vidí, jak se musíš namáhati pro dobro. Neboj se,
Bůh nezapomene na tvůj šlechetný boj.<< >>B u d'

věrný až do smrti, a dám ti korunu

živ ota.<< (Apok. 2, 10.) Tak zpívá dobré svě—
domí.

e) Alejak burácí hříšné

svědomí!

»At'

jsi kdekoliv, nemůžeš se před Bohem ukrýti. Nikdo
neviděl tvého zlého činu, nikdo neviděl tvých špat
5

ných myšlenek - nikdo z lidí, ale viděl je Bůh, a
On na ně nezapomenel<< »l kdybys v té největší
tajnosti dělal špatně věci, jejich černý stín se zved
ne a pronásleduje tě a splácí ti sedmdesátkrát a
sedmkrát. Ať v jakékoli tajnosti činíš dobro, květ
jeho i po letech bude padat na tvou hlavu.<<(Gár
donyL)

Zlé sv ě d om í, toť žalobník, soudce a kat
v jedné osobě! Krutá muka svědomí líčí jaroslav
Vrchlický ve verších:
»Na kraji lesa oheň udělám,
jenž zkřehlé tělo z mdloby zotaví;
snad rudou září ohně zlekáni,
nepřijdou ke mně vlci hltavi.
Tak učiním. Však práce zbytečná.
Po celou noc jsem v hrozných mukách bděl
na nejhoršího vlka pod sluncem:
»Na svědomí jsem vlastní zapomněl.<<
(Z hlubin.)

2.Svědomitý, nesvědomitý.
a) Putifarova žena chtěla joseta

svésti ke

hříchu. Ale _Ioset'jí řekl: »Kterak bych mohl to zlé
učiniti a hřešiti proti Bohu svému!<< Tak odpíral

pokušení vytrvale den co den. A když se nemohl
ubrániti jinak, utekl ven. Žena se mu však pomstila.
Když se Putífar vrátil domů, řekla mu žena zlostně:
»Otrok josef přišel a chtěl mě svésti ke hříchu.<<
Pán uvěřil své ženě, rozhněval se velice a vsadil

josefa do žaláře.
_loset se dostal sice do žaláře, ale i tam byl
Hospodin s Josefem; Bůh daroval mu i zde klidné
a pokojné svědomí. Bůh však se postaral, aby se
Josef dostal z vězení a stal se za to vladařem
egyptským.
b) N e v i n n a Z u 2 an a, manželka Joachimo
va, vznešeného zajatce judského v Babyloně, byla
rodiči vychována v bázni boží. Dva přední soud
cové, zlosynové, chtěli ji svésti ke hříchu. A když
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jim nebyla po vůli, hrozili jí: »Nesvolíš-lí, udáme
tě soudu, že jsme tě dopadli ve hříchu. Lid pak tě
ukamenuje.<< Zuzana si povzdychla a řekla: »Smrt
na mne čeká, ať to učiním nebo neučiním. Ale než
bych p ře d o č i m a P a n ě zhřešíla, raději ne
vinná půjdu na smrt.<<l zavolala o pomoc.
c) je mnoho lidí, kteří slyší hlas svého svědomí.
Také vy naslouchejte hlasu svého svědomí! Potom
budete míti radost a pokoj v duši! Večer budete
míti vědomí: »Dnes jsem vykonal něco dobrého.<<
Zpytujte svědomí denně bedlivě! Zpytování svě—
domí spojené s dokonalou lítostí je nejdůležitější
částí večerní modlitby. Ukládejte se k spánku tak,
jako byste měli v noci umříti.
d) Jsou mnozí, kteří poslouchají hlasu svědomí.
Žena Putitarova jednala proti svědomí. Byla
nesvědomitá, když obžalovala nevinného joseta
u svého manžela.
e) Odstrašující příklad nesvědomitosti máte na

jidáši.

falství.

Zrada na ježíši přivedla ho až k zou

NAUČENh
Pečuj o Správné svědomí! Rozum se časem mýlí
a nebývá jasný u všech a stejně; a tak i svědomí
bývá bludné. Svědomí se vzdělává učením nábo
ženství, životem podle víry a svatou zpovědí. Člo
věk útlého svědomi chrání se i hříchů malých a
snaží se konat i malé povinnosti. Je dobře s tím,
0 kom se může říci: »je svědomitý<<, zle však,
řekne-li se právem: -»Nemá svědomí.<<On svědomí

sice nepozbyl, ale uspal je v sobě. - Proti svědomí
nesmíme nikdy jednati. Proč? - Protože svědomí
nám hlásá vůli nebo-li zákon boží. »Všechno, co
není z přesvědčení, hříchem jest.<< (Rím 14, 23.)

PŘÍKLADI(PROHLOUBENÍHNMmaCMun
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Desatero Božích přikázání

PŘÍPRAVA:
V každém spořádaném spolku upravují psané zá
kony život jeho členů. Tyto zákony řídí se však
podle času a potřeby, takže zákoníky národů jsou
občas podrobovány velikým změnám.
jest však krátký zákoník, který je vepsán již
čtvrté tisíciletí beze změny do kamene. A tento zá
koník se jmenuje Desatero Božích přikázání. Těch
to stručných deset zákonů upravuje nejen mravní
život každého j e d n ot ] iv c e, ale upevňují klid,
pořádek a štěstí také celých n á r o d ů. Každé pří
kázání boží směřuje netoliko k našemu spasení
věčnému, nýbrž i k časnému blahu lidské společ
nosti. Bůh je oznámil národu israelskému s hory
Sinaj.
PŘÍKLAD:

Bibl. děj. čl. 29. (Bůh oznámil desatero

pňkázání)

VYSVĚTLENH

I.Bůh měl právo dáti lidem přiká

zání.

a)_|est naším pánem. »jájsemHospodin,
Bůh tvůj.<<Bůh jest naším pánem, my jsme jeho

poddanými, jeho služebníky a služebnicemi, jeho
majetkem; neboť On nás stvořil. Proto jest nám
činiti, co přikazuje. jest nám zachovávati jeho pří

kázání

b)jest

'

naším

otcem. »Otčenáš,<<
učínás

ježíš ve své modlitbě. Co přikazuje vám otec do
ma? - Co vám otec doma zakazuje? - Proč vám
přikazuje otec, abyste chodili do kostela, do ško
ly? - Proč vám zakazuje, abyste se stýkali se špat—
nými kamarády? - Otec dobře s vámi smýšlí, on
8

vás miluje. —Měl by Bůh nás - své dítky - méně
milovati? - »Bůh jest láska,<<praví sv. jan. Poně
vadž nás miluje, dal nám přikázání. K čemu slouží

ukazovatelé cesty? - Jak by se dařilo cestujícím
bez nich? - Bez přikázání božích bychom cestu
k spáse také nenašli. »Blahoslavený muž, který za—
chovává přikázání boží.<<

2.Přikázání jsou dána všem lidem.
a) ls r a el i tů m. - Pro ně je předně oznámil
Bůh. Jím je dal na deskách, které odevzdal Mojží—
šovi. Kde byly kamenné desky uschovány? 

b) V š em lid e m. - O pohanech praví sv.
apoštol Pavel: »Dílo zákona napsáno jest v jejich
srdcích, svědomí jejich dává jim svědectví.<<- Svě
domím poznávají zákon boží, ale ne dosti jasně a
zřetelně. - Že přikázání platí i nám křesťanům,
pravil jasně Pán _ležíš: »Nemyslete, že jsem přišel
zákon zrušit a proroky. Nepřišel jsem je zrušit,
nýbrž naplnit.<< 

SOUHRN:
Bůh dal nám přikázání. Má k tomu právo, poně
vadž jest naším Pánem a Bohem, náším Otcem.
Co poroučí a přikazuje, je k naší spáse. Přikázání
boží nejsou dána jen lsraelitům, nýbrž všem lidem
bez rozdílu.

NAUČENH
Na hranečnícich lidského života napsal Bůh svo
je přikázání. Kdo je porušuje, dopouští se hříchu.
Bůh si přeje, aby jeho přikázání byla zachovávána
všemi lidmi. Před smrtí napomínal Mojžíš lid
israelský: »Zachovávejte a konejte, co vám Hospo
din přikázal, jděte po cestě, kterou vám Bůh po
ručil, abyste žili a vám se dobře dařilol<<Podobně
bych řekl vám, děti: »Zachovávejte přikázání až
do konce života!<<, neboť to jest láska k Bohu,
abychom zachovávali jeho přikázání.<<(1. Jan 5, 3.)
9

Umíň si dnes pevně, že cestou do školy, doma, před
školou i ve škole budeš zachovávati boží přikázání.
Nebuď necitelný, nehádej se, nebuď neposlušný,

nelži!Bůh tak chce.
MODLEME SE:

Milý Bože, Tys's nám dal přikázání, abychom je
věrně plnili a tak se do nebe dostali. My však jsme
slabí a ubozí, proto nám, o Pane, pomoz, abychom
tvá přikázání mohli až do konce věrně plníti. Amen.

PŘÍKLAD K PROHLOUBENÍ:
Za krásného podzimního dne seděl jsem d0po
ledne u svého psacího stolu. jedno křídlo okna bylo
otevřeno, aby teplé sluneční paprsky tím snadněji
mohly do světnice. Odkudsi zabloudila mezi dvě
tabule bzučící vosa. Z venku lákala ji k sobě zlatá
záře sluneční. A proto celá ustrašená bila stále
prudčeji a prudčeji do skla, aby dosáhla svobody,
až po novém bezvýsledném úderu padla omráčená
na okenní rám. Ubohá malá vosa! Život, radost,
světlo ji tak lákají. . . . vedle ní je druhé křídlo okna
otevřené, mohla by být ihned na svobodě! Ale ona
o tom neví a hledá svobodu, radost i život tam, kde
jich dosáhnouti nelze.
Když jsem chtěl večer zavříti okno, ležela vosa
nehybně na okenní římse. Zaplatila životem za to,
že hledala světlo a štěstí na bludných cestách.

TICHÉ ZAMĚSTNÁNÍ:
Napište desatero přikázání! - Sepište sami mo
dlitbu, v níž budete Boha prositi, aby vám dal sílu
k zachování přikázání! 
K R E S L E M E : ]. Zivotek, Zvěsti o Bohu, str. 61.
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Hlavní přikázání Páně
OTAZKA154

PŘÍPRAVA:
Svědomím poznávají zákon boží í pohané (Řím
2, 15.), ale ne dosti jasně a zřetelně. Zřetelně zjevil
Bůh zákon svůj desaterem přikázání, které oznámil
národu israelskému s hory Sinaj. Každé z nich smě
řuje netoliko k našemu spasení věčnému, nýbrž
i k časnému blahu lidské společnosti.
Z evangelia se pak dovídáme, že Pán Ježiš de
satero přikázání doplnil (Mt 5, W.), správně vyložil
&pro všechny lidi potvrdil. Svým příkladem ukázal,
jak máme zákon boží plniti dokonale. Veškeren
zákon boží shrnul v jedno přikázání hlavní.
PŘ Í KL A D : Bibl. děj. čl. 11. (Abraham obětoval lzáka.)

Hlavní přikázání lásky:
a) Ve St. 2.: Když M oj ž íš pozoroval, že se
blíží konec jeho života, dal lidu svému poslední
napomenutí. Mimo jiné pravil: »Milovati budeš
Pána Boha svého z celého srdce svého, z celé duše
své a ze vší mysli své.<<

b) V N. Z.: jednoho dne učil Pán

_ležíš

v chrámě. Tu povstal jeden z á k o n i k 2 e z á 

stu p u a tázal se Pána ježíše: »Mistře, co mám
činiti, abych měl život věčný?<<ježíš mu pravil:
»Co jest o tom psáno v zákoně?<<- Zákoník odpo
věděl: »Milovati budeš Pána Boha svého z celého
srdce svého a z celé duše své a ze vší mysli své.
To jest největší a první přikázání.<< (Mat. 22,

37-38.)

VYSVĚTLENM

Coznamenázmilovati budeš Pána Bo

ha svého z celého srdce svého?
11

1.Láska naše k Bohu má zaujímati

celé naše

srdce. Srdcemá býti Bohuoddá

no. V srdci našem nemá býti nic, co by se netýkalo
lásky k Bohu. Krásný vzor takové lásky máme
u P a n n y M a r i e. _lak velice milovala Pána je
žíše! Věděla, co jí bylo od anděla zvěstováno, komu
andělé zpívali při narození: »Sláva na výsostech
Bohu.<<Věděla, komu se pastýřové klaněli, ke komu
se přišli tři králové pokloniti. A jak jej milovala
celým srdcem! Vzpomeňte, když se jí ztratil na
cestě se slavnosti jerusalémské. Sama přiznala:
»Hle, s bolestí hledali jsme tebe!<<Cestou křížovou
doprovázela ho až na horu Kalvarii a zůstala při
něm, i když se země třásla a skály pukaly. Tak jej
milovala. To byla láska z celého srdce.
Takovou lásku z celého srdce krásně naznačil
s v. A u g u s t i n : »Přál bych si,<< pravil,

»aby

všecky žíly mě a všecky nervy byly zlatými páska
mi a těmito páskami aby bylo upevněno mé srdce
k Bohu mému.<<

2. Milovati Pána Boha z celého srdce znamená:

nikomu nedávati

v srdci svém před—

n 0 st p ř e d B 0 h e m. Ani otci, ani matce, ani
dítěti nebo komukoliv. »Kdo miluje otce nebo mat—
ku více nežli mne, není mne hoden.<< (Mat. 10, 37.)

Tato láska dítek k rodičům a rodičů k dítkám musí
míti právě základ v Bohu. Bůh sám tu lásku vložil
do srdce dítkám a rodičům. Ale jsou někdy chvíle,
že je třeba voliti mezi otcem nebo matkou a Bohem.
Vzpomeňte si na A b r a h a m a, jak Bůh chtěl
zkoušeti jeho lásku. >>. . . Nyní jsem poznal, že se
bojíš Boha.<<Abraham dával Bohu v srdci svém

přednost před svým dítětem.

3.Láska k Bohu nedá se ničím vy

t r h 11o u t i. »Kdo nás odlouči od lásky Kristovy?

zdali soužení? aneb úzkost? nebo hlad? . . . ani
stvoření jiné nebude moci nás odloučiti od lásky
boží.<<(Řím. 8, 35-39.)

(Za pronásledování křesťanů bylo v japonsku
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zajato a předvedeno před vladaře čtyřiadvacet
křesťanů. Mezi nimi byl i desítiletý chlapec, jehož
chtěl vladař ušetřiti. Chlapec si přál zemřiti pro
svého Spasitele. Byl tedy vřaděn k ostatním. Nej
prve byli mučení a na těle zohaveni. Byli jim uře
zány uši & nos. Byli zkomoleni. Pak byli naložení
na vůz a vezeni na popraviště. Zde byli vedeni ke
křížům, každý ke svému. Chlapec pospišil, poklekl
u svého kříže, přitiskl krvavý obličej ke kříži a kříž
líbal. To byla láska - láska z celého srdce. Nedal
si mučením lásku k Bohu ze srdce vziti. Byl ukři
žován. —jak nás to dítě zahanbujel)
4. Hlavní znamení lásky k Bohu je, k d y ž z a 

chováváme jeho přikázání. »Kdo má
přikázání má a zachovává je, ten

jest,

který

mne miluje.<< _(jan 14, 21.),

praví Kristus Pán. S v. ]a n, miláček Páně, pravi:
»To jest láska boži, abychom přikázání jeho
ostřihali.<<(I, 5, 3.) Svatý jan také napomíná: »Sy
náčkové moji, nemilujme slovem, ani jazykem, ale
skutkem a pravdou. (1, 3, 18.) A s v a t y A u g u 
s t i n pravi: »Miluj a pak čiň, co chceš! Miluješ-li
celým srdcem, pak činiš vždy a ve všem vůli boži.<<

NAUČENÍ:
»Víme, že milujícim Boha všecky věci napomá
hají k dobrému.<< (Řím. 8, 28.) Na věčnosti má

neskonalé štěstí, kdo zachovával přikázání lásky.
»Oko nevídalo, ucho neslýchalo, na srdce lidské
nevstoupilo, co Bůh připravil těm, kteří ho milují.<<
(l. Kor. 2, Q.) Cvičte se v přikázání lásky k Bohu,

odpirejte z lásky k Bohu zlému, modlete se o lásku!

»Ani oheň ani vařící voda neuha

sive

mně lásky

k Bohul<< (Sv.Ignác)

PŘÍKLAD K PROHLOUBENÍ:
Ulicemi věčného města Říma chodil roku 1223
velký světec naši sv. církve, sv. František z Assisi.
Hrubá sukně pokrývala jeho tělo, láska a andělská
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čistota zářila z jeho zraku. A vida všude jen ne
lásku a chladné sobectví, pozoruje-, že chrámy jsou
poloprázdny, že chudí trpí, sirotci hladoví, volal
s pláčem: »Běda nám, na svého Boha tak zapomí

náme!Láska není milována!
není milovánal<<

Láska

Ally V jednohoPRVNÍPŘIKÁZÁNÍBOŽÍ:
Boha věřiti budeš!
OTÁZKA155
PŘÍPRAVA:
»Apoštolské vyznání víry<<se začíná slovy: »V ě
řím v B 0 h a <<.Není lidského slova, není věty,
která by vyjadřovala důležitější pravdu. Věřím
v Boha! - Věřím, že kromě tohoto světa je neko

nečně vznešená bytost, z které všechno pochází a
ke které se všechno navrátí. - Povolání otce Abra
hama ukazuje, co Bůh poroučí v prvním přikázání.
P R I K L A D : Bibl. děj., čl. 7. (Bůh si vyvolil Abrahama)

VYSVETLENh
Prvotné vědění o Bohu se časem u většiny lidstva
zatemnilo. Byly to smutné následky prvotního hří
chu, kterým pozbyli první lidé svatosti, rajské bla
ženosti a tělesné nesmrtelnosti. Toho všeho pozbyli
tím hříchem i potomci jejich - veškeré lidstvo.
Lidé znenáhla zapomínali na slíbeného Vykup-ítele,
ano i na pravého Boha. Místo Pánu Bohu se klaněli
slunci, měsíci a hvězdám. jiní prokazovali božskou
poctu lidem, zvířatům, ano i jejich obrazům a so—
chám. Takovým modlám obětovali ti p 0 h a n é
též lidi, zejména nevinné děti. - jen nemnoho rodin
zůstalo věrno pravému Bohu. Z takové rodiny po
cházel Abraham.
Prvním přikázáním poroučí proto Bůh,
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1.abychom

v něho věřilí.Co znamená

slovo » v ě ř i m <<? Slovo »věřím<< znamená:

po

kládám pevně za pravdu, co někdo mluví. »Věřím
v Boha<<znamená: pokládám pevně za pravdu, co
lidem oznámil neboli zjevil Bůh. Dnes se v křes
ťanských zemích každé dítě takto modlí: »Věřím
v jednoho Boha,<<jen v jednoho, jen jeden je Bůh!
Poslyš, lsraelí, Hospodin Bůh tvůj je jediný Bůh!<<
(Dt 4, 35.) —tak mluví Mojžíš k lidu svému. A tento
maličký národ střežil víru v jednoho Boha v moři
pohanské modloslužby. V jakých poblouzeních žil
člověk po tisíce let, když se naň tisíce pohanských
model šklebilo!
jak těžkých bojů a kolik krvavých obětí to stálo
křesťanství, než se mu podařilo, tuto pravdu učiniti
pokladem všeho lidstva. Pro víru v jednoho Boha
tekla krev starokřesťanských mučedníků, pro víru
v jednoho Boha tekl pot misionářů, kteří se zřekli
pozemského pohodlí, nočního odpočinku a mnoho—
krát i života. Proto s vděčností si vzpomináme my
na sv. Cyrila a Metoděje a sv. Vojtěcha, kteří na
místo pohanských model postavili oltář jednoho

pravého Boha.

2. Abychom v něho

doufali.

»Bůhje na

ším Otcem!<<Nemusím se tedy ničeho bátí ani v ži

votě, ani ve smrti! Lidský život pozůstává ze sa
mého strachu: školák se bojí zkoušení; mladík se
obává, že nedostane zaměstnání, stařec se bojí ne
moci a smrti. A tu do mých úzkostí zaznívá hlas
Písma svatého: »Hospodín je můj pastýř, netrpím
nezdostatkem,
kde pastvy hojnost, tam lehat smím.<<
( .22.)

(Na moři se rozpoutala strašlivá bouře a vzdou
vané vlny zmítaly velkou lodí jako ořechovou sko
řápkou. Cestující ztráceli hlavu a křičeli strachem.
jen malé dítě si bezstarostně hrálo v tomto vše
obecném zmatku: byl to synáček kormidelníkův.
Lod' konečně vyvázla z nebezpečí. Cestující se zvě
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davě tázali chlapečka, jak to, že zůstal klidný
v tomto nebezpečí a zda se nebál?
»Proč bych se bál? Vždyť můj otec stál u kor
midla!<<odpovědělo dítě. - Kéž bych i já mohl říci

se žalmistou: »»Bůh můj jsi ty! Ve tvých rukou
jsou moje osudy.<<) (Z. 30, 15.)

3. Abychom jej milovali.

Pročmáme

Boha milovati? - Máme ho milovati, poněvadž to
sám přikázal. »Milovati budeš Pána Boha svéhol<<
(Mat. 22, 37.) Když Abraham z lásky k Bohu byl
hotov k největší oběti, k oběti svého vlastního sy—
na, zachytil anděl jeho meč a pravil: »Nyní poznal
Bůh, že ho miluješ.<< [ my lidé jsme poznali, jak

velice nás miluje Bůh. Svého jednorozeného Syna
obětoval za nás. Proto »milujeme Boha, neboť on
(prve) miloval nás.<<(l. jan 4, 10.)

4. Abychom se mu klaněli. Pán ježíš

pravil Samaritánce: »Avšak přichází hodina, a nyní

jest (tu), kdy praví ctitelé budou se klaněti

Otci v duchu a pravdě; neboť i Otec hledá tako
vých, kteří by se mu (tak) klaněli.<<(jan 4, 23.)
Kdy se klaníme Bohu? - Bohu se mohu klaněti ne
jen slovy (modlitbou), ale i svým životem. Ba do
konce nejkrásnějši klanění Bohu je život žitý podle
jeho přikázání. - Klaním se Bohu, který je nade

mnou: to je mou obvyklou ranní a večerní
m 0 dl i tb o u ; klaníme se Bohu, který je mezi

námi:to je má chrámová

pobožnost;

a klaním se Bohu, který je ve mně: a to je můj

životzařízenýpodle

vůle boží.

S 0 U HRN : Co porouči Bůh prvním přikázáním?
(Ot. 155.)

NAUČENH
O, Pane, jak jsem šťasten, že tě smím milovati,
v tebe doufati, a tobě se klaněti. jak jsem šťasten,
že mohu býti tvým! - Plesej duše, Bůh je s námi,
dotkni, srdce, svých se strun! Ten, jenž sídlí nad
hvězdami, mezi námi zvolil trůn. 
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MODLEME SE:
»Pane můj, v náručí tvé jsem klidný: držíš-Ii mne
ty, nemám se čeho bátí. Opustíš-lí mne, pak mizí
veškerá má naděje. Není mi nic známo o budoucno—
sti, ale důvěřuji v tebe.<<

5

Proč věříme svaté pravdy?
OTÁZKA 156,157,159

PŘÍPRAVA;
Boha ctíme tím, že věříme. Proč věříme svaté

pravdy? Které jsou svaté základní pravdy? i(Ot.
157.) - Kdo nás učí, co Bůh zjevil? - Co pravil
Kristus Pán o člověku, který věří a o tom, který
nevěří? Čili: Co pravil Pán ježíš o svaté víře? 
Chceme-lí příjítí do nebe, musíme věřítí. jmenuj
mí muže, kteří se vyznamenali svojí vírou? - Od
sv. Petra chceme se dnes učití, jak máme věřítí
svaté pravdy.
PŘÍKLAD:
Bibl. děj. čl. 109. (Co slíbí-l Kristus apo—
štolu Petrovi.)

VYSVĚTLENÍ:

1.Věř, co zjevil sám Bůh pravdo
mluvný!

Co věřil Petr? - Kdo mu zjevil tuto

pravdu? (Můj Otec, jenž jest v nebesích.) Komu
tedy uvěřil sv. Petr? —Věříme, považujeme-li za
pravdivo všechno, co Bůh zjevil. - Můžeme věřítí
samí ze sebe? - K tomu potřebujeme milosti boží.
Na křtu sv. nás Bůh k tomu zvláštní milostí uschop—
ňuje, abychom věřili. Čím jsou oči tělu, tím je víra
duši. Oči vidí viditelné věcí, víra neviditelné.

2. Svaté pravdy věřím,protože !( věření

předkládá

je

církev neomylná.ježíš Kris—
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tus svěřil svaté pravdy neomylně cirkvi. Výslovně
pravil apoštolům: »Učte je zachovávatí všechno, co
jsem přikázal vám.<<Chceme-li tedy dojíti spasení,
pak je nutno všechno věříti, co církev předkládá
k věření. Nutno věřiti svaté pravdy z Písma sv.,
2 ústního podání, dále tajemství víry, t. ]. pravdy,
které lidským rozumem nelze pochopiti. Nejdůle
žitější svaté pravdy jsou články víry ve »Věřim
v Boha<<.Výslovně máme znáti a věřítí svaté prav
dy základní.

3.Které jsou svaté pravdy základ

n í ? Viz ot. 157.

4. Vzbuzuj

víru!

- Kterýmislovy vyznal

sv. Petr víru? - jak vyznal víru po zaslíbení nejsvě
tější svátosti oltářní? - jak slepý od narození po
svém uzdravení? —jak sv. Tomáš po zmrtvých
vstání? jak máme my víru vyznávati? V ěřím a

vyznávám všechno, co's Ty, Bože
pravdomluvný, zjevila skrze cír
kev neomylnou mik věření před
kládášz V této víře chci žití a ze
mříti. O Bože,rozmnož víru mou!
Co věříme? Proč věříme v Boha? - Na konci
prosme Boha: »O Bože, rozmnož víru naši! - Tak
prosili také apoštolové, které Pán ježíš nazval ma
lověrnými. - Tak prosme i my. K tomu ovšem jest
nám spolupůsobiti, abychom si udrželi onen malý
oheň víry a jej ještě více rozněcovali. Neboť Pán
ježíš pravil o svaté víře: »Kdo věříve mne, má život
věčný. Kdo neuvěří, bude zavržen.<<

NAUČENÍ:
]. Napodobuj a následuj příkladu sv. Petra! »Bez
víry nelze líbiti se Bohu!<< (Žid. 11, G.) Modli se
často: »Pane, rozmnož víru mou!<<

2. Při vyučování sv. náboženství bud' pozorný,
navštěvuj nyní i v pozdějším věku kázání a nábo
ženská cvičení, staň se členem dobrého spolku,
v němž se ti dostane křesťanského ponaučení, čti
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dobré knihy! Nestyď se požehnati se svěcenou vo
dou, při zvonění k modlitbě »Anděl Páně<<smekni

klobouk atd.

PŘÍKLAD K PROHLOUBENÍ:
Jiný Petr, Petr mučedník z řádu dominikánského,
byl na blízku města Milána od bludařů přepaden,
poněvadž hájil víru Kristovu, a smrtelně zraněn na
čele a prsou. Když ve smrtelném zápase ležel na
zemi a nemohl mluviti, napsal svoji krví do písku:
Credo, věřím. - »Kdo věří ve mne, má život věčný.<<

TICHÉ ZAMĚSTNÁNÍ:
Co mohu učiniti, abych rozmnožil svojí víru?
Při které příležitosti chci svoji viru statečně vy
znati? - Petr mučedník.

PRVNÍ PŘIKAZANÍ BOŽÍ:

Jak věřiti svaté pravdy
OTÁZKA 158,160,161

PŘÍPRAVA:
Co bys dělal, kdyby ti dal kmotr při sv. biřmo
vání zlaté hodinky, aby ti je nikdo nevzal? - Cen
nější než zlato a stříbro je naše svatá víra. Bůh sám
nám víru dal, a chce, abychom svaté pravdy věřili.
jak máme věřiti svaté pravdy? 
PŘÍKLA
nebe.)

D : Bibl. děj. čl. 64. (Pouze věřit, nestačí pro

Anebo:
Před krátkou dobou obdržel jsem od farního
úřadu 2 Hošt'álkova následující zprávu: Dne 14.
srpna t. r. vystoupil z církve katolické N. N., naro
zený ve farnosti 31. ledna 1906. Jak se odhodlal
muž onen k onomu kroku? - Dověděl jsem se, že
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už jako hoch se nechtěl učiti a poslouchati. Boho
služby nedělní velmi často zanedbával, v kostele
si nepočínal způsobně a uctivě. Jako prvokomuni
kant ukázal sice dobrou vůli, i v pozdějších letech
byl dobrý. Když vystoupil ze školy, učil se zední
kem. Lehkomyslní přátelé zkazili ho nevěreckými
spisy. Ve spolkových shromážděních, kde se hodně
mluvilo proti víře, pobloudil u víře úplně. Konečně
se dostal na nemravné cesty. Zřídka jen přišel k sv.
svátostem, posléze už ani o velikonocích. Také ne—
dělní služby boží už nenavštěvoval. Aby ušel obtíž
ným napomínáním svých rodičů, odešel do vzdále
nějšího města a tam se zapomněl tak daleko, že
vystoupil z katolické církve. Když se o tom dové—

děla matka, těžce onemocněla. Od té chvíle se
z nemoci nevzpamatovala. Modli se neustále za
svého syna. »Viru ztratil, všechno ztratil.<<Co z to
hoto ubožáka bude? - [ my se chceme za něho
modliti. - Vstaňte, pomodlíme se »Otče násl<<

VYSVĚTLENÍ:
Svaté pravdy máme věřití p e v n ě, či 11n ě a:

vytrvale.

Věřiti pevně, t. j. o ničemne-

pochybovati. Bůh se zjevil M oj ž í š o ví a sdělil.
mu, že vyproudí ze skály voda. Mojžíš pochyboval.
P a n n ě M a r ii zjevil Bůh, že bude matkou slí
beného Vykupítele. María pevně uvěřila. Věřím
či 11n ě, t. j. činem víru ukazují, projevuji životem.

»Kdo činí vůli Otce mého, vejde do

k r a l o v ství b o ž í h o.<<Uvedený příklad jasně
poučuje, kam dospěje, kdo víru činem neukazuje.
Od víry nesmíme se dáti ničím zviklati. Pak věříme
vytrvale. Mladý muž dal se zviklati & proto upadl
do bezvěří. josue nedal se zviklati špatným příkla
dem mnohých, nýbrž veřejně prohlásil: »já a můj
dům sloužiti budeme HOSpodinu.<<Vytrvalý věřící
stojí neochvějně u víře. Sliby, hrozba, křívda, po
tupa, škoda, násilí ho nezviklají. Těm, kteří vyznají
víru, slíbil Pán ]ežíš: »Kdo mě vyzná před lidmi,
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toho vyznám také já před svým Otcem nebeským.
Kdo mě před lidmi zapře, toho zapru také já před
svým Otcem nebeským.<< S v. P e t r vyznal o svát—

cích svatodušních víru v ježíše Krista, učinil tak
i před vysokou radou, dokonce obětoval za víru
i svůj život. jeho příkladu následovaly miliony ka
tolíků. Na které slovo Spasitelovo si asi sv. Petr
vzpomněl? - (Kdo mě vyzná před lidmi . . .) jak
máme věřiti svaté pravdy? (Ot. 160.)
Abychom pevně, činné a vytrvale vyznávali a
věřili svaté pravdy, nutno se ve svaté víře vzdělá
vati. Kterak se vzdéláváme? - Máme se vzdělávati

učením

náboženství.

Nevědomost
je pra—

menem nevěry. Nevědomost, nezkušenost a do
mýšlívost činí z mnohých nevěrce. Písmo svaté ne
mělo by chyběti v rodinné knihovně. K němu by se
mělo časem přikoupiti více knih: životOpis Páně,
kniha biblických dějin a nedělních perikop, životy
světců, k'atolicko-náboženský časopis atd. Poslou—
chej také rád slovo boží a čti dobré spisy nábožen
ské, které mívají schválení od biskupa. '(lmpri
matur.) - Co pravil Pán ježíš o vyznání víry?
(Ot. 161.)

NAUČENÍ:
Děti! Ukazujte činem svatou víru, v níž jste se
zrodily! Rády se učte s v. n á b o ž e n ství, po—
slouchejte v neděli a ve svátek slovo boží, choďte
rády na mši sv. a čítávejte dobré náboženské knihy!
- Neboť jak kdo žije, tak také umírá. O tom poučuje
následující příběh: V mnichovském předměstí se to
stalo a sice v devadesátých letech. Pronikavě zněl
chodbou domu farního zvonek. »Důstojný pan kap
nemocnému.<< Spěšně vydal se jeden z důstojných
pánů na cestu. Zastíhl mladého řeznického tova
ryše, který v bezvědomí na lůžku ležel a sténal.
O sv. zpovědi nebylo řeči. Ubožák byl úplně bez
sebe. Tu kněz chtěl mu uděliti aspoň poslední po
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mazání. Mazal oči sv. olejem. Z úst nemocného
zavznělo klení. Kněz mazal uši, nos, ústa, ruce a
nohy a pokaždé hrozné klnutí. Okolo stojící se
děsili. Také kněz byl rozechvěn a ještě více pře
kvapen. S modlitbou na rtech odcházel odtud. Brzy
potom mladík zemřel. Milosrdný Bože, budiž duši
jeho milostiv! 
Kdo z vás chtěl by také tak umírat? - jak kdo
žije, tak i umírá.

7

PRVNÍPŘIKÁZÁNÍ
BOŽÍ:
Bez víry se
nelze líbit Pánu
OTÁZKA 162.163

PŘÍPRAVA:
V lesnaté krajině nad hlubokým srázem nedaleko
Vídně pne se k nebi veliký kříž. Vypráví se, že
v krajině té bloudil kdysi vojín na koni za temné,
pusté noci. Dral se lesem, pobádal koně stále ku
předu, jel a nevěděl kam. Najednou se kůň zastavil
a 5 místa se nehnul přes to, že dostal mnoho ran.
Co učinil vojín? - - Sestoupil s koně, uvázal jej
u stromu a přenocoval v lese. jak se podivil ráno!
- ještě jeden krok a byl by i s koněm spadl do
propasti. Z vděčnosti postavil tam potom onen
kříž. - - Podobně bloudí, kdo na duši zapomíná

a o spásu duše se nestará. jest nám zodpověděti
otázku: Kdo se prohřešuje proti svaté víře?
P ŘÍKLAD

: Bibl. děj. čl. 93. (O nepravých prorocich.)

V Y5 VET LENÍ:

Kdo o některém článku víry dob
rovolně pochybuje,t.j.kdosvolujekmyš
lence, že by mohlo něco býti nepravdou, co církev
k věření předkládá, hřeší proti svaté víře. Pochy
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bovačů náboženských je mnoho. Ti nemohou se
Bohu líbiti. Bůh potrestal pochybovačnost Mojží
šovu. Mojžíš nevešel do zaslíbené země proto, že
jen maličko pochyboval, zdali bude moci ze skály
vodu vyvésti.
Kdo se prohřešuje proti svaté víře? (Ot. 162.)
K pochybovačnosti dospěje zajisté, k d o p o

slouchá řeči protináboženské.Denní

zkušenost poučuje, že ku př; dělníci by nemluvili
rouhavé řečí proti Bohu a svatému náboženství,
kdyby neposlouchali svých nevěreckých svůdců.
Protináboženské řečizlehčují víru. je tedy výslovně
zakázáno choditi na kázání a bohoslužby jinověrců
a nevěrců, přijímati jejich svátosti a býti jim při
náboženských úkonech za kmotry.
Velmi nebezpečným nepřítelem víry je, k (1o č t e

noviny a knihy víře nepřátelské.

Protináboženské noviny a knihy tupi církev, pře
vraceji církevní dějiny; vylhané &nepravdivé zprá—

vy rozsívaji mravní zkázu, náboženskou lhostej
nost. Jest pak následkem toho velmi mnoho těch,
kteří svatou víru zapírají a lehkomyslně ji vydávají
v nebezpečí anebo ji vůbec opouštějí. (Sv. Teresie,
sv. Ambrož - - M. jan Hus.) Nevěreckým knihám
a spisům čelí u nás dědictví svatojánské, Cyrilo
Metodějské, Dědictví maličkých, Zbožný muž Ku—

binekll

Kdo vydává svou víru v nebezpečí? (Ot. 163.)

Kdo se přátelí nebo spolčuje s ne
v ě r ci a jin o v ě r c i, vyhledává tím nebezpečí
opustiti svatou víru. Svatou víru opouští: viz Kat.
str. 102.

Děti hřeší proti svaté vířezvkoste

le: Zanedbávaji exhortu, křesťanské cvičení, ve
škole: nepozornost, lenost v učení se náboženství,
před lidmi: stydí—lise pokleknouti při zaopatřováni,
když kněz jde »s Pánem Bohem<<, když se zvoní
k modlitbě »Anděl Páně<<.
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SOUHRN:

Viz ot. 162 a 163.

NAUČENÍ:
]. O lndíánech se vypravuje, že po objevení Ame
riky dávali s počátku bělochům často zlato za skle
něné perle. Podobně jednají lidé, kteří svatou víru
zapírají. Co za ni mění? - '(Souhlas u nevěrců,
krátkou rozkoš a zalíbení.) Co však jich čeká na
věčnosti? - _(Kdo neuvěří . . .)

'

2. Chraňte svoji víru, kterou vám Bůh dal a do
srdce vložil při křtu sv. Před prvním sv. přijímáním
a před biřmováním jste slíbili: >>Věřímei<<
Obnovme

dnes opětně křestní slib a zazpívejme si onu píseň,
kterou jste při prvním sv. přijímání zpívali.

PŘÍKLAD K PROHLOUBENÍ:
Před lety byl jsem kaplanem na předměstí vel
kého města. Kdysi večer byl jsem volán mílosrdnou
sestrou k těžce nemocnému muži, byl kdysi domov
níkem. Nejsvětější vzal jsem s sebou i sv. oleje,
abych nemocného úplně zaopatřil a s Pánem Bo
hem smířil. Ale jaké zklamání! - Když jsem onoho
muže vyzval, aby se zpovídal, tu mně pravil, že
nemá v úmyslu přijati svátosti, nýbrž že mne jen
tak zkouší. Potom dodal: »Tělo mé bude spáleno
a patrně bude Spálena i má duše.<< Co pomohlo
dobrotivé přimlouvání! - Pravil jsem mu, že zítra
v tuto chvíli už asi nebude na živu. Potom jsem
padl před Nejsvětějším na kolena a modlil jsem se
dlouho za obrácení ubohé jeho duše. Nemocný se—
trval ve svém předsevzetí.

>>Vizte,<<pravil jsem,

»nyní chtěl přijíti Spasitel do srdce vašeho, On
přebývá ve vašem pokoji. Má od vás opět odejí
ti?<<- »Odejděte jen klidně,<<odpověděl. S těžkým

srdcem jsem tedy odešel, poněvadž muž, který byl
katolicky pokřtěn a po léta neplnil náboženských
povinností, chtěl se světa bez sv. svátosti odejíti.
Můj spolubratr, který se pokusil o návštěvu u umí—
rajícího, nepořídil rovněž ničeho. Druhého dne
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ubožák zemřel. jeho mrtvola byla bez kněze po
hřbena. Co bylo však příčinou, že zemřel neza
opatřen? 
Jeho sousedé pravili: Nebylo divu, že zemřel
bez Pána Boha. Po celou dobu nečetl nic jiného,
než víře nepřátelské knihy; nic divného!

TICHÉ ZAMĚSTNÁNÍ:
Zpívejme: Boží cesta 1938, str. 554. (Credoz Bez
viry se nelze líbit Pánu.)
(ŽALM

8

41, B.)

Doufei v Hospodina!
OTÁZKA 164, 165

PŘÍPRAVA:
Věřím-li v Boha, pak musím také v něho dou—
fati. »Doufati v Boha<<znamená: čekám, že mi Bůh
pomůže do nebe. Mohu to čekati s důvěrou, protože
Bůh to slíbil a chce, »aby všichni lidé byli spaseni.<<
(1. Tím. 2, 4.) Příklad křesťanské naděje nám po

skytují obě sestry Maria Magdalena a Marta.
PŘÍKLAD:

Bibl. děj. čl. 146. (Pomazání v Betanii.)

VYSVĚTLENÍ:
Zvláště doufala Maria Magdalena od Boha, od
Ježíše Krista odpuštění hříchů, které přirozeně ne
můžeme dosici vlastními silami. Ale Kristus Pán
trpěl za naše hříchy & zasloužil nám posvěcující
milost na kříži. Proto můžeme s důvěrou očekávati,
že nás opět příjme za své dítky, a že nám k zbož
nému životu dá _svouposvěcující a pomáhající mi
lost. Archanděl Gabriel pravil o ježíši: »On vykoupí
lid svůj od hříchů!<< (Mat. 21.) jan Křtitel pravil
o ježíši: »Ejhle beránek boží, který snímá hříchy
světa!<<(jan 1, 29.) Kristus praví sám o sobě: »Syn
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člověka přišel, aby hledal a spasil, co bylo zahy
nulol<< (Luk. 19, ID.) Naučil se nás modliti: »Od

pusť nám naše viny. .. V kázání horském pravil:
»Radujte se a plesejte; neboť odměna vaše hojná
jest v nebesíc-h!<<(Mat. 5, 12.) »Přijd' království
tvé!<< (Mat. 6, 10.)

K věčnému spasení bývá potřeba i věcí časných,
jako je zdravi, chléb vezdejší, odvrácení pozem
ského zla. Proto nás učil Pán se modliti: »Chléb
náš vezdejší dej nám dnes.<<»Zbav nás ode zlého.<<

A řekl: »Ví zajisté Otec váš, že toho všeho potře
bujete.<< =(Mat. 6, 32.) Můžeme a máme tudíž od
Boha doufati i věci časné, pokud nám k spasení

pomáhají.
Proč doufáme v Boha? (Ot. 165.)
Doufáme v Boha, protože Bůh může i chce nám
dáti všecko, čeho k věčnému spasení potřebujeme.
Může dáti, protože je všemohoucí; chce dáti, pro
tože je nejvýš dobrotivý a milosrdný; opravdu dá,
protože je pravdomluvný a věrný. »Věz, že Hospo
din je Bůh mocný a věrný a prokazující milosrden
ství těm, kdož jej milují.<<_(Dt. 7, 9.) S v. V á cla v,

patron české země, vyznamenával se zvláště veli
kou důvěrou v Boha. Když kdysi v boji byl zajat,
tázali se ho, jak je mu u srdce. A sv. Václav odpo
věděl: »Nikdy jsem nebyl pokornější mysli jako
nyní; neboť dokud jsem byl lidmi ohrožen, sotva
jsem měl čas mysliti na Boha, nyní pak jsem zba
ven lidské pomoci, proto důvěřuji jedině v Boha,
který mě zajisté neopustí, když jej vzývati buclu.<<

NAUČENÍ:
>>Pročjsi zarmoucena, duše moje, a roč mě zne
pokojuješ? Doufej v Hospodinal<< ( alm 41, 6.)
Doufej, nezoufej, Pán Bůh s tebou! Kdo v Hospo
dinu má svůj hrad, nic nemusí se obávat. - Účinně
doufá v Boha, kdo sám činí, co může, při tom pak
usiluje o milost boží a modlí se. Proto neztrácej
nikdy mysli, bude-li se ti na zemi dařiti špatně.
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Modli se jako vojevůdce Tilly: »V Tebe, doufám,
Pane, na věky nebudu zahanben.<< (Žalm 30.)
PŘÍKLAD K PROHLOUBENÍ: Bíbl.děj. čl. 22.
(O Jobovi trpělivém.)

MODLEME SE:
»Douíám v Tebe, Bože můj, že mi hříchy od
pustíš, svou milost mí udělíš a na věky mě spasiš,
protože jsi všemohoucí, dobrotivý, mílosrdný a věr
ný. V této nadějí chci žíti a zemříti, o Bože, posilní
naději mou!<<

9

Hříchyproti naději
(KAT. STR. ras.)

PŘÍPRAVA:
Proti svaté naději hřeší, kdo v Boha nedůvěřuje:
»Může, anebo chce mi Bůh pomocí?<< —kdo si zou

fá: »Bůh mi nemůže odpustiti, mně už pomoci ne
ní<<;—kdo poovážlivě spoléhá:

»Bůh je milosrdný,

on mě přijme kdykoli na milost, polepšim se až
později<<.- Nad milosrdenstvím božím zoufati nebo
na milosrdenství boží opovážlívě spoléhatí jsou
hříchy proti Duchu svatému.
PŘÍKLAD:
poušti.)

Bibl. děj. čl. 28. (Bůh živil izraelské na

VYSVĚTLENÍ:
l. Nedůvěry dopustili se [ s r a el i t e na pou
šti, neboť při každé nehodě a nepohodlí reptalí proti
Bohu a malomyslněnli. Sám Mojžíš, který ve jménu
a pomocí boží tolik zázraků vykonal, prohřešil se
kdysi nedůvěrou proti .Bohu. Byli mu poručeno,
aby udeřil holí o skálu, že voda vyprýští. —Nedůvě—
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ry se dopustili také u č e d n i ci P á n ě, kteří
viděli mnohé zázraky svého Pána a přece pochy
bovali. Při bouří na moři genesaretském poděšeni
přistoupili k Pánu svému a vzbudili ho a volali:
»Pane, zachovej nás, hynemel<<[ dí jim ježíš: »Co
se bojíte, malověrní?<< A vstav přikázal větrům a
moři a stalo se utišení veliké.<<(Mat. 8, 25.)

2. Kdo nemá docela ž á d n e d ů v ě ry v Boha,
kdo nečeká a nedoufá, že by mu Bůh hříchy od
pustil, anebo v nouzi pomohl, dopouští se hříchu
proti naději z o u i a l s tv i m. - Hříchu zoufalství
dopustil se K a i 11,který zabil svého bratra Abela.
Pozbyl veškeré naděje v odpuštění hříchu a zou
fale volal: ».Větší jest nepravost má, nežli abych,
odpuštění zasloužil.<<- Vzpomeňme ] i d á š e ! Z la
koty prodal židům Mistra a Pána svého. Když viděl,
že ježíš je odsouzen k smrti, šel a oběsil se. Jidáš
dobře poznával, že těžce zhřešil, ale nedovedl opla
kati svého hříchu a činiti pokání, protože se domní
val, že mu Bůh nemůže odpustiti. S v. A 11g u s tin
praví tehdy: »jidáš nezahynul ani tak pro svůj zlo
čin, jako spíše proto, že si zoufal.<<
3. Kdo opovážlivě spoléhá na milosrdenství boží,
pohrdá milosrdenstvím a dobrotou boží. Opovážlivé
spoléhání je veliký hřích, který Bůh často velmi
přísně trestá. Písmo sv. nám připomíná mnoho pří
kladů: Bůh uvedl na zem potopu, židé za času Kris
ta Pána napomínáni byli k pokání, a přece neuvěřili.
Domnívali se, že Bůh je nemůže zavrhnouti, poně
vadž jsou jeho vyvoleným národem. Nad zatvrze
lostí jerusalema a celého národa plakal Pán j-ežíš
a předpověděl budoucí jeho zkázu: »jerusaleme,
Ty zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kteří jsou po
sláni k tobě: kolikrát jsem svolával děti tvé, jako
volá slepice pod křídla svoje kuřátka. Ale tys ne
chtěl. A proto bude váš dům opuštěn a zůstane
vám pustý.<< Moudrý Sirach napomíná: »Kdo mi—
luje nebezpečí, zahyne v něm.<<(Sir. 3, 27.)
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NAUČENÍ:
Petr nezoutal, když poznal, že zapřel svého Pá
na, ale doufal v odpuštění svého hříchu a obdržel
je. Střez se tohoto hříchu! Zhřešils-li, doufej v do
brotu a milosrdenství boží! Neztrácej myslí, i když
se ti na zemi zle bude dařiti!

10

MilovatiPRVNÍPŘIKÁZÁNÍBOŽÍ:
Budeš Pána Boha svého!
OTÁZKA 166, 167

PŘÍPRAVA:
Nejvíce nám Kristus Pán vložil na srdce, aby
chom milovali Pána Boha a z lásky k Bohu milovali
bližního. O této lásce svaté napsal apoštol Pavel:
»Kdybych měl všechnu víru, takže bych hory pře—
nášel, lásky však kdybych neměl, ničím byc-hnebyl.
Nyní trvají víra, naděje a láska, tyto tři, ale nej
větší z nich je láska.<< (1. Kor. 13, 2, 13.) >>Láskou

věčnou miloval jsem tebe.<< (jer. 31, 3.) Tak Bůh
jako by mluvil i ke mně. On mě stvořil a pečuje ve
dne v noci 0 časné i věčné blaho mé, »zamiloval si
mne a sám sebe vydal za mne<<na kříží,aby mě
vykoupil a spasil (Gal. 2, 20). Na křtu svatém mě
přijal za své dítě svaté, za dědice nebeského krá
lovství a za člena své církve. A neustále je ochoten
mi do nebe pomáhati a mne pro nebe posvěcovatí.

PŘÍKLAD:
Ve vídeňské nemocnici ležela nemocná dívka.
jednoho dne táhly zástupy dělníků s hudbou po
ulici kolem nemocníce. Když tato dívka, kterou mi
losrdná sestra zanesla k oknu, uviděla veliký zá—
stup lidí, tu se tázala: »Sestříč-ko,mají tito lidé také
Pána Boha rádi? Sestra jí odvětila, že mnozí
mezi nimi nebudou míti Pána Boha rádi. Tu sepjala
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ubohá dívka ruce a zděšena pravila: »A jsou takoví
lidé na světě? Lidé, kteří nemiluji Boha?<<

VYSVĚTLENÍ:
V lásce k Bohu může nám také s v. P e t r býti

vzorem.- Pán ježíš se ho u Cesareje Filipovy tázal:
»Šimone, miluješ mne?<<

Než ustanovil Pán ježíš sv. Petra vrchním pastý
řem, požaduje od něho vyznání pravé lásky. Také

k bohatému

mladíkovi

pravil,kdyžpro

nesl slova lásky: »Čiň to, a budeš žíti!<<
Nestačí však, abychom Boha milovali tak, jak
milujeme prosté lidi. Boha třeba m i lo v ati n a —

de všecko.

Sv. Petr

z láskyk Pánu opustil

otce a matku, ženu a dítě, lodičku a sítě, a šel za
svým Mistrem. [ my máme podobně jednati; vždyť
Bůh je Otcem naším a všecko dobré máme od něho.
Vše, co máme, a čím vládneme, máme od Boha.
Bůh dal nám život, zachovává nás ve zdraví, udě—
luje nám úrody zemské a duši naší udílí mnoho
darů a milostí. Bůh je naším největším dobrodin
cem a nejpečlívějším otcem. Spravedlnost proto žá
dá, abychom mu byli vděčni za všechno. Vděčností
zasloužíme si přátelství božího a jeho dalších do

brodiní. To věděl moudrý & zbožný král Al
fons aragonský. Proto se tázal kdysi učených
mužů, čím si vydobudeme lásky? Všichni mu odpo
věděli, že zase láskou. »Nikoliv,<<pravil král, »znám
jednoho, který nás nesmírně miluje, a přece milo
ván není. Anebo chtěl by někdo pochybovati o tom,
že nás Bůh nesmírně miluje. Kdo z nás lidí mohl by
se pochlubiti, že ze všech sil lásku boží láskou
splácí?<<

»Čím odplatím se Hospodinu za všechno, co mi
prokázal?<< (Žalm 115, 12.) Bůh odpovídá: »Synu,
dej mi srdce svél<< (Přísl. 23, 26.)
Pána Boha miluje, kdo jej má denně na paměti,
k němu se modlivá, rád o něm slyší, k vůli němu
pracuje a trpí, a z lásky k němu miluje bližního
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nebo zkrátka: kdo dětinně poslouchá, co Bům při
kazuje. »To jest láska k Bohu, abychom zacho—
vávali přikázáni.<< .(1. jan 5, 3.) - »Kd-o přikázání
moje zachovává, ten mě miluje.<<(]an 14, 21.)
Také máme Boha milovati »z celého srdce<<,to
tiž nade všecko. A nade všecko Boha miluje, kdo si
ho více váží nežli vše na světě, a je hotov raději
všeho se vzdáti než Boha těžce uraziti.
A b r a h a m z lásky k Bohu Opustil svou vlast
a blízké příbuzné, ano byl hotov i syna obětovati. 
Krásný příklad pravé lásky k Bohu nám skýtají
mučedníci. S v. V i t, zbožný, dvanáctiletý hoch, ne

uposlechl rozkazu římského císaře Diokleciána,
který nařídil, aby křesťané v celé jeho říši byli
pobiti. Sv. Vít se smrtí nebál. Před lidmi vyznal:
»jsem křesťan a miluji Pána ježíše, který za mne
na kříži umřel.<<Císař dal si ho předvésti a slíbil

mu mnoho darů, opustí-li svou víru a zapře Krista.
Sv. Vít mu však odpověděl: »Ponechej si své dary,
králi! Pán ježíš je Syn Boží; jemu se 'klaním, a ní
kdy ho nezapřu. Tu pravil císař: »Neuposlechneš-li,
okamžitě přikáži, abys byl uvržen do kotlu vařícího
oleje a smůly.<<Sv. Vít mu chladně odpověděl: »Pá
na ježíše nemohu zapříti. Raději vytrpím všechna
utrpení a zemru za největších muk.<<Tu rozlítil se
císař a rozkázal, aby kotel byl naplněn a olej se
smůlou rozžhaven. Sv. Vít se modlil: »Pane ježíši,
dej mi sílu trpěti pro tvé jménol<< Potom ho mu
čitelé svlékli ze šatů a vhodili do kotle. Tak umřel
sv. Vít z lásky k Pánu ježiší, kterého do posledního
okamžiku oslavoval a velebil.

NAUČENÍ:
»Synu, dej mi srdce své!<<

MODLEME SE:
»Bože můj! Od Tebe mám všechno dobré. Tys
mě stvořil, vykoupil a posvětil. Ty o mne ustavičně
otcovsky pečuješ. Miluji Tě nade všechno. Tobě
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chci věrně sloužiti a raději všeho se vzdáti, než hří
chem Tě ztratiti. V této lásce chci žíti a zemřítí.
O, Bože, rozněcuj lásku mou!<<

]

]

PRVNÍ
PŘIKÁZÁNÍ
BOŽÍ:
]en Pánu
Bol-nu
se budeš klanětil“

PŘÍPRAVA:
Když ďábel pokoušel Pána Ježíše, vyvedl ho na
horu velmi vysokou. S hory mu ukázal všechna
království světa i nádheru jejich a řekl: »Toto vše
chno ti dám, budeš—li se mi klaněti.<< ] řekl mu je

žíš: »Odejdi, satane, neboť je psáno: »jen Pánu
Bohu se budeš klaněti a jemu jedi-nému sloužiti.<<
[ odešel d'ábel. Věříme-li v Boha, musíme se mu
také klaněti. To už také vyslovil sv. Pavel v Athé
nách.
P Ř Í K L A D : Bibl. děj. čl. 194. (Pavel - apoštol národů.)

Athény, hlavní město Řecka, byla tehda středis
kem pohanství. Slynuly světovými školami a nád
hernými chrámy. [ tam zavítal apoštol národů.
Smutně pozoroval, jak všechno jest oddáno modlo
službě. ! rozmlouval nejprve po celé dny s lidem
obecným na náměstí. Potom vystoupil veřejně
v areopágu před učeným shromážděním. Tam mlu
vil: »Mužové athénští! Chodil jsem po městě a pro
hlížel vaše svatyně. [ nalezl jsem oltář věnovaný
»Neznámému bohu<<.Toho neznámého Boha já vám
zvěstuji. Ten Bůh stvořil nebe a zemi, dává nám ži
vot a dýchání a všechno; v něm žijeme a hýbáme
se i trváme. On všechny bude souditi skrze muže,
kterého vzkřísil z mrtvých.<<- Když Athénští usly
šeli o vzkříšení, začali se někteří posmívat. ji—ní
řekli: »O tom tě poslechneme až někdy jindy.<<Ně
kteří však uvěřili.
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VYSVĚTLENÍ:
]. Co znamená Bohu se klaněti? - Boha za nej
vyššího Pána uznávati, jemu nejvyšší úctu proka—
zovati a jeho svaté vůli se podrobovati. »Bud' vůle
Tvá!<<- jak se máme Bohu klaněti?
a) V -ni t ř n ě. Nejvyšší úctu prokazujeme Pánu
Bohu vnitřně modlitbou. K 3 a m a r i tá n c e pra—

vil Pán ježíš: »Bůh je Duch, a kteří se mu klanějí,
musí se mu klaněti v duchu a pravdě.<< »Klaněti se
musíme tedy Bohu v duchu, v srdci, nejen rty se mu
klaněti, jemu děkovati, ho chválítí, prositi. Se sv.
T 0 m á š e m lze říci: »Pán můj a Bůh můj!<<ane—

bo

a n (1č ly volati: »Svatý, svatý jest Pán!<<
b) Z e v n ě. Protože mu náležíme duší i tělem,
jsme povinni ctíti ho i zevně 2 b o ž nými ú k o 
n y, zvláště pokleknutím. »Pojd'te, klanějme se,
klekněme před Pánem, svým tvůrceml<<--(Ž. 94, B.)
C) 0 b ě t i. - Nejvyšší úcta jeví se vzácně obětí.
Čím jest obětní dar dokonalejší, tím oběť cennější.

Která jest obět'Nového zákona?

|(Ot.

99.)
Vnitřně, zevně a obětí máme ctíti Boha nejen
soukromě a jednotlivě, nýbrž i veřejně a společně.
Proto byly společně služby boží předepsány už ve
Starém Zákoně a i Kristus se jich jakoby povinen
účastnil.

K prohloubení

zeus a celník).

NAUČENh
1.0 Kl eutgen

Bibl. děj čl. 137'(Farí—

ovi z řádujesuitskéhose

vypravuje, že už jako hoch dlel nejraději ve volné
přírodě. jednoho dne viděl jakýsi muž, jak hoch
tento pozoroval nádhernou boží přírodu, jak pohlí
žel k nebi a jak pojednou padl na zemi a roztáhl
ruce. Když se ho onen muž tázal, co to má zname
nati, odpověděl mu jinoch: »Ano, země tato je tak
krásná; jak krásný musí býti teprve Bůh! Boha ne
mohu obejmouti, proto objímám zemi.<<- Nevyzývá
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nás příroda, abychom se klaněli Bohu? —»Pojd'me
a padněme před Pánem, který nás stvořill<<
2. Z úcty k Bohu máme uctivě zacházeti se vším,
co je zasvěceno poctě a službě boží. jsou to ze

jména:posvěcené

osobyz>>Zcelé dušesvé

se boj Pána a jeho kněze měj za posvátné!<< (Sir. 7,
31.) - posvěcená m is ta: kostel - »dům boží<<,
hřbitov, - »svaté pole<<; - posvátné v ě c i : sv.

ostatky a obrazy, kostelní zvony, bohoslužebné ná
činí, posvátné pomníky. - Které znám v naší osadě?
- Co je na nich napsáno? - Kterak jevím úctu před
nimi? 

ZPÍVEJME:
Boží cesta, str. 43. (V zkroušenosti klesáme.)

12

„Kdose prohřešujeproti
poctě

boží?"

OTÁZKA168

POVĚRA.
PŘÍPRAVA:
Slovo >>pověra<<pochází

od slova >>pavěra<<.Ta

znamená víru špatnou, převrácenou a nerozum-nou.
Lid, který drží na pověry, nazýváme pověrčivým.
- Pověry se dopouští, kdo nectí Pána Boha pravou
bohoslužbou, kdo stvořeným věcem připisuje taj
nou moc, které jim Bůh nedal. Každá věc na světě
má v sobě nějakou sílu a působnost, kterou jí
Stvořitel dal. Některé byliny mají moc léčivou, jiné
zase otravujíci. Voda má také jakousi moc. Očišťu
je z těla a předmětů nečistotu a také nemocí léčí.
Od počátku světa používalo se k bohoslužbě ně
kterých stvořených věcí. [ církev sv. užívá někte
rých věcí stvořených, které posvěcuje a žehná, vy—
prošujic jim od Boha vyšší moci a síly. Světí na př.
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křestní vodu, světí a žehná svíce, kadidlo, křídu,
popel, ratolesti, květiny a zeleniny, růženec, škapu
Iíře a j. Užívá-li křesťan těchto posvěcených věcí
dle úmyslu božího a církve sv., může od nich dou
fati zvláštní ochrany a pomoci boží. Tyto věci po
máhají skrze modlitbu církve. Kdo posvěcených
věcí užívá, nedopouští se pověry. Trojím způsobem
se jeví pověra.

VYSVĚTLENÍ:

I.Pověrečné modlitby a prostřed

ky.- Semnáležízaříkávání

a zažehná

v á n í vymyšlenými modlitbami a zneužíváním svě
cené soli, vody, bylin a j. Mnozí lidé dosud myslí,
že zlí lidé mohou dobytku uškoditi nějakým zaří
káním. —Slyšeli jste také o modlitbách, které prý
s nebe spadly. Zlomyslní a hloupí lidé vnucují li
dem lístky, na nichž je jakási modlitba. Kdo prý se
tu modlitbu pětkrát pomodlí, kdo ji druhému dá
opsati a bude ji na těle nositi, uchrání se neštěstí.

rá zapovidá zneužívatí modlitby a svěcených věcí
k účelům pověrčivým.
Pověry se dopouští, kdo věří, že jsou jistě dny
anebo číslice nešťastné a podle toho se zařizuje.
Kdo věří, že bude šťasten, zdráv, nezranitel-ný, do
kud má určité věci u sebe.
2. a) H á d á n i. Kdo bud' výslovně nebo mlčky
pomoci zlého ducha se dovolává, by věci skryté
vyzkóumal, prohřešuje se hádáním. Budoucnost
známa jest pouze Bohu. Hádání je původu pohan
ského. Rímané měli mnoho hadačů, kteří z letu
ptactva, z vnitřností obětních zvířat a jiných ne
dostatečných znamení předpovídali lidem štěstí
nebo neštěstí, vítězství nebo porážku. Řekové měli
zase věštce a věštkyně. V Deltách měli velkou věš
tírnu. Byla tam zvláštní kněžka, která, kdykoli krá
lové nebo vůdcové o radu se tázali, posadila se na
zlatou třínožku nad pro-pastí, z níž umělým způso
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bem vycházely omamujíci páry. Když věštkyně tě
mito párami byla omámená, vydávala ze sebe ne
srozumitelná a dvojsmyslná slova, která hadači
sestavovali &budoucnost předpovídali. Řekové, ano
i cizí národové v zástupech přicházeli do Deli o ra
du. Obyčejně byli zklamáni.
Hádání jest těžkým hříchem, poněvadž se jm
uráží vševědoucnost a moudrost boží. - Hádání se
zvláště dopouští, kdo chce někomu z tahů na dlani
nebo z karet předpověděti budouci jeho osudy,
štěstí nebo neštěstí.
b) 5 pi ri tis m u s. Zvláště zlý je hřích, když
se někdo pokouší vyvolati duchy, aby zjevili skryté
věci nebo způsobili něco zázraku podobného. Z do
puštění božího by se to mohlo státi pomoci ducha
zlého, jenž může přeludem anebo skutečně všelicos
způsobit-i, co lidské síly převyšuje. Většinou však
vznikaji úkazy spiritistické podvodem pořadatelů
a lehko-věrností nebo sebeklamem účastníků. Náv
štěva spiritistických besed působivá těžké poruchy
duševní &podrývá svatou viru. Proto církev zapo
vídá věřícím se jich účastniti.

c) Khádánínáležívykládání

snů.-Nad

přirozené sny vnuká někdy lidem sám Bůh. (Josef
Egyptský, sv. Josef, Panna Maria, Tři mudrci, sv.
Pavel '( Sk. ap. 16, 8-10 a 18, 9, 10.)

3. Čarami

& kouzly

se prohřešuje,kdo

pomocí zlého ducha chce konati věci zázrakům po—
dobné. Čarodějnici vyvolávali zlé duchy anebo se
dovolávali pomoci ducha zlého, aby mohli lidem
a zvířatům škoditi. Pověrčíví pohané báli se kouzel
níkůja věřili jim. [ za časů Mojžíšových byli kou
zelníci. Mojžíš lsraelity varoval před kouzelníky a
vyhrožoval neposlušným přísnými tresty (Ex 20,
6). Kouzelníci byli i za časů apoštolských. (Sv. Pa
vel ve Filipech).
Když se začalo používati přírodních živlů (páry,
elektriky, magnetismu a p.), mnozi považovali zje—
vy takové za čáry. Často také učenci, kteří se za
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bývali přírodními vědami, byli považováni za kou
zelníky. (Prokop Diviš, farář v Příměticích na Mo
ravě, vynalezl hromo-svod, který postavil r. 1754
u fary. Toho roku bylo veliké sucho. Rozmrzelí
sedláci přičítali pohromu tuto kouzelníckému pů
sobení hromosvodu. (Čarodějnice ve středověku.)

NAUČENh

Vypočítejte pověrčivé věci ve svém kraji! (Pro
příští hodinu je napište!)
Modli se dobře obyčejné modlitby! Nevykonávej
nesmyslných modliteb! Nepřičítej ničeho čaroděj
nicím! V neštěstí neztrácej důvěru v Boha. Nevší
mej si čisel, znamení, snů!

] 3

Kdose dopouští svatokrádeže?
OTÁZKA 169

PŘÍPRAVA

A PŘÍKLAD:

Bibl.děj. čl. 57. (Prst

Boží.)

Král Baltazar seděl s velmoži své říše u hostiny.
Hyřili do noci. Král sám už byl opilý. l kázal při

nésti zlaté a stříbrné poháry, které vzal kdysi král
Nabuchodon-osor z chrámu jerusalemského. [ podali
mu je. A z těch nádob, zasvěcených Hospodinu, pili
všichni: král, velmoži i ženy jeho. Při tom velebili
své bohy pohanské.
Náhle se ukázala jako ruka lidská, a ta psala
prstem vysoko na stěně. Jasné světlo svícnu padalo
v ta místa. Všichni utichli a hleděli zděšeně na ta
jemné pismo. Král zbledl a roztřásl se hrůzou. Hla
sitě vzkřikl, aby přivedli dvorní mudrce. Ti měli
písmo přečisti, ale neuměli.
Konečně zavolal proroka Daniele. Ten pověděl
králi přímo: »Ty jsi zneuctil nádoby zasvěcené
Hospodina; tím jsi potupil Krále nebes. Proto dal
ti sem napsati: Mane, Tekel, Fares. - Spočetl. Zvá
37

žil. Rozdělil. To znamená: spočetl Bůh dny tvého
žití, a zemřeš. Zvážil Bůh všechny činy tvé, a jsi
lehký. Rozdělil Bůh tvé království a rozdá je.<<
A téže noci byl zabit král Baltazar a Peršané 5 Me
dy se rozdělili o říši babylonskou.
Kdo se dopouští svatokrádeže?

VYSVETLENI:
1.0 s o b y : Svatokrádeže se dopouští, kdo služ
bě boží posvěcené osoby (kněžsvo) zneuctivá, pro
následuje, týrá, mučí, vraždí a službu boží konati
zapovídá. již ve St. Z. kněžstvo požívalo zvláštní
ochranu. Bůh zapovidal ubliž'ovati služebníkům
svým. »Nedotýkejte se pomazaných mých a pro
rokům mým nečiňte zlého.<<_(1. Par. 16, 22). Hos

podin také přísně trestal lsraelity, protože reptali
proti Mojžíšovi a chtěli jej usmrtiti. Když pak Kore,
Dathan a Abiron osobovali si moc kněžskou a proti
Mojžíšovi se vzbouřili, potrestal je Bůh smrti. Ze
mě se pod nimi otevřela a je pohltila. Ostatních
250 spojenců zničil oheň, vyšlý ze země.
Práva kněžská osoboval si také král O ziáš.
Chtěl konati obřady, které konati mohli jen kněží.
Kněží hájili svých práv. Král uchopil kaditelnici a
hrozil jim zabitím. Bezbožného krále zastihl trest.
Byl raněn malomocenstvím. Bůh trestá ony, kteří
kněžstvo nespravedlivě tupí, pronásledují a vraždí.
2. M is t a. Svatokrádeže se dopouští, kdo po
škozuje chrámy, hřbitovy a jiná posvátná místa,
anebo kdo věci službě boží zasvěcené kazi a krade.
- Král Baltazar. - Pán Ježíš potrestal židy, kteří
zneuctívali jerusalémský chrám. »Dům můj jest do
mem modlitby, ale vy jste jej učinili peleší lotrov
skou.<<(Mt. 21, 13.) Před lidskou zvrhlostí a zka
žeností nejsou ani dnes chrámy bezpečny. —Anglic
ký král jindřich Vlll. oloupil přes tisíc kostelů a

klášterů. Po 4 letech ztraceno bylo všechno nabyté
bohatství. Umíraje úzkostlivě vzdychal: »Všecko
jsme ztratili.<<
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Posvátná místa a bohoslužebné náčiní mějme
v uctivosti! Nepoškozujme ničeho, co náleží Bohu
a službě jeho! V chrámě se také uctivě chovejte, ne
šeptejte atd.
.

3. Kdo nehodně některou svátost

p ř i j i m á. Těžkého hříchu se dopouští, kdo ně
kterou svátost nehodné přijímá, t. j. kdo přijímá

Tělo Páně ve stavu hříšném. Takové svatokrádeže
se dopustil jidáš. To byl první svatokrádce nejsvě—
tější svátosti oltářní. Proto tak bídně zahynul. Kdo
nehodně přijímá Tělo Páně, »jí sobě odsouzeni,
jelikož nerozsuzuje Těla Páně.<< (1. Kor. 11, 29.)

NAUČENh

Bůh dal lidem posvěcené osoby. Ctěte je, aby
vám žehnaly! Také místa mějte vždy v uctivosti!
Mějte v úctě všechno, co připomíná Boha a “jeho
svaté!

14

DRUHÉ
PŘIKÁZÁNÍBOŽÍ:
Nevezmeš
jména
božího nadarmo!
OTÁZKA 170, 171

PŘÍPRAVA:
jméno boží je svaté. Pro-to je musíme uctivě vy—
slovovati. »Posvěť se jméno Tvé!<<- Kdo zneuctívá
jméno boží, zneuctívá Boha. Veliký, vznešený a

išaítý je Pán Bůh a »svaté jméno jeho.<<.(Luk. 1,

PŘÍKLAD:
V mé rodné krajině založena byla v 70tých letech
továrna. S počátku se zdálo, že vše je v pořádku.
Ale za deset let prodána byla továrna i se stroji.
Co bylo příčinou? Lidé si povídali: »Zde se jinak
nemohlo ani stát. V tomto domě se mnoho klelo.
Odtud muselo odejíti požehnání boží.<<Co po nás
požaduje druhé přikázání boží? - Kterak světíme
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jméno boží? - ]m-enuj mi jméno boží! jméno boží
nesmíme zneuctívati, musíme je ctíti.

VYSVĚTLENÍ:

].Kterak světíme jméno boží?- Co
zpívali andělé boží nad Betlémem? - jaký jest Bůh?
—jaké jest jméno jeho? - Proto praví také Žalmista
Páně: »jméno Páně budiž pochváleno nyní i vždy
cky.<<Musíme proto jméno boží Ctíti. Jak je vyslo
vujeme při Otčenáši? Kdo zneuctívá jméno boží,

zneuctivá Boha samého.

2. Kterak světíme jméno boží? _

jméno boží světíme, když je uctivě vyslovujeme,
Naši zbožní předkové psávali jméno Bůh vždy
'.V' s vel
.v!

krásném je jméno >>ježiš<<.je to jméno našeho
Vykupítele a Spasitele, který svou svatou krví nás
na potupném kříži vykoupil. »Není jiného jména
pod nebem daného lidem, skrze kteréž bychom měli
býti spaseni.<<=(Skutky ap. 4, 12.) »Ve jménu ježíš

uzdravovali apoštolové nemocné. Proto je to jméno
nejmocnější. Zbožní křesťané skloní hlavu při jmé
nu Ježíš. Arcibiskup pražský jan z jenšteina při
jménu ježíš anebo Marie vždy poklekl. Znamenitý
astronom Newton smekl uctivě a hluboce se poklo
niI. jméno Ježíš uctivě vyslovujeme v křesťanském
pozdravu: »Pochválen bud' _ležíš Kristusl<<
Ve velké městě Bonnu měl býti operován těžce
nemocný. Nešťastník trpěl rakovinou jazyka, proto
mu musel býti jazyk odňat. Když ležel na operač
ním stole, řekl mu lékař, dříve než nasadil nůž, ku
podivu dojat: »Milý pane, vězte, že v životě už
nepromluvíte ani jediného slova. Co chcete ještě
naposledy říci?<<Ticho . .. Nemoc-ný přemýšlí, co
by měl říci. Má říci poslední vzkaz svým milým
dětem? Nebo poslední pozdrav své dobré ženě? 
Konečně zašeptal nemocný - a to byla jeho posled
ní slova: »Pochválen bud' ježíš Kristusl<<
jméno ježíš světíme, když je uctivě a zbožně
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vzýváme ve všech potřebách (Vzývej mne v den
souženíl<< [Ž. 49, 151), když je s vděčností vele
bíme, když Boha svobodně před celým světem vy—
znáváme a pro jeho slávu horlíme (Otče náš! - Vy
znání víry), když o svatých a vůbec o všem, co je
posvátné, uctivě mluvíme. »Příklad zajisté dal jsem
vám, abyste, jakož já jsem činil, i vy činili.<<S y n
B o ží vyhledával všude jen čest boží, čest Otce
nebeského, takže mohl říci: »jáť jsem oslavil Tebe

na zemi.<<(Pan 17, 4.) - Sv. F rantiš

ek na

svých cestách misionářských říkával: »Nikoli nám,
Pane, nikoli nám, ale jménu Tvému dej čestl<<S v.
1g n á c měl heslo: »Všecko k větší slávě boží.<<

S uctivostí smíme tedy vysloviti jméno Pána Je
žíše! Kdy to smíme činiti? —V k a ž d é v á ž n é

p o t ř e b ě. Sv. Pavel píše ke Kolosenským: »Co
koli činíte slovem nebo skutkem, všecko čiňte ve
jménu Pána _Iežiše Krista.<< (Kol. 3, 17.) V d o b ě

m 0 dl i t b y ! V úzkostí a v potřebách smíme je

také vysloviti. Pán sám nás k tomu povzbuzuje:
»Vzývej mne v den, kdy budeš soužen, já tě vytrh
nu, a ty mne oslavuj! .(Žalm 49, 15.) Smime vyslo
víti svaté jméno na počátku práce: »Ve jménu _|e

žíšově! Když se vydáme

na cestu:

»Vykročme ve jménu Páně! <<Při vzájemném po
zdravení: »Pozdrav Bůh!<< V e c h v i li p o k u 

šení

prosme: »_|ežíši, Synu Davidův, smiluj se

nade mnou!<<A se smrtí

zápasící

smí

úpěnlivě volati: »j-ežíší, bud' mně milostivla
Katolická církev uděluje dokonce odpustky všem,
kteří uctivě vysloví jméno Pána ]ežíše v krásném
pozdravu: »Pochválen bud' Ježíš Kristusl<<

3.Kdo se prohřešuje proti jménu

b 0 žím u ? - Kdo jméno boží vyslovuje le h k o 
m y 3 l n ě anebo

v e h n č V u, zneuctívá jméno

boží. Pohan Cicero pravil: »O mocí bohů má člověk
vždy s posvátnou úctou mluvíti.<<Nejvyšší kněz ži
dovský nosil jméno boží vyryto na zlaté čelence.
Při pohledu na ně měl si lid israelský připoměti
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úctu jeho. —Král macedonský Alexander z úcty
před svatým jménem božím ušetřil při dobytí země
židovské Jerusalema a chrámu.
Mezi venkovským lidem panuje zlozvyk, že velmi

často vyslovujíbez potřeby,

nadarmo,

le h k om y 3 l n ě jméno boží. - Kdo jméno boží
vyslovuje ve h n ě vu, hřeší. - Hřeší také, kdo
o svatých anebo o něčem, co je posvátné, neuctivě
mluví.
jméno boží zneuctívá zvláště, k d o s e B 0 h u
r o u h á, to jest, kdo o Bohu, o jeho svatých anebo
svatých věcech potupně mluvi. Rouháni se dopouští

hříšníka) myšlením,

b) řeči a c) skut

k e m. - I s r a e l i t é na poušti pochybovali o vše
mohoucnosti boží. Zle mluvili o Bohu. F a r i s e 0 
v é a zákoníci rouhali se umírajícímu Spasiteli na
kříži. Podobně jednal ] u 1i á n odpadlík. Skutkem

se rouhání dopouští, kdo ničí, poškozuje obrazy a
předměty, které představují Boha anebo Bohu ná
ležejí, kdo tupí církev, náboženství a neuctivě mluví
o svatých božích, kdo obrazy svatých, sochy a po
svátné věci a místa tupí, poškozuje a ničí. !(Polní
kříže, sochy sv. jana Nepomuckého atd.) - Ve Sta
rém Zákoně potrestá-n byl rouhač ukamenováním.
»Kdož by se rouhal jménu Hospodinovu, ať smrtí
umře. Kamením ho uhází všecko množství.<< (3.
Mojž. 24, 16.)

NAUČENh
V prvých letech své kněžské činnosti byl jsem
učitelem náboženství v okresním městě, kde mi by
lo svěřeno na 750 duší malých žáků obecných škol.
Při pojednávání o druhém přikázání božím nemohl
jsem dáti svým malým žákům lepší radu než tuto:
»Milé děti, at' jste na ulici nebo kdekoliv jinde &
slyšíte zlé lidi klnout, tedy jděte rychle dále a řek
něte si šeptem co nejvroucněji: »Pochválen buď
_ležíš Kristusl<< - jak vděčný vám bude za to Spa—
sitel, že ho chválíte, když ho jiní tupí . . .<<
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Václav K 0 sm á k napsal: >>Stařenka,praci udře

ná a stářím uvadlá, trpěla v domácnosti ženatého
syna pravý očistec. Pokud mohla, dřela se na syna,
ze všech děti ho měla nejradši a ted' neslyšela od
něho laskavého slova, neviděla přívětivé tváře. Fa
rář jí radil: »Odejděte od něho! Druhý syn by vás
na rukou nosil! K němu jděte a oslad'te si stáří!<<

Stařenka svěsila utrápenou hlavu a odpověděla:
»To nemohu a nechci. V našem domě se tolik

kleje

a zlořečí

a kdybychodešla, kdo by

se tam modlil?<<

jméno boží vyslovuj vždycky s ú c to u ! - Ne
vyslovuj je nikdy le h k o m y 3 l n ě ! Odvykni si
říkati: »ježíš, María!<<ku klení. - Pěkný je zvyk ří
kati: >>PánBůh zaplať! Pán Bůh požehnej! Zdař
Bůh! - Dá—li Pán Bůh! Chvála Bohu!<< - Zbožné

a důvěrné vyslovení svatých jmen je nejkratší mod
litbou. - Hodný věřící mluví uctivě o všem, co je
posvátné; jsou to zvláště svaté obřady, svátosti,
články víry a Písmo svaté. Neklň také! - Činí tak
jen lidé hrubí. S v. K a t e ř i n a Sienská říkávala
své matce: »Matičko, neklň tak, raději mě tresci!<<
Slyšíš— li někoho kl íti, pomodli se za něho &

chval v tichosti jméno boží. - jistý francouzský
misionář cestuje kdysi vesnici a slyše tu jméno bo
ží zlehčovati, pravil: »Podle řeči poznáváme, jaké
kdo je národnosti a podle této bohaprázdné řeči
dětí poznávám, že jsou národnosti pekelné a že je
očekává trest veliký.<<Kdo máš ve zvyku proklínati,
přemáhej se a pros Boha o pomoc! Nikdy n e

reptej proti Bohu, čiň radějipokání,aby
Bůh byl usmířen!Rouhání lidských
ne
poslouchej a dle možnosti zamezuj!
Slibme dnes Bohu, že nezneuctíme nikdy jména
jeho, modleme se za ty, kteří se Bohu rouhají a
kteří klnou. (Krátkou modlitbu.) - Píseň k Nejsvě
tějšímu jménu ježíš.
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SOUHRN:
Proč se mám vystřihati klení? - Co mohu činiti,
klnou-lí jiní, abych Boha potěšil a jiné od klení
odvrátil? 

l 5 ma..,
OTÁZKA172

PŘÍPRAVA:
Slavnostně vzdává se úcta svatému jménu boží
mu též náležitou přísahou a slibem Bohu učiněným.
V horském kázání pravil Kristus Pán mezi jiným
i toto: »Opět slyšeli jste, že řečeno je starým: »Ne
budeš křivě přisahati, ale splníš Pánu přísahy své.
Já však pravím vám, abyste nepřisahali vůbec: ani
nebem, neboť trůnem božím jest, ani zemí, neboť
jest podnoží nohou jeho, ani _lerusalemem, neboť
jest to město velikého krále, ani hlavou svou nebu
deš přisahati, neboť jediného vlasu nemůžeš učiniti
bílým neb černým. Budiž však řeč vaše ano, ano;
ne, ne; co nad to jest, ze zlého jest.<<(Mt. 5, 33-37.)
PŘÍKLA

D: Bibl. děj. čl. 169. (V noci před veleradou.)

VYSVĚTLENÍ:
Co znamená slovo >>přisahám<<?- S hory Olivové

přivedli Pána Ježíše nejprve k bývalému veleknězi
Annášovi. Zatím se scházela velerada v paláci Kai
fášově na Sionu. Členové rady seděli v polokruhu
řadami za sebou. Uprostřed první řady nejvyšší
kněz. Před ním stál obžalovaný, po stranách obža
lovaného seděli dva písaři; za ním pak zákoníci
také v řadách a čelem k veleradě.
Po výslechu svědků povstal nejvyšší kněz, po—
kročil doprostřed a tázal se ježíše: »Níc neodpoví
dáš na to, co tihle svědčí proti tobě?<< Ale ježíš
mlčel. l řekl nejvyšší kněz: »Pověz nám před Bo
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hem živým: jsi ty Mesiáš, Syn boží?<<ježíš odpo
věděl: »já jsem.<<Tu roztrhl nejvyšší kněz roucho
své a zvolal: »Rouhal se Bohu. Právě jste to sami
slyšeli. Co soudíte?<< A oni zvolali jednohlasně:
»Hoden je smrti!<<

Velekněz Kaifáš volal vševědoucího Boha za
svědka, aby Kristus Pán pravdu pověděl.
Když se někdo dovolává Boha za svědka, že je
pravdou, co mluví, nebo že jistě splní, co slibuje,
říkáme o něm, že při 5 a h á.

Zákonodárství církevní i světské přikládá přísaze
velký význam. Souhlasně ji považuje za poslední
prostředek, jímž se může lidská společnost do
pátrati pravdy.
Rozeznáváme

přísahu o b y č ej n o u a s l a v—

n o u.

a) 0 b y č ej n á přísaha je ona, které lidé v oby—
čejném životě používají. Mnohý má ve zvyku říkati
na př.: »Bůh je můj svědek<<,nebo »jako že je Bůh
nade mnou<<, nebo »jak zde před Bohem stojím<<.
b) 5 | a v n o s t n ě se přísahá před křížem u

soudu. Někdo je zavolán k soudu za svědka. Soudce
jej chce donutiti, aby mluvil pravdu. Proto, než vy
povídá, vezme jej >>pod přísahu<<. Na stole stojí

kříž, po jeho stranách dvě svíce. Soudní sluha už je
rozsvítil. Soudce vybídne svědka, aby první tři
prsty pravé ruky zdvihl k nebi, předříkává přísež
nou formulku a žádá, aby svědek říkal za ním. je
to okamžik vážný, který každým mravně nezkaže—
ným nitrem otřese. Soudce už skončil, a svědek
opakuje za ním slova: »K tomu mi dopomáhej
Bůh!<<A nyní svědek vypovídá, jak se vše sběhlo.
Mohl by se odvážiti lháti? Toho by byl schopen
jen člověk zvrhlý a otrlý. Vždyť ví, že kříž zde značí
všudypřítomnost a vševědoucnost boží, svíce značí
světlo pravdy, a tři prsty, které zdvihal k nebi, na
značují Nejvyšší Trojici.
K slavné přísaze řadíme přísahu m a n ž e l 
s k o u, kterou si novomanželé u oltáře před křížem
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a rozžatými svícemi slibují vzájemnou manželskou
lásku a věrnost. Slavná přísaha je také přísaha
k n ě ž s k á. Novosvěcený kněz se jí zavazuje, že
všechny povinnosti kněžského stavu bude věrně
lniti.
p Pod přísahou nesmíme vypovídati, co sami za
nepravdu považujeme, nesmíme přisahati lehko
myslně a bez závažných důvodů a nesmíme přisa
hatí, že učiníme, čeho sami nemáme v úmyslu
učiniti.

Dobrá

přísaha je dovolena. Přisaháme-li s

rozvahou a z důležité příčiny, nelekejme se při
sahy! Kdo přísahu složil, jest jí vázán. Arabové
obléhali a dobývali španělské město Tariffu. Ve
litelem posádky, která hájila město, byl Alfons Pe
rer. Křesťanské vojsko učinilo výpad z města a
chtělo Araby zapuditi. Bylo však odraženo a vlastní
syn velitelův byl zajat. Arabové nabízeli, že syna
vydají, ovšem pod podmínkou, vzdá-li se velitel a
vydá-li město v moc Arabů. Vzkázali, nepřistoupí-li
velitel na jejich nabídku, že jeho syna zabijí. Velitel
upadl do těžkých nesnází a rozpaků. Syna miloval,
ale i králi přísahal věrnost. Dlouho uvažoval. Ko
nečně se rozhodl. Pravil: »Chraň Bůh, abych po
rušil přísahu, danou králi. Města nevydám, dokud
živ budu. Budu je bránit, i kdybych syna měl ztra
tit.<<Zůstal věren králi a obětoval syna.
Přísahu, kterou se dovoláváme Boha na neprav
du anebo kterou Skládáme bez vážné příčiny, nebo
kterou se zavazujeme, že vykonáme něco nedovo—
leného, jmenujeme

» k ř i v o u <<.

P ře m y sl Ot a k a r ll., král český, chtěl sí
pojistiti věrnost svých vojevůdců. Před osudnou
bitvou na Moravském poli povolal si je všechny
k sobě do svého stanu. Tu pak vstoupil mezi ně
beze zbraně a v lehkém oděvu a pravil k nim:
»Došly mne výstrahy, že jsou také mezi vámi zrád
cové. Nemohu tomu věřiti; avšak je-li zde někdo,
kdo by o můj život ukládal, nuže, vystup, i vykonej
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na mně skutek pomsty! Lépe jest, abych zde na
místě sám zemřel ještě dnes, nežli aby zítra tisícové
padli oběti nějaké zrady.<<Všichni zaraženi mlčelí.
A všichni přísahali, že chtějí pro svého krále statky
:: životy své položiti. Přisahal i Milota z Dědic, je
hož zradou druhého dne byla bitva ztracena, a král
Přemysl Otakar II. zahynul.
Kdo nedodrží přísahy, dopouští se hrozně věro
lomnosti. - Kdyby někdo přísahal, že se pomstí,
nebo že chce učiniti nějakou jinou nedovolenou
věc, není přísahou vázán. Takovou nedovolenou
přísahou se prohřešilo oněch 40 židů, o nichž vy
pravuje Písmo sv., že se zapřisahalí nejistí a nepití,
dokud by neusmrtili Pavla.
Talm u d, mravoučná kniha židovská, učí, že
žid smí falešně přisahati, hrozí-li mu tělesné tresty
nebo ztráta majetková. Křesťanská mravouka kří
vůbec. - Křivá přísaha je těžkým hříchem, protože
se jí křivopřísežník dovolává Boha za svědka na
lež. Odvažuje se Boha s-nižiti za podporovatele
podvodu. Kdo se jí dopouští, zapírá Boha a jeho

vševědoucnost

Křivopřísežníky trestali již p 0 h a n ě smrti.
V prvních dobách církve museli 40 dní o vodě
a chlebě se postiti a k tomu 7 let veřejné pokání
činiti.

O křivé přísaze hrozí Hospodin:

»Do domu člověka, jenž přísahá křivě, přijde kletba
a usadí se v domě jeho a stráví jej i s dřevem a ka
mením. (Zach. 5, 4.) A staré přísloví praví: »Kdo
křivě přísahá, toho Bůh do roka na soud volá.<<
U našich předků se křivá přísaha trestávala smrtí.
Dosud se křivá přísaha před soudem trestá podle
světského zákona jako zločin.

NAUČENH
Budeš-li někdy skládati přísahu (jako vojín,
úředník), pak jí také plň! - Slovo dělá muže. - Bu
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deš-lí přisahatí před soudem, střež se křivé přísahy!
Co nevíš jistě, nepotvrzuj přísahou!

1WCHÉZAMĚSTNAND
]. Napiš úlohu, co si umíníš pro případ, že musíš
jednou přisahati.
2. Jak se skládá přísaha před soudem?
3. Proč se máme chrániti křivé přísahy?

16

DRUHÉ
Posvátný
slibPŘIKÁZÁNÍBOŽÍ:
OTÁZKA173

PŘÍPRAVA:
Ve Starém Zákoně čteme poučnou událost o
isra-elském soudci Samsonoví. V mládí učinil zbož
ně slib nazirejský a dokud jej plnil, vynikal neoby
čejnou silou. Ale uchvácen smyslnosti k ženě Dalile,
zrušil slib. Tato ostříhala jeho dlouhé vlasy, znak
jeho síly. Samson od svých nepřátel Filištinských
byl zajat, spoután a oslepen. jako otrok musil točití
žernovem, který rozemílal obilí. Samson želel svého
hříchu a prosil za to, aby Hospodin vrátil mu opět
jeho dřívější sílu. Stalo se, že Filištínští konali“
v chrámě svého boha Baala, velikou slavnost. Aby
tím více se veselili, dali přivésti slepého Samsona.
Ale ten rukama objal dva hlavní sloupy, které opí
raly klenbu chrámovou, a zlomil je. Chrám se zřítil
a pohřbil všechny přítomné.

PŘÍKLAD:BmLŘLůJi(hmmvdúúJ
VYSVĚTLENH
Co znamenáslovo»slíbuji

Bohu?<< - Co

slíbil jakub? Proč tak slíbil? - Co můžeme sli
bem slíbiti? (Modlitbu, návštěvu mše sv., půst,.
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almužnu, dar pro kostel, postavení kříže nebo so
chy, přijetí svátostí, pouť, vstup do kláštera atd.
To můžeme Bohu slíbiti. Slib je d o b r o v o l 

ná, Bohu učiněná přípověď, že vy
konáme něco dobrého. Lze říci,že slib
je vzájemná úmluva mezi člověkem
a B 0 h e m. Člověk přislíbuje Bohu, a Bůh, o jehož

ochotě, dobrotivosti a věrnosti nepochybujeme, slib
přijímá a nabízí se k vzájemným službám.
Slib není pouhé p ř e ds e v z e t í. Mezi před
sevzetím a slibem je tento rozdíl: P ř e d s e v z e t i

činí—mjen sám u sebe a pro sebe,kdež

to slib jest smlouvou

s Bohem. “(Stu

dent, který vychází školu, si umiňuje, že bude po
celý život choditi vždy v neděli a ve svátek do
kostela, vzbudil dobré předsevzetí. Nemocný ve
svých bolestech rozhodl se k tomuto projevu: Bože
můj, vrátíš-li mí zdraví, slibuji Ti pod hříchem, že
jakmile budu moci, vykonám pouť na Sv. Kopeček.
Učinil slib.) O kterých osobách jste se učili, že uči
nili slib? - A n n a, matka Samuelova, připutovala
s mužem do Silo, modlila se u svatého stánku a
s pláčem učinila slib: »Hospodine, rozpomeň se na
mne milostivě. Dáš-li mi syna, zasvětím jej tobě,
aby ti sloužil po celý život!<< S v. L u d v ik lX.,
král francouzský, slíbil v nemoci, že se zúčastní kří—
žové výpravy, uzdraví-li

gavě vBavorsku

se. V H 0 rn í A 111m e r—

vypuklr. 1633mor. Oby

vatelé učinili slib, že pašijovými hrami budou zná-
zorňovatí utrpení Páně. Po slibu nikdo nezemřel.
Proto až dosud konají se tyto hry každý desátý rok
po celé léto. jaký slib učinil jakub? (Bude-li mne
Bůh cesto-u chrániti a vrátím-li se šťastně domů,
vystavím zde Hospodinu oltář a budu mu obětovatí
desátek ze všeho, co mi nadělí.<<)
jaký je rozdíl mezi předsevzetím a slibem? - jaké
věci smíme jen slibovati? - jaký skutek může býti

jenpředmětemslibu?-Kterak se sliby dě

lí?-Na jednoduché a slavné.-jedno—
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duchými sliby se zavazují lidé světští nebo některé
osoby řeholní. Slavné sliby skládají jen osoby, které
se zcela oddaly životu klášternímu. Které jsou slav
né sliby? —(Dobrovolná chudoba, ustavičná čistota
a úplná poslušnost k představeným)
Učinili jste už také slib? - K ř e s tn í sl ib,
který jste obnovili při prvním sv. přijímáni. Cojste
tu Bohu slíbili? - Co jste obnovovali při prvním
sv. přijímáni? 

Každýmáprávo slibovati

jen sám za

5 e b e. Je to věc vlastniho, osobního a svobodného
rozhodnutí. Za jiného slibovati nikdo nemůže. Ani
rodiče nemohou slibovati za dítky. (Otec nebo'mat—
ka nemají práva slibovati, na př., že daji syna do
semináře, nebo dceru do kláštera.)
Ke slibu nikdo nemůže býti nucen. Slib je úkon
d o b r o v o l n ý. Slib násilím vynucený by nepla
til. Ovšem, sliby vykonané v tísni, nemoci a v sou
žení, kdy neztrácíme svobodné vůle, jsou platny.
Takové sliby jsou vlastně jen důraznou a .úpénlivou
modlitbou.

Sliby činiti nikdo není povinen.
[ bez slibů je možno dojíti spásy. Slib učiniti smi
me jen tehdy, když tím netrpí naše povinnosti.

Nedovolený slib vykonal jette.

Slíbil, že zvítě

zí-lí v boji, obětuje Bohu to, co mu po návratu
první vyjde vstříc. Vyšla mu první naproti jeho
vlastní dcera.

Slibnesmímekonati ukvapeně

a neroz

vá ž n ě. Velké Opatrnosti je třeba. (Kdo chce sta
véti, dělá napřed rozpočet a uvažuje, bude-li moci
stavbu dokončití.) Kdo chce učiniti slib, má na
před dobře uvážiti, bude-li jej moci splniti. »Raději
neslibovat, než slibu nedostát!<< (5. Mojž. 23, 21.)
Chceš—li učiniti slib, poraď se napřed se svým
svědomím, s dobrými a rozumnými lidmi a hlavně
se svým zpovědníkem. Slibů čiň raději méně, ale
které učiníš, vyplň přesně a dopodrobna! »Když
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učiníš Hospodinu, Bohu svému, slib, nebudeš otá
leti, abys jej splnil, neboť Hospodin, Bůh tvůj,
bude to vymáhati; a budeš-li odkládati, bude ti to
počítáno za hřích.<<(5. Mojž. 23, 21.)

Co žádá Bůh od toho, kdo učinil slib? - Co učinil
ja k u b, když se vracel do své vlasti? (Když se
jakub po letech vracel domů, stavil se na místě,
kde slib učinil, a vyplnil tam učiněný slib Hospo
dinu.) Co učinila A n n a, když jí Bůh daroval sy
na? (Přivedla jej Hospodinu do Silo.)

Učiněněsliby nesmíme

sami

rušiti,

a ní m ě n i t i. K tomu má právo církev. Některé
sliby může 2 p o v č (1n i k změniti nebo odpu
stíti, jiné zase může prominouti p a p e ž a n e b o

bis k u p o v ě jím zplnomocnění. Podmínečný slib
nemá závaznosti, nebyla-li podmínka slibu splněna.
(Ku př.: Nemocný slíbil, že věnuje na kostel 100 K,
uzdraví-li se. Nemocný se však neuzdraví. Není
povinen je darovati.)
Kdo by zrušil posvátný slib anebo lehkomyslně
mu nedostál úplně, dopustil by se hříchu proti dru
hému přikázání božímu.

NAUČENh
Kdo chtěl ve středověku býti přijat do stavu ry
tířského, musil býti dokonale vycvičen v umění
jezdeckém a v rytířském mravu. Ku přijetí se při
pravoval modlitbou, postem, svatou zpovědí, sva
tým přijímáním, učinil slib, že bude denně příto
men mši sv., že bude za křesťanskou víru bojovati,
církev a její služebníky hájiti a nevinných se za
stávati. l dobrý křesťan, jenž chce býti rytířem
božím bez bázně a hany, je odhodlán věrně Bohu
sloužiti.
»Plň své sliby!<< (Nah. 1, 15.) Dobrovolný slib,
spravedlivý dluh. Věrným plněním slibů dokazuješ
svou lásku k Bohu.
51

PŘÍKLAD K PROHLOUBENÍ:
Když sv. Mamert, arcibiskup viennský, spravo
val církev, zuřily v již-níFrancii krvavé války, četná
zemětřesení obracela příbytky lidské v ssutiny,
zhoubné požáry ničily majetek, ano i divoké šelmy
z blízkých hlubokých lesů vnikaly do ulic. Nastala
veliká neúroda, hlad a mor. Sv. biskup viděl v těch—
to pohromách trest boží. Napomínal lid k pokání
a sám celé noci se modlil u oltáře, aby se Bůh
smíloval.
Bylo v předvečer Hodu Božího velikonočního
r. 469, kdy sv. Mamert s věřícími dlel v chrámě.
Tu se ozval křik, že v městě hoří. Polekaný lid ve
zmatku se hrnul z chrámu, aby zachraňoval, co
zachrá—nitimožno. Jenom zbožný arcibiskup zůstal
v chrámě sám a tim vroucněji se modlil, aby Bůh
chránil jeho svěřené ovečky. A hle, k jeho prosbám
oheň takořka sám uhasl. »Slzy biskupovy uhasily
požár,<<dokládá starobylá kronika. —Lid, vida ten
to zázračný zjev, s hlubokými díky vrátil se do
chrámu. A když arcibiskup dokončil posvátné ob
řady velikonoční, promluvil vroucí řeč o síle mod—
litby a znovu nabádal k pokání. Na to konal po
tři následující ciny před svátkem Nanebevstoupení
Páně kající průvody do polí, k nimž sám na ten
účel sestavil pobožnost, z litanií, žalmů &modliteb
se skládající. Učinil slib, že takové průvody konati

bude každoročně. Pobožnost tato konána pak kaž
dý rok po celé arcidiecesi. Záhy se rozšířila po ze
mích sousedních a zobecněla. Papež Lev III. zavedl
ji ke konci 8. století v Římě a odtud stala se pak
všeobecnou po celé církvi. Tyto průvody mají pů—
vod ve zbožném slibu.

TiCHÉ ZAMĚSTNÁNÍ:
Nemocné dítě slíbí Pánu Bohu, že po svém
uzdravení vykoná pouť na Sv. Kopeček anebo na
Sv. Hostýn? jak to Pánu Bohu řekne? 
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'1 ;7' „Pomni,'TŘETÍPŘIKÁZÁNÍBOŽÍ:
abys den sváteční světill"
OTÁZKA 174

PŘÍPRAVA:
N e d ě l e - den Páně. Od počátku lidstva bývaly
u všech národů určité dny zasvěceny Bohu. Ve

starém

zákoně se světílasobota, sedmý

den v týdnu, na památku, že Bůh všecko stvořil
v šesti dnech, »sedmému dní pak požehnal a po—
světil jej.<< (1. Mojž. 2, 3.) Lidé měli toho dne.

odpočívatí a Boha společně uctívatí. V N ov é m
z á k o n ě jest od první doby křesťanské sváteč—
ním dnem n edě I e. Slyšme, k čemu Bůh tento
den nařídil!

PŘÍKLAD:
Už ze druhého století se dovídáme od sv._|u s t i
n a (zemřel r. 165) o svěcení neděle prvních křes
ťanů. Píše: »O dni, který po slunci následuje, schá
zejí se všichni z města i z- venkova k společnému
shromáždění. Tarn čtou se památnosti apoštolů

anebo spisy proroků, jak dlouho je nutno. Je-li
předčítatel hotov, pak následuje promluva, kterou
koná představený, zpravidla biskup. Vznešené uče
ní toto dovede užívo—tnitía povzbudití

k následo—

vání. (První křesťané se tedy vždy zúčastnili ká
zání.) - Potom všichni vstaneme &vysíláme k Bohu
své modlitby. Pak se obětuje chléb, víno a voda
(offertorium, obětování) a představený se modlí
a vzdává díky se vší mocí a lid souhlasí a odpo—
vídá: Amen! (Preface.) Každému z přítomných
uděluje se z požehnaných darů (přijímání), a těm,
kteří nejsou přítomní, se dary posílají (díakoní).
Ostatně zámožní snášejí ze svého jmění dle svého
dobrozdání a shromážděné & nasbírané věci se
odevzdávají představenému, jenž jimi podporuje
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sirotky a vdovy a ty, kteří nemocí nebo jinou pří
činou se dostali do nouze a bídy; anebo zajatým,
také cizincům a hostům.<< 

VYSVETLENI:

Proč je v Novém zákoně sváteč
ním dnem nedělePProtoževnedělivstal
]ežíš Kristus z mrtvých a v neděli
seslal Ducha svatého.—Náboženskásek
ta baptistů tvrdí, že se má slaviti sobota, nikoli
však neděle. Neboť přikázání praví: »Pomni, abys
sobotu světil!<<Co znamená sabbat? Kdy světilí
lsraelité svůj sváteční den? - Který den světí
křesťané? - Římané nazývali první den v týdnu

»dnem

slunce<<, křesťanédnem Páně,

chleba, světla . .. Proč světili právě neděli? - Po
něvadž zmrtvýchvstání Páně a seslání Ducha sva
tého jsou důležitější než stvoření světa. Neboť
vzkříšením dokonáno bylo vykoupení lidstva. Apo
štolové věřili v božství ježíše Krista a poznali, že
Kristus zvítězil nad hříchem, smrtí a peklem. jak
mile nastal tento den, scházívali se k náboženské
slavnosti a připomínali si velikou událost vzkříšení.
Bůh v neděli seslal Ducha sv. v podobě ohnivých
jazyků. Proto od prvních dob křesťanských se světí
tento den jako sváteční den místo soboty. Říká se
mu den Páně - neděle. Místo Letníc ve Starém zá
koně se slaví desátý den po Nanebevstoupení Páně
Hod Boží svatodušní. »Otče milý, Pane náš, slyš
doufající v tebe, dětem, k nimžto láskou pláš, dej

svého Ducha s nebe!<<
Kterak slavili první křesťané neděli? - Při třetí

apoštolské cestě sv. Pavla se dovídáme: »Když
jsme se v neděli shromáždili k lámání chleba (t. j.
ke slavení eucharistie, či ke mší sv. 3 sv. přijímá
ni), Pavel chtěje nazejtří odejíti, promlouval s nimi
a protáhl řeč až do půlnoci.<< (Sk. ap. 20, 7.) O lá

mání chleba jsme slyšeli už v křesť. obci jerusa
lemské (čl. 186).
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K čemu nařídil Bůh den Páně? 
Nač si máme vzpomínati v neděli? - Bůh Otec
stvořil svět, Bůh Syn vykoupil svět, Duch sv. roz
děluje milosti vykoupení. Neděle patří N ej s v ě —

tější Trojici.

Všechna stvoření chválí a ctí Boha. Les, řeky,
ptáci, květiny: růže, tialka atd.: volají: »Nebyly
bychom zde, kdyby nebylo Tebe, ó Božel<<

NAUČENh
Týden bez neděle by byl jako svět bez slunce.
Děkujme Pánu Bohu za to, že nám dal neděli! - jak
snadno můžeme se bohoslužeb zúčastniti! Jsme na
tom mnohem lépe, než křesťané za prvních dob
křesťanství, kteří za největšího pronásledování a
největších nebezpečí v úkrytech, jeskyních a v ka
takombách slavili v neděli mši sv. Používejme ten
to den Páně nejen k odpočinku, nýbrž také aby
chem podporovali spásu své nesmrtelné duše! jaký
den nedělní, taký den poslední.

PŘÍKLAD K PROHLOUBENÍ:
>>Právěpřed 25 lety,<<vypravuje kněz z Witten

berka, »byl jsem večer volán, abych zaopatřoval.
Rozechvěn pravil posel: »Důstojný pane, už se ne
dá mnoho dělati. Nemocný je v bezvědomí.<< Na
pomenul jsem ho k důvěře a k modlitbě a šel jsem
ihned s nim. Umírající velice trpěl a jeho stav nebyl
nikterak potěšitel-ný. Nemocný byl na půli těla ra
něn mrtvicí; chrapot jeho byl podivný. Modlil jsem
se a rozmlouval jsem s ním. A hle, nemocný otvírá
náhle oči, je při plném vědomí, poznává smutné
své postavení a prosí o svátosti umírajících. Složil
životní svatou zpověď, přijal svátostného Spasitele
a poslední pomazání. Na otázku: »Čím jste si za
sloužil této milosti?<<,odpovídá: »Důstojný pane,
vy víte, jaký život jsem dosud vedl. Byl jsem ta
kový bídák, nevedl jsem dobrý život. Býval jsem
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často opilý, mnoho špatných věcí jsem mluvíval,
a také konal to, co nebylo spravedlivé. Ale nikdy
ve svémživotě jsem nezanedbal vlastní vinou v ne
dělí anebo o svátcích mše sv. 1když mně ráno vše
lijak bylo, mši sv. jsem nevynechal. A jen této
okolnosti děkuji za neskonale milosrdenství boží.<<

ZPÍVEJME:
My tvé dítky v zkroušenosti - vstupujeme ve tvůj'
dům, - bychom všední péče prosti - pozdvihli se
k nebesům; —lneme k tobě celou duší, - třebas byla
nečista, - vždyť tvé dítky, Pane, tuší, —že je při
jmeš dojista. 

18

Sváteční
klidPŘIKÁZANIBOZl:
TŘETÍ
OTÁZKA 175,176,177

PŘÍPRAVA:
Bůh dobrotivý

chce,aby si člověkčas od

času řádně odpočinul a předčasně životních síl ne
vyčerpával. Zároveň chce Bůh, aby každý pečoval
co nejvíce o Spasení své duše.
Proto přikázal sváteční klid. Kterými slovy? 
»Šest dní budeš pracovati a konati práce všeliké:
den sedmý je však sobota, to jest odpočinek (ke
cti) Hospodina, Boha tvého. Nebudeš v něm konati
žadné práce ty, ani tvůj služebník, ani služebnice
tvá.<<(5. Mojž. 5, 13, 14.) Práci takto zapověděné
se říká >>služebná<<.Služebné práce jsou v neděli

zapovězeny.
K čemu nařídil Hospodin d e n P á n ě ? - jed
notlivec má tohoto dne použíti k dobru svého těla.
Co pI'OSpÍVátělu, co je činí zdravým? - Vedle jídla
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a pití také klid. Kdy jsou děti svárlivé, kdy jsou
nakloněny k pláči? - Obyčejně, když se nevyspaly.
Kdy mají lidé odpočívati? - Kromě toho zavedl

Bůh ještě vlastní sv áteč ní d e n. Který je to
den? - Jak jej máme zachovávati? 
PŘÍKLAD:

Bibl. děj. čl. 130. (Při hostině u farisea.)

Anebo:
Jako byl ve Starém zákoně přikázán v den so
botní naprostý odpočinek, tak i nám neděleje dnem
klid u. Ustává všechna těžká práce tělesná. Po—
svátné ticho ukládá se celou přírodou. | role mají
svůj klid. Německý

básník

L u d v í k U h 1a n d

v jedné ze svých nejkrásnějších básní opěvuje po—
svátný nedělní klid v přírodě. Pastýř, který denně
uvykl za jitra vyháněti stádo na pastviny, stojí tu
sám a naslouchá zvukům ranního klekání, které
zcela jinak dnes mu zni nežli o všedních dnech.
Pozdravuje nedělní jitro, zbožně pokleká k modlit
bě. Sladké rozechvění, tajuplné vanutí proudí duší.
Zdá se mu, že mnozí neviditelní zástupové pokle
kají s ním a modlí se zároveň. Nebe jest jasné,
slavnostní. jest den Páně!
Náš básník ] o s e f S l á d e k praví ve své básni:
»Zvony nedělní<<z

>>Slavně,zvučně v šiř i dáli - znějí zvony kostel
ní, - přes pole a lesy, skály - v svaté ticho nedělní.
Teď to hrá &ted' to volá - a ted' mocně zaplesá 
a to srdce neodolá - musí s nimi v nebesa. 

A když dávno zemskou tiší - už ty zvony dozně
ly, - dlouho ještě, dlouho slyší - modliti se anděly.<<

VYSVĚTLENÍ:

1.Kterými slovy nařídil Bůh svá
te č ní klid ? :(»Šest dní budeš pracovati . . .<<)
Za času Krista Pána zachovávali židé velmi úzkost
57

livě sváteční klid. Co o tom víte z Bibl. děj.?

U rybníka

Betesdy

v jerusaleměleželčlo—

věk, jenž byl už osmatřicet let nemocen. Toho viděl
Pán ježíš a řekl mu: »Chceš ozdravěti?<<Nemocný
odpověděl: »Nemám, Pane, nikoho, kdo by mi po
mohl do vody, když se počne hýbati. Než dojdu
sám, je tam už jiný.<<[ řekl mu ]ežíš: »Vstaň, vezmi
lože své a jdi!<<A ten člověk ihned ozdravěl, vzal

si lože a pln radosti odešel. Bylo to v sobotu. Proto

muřekližidé:»je sobota, nesmí se lože
n o s i t ! <<- Když uzdravil člověka vodnatelného,

tázalse farizeů:>>]est dovoleno v sobo
tu uzdravovati
čili ne?<<Aleonimlčeli.
_(Luk. 14, 3. 4.) Tím Pán ježíš ukázal, že je do
volena činnost a práce ve dní, který zvláštním způ
sobem jest Bohu zasvěcen. - Co nařídil Bůh na
hoře Sinai? - jak zní třetí přikázání boží? - Co
přikázal Bůh těmito slovy? - Musíme pracovati a
konati všelikě práce své. Jenom ten, kdo svědomitě
pracuje, zaslouží si svátečního klidu. Pro koho

ustanovil Bůh tento den klidu? - P rolid,

aby

předčasně nevyčerpal svých sil. [ ] ě k a ři tvrdí,
že lidé po šesti dnech potřebuji klidu. Za francouz
ské revoluce zaveden byl místo sedmého dne den

odpočinku teprve desátý. Proč asi?

2.Které práce jsou v neděli zaká
z a n y ? - Zakázány jsou všechny práce, které ko
nají lidě služební, dělníci, řemeslníci. jak je jme—
nujeme? - Které jsou to práce? - Na poli? - V lese?
- Ve stodole? —V dílně? - V továrně - jen s církev—

ním povolením anebo z nutné potřeby se smí v den
sváteční konati tělesná práce. (Práce dělnická, ře
meslnická a rolnická) Nutně potřeba je na př.
skliditi úrodu za trvalé nepohody, pomáhati při
neštěstí a konati práce, kterých beze značné škody
nelze přerušiti.

3. Které práce jsou dovoleny?

—

Takové, které vyžaduje veřejné blaho. Duševní
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práce jsou dovoleny. Které? - (Psáti, kreslíti, ma
lovati je práce většinou duševní; takovou se svá
teční klid neruší. Také nutné práce služebné jsou
dovoleny: nutné práce domácí, pomoc při neštěstí:
ohni, záplavě, při nepříznivém počasí v době skliz
ně, za války při nedostatku dělníků.)

»Pomni, abys den sváteční svě
til!<<-Kteraksvětíme sváteční den?

Nedělní jitro . .. Stojíme na horském vrcholku na
blízku malé vesničky a naše oči bloudí nad domy
zaplavenými májovým sluncem, nad cestami, lou
kami, nivami, nad celým krajem. Blažený pokoj
vane nad krajinou, naše duše dojatá a povznesená
noří se v tiché rozjímání, když tu náhle zavzní, ja
ko veselý ptačí zpěv, milý hlas zvonů venkovského
kostela. Daleko se nesou stříbrné zvuky zvonů &
pronikají okny a zdmi vzdálených domků. Ze dveří
vycházejí svátečně oblečení lidé a jdou do kostela.
Lidé, kteří celý týden pracovali na polích, lidé,
jichž uši nezaslechnou po celý týden zvonění zvo—
nů, nýbrž jen hluk strojů a vytí továrních sirén . . .
Ale dnes smyli si s obličeje prach a pot, neboť
dnes . . . , dnes mohou býti zase lidmi!-Pospíchají,
aby přišli včas do domu Božího. jest neděle . ..

4.Kdo se prohřešuje proti sváteč—
nimu klidu?-Kdovden svátečníbeznut
né potřeby nebobez církevního po
v ole ní tělesnou práci koná, dovoluje nebo po
roučí.

Posuďte následující příklady! - Celý týden je
pěkné počasí, také v pondělí lze čekati pěkné po
časi. Přesto sedlák sváží obilí do stodoly. —Muž
štípá místo mše sv. dříví, jiný bílí pokoj, žena
spravuje šaty, matka šije šaty svým dětem atd.

NAUČENÍ:
Nekonej v neděli bez potřeby nikdy služebné
práce, také jich neporoučej! Nedělní práce nepři
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náší požehnání. Usty proroka mluvil Hospodin:
»Všechny, kteří šetří svátečního dne, přívedu na
svatou horu & obveselim je v domě svém.<<'(18. 56,

6. 7.) Kdo v den Páně vydělává, prodělává; neboť
rušením svátečního klidu trati se boží požehnání,
pustnou srdce a lidská společnost mravně upadá.
Bez Božího požehnání marně lidské namáhání. Na
neděli neodkládej žádnou práci! Potřebuješ-li šič
ku, obuvníka, nenos mu věci teprve v sobotu! Bůh
trestá mnohdy nápadně ty, kdo nedělní klid poru
šují. Vzpomeň si na muže ve St. zákoně, který
sbíral dříví a za to byl ukamenován.

PŘIKLADl(PROHLóUBENÍ:
Když ve Francii následkem revoluce se šířil
mravní úpadek, založili zbylí horliví katolíci spolek
pro svěcení neděle. K nejhorlivějším šiřitelům spol
ku náležel stařičký biskup chalonský. Když pro
nemoc nemohl sloužiti sám mší sv., dal se svými
přáteli do chrámu dovésti, aby alespoň svým pří
kladem povzbuzoval k-návštěvě chrámu Páně. Když
jednou provázel do chrámu jednoho ze svých přá—
tel, ukázal mu desku, kterou dal zasadíti v chrámě
do země a pravil mu: »Zde vidíš hrob, který jsem
si pořídil. Byl jsem zámožný, když jsem před třiceti
lety přišel do této diecése, a přece to zde jest moje
jediné vydáni, které jsem si dovolil. A na tento
kámen dal jsem vyrýtí nápis, který chci míti na
svém hrobě.<<Cizinec se skloníl & četl na'kamení

tato slova:>>P'omni, abys den sváteční
světil

!<<To byl odkaz, který horlivý biskup

svý-m věřícím zůstavil.

ZPÍVEJME:
Shlédni, Bože, s nebes vysokosti - milé, svaté
oběti, - kterou chceme konat v zkroušenosti - smrti
Páně k paměti; —nepohrdej kajícími syny, - hled'
k nám tváří milostnou, - zahlad', Otče, naše mnohé
viny - pro smrt syna žalostnou.
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Sváteční
oběť
TŘETÍ
PŘIKÁZÁNÍBOŽÍ:
OTÁEZKA 178, 179, 180

PŘÍPRAVA:
Sváteční oběť je předepsána druhým přikázáním
církevním: »V neděli a zasvěcené svátky celou mši
sv. pobožně slyšeti.<< Mše sv. jest obětí a proto
k ní náležejí všechny modlitby a obřady, které kněz
koná. Abychom zadost učinili své povinnosti, mu
síme býti přítomni c e | é m š i s v at é, kterou týž
kněz slouží. K tomu ovšem máme slyšeti mši sva—
tou p o b o ž n ě. Co znamená slyšeti mši svatou
pobožně?
P Ř Í K L A D : Bibl. děj. Čl. 34. (Kterak Izraelští 0bět0vali.)
VY5VET LENÍ :

Když prorok Eliáš

přinášel Bohu oběť na

hoře Karmelu, všichni přítomní stáli tiše a mlčky.
Prorok sám se modlil. Na vrcholu Karmelu si klekl
a sklonil hlavu až k zemi. Tak se modlil o déšť.
A ejhle —udělal se nad mořem obláček, maličký
jako dlaň. Ten vystupoval a šířil se. Ve chvíli za—
táhl celou oblohu. ] zadul vítr, spustil se déšť a
napojil vydatně vyprahlou zemi. - A když k n č 2
Z a c h a r i á š ve svatyni jerusalemské přinesl
Hospodinu oběť zápalnou, věřící se před svatyní
modlili a čekali, až jim Zachariáš dá požehnání.
Hle —takovou úctu choval lid ve Starém zákoně
k obětem, které byly pouze předobrazem oběti no
vozákonní. Nejdražší oběti mše svaté máme býti
přítomni z úcty k Pánu Bohu.
1. Co znamenají

té z úcty

slova: >>b ý ti

k Pánu

n a m š i s v a—

Bohu?<< Při mši svaté

od pozdvihování jest přítomen na oltáři Beránek
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Boží,ježíš Kristus, pod způsobamí
c hle b a a v i n a. Proto v této přítomnosti sa
mého Boha, kdož by se nekořil, kdož by nebyl
nábožný? - jen vlažný křesťan se při mši svaté
chová netečné a nedůstojně. Na oltáři se koná nej
dražší oběť, na oltáři se opakuje a připomíná zno
va umučení a smrt Pána ježíše na kříži. Mějme
tedy vždy na mysli, jak pokorně, zbožně a uctivě

se chovalipod křížempřátelé

ježíšovi:

Pan-na Maria, sv. jan, Maria Magdalena a ostatní.
Srdce jejich bylo naplněno velikou úctou k trpící
mu Spasiteli. Oni s ním trpěli, zapomněli na vše
chno, co se kolem nich dělo. S jakou úctou a ná
božností byli přítomni mši svaté p r v n í kře s 
1'a n ě ! - Sv. jan Zlat. praví 0 nich, že přicházeli

do chrámu jako do paláce vznešeného krále, kde
andělé jsou jeho služebníky, kde nebe je otevřeno,
kde Kristus Pán sedí na trůnu, kde všechno je na
plněno neviditelnými duchy. Kdo je pln víry a lásky
k Pánu ježíši, bude se při mši svaté chovati tak,
jak si počínali první křesťané, oni svatí a spra
vedliví lidé.
2. Abychom se uvarovali všeho, co vnitřní po
božnost ruší, je třeba, abychom mši svatou slyšeli
u c t i v ě. Kdy se chováme uctivě? - Uctívě se cho—

váme, když dáváme ostatním příklad a povzbuzu
jeme je k pobožnosti. Máme proto při mši svaté
klečeti na obou kolenou, modliti se z modlitební.
knihy anebo zpívati nábožné písně. Sedíme-li, má
me seděti slušně; stojíme-li, nemáme se opirati
o zeď anebo o lavice. Zvláště se vyvarovati smí-
chu, šeptání a jiných neslušností. —Vypravuje se,
že saský král jan navštívil v pruské válce r. 1866
jičín. Když uslyšel, že o 6. hod. ranní se zvoní ke
mši sv., poslal komorníka, aby se zeptal, bude—li
sioužena ještě jedna mše svatá. A jakmile se do
věděl, že o půl osmé hodině bude druhá mše svatá,
byl jí přítomen příkladně. jeho nelíčená zbožnost
naplnila radostí všechny přítomné věřící.
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3. Sledovati
oltáři koná.

pozorně, co se na

Pozorně sledovati máme zvláště h ] a v n í č á 

stí

mše

svaté.

Které jsou hlavní části mše

sv.? - Evangelium, obětování, pozdvihování (pro—
měňování) a přijímání. P ř i e v a n g el iu uctivě
povstaňme, poznamenejme se svatým křížem a
vzpomeňme si,že Pán je to, jenž k nám v evange—
liu mluví. P r 1 o bě to v á n 1 rozjímejme o veliké
oběti, kterou konal Pán ]ežíš při poslední večeři.

Při proměňování neboli pozdviho

v á n í klaňme se pokorně přítomnému Ježíši Kris
tu, bijme se v prsa a tiše říkejme: »Pane ježíši,
v Tebe věřím, v Tebe doufám, Tebe nade všecko
miluji<<,anebo: »Bože, bud' milostiv mně hříšné
mu<<.- P ri p ři i i m á 111 vzbud'me touhu (ne—
jdeme- li sami k sv. přijímání) po svátostném Spa

siteli. Po svatém

přijímáni

děkujmeBo

hu za všechny milosti a dobrodiní, které nám udělil,
zvláště pak za milost, že ve svátosti oltářní se nám
dává za duchovní pokrm a ustavičně mezi námi
přebývá. Při mši svaté se modleme také za své
rodiče, za příbuzné, dobrodince, za duchovní a
světskou vrchnost, za přátele i nepřátele. Třeba
připomenouti, že jen ti jsou na mši svaté pobožně
přítomni, kteří jsou v kostele a vidí, co se na oltáři
koná. Stojí-li někdo pro množství lidu venku, a
slyší-li jednotlivé části mše svaté, když se zvon
kem oznamují, je také přítomen mši svaté. Nestačí
však slyšeti mši svatou v rozhlase.

Kdo je povinen býti v den sváteč

ní na mši sv.?

Býti v den sváteční na mši svaté je povinen

každý katolický křesťan po sed
mém roce

věku svého,

není-li omluven

řádnou příčinou. Tedy i školní dítky jsou povinny
v neděle a ve svátky choditi na služby boží. Od
této povinnosti ] e 0 m l u v e n, kdo je nemocen
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anebo nemá dostatečného oděvu; kdo by utrpěl
značnou škodu na zdraví anebo na majetku. Kdo
má daleko, zvláště při špatném počasí .(vichřice,
sněhové vánice); kdo je neodkladné zaměstnán,
aniž může býti vystřídán (opatruje malé děti nebo
nemoc-ného, nutně obstarává domácnost anebo po
máhá při neštěstí).
V takové nemožnosti je dobře pomodliti se do
ma mešní pobožnost a jíti do kostela aspoň odpo
ledne anebo ve všední den. - Kdo tedy z d ů l e 

žité

příčiny

zamešká služby boží v neděli,

neprohřešuje se proti třetímu přikázání božímu.

Kdo se prohřešuje proti sváteční
m š i s va t é ?

1.Kdo ji úplně anebo částečně za

nedbá.-Uráží protoBoha,kdo vlastní

vi

n o u vynechává sváteční mši svatou. Hřeší i ten,
kdo pozdě přichází anebo dříve odchází. Pro časné
věci nelekají se lidé práce a námahy, nešetří ani
zdravi ani času, ale pro věčné věci, pro spásu své
duše nechtějí mnohdy ničeho obětovati. Na nedba—
lost v návštěvě služeb božích naříkal si již prorok

jeremiáš: »Cesty sionské kvílí, protože nejsou,
kdož by přicházeli k slavnosti.<< (Pláč jer. ], 4.)

Pamatujtesi: Kdo by zanedbal

celou

mši svatou nebo značnou její část,
měl by hřích těžký.
2. Kdo se při ní chová neuctivě.
3.Kdo je při ní dobrovolně roztr

ž i tý. (Nedává pozor ani na hlavní části mše sva
té, a vůbec neví, co se v kostele děje. Kdo při mši
svaté spí, šeptá, na všechny strany se ohlíží, s dru
hými se baví, čte světské knihy anebo i noviny,
kdo sem přichází, aby byl viděn a druhé vidělxNe
uctivě se chová, kdo neslušně stojí anebo sedí,
opírá se o zdi, lavice, sloupy, směje se atd.) - Bůh
nebývá posmíván. Sv. Bernard praví, že Bůh pyšné
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anděly bez milosrdenství s nebe svrhl do pekla,
protože hřešili na místě, kde všechno dýchalo sva
tostí. A svrhl je také v té chvíli, kdy dobří andělé
klaněli se Bohu.
Kromě toho se dopouští hříchu, kdo povinnou

mšisvatoujiným znemožňuje a kdovkos
tele anebo mimokostel služby boží ruší.

Zlomyslné rušení služeb božích trestá i zákon
světský.

NAUČENÍ:
Poněvadž oběť mše svaté jest nejvznešenější a

nejsvětější,bud' jí přítomen
pozorně

a uctivě

nábožně,

! Modlise přiní vroucně,

chovej se při ní svatě, jak svatě se chovají andělé
v nebi, kteří se Bohu koří ustavičně!

TICHÉ ZAMĚSTNÁNÍ:
Kterak se zaříditi se sváteční mši svatou na ces
tách anebo při veřejné slavnosti?

PŘÍKLAD K PROHLOUBENÍ:
M—nozísportovci v Tyrolsku a ve Švýcarsku ne
povedou v neděli na hory žádného cizince, který
by neslyšel mši svatou. V pozdějším věku nedej se
v neděli svésti sportem od slyšení mše sv.! Ne
konej výletů v různých spolcích beze mše sv.!
V místnosti mnichovského nádraží koná se v létě
obyčejně o 4. hod. mše sv. pro výletníky, aby
mohli vykonati svoji nedělní pobožnost. - Sloužíš-li
v cizím stavení, pak se zeptej, zdali ti bude možno
v neděli jíti na mši sv.! Raději menší služné, než
beze mše svaté!
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TŘETÍ PŘIKÁZÁNÍ
BOŽÍ:
Můj sváteční
clen
OTÁZKA 181

PŘÍPRAVA:

Den sváteční má býti dnem svaté
radostí.

- Radosti se nejlépe daří ve svatém

srdci, omilostněném přítomností Boží při mši svaté.
Člověk dnešní již dávno zapomněl, jak radost vy
padá. Umí se >>baviti<<,umí vyhledávat zábavy,
které ho těles-ně a duševně ničí, ale radovati se?
- Ne, to nedovede. Radost jeho je plachým ptáče
tem, které hledá nerušenou samotu a zdaleka se
vyhýbá ruchu ulic. Srdci, aspoň lítostí očištěnému,
zachutná dvojnásob zotavení při slušné zábavě.
»Radujte se v Pánu vždycky, Opět pravím, radujte
se!<<(Filip. 4, 4.) Nestřídmost, bujná roz-pustilost,
noční toulky a hýření a vůbec hříšné radovánky
nepřinášejí radosti, a ostatně nejsou nikdy dovo
leny, tím méně v den sváteční.
PŘÍKLAD:

Bibl. děj. čl. 115. (Nejlepší podíl.)

VYSVĚTLENÍ:
Kdybychom byli v neděli velikonoční před 1938
lety bývali v městě jerusalémě, byli bychom spatřili
všude veliký ruch. Ale tento ruch nebyl všude stej
ného významu; na jedné straně bylo nesmírné zdě
šeni, na druhé straně nesmírná radost. Fariseové
plni zděšení pobíhali druh ke druhu a zvěstovali
si hroznou novinu: »Kristus vstal z mrtvých.<< Vo—
jáci 'přiběhli od hrobu a zvěst-ovali tu zprávu!
A učedníci plni radosti a nadšení zase poslouchali
tutéž zprávu. »Viděla jsem Pána,<<přispěchala plná

radosti Maria Magdalena od hrobu; »Pán vstal
právě,<<zvěstoval Petr, kterému se Kristus vzkří
šený ukázal; »Pán se nám zjevil a poznali jsme ho
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v lámání chleba,<< zvěstovalí učedníci přikvapívše
z Emmaus.

Radost učedníků ze vzkříšení Krista Pána byla
neskonalá, nesmírná. Ta radost rozletěla se dále
až do naší doby a také k nám. Církev svatá plna
veselí a radosti pěje v tento den nadšenými slovy
Žalmisty Páně: >>Tot'jest den, kterýž učinil Pán!<<

(117, 24.) Takovým dnem radosti je nám každému
sváteční den.

Aby den sváteční byl dnem oprav
nutno, 1. abychommimo
mši svatou slyšeli i kázání. - Časem

dové radosti,

vypadne z paměti, čemu jsme se v náboženství
učili; je třeba to pravidelně doplňovat. [ kdyby
člověk všechno učení víry dobře znal, potřebuje
neustále napomenutí a povzbuzení. Konečně pak:
jsme více nebo méně povinni druhé k dobrému
vésti a napomínati; nikdo však nedá, čeho sám
nemá. Proto třeba pravidelně slýchati kázání a
vzdělávati se náboženskou četbou. Dnes si už vů
bec nedovedeme představítí oněch dob, kdy na př.
staří křesťané naslouchalí po celé hodiny kázají
címu biskupovi, nebo když ve středověku se hrnuly
zástupy pod dojmem uchvacující plamenné řeči na
křížovou výpravu. Dnes všecko slouží jen tomuto
světu, všechno se točí jen kolem těchto světských,
pozemských věcí. »Ne samým chlebem živ je člo
věk, ale každým slovem božím.<< (Luk. 4, 4.) »Bla—
hoslavení, kteří slovo boží slyší a zachovávají.<<

(Luk. 11, 28.) - Proč máme kázání poslouchatí?

2.Opravdovou radost přínáší ta—
k é s v at é p ř ij i m á n í. První věřící chodívali
v neděli při mši svaté společně ke sto-lu Páně.

() tom vypravují Skutky apoštolské '(20, 7.).Všichni
se plně účastnili sv. oběti. »Bůh navštívil lid svůj<<
(Luk. 7, 16.), a věrný lid ho k svému spasení ochot
ně přijímal. To si Kristus Pán přeje dosud. »Pojd'te
ke mně všichni, kteří se lopotíte a jste obtížení, já
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vás občerstvím, &naleznete pokoj duše své.<<i(Mat.
11, 20, 29.)

ROZHOVOR:
Kdy je den sváteční dnem opravdové radostí?
- Proč máme slyšeti mši svatou? - Proč je nutno
slyšeti i kázání? - Co praví Pán ježiš o těch, kteří
slyší rádi slovo boží? - C0 přináší ještě opravdo
vou radost ve sváteční den? - Kterými slovy po
vzbuzuje Kristus Pán k sv. přijímání?

3. Můjsvátečníden je dnem skutků

mi

1o s r (1n ý c h. Starý pohanský věk neznal milo

srdenství. Chudoba byla mu jen k o-povržení. Ne
duživý, chorý byl mu k ošklivosti. Chladné sobectví
usadilo se v srdci člověka. Ale když slunce učení
ježišova osvítilo lidstvo, pone-náhlu mizí tvrdost a
bezcitnost. Milosrdenství vyrůstá v srdcích. Chudí
jsou předmětem něžné péče, jsou pokladnici, v níž
křesťané své statky ukládají pro budoucí odměnu
na věčnosti. Nemocní okoušejí obětavé lásky, ne
boť kdo jim slouží, Spasiteli slouží. V neděli na—
vštívim proto nemocné, nemocného spolužáka, po
modlím se na hřbitově, aspoň malou almužnou
přispějí na potřeby kostelní nebo misijní anebo
vůbec na účely dobročinné. »V neděli ukládej kaž
dý z vás, co můžeš.<< (1. Kor. 16, 2.) »A dej nikoli

smutně anebo jako z přinucení (nýbrž ochotně),
neboť veselého dárce miluje Bůh.<<(2. Kor. 9, 7.)
Jak ty Bohu, tak Bůh tobě!

ROZHOVOR:
Které skutky milosrdenství konám ve sváteční
den?

SOUHRN:
Cim má býti můj de—nsváteční?

- .(Dnem ra—

dosti: dnem slova božího, dnem svatého přijímání,
dnem skutků milosrdných) Co je v den sváteční
žádoucno mimo mši sv.? (Ot. 181.)
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NAUČENÍ:
O čtvrté neděli postní světí papež v Římě »zla
tou růži<<.je to jemné zlatnické dílo: růže, složená
z malých zlatých lístků, na nichž jako drobné krů
pěje rosy svítí malé drahokamy. Svatý Otec maže
ji vonným balsámem, sype na ni vonné látky, kropí
ji svěcenou vodou a okuřuje. A při tom se modlí,

aby »Bůh tuto růži, kterou na znamení'duchovní
radosti v rukou držíme, posvětil, a lid jeho milostí
jednorozeného jeho Syna již nyní okoušel radosti
nebeského Jerusaléma . . .» Potom tuto růži posílá
některému členu panovnického rodu, aby tak pro
jevil úctu k jeho ctnostnému životu. - A bylo by
věru nejkrásnějším vyznamenáním, aby každý člo—
věk mohl říci, že je majitelem »zlaté růže<<,kterouž
jest radostný den sváteční.
»Duše věz: neděle - den Páně, dnes, vOlá tebe
do kostela.<<_ »Pospícháš rád?<<- »Do kostela rádi
chodíme, o požehnání Krista prosim.e.<<

ZPÍVEJME:
»Domem božím stal se chrám, ježíš s nebe se
stoupil,<<anebo »Vítej, duše, vítej Krista Pána, jenž
se v způsob chleba, vína skryl.<<- »Oltář zvolil za
stánek, aby s námi přebýval.<< - >>Pán mě volá
k svému stolu, ke stud-nici života<< a m. j.
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MÉPOVINNOSTI
První přikázání boží

porouči:
1. abychom

v Boha věřili - t. j. aby

chom věřili v jeho svaté pravdy, protože je zjevil
sám Bůh nanejvýš pravdomluvný a proto-že je k vě
ření předkládá církev neomylná, dále, abychom
věřili pevně, to znamená, abychom o ničem n'e 

pochybovali-

abychomvěřiličinně : víru

činem ukazovali (co věříš srdcem, projevuj živo

tem! ) —vytrval-e
: ničím se nedali odstrašiti
(špatným příkladem, slibem, hrozbou, násilím ane
bo potupou). Abychom jednali jako katoličtí křes
t'ané nejen soukromě, nýbrž i v eřej ně před
světem; abychom se hlásili ke Kristu bez 0 sty —
c h u, bez lidské b á z n ě. (Hanba je býti třtinou
větrem se klátící. Veřejně, bez ostychu a bez bázně
chodí světem nevěra. A víra by se bála, ostýchala
a schovávalaÍJ) - Zmužilé vyznání víry budí úctu
lidi a zajišťuje boží odplatu.

2. v něho

doufali

- t. j. abychomv pevné

naději očekávali odpuštění hříchů, milost jeho a
věčně spasení i věci časné, pokud nám ke spasení
pomáhají. - Bůh nám může dáti, chce dáti a oprav—
du dá všecko, čeho k věčnému spasení potřebu
jeme.

.3. jej

m ilo v a li - protože je náš Otec ne

beský, od něhož máme všechno dobré. - Pána Boha
miluje, kdo jej má denně na paměti, k němu se
modlívá, rád o něm slyší, k vůli němu pracuje a
trpí & z lásky k němu miluje bližního, nebo. zkrát
ka: kdo dětinně poslouchá, co Bůh přikazuje. —
Srdcem se roznět', slovem pověz, činem ukaž Pánu
Bohu, jak ho miluješ!

4. jemu

se klaněli
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—uznávali ho za nej

K BOHU. (Souhrn).
Proti prvému přikázání božímu

se prohřešuje:
1. proti sv. víře: - kdo o některém článku
víry pochybuje - kdo svatou viru zapírá (mluve
ním anebo jednáním chce vzbuditi domněnku, že
není katolickým křesťanem) - kdo svou víru vy
dává v nebezpečenství (to jest, kdo poslouchá řeči
protináboženské, kdo čte noviny a knihy víře ne
přátelské, kdo se přátelí anebo spolčuje s nevěrci
a ji-nověrci, chodí na jejich kázání a bohoslužby,
přijímá od nich svátosti a jest jim při nábož. úko
nech za kmotry) - kdo svatou víru Opouští: a) kdo
je k náboženství lhostejný, b) kdo nevěří vlastni
vinou, co je článkem víry, c) kdo hlásá bludy proti
svaté víře, d) kdo odpadne od svaté viry neboli
vystoupí z církve katolické).

2. proti svaté n a d ěj i : - kdo v Boha nedůvě
řuje - kdo si zoufá - kdo se opovážlivě na Boha
spoléhá (polepším se až později, vždyť Bůh je
milosrdný, on mé přijme kdykoliv na milost).

3. proti lá s c e : - kdo Boha nemiluje (kdo na
něho nemysli, kdo se k němu nemodlívá - zkrátka
- kdo nezachovává přikázání boží).

4. proti p o c t ě b o ž í : - kdo zanedbává mod
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vyššího Pána, jemu nejvyšší úctu prokazovali
(modlitbou, zbožnými úkony, obětí mše sv.) a je
ho svaté vůli se podrobovali - abychom uctivě
zacházeli se vším, co je zasvěceno poctě a službě
boží. jsou to: posvěcené osoby (kněží), místa
(kostel, hřbitov), věcí (sv. ostatky, obrazy, kostel—
ní zvony, bohoslužebné náčiní, posvátné pomníky).

Druhé přikázání boží

poroučí:
]. Abychom světili

jméno boží,

(Jméno boží světíme, když je uctivě vyslovujeme
a když uctivě mluvíme o Bohu, o svatých osobách
a svatých věcech). - Slavnostně se vzdává úcta
jménu božímu též náležitou přísahou a slibem Bo—
hu učiněným.

a) slibem.

—(Dobrovolně se zavazuji pod

hříchem, že vykonám něco Bohu milého.)
Rada: Raději neslibovat, než slibu nedostat!
(5. Mojž. 23, 21.) Doporučuje se, nečiniti důleži
tého slibu bez porady s duchovním správcem; ten
pomůže také z obtíží ze slibu vzniklých.

b) přísahou.

(Beru Boha za svědka, že

mluvím pravdu, nebo že chci splniti, co slibuji)
Rada: »Bud'te tak pravdomluvní, aby nebylo
přísahy třebal<<

'
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litbu (kdo je při modlitbě vědomě roztržitý, kdo
se nemodlí v těžkém pokušení, kdo se z netečnosti
k Bohu často nemodlívá ráno a večer), kdo proti
Bohu r e p t á.
Kdo se dopouští pověry (na př. kdo věří, že
jsou jistě dny anebo jisté číslice nešťastné, a podle
toho se zařizuje; kdo věří, že bude šťasten, zdráv,
nezranitelný, dokud má u sebe určité věci; kdo
věří, co mu kdo hádá z ruky, karet anebo z hvězd.
Kdo snům věří. Zvláště těžký hřích je, když se
někdo pokouší vyvolati duchy, aby zjevil skryté
věci nebo způsobil něco zázraku podobného. (Ná
vštěva spiritistických besed.)
Kdo se dopouští svatokrádeže (t. ]. kdo nehod—
ně přijímá některou svátost).
Kdo zneuctívá osoby, místa nebo věci Bohu za
svěcené. Hrubě jedná, kdo ruší svévolně služby
boží. Mravně zpustlý je, kdo zlomyslně poškozuje
anebo jinak zneuctívá místa nebo věci Bohu za
svěcené.

Proti druhému přikázání božímu

se prohřešuje:
1. Kdo jméno boží vyslovuje le 11k o m y 5 l n ě
nebo ve h n ě v u. (Lehkomyslně, to jest bez ná—

ležité potřeby. - Nesmyslné zkomoleniny cizoja
zyčných výrazů nejsou svatá slova.)

2. Kdo se Bohu rou há. - (Kdo mluví nebo
píše potupně a posměšně o Bohu, o světcích nebo
o svatých věcech - kdo potupně napodobuje sv.
obřady.)
3. Proti slibu: kdo by zrušil o své újmě posvátný
slib anebo lehkomyslně mu nedostál úplně. - (Ně
kdo slíbí P. Bohu: půjdu na pout' a tam ke sv. zpo—
vědí a ke stolu Páně; budu si po určitý čas odpí—
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Třetí přikázání boží

poroučí:
1. Abychom byli na mši sv. 2 úcty k Pánu Bo
hu. —„(Není z úcty k Bohu na př.: býti na mši sv.

jen k vůli pěknému zpěvu; nestačí slyšetí ji toliko
v rozhlasu.)
2. Abychom se při ní uctivě chovali. - (Uctivě
se chová, kdo je přítomen v počestném oděvu,
slušně stoji, klečí nebo sedí, neplivá na zem, ne—
ohliží se, nesměje se a zbytečně nemluví.)
3. Abychom pozorně sledovali, co se na oltáři
koná. - (Pozorně sledovati máme zvláště hlavní
části; nejlépe, když se při mši svaté modlíme pří
slušné modlitby anebo zbožně zpíváme mešní pí
smL
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ratí něco příjemného; pořídím zbožnou památku.)
4. Hříšně přísahá, —kdo přísahá lehkomyslně 
kdo přísahou stvrzuje Iživou výpověď (křívá pří—
saha) - kdo neplní, co pod přísahou slíbil.

Pfoti třetímu přikázání božímu

se prohřešuje:
!. Kdo ji úplně anebo částečně zanedbá (: vy
nechá vlastní vinou). _(K zanedbání povinné mše
svaté vede snadno zábava ve sváteční předvečer.)
2. Kdo se při ní chová neuctívě a kdo je při ní

dobrovolně roztržitý.
3. Kdo povinnou mši sv. znemožňuje jiným a
kdo v kostele nebo mimo kostel služby boží své—
volně ruší.
Co je v den sváteční žádoucno mimo mši sv.?

(Otázka 181.) (Abychom slyšeli i kázání

a

přijali s v a to s t i, abychom šli na služby boží též

odpoledne

a konali skutky
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milosrdné.)
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ČTVRTÉPŘIKÁZÁNÍBOŽÍ:
Cti otce
svéhoi matku svou!
OTÁZKA 182,183,184, 185

PŘÍPRAVA:
Bůh neviditelný, Král světa, panuje všemu lid—
stvu. Viditelně nechává panovati místo sebe jiné.
V rodině vládne z boží moci ote c a m atk a.
jsou tedy rodiče osoby pro děti posvátné. Zastu
pují dětem místo boží, prokazují dětem nesčetná
dobrodiní a jsou Bohu za ně zodpovědni. Proto
»cti otce svého a matku svoul<<

PŘÍKLAD:

Bibl. děj čl.15..-20 (Josef egyptský, syn

]akubův. )

VYSVĚTLENÍ:
Když s v. L u d v i k obdržel zprávu o smrti své
matky, pravil: »Bože, děkuji Ti, že jsi mně moji
milovanou matku tak dlouho zachoval! Miloval
jsem ji více než kteroukoliv bytost na světě. Byla
hodna mé lásky. Nyní jsi ji k sobě vzal. U Tebe

budiž velebenol<< - Proč sv. Ludvík svou matku
tolik miloval? - Proč mu byla nade všecko milá?
- Nejsou snad tvoji rodiče vší tvé lásky hodni? 

Čím prokazujeme lásku a úctu svým rodičům?

]. Kdy děti své rodiče cti a milu
ji? —Vzpomeň si na lásku, kterou. rodiče svým
dětem prokazují! - Víš, čím jsi povinen svým ro
dičům? - Láska rodičů musí býti splácena láskou
děti. jak prokážeš svým rodičům lásku? - Miluj
své rodiče tak, jak oni tě miluji! 

a) Čím prokazují vám rodiče lás
k u ? - Co činí rodiče pro děti, aby byly zdravé a
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zůstaly hodnými. Rodiče se za své děti modlí. Také
děti se' mají za své rodiče modliti, i za živé, i za
zemřelé. Velmi často vyslyšel Bůh modlitbu dětí za
své rodiče. Mnohé děti se prohřešuji proti svým
rodičům tím, že jim.v potřebách nepomáhají a za
ně se nemodli, zato však se k nim hrubě chovají.

b) Rodiče působí svým dětem ra
do st ; kdy? jak? —Jak můžeš způsobiti ty rodi
čům radost? — (Přívětivým chováním, dobrými
mravy, pilností a přičinlivostí ve škole, malými
dárky, blahopřáním atd.) Prohřešiti se můžeš prá—
vě Opakem, když svým rodičům děláš žalost, sta
rost a hanbu.

c) Rodiče ti pomáhají, kde mohou,
máhají radou a skutkem. - jak můžeš ty svým ro
dičům pomoci nyni, později? - _(Doma, v kuchyni,
donášením věci, za nemocí a ve stáří.) Vzpomeň
si na syny, kteří svou starou matku do kostela
nesli! Pán ježíš umíraje pečoval o svou matku.
»Mě dítě ujmi se svého otce, zestárne-li, a ne
zarmucuj ho, dokud žije.<< (Sir. 3, 14.) —Kdo hřeší

proti rodičům? - Kdo se k nim hrubě chová, jich
zarmucuje, rodiče nechá pracovati a sám bez práce
chodí, peníze utrácí a jim v potřebách nepomáhá.
Takové děti jsou nevděčné a horší než mnohá zvi
řata, na př. čápi, kteří se starých svých rodičů
ujímají. Hodné dítě cti své rodiče, když je pozdra
vuje, jim děkuje, blaho-přeje & mluví o nich uctivě.
»Cti otce svého celým srdcem svým a měj v úctě
svou matku po všecky dny jejího života.<<,(Sir. 7,
29. - Tob. 4, 3.) Rodičům náleži úcta, i když ne
jsou snad bez chyby.
2. Rodiče máme také p o s l o u c h ati. jsou—li
rodiče svým dětem anděly strážnými a vedou-li je
k nebi, pak jich děti musí poslouchati. A hodné
dítě poslouchá rodičů na první poručení, s jasnou
tváří a bez odmluvy. Tak byl poddán Syn Boží
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v Nazaretě své matce i svému pěstounu. Otce ne
beského byl poslušen, »až k smrti kříže<<.- Posluš
nost - první ctnost. Děti dospělé a již samostatné
jsou povinny dbáti aspoň rady, napomenutí a vý
strahy rodičů: je ctíti a milovati jsou povinny až
do smrti. Zvláště mají věrně splniti poslední vůli
jejich. Proti poslušnosti hřeší, kdo je svéhlavý,
vzdorovitý a kdo jim odmlouvá, kdo se za ně stydí.
Na lékařské fakultě poslouchali medikové před
nášku svého prof. dra Hagena, kterou konal jako
úvod k pitvání mrtvoly staré ženy, která ležela již
na pitevním stole. Pravil: »Pánové, dnes máme
docela zvláštní případ. Zemřelá se shroutila na
ulici následkem vysílení, zkrátka, zemřela hladem.
Prosím, pánové, začneme . . .<<Při posledních slo
vech odhalíl plátno, kterým byla mrtvola zakryta.
»Matko!<<Profesor Hagen vykřikl toto slovo s tváří
téměř bílou a padl ve mdlobách do rukou svých
posluchačů, kteří si neuměli vysvětliti, co se stalo.
Hagen se záhy probral z mdlob a předstíraje ne—
volnost, dal se dovézti do svého bytu. Nikdo se
nedověděl tajemství, které jej pojilo s nebožkou.
jeho tajemstvi jej tak tížilo, že do roka musili jej
odvézti do sanatoria; ale nesl své tajemství sám
až na konec života.
Alfred Hagen neznal svého otce. jeho matka by
la pradlenou a s vynaložením všech sil živila sebe
i hocha. Malý Alfred se dobře učil a matka mu
splnila jeho nejvroucnější přání, studovati na lé
kaře. Jeho matka pracovala do úpadu, aby její mi
láček nemusil trpěti nouzi. Alfred neměli nikde ne—
snází. Měl štěstí. jako mladíčký lékař dostal místo
v sanatoriu, tam se seznámil s bohatou Američan
kou a oženil se s ní. již za svých posledních stu
dentských let se Alfred za svou matku styděl. A je
ště více, když se oženil. Přece nemůže své nevěstě
& pak ženě říci, že jeho matka je pradlenou. Měl
dokonce tolik smělosti, že to své matce napsal.
Když nedostal od matky odpovědi, považoval věc
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za vyřizenou ke své spokojenosti. Léta plynula
nezadržitelně a síly mat-ky Hagenové podle toho
ubývalo. Nyní se na ní vymstilo všechno strádání
a všechno přepínání sil. Nastalo konečně, že ne
měla již sil na praní. Obstarávala menší příleži
tostné práce a brala nepatrnou podporu z chudin
ského ůstavu, takže aspoň neměla hlad. Ale bylo
stále hůře. Nemohla vůbec pracovati. A protože
nechtěla prositi o pomoc, aby neškodila svému
váženému synu, musila zemříti hladem. Chtěla však
zemřiti v nemocnici sama, aby ji "nikdo nepoznal.
Cestou do nemocnice však ji zastihla smrt. Pan
profesor, za nějž obětovala svůj život, musil ji však
nejen spatřiti jako mrtvolu, musil se bezděky k ní
přihlásiti před všemi posluchači - k té, která prací
svých rukou a vlastně obětováním svého života
jej učinila tím, čím se stal. (]. Fattinger, Katecheta
vypravuje . . . , 11. díl, str. 313.)

NAUČENH
]. Kterou zemí chtěl Bůh dáti lsraelským? - Kte
rou chce dátí nám? —Budeme-li zachovávati čtvrté
přikázání, pak se nám dostane požehnání na zemi,
jako se dostalo požehnání božího Semovi, ]afetovi,
Tobíášovi, Josefovi, Ruth; dostane se nám také
země zaslíbené: nebe. Zlé, neposlušné děti bude
na tomto světě doprovázeti kletba boží a na onom
věčné zavržení. (Chám, Synové Heliho, Absolon.)
>>Prokletbudiž, kdo nectí otce a matkyl<< (5. Mojž.
27, 16.)
2. O mladém Tobiášovi mohli rodiče říci: »Ty
jsi rozkoš našich očí.<<Mohou tak rodiče o vás
také říci? - Později otevrou se oči vaše, a poznáte,
co jste svým rodičům povinni. »jen jednou ve svém
životě chtěl bych ještě mluviti se svým otcem a se
svou matkoul<< Ubožák, jistě stál na hrobě svých
rodičů. Přál si viděti je živé, aby jim směl oplatiti
jejich dobrodiní. Ale marně. - Svým rodičům pro
kazuj úctu, lásku a poslušnost!
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Zemřela matka a do hrobu dána,
siroty po ní zůstaly;
í přicházely každičkého rána
a matičku svou hledaly.
(K. ]. Erben - Kytice)

Modlitba za rodiče. (Boží cesta, str. 838.)

PŘÍKLAD K PROHLOUBENÍ :
Vděčný syn.

Začnu pohádkou. - Žila kdysi matka a ta měla
syna, kterého velice milovala. Ale přišel čas a syn
musel do světa. »Co by doma 2 chlapce bylo,<<řekl
otec, »jen ať jde na zkušenou.<<Matka neodmlou
vala a s pláčem chystala raneček na cestu. A když
odcházel z domova, doprovázela jej daleko za dě
dinu až k lesu. U kříže na rozcestí'se s ním loučila.
—»Dítě milě,<< pravila,

>>pamatuj na to, co ti řekl

otec. Chraň se zlých kamarádů, bud' pracovitý a
pilný, abys jako zkušený člověk se vrátil domů.
Ráda bych šla s tebou, abych tě stále viděla, ale
musím zůstat doma.<<- V tom kde se vzal, tu se
vzal, vystoupil z lesa stařeček a pravil: »Neplač
matko! Zde ti nesu zvonek. Když tím zvonkem

zazvoniš, uslyší ho tvůj syn i kdyby byl nejdále
ve světě - a bude-li syn hod-ný, uslyší z toho zvon
ku tvůj vlastní hlas, tvé napomenutí.<<Plna radosti
poděkovala matka: »Zaplať Pán Bůh, milý sta
řečku,<<uch0pila zvonek, udělala synkovi poslední
křížek na čele a rozloučila se s ním.
Syn zašel daleko do světa, a nebylo po něm vidu
ani slechu. Ale každodenně ráno, v poledne a večer
vycházela matka před dům na kopeček a krajinou
se ozýval lahodný hlas zvonku a syn ho slyšel, ať
byl kdekoli. Ráno jej budíval ze spánku a bylo mu,
jako by milá matička u jeho lůžka stála a přála
mu »dobré jitrol<< V poledne, když u ciziho stolu
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seděl, nebo na mezi pojídal suchý krajíček chleba,
zase ho potěšil matčin zvonek jako píseň, co mu
zpívala nad kolébkou. A když večer unaven ustával
od práce, opět zazněl mu matčin zvonek, a on usí
nal s jejím požehnáním. A tak vzpomínal na matku
každodenně a ta vzpomínka byla mu strážným
andělem. A když po třech letech se vrátil domů,
políbil vděčně matce ruku a pravil: »Matičko, tvůj
zvonek mne chránil a zachránil!<<

TICHÉ ZAMĚSTNÁNÍ:
D0pis dítěte otci nebo matce k jejich svátku.
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ČTVRTÉPŘIKÁZÁNÍBOŽÍ:
„Vyšší
moci budiž každý poddání"
(ŘÍM 13,1.)

OTÁZKA 186,187, 188

PŘÍPRAVA:
Čtvrté přikázání týká se netoliko dětí a rodičů,
ale i poddaných a představených. P ř e d sta v e 
ní jsou zástupci boží a rodičů; jso-u to osoby,
které jsou postaveny v čelo rodiny, společnosti, ná—
roda, státu a církve. jako v rodině zastupují místo
boží rodiče, tak v církvi a ve státě v r c h n o s t i

duchovní

a světské.

K vrchnostiduchovní

náleží jmenovité nejvyšší představený církve - pa
pež —potom biskupové, nástupcové sv. apoštolů,
kteří řídí menší část církve - diecesi - a duchovní
správcové. Těm svěřil Bůh, aby pečovali zvláště
o naše spasení věčné. K vrchnosti světské náleží
jmenovitě vladař státu a jeho úřední zástupci ve
státě, v zemi, v okrese a v obci. Těm zase svěřil
Bůh, aby pečovali zvláště o naše blaho pozemské.
Budeme se dnes učiti o vrchnosti duchovní a
světské.
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P Ř Í K L A D : Bibl. děj. čl. 150. (Jak rozhodl Pán o císař
ské danL)

VYSVĚTLENH
Dle nařízení božího jsme povinni vrchnosti du

chovní a světské prokazovati úctu,

poslušnost.

lásku

a

Sv. Pavel napsalo vrchno

stech: »Vyšší moci budiž každý poddán, neboť
není moci, leč od Boha. Kdo se tedy vyšší moci
protiví, zřízení božímu se protiví. Dávejte proto
všem, co jste povinni: komu daň, tomu daň; komu
clo, tomu clo; komu čest, tomu čest. (Rím 13, 1.
2. 7.) P 0 d ř í z ení, poddaní jsou služebníci, po—

mocníciaučni.Kristus

Pán &víra křes

ť a n s k á přikazuje služebníkům, aby sloužili pá
nům svým jako křesťané poctivě &věrně. N e v ě r 

né služebníky

Bůh potrestá,věrné pak

odmění; neboť jim řekne: »Služebníče dobrý a
věrný, že jsi nad málem byl věrný, nad mnohým
tebe ustanovím; vejdi v radost Pána svého! <<(Mat.
25, 21.)
Z vůle bo-žípovinni jsou služebníci pány své ctíti

& milovati.Dobrý

služebník

cti a miluje

svého pána jako otce, uctivě ho oslovuje, zdvořile
mu odpovídá a čest a dobré jméno pána svého hájí
a zastává. Věrný služebník nikdy svému pánu ne
nadává, ani se s ním nehádá, nýbrž je v řeči s nim
mírný, pokorný a raději křivdu trpí. Dobrý služeb
ník je k svému pánu upřímný, mluví vždy pravdu
a nikdy ho neobelhává. je-li hospodář zlý nebo
nepořádný, služebník má vše trpělivě snášeti & ho
nepomlouvati, nýbrž soud ponechati Bohu.

]. Proti vrchnosti se prohřešuje,
kdo ji drze haní a tupí. Mnozí služebníci působí
svými pomluvami sváry nejen v domě, ale také
mezi lidmi a často jsou vinni nepřátelství a soudů
mezi sousedy. Pomlouvační služebníci roznesou
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celý dům: pomlouvají pány, domáci poměry, stra
vu, práci, připraví dům 0 veškerou úctu a vážnost.
S v. K a te ř i n a z Bologni nemohla snésti, když
slyšela, že někdo proti vrchnosti reptá. Plná horli
vosti volávala: »Běda duši, která bez bázně o svých
představených smýšlí. Nemůže od Boha očekávati

žádného požehnánía
P 0 d d a n í mají vrchnosti prokazovati p o —
s l u š 11o s t. Aby se ve státě zachovával pořádek

a pokoj, aby všude bylo právo a spravedlnost, vy
dávají úřední zástupci ve státě zákony a různá
nařízení. B ů h již ls r a el i tů m přikázal, aby
vladařů poslouchali, a oni také králům svým při
sahali poslušnost. l pohanských vladařů ve věcech
spravedlivých poslouchali. S v. ] o s e i a P a n n a

Maria

spěchali do Betléma, aby se podrobili

rozkazu římského císaře Augusta, dáti se zapsati.
Také p r v n i k ře s t' a n ě poslouchali pohan
ských císařů a svědomitě zachovávali zákonů je
jich, pokud se neprotivily zákonům božím.
(Krásný příklad věrnosti k Bohu a svému pa—
novníkovi zanechali nám stateční vojíni thebské

legie. Vůdcem jejím byl sv. Mořic.

Pohanský

císař římský M a x i m i a n chtěl podniknouti vá
lečnou výpravu do Galie. l poručil, aby před od

chodem konány byly oběti bohům za šťastný boj.
Této obětí se mělo zúčastnití veškeré vojsko. V tá
boře nacházela se thebská legie (asi 6 tisíc mužů),
kteří všichni byli křesťany. Legie tato vyzname—

návala se neobyčejnou statečnosti a věrnosti. Vše
cky legie obětovaly bohům, avšak thebská legie
odepřela a modlila se k Bohu svému. Císaře tato
neposlušnost tak rozhněvala, že vydal ukrutný roz
kaz, aby každý desátý muž byl zabit. Ostatni vo
jínové nedali se zastrašiti a zůstali věrni svému
Bohu. Po druhé poručil zase císař odpraviti kaž
dého desátého muže. Ale i po tomto krveprolití
zdráhali se křesťanští vojíni obětovati bohům.
Znova je vyzval, ale stateční vojíni mu odpověděli:
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»Učiň s námi, co ti libo, my jsme i na smrt při

praveni. jsme tvoji vojíni, ale jsme také služebníky
božími. jsme křesťany a jimi zůstaneme.<< Císař
odpo-vědí touto se tak rozzuřil, že zapomněl na sta
tečnou věrnost křesťanské legie a poručil ji úplně
zahubiti. Pole bylo pokryto mrtvolami vojínů, kteří
radostně složili zbraň a podstoupili mučednickou
smrt. Církev slaví památku této věrné a statečné
legie 22. září.)

2. Proti vrch-nosti se prohřešuje,

kdo se jí pro-tiví a proti ní se bouří. —Ve 4. kn. Moj

žíšově čteme o vzpouře, kterou způsobili pyšní a
nepokojní mužové K 0 r e, D at a n a A bir on.
(Viz Bibl. čl. 36.) Jak zhoubným je odboj a vzpou—
ra proti panovníkům, vidíme na re v o lu ci
i r a n c o u 2 s k é. Odbojnící vzbouřili se napřed
proti Bohu, katolické náboženství pronásledovali,
kněžstvo vraždili, kláštery ničili atd. A dnes Š p a 
n ě ] s k 0, R u s k o ! — Bohabojní

lidé nikdy

se

vrchnosti neprotiví, ale konají své občanské povin
nosti vzorně, věrně a svědomitě.

3. Kdo jí povinné dávky odpírá.

Poddaní též prokazují poslušnost vrchnosti odvá
děním daně. Vladař nemůže všude sám úřadovati
a sám také neuhájí říše. Proto musí míti úředníky,
vojsko a potřebné věci ke správě státu. K tomu
potřebuje peněz.
Poddaní platili vždy vrchnosti daně. Hospodin
oznámil lsraelitům, že k r á ! i S a ulo vi musí
platiti desátky ze všeho. U Ř i m a n ů museli
všichni platiti veliké daně, jen svobodníci byli daně
zproštění. S v. A m b r o ž křesťany napomínal,
aby daně svědomitě platili, upozorňoval na Krista
Pána, který také daň odváděl.
K ř e s t' a n é poslouchají ve věcech duchovních
papeže dle slov Kristových: »Kdo vás slyší, mne
slyší.<< (Luk. 10, 16.) Věřící ochotně zachovávají
všechna nařízení a projevují Sv. Otci úctu a po
slušnost. Vzorem jsou nám moravští apoštolové
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sv. Cyril a Metoděj. jejich cesta do Říma.
4. Děti jen tehdy nesmějí rodičů po
5 l o u c h a t i, kdyby jim rodiče poroučeli to, co

by bylo proti přikázání božímu. Také po (1da ni
nesmějí poslouchati vrchností, když nařizují nebo
dovoluji něco proti zákonu božímu. Nad rozkaz
lidský je zákon boží. T ř i ml á d e n ci v peci
ohnivé. (Bibl. děj. čl. 55.) Dali se raději uvrhnouti
do pece ohnivé, než by se byli klaněli modle.

(Dan. 3.) Také bratří

makkabejšti

s

matkou raději podstoupili mučednickou smrt, než
by byli přestoupili svaté zákony. (2. Makab. 7.)
(Bibl. čl. GO.) - A p o š to | ů m zakázala velerada
židovská učiti o Pánu Ježíši, ale Petr odpověděl
jménem apoštolů: »Více náleži poslouchati Boha
než lidi.<<(Sk. ap. 5, 29.) Sv. M artin
dal se
o 14 letech proti vůli rodičů zapsati mezi žáky
křesťanské. aby se připravil k sv. křtu.
Všelicos dovolené zákonem světským zapovídá
katolíkům zákon boží nebo církevní, na př. občan
ský sňatek, rozluku manželství, pohřeb spálením.

PŘÍKLAD K PROHLOUBENÍ:
Sv. Klement Maria Hofbauer měl veliký vliv na
děti. Kdysi pravil k hošíkovi, jménem Karlovi, je
hož otec byl dvorním radou: »Karlíčku, přikázání
církevní musí se přesně zachovávati. V pátek se
tedy nesmí jisti maso. Tuto malou oběť přinášíme
Pánu ježíši, který se v pátek za nás na kříži obě—
toval.<<Karel přišel domů. jelikož však v pátek mu
bylo opět předloženo maso, pravil rozhodně: »Ta
tíčku, dnes nebudu jisti masa.<< - >>Proč?<<,tázal se

otec. Karel odpověděl: »Poněvadž dnes je pátek a
církev sv. zakázala jisti tohoto dne maso, poněvadž
Pán ježíš zemřel za nás na kříži.<<- »Kdo ti to
řekl?<<, tázal se rozhorlený otec. »P. Hotbauer,<<

odvětil hoch. Otec mu přikázal jisti maso. Karlík
srdečně prosil, aby mu otec dovolil, aby se mohl
dnes zdržeti masitého pokrmu. Tato prosbo roz
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hněvala otce tak, že ho Odehnal: »jdi mi s očí, dnes
tedy nesmíš celý den ničeho požívati.<<Karel ode
šel a vše vypravoval matce. - »Udělám ti tedy
moučník,<< pravila matka. Karel odmítl i tento
pokrm: »Nikoli, matko; tatínek pravil, že nesmím
po celý den ničeho jisti, a já musím poslouchati;
neboť P. Hofbauer pravil: Děti, poslouchejte rodi
čů! Vydržim to dnes i bez jídla.<<Se slzami běžela
matka k otci a vyčítala mu. - »Co děláš? Chceš,
aby Karel po celý den měl hlad a onemocněl? Ma
sa nejí a moučník také nechce, poněvadž jsi řekl,
že nesmí nic jísti.<<Tato poslušnost líbila se otci
tak, že si zavolal Karla a pravil: <<Odedneška už
nedostaneš v pátek masa. _lezdnes moučník!<<Otec
naplněn byl od této chvíle takovou úctou k služeb
níku božímu, že sám zavedl svého syna do kostela,
aby P. Hofbauerovi posluhoval při mši sv.

NAUČENÍ:
Važ si vrchnosti a vždy ji poslouchej! Nade vše
přikázání boží!
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„Cti CTVRTEPRIKÁZANI
osobu starcovul" BoZi:
(3. Mojž. 19. 32.)

PŘÍPRAVA:
Od počátkusvětabyli staří

a vážení

li

d é v uctivosti. Staří lidé mnoho zkusili a často
i vytrpěli, proto mají velkou zkušenost a zároveň
zásluhy. R e k o v e a R í m an é ctili stáří a mlá
dež učili vážiti si starých a zasloužilých lidí.
U R e k ů starci zastávali nejvyšší úřady. Ř i m 
ští j i n o ši měli starce v takové úctě, že je vo
dívali do shromáždění a pak čekali před radnicí,
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aby je opět domů dOprovodili. Kdykoliv starci při
šli do shromáždění, mladší lidé ihned povstali a
přední místo starým vykázali. jestliže už p 0 h a 
n ě měli v uctivosti stáří, tím více my křesťané
povinni jsme vážiti si starých lidí, a tím více platí
nám slova Písma sv.: »Před hlavou šedivou po
vstaň a cti osobu starcovul<<
P Ř „( L A D : Bibl. děj., str. 72, (2.)

Od jericha se ubíral E ] iz e u s k Betelu. Ta
mější obyvatelé sloužili modlám & měli děti nezve
dené. Zástup takových chlapců byl před městem.
Ti viděli přicházeti muže v plášti prorockém, i po
smívali se mu a pokřikovali naň: »Pojd' sem, lysýl<<
Prorok se ohlédl a pohrozil jim ve jménu Hospo
dinově. l vyběhli z lesa dva medvědí a roztrhali

chlapce.

VYSVETLENÍ:

Naše náboženství

chom všechny lídi cti'li

nám poroučí,aby
tím

a milovali;

více máme ctíti zasloužilé a staré lidi. Zvláště

mlád ež uctivě se má chovati k starým lidem.
Úctu k starým lidem mládež prokazuje, když s ni
mi uctivě a skromně mluví, jich netupí a neposu
zuje, uctivě pozdravuje a rady a poučení starých
vyhledává a přijímá. M oj ž í š a A r o n shro
máždili všecky starší synů israelských, aby jim
přednesli vyvolení Hospodinovo a s nimi se po
radili, kterak by národ bezpečně byl vyveden

z Egypta.Všichnikrálové

israelští

vážili

si rad starců. Proto když R 0 b o a m opustil radu
starců a obrátil se k mladým, odtrhlo se od něho
IO pokolení, které si za krále zvolilo jeroboáma.
(3. Král. 12.)

Už Božský
Sim eon

Spasitel

sám ctil staré lidi.

a An n a směli jej na loktech nésti.
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Dobří, staří lidé zasluhují úcty. Co ti praví jejich
upracované ruce a nohy, jejich šedivé vlasy, jejich
nakloněná postava? - O čem ti vypravují? - O prá
ci, utrpení a starosti. - jak můžeš ctíti staré lidi?
—Staré lidi třeba zdraviti, na cestě jim vyhnouti,
udělati jim místo v kostele; na dráze jim pomoci,
nesou-li břímě, nebo dáti jim také nějaký dárek.
Stařenka jakás ubírala se kdysi ulicemi města a
všude se ohlížela, jako by někoho hledala. Tu šel
naproti ni hošik. »Stařenko,<< pravil, >>hledáte ně
koho?<< - »Ano, svého syna hledám; je učitelem
v tomto městě. jmenuje se XY., nevíš, kde bydlí?<<
»Vím, stařenko,<< zvolal chlapec, >>toje můj pan
učitel! já vás k němu hned zavedu.<< A chlapec
vedl stařenku až k obydlí svého učitele. Na druhý
den, když pan učitel přišel do školy, pravil ke svým
žákům: »Včera jsem zažil na jednom z vás velikou
radost. jeden z vás, hodný hoch, zavedl včera ke
mně moji starou matičku. Kdo to byl?<< - Tu se
zvedl průvodce stařenky. Pan učitel ho pochválil a
dal mu krásný obraz. Dal mu ještě více, v radostný
den prvního přijímání pozval ho osobně ke stolu.
Po jídle ho pan učitel ještě obdaroval a napomenul
ho: »Bud' vždy hodným a uctivým ke starým li
dem! Pán Bůh ti tvou uctivost jeden-kráte na věč—
nosti odplatí mnohem více, nežli já mohu.<<
Nikdy se neposmívejte starému člověku, že špat
ně vidí, nedoslýchá, shrbeně nebo pomalu chodi,

pomalu jí nebo je zapomětlivý. Výstrahou vám buď
vypravování o nezvedených chlapcích, kteří se po
smívali proroku Eliseovi pro jeho holohlavost.
(Ze života sv. Kolumbána se vypravuje tato
událot: Světec vystupoval se svým starým soudru
hem na loď. Ale jeho starý společník těžce šel a
vstupoval na loď velmi pomalu, takže se netrpělivý
lodník až rozhněval a ve zlosti jej veslem udeřil.
Sv. Kolumbán jej hned pokáral a předpověděl mu
trest. A opravdu - na Zpáteční cestě na témž místě
onen lodník spadl .do vody a utonul) - Proto hřeší
88

ten, kdo starými lidmi opovrhuje, kdo se jim vy
smívá, je trápí a je k nim hrubý.

PŘÍKLADI(PROHLOUBENÍ:BmL&LůJ%
(Jakub se odstěhoval do Egypta.)
NAUČ ENÍ :

AŽ zestárneš, budeš si jistě přáti, aby se k tobě
všichni uctivě chovali. Počinej si tak, jak se mají
k tobě ve tvém stáří jednou ostatní chovati! - jaké
je vzděláni, takové je i chování.
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„Milovatibudeš bližníhosvéhol"
(MA T. 22, 39.)

OTÁZKA 189, 190

PŘÍPRAVA:
Před Bohem jsme si všichni rovni. Smime a má—

me se milovati. Které přikázání tak porouči? - Sta
čí, milujeme—lisami sebe? - To by byla nepravá
samoláska, sobectví. Koho máme mimo sebe a Bo
ha milovati? - Kdo jest můj bližní? - Nejen nej
bližší příbuzné, přátele a známé, nýbrž všechny
lidi máme milovati. V kterém podobenství ukázal
Pán _Iežíšlásku k bližnímu? —Samaritán se netázal:
jest poraněný Samaritán, rolník, žid, pohan, viděl
jen ubohého člověka, který potřeboval pomoci.
Musíme všechny lidi milovati, bez rozdílu. Také
v tom dal nám Pán ježiš a svatí příklad, z nich nej—
vice sv. František Xaverský.
PŘÍKLAD:
ritánu.

Bibl. děj. čl. 114. (O milosrdném Sama—

Anebo-:

Kdyžbylsv.František
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Xaverský vy

svěcen v Benátkách na kněze, působil nejdříve jako
duchovní správce v Římě při kostele sv. Vavřince,
ochránce a podporovatele chudiny. Měl však ještě
splniti daleko větší úlohu. Měl s řádovým bratrem
odejeti do Indie, aby tam kázal evangelium. Na
cestě do Portugalska minul také zámek svých ro
dičů; nechal pozdraviti matku, která dosud žila, a
vzkázati jí: »V nebi se setkámel<< V Lisabonu ne—

bydlel, jak mu bylo navrhnuto, v paláci králově,
nýbrž v nemocnici. Tam ošetřoval nemocné až do
svého odjezdu. Také na lodi uplatnil svou lásku
k bližnímu. V době své třináctiměsíční plavby, kte
rou konal asi s tisícem lidí, prokazoval všem mno
ho dobrého na těle a na duši. Nedal se obsluhovati,
ale obsluhoval jiné. Svá dobrá jídla dával nemoc
ným, jídal jen chudé jídlo, které si sám připravoval.
Velmi činně a neúnavně působil potom zejména
v přístavním městě Goa, snaže se obrátíti portu
galské křesťany, kteří svým nekřesťanským živo
tem dávali pohanům pohoršení. Neustal, až zastavil
všechna pohoršení. jeho srdce nebilo jenom pro
křesťany, jeho srdce chvělo se láskou k těm, kteří
v Indii toužili po evangeliu. Za nevýslovných obětí,
strádání a nebezpečí cestoval po celé lndii, navští
vil také kolem ležící ostrovy, aby ubohé pohany
k Bohu vedl. A Bůh žehnal jeho práci, propůjčil
mu dokonce dar, konati zázraky. Počet obrácených
byl čím dále tím větší. Za jediný měsíc pokřtil sv.
František 10.000 pohanů. Odcestoval také do ja—
ponska a tam pracoval půldruhého roku. Posléze
jel také do Číny, aby také tomuto velkému, staré—
mu národu přinesl spásu. Dříve než mohl vstoupiti
na břeh, zemřel v okamžiku, kdy požehnanou zemi
spatřil, jako kdysi Mojžíš na hoře Nebo, na osa
mělém ostrově Sanzianu. jeho mrtvola byla poz
ději přinesena do Cioy a pochována v nádherném
kostele. Sv. František nazývá se právem »apošto
lem lndíe<<.
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VYSVĚTLENÍ:
Kdy milujeme svého bližního jako sebe? - Svého
bližního milujeme jako sebe, když plníme slovo
Spasitelovo o lásce k bližnímu: »Co chcete, aby
lidé činili vám, čiňte vy také jim!<<(Mat. 7, 12.)

a) S v. F r a n tiše k byl vděčen sv. lgnácovi
za mnoho dobrého, které mu prokázal na těle a na
duši. Proto se cítil povinen také jiným dobro pro—
kazovati. Spasitel pravil: »Co chcete, aby lidé vám
činili, to čiňte i vy jim!<<A opak toho: »Co neche
te, aby lidé vám činili, toho nečiňte ani vy jim!<<
- »Co chceš, abych ti učinil?<<- Totéž musíš jiným
činiti. - Více než jiné smíme a máme milovati ty,
kteří jsou nám bližší Věrou, dobrocliním anebo ro

dem: rodiče, sourozence, příbuzné, členy vlastního
národa. Uctu dej cizině, lásku vlasti! - Zářivé vzo
ry zejména: Mojžíš, jeremiáš, juda Makkabi, Kris—
tus Pán, sv. Pavel, sv. Václav, blahosl. Anežka
Přemyslovna, sv. Panna Orleánská.
Kdo miluje svůj národ, hlásí se k němu, váží si
mateřské řeči, otcovské půdy a národních zvyků
i památek. Hledí poznati dějiny svého národa a
hájí spravedlivě práv jeho, přispívá na jeho potře
by a modlí se zaň.
b) Také s r (] c e m a slo v em máme bližní—
ho milovati. Sv. František Xav. získal lidi zvláště
mírnými a přátelskými slovy. Byl k nim zdvořilý.
Zdvořilost v chování a jednání je drobným, ale
společensky důležitým projevem blíženské lásky.
Zdvořilý neuráží a není na obtíž, uctivě oslovuje
a _pozdravuje, srdečně prosí a děkuje, ochotně po—

slouží, omluví se, když pochybí. je způsobný, šetr
ný a přívětivý. Pěkné slovo železná vrata otvírá.
»Vaše vlídnost budiž známa všem lidem!<< (Filip.
4, 5.) Čím plnější klas, tím hlouběji se kloní. - Ta—

ké děti mohou bližnímu mnoho dobrého prokázati;
slovem, příkladem a modlitbou. (Příklady ze ži

vota!!!)
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2.Proč máme své bližní milovati?
a) Sv. František miloval předně své rodiče, přá
tele a známé. [ my máme zejména více milovatí
ty, kteří jsou nám nejbližší a více toho zasluhují,
poněvadž nám dobro konají. Sv. František viděl
v každém člověku obraz boží. —Také ve špatném
člověku musíme spatřovatí obraz boží, i když se
zdá, že tento obraz je hodně poskvrněn.
b) Sv. František stýkal se také s hříšníky v Goe,
věděl dobře, že Pán Ježiš přišel na svět, aby hříšné
vykoupil a k nebeské blaženosti povolal. (Zločinec
na pravici.) — Hříšníkem nesmíme opovrhovatí,
má mu pomoci, kde jen můžeme. - Nenávid'me zlo!
je-lí někdo skutečně zlý, víš, zda setrvá ve zlém
dokonce? - l z nejohyzdnější housenky může býti
krásný motýl. Vzpomeň jenom na lo-tra na pravici!
- Každý člověk je vykoupen krví Kristovou.
Své bližní máme tedy milovati, protože jsme
všichni po Adamovi jako bratři a k obrazu božímu
stvoření, smrtí Kristovou jsme vykoupení a k ne
beské blaženosti povoláni.

SOUHRN:
Proč máme svého bližního mílovati? —Kterým
slovem vysvětlil Kristus přikázání lásky k bliž
nímu?

NAUČENh
]. Sv. jan, miláček Páně, kázával denně ve
svém vysokém stáří: »Synáčkové, nemilujme slo
vem ani jazykem, nýbrž skutkem a v pravděl<<
(I. jan 3, 10.) Milujte srdcem, doma jako souro—
zenci, ve škole jako spolužáci. Buďte dobří k jiným
lidem! Ukazujte svoji lásku také přátelským a při
větivým pozdravem! - »Poto-m poznají všichni, že
jste mojí učedníci, budete-li míti jedni lásku k dru
hWMQ
2. C í s a ř T i tu s zapomněl jednoho dne vy
konati něco dobrého. Proto pravil k svému příteli:
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»Příteli, den jsem ztratil.<< ještě v noci poslal své—

ho služebníka, aby někomu něco dobrého prokázal.
Prokazuje-li pohan každý den nějaké dobrodiní,
tím více bychom my měli vykonatí něco dobrého!
—Nemůžeš-li nic jiného, daruj bližnímu aspoň pří
větivý pohled, pozdrav, modlí se za něho.

PŘÍKLAD K PROHLOUBENÍ:
Známá je pověst o králi, který ze tří svých synů
korunu královskou slíbil dáti tomu, kdo vykoná
nejušlechtilejší skutek. Poslal je do světa, aby svý
mi činy koruny otcovy si zasloužili. Odešli a po
roce vrátili se zpět. Nejstarší předstoupiv, jal se
vypravovati: »Na své cestě přišel jsem k opuštěné
chatrči. Otevřel jsem - a co tu zřím? Otec i matka
umírají morem a tři hladové, opuštěné dítky sklá—
nejí se nad nimi. Zůstal jsem u nich; ošetřoval
jsem nemocné, nasytil jsem hladové a tak dlouho
jsem u nich pobyl, až všichni ozdravěli. Když jsem
je pak podaroval, odebral jsem se jinam.<< - Po—

chválil král šlechetného syna a objal jej.
Pak přišel druhý syn a řekl: »Přišel js'em do
vesnice, kde zuřil zhoubný požár. Pomáhal jsem
ze všech sil. V tom vykřikne jakási matka: - Po
mozte, v domě máme ještě své dítě! —Rychle jsem
vnikl do světnice. Krovy již nad hlavou se mi řítily,

ale já jsem uchopil dítě, které leželo na kolébce,
vynesl je ven a položil v náruč jeho matky. Pak
rychle jsem odešel, nechtěje přijati díků a neče
kaje chvály lidí.<<- Otec s radostí pochválil syna
a políbil jej.
Konečně vypravoval nejmladší: »Na své cestě
přišel jsem na břeh řeky, která prudce tekla. Tam
byla přivázána lodička, v níž bezstarostně spal můj
úhlavní nepřítel. Voda ustavičně kolébala lod'kou.
Posléze se uvolnil provaz a lodička rychle unášela
spícího po vodě, která se pak řítila po vysoké ská
le. - jest to tvůj nepřítel, ať zhyne! myslil jsem si.
V tom mi napadla slova Kristova: »Dobře čiňte
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těm, kteří vás nenávidi.<< - Rychle vrhl jsem se do

vody a s nasazením vlastního života jsem ploval
až k loďce; uchOpil jsem provaz a lodičku jsem

šťastně dostal ke břehu.<<- Po těch slo-vech otec
pln radosti zvolal: »Ty's vykonal čin největší!<<

A dal tomuto synovi korunu královskou.

TICHÉ ZAMĚSTNÁNÍ:
Jak miloval své bližní sv. František Xaverský?
—Co mohu ještě dnes svému bližnímu prokázati? 

26

Skutkymilosrdenství
OTÁZKA 191

PŘÍPRAVA:
Matka miluje zpravidla všechny děti. Které zvlá
ště miluje? (Nemocné, slabé.) Neučinil tak i Spa
sitel? - Trpící mají zvláštní nárok na lásku blížen
skou. Nouze může býti tělesná a duchovní. Pro-to
rozeznáváme dvoje skutky milosrdenství. Které?
- O těchto skutcích poslyšme! 

[. Tělesné skutky milosrdenství.
PŘÍKLAD:

Bibl. děj. čl. 156. (O posledním soudu.)

Anebo:

Staroslověnská

legenda z rokuasi

950vypráví:

»—-Všem chudým dobře činil, nahé odíval, lačné
krmil, pocestné přijímal, vše dělal podle slova
evangelia. Vdovám ublížíti nedal, všechny lidi chu
dé i bohaté miloval, sluhům božím posluhoval,
mnohé chrámy zlatem okrašloval a vykupoval pro
dané otroky. Bohu věře vším srdcem svým, vše
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dobře činil, co mohl v životě svém . . .<<Něžnou

péči věnoval sv. Václav opuštěným sirotkům. Ují
mal se jich, když na hrobě hořekovali. V pražském
>>špitálu<<blízko brány šárecké sám nemocné ob
sluhoval. V hymnu arcibiskupa jana z jenštejna,.
tedy na samém prahu doby husitské revoluce, líčen

jest sv. Václav takto: »...slepým

byl světlem,

holí kulhajícím, pravicí kleslým, psancům útočiš
těm bezpečným a jistým . . .<<Skutky svatováclav
ské charity jsou zapsány pro vždy v análech věč
nosň.

VYSVETLENI:

a) jak můžeš ty lačné krmitiP-Děl
se se svým chlebem ve škole; dej ho těm, kteří
nemají co jisti, o-dřeknisí mlsání, abys jiným mohl
něco dáti. jednej tak, jako jednal sv. Václav anebo
sv. Alžběta! V zimě nezapomeň na hladovící ptáky
a zvěř! 

b) jak můžeš žíznivé napájeti? 

Vzpomeň si na nošení vody ve žních! Žíznivému
pocestnému neodřekni nikdy nápoje! - Smiluj se
nad žíznicími zvířaty!

c) jak můžeš nahé odívati? - jak

jednal sv. Martin. - Rozdej šaty, které již nenosíš,
chudým dětem! - Děvčata mohou po příkladu sv.
Alžběty jiným punčochy spravovati, lo-kty zašíti,
knoflíky přišíti. Smutné je, když bratr běhá roz
trhaný!!!
Byla tuhá, krutá zima r. 338, kdy mladý 22|etý
římský jezdec M a rtin, s několika druhy jel za
svoji povinností do starého, francouzského hradu
Amiensu. Všichni halili se ve vojenské pláště a na
říkalí na krutou zimu. U příkopu, jenž obepínal
město, stál stařec polonahý, zimou se třesoucí. Ti,
kteří se ubírali kolem, myslili na své záležitosti,
pospíchali někam pod střechu, a sotva si všimli
mrazem skřehlého ubožáka. jedině Martin pocítil
s ním hlubokou soustrast. Srdce jeho se zachvělo.
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Protože neměl u sebe peněz, nemohl ho podarovati,
ale vzal svůj meč, svlékl plášť a rozřízl jej ve dvi.
Polovinu dal žebrákovi, druhou polovinou zahalil
se sám. A šťasten odjel dále & nevšímal si, když
o něm vtipkovali, že se o svůj plášť tak podivně
připravil.
Hned na to v noci měl Martin zvláštní sen. Zjevil
se mu Kristus, provázen zástupy andělů. A když
Martin pohlédl na Spasitele, viděl, že Spasitel má
na těle onu polovinu pláště, kterou den před tím
daroval chud'asu u brány amienské. A Kristus Pán
ukázav na plášť pravil: »Tímto pláštěm přioděl
mne Martin, katechumen.<<Martin neváhal a dal se
pokřtíti. Stal se mnichem a později biskupem
v městě Toursu. Sv. Martin náleží mezi nejpřed
nější světce církve.

d) jak můžeš pocestné

do domu

p ř ij í rn ati ? P. Maria a sv. josef neměli večer
mistečka, kde by přenocovali. jak jim asi bylo? 
Křesťanská láska ve všech stoletích chtěla to na
pravití a tak stavěla útulny, hlavně na poutních
místech. Známé jsou hospice na hoře sv. Bernarda
a sv. Gottharda. Nezapomínejte na slova Spasite
lova: »Hostem
25, 35.)

jsem

e) Navštěvuj

byl, přijali jste

mě.<<(M.

nemocné !!-Kdo zvláště

koná tento milosrdný skutek? -.(Kněz, lékař, sestry
milosrdné) jak si máš u nemocného počinati? 
Nemocnému způsobiti radost, dlouho u něho ne
býti, mnoho nemluviti.) Měj ohled s nemocným,
jdeš-li kolem pokoje nemocného, nebo chceš-li si
před domem hráti. - Nemocným pomáhají: Charita,
milosrdní bratři a sestry a různé jiné charitativní
instituce.
V obnošeném šatu procházel ulicemi města sta
řičký kněz. V přibytcích chudiny, kde byl nemocný,
dával chléb, vejce a maso. - Přineste nemocnému
nějaký dárek, podejte mu květiny, půjčte mu dob
rou knihu! Laskavé slovo, slovo útěchy, milý po
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hled potěší zkormoucené srdce. To vše činíme Spa
siteli, nebo—ťnemocen jsem byl, a navštívili jste
mě. (Mt. 25, 36.)

i) Zajaté osvobozovati.
a) Dříve bývali dl u Ž n ic i, kteří nemohli své

dluhy zaplatiti, prodáni do zajetí. jak bylo možno
je vysvoboditi? - Turci odvedli mnoho křesťanů a
krutě s nimi jednali. K jejich osvobození povstaly
mnohé řády. i(Trínitáří, Paulani, řád sv. Vincence.)

b) Mrtvé pochovávati.-Kdo

veSt. zá—

koně zvláště tento skutek konal? - Kdo Spasiteli
prokázal tuto službu? - Sv. Štěpánovi, sv. mučední
kům? - jak se můžeš nyní ůčastniti tohoto skutku?
(Účastniti se pohřbu, hrob zdobiti a udržovati.)
Písmo sv. chválí Tobiáše, že mrtvé uctivě pocho
vával. Církev pro tento skutek milosrdenství zřídila
zvláštní bratrstva. U nás se starají o pohřbívání
mrtvých pohřební ústavy.
Vynasnažme se, abychom zemřelým prokázali
náležitě poslední poctu. Při smrti máme na vše za—
pomenouti, smrt má vše smířiti. Hroby máme ošet—
řovati a zdobiti květinami. Čistý a dobře upravený
hřbitov je chloubou obce.

ll.-Duchovnískutky milosrdenství.
P Ř ÍP RAVA :

Důležitější než spása těla je spása duše. To uká—
zal Pán Ježíš docela jasně při uzdravení člověka
dnou postiženého. - Co mu Pán ježíš pravil? - Pán
ježiš chtěl při svých zázracích prokázatí také duši
mnoho dobra. Slyšme, jak konal Pán ježíš skutky
milosrdenství.
PŘÍKLAD:

Bibi. děj. čl. 135. (Jak Pán Ježiš vzkřísil

Lazara)

VYSVĚTLENh
]. Hřešící kárati.

- Kdytak KristusPán

učinil? - Činil tak s přísnosti a rozvahou. (ježíš a
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Samaritánka.) - 1 vy se můžete zúčastniti tohoto
skutku, působíte-lí dobře na své sourozence, spo
lužáky, domácí lidi a sice dobrým slovem a příkla
dem. (Modlitba, kostel, pobožnost, poslušnost,
poctivost, stydlivost atd.)
2. N e z n a ] é u čití. —Pán ježíš byl učitelem
lidu a učedníků. Nepřestal býti trpělivým, když se
učedníci mnohdy ukázali netrpělivýmí. - Kdo učí
nyní neznalé? - jak můžete spolupůsobití? (Sla
bým pomoci i při katechismu. Kdo se katechismus
učí a jiným při učení pomáhá aspoň půl hodiny,

získává odpustky.)

3.P0chybujícím dobře radíti.-Pán

]ežíš dal bohatému jinochovi dobrou radu. Vám
jest zatím poslouchati. Přes to můžete i mnohým
poraditi, poukážete-li na zpovědníka, rodiče a
učitele. Dáváte—lídobrou radu, tažte se, prospěje-li
to též jeho duši.

4. Zarmoucené

těšiti. - KohotěšilPán

Ježíš? - (Matku mládence naimského, plačící ženy,
učedníky.) - ] vy můžete mnohdy těšiti, i své rodí
če. Těš více dobrými skutky než slovy!

5. Křivdy trpělivě

snášeti. - Zaklá

dáme si na své cti. Svěřme ji rukám Božím. Spasitel
obětoval svou čest za nás. Co všechno mu vytýkali!
jak jej hanobili! Pane, tobě poroučím svou čest.
A budou-lí vosy bzučeti, neohánějme se, buďme a
zůstaňme klídní.

6.Ubližujicím ochotně odpouště

t i. - Hrabě Potocki byl zavražděn studentem. Hra
běnka klečela ve Lvově v kapli sester Božského
Srdce a prosila v modlitbě za sílu a odevzdanost
do vůle Boží. Potom vyšla a podepsala žádost
o omilostnění vraha. - Buďte vždy laskaví k lidem,
kteří vám zle činí. Říkejte: »Pane ježíši, odpusť
jim, já jim také odpouštím.<<

7. Za živé i za mrtvé se modliti. 

Pán ježíš se mnoho modlil za lidi, za děti, ze učed
níky. (Velekněžská modlitba.) - My se máme za
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sebe modlití. A to při mši sv., při ranní a večerní
modlitbě, na hřbitově. (Zemřelým můžeme získati

také odpustky.)

PŘÍKLADI(PROHLOUBENI:
Vstupujeme do prostranné síně nemocniční, kde
leží na lůžkách řady trpících. Vůkol je hrobové
půlnoční ticho, přerušované sténáním a vzdechy
nemocných nebo výkřiky těch, kdo ve své horečce
trpí hrůznými vidinami. Na nemocné dozírá jakás
mladá dívka. je to milosrdná sestra. Ona chodi tiše,
neohroženě prostorami, v nichž sídlí jen bolest,
nemoc, nářek a smrtelné zápasy. Ve chvíli klidu
vracejí se ji vzpomínky na domov, přátele a jeji
družky. Vidí v duchu svoji drahou matku, jež kdysi
s těžkým srdcem loučila se s ni, když přestoupila
práh kláštera, aby odřekla se na vždy radosti světa.
Vzpomíná na své družky, které ve světě, obklopeny
láskou svých dítek a přátel, žijí v rodinném štěstí,
a ona je tu obklíčena lidmi cizími, chudými, nemoc
nými. A nejsou to často ani lidé uznali a vděční.
Bývají netrpělíví a často hrubí. Ale ona trpělivě,
ochotně podává jim léky, čistí a obvazuje jejich rá
ny, a mrtvé s láskou, jako by to byli její nejbližší,
ukládá v rakev. Co ji sílí a drží, že neprchá s to
hoto místa bolesti? Což nebije i v ní lidské srdce
a lidské touhy? Proč setrvává mezi cizími, i když
slyší kolem sebe samý nevděk, VDV!
spílání?

NAUČENh
1. »Blahoslavení

milosrdní.<< - C0 řekne Pán _le—

žiš při posledním soudu dobrým, co zlým? —Proto,
děti, prokazujte svým bližním dobra co nejvíce.
Užitek z toho budete míti samí. Bůh jest věrný
a odplatí vám všechno.
2. Kdysi šel sv. jan z Boha ulicemi města, aby
sbíral pro ubohé nemocné. Na zádech nesl koš,
\! každé ruce hrnec. Šel městem a volal: Bratři, pro
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Boha vás prosím, čiňte si sami dobro! —Kdy sí

prokazujeme dobro? - Bud' malým apoštolem svým
sourozencům a spolužákům! 

MODLEME SE:
»Abys všechny dobrodince naše věčnými statky
odměniti ráčil, Tě prosime, uslyš nás!<<- Pán Bůh
zaplať!
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„Milujtei nepřátele svél“
(MAT. 54, 4.)

OTÁZKA 192,193,194

PŘÍPRAVA:
vvvr

lásky jest milovati toho, kdo nám ukřivdil. (Mat.
5, 46.) Od svých učedníků žádá Kristus Pán, aby
milovali i nepřátele.
Svého bližního máme milovati. Koho máme zvlá
ště rádi? - Božský Spasitel pravil: »Milujete-Ii ty,
kteří vás miluji, jakou odplatu míti budete? Zdali
nečiní toho i celnici? A budete-li pozdravovati to
liko své bratry, co více činíte? Zdali nečiní toho
i pohané? Buďte tedy dokonalí, jakož i Otec váš
nebeský dokonalý jest.<< (Mat. 5, 46 a násl.) - My
chceme býti lepší než celníci a pohané. Chceme-li
to, koho máme kromě svých přátel milovati? - To
nám Božský Spasitel jasně ukázal.
PŘÍKLAD:
Bibl. děj. čl. 89, 134. (O nemilosrdném
služebniku.)

Anebo:
Při horském kázání pravil Pán ježíš: »Slyšeli
jste, že bylo řečeno: oko za oko, zub za zub, mílo
vati budeš bližního a nenáviděti nepřítele... já
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však pravím vám: milujte nepřátele své . . .<<Milo

val Pán ježíš své nepřátele? - Když ho Samaritáni
vykázali, domnívali se synové hromu: »Nemáme
na něj svolati oheň s nebe, aby jej ztrávil?<< Co
pravil Pán ježíš? - Který z apoštolů měl vůči Pánu
ježíši nepřátelské smýšlení? - jak si k němu počínal
Pán ježíš? - (Nazýval ho svým přítelem.) jak si
počínal Kristus Pán na kříži ke svým bližním? 
Podobně následoval Krista Pána sv. Štěpán, jakub
mladší. Tak jednají praví křesťané.

VYSVĚTLENÍ:

]. Kdo jest naším nepřítelem? Ko
ho máme dle slov Páně milovati? Ty, kteří nás
nenávidí, pronásledují a pomlouvají. l Pán ježíš
toho zakusil. Fariseové a zákoníci ho nenáviděli
ještě na kříži! - ! svou vinou můžeme míti nepřátele,
i bez viny můžeme míti nepřátele. Kdo vlastní vi—
nou? - Kdo bez viny? - 1 nejlepší člověk nemůže
žíti v pokoji, nelíbí—li se zlému sousedu. Mohou
míti i děti své nepřátele?

2. jak si máme počinati

ke svým

n e p ř á t e ! ů m ? - jak jednal Pán ježíš?

—jak

jednal sv. Štěpán, sv. Pavel, sv. František Saleský?
jsme-li urážení, máme hněv odložiti, svému ne
příteli nenadávati a nepřáti mu zlého. Urážku ne—
máme příliš těžce nésti; s ochotou ruku k usmíření
nabídnouti (pozdravem, pomocí) a ze srdce od—

pustiti. Odpouštěj rád! K odpouštění nás vybízí
Kristus Pán napomenutím o daru obětním, příbě
hem o nemilosrdném služebníku. (Mat. 18, Zl.) a
prosbou Otčenáše. »Odpo-uštějte si vespolek, má-li
kdo žalobu proti jinému, jakož i Pán odpustil vám.
Slunce nezapadej nad hněvem vašim.<< (l. Kolos.
3, 13.) Urazils-li někoho, zjednej si odpuštění!
Nikdy se nemsti! —»Mně náleží pomsta, já kdysi
odplatím,<< praví Hospodin. (5. Mojž. 32, 35.)
A Pán ježíš praví: »Otcům vašim bylo řečeno: Oko
za oko, zub za zub! já však vám pravím, abyste
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zlu neodpírali.<< (Mat. 5, 38.) Lépe křivdu trpěti
než křívdu činiti.

3. Proč máme odpouštěti?

- Kterým

slovem káže Kristus milovati nepřátele? - Miluje-li
Bůh hříšníky, máme je my nenáviděti? Nenávidí
me-li je, nejsme pravými dítkami božími. Neod
pouštíme-lí, neodpustí nám ani Otec nebeský. To
výslovně pravil Pán ježíš. Dobře čiň svým nepřá
telům! - Láska k bližnímu nečiní nic zlého. (Rím.
13, 10.) »Kdo do tebe kamenem, ty do něho chle
bem!<< Nedej se přemoci zlu, nýbrž přemáhej zlo
dobrem. Proto lační-li nepřítel tvůj, nakrm jej!
A žízní-li, dej mu píti; to číně, uhlí žhavé shrneš na

hlavu jeho. (Řím. 12, 20.) Tak se choval ke svým
nepřátelům Pán Ježíš, aby nám zůstavil dokonalý
příklad a vzor.
Neodpouštíme-li bližnímu, nemůže Bůh odpustiti
nám. Záleží tedy na nás, bude—linám Bohem od
puštěno. Švédská spisovatelka Lagerlóf vypravuje
legendu. Matka sv. Petra je v pekle. Sv. Petr prosí
Pána za její spásu. »Dobře, má-li lásku.<<Anděl jde
a vytahuje ji. Tu se zavěsí na její nohu jiná žena,
jeji bývalá nepřítelkyně. Ihned jí odstrkuje a tato
znovu padá do věčného ohně. A ted' nemůže anděl
unésti matku Petrovu a tato padá do prohlubně pe
kelné. »Viz,<<praví Pán, »kdo nezná milosrdenství,
nemůže býti v nebi.<< Láska je začátek a konec
křesťanství, kořen a vrchol, východ a cíl: láska je
celý zákon a bez lásky vše nám nic neprOSpívá.

NAUČENÍ:
Máte s někým nepřátelství? - Proč? —Odpusť
brzy! - Slunce nezapadej nad hněvem vaším! (Efes.
4, 26.) Tak jednal sv. jan; rozhněval se kdysi na
vznešeného muže jménem Niketu spravedlivým
hněvem. Když nastal večer, vzpomněl si na slova
apoštovlova, vyslal k Niketoví kněze a vzkázal mu:
»Vážený Pane, Slunce chce zapadnouti.<<A Niketas
měl dosti síly a napomenutí poslechl. Přišel a oba
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se usmířili dříve, než slunce zapadlo. - (Srv. Fór
ster: Pohlavek, čl. 10, str. 32.)

TICHĚ ZAMĚSTNÁNÍ:
Co učiním, urazil-li mě někdo? - Co musím či
niti, urazil-li jsem někoho?
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PÁTĚ PŘIKÁZÁNÍ
BOŽÍ:
„Blahoslavení
tiší"
(MAT. 5,44

OTÁZKA 195.196

PŘÍPRAVA:
Pátým přikázáním poroučí Bůh, abychom se ve
spolek v lásce a v pokoji snášeli, o zdraví a život,
jak vlastní, tak bližního pečovali a každému dobrý
příklad dávali.
»Láska je trpělivá a dobrotivá, nezávidí a ne
roztrpčuje se.<<(l. Kor. 13, 4, 5.) To nám ukázal
svým příkladem Pán Ježíš, »tichý a pokorný srd
cem.<<Nehádal se, ani nekřičel. Když mu spílali, ne
spílal v odvetu, když trpěl, nehrozil.<< (|. Petr. 2,

23.) Jako beránek k zabití vedený neotevřel svých
úst. (ls. 53, 7.) Od něho se učme svaté tichosti!
již ke Kainovi pravil Bůh: »Proč se hněváš na
bratra svého?<<Božský Spasitel několikráte výslov
ně pravil: »Kdo chce býti mým učedníkem, zapři
sám sebe!<<Je třeba, aby hodný křesťan se cvičil
ve svaté tichosti.
PŘÍKLAD:

Bibl. děj. čl. 88. (Buďte k sobě jako

bratřil)

VYSVĚTLENÍ:
Kdo se prohřešuje s r d c e m proti svaté ticho
sti? - Proti svaté tichosti se prohřešuje srdcem:

a) Kdo se na bližního
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hněvá.»0tcům

vašim bylo řečeno: Nezabiješ! A kdo by zabil, pro
padne soudu. _lá však vám pravím, že soudu pro
padne už každý, kdo se na svého bratra jen hněvá.
(Mat. 5, 21, 22.) Hněv od druhého nezaviněný a
dobrovolný je zvlášť velikým hříchem. Veliký a
dlouhý hněv, bez úmyslu se smířiti, slove nepřátel
ství nebo nenávist.

b) Kdo bližnímu

přeje zlo, nebo

m u Z á v i d i. - Kain záviděl Abelovi, synové ]ad
kubovi svému bratru ]osetovi, tarizeové a záko—níci

Pánu Ježíši. Závisti d'áblovou přišla smrt na svět.
(Moudr. 2, 24.) Bratrem závistivého je zlopřejný,
škodolibý a žárlivý. S v. Vin c e n c z P a u 1y,
otec chudých, měl veliký vliv na královnu fran
couzskou. Za to ho mnozi nenáviděli, jemu zlo přáli,
jemu záviděli a na něho žárlili. Kdysi spílal mu na
ulici jakýsi muž: »Ty neseš vinu - byla totiž válka
- poněvadž dáváš královně špatné rady!<<Světec
nebyl hrubý vůči svému bližnímu. Co učinil? - Padl
na kolena a prosil: »_|sem veliký hříšník, pro-sim tě,
odpusť mi, ježto k vůli mně jsi tolik nadával.<<
Kdo se prohřešuje slovem proti pátému přiká—

zání božímu? - Proti svaté tichosti se prohřešuje
slovem, kdo bližnímu vyhrožuje a kdo jej proklíná
nebo svolává naň trest boží. —-»Odpověd' vlídná
krotí hněv.<< (Přísl. 15, I.)
N A U Č E NÍ :

»Nehněvejte se cestou!<< (1. Mojž. 45, 24.) »Na
pomínám vás já, vězeň v Pánu, abyste žili v trpěli
vosti a snášeli se vespolek v lásce.<<(Etes. 4, 1, 2.)
»Neste břemena jeden druhého a tak naplnite zákon
Kristův!<< (Gal. 6, 2.) Blahoslaveni tiší, neboť oni
zemi vládnouti budou! (Mat. 5, 4.) »Odpověd' mír
ná krotí hněv.<<(Přísl. 15, l.) Hněv - špatný rádce.
»Kdo nenávidí bratra svého, je vrah.<< (1. jan, 3,
15.) - Proto náleži hříchy proti svaté tichosti pod
páté přikázání boží.
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PŘÍKLAD!(PROHLOUBENI:

Sv. Klement Maria Hotbauer, apo
štol Vídně, byl velmi šlechetným knězem. Přišel
kdysi do Varšavy, kde žebral pro své ubohé sirotky.
Přistoupil ke stolu, u něhož sedělo několik hráčů.
] je poprosil o almužnu: jeden z nich se rozhněval
a naplil světci do tváře. Sv. Klement se klidně utřel
a pravil: »Milý pane, to- jste dal mně; nyni dejte
také něco pro mé ubohé siroty.<<Onen muž se za
styděl a dal mu všecky své peníze. - Světec se ne—
rozhněval, zapřel se, neboť v tomto umění se dlou
ho cvičil. Všiml si dobře slov Páně: »Blahoslavení
tiši!<<Cvič se také a modlivej se: »ježíši tichý a
pokorný srdcem, učiň srdce mé podobno srdci své
mu!<<

MODLEMESE:
Od hněvu, nenávisti a všeliké zlé vůle, vysvobod'
nás, Pane!
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Opatrujsi život!
OTÁZKA 197

PŘÍPRAVA:
jest star—odávnýmzvykem, že přátelé a známí si
v jisté dny přejí štěstí a zdraví. To ovšem není ještě
největším dobrodiním. Co jest ještě největším dob—
rodínim? Co jest ještě důležitější? —Život a zdraví
jsou nejvzácnějším statkem pozemským; proto mu
sime o ně pečovati, poněvadž nám je Bůh dal. Ne
smíme tedy do práv božích nikterak zasahovati.
Tělesný život a zdraví jsou naším nejcennějším
pozemským statkem.
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P Ř l K L A D : Bibl. děj. čl. 64, 67. (jan Křtitel za mladu.)
VYSVET LENÍ :

Kdo se prohřešuje proti vlastnímu životu? Proti
vlastnímu životu se prohřešuje:

&) kdo si bez potřeby

škodí

na

z d r a v i. Uvážils, jak veliký majetek je tvůj život,
tvé zdraví? - Nevážli-li sis dosud svého zdraví, pak
si dobře všimni nemocných, ochrnulých, slepých,
ubožáků atd. Zdravý ani neví, jak je bohatý. Život

a zdraví máme od Boha, proto jest je třeba vaa
žovati za jeho majetek. Bez potřeby si škodí na
zdraví, kdo bývá nestřídmý. Nestřídmostí už mnozí
zemřeli, kdo však je zdrželivý, prodlužuje si život.
Kouření, přehnaný sport, hněv, nečistota, nerozum
né šacení, zvláště u děvčat, rozpustilé tance, to vše
škodí na zdraví.

b) Kdo život lehko-myslně vydává
v n e b e 2 p e č í. - Kdy? —(Koupání, jízda na ko

le, lezení po stromech, střelba, lyžování, neopatrné
zacházení se stroji, nepozornost na ulici, na želez
nici, trhání jahod, hub atd.)

c) Kdo sám sebe vraždí. Úmyslnáse
bevražda mívá různé příčiny rozhodující a poslední;
avšak první a základní příčinou bývá ztráta víry a
naděje v Boha. Kdo věří v Boha, že každému od
plácí spravedlivě odplatou věčnou, a kdo v Boha
doufá, že nikoho na světě neopustí, ten si při zdra
vém rozumu za žádných okolností na život úmyslně
nesáhne. —Příčetný samovrah dopouští se hrozného
hříchu proti Bohu, jenž jediný je pánem života a
smrti, proti své duši, kterou vrhá do věčné záhuby
a proto svým bližním, kterým působí hanbu a zá
rmutek. Tím hříchem zbavuje se i práva na církevní
pohřeb. Často bývá sebevražda následkem jiných
hříchů: nepoctivosti, nečistoty, nestřídmosti, nevě
ry a j. Mnohdy bývá příčinou sebevraždy duševní
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nemoc. V takovém případě církev dovoluje církevní
pohřeb, jinak ne.
Kterýsi řemeslník upadl do takové bídy, že si
umínil spáchati sebevraždu. l vyšel si k řece. Ob
cházel ji, chtěje se utopiti. Najednou však uslyšel
z dálky krásnou píseň. Naslouchal a slyšel upřím
nou výzvu k důvěře v Boha v nouzi a neštěstí. Zou
falec se zastyděl, dal se do usedavého pláče, prosil
Boha za odpuštění a vrátil se domů s pevnou na
dějí, že klidně ponese svůj osud. - Král S a u 1 se
probodl mečem, aby neupadl do rukou nepřátel.
(Bibl. děj. str. 62. p. 2.)
d) Nejvzácnějším statkem časným je ž i v ot a
těle s n ě z d r a v i. Náš pozemský život jest do
bou setby pro život věčný, proto nejvyšším dobro
diním božím je dlouhý a požehnaný věk, poněvadž
si můžeme mnoho zásluh pro nebe nashromážditi.
Život a zdraví jsou drahocenné hřivny nám od Bo
ha svěřené. Budeme z nich účty skládati Pánu ži
vota a smrti. (Mat. 25, 14-30.) Proto jsme povinní
o život a zdraví pečovati.
»Čistota půl zdraví!<<,praví přísloví. Miluj čisto—
tu ve všem! Očist'uj často své tělo a neboj se nikdy
vody, dbej o čistotu svého oděvu a příbytku. Ne
čistota přivádí různé nemoce. Mnohé děti jsou ne—
mocné, protože v mnohé domácnosti neni čistoty
a pořádku. Čistý příbytek je nejen zdravým, ale
i útulným a milým.
Aby tělo bylo zdravé a mohlo konati těžké práce,
potřebuje pokrmu. Starej se vždy o zdravý pokrm!
Bud' střídmý v jídle a pití. P e r s k ý k r ál po
slal arabskému knížeti učeného a d-ovedného lékaře,
aby v jeho zemi léčil nemocné. Lékař byl už v Ara
bii několik roků a nikdo ho nevolal. Tu stěžoval si
u knížete. A kníže? Odpověděl mu krátce: »Lidé
v mé říši žijí tak, že jedí tehdy, maji-li hlad.<<Na to
odpověděl lékař: »To je arci nejlepší prostředek
trvalého zdravi. Proto jsem zde zbytečným.<<
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Zachovávej náležitou

m i r 11 v p r á ci a o d 

po čin k u. Když je čas k práci, pracuj pilně a
rozumně. Nepřemáhej těla ani praci ani nestřídmo
stí. Buď ve všem mírný a tak si prodloužíš život.
Přemáhej v sobě všeliké náruživosti - hněv, zlost,
pomstychtivost, závist, pýchu! Buď tichým a trpě
livým. »Bázeň Hospodinova přidá dnů: léta bez
božných ukrácena budou.<< (Přísl. 10, 27.)
0 n e rn o c níš -li, pečuj o své uzdravení. Po—
volej si lékaře a přísně zachovávej jeho předpisy.
Nev-olej k sobě nikdy lidí nezkušených, zvláště ne
různých žen, které často svým léčením usmrtily
nemocné.
Zvláště v mládí třeba tělo chovati náležitě.
Vhodnou prací tělesnou a rozumným cvičením se
tuží zdraví a síla pro budoucí povolání, a šlechtí
se povaha k pořádku a kázni. »Zdravé, otužilé tělo
dopomáhá k velikým činům.<<(Sv. Ignác z Loyoly.)

Zdraví

je škodlivé

zvláštěv mladém

věku pití lihovin a kouření; každému škodí na zdra
vi přílišný sport, nemírný tanec, nevhodný oděv a
nestřídmost. Kam střídmost nechodí, tam chodi
lékař. Zvláště hnusno a záhubno je opilství; to sni—
žuje člověka »pod obraz boži<<, hubí ho tělesně
i duševně a ohrožuje věčné jeho spasení. Sv. Jan
Křtitel nepil od dětství nic opojného; tak rostl a
sílil duchem.<< (Luk. 1, 15.) Podobně může růsti &

sílítí, kdo se lihovin odřekl dobrovolně (abstinent).

Hrdinným

skutkem

je, když z lásky

k Bohu a bližnímu nasazuje život a zdraví obránce
vlasti, matka dítěte, lékař a ošetřovatel nemocného,
zachránce od smrti a misionář mezi pohany. Mu
čednici podstoupili pro svatou viru i smrt. O všech
takových praví Kristus: »Kdo ztratí život svůj pro
mne, nalezne jej.<<(Mat. 10, 39.)

NAUČENh
Onemocníš-li, dej se zavčas zaopatřiti svatými
svátostmí dle napomenutí sv. jakuba: »Stůně—likdo
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z vás, uvediž kněží církve, ať se modlí nad ním,
mažíCe jej olejem ve jménu Páně.<<(jak. 5, 14.)

PŘÍKLAD!(PROHLOUBENÍ:
Ve Vídni žil bohatý velmož, jehož jméno bylo
známo po celé Evropě. Denní příjem jeho rodiny
se cení přes milion korun. Myslíte si: jak blaze ta
kovým lidem! Ale není domečka bez křížička, i pa
láce boháčů navštěvuje žal. Kdysi v létě za pěkného
poledne procházel se boháč po parku svého paláce.
Žlutý a bledý ve. tváři bídně se vlekl krok za kro
kem a namáhavě se Opíral o hůl. U nádherné ohra—
dy parkové seděl malý dráteniček a pojídal. Kotouč
drátu na zemi, v levé ruce krajíc černého chleba,
v pravé ruce kudlu, kterou si krájel chléb. Při tom
se díval vzhůru na krásný palác. Zdálo se, jako by
si myslel: »Kdyby tak ten palác patřil mně!<<Ma—

jitel paláce chvílí mlčky pohlížel na dráteníčka, jak
mu chutná a cosi jako závist mu zahrálo v obličeji,
když pravil: »Líbí se ti ten dům? Víš co, já ti jej
dám, ale dej mi napřed své zdraví.<<- Dráteníček
se zarazil, potom se zadíval na bledo-u tvář velmo
žovu a odpověděl: »Ne, Pán Bůh zaplať, milost
pane, to raději nechci nic!<<- Takovou cenu má
zdraví!

50

Netrapnikoho!
OTÁZKA 198

PŘÍPRAVA:
Blížního svého máme milovati, musíme se k ně—
mu chovati uctivě srdcem i ústy. Musíme mu pro
kazovati dobro na těle i na duši. Kterými skutky?
- »Milujte se vespolek,<< - píše sv. _lan, - ne jako

109

Kain, který byl zlý a bratra zabil. Bližnímu nesmí
me škoditi ani na těle, ani na duši.
PŘÍKL

A D: Bibl. děj. čl. 4. (Kain zabil Abela.)

VYSVĚTLENÍ:

Kdo se prohřešuje proti životu
b li ž n íh o ?

a) Kdo jeho zdraví a život nebez
pečně ohrožuje nebo ukracuje,.Kain
týral nejprve svého bratra, bil ho, poranil ho a ko
nečně zabil. jest hříchem bližního tlouci a poraniti.
jak velikou bolest způsobil Kain svým rodičům!

—Podobně bratři

josefovi

zachovalise ku

svému stařičkému otci jakubovi. Sukni, šat namo
čílí v krvi a poslali jej otci. jak mnoho se otec trá
pil! - Co v trápení svém pravil? - Tak mohou i jiní
býti trápení. jsou i urážení, poněvadž jsou ve svém
postupu pomíjeni, nikdo si jich nevšímá, hrubou
řečí jim život zkracuje, nebo hrubým jednáním,
chováním ve špatném příbytku atd. S a u ] ztrpčo
val život Davidovi. Tak jednají m n o z i p ě s —
t o u n i se svěřenými dítky. Život se ukracuje
bližnímu hrubosti a příkořím. 0 n e z d á r n ý c h
d ě t e c h se říká, že rodičům »pijí krev<< a že je
»přivádějí do hrobu<<.

b) Kdo bližního zlomyslně bije

n e b o z r a n u j e. —jest

hříchem

bí-ti bližního

anebo ho poraňovati. To se děje u dětí házením ka
mení, drcáním; nerozumným žertováním; na pří
klad zacházením se zbraní, strašením, Sázkou.
Zdraví a životu jest nebezpečno padělati potraviny,
zanedbati povinnou opatrnost při jízdě, při práci,
při dohledu na děti atd.

K ostatni

přírodě

chováse hodnývěřící

ušlechtile: zachází šetrně s rostlinami, soucitně se
zvířaty: ošetřuje, netýrá, zbytečně nezabíjí. Zvíře
cití jako ty, nedělej mu trampoty! je hříšno zvířata
bez potřeby trápiti neb-o zabíjeti. »Ví zbožný 0 po
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třebách dobytka svého, ale srdce bezbožných jest
ukrutné.<< (Přísl. 12, 10.)

,c) Kdo bližního neprávem usmr

c uj e. —Úmyslná vražda je hřích do nebe volající.
»Krev bratra tvého ke mně volá ze země.<<(1. Mojž.
4, 10.) - Kain se nestal najednou vrahem. Co před

cházelo vraždě? - (Závist, nenávist, nepřátelství.)
Podobně jednal Saul. - V horském kázání pravil
Kristus Pán výslovně: »Kdo se hněvá na bratra
svého, je vrahem a víte, že žádný vrah nemá života
věčného.<<(l. jan 3, 15.) - Vraždy se d0pustil řím
ský císař Nero, který o život připravil tisíce ne
vinných měšťanů a zavraždil vlastní svou matku
Agripinu.
Co pravil Bůh Kainoví, který se hněval na bratra
Abela? - Panuj nad hněvem! - Zde platí také při—
sloví: Oheň jiskrou počíná, od jiskry hoří dům.
Proto zavčas jiskru zhasni! - Neničte rostliny, ani
netrapte zvířat! (V Athenách odsouzen byl kdysi
hoch, který vypíchal ptákovi oči. Odsouzen byl
k smrti. Soudcové učinili tak proto, že se domnívali,
že člověk, který v mládí je k zvířatům hrubý, bude
ve stáří hrubý k lidem.) - Měj také trpělivost se
slabými, méně nadanými, žebráky a j. Nikdy se
nevysmívej starým lidem!

NAUČENÍ:
Pohlédní na svůj život, neboť jeden-kráte budeš
klásti počet ze svého vladařství. Důvěřuj v Boha,
zvláště v nouzi! - On své neopouští. Kdo jest sta
tečnější, kdo vytrvá v neštěstí, nebo kdo sebevraž
dou chce neštěstí uniknouti? -_jsou také samovrazi
tak zvaní p—o-nenáhlí.Vystříhej se všeho, co by ško

diti mohlo tvému zdraví. Kouření, mlsáníl! - Peníze
za to daruj chudým anebo ubohým pohanským dě
tem! - Nebuď lehkomyslný na ulici, na ledě, při
koupání, lezení atd. Žij tak, abys nemusel kdysi
vyznati: »Svou vinou jsem onemocněl, musím nyní
zemříti.(<
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S0 UHRN :

Čeho se musím zvláště vystříhati, abych zůstal
zdravým? - Kolik by si mohl mladý muž uspořítí
za rok, kdyby zanechal kouření? - '(Vykouři-li denn
ně průměrně 20 cigaret. Podobně úlohy o pití,
mlsání.)

TICHĚ ZAMĚSTNÁNÍ:
»Byt' kříž a hřeby chystalo mi žití
a dralo moje tělo,
mne nepřinutí život sobě vziti
a skloniti své čelo.<<

E. Guarnerio, »Hymna žívotu<<; přel. Vrchlický.
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PÁTÉpro
PŘIKÁZÁNÍBOŽÍ:
„Běda světu
pohoršení“
(MAT. 18, 7.)

OTÁZKA 199, 200

PŘÍPRAVA:
Nejvzácnějším statkem bližního jest jeho du
chovní život, neboli duše v posvěcující milostí.
Proti bližnímu se pro-hřešuje, kdo jeho duši hříchem
kazí nebo-li pohoršuje.
Milost posvěcující jest pravým životem duše.
V čem pozůstává tento život? (Posvěcující milost,
život v Boha a s Bohem.) Kdo tento život duše
kazí, činí bližního horším, špatnějšim. Jak se jme
nuje tento hřích? - Kdo byl prvním pokušítelem? 
Koho satan nejprve svedl? - Proto se ďábel také
nazývá »lhářem a otcem lží<<.(jan 8, 44.)
PŘÍKLAD:

Bibl. děj. čl. 60. (Starý Eleazar.)

VYSVĚTLENÍ:
Kdo škodí bližnímu na duši? Kdo pohoršuje bliž
ního?
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Bližního pohoršuje a na duši mu škodí ten,

a) kdo mu dává špatný příklad.
Špatný příklad dávají někdy rodiče dětem, předsta
veni podřízeným a starší mladším, když před nimi
něco zlého dělají nebo mluví. Stařičký Eleazar ra
ději umřel, než by mládeži byl dal pohoršení špat
ným příkladem. (2. Mach. 6, 24.) Kdo zvláště po
horšuje bližního? —Bližního pohoršuje, k d o j ej

úmyslně

svádí

ke hříchu. - Ke hříchu

svádi s l o v e m, kdo mluvi proti náboženství,
proti církvi sv., kdo lidi pomlouvá, na cti utrhá,
kdo jím spílá, kdo mluví nemravné a oplzlé řeči.
Ke hříchu ponoukal ďábel Evu. Velekněz K ai f á š
radil k usmrcení ježíše Krista. K r á ] D a v i d ve
lel vrchnímu vojevůdci, aby nechal Uriáše v bitvě
padnouti. Ke hříchu svádí ] e d n á n i m, kdo víru
druhých úmyslně podrývá, kdo proti náboženství
mluvi nebo píše, kdo špatné spisy půjčuje, je pro
dává nebo rozšiřuje, kdo necud—néobrazy maluje
a vystavuje a kdo dovoluje přístup na místa mrav
ně nebezpečná.

b) Kdo je na jeho hříchu spoluvi

n e n.

Spoluvinen na hříchu cizím je, kdo někomu ke
hříchu svoluje, hřích podle povinností netrestá, ne
bo kdo někomu zavdává ke hříchu příležitost, na
příklad: nepočestným oděvem, zejména ženy. Jaké
strojení je hříšné? - a) Které vážně poškozuje zdra
ví, b) které stojí více, než kapsa snese, c) které
působí rozvrat a nepořádek v rodinách, d) které se
děje s úmysly hříš-nými,e) které svádí k smyslno
sti. »Ženy ať se ozdobí oděvem slušným stydlivě a
cudně.<<(1. Tím. 2, Q.) Tak se zdobily svaté ženy
doufající v Boha. (1. Petr. 3, 5.)
Pohoršeni je obyčejně

tě ž k ý rn h ř i c h e m.

Pohoršlivý člověk je společnosti lidské nepřítelem.

_lestlupičem

ctnosti

a dobréhosvědomí.

Pohoršlivý bývá příčinou zkázy mravní. Jest také
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nepřítelem Kristovým. Od pohoršení mají nás pak
zvláště odstrašovati hrozně následky. Následky
pohoršení jsou hrozné, ježto je nad nimi vyslovena
kletba: »Běda světu pro pohoršenil<<

Co pravil Pán ježíš o pohoršení?

- jak potrestal B ů h ve Starém zákoně pohoršo
vatele? (Potopou.) - Také mírný S p a s i t e l po
hrozil pohoršovatelům těžkým trestem. Co řekl
o pohoršení? - Co znamenají slova: Tomu by bylo
lépe . . . - Pohoršovatel nemá vůbec na povrch vo
dy se dostati, má se pro vždy potopiti, aby více
neškodil. Proč hrozí Pán ježíš tak těžkým trestem?
- Pán ježíš chce, aby všichni lidé spasení byli a do
nebe se dostali.
Co činí pohoršovatel? - Odtrhuje duše od Boha
a vrhá je do neštěstí. V kterémsi ústavě se jednoho
dne ukázalo, že všichni chovanci byli svedení ke
hříchu. Svedl je jediný žák. Svede-li jeden žák
každý den dva hochy, hle, jak veliký počet to za
rok?
(R. 1843 procházel se slušně oděný muž ulicemi
pařížskými. Před krámem jednoho řezbáře zůstal
státi. Všiml si mimochodem seskupení nestoud
ných, necudných obrazů a soch. Rozhořčen vstoupil
do krámu, dal si sochy ze sádry ukázati a tu zřel
ještě horší věci. Vytáhl peníz, jednu sochu koupil
a před očima řezbáře ji na kusy rozbil, řka: »Kolem
tohoto krámu jest mi často s matkou a sestrou cho
dití. Tu se obávám, aby i ony onen obraz nespatři
ly. Proto jsem ho raději rozbil.<<)
Pohoršuje-li se někdo n a d s k u t k y d o b r ý
m i, o tom říkáme, že se pohoršuje pohoršením

fa ri z ej s k ý m. Zákonící a farizeové se horšili
nad tím, že Pán ježiš uzdravil ochrnulého člověka.
Pravili: »Ten se rouhá Bohul<<- A Pán ježíš jím
domlouval: »Proč myslíte zlé věci v srdci svém?<<

Sv. František

Xav. plulzPortugalskado

Indie. Cestou si čistil oděv a pral si sám prádlo.
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Když mu říkali, že jim dává pohoršení, odpověděl:
»jen ze zlého může se vzíti pohoršení, práce pak
není ničím zlým.<<

Co má činiti ten, kdo uškodil bližnímu na těle
anebo na duši? - Co mohl Kain učiniti, aby odčinil
následky svého skutku? - Za všechny smutné ná
sledky pohoršení je svůdce spoluodpovědným. Po

horšení je povinen napraviti dobrým příkla—

dem, slovem, modlitbou. Ostatně-může
poraditi zpovědník.

PŘÍKLAD K PROHLOUBENÍ:
Dané pohoršení svatým životem napravila sv.
M a r k é ta z K 0 r t o 11y, kajicnice, narozená
r. 1249 v Alvianě v Toskánsku. V osmi letech ze

mřela jí zbožná matka, rolnice, která ji vychovávala
v bázni boží. Po jeji smrti oddala se rozpustilému
životu. Známa byla jako veřejná hříšnice. - jedno—
ho dne vyšla za město, kde dlouho čekala na mla
díka Amosia, s nímž často hřešivala. Nemohla se
ho tentokráte dočkati. Pojednou odskočil její psí
ček ke hromadě dříví. Nápadně pobíhá a vyje. Mar—
kéta jde k dříví. Hle, co vidí? - Ve dříví leží mrtvý
Amosius. Markéta hořce plakala. Vrátila se do měs
ta, odložila svůj nádherný šat a skvosty, ostříhala
si vlasy, oděla se rouchem žíněným, a spěchala do
chrámu Páně, kde vykonala kajicně sv. zpověď a
vyznala se ze svých poklesků, jimiž dala pohoršení.
Po tříletém přísném pokání přijata byla v Kortoně
do řádu sv. Františka. Své viny a poklesky smáčela
hojnými slzami. Spávala na holé zemí. Pod hlavou
měla kámen nebo kus dřeva. Tělo své trýzníla
postem a bičovánim. Po 23 let konala pokání za své
hříchy. Svaté zemřela v 50. roce věku svého. - Cir
kev slaví památku jeji 25. února.

NAUČENÍ:
]. Nikomu nedávej pohoršení ani slovem, ani
skutkem! - Zíj tak, abys mohl říci: »Ode mne/se
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nikdo nenaučil zlěmu.<< Vzpo-meň si na Eleazar-a!
—Raději chtěl zemřiti. Špatný příklad nechtěl mlá

deži zanechati. Věděl o následcích svého pohoršení.
Měj se zvláště na pozoru před dětmi! - Ty jsi stráž
cem svého bratra. Nebuď vrahem duší! - »Sviť
světlo vaše před lidmi, at' vidi vaše skutky dobré
a velebí Otce vašeho, jenž je v nebesích.<< (Mat. 5,
16.) Světlem je dobrý příklad. Svit' okoli svému
dobrým příkladem a duši opatruj před nákazou!
2. Nedej se svésti! jak rozhodně si počínal josef
egyptský, jak rozhodně zapudila Zuzana své svůd
ce! - Tak ať činí všichni, kdo Boha milují. (Sv. To
máš Akvinský, František Sal., Dom. Savio.)
3. Veď raději mnohé k dobrému! - Povzbuzuj je
k modlitbě, k návštěvě kostela, k přijetí sv. svátosti!
- Zdržuj se před klenim, krádeží, nečistými věcmi!
Budiž malým apoštolem svým sourozencům a spo
lužákům! 
»Děti, nedejte se svádět!<<(l. jan 3, 7.)

3

2

ŠESTÉA
DEVÁTÉPŘIKÁZÁNÍ
Buď stydlivý
a cudnýl BOŽÍ:
OTÁZKA 201

PŘÍPRAVA:
Přikázáni jsou hradby, které nám Bůh dal k naší
ochraně. Co chrání Bůh 4., 5. přikázáním? -—
Cenný

majetek pro duši je čistota. Ne nadarmo se nazývá
perlou všech ctnosti. Bůh ji přikázal chrániti: Ne
sesmilníš! Nepožádáš manželky bližního svého!
Kdo se chce státi svatým, musí dbáti a toužiti po
sv. čistotě. Z velké řady světců stkví se jeden ji
noch-světec zvláště sv. čistotou. je to sv. Alois.
Od něho se chceme učiti: Buď stydlivý a cudný!
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PŘÍK

LA D : Bibl. děj. čl. 6. (Synové Noemovi.)

Anebo:
S v. Alo-i s se narodil v roku 1568 na zámku
Castiglione jako syn markraběte Ferdinanda z Gon—
zagy. Už v dětství byl nazýván andělem. Při oblé
kání nedovolil, aby se jeho nohy někdo dotýkal.
Jako ho's'ikbyl vzat do válečného tábora, kde opa
koval nepřístojné řeči, které slyšel od vojáků. jako
největší hříchy je v pozdějším věku oplakával.
Zbožně se modlila v devíti letech slíbil ve Florencii
Matce Boží ustavičnou čistotu. Po prvním sv. při
jímání, které mu podal sv. Karel Boromejský, při
stupoval po osm dní ke stolu Páně. Velmi pilně
studoval. jeho zapírání neznalo mezi. Při velikém
bohatství a nádheře dvora cvičí se pilně v přísnosti.
Třikrát v týdnu se postí, jako největší hříšník činí
přísné pokání, odříká si nejlepší pokrmy a zříká se
všeho pohodlí. Za pobytu v Miláně úzkostlivě dbá
na oči, vyhýbá se hrám, zdržuje se tanců, špatnou
knihu vrhá do ohně, aby v srdci jeho nerozvrátila
nečistý, škodlivý oheň. V pozdějším věku opouští
starce, který v jeho přítomnosti mluví nečisté řeči.
Po dlouhé prosbě a zbožné modlitbě podaří se mu
vstoupiti do řádu Tovaryšstva Ježíšova. Zde one
mocní morem. V 23 letech umírá jako světec, ode
všech ctěn a milován.

VYSVETLENÍ:

1.Co porouči

Bůh šestým a devá—

tým přikázáním?

Panny Marie v ě č n o u čistotu.

Tim jí slíbil,

že si uchová povždy čisté tělo a duši ode zlé a hříš
né rozkoše. - Naše tělo je podle sv. Pavla chrámem
Ducha sv. Nepatříme tedy sobě, nýbrž Bohu. S y n
B o ž i nás vykoupil svou krví. Odvážil by ses po
skvrniti tento dům boží? - Proto nesmíme poskvrni
ti tělo a duši nečistou myšlenkou. Pramene nesmí
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me kaliti, květ nesmíme zbavovati listí, nesmíme
bílý šat čistoty srdce poskvrňovati.

Cudným

býti znamená: býti prost na těle

i duši vší zlé &hříšné myšlenky a žádosti.
b) Sv. Alois věrně střežil ctnost sv. čistoty, po
něvadž byl s t y d l i v ý. jak si počínal? - jaký byl
při řečech starce, který mluvil nestydaté řeči? 

(Styděl se.) Nechtěl se podivati ani na obnaženou
nohu, střežil oči, aby neviděl nic nečistého. 
Když p r v n i l i d e zhřešili a ztratili nebeský
šat milosti a poznali, že jsou nazí, přioděl je Bůh
šatem z koží. Na ochranu jim dal stydlivost. Styd
livost jest strážkyní, hradbou čistoty. Pokud je
strážce silný, potud nemůže nepřítel vniknouti.
livosti, není také cti.
Kdo je stydlivý, ten se bez náležité potřeby ne
odkrývá, nedivá & nedotýká - ať sebe nebo dru
hých. O těch věcech zbytečně nemluví ani nepře
mýšlí.
Jak říká matka ditku, které se nedostatečně za
krývá?
Není však hříchem, co se děje z nutné potřeby
nebo z práva (umývati, čistiti tělo). Nečisté myš
lenky a pohledy nejsou hříchem, jsou-li nám pro
tivny a jestliže je zapuzujeme. (Komáři neškodí,
když je odháníme.) V pochybnosti popros rodiče
nebo svého zpovědníka o radu a poučení.

2. Proč máme dbáti o svatou čis

totu?

&) Sv. Alois se chtěl ve všem Pánu Bohu líbiti
a svou duši pro nebe zachrániti. Proto byl až příliš.
úzkostlivý o čistotu. —Bůh zvláštním způsobem mi
luje čistého srdcem. UŽ ve Starém zákoně pravil:
Kdo čistotu miluje, bude míti krále přítelem. =(Přísl.
22, ll.) Kdo je onen král? -—
»Blahoslavení čistého
srdce, neboť oni Boha viděti budou.<<:(Mat. 5, &)
Bůh jim chystá v nebi zvláštní odměnu. _lipožívati
budou ve společnosti Beránka božího všichni bla-—
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hoslavení čistého srdce. S nimi se budou radovati

blahoslavenáPanna Maria, sv. josef, ne
sčíslný zástup s v ě t c ů : jmenovitě sv. A n e ž k a,

sv. Stanislav

a sv. Alois. jejichodznakem

je lilie. Nejblíže k Bohu je povznesla stydlivost a
cudnost. Proto je památka jejich nesmrtelná. jako
u Boha, je blahoslavený čistého srdce ctěn i u lidí.
Koho má Spasitel nejraději? (P. Marii, sv. Josefa,
sv. jana, děti.) - Proč je má nejraději?
b) Bůh odměňuje čistého srdcem na tomto světě,
zvláště však v nebi. Čistotný si uchová spíše dlouhé

zdraví,

čistota zachová tváři duchovní krásu.

Lékař jakýs pravil dívce, která se ho tázala po
okrašlovacím prostředku: »Žij čistotné! To je nej
lepší prostředek.<<

Čistota propůjčuje vnitřní radost a svatý pokoj.
Na věčnosti je slíbena čistým věčná blaženost:
»Blahoslaveni čistého srdce, neboť o-niBoha viděti
budou.<<(Mat. 5, &)

SOUHRN:
Co chrání Bůh šestým přikázáním? - Co zname
ná býti cudným a stydlivým? - Proč máme dbáti
o svatou čistotu? 

NAUČENH
Hodný hoch si mohl kdysi zvoliti obraz. Vyprosil
si obraz sv. Aloise. Dnes je hodným katolickým
úředníkem. Obraz tento si uscho—valdo dneška. 
Chcete-li si uchovati ctnost sv. čistoty, zvolte si za
ochránce sv. Aloise a vroucně ho vždy ctěte! - Ná
sledujte jeho stydlivost a jeho lásku k sv. čistotě!
- Proste ho také o pomoc! - Na slavnost sv. Aloise
konává se ročně v Římě milá a povznášející slav
nost v kostele sv. Ignáce. V průvodě se ubírá toho
dne velká řada mládeže, zejména studentů, aby
uctili svého ochránce sv. čistoty. Nesou růže, lilie
a jiné květy, dopisy s prosbami o sv. čistotu, které
pak pokládají na oltář světcův.
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MODLEMESE:
»Svatý Aloisi, ochránče mládeže, slibujeme ti
dnes a celému nebeskému dvoru, všemohoucímu
Bohu a přesvaté Matce Boží, že se vynasnažíme,
abychom vždy věrně zachovávali ctnost sv. čistoty.
Pros také za nás, aby Bůh nám dal k tomu svou
milost!<< Amen.

(Dívkám budiž vzorem ve svaté čistotě svatá
Anežkal)
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Zachovej si perlu sv.čistotyl
OTÁZKA 202

PŘÍPRAVA:
Co praví Písmo svaté o čistotě? - Ctnost sv. čis
toty můžeme přirovnati k perle. O perle praví Pán
ježíš: »Království nebeské podobno jest kupci, kte
rý hledá perly. Našel-li (perlu) drahou, prodá vše—
chno, co má, a koupí ji.<< Dá-li kupec celý svůj
majetek, třeba nám, abychom všechno pro. zacho
vání drahé perly sv. čistoty učinili. S touto- perlou
dojdeme jistě do nebe. Co musime činiti, abychom
zachovali sv. čistotu?
PŘÍKLAD:
Bibl. děj. čl. 56. (Daniel zachránil nevin
nou Zuzanu)

VYSVETLENh
]. K zachování čistoty pomáhá:

a) Abychom rychle odpirali poku
š e n i. - Svatý Alois velmi bděl. Až úzkostlivě stře
žil svůj zrak, odpíral rychle pokušení. Tak musime
i my nad svým zrakem bdíti a pokušení rychle
odpirati. Oči jsou okna, jimiž ďábel do duše vstu
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puje. Vzpomeň si na Davida. Jediným pohledem
nestřeženým se stal velikým hříšníkem. Nikdo ne
smí čekati, až nepřítel do srdce vnikne. Už 5 po
čátku jako statečný vojín na stráži musí nepřítele

zapudní

b) Abychom se dobře modlívali a
co nejčastěji přijímali svaté svá—
tostL
S v. Alo is se už od svého dětství velmi rád
modlíval. Po celé hodiny se modlíval ve dne a
"mnohdy i v noci. - Tak se musíme modliti i my,
abychom nevešli v pokušení. Zvláště máme užívati
t. zv. střelných modliteb. Ke komu se máme zvláště
pilně modliti? - K Panně Marii, nejblahoslavenější
Panně, k sv. Aloisovi, k sv. Anežce, k sv. josefoví,
k sv. Cecílií. Kromě modliteb třeba často příjímati
sv. svátosti. jak často Chodíval ke sv. svátostem
sv. Alois? - Kdo chce zůstati cudným & zachovati
si perlu sv. čistoty, třeba, aby aspoň jednou za mě
síc přistupoval ke stolu Páně. Kdo je pokoušen,
častěji. Sv. příjímání je pokrmem pro vyvolené, ná
pojem pro duše čisté. Plňme Kristovo napomenutí:
»Bděte a modlete se, abyste nevešli v pokušení!<<
c) Abychom pamatovali: ž e B ů h v š e c h n o

vidí a že každé chvíle můžeme ze
m ř i t i.

Pamatuj: Bůh se na mne dívá. »Kterak bych mohl
to zlé činiti a hřešíti proti Bohu svému!<< (1. Mojž.
39, 9. Než bych před očima Páně zhřešila, raději
nevinná půjdu na smrt. (Dan. 13, 23.) —

Bůh všecko vidí a nás dokonale zná. T r p í cí
] o b se odvolal při obvinění svých přátel na vše
vědoucnost boží: »Oči jeho hledí na cesty lidské
a všecky kroky jejich on zpytuje.<< (job. 34, 21.)

NAUČENÍ:
Odpírej pokušení: »Ved' mne na místo, kde Bůh
není a kde nevidíl<< —Vzpomínka:
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»Každé chvíle

mohu zemříti,<<chrání také od hříchu nečistoty.

Bohabojní lidé pamatují vždy na smrt. Proto napo
mínají také k přípravě na smrt své známé a přátele.
Učinil tak před smrtí David. Napomenul svého syna
Salamouna: »Zachovej přikázání, chodě po cestách
jehol<< (1. Paral. 29.) Sv. Petr napomínal věřící:
»Bud'te Opatrní a bděte na modlitbách!<< (1. Petr
4, 7.') Do nebe necudní nevejdou. Sv. Petr: »Smil
nící královstvím božím nebudou vládnouti.<< Oče
kává je věčně zavržení, hanba a trest. Psáno jest:
>>Svatíbuďte, nebo já svatý jsem.<<(|. Petr. 1, 16.)

MODLITBA:

Bože, zapal naše duše ohněm
Ducha svatého, abychom Tí nepo
skvrněnýmtělemsloužiliačistým
srdcem se zalíbíli.
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Utíkej přednečistotou!
OTÁZKA203

PŘÍPRAVA:
Varovným hlasem napomíná sv. apo-štol národů
křesťany efeské a okolní, aby je utvrdíl v křesťan
ském svatém životu. »Bud'te následovníky božími
jako dítky milé a žijte v lásce . .. Smilství však a
všeliká nečistota . .. nebudiž ani jmenována mezi
vámi, jak sluší na věřící: taktéž ani mrzkost a
prázdné tlachání nebo vtipkování, která se nesluší,
nýbrž spíše děkování. Toto pak vězte a znejte, že
žádný smilník nebo nečistý . . . nemá dědictví v krá
lovství Kristově a Božím. Nikdo vás nesváděj mar—
nými řečmi.<<(Efes. 5, 1-6.)

Díval ses už někdy do čistého pramene? - Na
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dně se to třpytí jako zlato a stříbro nebo jako dra
hokam. Ale běda, tu přichází zlý hoch a do pramene
vhodí kus bláta. Čistá vodička se ihned zakalí.
Z dřívějších třpytívých pokladů neviděti ničeho.
Toto malé vypravování jest podobenstvím. - Co
znamená pramen? - Co znamenají třpytivé kameny
na dně? —Kdo je ten zlý hoch? - Co znamená blá
to? —Ošklivé jest lidské srdce, které nečistotou
bylo poskvrněno. Čistota přináší štěstí a pokoj, ne
čistota neštěstí a nepokoj. Proto pravil starý otec
Tobiáš svému synovi: >>Střezse, synu můj, každé
nečistotyl<<jak daleko může člověk nečistotou do
spěti, lze poznati na nešťastníku, který před ně—
kolik'a lety zemřel.
P Ř Í K L A D : Bibl. děj. čl. 16. (Josef v domě Putifarově.)

Anebo:
Byl to vskutku ubo—žák,ten Pepík Utíkalů. Ubo

žák, nejen proto, že se pro chudobu dostal do
chudobince, ale proto, že to byl chudá-k na těle a na
duši. Neměl ještě 30 let a už byl občanem chudo
bince. jak se tam dostal? - Za krásných podzimních
dnů sedával u chudobince pod ořechem, aby se
slunil. Už se nemohl na slunci zahřátí. A zde také
dosti přemýšlel o- svém minulém životě a jistě se
kolikrát zastyděl před myšlenkou: »Tak daleko
jsem to dopravíl!<<Blízko chudobince bývala dříve
škola. Osm let ji navštěvoval. Rád vzpomínal na
tuto dobu. Byl miláčkem svého učitele, patřil k nej
lepším žákům. A vedle školy byl starý, věkem cti
hodný kostel, kde byl milý Pepík pokřtěn a kde se
po prvé zpovídal, k sv. příjímání přistupoval a kde
se také tak rádi modlíval & zpívával. Rád ch-od-íval
do kostela. Později však se tolik změnil. Po vyučení

malířem se odebral do dalekého světa. Mnoho krás
ného zde viděl, ale viděl také mnoho špatností,
které ho učinily nešťastným. Pepík upadl mezi leh
komyslné společníky. S nimi se bavíval a velkou
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radost nalézal na jejich zlém a špatném počínání.
Brzy byl jedním z nejhorších. Dostal se záhy do
hříchu, který ho úplně připoutal. Tak to daleko do
pravil, že byl jednoho dne už nucen vystoupiti
z práce. Těžce onemocněl. Stal se obětí neřestněho
života. Ale nemoc byla pro něho zase jenom. štěstím.
V nemoci nalezl Opět cestu k Bohu, kterého v dět—

ství tolik miloval a ctil. Na smrtelné posteli se vy
znal ze svých těžkých hříchů proti sv. čistotě a
odešel na věčnost. Svůj hříšný život odpykal před—
časnou smrtí.

\'YSVĚTLENÍ:
Kdo se prohřešuje

totě?

proti šv. "čis—

a) Kdo má dobrovolné nepočestné myšlenky a

žádosň.

Dechneme-li na zrcadlo, ztrácí lesk. Zrcadlem
jest naše duše. Zlý duch chce toto zrcadlo znečistiti
svým dechem, což se stává, vnuká-li nám špatné
myšlenky. Vyženeme-li ty myšlenky z hlavy, zmizí
dech &zrcadlo je zase čisté. Máme-li v těchto myš
lenkách zalíbení, vypadá to, jako bychom zrcadlo
přetřeli černou barvou: lesk je pryč a vše jest tma
vé. Proto, dostavují—li se špatně myšlenky, rychle
je zahnati střelnou modlitbou, aby ďábel nemohl
škoditi duši.

b) Kdo se dívá na nemravné obra
zy nebo čte nemravné spisy.

Nemravné obrazy a knihy působí mnoho zla.
Nutno, aby světská vrchnost potirala a zakazovala
tyto výstředností.

c) Kdo nepočestné

řeči poslou—

chá nebo nepočestně mluví:

V přítomnosti chlapce Bernardina ze Sieny nikdo
se neodvážil nepočestné mluvíti. Ticho, řikali, Ber
nardín přichází. Kéž by všichni tak jednali! jak
často se zapomíná. V továrnách, dílnách, na poli,
ve společnosti často slyšeti nepočestné řeči, jež
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pronikají k trůnu božímu. jsme-li přítomní, zakřik
něme mluvící, a nemůžeme-li tomu zabránití,
vzbud'me úmysl: Bože, posiluj mne a chraň mne,
je to těžký hřích.

d) Kdo hřích nečistoty koná nebo
připouštL

[ píchnutí jehlou může způsobiti smrt, je-li jehla
otrávená. Pro duši jest smrtelný každý dobro-volně
vykonaný nečistý skutek, ať má následky nebo ne
má, ať jej pášeme samí nebo s jinými. Svět toho
nedbá, nejvýš odsoudí děvče, u muže pokrčí ra
meny. Naše myšlenky nejsou myšlenky boží. Z pří
kazu našeho budoucího soudce praví sv. Pavel:
»Aní smyslníci, ani cizoložníci neobdrží království
nebeského.<< (1. Kor. 6, 9.)

Pohled'me do oka nevinného dítěte a do oka
zvrhlěho muže! Chápete ten veliký rozdíl? Dítě má
Ducha svatého, nečistý jej vyhnal. »Svící těla tvého
jest oko tvé.<< (Luk. 11, 34.) je-li oko čisté, celé
tělo jest čistě. Jen čistý člověk může býti opravdu
šťastný . . . (Viz Mravouka podle katechismu v
krátkých promluvách, str. 57.)

NAUČENh
Učíň všechno, aby sis zachoval ctnost sv. čistoty!
Vystříhej se všeho, co jest jí nebezpečno. Kdo může
klidně—jizem-řítíjako ten, kdo si zachoval sv. čistotu.

jak klidně a svatě umíral sv. Alois? Když byl tázán,
jak se mu- daří, odpověd-ěl: »Odcházím do nebenx
S v. M e d a r d nade vše cenil sv. čistotu. Proto

zavedl ve svém rodišti v Salency ve Francii zvláštní
růžovou slavnost. Dívka, která po celý rok zářila
ctností sv. čistoty a nejvíce se vyznamenala, obdrží
peněžitý dar a k tomu věnec růží. V bílých šatech
a s rozpuštěnými vlasy za doprovodu svých rodičů
a 12 bíle oděných dívek ubírá se s hudbou ke kapli
sv. Medarda. Tam se světí růžová koruna, po níž
jest kázání a slavná korunovace nevinnosti. Slav
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nos-t se skončí chvalozpěvem: Tebe, Boha, chvá
líme! 
Nechtěli byste býti korunováni v nebi Bohem,
který zvláště miluje nevinné, velikým Přítelem dí
tek, Nejčistším a Nejsvětějšim? - Bojujte za korunu
nevinnosti, buďte ji hodní. jen kdo bojuje, bývá
korunován.

MODLITBA:
Svatý Aloisi, sv. Anežko, nejčistší Panno a
všichni svatí boží, proste za nás, abychom si za—
chovali ctnost sv. čistoty a dosáhli koruny slávy

neposkvrněné čistoty!

PŘÍKLAD K PROHLOUBENÍ:
Vydavatel berlínského večerníku kupoval na
hlavním nádraží ve Frankiurtě n. M. jízdenku do
Brém. Nazpět dostal 5markovou bankovku. Byla
přeložená, špinavá a natržená, tak jak obyčejně
bankovka vyhlíží. Bankovka měla čislo ]. 9-,023.754.
Na okraji bylo napsáno inkoustem; >>2 a te b e

jsem

dala

nevinnost

1. W. 20.<<_To
bylo

vše. Jistě něco hrozného!

TICHÉ ZAMĚSTNÁNÍ:
Co jest mi činiti, abych si uchoval sv. čistotu?
Čeho se musim vystřihati? - Růžová slavnost sv.
Medarda.
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Nebezpečí pro svatou čistotu
OTÁZKA 204

PŘÍPRAVA:
Nevite—Iiž, že jste chrámem božím a že Duch

svatý ve vás přebývá? Kazi-li tedy někdo chrám
boží, toho zkazí Bůh. (l. Kor. 3, 16, 17.) C0 tělu
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libo, duši žel. Milé začátky, smutné konce. Hříšná
radost plodí žalost. »Cesta do pekel jsou stezky
její, vedou dolů do komnat smrtí.<< (Přísl. 7, 27.)
- V šestém přikázání se zapovídá také všechno, co
je pro svatou čistotu zvláště nebezpečno.

PŘÍKLAD:
M a k r i n a, choť konsula Torquata, byla velmi
počestná žena. Ze zvědavostí nevycházela nikdy
z domu. Ani tenkrát, když v Egyptě ukazovali jed
nookého muže. Služky ji vybízely, aby se šla po
dívati. Ona tak neučinila přesto, že její manžel
nebyl doma. Pravila otevřeně: »Radějí bych umřela,
než-lí bych ze zvědavosti vyšla před dům.<<—Po

hanská tato žena dovedla přemáhati zvědavost,
která už mnohé svedla ke hříchu nečistoty.

VYSVĚTLENÍ:
1. Zvědavost bývá příčinou, Že se mnozí dívají

na nemravné

obrazy

a čtou nemravné

k n i h y. - Sv. Alo í s dostal v mládí do rukou ro—

mán. Sotva přečetl nápis, poznal zhoubný obsah
podané mu „knihy. Vhodil jej do ohně, umyl si ruce,
aby nemravnou knihou nebyly poskvrněny. - Po
kázání sv. P a vl a v Efesu spáleno bylo mnoho
špatných knih. - Každý r o z u m n ý o te c si
všímá, co dítky čtou. Špatné knihy jim okamžitě
odebéře. Z domu odstraňuje špatné noviny. - Sv.
T e r e z i e velmi ráda čitávala romány. Čtením
jich hasla v ní láska k Bohu. Snad by byla navždy
zahynula, kdyby ji Bůh nebyl uvedl na cestu mi—
losti. Nebezpečny jsou romány, povídky a časopisy
obrázkové. Není divu, že sv. Al f o n s přísně k ro
díčům volá: »Zakažte přísně svým dětem čísti ro
mány. Zanechávajít' v dětech neslušné dojmy, které
je dráždí ke hříchu. Zato čtěme a rozšiřujme dobré
poučné knihy, které vedou k mravností a víře. Pod
porujme dobrý, katolický tisk! - Cítejme za dlou
hých zimních večerů Písmo sv., životopisy svatých
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a jiné dobré knihy, jakož Následování Krista a
mnohé jiné.
[ nemravné obrazy a sochy kazi lidi a vzbuzují
v srdci nečisté myšlenky a žádosti. - C í s a ř T i 
b e riu s měl ve svém paláci mnoho necudných
obrazů. Hosté jeho měli býti pohledem na ně sve
dení ke hříchu. Obraz je jako kniha, z níž můžeme
vyčisti poučení, ale také zkázu.
Nebezpečí obrazů pro čistotu poznávali už i p 0
h a n é. Proto je zakazovali. (Aristoteles, Teren
tius a staří filosofové)
Bohatý francouzský kníže pozval krále L u d v i
k a Xlll. k obědu. Ludvík pozvání přijal, ale vyžádal
si, aby mu bylo vykázáno slušné místo, ježto sál
byl ozdoben nemravnými obrazy. »Připrav mi ta
kové místo, abych bez urážky mohl oči pozdvih
noutil<<

2. Pro svatou čistotu je nebezpečno, lehko

myslně se scházetí a přáteliti s dru
hým pohlavím.
Špatná společnost kazí dobré 'mravy. Moudrý
Sirach napomíná: »Odděl se od nepřátel svých, ale
na pozoru se měj před svými přátelil<< (Sir. 6, 13.)

Nejlepší přátelé bývají často nejnebezpečnějšímí
nepřáteli.
Ned'ovo-le-náa hříšná je známost, udržuje-li se bez
úmyslu, vstoupiti ve sňatek, bez vyhlídky na brzký
sňatek.
Při návštěvách jest nutno třeba veliké opatrnosti
a zdrženlivosti a jakéhosi dozoru rodičů nebo jejich
zástupce. Nemají býti časté a dlouhé a nikdy o sa
motě.

Také strojeni je hříšné. Strojen-iženské za našich
dnů vybočuje z hranic cudnosti. - Jaké strojení je
hříšné? - 1. Které vážně poškozuje zdraví. 2. Které
stojí více, než kapsa snese. 3. Které působí rozvrat
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a nepořádek v rodinách. 4. Které se děje s úmysly
hříšnými. 5. Které svádí k smyslnosti.
3. Pro svatou čistotu je zvláště nebezpečno

choditi na neslušné hry, předsta

v e n i a t a n c e.

Slušnou zábavu nikdo nezapovídá. Nemravné dí—
vadlo jest učitel jedné hodiny a svůdce mnoha roků.
Nemravné divadelní hry a představení zhoubně pů
sobí na mravnost. - Ve Starém zákoně u Židů se
tanec nepovažoval za něco zlého, ale za nadšeně
oslavování Hospodina. Ženy israelské tančily ve
společnosti se sestrou Aronovou Marii a zpívaly
chvalozpěvy na poděkování Hospodinu za osvobo
zení z Egypta. —Král David tancem oslavoval Hos
podina, když archa byla přenášena do jerusalema.
(2. Král. 6, 5.)
Zlá a dobrovolná nečistá žádost je tě ž ký m
h ř i c h e m. Dva bezbožní starci chtěli svésti Zu
zanu, manželku joakimovu, ke hříchu. (Daniel 13.)
Hříšná žádost lidi zaslepuje a vrhá do záhuby. Sv.
Augustin se modlíval při zlých myšlenkách, které
ho trápily, k pěti ranám Kristovým. Sv. Terezie ra
dí: Případnou-li ti nečisté myšlenky nebo hříšná
žádost, poznamenej se sv. křížem, pomodlí se Otče—
náš a pokušení od tebe odejde.

4. Proti svaté čistotě se prohře

š uje, kdo nepočestně pohlíží, mluví nebo jedná
sám anebo s druhými.

a) Kdo nepočestně pohlíží:Očíjsou

velikým darem božím. Cenu jejich dovede oceniti
slepec. Archanděl R a i a e ] pravil slepému To
biášovi: »Radost budiž tobě vždyckyl<<Tobiáš od
větil: »jak mohu míti radost, když sedím v temno
tách a světla nebeského nevidím.<<(Tob. 5, 11, 12.)
Slepo-ta jest největší-m neštěstí-m člověka. Proto
třeba zraku si vážiti a užívati -kčasnému a věčnému
blahu. Očima nabýváme také víry v Boha. Sv. T 0—
m á š pokorně zvolal: »Pán můj a Bůh můjlx
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Zrak bývá tedy také příčinou zlé žádosti a hříš—
ného skutku. Kdo hledí dobrovolně na nemravné
a nepočestné věci, hřeší těžce. Těžce pohledem
zhřešili potomci Kainovi. Pohledy nepočestnými
zhřešil moudrý král Šalomoun. K vůli pohanským
ženám zavedl modly a sám se jim klaněl.
Oči svých střezme a odvracejme jich od věci ne
mravných! Pozor na oči! - Zloděj oknem a hřích
okem. Tak začal hřích D a vid ů v. (Bibl. děj. čl.
46. David králem.)

b) Kdo nepočestně

mluví nebo

jedná sám anebo s druhými, těžcehře—
ší. Nepočestný skutek je skutek nemravný, jehož se
někdo dorpouští bud' sám na sobě nebo s druhými.
Hrozným hříchem je cizoložství. Král David zhře
šil tímto hříchem a zakusil hrozně kletby boží.
Svedl ženu Uriášovu.
Dokázané cizoložství trestáno bylo u Židů smrtí.
- U pohanů byl cizoložník zabit. - Nepravost oby—
vatelů měst Sodomy a Gomo-rhy, jež zahladil Bůh
sírou a ohněm. - Proti Gabaonským smilníkům po
slal Hospodin vojsko israelské. Šedesát tisíc ne
mravných mužů bylo povražděno. (Nepočestné ře—
či, písně a žerty.)
c) Proti sv. čistotě se prohřešuje, k d o s e

lehkomyslně vydává v nebezpečí
h ři c h u

n e c u d n ě h o. Příležitostí

ke hříchu

nečistoty může býti špatný člověk, špatné domy,
také špatné knihy, obrazy, zábavy a j.

NAUČENÍ:
Utíkej před hříchem nečistoty! - Zhřešil-li kdo
proti sv. čistotě, důvěřuj v pomoc boží a přemáhej
pokušení ke hříchu! - Měl-li jsi neštěstí, že jsi byl
snad sveden svými zkaženými kamarády ke hříchu
proti sv. čistotě, zpovídej se upřímně a poslouchej
rad svého zpovědníka! Zvláště cti Nejsvětejm Pan—
nu Marii.
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V i r g i n i e, dcera pohanského senátora, byla
násilně uchvácena & odnesena. Tu přišel její otec
a zvolal: »Dcero, odvedli tě, aby ti uloupili čistotu:
co učiníš?<<»Raději zemru, než abych žila bez čis
toty<<zněla odpověď, a otec vrazil dýku do prsou
vlastního dítěte, neboť raději viděl svou dceru
mrtvou než-li zneuctěnou: - a dívka s tímto jemným
smyslem pro krásu a perlu čistého, cudného srdce
byla pohanka.
»Nuže, synu, bez rady nic nečiň, i nebudeš po
Čínu litovatil<<

PŘÍKLAD

K PROHLOUBENÍ:

Bibl.čl.56. Da

niel zachránil nevinnou Zuzanu a 149. (Podobenství
o královské svatbě.)

36

ŠESTÉPŘlKÁZÁNlBOŽÍ:
O následcích
nečistoty
.NE_VÍTE-L_IŽ, ŽE ]S TE CHRÁMEM

BOZÍM, A ZE VE VÁS PŘEBÝVÁ
DUCH SVATÝ.'
(I. KOR. 3, 16.)

PŘÍPRAVA:
K r á s u čistoty

oslavuje Písmo svaté na

mnohých místech. V knize M 0 u d r o s t i čteme

slova: »O, jak krásné jest čistotné plémě ve své
skvělostí! Nesmrtelná zajisté jest památka jeho,
neboť i u Boha známo jest i u lidí.<< (4, l.) V k á —

z a n í n a h o ř e pravil Spasitel: »Blahoslavení
čistého srdce, neboť oni Boha viděti budou.<<(Mat.
5, &)
Mravní čistota má veliký význam. Zjednává nám

lásku boží, chrání víru, posiluje vládu duše nad
tělem, prospívá zdravému tělesnému & duševnímu
vývoji, propůjčuje oku a tváři zvláštní půvab. Vý—
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znamný odborník napsal: »Všichni mužové a zvlášť
mládež mohou na sobě poznati blahé účinky čisto
ty. Paměť je bystrá a spolehlivá, myšlenka živá a
plodná, vůle pevná a charakter zoceluje se v ener
gii, o které lidé výstředně žijící nic nevědí.<<- Pro

tože mravní čistota má tak velikou cenu, musime
usilovati o to, abychom si ji zachovali. jak za to
smutné jsou n á sl e d k y nečistoty!

PŘÍKLAD:

Bibl.děj.čl.10.(Bůh potrestal

domu)
VYSVĚTLEND

So

Na Šumavě jsou nebezpečná bahna. jestliže ne
vědomý chodec do nich zapadne, běda mu, neboť
sotva z nich vyvázne. Takovému nešťastníku po
dobá se ubožák, jenž upadl do hříchů nečistoty 
topí se, prOpadá, až je ztracen úplně. Následky jsou
hrozné.
Hřích nečistoty vzbuzuje především v duši 1. n e

chuť k Bohu a k božským

věcem.

Bůh nařizuje čistotu srdce. Nečistý člověk je ne
šťastný, neboť žije v ustavičném nepokoji. Ustavič
ně myslí na věci nečisté; zlé žádosti nedovolují mu
ani pokojně spáti. Nečistý člověk touží stále po
nečistotě. Následek toho je, že nečistý by nejraději
viděl, kdyby vůbec Boha a jeho předpisů nebylo.
Kdo je otrokem nízkých vášní, nerad se modlí, ne—
rad chodí na služby boží &nerad slyší slovo boží,
zvláště jest jako na trní, mluví-lí kazatel o šestém
přikázání božím, upadá do náboženské vlažnosti,
lhostejnosti, ano i nevěry. Takoví lidé ztratili proto
víru, že napřed ztratili mravnost.

Písmo svaté a dějiny lidstva do
i nevěru a odpadlictví. lsraelité na
svědčují, že nečistota má za následek 2. často

Boha pro nečistotu zapomínali a modlám se kla
něli. Bůh je za to potrestal. K r á ] Š al a m o u n
uvedl do svého domu a do země israelské pohanské.
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ženy. Zavedl modlářství a zapomněl se tak, že se
i modlám klaněl. S a d u c e 0 v ě pohrdali Kristem
Pánem, poněvadž miloval, hlásal &přikazoval čis

totu.Luther i anglickýkráljindřich Vlll.

odpadli od víry hlavně ze smyslnosti.
Nečistota 3. z a sl e p uj e r o 2 u m. Nečistý
člověk je nepřístupný k dobrému napomináni svých
rodičů i lidi rozumných. je zatvrzelý, nepřemýšlí
a neuvažuje, kam se řítí. jeho cílem jest mu jen
tato zlá náruživost.
(V Zábřehu studoval velmi nadaný hoch. První
čtyři třídy studoval s vyznamenáním. Ale později
zapadl do zlé společnosti, oddal se nestydatostem,
ztratil chuť k učení, ve škole byl nepozo-rný a ná
sledek toho byl, že v šesté třídě propadl. Konečně
sběhl se studií a nyní se potlouká světem.)
Nečistota 4. o t u p uj e d u c h a, kazi povahu,
odnímá radost ze života. Činí často člověka trudo
myslným, nevrlým, někdy i ukrutným.

Nečistílidé 5. upadají

také

do bídy,

chudoby, nespokojenosti a jiných neštěstí. Že ne
mravný život vede k bídě, chudobě, ukázal Pán

Ježíšpodobenstvímo marnotratném

sy

n u. Kolik takových marnotratných synů už bylo na
světě! Byly by jistě už potoky slz rodičů, kteří nad
nimi lkali. Nestřídmost pohltí majetku mnoho, ne—
stydatost více.
Nestydatý 6. u p a d á d 0 h a 11b y. Nemravným

lidem se každý vyhýbá, s opovržením o nich mluví,
ano i ti, s nimiž hřešili, se za ně stydí. Nemravni
mají v celém okolí špatnou pověst. Za dřívějších
dob byli smilníci zavíráni do železné klece a na
náměstí veřejnému posměchu vystavení. Jaké za
hanbení je teprve očekává v poslední den!
Smilství má za následek 7. r o d i n ý r o z 
v r a t, mrzutosti a sváry. Nestydatost 8. p o d l a 

muje tělesné síly a ničí zdraví, pů
sobí i nemoci. (Alexander Veliký stál se svým
vojskem proti Peršanům. Bylo jich mnohem více
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než jeho vojska. Ale slavný vojevůdce věděl, že jsou
oddáni smilstvu. Věděl, že jsou jejich síly podlome
ny. Proto pravil ke svým vojínům: »Hled'te, tam
stojí mnoho nepřátel, ale málo vojáků!<<Hrstka sil
ných přemůže řady slabochů. )
Smilstvo ničí tělesnou svěžest. Vyžilost, pobled
lost, ztrhané rysy, tot' jsou jeho stopy.
Leonardo da Vinci hledal v201 pro Krista při po—

slední večeři.. Nalezl chorístu Petra Bandinelliho.
Známe vznešené rysy tohoto obličeje. Umělec léta
pracoval na svém díle a hledal i podobu jidáše.
Nalezl ho na ulici, zpustlého člověka, jemuž ne
čistota z očí koukala. Umělec se zhrozil, byl to týž
Petr Bandinelli.

Z nečistoty9. mnozí předčasně

ze

m ře ] i. Vyhynuli národové a rozpadly se veliké a
mocné říše. Národ trvá jen potud, pokud je ve svém
celku mravný. Dobří vlastenci musí proti nemrav
no-stivšemožně bojovati. Kdo podkopává mravnost,
k0pe hrob svému národu.
Nejhorším následkem nečistoty je věčně zavrže
ní. »Smílníci budou míti díl v jezeře, hořícím ohněm
a sírou.<< (Zj. 21, &) Hříšná radost plodí žalost.
Bůh potrestal Sodomu a Gomorhu. (BD č. llO.)
»Kazí-li někdo chrám boží, toho zkazí Bůh.<< (1.
Kor. 3, 17.) Co tělu libo, duši žel!

ROZHOVOR:
Které jsou následky nečistoty? - Proč je nečistý
člověk? —Které příklady z Písma sv. dosvědčují, že

nečistota má za následek i nevěru a odpadlictví?
- Světlo víry hasne, »jako lampa, co temně hořela,
prskne a zhasne docela.<<

NAUČENh
Po smrti chystá Pán Bůh zvláštní odměnu tomu,
kdo je cudný neboli počestný. Vzpomeňte si. co
řekl božský Učitel v osmeru blahoslavenství. »Bla
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hoslavení čistého srdce . . .<<Děti, rozumějte dobře!
Každý, kdo svatě umře, uvidí v nebi Pána Boha, ale
někteří svatí ho vidí hodně zblízka, jsou Pánu Bo

hu nejblíž; následují Beránka božího, kamkoli jde,
a zpívají píseň, co druzí svatí zpívat nedovedou.<<
(Zjev. 14, 3, 4.) je to Panna Maria, svatý josef,
svatý jan, miláček Páně, sv. Anežka, sv. Stanislav,
sv. Alois, svatá Terezička, a nesčíslný zástup pa
nických a panenských duší. A proč jsou v nebi tak
blízko Beránka božího? Proč zpívají píseň, kterou
druzí svatí nedovedou? Proto, že byli až do smrti
cudní a počestní, v srdci kvetla jim neposkvrněné
lilie sv. čisto-ty. Takové Bůh nad jiné miluje a chys
tá jim v nebi zvláštní odměnu. (Viz Kubíček, Kate
chetika, str. 255 a násl.) »Než bych před očima
Páně zhřešila, raději nevinná půjdu na smrt.<<,(Dan.
13, 23.)

MODLEMESE:
»Anděle boží, strážce můj . . .<<

57Vystříhej

se pilně, synu můj,

všelikého smilstva!

(TOB.4,13.)

(VIZ „KATECHETISCHE
BLÁTTER“ROČ.1936.)
__

PŘÍPRAVA:
Mezi obyvatelstvem Afriky, sídlícím na pokraji
Sahary, koluje smutná pověst, pověst o nesmírném
žalu pouště. Duje—liza tiché noci prudký vítr ne
konečným pískovým mořem pouště, tu se pohybují
všechny ty miliony malých pískových zrneček tak
rychle, že se zdá, jako by bylo slyšeti sténání ve
likého, na smrt raněného zvířete. Zdá se, jako by
rozsáhlá poušť sténala a naříkala. A Arabové si
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skutečně také vypravují, že poušť naříká. Nad čím
pláče a proč běduje? - Pláče nad nádherou &krá
sou, kterou ztratila; oplakává kvetoucí zahrady,
vlnící se pole, která se zde kdysi daleko široko roz
kládala. Nesmirný žár v poušti, hrozná bouře zni
čily všechnu tu krásu a velikost, zničily krásný a
radostný život.
Milou jarní zahradou s mladou zelení, s usmíva
jícími se květinami, zlatou sluneční září - šťastným
rájem je vaše mladá duše - duše nevinná a čistá.
Jak radostně patří na tento ráj boží oko, jak ra—
dostně na něj pohlížeji andělé a svatí! Jak vaše
srdce plesá radostí a rozkoší, která se podobá obě—
ma nevinným dít—kám,která se kdysi procházela
rájem!
Ale, 111.d.! horký vitr může v krátké době zničiti

všechnu krásu vaší duše, může způsobiti, že bude
neplodnou a smutnou jako nějaká pustá step na
poušti. Pak by ovšem o vás plakal dobrý Bůh na
nebesich a všichni jeho andělé. Snad bys potom
plakal také ty sám za tiché noci nad vymřelou
krásou a zničenou nádherou.
Co myslím oním horkým, vše ničícím větrem na
poušti? je to ona příšerná moc v našem srdci, kte—
rou nazýváme pohlavní pud.
Budeme o něm dnes mluviti, abyste poznali ono
ho nepřítele, který může ve vašich duších natropíti
tolik neštěstí, abyste se zavčas chránili před jeho
potměšilým útokem. K tomu dej nám Matka Boží
své zvláštní požehnání!
Z P RACOVANÍ :

]. jak svaté jest ustanovení pohlavního pudu.
Když chtěl Bůh stvořiti člověka, pravil: »Učiň
me člověka k obrazu a k podobě naši; ať panuje
nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem,
nad krotkými zvířaty, nad celou zemí, jakož i nade
vši drobnou zvířenou, která se pohybuje po zemí.<<
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(Gen. ], 26.) Tedy Bůh stvořil člověka k obrazu
svému — k obrazu božímu. První muž se jmenoval
Adam a jeho žena Eva. Bůh jim pak požehnal a
řekl k nim: »Rosťte, množte se, naplňte zemi, pod
maňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad
nebeským ptactvem a nade všemi živočichy, kteří
se po zemi pohybují.<< (Gen ], 28.) —Bůh stvořil

tedy dvě pokolení: mužské a ženské. Duševní
schopnosti: rozum, svobodná vůle, mysl, obrazo
tvornost a pamět jsou společny oběma pokolením.
Také těl-oje celkem totéž. Různí se jen t. zv. po
hlavnimi orgány, které jako jiné části mají od Boha
svůj vysoký a svatý účel. Nesčíslné nebeské duchy
stvořil Bůh pouhým aktem své vůle. Podobně mohl
Bůh stvořiti také lidi, všechny ty miliony lidí, kteří
už obývali zemi, jediným úkonem vůle. Avšak Bůh
ve své nekonečné moudrosti a dobrotě stanovil ji
nak. Chtěl, aby lidé byli účastní na jeho stvořitel
ské moci, aby směli spolupracovati o tvoření no—
vých lidí. Měli spolupomáhati tvořiti tělo lidské.
Bůh sám pak chtěl tomuto tělu vtisknouti duši, svůj
nádherný obraz. Proto vložil Bůh do člověka po
hlavní pud. jak svaté a úctyhodné jsou tedy po—
hlavní orgány! A jako celé tělo, tak i pohlavní pud

a jeho orgány pocházejí od Boha. Proto nejsou nic
špatného, nýbrž je to něco dobrého a svatého.
Lidé mají spolupracovati o- životě nových lidí; to
smějí jenom podle nejsvětější vůle v platném a
pravoplatném manželství. jen manželé, kteří se na
toto svaté povoláni připravili svátostí manželství,
smějí dle vůle Boží užívati této moci. Hledá—limla
dý muž snad už před manželstvím ukojení pohlav
ní rozkoše na vlastním nebo cizím těle, pak zne
užívá pohlavního pudu: je to hřích proti sv. čistotě.

2. Jak zhoubné je zneužívání pohlavního pudu.
Bohužel, často podléhá mladý muž v letech své
ho dospívání (jsou to léta od 14-20) silnému ne—
příteli pohlavnímu pudu. Dobrovolně a vědomě se
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oddává pohlavní rozkoší: myslí se zálibou na po
hlavní věci, baví se pohlavními hnutími, vyvolává
doteky úmyslně pohlavní pocit rozkoše. A - to
právě je nejhorší - promarňuje nestydatými skutky
nejlepši síly, které mu Pán Bůh dal k jeho tělesné
síle a připravil pro dílnu jeho budoucího rodinného
štěstí. To je hřích nečistoty, kterou zakázal Bůh
v šestém přikázání.
Mladý člověk hledá v ukojení pohlavního pudu
štěstí. Nalézá v něm skutečné štěstí? —Starý spi
sovatel vykládá o králóvně Fonelle, jak jednoho
dne při slavnosti nabídla králi skotskému Ke
methovi veliké zlaté jablko. Král přijal dar s ra
dostí. - Sotva však se ho dotkl, otevřelo se jablko,
a malé šípy vyletěly a poranily krále k smrti. Za
třpytným zlatem číhala smrt a záhuba. Tak je to
mu i pudu pohlavního. Rozkoš a štěstí slibuje
hřích, ale vzniká z něho záhuba. Slyšte, co píše
spisovatel knihy, zvané »Svatá je doba mládí<<z
>>Znaljsem mladíka, ten byl nejsilnější a nejmoc
nější z nás všech. Měl silná, široká prsa, kosti jako
železo a svaly jako kámen. V tělocviku a zápasech,
kde se jednalo 0 mistrovství, ho nikdo nepředčil.
A jako jeho tělo, byl i jeho duch: čilý, elastický,
bystrý a k těžké práci vždy dobře naložený. Bylo
radost pozorovati ho, jak roste. Co z něho mohlo
ještě býti. Náhle však chřadl, sil mu ubývalo, jeho
duch ochrnul, býval roztržitý, lenivý v myšlení.
A nyní sedi jako poblblý po celý den na zemi, tupě
se před sebe usmívá; a největší požitek, který mu
lze poskytnouti, je šňupec tabáku. Červ, jenž na
něm hlodal, byl hřích proti svaté čistotě.<<
Tedy: zneužívání pohlavního pudu přivádí i nej—
zdravějšího člověka do nemoci. Tomu učí výslovně

i Písmo sv.: »Daleko vzdaluj od ní (nestydatosti)
kroky svoje, a nepřibližuj se ke dveřím domu je
jího, abys nezadával jiným čest svou a svá mužná
léta ukrutnému, aby snad nesytil si cizí svým ma
jetkem, a z tvých mozolů dětí jiných, abys napo
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sledy nenaříkal, až bude ztrávena svěžest tvého
těla.<< (Přísl. 5, 8-iO.) Mladý stromeček, jehož
kůra byla nařezána, ztratí tím své šťávy, vykrvácí
a odumře. Tak je tomu i u člověka, který zabředl
do nemravnosti. Samoprzněnim ubírá svému tělu
nejlepší a k vzrůstu nejpotřebnější šťávy; zesla—
buje své nervy, mozek a krev. A to často vede
k nevyléčitelné nemocí.
A potom také duševní schopnosti trpí touto roz
koší nečistoty: pamět, cit, rozum a vůle se ji ze—
slabují. Takový člověk už se ani nemodlí, ani ne
přijímá svaté svátosti a končí konečně v nevěře,
v nenávisti církve, kněží a Boha.
Goethe pravi: »Užívati činí člověka sprostým.<<
Smilník obětuje své rozkoší všechno: Boha a mi
lost jeho, věčnost, na zemi pak dobré jméno, čest,
rodinné štěstí, všechno.

3. jak požehnané jest ovládání pohlavního
pudu.
Bohu diky, jest ještě mnoho mladých lidí, kteří
bojují statečně proti pohlavnímu pudu a proti ne
čisté vášni. [ když tu a tam utrpí nějakou nesnáz,
uchovají si přece jen vítěznou vůli a stávají se ko
nečně vítěznými obhájci. A vítězná cena? - Oby
vatelé Vysokých Venn vypravují si o potoku ve
své vlasti, který má v sobě drahocenné perly. Ne
může však každý nějakou perlu nalézti. To se po
daří jen neporušené čistotě. Také v životě lidském
jsou drahocenné perly,“které jej obohacuji a okráš
lují a radostným činí, jako nic jiného. Kdo je na
lézá? jen čistý srdcem. —A nyní uvažujte o těchto
perlách! 
a) Čistota je rozkošná krása. Krásná je bílá,
vonná lilie, krásný je čerstvě napadlý sníh. Tisíc
krát krásnější je čistotný mladý muž; zdravý a
miadistvý je jeho život, jeho oko jasné, čelo ote
vřené a lesklé, jeho chod elastický, jeho pohyby
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ušlechtilé, jeho řeč srdečná. »O, jak krásné je
čistotné plémě!<<

b) Čistota je něco vznešeného a čestného. Sv.
Stanislav Kostka, patron studentů a žáků, řekl:
»Narodil jsem se pro něco vyššího, než abych se
snižoval za otroka sprostých vášní.<<Sám zpustlik
patří k ní s obdivem a pociťuje jeji svatou velikost.
Příklad: Jeden vojín vypravuje po svém návratu
z války 1870-71: »Prodělal jsem celé obležení
Strassburgu. Na horním rameni jsem byl raněn,
proto jsem se musel odebratí do polní nemocnice.
Tam jsem byl ošetřován s několika ubožáky mi—
losrdnou sestrou, jménem ]udita, na niž nikdy ne
zapomenu. Měla pohled jako anděl. Zdálo se, že
v lidské podobě rozlévá balsám do našich ran. Ale
sestra judita mohla se na nás dívati také přísně
a vážně. My zranění jsme byli kdysi sami v ne—

mocnici. jeden kanonýr vypravoval neslušnou udá
lost, která byla od mnohých vděčně přijata. Tu se
náhle otevřely dveře a na prahu se objevila sestra
judíta. Chvíli stála docela nepohnutě. její tvář ná
padně zčervenala, z očí jejich sršel oheň a její po—
hled zvěstoval svatý hněv. Potom hbitě uchopila
kříž, visící na jejím růženci, políbila jej a po jejich
lících stékaly slzy. Potom odešla a dveře zavřela.
Za této chvíle bylo zde naprosté ticho, všichni byli
rozechvění. Těžce zraněný voják pravil: »Pane Bo
že, u porovnání s touto sestrou byli jsme vpravdě
ničemnými d'ábly. Slzu, kterou jsem spatřil v její
tváři, cítím dosud, jak mne pálí v hrudi.<< Voják—
kanonýr po chvíli pravil: »Nejsem modlářem, ale

troufám si navázati styky spíše s archandělem
Gabrielem, nežli s touto sestrou. (Ambrosius 1932,
str. 258.)
c) Čistota je síla. Bohumír bouillonský na otáz
ku, čím to, že je tak silný, odpověděl: »Tuto ruku
jsem nepotřísnil dosud nečistotou.<< Podobně šle
chetný a statečný Tilly z BOleté války, podobně
i judita. Velekněz k ní promluvil: >>Tys jednala
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mužně, statečné bylo tvé srdce, poněvadž jsi mi—
lovala čistotu.<<(jud. 15, ll.)
d) Čistota je zárukou nebe a věčné blaženosti.
Čti Zjev. 14, 1 nn.! To jsou nezapomenutelné a ne
ocenitelné perly a drahokamy čistého srdce. Písmo
sv. má pravdu, praví—li: »Žádná cena nevyváží
zdrženlivou duši.<< (Sir. 26.)

4. jak můžeš ovládati pohlavní pud.
Boj proti nečisté vášni je velmi těžký, těžší ještě
než boj, o němž se zmiňuje Schiller v básni o boji
s drakem. Ale boj tento není bez vyhlídky na ko—
nečné vítězství. jest mnoho prostředků, kterých lze
užití v boji proti nečist—otě.

a) Chraň svých smyslů, hlavně svých očí!
Zvláštní osud stihl mladého krále jindřicha ll. fran
couzského. Vyjel si k radostné hře. Štítem a pan
cířem byl na celém těle chráněn proti každému po
ranění. jen oči jeho nebyly ochráněny. To zaplatil
životem. jen kousek ulomeného oštěpu mu vnikl
do oka a poranil ho tak, že bez pomoci a záchrany
zemřel za velikých bolestí. Oči mladých lidí jsou
mnohým neštěstím. Tak tomu bylo už v pravěku,
když synové boží upadli do hříchu. »Synové boží
viděli dcery lidské, jak byly krásné.<< (Gen. 6, 2.)
b) Otužuj se! »Chce-li král dobýti nepřátelské
město,<<praví jeden poustevník z první křesťanské
doby, »odřízne mu veškeru dopravu živobytí; tím
je přinutí, aby se vzdalo. Podobně je tomu se žá
dostmi tělesnými; postem a zdrženlivosti si je lze
podmaniti.<< To zakusil sv. Nil, který se ve svém
mládí dopustil hříchu nečistého. Za pokání vedl
až do své smrti odříkavý život. jedl jen byliny a
ovoce, pil vodu a spal na tvrdém lůžku. Tímto
odříkáním se stal pánem nad svými vášněmi.
c) Zajistiti si pomoc s hůry! - Tak jako devíti
letý sv. Alois, tak i ty zasvěť P. Marii svou čisto
tu! Poslechni radu, kterou dal P. Zuchi mladému
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muži: »Milý synu, k spáse vaší duše doporučuji
vám nejčistší Pannu Marii za královnu a matku.
jen o jedno vás prosím: Při ranní modlitbě se
modlete »Zdrávas, královnol<<ke cti Neposkvrněné
Panny Marie! Čiňte tak i večer a polibte třikrát
zemi, abyste si připomněl, že nejste nic jiného jako
prach země. Pocítíte-li, že jste pokoušen k něčemu
nečistému, ihned se pomodlete Zdrávas Královno!
Přistupujte často ke stolu Páně! 0 sv. přijímání
praví Božský Spasitel: »Kdo jí mé tělo a pije mou
krev, ve mně přebývá a já v něm!<<Katechismus
praví, že sv. přijímání zeslabuje v nás zlé náklon
nosti & propůjčuje nám sílu ke konání dobrých
skutků. Sv. Filip Nerejský, vůdce mládeže, vyzná
vá: »Sv. přijímání, spojené s láskou k Marii je
nejlepším a jediným prostředkem zachovati v mla
dém srdci čistotu mravní.<<

Sv. přijímání nám dává také možnost získati
opět ztracenou čistotu .V německo—francouzské vál
ce ležel někde v nemocnici těžce zraněný voják.
Rodiče jeho už byli zpraveni o tom, že je jen malá
naděje na zachování jeho života. Na to se odebral
otec za svým synem, aby ho ještě před smrtí
spatřil. Otec sedí u lože těžce zraněného, jenž je
už tak slabý, že nechce přijmouti potravy. Tu vy
táhne otec ze své cestovní tašky kus černého chle
ba a podává jej synovi se slovy: »Hle, chléb, který
pekla tvá matka. Chléb z domova!<<Slovo to půso
bilo jako zázrak. Nemocný uchopí chléb a jí. Ten
chléb ho uzdravil. Chléb z vlasti. Boží rukou při—

pravený, jest sv. eucharistie. jím ozdravíš, budeš-li
zraněn nečistým hříchem! Proto nezoufej!
K tvému ozdravění nepostačí, budeš—li jej jen
někdy přijímati. _Iak tedy často? - P. Doss radí
mladému muži: »Jak často můžeš! Čím častěji, tím
lépe. Můžeš-li, tedy denně, nemůžeš-li denně,
aspoň týdně. Přijímati jen jednou za dva měsíce,
to je pro mladé srdce jen kapkou vody na žhavé
železo.<<
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cl) Varuj se příležitosti! - Příležitostí už může
býti pouhý obraz. jistý duchovní správce v žaláři
vypravuje: »Mladý člověk asi dvacetiletý. Znal
jsem ho, když ještě chodil do obecné školy, znal
jsem ho také ze střední školy. Měl před sebou ve—
liký a vznešený cíl, soukromým studiem se při
pravoval na maturitní zkoušku. Byl hodný, ale ná—

hle u něho nastal nepředvídaný obrat. A jednoho
dne jsem ho našel ve vazbě, dopustil se zločinu
proti mravopočestnosti. První návštěva matčina
u syna v žaláři! S pláčem a slzami klesla matka,
i syn plakal. Před ubohou matkou klesl syn na ko
lena a se vzlykotem ji prosil: »Matko, matičko,
odpusť mi! jen jediný obraz, obraz ve výkladní
skříni má vinu na mém pádu. Denně jsem musel
podle něho, a tak se mi stal záhubou.<< (Ambro
sius, červen 1932, str. 143.)
Dále špatná kniha! - Kdo se dotkne smůly, po
špiní se. Kdo čte nemravnou knihu, nakazí svoji
obrazotvornost a svého ducha. jed tento se vžírá
do jeho duše a neuniká. Tisíce mladých lidí, kteří
ztratili svou nevinnost a své mladistvé štěstí, musí
žalostně vyznati: Špatná kniha mě k tomu při
vedla.
A obzvláště špatní přátelé! Zkušený vychovatel
mládeže pravi: »je smutnou skutečností, kterou
může potvrditi každý zpovědník, že mnozí mladí
lidé jsou zkaženi špatnými přáteli. Nezapomenu
nikdy na událost, kterou jsem sám prožil. Špatný
přítel svedl několik žáků své třídy k ohavným vě
cem. Věc se dostala na světlo denní. jeden 2 ne
šťastných otců mi pravil se slzami v očích: »Můj
syn byl hodný, když jsem ho poslal do školy. jak
čisté a nevinné měl oči! A tento bídák ho zkazil.
Kdybych ho měl zde, tak ho rozdrtím! Varujte, va
rujte před špatnými přáteli!<< (Sommers, Um den
Lehrstuhl Christi geschart, str. 190 n.)
Špatným přátelům platí napomenutí Písma sv.:
»Synu můj, budou-li tě hříšníci lákat, nesvoluj jim,
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budou-li ti říkat: Pojď s námi úklady činit nevin—
nému, tajně klást léčky čisto-ty nadarmo dbalé
mu . . . nechoď po cestě s nimi, zdrž svou nohu od
stezek jejich, ježto jejich nohy ke zlému běží.<<.
(Příkl. 10.)

NAUČENÍ:
Zachovej si, co máš! Při křtu sv. podán ti byl
knězem bílý šat: Přijmi roucho bílé a přines je bez
poskvrny před soudnou stolici Pána našeho ježiše
Krista! Snad to není mnoho!

Na bojišti u Le Mans našel kněz těžce zraněného
mladého francouzského důstojníka, který přijal sv.
svátosti a předal knězi bílý pásek s prosbou: »Dej
te tuto bílou pásku mé matce a řekněte jí, že jsem
ji stále nosil od svého prvního sv. přijímání a že
jsem ji nikdy neposkvrnil, leč jen nyni krví za
vlast!<<Muž tento dokonal tento hrdinský čin přes
všechna pokušení a neštěstí a zachoval si ctnost
svaté čistoty. Napodobuj tohoto šlechetného muže!
Za šťastného se může pokládati ten, kdo si čis
totu v mladém věku zachoval. Mnohdy jest k tomu
zapotřebí heroické síly a zvláštní pomoci boží.
Nebezpečí hrozí s tolika stran. Ctnost čistoty jest
však tak cenná, že stojí za to, aby člověk pro ni
bojoval a denně Boha prosil, aby ho milosti svou
v boji sílil.
»jen jedno dát ti mohu na cestu: .
hled' zachovat si pro vždy srdce čisté, toť nad
královský trůn i nad lásku.<<

(Vrchlickýz Hippodamie.)
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SvéhoSEDMÉPRIKÁZÁNlBOZI:
si hled'!
o TÁZKA 205

PŘÍPRAVA:
Podle vůle boží jest i lidem dopřán majetek.
Neboť pravil Bůh: »Rost'te, množte se, naplňte
zemi, podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami,
nad nebeským ptactvem a nade všemi živočichy,
kteří se po zemi pohybují.<< (Gen. ], 28.) Co si
člověk poctivým způsobem vyziská, to jest jeho
majetkem. Ovšem z majetku svého jest nám klásti
účet. (Podobenství o talentech.) »Více se máme
snažiti po statcích nebeských. Shromažďujte si po
klady pro nebe!<< pravil Spasitel. Pečujme vždy
bohumile o svůj majetek. Svého si hled'! 
PŘÍKLAD:
Bibl. děj. čl. 54. (Otec Tobiáš)

VYSVĚTLENÍ:
]. Bohumile pečuje o svůj majetek, k d o s n i m
z a c h á z i š e t r n ě. Vzpomeňte na podobenství
o hřivnách. (Bibl. děj. čl. 142. O hřivnách.) Co
učinili první dva služebníci s penězi? C0 učinil
třetí? - První dva je uložili na úroky, spořili. Spoři—

vost jest křesťanská ctnost. Spořivý pamatuje na
sebe, na rodinu, pro čas nemocí, nedostatku a stáří.
Neviš, co se za chvíli stane. »Seberte pozůstalé
drobty, at' se nezkazíl<< (Jan 6, 12.) Co jest opak
spořivo-sti? - Co učinil m a r n ot r a tn ý 3 y n

s majetkem? - Čím lze majetek promarniti? - Ne
střídmostí, nečistotou, vášnivou hrou, závodem,
přehnanou nádherou šatů, sportem atd. (Kam ve
de marnost? Kam zavedla marnotrat-ného syna?
Dluhy, bída, nouze, hanba.) Někdy vede i do pekla..
(Bohatec.) Roboty do soboty a peněz do neděle.
Hýřil za mladu a ve stáří umírá z hladu. - Oděv,
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stravu - podle stavu. Co pak jest opakem hýřivosti,
marnotratnosti? - Co pravil jidáš k Marii, když
mazala Pána? - jaký byl Jidáš ve svém chování?
(Lakomý.) L a k o m e c si ničeho nedopřeje, je
k trpícím hrubý a tvrdý. Proto se chraňte lakom—
ství! '(Luk. 12, IS.) Lakomec, čím více pije, tím
více žízní. Jidáš
se stal z lakoty zlodějem a
zrádcem. »Blázne, této noci povolám duši tvou, a
či bude, co jsi nahromadil?<< (Luk. 12, 20.)

2. Bohumile pečuje o svůj majetek, kdo

ho

užívá k dobrým skutkům. Tobiášnapo
miná syna: »Dávej almužnu! Máš-li mnoho, dej
mnoho!<<Tobiáš užíval svého majetku k dobrým
skutkům. Písmo sv. praví o něm: »Tobiáš chodil
denně ke všem příbuzným a dával každému ze
svého majetku, jak mohl.<<(Tob. ], 19.) jak si po
čínali první zámožní křesťané? - jak jednal sv.

Antonín, poustevník? - Tabitha?
Dobročinný si skládá »poklad nehynoucí pro

nebo“ (Luk.12,33J
SOUHRN:

jak máme pečovati o svůj majetek? - Co máme
činíte, čeho se střežiti? - jak máme užívati ma

jetku?

NAUČENh
Užívej a zacházej šetrně s majetkem! - Pilně
šetří! - Nevyhazuj zbytečně majetek! - Nekupuj,
čeho nepotřebuješ! - U hostinského neukládej pe
níze, u něho nedostaneš úroku!
O jakémsi hodném muži se vypravuje, že si svůj
výdělek vždy rozdělil na tři částí: první spotře
boval a užil pro sebe, druhou si uložil pro stáří a
třetí rozdal chudým. jak chceš ty jednou jednati?
Almužnou nikdo nezchudobní. Vzpomeň si na po
dobenství o třech přatelích! Když byl ubožák po
žadován k soudu, šel jen jeden s ním k soudci, aby
se ho zastal, aby mu vyžádal osvobození.
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Třetí přítel to jsou dobré skutky, šly s ním až na
věčnost a vyprosily mu milostivý konec. Kdo chu—
dým dává, Pánu Bohu na úroky půjčuje.

5 9 Nepokradeš!
ANIŽ POZÁDÁŠ STATKU JEHO!
OTÁZKA 206

PŘÍPRAVA:
Cizí majetek má nám býti svatý. Právní zásadou
u pohanských Římanů bylo: »Každému své!<<Naši
zbožní předkové říkávali: »Svého si hled', ciziho
nech!<<Cizí majetek je nám svatý, necháváme-li
a dáváme-li každému, co jeho jest.
P ŘÍK L A D : Bibl. děj. čl. 124. (O správci proziravém.)

Anebo:

jakýs cestovatel, který dlel nějaký čas v Africe,
vypravuje následující příběh: Na svých cestách
jsme přišli do černošských vesnic. V mnohých,
aspoň na počátku, nám bylo ukradeno všechno, co
nebylo pevné. V jiných zase nám nebylo ukradeno
nic. Poznali jsme, Že první vesnice obývali pohan
ští černoši, jiné že obývali křesťané. Každému
křesťanu jest cizi majetek svatý. O křesťanech
mohl pohanský Plinius napsati císaři Trajano-vi:
»Zavazují se zdržovati se každého bezpráví. Za
vazuji se, že se nedopustí krádeže a že nezatají
majetek.<<

VYSVĚTLENH
1. Kdo se prohřešuje proti cizímu majetku?

Kdo krade

—

nebo loupí. a) jmenujtemi

z biblické dějepravy, kdo kradl. (jidáš.) Co činil
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_lidáš? - Potaji odcizoval. Co znamená krásti? 
Krádež byla trestána ve S. Z. přísně. - V Anglii
byli zloději dříve věšení. jsou různé druhy krádeže:
polní, domácí, lesní a spolkové. Jsou zlodějští ptáci
(straky atd.). jsou také draví ptáci. (] mezi lidmi
jsou dravci. Lupiči. Podobenství o milosrdném sa
maritánu.) Lupič odcizuje násilím.
2. Proti cizímu majetku se prohřešuje, !( d o s e

dopouští lichvy nebo podvodu.

Kdo nouze bližního využívá k nespravedlivému
zisku anebo kdo předražuje zboží, práci nebo pe
níze, dopouští se lichvy. Lichva (lichý, křivý,
špatný, přebytečný) jest dvojí: peněžní a obilní.
U židů je mnoho lichvářů. Proti lichvářům velmi
přísné zákony vydal král francouzský sv. Ludvik.
Varujte se lichvy!
Podvodu se dopouští, kdo bližního bez jeho vě
domí lstivě zkracuje na jeho majetku (neplatný
mi, padělanými penězi, padělaným zbožím, potra
vinami, zamlčením podstatné vady nějakého zboží,
nepoctivou hrou, výpůjčkou na věčnou oplátku,
podplácením svědků, podvrženou listinou).
Varuj se podvodu a lichvy! Snášej raději chudo
bu a bezpráví!
3. Proti cizímu majetku se prohřešuje, k d o c i 

zí majetek nespravedlivě zadržu

je nebo poškozuje.

S v. A g a t h o n cestoval kdysi se svými žáky.
Jeden hošík nalezl uzlik zeleného hrachu. K sv.
Agathonovi pravil: »Otče, poručíš-li, vezmu ba
líček tento s sebou.<< S podívením se naň světec
podíval:

»Položils to ty sem?<< »Ne,<< odpověděl

žák. Světec přísně: »Proč chceš odnášeti, co jsi
sem nepoložil?<<

Poctivec vrátí vždy nalezenou věc. Učiní tak
buď na faře anebo na úřadě. - Věci nepatrné ceny,
nehlásí-li se k nim majetník, lze si ponechati. Kře
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st'ané si je neponechaji, nýbrž je věnuji na zbožné
účely. Dobré je rozdati je chudým.
Vypůjčené (knihu atd.) anebo svěřené věci (v
záložnách, závodech a poštách) zaclržovati jest
krádeží. Pán Bůh í světské zákony trestají nepocti—
vé správce svěřeného majetku. —Dlužníci zadržují
také cizí majetek. Prohlášený >>konkurs<<
u obchod
níků, továrníků, různých spekulantů trestá se
mnohdy žalářem.
Cizí majetek poškozuje, kdo povinnou práci za—
nedbává nebo špatně vykonává, anebo odráží kup
ce, nebo zúmyslným žhářstvím. Zadržovati mzdu
dělníkům a utískovati chudobné, zvláště vdovy a
sirotky, je hříchem do nebe volajícím. (Jak. 5, 4.)
Spoluvinen na hříchu proti cizímu majetku je,
kdo nepoctivý majetek kupuje, přijímá nebo pře
chovává. Zloději jsou, kdo kradou i kdo jim po
mocní jsou radou.

SOUHRN:
Kdo se prohřešuje na majetku bližního? - Kdo
se (lOpouští lichvy, kdo podvodu? - Kdo zadržuje
cizí majetek?

NAUČENh
Každému křest'anu musi cizi majetek býti sva
tým! —Nežádej si nikdy cizího majetku! - Svého si
hled', cizí nech! Poctivý člověk nalézá vždy za

městnání. Nepoctivec jest lidmi opovrhován. Buď
vždy poctivý, zvláště ve službě anebo v učení! Za
zlodějem hanba chodi. Nepoctivé jmění požehnáno
není. K vůli sobě samému nedotýkej se ničeho, co
není tvé: neuškodí- li to majiteli, uškodí to tobě.

TICHÉ ZAMĚSTNÁNÍ:
jak kradou mnozí lidé? - Co mám činiti, nalezl-li
jsem něco!
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Vraťa nahraď cizí majetek!
OTAZKA207

PŘÍPRAVA:
Poučná legenda vypravuje následující zajímavý
příběh: S v. M e d a r d o ví byla kdysi na pastvě
ukradena kráva, která měla na hlavě přivázán zvo
nec. Zloděj se nechtěl prozraditi a proto vycpal
zvonec travou. A hle, sotva se s uloupenou kořistí
vrátil domů, počal zvonec zvoniti. Ať jej kamkoliv
postavil, na stůl, pod stůl, do skříně, všude zvonil
a zvoniti neustal. Co asi tento zvonec zloději zvo
nil? - Myslím, že toto: »Vrať ukradenou krávu,
vrať jí!<<- Podobný zvonec zní v každém lidském
srdci. jak mu říkáme) (Svědomí.) - Svědomí vy

zývá, abychom nespravedlivý majetek navrátili a
škodu zlomyslně nebo bezděky způsobenou nahra
dili. 2. Abychom každému, což jeho jest, nechávali,
dávali a prokazovali.
PŘÍKLAD:

Bibl. děj. čl. 145. (Hostem u Zachea.)

Zacheus přál si viděti ježíše a přijati ho v domě
svém. To se mu podařilo. Praví radostně Pánu
]ežíší: »Polovici statku svého, Pane, dám chudým,
a oklamal-li jsem koho, nahradím čtvernásob.

VYSVĚTLENH

1. Kdo musi nespravedlivý maje
tek navrátítí a škodu hradíti? - Co
pravil Z a c h e u s Spasiteli? - Zacheus jistotně
považoval za nutné navrátití všechen nespravedlivý
majetek. - Už ve Starém zákoně bylo to požadová
no. Tím více v Novém zákoně, jehož zákony jsou
dokonalejší. Proto pravi také sv. A u g u s t i n :
»Hřich nelze odpustiti, nebyl-lí nespravedlivý ma
150

jetek vrácen, může—libýti nahražen. je jako psíček,
který ztratil svého pána; neustále štěká. Tak volá
nespravedlivý majetek po majiteli. Svědomí se te
prve tehdy utiší, byl-li spravedlivě vrácen.<<

2. Kdo musí hraditi?

Nejen hlavní pachatel, nýbrž všichni spoluúčast
níci dle své účasti na nespravedlivém majetku. Ta
ké kupci, kteří se ho za laciný peníz zmocnili.

3. Komu vrátiti

a nahraditi

spravedlivý majetek?

ne

Zecheus slíbil, že navrátí čtvernásobně, oklamal—
li koho. - Tak jest i nám vrátiti cizí majetek poško
zeným, anebo jeho dědicům. Nevíš-li o nich, dej
nespravedlivý majetek chudým anebo na zbožné
účely, ku př. kostely, ústavy, kláštery, misie atd.

4. Kdy vrátiti a hraditi?

Zacheus splnil zajisté svůj slib velmi brzy. - Dle
možnosti hned vrátiti! Není—limožno - třeba pro
chudobu - hned najednou, tedy po částech, jež lze
si uspořiti.

5. Kterak lze nespravedlivý

jetek nahraditi?

ma

Nenápadně, odpracovati, >>darovati<<.Přisvojil-li
snad někdo cizí majetek veřejně, tedy veřejně na
hraditi. Pro dobrou pověst potají, prostřednictvím
zpovědníkovým anebo způsobem nenápadným _.(ne
jmenovati se). V pochybnosti poraď se se zpověd
níkem!

NAUČENÍ:
]. »S poctivostí nejdál dojdeš!<<Kdo má nespra
vedlivý majetek, nemá klidu, zvláště je trápen v ho
dince smrti. (Žil kdysi jakýs muž, který nabyl ne
spravedlivého majetku. Před smrtí napomínal ho
zpovědník, aby vše vrátil, jinak že nezemře šťastně.
Dlouho se zdráhal. Při náhradě zanechal by své
děti v chudobě. Tu pomocí lékaře zkoušel své syny.
Byli vyzváni, aby z lásky k otci drželi v ohni ruku.
Když se synové zdráhali, pronesl otec: »Nechtějí-li
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moji synové jen několik minut za mne se páliti, pak
nejsou hodni, abych já se věčně v pekle trápil.<<Byl
okamžitě rozhodnut k náhradě a vrácení cizího ma

jetku.)
2. Nedostali jste se snad už také k cizímu ma
jetku? (Péra, tužky, penize.) Způsobili jste snad
škodu na cizím majetku? Jak
diti? - Vyznejte se v nejbližší
si, že škodu zlomyslně nebo
napravíte, neboť »co chcete,

chcete škodu nahra—
sv. zpovědi a umiňte
bezděky způsobenou
aby lidé činili vám,

čiňte také vy jim!<<

3. Sedmé přikázání poroučí, abychom každému,
co jeho jest, nechávali & dávali.
Na pokoji nechává majetek bližního, kdo mu ho_
nekrade a nepoškozuje. Tobiáš napomínal svého
syna: »Co nechceš, aby ti lidé činili, nečiň ty jim!<<
- Podobně mluvil Spasitel: »Všecko, cokoli chcete,
aby vám lidé činili, i vy čiňte jim!<<=(Mat. 7, 12.)

Bližnimu dáváme, co jsme mu dlužní. Dlužník
splácí dluh i s úroky z prodlení. Věc máme o-de
vzdati v tom stavu a v téže cen-ě, v jaké byla vy—
půjčena. Poškození vypůjčené věci třeba náhrad-ití.

Dobře si tedy pamatuj: S poctivosti nejdál do
jdeš. Dosti má, kdo na svém přestává. Lepší svůj
šat plátěný, než hedvábný kradený.
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Buď pravdomluvný!
OTÁZKA 208

PŘÍPRAVA:
Osmé přikázání pozůstává ze dvou částí. Porouči
předně, abychom vždy mluvili pravdu, a abychom
ctili čest a dobré jméno bližního. Vždyť dobré jmé—
no je nejlepší dědictví. »Čest nad bohatství.<<
(Přísl. 22, l.) Kdo cti pozbude, je v hanbě, a hanba
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tíží a škodí. Vlastni ctí smím a mám šetřiti a hájiti.
Bližnímu jsem povinen čest nechávati a prokazo
vati myšlením a chováním. »Co chcete, aby lidé
činili vám, číňte vy také jim!<<(Mat. 7, 12.) Osmým
přikázáním chrání Bůh mezi lidmi pravdu a čest
bližního. První napomenutí osmého přikázání zní:

»Bud' pravdivýl<<

PŘÍKLAD:
S v. ] a n K e n ts k ý, patron polský, žil asi
před 400 lety v Polsku. Požehnaně působil jako
profesor na krakovské vysoké škole. Pečoval nejen
o to, aby jeho žáci vzděláni byli ve vědách, nýbrž
nabádal je slovem i příkladem ke zbožnému křes—
ťanskému životu. Čemu jiné učil, to sám v největší
míře vykonával. Vřelá byla jeho pobožnost k svá
tostnému Spasiteli, veliká byla láska jeho k Matce
Boží, Panně Marii, Matce Spasitelově. Láska k bliž
nímu vedla ho mnohdy tak daleko, že sám hladověl
a mrzl, že rozdal boty a oděv. K jeho nejvýznačněj
ší ctn-osti patřila téměř dětská pravdomluvnost.
Tu ukázal podivným způsobem, když pěšky kdysi
putoval do Říma. Na cestě do Říma přepadli a olou
pili ho lotři. Když byl tázán, nemá-li více peněz,
odpověděl, že nikoli. Po chvíli si teprve vzpomněl,
že si kdesi ve svrchním rouchu zašil několik peněz.
»Selhal jsem.<<pravil si. Rychle zavolal na loupež
níky a vyznal jim: »Nechci vás klamati. Vezměte
i to, nač jsem zapomněl. Ve svém plášti skryl jsem
si malý poklad. Ten si také vezmětel<< Lupiči pře
kvapeni byli upřímnosti poutníkovou. Zachvěli se,
padli na kolena a zvolali: »Okradli jsme samého
Boha, neboť napadli jsme světce.<<Peníze mu po
nechali, prosilí za odpuštění a vrátili mu vše, co
mu sebrali.

VYSVĚTLENÍ:

]. Buď pravdomluvný!
3) Kdo jest pravdomluvný?
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—Sv.

j a n K e n t s k ý je vzorem pravdomluvnosti.
] když velikou škodu utrpěl, přece i k lupičům byl
pravdomluvný. Jeho řeči shodovaly se s myšlen
kami i s jeho vnějším chováním. Pozoroval—li lid
zbožnost světcovu, jistě si říkával: Dobře vidět, že
jeho zbožnost vycházi ze srdce.

Pravdomluvnýje, kdo miluj e pravdu,
t. j. tak mluví a tak si počíná, jak mysli. Není ovšem
nutno &někdy je i nedovoleno různým dotazovate
lům pravdu říci. Jsou—liku př. tázány děti na zále
žitosti svých rodičů. Co učiníš v tomto případě? 
»Potom mně nic není. Zeptej se rodičů!<<- V tako

vých případech jsou výmluvy

dovoleny. Lež

nikoliv. Nemocným se nesmí také lháti. Mohlo by
to býti i hříchem těžkým. (Ku př. nemocnému za
tajovati jeho blízkou smrt.) Kdo je pravdivý, plní
též věrně daný slib.
Mýliti se může každý, lháti nemá žádný. Svatí
nelhali ani žertem: Hřeší, kdo lže, aby pomohl sobě,
nebo aby posloužil druhému, nebo aby uškodil ně
komu. »První takto lhal ďábel, otec lži.<<(jan 8,
44.) Neříká se nadarmo: »Mladý lhář, starý zloděj.<<

b) Proč musíme býti pravdomluv

n í ? - K lásce boží směřuje každá ctnost. Sv. patron
polský byl pravdomluvný, poněvadž Bůh miluje
pravdu &pravdu také porouči. Pán ježíš rozkázal:
»Bud'te dokonalí, jako otec váš v nebi dokonalý
jestl<<Dokonalost Boží jeví se také v jeho pravdo
mluvnosti. Bůh jest pravda a miluje pravdomluv

nost

jako dítky boží máme a chceme býti Pánu Bohu,
svému Stvořiteli, podobní.
Pán Bůh žádá pravdomluvnost z lásky k bližní
mu. jaký neklid zmocnil by se lidu, kdyby byl v ne
jistotě, že jeho penize v oběhu nejsou pravě. _laký
neklid by měl ten, kdo by věděl, že jeho hodiny
nejdou správně. Kdyby nebylo pravdy mezi lidmi,
pak by nemožné bylo spolužití člověka navzájem.
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2. Nesvědč křivě!
Kdo svědčí křivě? - Křivě svědčí, kdo lže o ně
kom před soudem. Je to křivá žaloba nebo křivé
svědectví. Někdy s tím spojena bývá i křivá přísa
ha. Tak byl Nabot připraven o majetek a o život.
(3. Král. 21, 13.) Proti Kristu svědčili před vele
radou lživí svědkové. (Mat. 26, GO.) F a r i z e 0 v é
žalovali na něho křivě před Pilát-em. (Luk. 23,2.)
Proti jáhnu Štěpánovi nepřátelé postavili lživé
svědky. (Sk. ap. 6, 12.) »Nenávidi Hospodin svě-d—
ka lži'vého.<< (Přísl. 6, IQ.)

Křivé svědectví je velikým zločinem. Dle toho
také bylo vždy trestáno. U Ř i m an ů bylo křivo
přísežnikům vypalováno na čele písmeno K. Každý
se jich měl varovati. Církevní zákon žádá odvolání
křivého svědectví a nahrazeni škody, způsobené
bližnímu. Světské zákony uděluji na křivé svědectví
mnohaletý žalář.

3. Nepřetvařuj se!
Kdo se přetvařuje? - P ř e t v ařuj e s e, kdo
lže chováním, aby oklamal bližního. jsou to po—
krytci, kteří se na oko staví jako přátelé, ale jinak
s námi smýšli nepřátelsky a záhubu nám strojí.
»Rty svými lahodí nepřítel, ale v srdci svém ukládá,
aby tě svrhl do jámy.<< (Sir. 12, 15.)

Pokrytcem

byl ďábel,

pokryteckyjed—

nal K ain, pokrytecky se choval k ježíši zrádce
] i d á š na hoře Olivetské. Úlisně jednal H e r o 

des před mudrci. Říkáme o mnohém: »Na oko
pobožný.<< O pokrytcích pronesl Božský Spasitel
slovo: »Běda vám, zákonící a farizeové, vy pokryt
ci! jste podobni hrobům obíleným. Ty jsou zevně
obíleny, ale v nitru plny hniloby.<< (Mat. 23, 27.)
Druh přetvářky je lic h o tn i c tv i nebo p o—
c h 1e b n o s t. Lichotníkem je, kdo bližního nad
jeho zásluhy chválí, aby z toho měl nějaký pro—

spěch. Pochlebníkem byl syn Davidův, Abso
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l o n, dále král H e ro d e s, pronásledovatel křes
ťanů, který dal zatknouti sv. Petra a vražedník sv.

]akuba.
Upřímný člověk pohrdá pochlebníky. U sebe jich
netrpí. Spíše je trestá.
Škodolibými pochlebniky byli Herodiáni. Umí
rající král K a r el V l l l. s bolestí a žalostí vzpo
mínal na pochlebníky.

4. Kolikerá je lež ?

Rozeznáváme&) lež žertovnou.
Mnozí lhou pro obveselení. (Staří vojáci.) Lež
žertovná bývá zpravidla hříchem všedním.

b) Lež služebnou

neboz nouze, hledi

bližnímu pomoci k něčemu dobrému nebo uchrániti
ho škody nebo zaslouženého trestu.
Manželka Abrahamova, Sára, se této lži dopusti
la. (Gen. 18, 12-15.) Lži z nouze se dopustil sv.
Petr.

Sv. Augustin praví: »Lháti ve prospěch bližního
je právě tak hříšným, jako krásti ve prospěch chu
dých.<<

c) L e ž š k ů d nic k o u, které se dopouští, kdo
bližnímu na statku nebo na cti zlomyslně nebo ne—
spravedlivě uškodil. Lež tato je vždy těžkým hří
chem. Ž e n a P u t i t a r o v a těžce uškodila _lo
sefovi. Těžce hřešila.
Lež je hříšná. Není dovoleno lháti z e ž e r t u,
2 n o u 2 e ani v ú m y 5 l u dosáhnouti

něčeho

dobrého.
Proč není lež dovolena?
Lež u r á ží Boha, š k o di lháři, bližnímu a
celé společnosti lidské. Proto:

NAUČENH
]. »Bud' upřímný a věrný!<<Co v srdci, to na ja
zyku, to v chování! Ať o tobě platí slova: »Opravdu
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lzraelita, v němžto lstí není žádné.<< (jan 1, 46.)
Mladí Peršané museli se učití: jízdě, střelbě ptáků
a mluviti pravdu. Musíme se to učítí? Pozoruj se,
zdali i při dobré vůli vždy pravdu mluvíš? - Buď
vždy v pravdě statečným! - Zachovej svěřené ta
jemství, zvláště úřední, a plň, co jsi dobrého slíbil.
Řekni si, jak Jonathan pří loučení Davidovi: »jdi
v pokoji, a co jsm-e si přísahali, při tom zůsta'n.e.<<

(l. Král. 20, 42.)
2. Nikdy nelži! _

K sv.Tomáši Akvinskému

pravilkdysi

klášterní bratr: >>l-lle,vůl letí!<<Sv. Tomáš vstal a
díval se na všecky strany. [ smál se bratr jeho leh—

kověrností, ale sv. Tomáš ho přísně pokáral: »Brat
ře, spíše můžeme věříti, že vůl lítá, než abychom
lží poskvrňovali ústa křest'anská.<<
S v. A r n u li ležel na smrtelné postelí. Tu ho
prosili jeho přátelé, aby jim zanechal památku, za
kterou by jemu byli vděční. »Vizte,<<pravil, »ve

svém životě neučinil jsem nic dobrého, avšak jedno
smím řící, ve svém životě nikdy jsem nelhal.<< (Srv.

Forster: Výchova mládeže, Lež.)

MODLITBA:
O, Bože, ve sv. křtu posvětil jsi náš jazyk, po—
světil jsi jej přijetím sv. Těla svého; stůj při nás,
abychom nikdy nelhalí, nýbrž pravdu mluvili.
Amen.

TICHÉ ZAMĚSTNÁNÍ:
Proč se chci vystříhatí lži? - Ananíáš a Satira.
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Dobré jméno-vzácné jmění
OTÁZKA 209, 210

PŘÍPRAVA:
Pravíme-li

o někom, že má d o b r e j m ě n o,

naznačujeme tím, že onen člověk je řádným, pocti
vým a dokonalým. Lidé poctiví a spravedliví mají
u lidí dobrou pověst, t. j. lidé je chválí a váží si jich.
Dobré jméno je proto nejdražším statkem. »Lepši
je dobré jméno než velké bohatství; a přízeň lepší
než stříbro a zlato.<<(Přísl. 22, l.) - Dobré jméno
je lepším statkem než bohatství, neboť nám více
prospívá. Poněvadž čest, dobré jméno je nejlepším
dědictvím, máme dobré jméno svého bližního po
važovati za svaté tak jako svůj majetek.
PŘÍKLAD:
tobě.)

Bibl. děj. čl. 90. (jak ty druhým, tak Bůh

Anebo:
Žil kdysi muž, který si přičinlivostí a dovedností
dopomohl k bohatství. Měl domek se zahradou.
Právem mohl říci: »Každý kámen na domě jsem si
poctivě vyzískal.<< Také lidé o něm říkali: »je to
poctivec od paty až k hlavě.<<_ Dostalo se mu za to
různých čestných úřadů v obci. Před koncem svě

tové války prodal, bohužel, svůj majetek. Dostal
zaň jenom zástavní papíry. jelikož papíry ztratily
na své ceně, stal se jako jiní žebrákem. Ve svém
vysokém věku musel začíti znova pracovati. Ne
zmalomyslněl, nýbrž často říkával: »je lépe ztratiti
jmění, než dobré své jméno.<<
Muž ten měl u lidí dobré jméno. jak ještě lze

říci? (dobrou čest, pověst). jak mluvili lidé o něm?
- Onomu muži bylo milejší dobré jméno nebo po
věst? - nebo bohatství? - (jisté stavy nemohou bez
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dobrého jména působiti: úředníci, učitelé, kněží.)
Proto musíme dobrého jména bližního více si vážiti
než jeho majetku.

VYSVĚTLENÍ:

1.Kdo se prohřešuje proti dobré

mu jménu

bližního?

- Kdo bezdůvodné

o bližním špatně smýšlí.
Mezi lidmi jako mezi jedovatými houbami jsou
mnozí, které považujeme za špatné. Lze bezdůvod
ně o všech špatně smýšleti? Nelze-li chyby nebo
špatnosti jejich dokázati, pak musíme o nich jen
dobře smýšleti. K špatnému smýšlení třeba míti
nějaký pádný důvod. Upadl—li někdo do hříchu,
nesmíme jím proto opovrhovati. Víš, kolik bojů ví
tězně obstál? - Víš, snad se už dávno polepšil aneb
za svůj poklesek dosti pykal. jsi jist," že zůstaneš
vždy hodným? Láska nemyslí'nic zlého. Porozuměti
jest počátek lásky. Proč myslíte zlé věci v srdci

svém? (Mat. 9, 4.) Ne hned 0 dsuzuj,

nejprv

rozsuzuj! »jakým soudem soudíte, takovým budete
souzeni.<< (Mat. 7, 2.)
O bližním třeba dobře mluviti. Kdo je k bližnímu

zaujat, nasazuje si černé brejle. Každý člověk má
některé dobré vlastnosti. Vzpomeň si vždy na onu
krásnou legendu, která vypravuje o mrtvém psu.
Sv. Petr nalezl všechno špatné. Spasitel však řekl:
»Má přece pěkné, bilé zuby.<<

2. Proti dobrému jménu se prohřešuje, kdo

bližního pomlouvá nebo chyby je
ho neprávem vyjevuje.

Bližního pomlouvá, kdo lživě o něm vykládá
nebo píše něco zlého nebo skutečné chyby jeho
zveličuje. Od dobrého se ulže a k zlému se přílže.
Z e n a P u t i i a r o v a se d0pustila

zlomyslné

pomluvy, ježto obvinila nevinného ]oseia z těžkého
hříchu. F a r i s e 0 v é a zákoníci ze zášti pomlou
vali Pána ]ežíše. (Luk. 23, 2.) L u t h e r ze zášti
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pomlouval církev a papeže. Škodolibé pomluvy užil
A m a n, nejvyšší úředník krále Asvera. »Pomluvo,
ty pomluvo, pichlavé máš listí, žádný srp tě ani
kosa s pole nevyčistí.<<(Čelakovský.)
Pomluvy se lze dopustiti i chválou, žertem, vti
pem, mlčením, anebo i smíchem. Pro nás platí slo-'
va: »Boj se Boha, synu můj, &krále, a k utrhačům
se nepřiměšuj: nebo náhle nastane zahynutí jejich.
(Přísl. 24, 21, 22.) Raději před svými dveřmi za
met'! Nečerni nikoho-! Více bolí od jazyka nežli od
meče. Pamatuj si zvláště: » 0 m r t v ý c h b u d'

dobře anebo nic!<<

3. Smíme chyby bližního vyje
viti?
Proč Josef

egyptský

vyprávěl chyby

svých bratří svému otci? - (Doufal, že se tak po
lepší.) Je-li toho třeba k polepšení anebo k zame
zení většího zla, smí se chyba bližního vyjeviti.
Někdy přikázáno je udání pod hříchem. je hříšné,
donáší-li se. Donášeč sám sebe poskvrňuje, mezi
všemi bývá nenáviděn.<< (Sir. 21, Bl.) Po lidských
žlabech, kalná voda teče; ty jí musíš roznášet? Pak
si dobře pamatuj: »Slovo, které slyšíš proti bližní
mu, ať s tebou zemřel<<(Sir. 19, 10.) - Posloucháš
li rád zlé řečí proti dobrému jménu bližního, jsi na.
hříchu spoluvinen.

Osmým přikázáním poroučí Bůh,
abychom byli pravdomluvní, upřím
n i a v ě r n i.

B ů h - 0 t e c pravdy - pravdu obzvláště mi
luje a odměňuje. Davidovi odpověděl na jeho dotaz,
kdo bude ve stánku jeho přebývati: »Kdo mluví
pravdu v srdci svém, kdo nečiní lstí jazykem svým.<<
(Žalm 14, 3.) Kdo je pravdomluvný, podobá se
Bohu.
K ri stu s Pán, Pravda sama, o sobě řekl: »já
jsem cesta, pravda a žívot.<< (jan 14, 6.) Pravdu
neohroženě. hlásal a za ní trpěl a zemřel.
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Pravdomluvný, upřímný a věrný byl Nathanael.
»Aj, pravý lsraelita, v němžto lsti není.<<(jan 1, 47.)
S v. Š t ě p á n, prvomučedník Páně, za pravdu
zemřel potupnou smrtí.

Osmým přikázáním poroučí Bůh,
abychom cti a dobrého jména blíž
ních šetřili a hájili.
Láska křesťanská velí, abychom šetřili cti svého
bližního. Povinnost tuto připomíná s v. P e t r :
»Všecky ctěte!<< (1. Petr. 2, 17.) Uctu k bližnímu
ukazujeme slovem i skutkem. Ctěme zvláště vrch
nosti a představené. O bližních vždy slušně a ucti
vě. Říká se: »Kdo cti nemá, druhému ji nedá.<<
Hajme také čest, dobrou pověst svého bližního.
»Otevři ústa svá za něméhol<<'(Přisl. 31, &) Bůh
sám si přeje péče o čest. »Tak svěť světlo vaše
před lidmi, at' vidí skutky vaše dobré a velebí Otce
vašeho, jenž jest v nebesích.<<'(Mat. 5, 16.)

Osmým přikázáním poroučí Bůh,
abychom křivdu a škodu na cti bliž

nímu způsobenou napravili.

Náhradu učiní sám pomlouvač odvoláním po
mluvy, odprošením za potupu a náhradou majetku.
Nespravedlivé poškození na majetku tiskem, slo
vem, v živnosti nebo v obchodu anebo ve službě,
ať se odčiní pomlouvačem. Známé přísloví pravi
ovšem: »Škoda se dá sice napraviti, ale slzy nikdy.<<
N A U Č E NÍ :

Proto uživejme řeči vždy moudře a opatrně. ja—
zykem zahynuli mnozí lidé i národové. »Kdo chce
milovati život a viděti dobré dny, zdržuj jazyk svůj
od zlého.(< :(1. Petr. 3,10.)

PŘÍKLAD

K PROHLOUBENÍ:

(Vinice Nabotova.)
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Bibl.děj.čl.52.

"- Povinnosti k sobě a bližnímu.
.(Milovati budeš bližního
svého!
Mat. 22, 39.)

Čtvrté přikázání boží
poroučí:
A) (Rodíče.)

1. aby děti své rodiče ctily= (t.j.
když je pozdravuje & prosí, jim děkuje &
blahopřeje &mluví 0 nich uctivě, i když ne

jsou snad bez chyby.)

2. aby děti své rodiče milovaly:
(když jich nermoutí & nehněvají), jim po—
máhají v práci a nedostatku, v nemoci a ve
stáří, jim odvádějí povinné dávky & pama
tují na ně zvláště po smrti modlitbou &
mší sv.

3.aby děti rodičů poslouchaly:
na první poručení, s jasnou tváří a bez od
mluvy.
B) Vrchnosti duchovní a světské.)
]. aby poddaní vrchnost duchovní a světskou
c t i l i,

2. aby poddaní vrchnost duchovní & světskou
m i l o v al i,

3. aby poddaní vrchnost duchovní a světskou

poslouchali

C) (Staří lidé.)

]. abychomctilí staré lidi.

Proti čtvrtému přikázání božímu
se prohřešuje:
A) proti rodičům:
]. kdo se k rodičům hrubě chová, o nich zle
mluví a za ně se stydí;
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2. kdo se na ně hněvá, v potřebách jim nepo—
máhá a za ně se nemo-dlí;

3. kdo jejich rozkazů, napomenutí a výstrah
nedbá.

B) proti vrchnosti duchovní a světské:
1. kdo je drze haní a tupí;
2. kdo se jim protiví a proti nim se bouří;
3. kdo jim povinné dávky odpírá.
C) proti lidem starým:
]. kdo se posmívá lidem starým, tělesnou va
dou stiženým anebo jinak ubohým. (jaké
vzdělání, takové chování.)

Páté přikázání boží
poroučí:
A) abychom se vespolek v lásce a v pokoji snášeli
(pokoj v rodině, v sousedství, ve spolku, v obci,
v národě);
B) abychom o zdraví a život, jak vlastní, tak bliž—
ního pečovali;
C) abychom každému dobrý příklad dávali a o duši
_jeho pečovali zvláště duchovními skutky milo
srdnými. (Viz pod ot. 191.)

Proti pátému přikázání božímu
se prohřešuje:

A) l.srdcem:
]. kdo se na bližního h n ě v á (bez úmyslu se

smiřiti);

2. kdomuzávidí;

3. kdo na něho žárlí.

ll.slovem:
. kdo bližnímunadává;

. kdo muvyhrožuje;

CON——

. kdo jej proklíná
trest boží).
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(= svolává na něho

B) se prohřešuje

a)protizdraví:
]. kdo pije lihoviny, kdo kouří;
2. kdo pěstuje přílišné sport, nemírný tanec;
3. kdo je nestřidmý. (Zvláště hnusné je Opil
ství.)

b)proti vlastnímu životu:

]. kdo si bez potřeby škodí na zdraví;
2. kdo život lehkomyslně vydává v nebezpe
čenství ;
3. kdo sám sebe vraždí.

c)proti životu bližního:
]. kdo mu zdraví a život ohrožuje nebo ukra

cuje (= kdo zanedbá povinnou opatrnost
při jízdě, při práci, při dohledu na děti - a
kdo nerozumné žertuje na př. zbraní, straše—
ním, Sázkou) ;
kdo jej zlomyslné bije nebo zraňuje;
kdo jej bezprávně usmrcuje. (Právem u

smrcuje vrchnost nenapravitelného zločince,
človék napadený útočníka ve spravedlivé
obraně vlastního života a vojín ve válce ne
přítele.)

d)proti ostatní živé přírodě:

]. kdo bez potřeby zvířata trápí nebo zabíjí.

C)pohoršením:
].

kdobližnímudává špatný

příklad.

(někdy rodiče dětem, představení podříze
ným a starší mladším), když před nimi né
co zlého dělají nebo mluví;

kdo jej úmyslné svádí ke hří
c h u ( s l o v e m, kdo někoho ke hříchu
ponouká, radí, velí; j e d n á n i m, kdo víru

druhého úmyslné podrývá, kdo proti nábo
ženství mluví nebo píše, kdo špatné spisy“
půjčuje, prodává nebo rozšiřuje, kdo ne
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mravně obrazy maluje a vystavuje, a kdo
dovoluje přístup na místa mravně nebez

pečná);

.kd-ojinakje na jeho hříchu spo
l u v i n e n (t. j. kdo někomu ke hříchu svo—
luje nebo mlčí, hřích podle povinnosti ne—

trestá nebo kdo někomu dává ke hříchu
příležitost (na př. nepočestným oděvem.)

Šesté přikázání boží
poroučí:
]. abychomvmyšlenkách

apohle
dech, slovech a skutcích byli

stydlivi a počestní.

Proti šestému přikázání božímu
se prohřešuje:
]. kdo má dobrovolně nepočestné myšlenky a
žádosn;
2. kdo nepočestně pohlíží, mluví nebo jedná
sám anebo s druhým;
3. kdo se lehkomyslně vydává v nebezpečí hři
chu necudného : '(t. j. kdo se dívá na ne
mravné obrazy a čte nemravné knihy; kdo
se lehkomyslně schází a přáteli s druhým
pohlavím; kdo chodí na neslušné hry, před
stavení a tance).

Sedmé přikázání boží
poroučí:

]. abychombohumile
pečovali

o maje

t e k (t. j. abychom ho spravedlivě nabývali,
šetrně s nim zacházeli a užívali k dobrým

skutkům);

2. abychomkaždému,

co jest

jeho,

n e c h á v al i, dávali a prokazovali;

3. abychomnespravedlivý

majetek

navrátili a škodu způsobenou
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napravili (co nejspíše, třeba po částech, ne
nápadně, poškozenému nebo jeho dědicům).

Proti sedmému přikázání božímu
se prohřešuje:
]. kdo k r a d e (odcizuje potajmu) nebo loupí
(odcizuje násilím); kdo se d o p o u ští
l i c h v y (nouze bližního využívá k nespra
vedlivému zisku: předražuje zboží, práci ne
bo peníze) nebo p o d v o du (bližního
zkracuje na majetku lstivě, na př. neplatnými
penězi, nesprávnou měrou a vahou, špatným
zbožím, nepoctivou hrou, výpůjčkou »na
věčnou oplátku<<,zaviněným úpadkem, pod

vrženou listinou, podplácením svědků);

3. kdocizí majetek nespravedlivě
z a d r ž uj e (nevrací, co nalezl, vypůjčil
anebo má svěřeno; kdo zkracuje bližního
v jeho právu (cesty, pastvy, mateřské řeči,
osobní svobody); kdo neplatí v čas, co pla
titi je povinen nebo p o š k o z uj e (kdo
povinnou práci zanedbává nebo špatně ko
ná, kdo cizí majetek zúmyslně kazi nebo
ničí).

Osmé přikázání boží
poroučí:
1. abychom byli pravdomluvní, upřímni a věrní;
2. abychom cti a dobrého jména bližních šetřili
a hájili;
3. abychom křivdu a škodu na cti bližnímu způ
sobenou napravili (odvoláním pomluvy, od
prošením za potupu a náhradou majetku).

Proti osmému přikázání božímu
se prohřešuje:
proti pravdě,
]. kdo lže (vědomě mluvi nepravdu, aby
oklamal bližního, aby pomohl sobě nebo
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aby posloužil druhému, nebo aby uškodil
někomu);

kdo křivě svědčí

(lže o někompřed

soudem);

kdo se přetvařuje

“(kdose tvářía

chová tak, aby bližního oklamal, úlisně jed
ná, dělá se přítelem);
proti dobrému jménu,
]. kdobezdůvodné o bližním špat
n č 3 m ý š ] í (nelaskavě posuzuje & odsu
zklíč);

kdo jej pomlouvá

(lživčo němvyklá

dá nebo píše něco zlého, nebo skutečné chy
by jeho zveličuje, kdo křivdí bezejmennými

d0pisy),nebo chyby jeho neprá

vem vyjevuje;

kdo mu d o n áš i, co druhý o něm zlého
mluvil;

kdo je na hříchu proti dobrému jménu blíž
ního spoluvinen (kdo zlé řeči o bližním
ochotně poslouchá).

CÍRKEVNÍ PŘIKÁZÁNÍ
První, d r u h e

a) poroučí,
]. abychom zasvěcené svátky světili;
2. abychom v neděli a zasvěcené svátky celou
mši sv. pobožně slyšeli.
b) se prohřešuje,
proti prvnímu, druhému př. viz 3. př: boží!

Třetí :
a) poroučí,
]. abychom ustanovené posty zachovávali '(t. j.
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odepřeli si některý pokrm anebo značnější
část denní potravy).
b) se prohřešuje,
]. kdo ustanovené posty nezachovává.

Povinnostistavu:

]. Rodiče a pěstouni

jsou dětempovin

ni dáti výchovu v pravé víře a v bázni boží
a pečovati o jejich časné blaho.

2. Zaměstnavatelé

jsou podřízeným

povinni platiti spravedlivou mzdu a přidržo
vati je k dobrému.
3. Z a m ě st n a n c i jsou zaměstnavatelům
povinni věrně sloužiti a svědomitě pracovati.
4. 0 b č 3 n je povinen se náležitě podřizovati
státním zákonům a o spravedlivé zákony se
přičiňovati.
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Církevnípřikázání
OTÁZKA 211, 212

PŘÍPRAVA:
P á n ] e ž í š dal apoštolům moc nejen kázati
evangelium &zjednávati věřícím milost boží, nýbrž
i na ně dohlédati, napomínati a přikazovati k bohu
milému životu. Od a p o š t o l ů přešla ta moc na

papeže
PŘÍK

a biskupy

nebolicírkevučící.

LA D : Bibl. děj. čl. 113. (Učedníci Páně.)

V Y 8 V E T L E N Í:

Představení

cirkv e nařizujíkatolickým

křesťanům to, co k jejich spasení uznávají za vhod
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né a potřebné. Církevně nařízeno je zejména: že
před sv. přijímání-m máme býti úplně lační; že ne
smíme čísti spisů církevně zavržených, ani choditi
na bohoslužby jinověrců; že máme přispívati na
potřeby kostelní a na výživu duchovních správců.
Zvláště důležito je patero přikázání církevních.

jak zní patero přikázání církev
n ic h ?

Patero přikázání církevních zni:
První : zasvěcené svátky světiti.
Druhé: v neděli a zasvěcené svátky celou mši
svatou pobožně slyšeti.
Třetí: ustanovené posty zachovávati.
Čtvrté: alespoň jednou az rok se zpovídati.
Páté: alespoň v čas velikonoční svátost oltářní
přijmouti.

Proč církev dala zvláštní přiká
zání,když máme božské zákony?

Církev dala svá přikázání, aby desatero božích
přikázání vysvětlila a věřící k zachovávání bož
ských přikázáni povzbudila a k bohumilému životu
vedla.
Kdyby k ř e s ťa n ě sami od sebe horlivě za
chovávali vše, co Kristus Pán poroučí, nebylo by
třeba církevních přikázání. P r v n i k ře s ť a n ě
plnili vše, co Pán ježíš poručil. Náboženská horli
vost však během doby ochabla. Přemnozí křesťané
v neděli zanedbávali služby boží & nechodili k sv.
zpovědí ani jednou za rok. Proto musila církev dáti
věřícím přikázání a pohroziti trestem těm, kteří by
nechtěli hlasu jejího poslechnouti. »Kdo vás slyší,
mne slyší, a kdo vámi pohrdá, mnou pohrdá.<<.(Luk.
10, 16.) Církevní přikázání zavazují katolické křes
ťany, a to pod hříchem tak, jako přikázání boží.
»jestliže kdo církev neuposlechne, budiž tobě jako
pohan a celník<< (= veřejný hříšník). (Mat. 18,
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17.) Toho, kdo zatvrzele církve nechce uposlech
nouti a tím působí veřejné pohoršení, trestá církev
vyloučením anebo odepřením církevního pohřbu.

Od koho má církev moc dávati

přikázání?

Moc, dávati přikázání, má církev o d _le ž í š e

Krista,

jenž pravil apoštolům a jejich nástup

cům: »Cokolí svážete na zemi, bude svázáno i na
nebi, a cokoli rozvážete na zemi, bude rozvázáno
i na nebi.<<.(Mat. 18, 18.)

Slova »svázati a rozvázati<< znamenají »porou
četí<< nebo

>>trestati<<, >>odpouštěti<< nebo

Dávala církev zákony?

>>rušiti<<.

C i r k e v hned v době apoštolské zákony dáva
la a dává je dosud. ]. Brzo po seslání Ducha sv.
nařídili apoštolové, aby křesťané jako den sváteční
světili nedělí místo židovské soboty. 2. Na sněmu
jerusalémském r. 52 dali zákon, že není třeba, aby
křesťané zachovávali obyčeje židovské.

] papežové

a biskupové

dávalinaří

zení. Sv. P a v el ustanovil za biskupy Ti m o t e a
v Efesu a Tita na Krétě &dával jim různá na
řízení. Podle ustanovení Ježíše Krista má církev
trvati až do skonání světa. Tak dlouho bude trvatí
i zákonodárná moc církve. Zákonodárná moc, kte
rou Pán j-ežíš dal apoštolům, přešla na všecky je
jich nástupce, t. j. papeže a biskupy, kteří i dnes
mají moc církevní zákony dávati, je měniti nebo
rušítí. Církev nařízení vydávala zvláště na církev
ních sněmích.
Církev má také moc přikázání svá >>rozvázati<<:

leckteré z nich už změnila, jiné zrušila, některé
z důležitých příčin někdy promíjí. Příkázání božích
ovšem rozvázatí nemůže.

Proč jsme povinni přikázání cír

kevní zachovávati?

Církevní přikázání zachováváme, protože církev
jest naší pečlivou matkou. My ji milujeme, jako jí
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vroucně miloval kardinál Stanislav Onus a ]. svatí.
NAUCE NÍ:

Zachovávej vždy církevní přikázání! Budeš po
tom hodným dítkem veliké matky, naší svaté církve.

První přikázání církevní.
Původ &výčet dnů svátečních.
(Viz Dr. B. Augustin: Mravouka, str. BO.)
Svěcení dnů svátečních má původ ve snaze člo
věka Boha veřejně a společně ctíti.
V e 5 t. Z á k o n ě byla dnem svátečním sobota,
v N o v é m z á k o n ě nastoupila

na místo sobo—

ty neděle. V neděli vstal Kristus z mrtvých, v neděli
sestoupil Duch sv. na apoštoly, v neděli vstoupila
v život církev kázáním apoštolů & hromadným
křtem věřících.

Mimo neděle slavily se v církvi již od nejstarších

dob svátky Páně, P. Marie, andělů a
s v a tý c h. Svátky nám připomínají, co Bůh učinil
pro naši spásu a ukazují nám vzory křesťanského
života.

Svátkysedělínaza) zasvěcené

a b) ne—

z a s v ě c e n ě. O svátcích zasvěcených jsou věřící

povinnizdržovati se těžkých těles
ných prací a býti přítomní mši sv.
Nezasvěcené svátky se slaví pouze ve mši sv. a
brevíři.

Když počet zasvěcených svátků během doby
značně vzrostl, bylo nutno některé zasvěcené svát
ky zrušiti. R. 1642 omezil počet zasvěcených svát—
ků papež U r b a 11 V ] ll. pro celou církev, r. 1771
papež Kl e m e n t X 1V. pro Rakousko.
Papež Pius X. snížil r. 1911 bulou »Supremi
disciplinae<< pro celou církev počet zasvěcených
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svátků na osm. Zasvěcenými svátky zůstaly tyto
svátky P á n ě : Narození, Obřezání, Zjevení a Na
nebevstoupení Páně; sv á t k y P. M a r i e : Ne
poskvrněného početí a Nanebevzetí Panny Marie;

svátky

svatých

: sv. apoštolůPetraa Pavla

a Všech svatých. Slavnost Božího těla byla přelo
žena na nejbližší neděli.
0 zrušených svátcích měla chrámová slavnost
zůstati nezměněna, takže pominula pouze povin
nost zdržovatí se zakázaných prací a slyšeti mši sv.
Někteří biskupové vyžádali si od apoštolské sto
lice svolení, aby pro jejich diecése zůstaly zrušené
svátky v platnosti.
Nový kodex církevního práva, platný od svato
dušních svátků 1918, připojil ke svátkům ponecha—
ným bulou papeže Pia X. 2 r. 1911 ještě svátek

Božího těla a svátek sv. josefa 19.

března (Kod. círk. pr., can. 1247, g 1.).
Kromě těchto všeobecných svátků světí se svát
ky zemských patronů.
Zákonem republiky československé ze dne 3.
dubna 1925 uznávají se svátky uvedené v kodexu
církevního práva. K nim přistupují památné dni:
sv. Cyrila a Metoděje (5. července), sv. Václava
(28. září), M. ]. Husa (6. července), 28. říjen a
jako svátek práce 1. květen.

Kterak světime sváteční den?

Přikázání církevní žádá, aby věřící v těchto dnech

a) nekonali zakázaných prací, t. j.
prací, které se nesrovnávaji s povahou dne sváteč

ního,a b) aby byli zbožně příto-mni

mšisvatě

Mimo to doporoučí církev sv., aby věřící ve dny
sváteční přijímali svátosti, poslouchali kázání, po—
učovali se o povinnostech křesťanského života a
konali dobré skutky.
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Poslouchati kázání není sice církevním zákonem
výslovně nařízeno, ale věřící mají povinnost po—

slouchatí kázání, aby se poučili o pravdách víry
a povinnostech křest'. života.
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Pročse postíme?
OTÁZKA 213, 214

PŘÍPRAVA:
V postě a adventě předpisuje církev svatá půst
hlavně proto, abychom činili pokání za hříchy.
S tim se nesrovnávají hlučné radovánky a zvláště
taneční zábavy. Proto jsou katolickému křesťánu
v adventě a v době svatopostní zakázány, poněvadž
»všechno má svůj čas; je čas veselí a čas kvílení<<
(Kaz. 3, l4.).
Mnozí křesťané postili-se už od počátku dobro
volně. Teprve později nařídila církev sv. půst a
stanovila jej přikázánímí. Proč tak učinila? - Uči
nila tak jako pečlivá matka, jíž záleží mnoho na
blahu a prospěchu dítek, učinila tak jako nejlepší
pasačka, která své ovečky vede na dobrou pastvu.
Proč církev sv. nařídila půst, vidíme nejlépe v ži
votě sv. jero-nýma.
P R 1K L A D : Bibl. děj. čl. 55. (Daniel.)

Anebo:
Asi 30 let po osvobození církve císařem Konstan
tinem narodil se v Dalmácii r. 340 s v. ] e r o 11y m.

jeho křesťanští rodičové byli bohabojní a zámožní.
Nadaného hocha vyučovali nejprve sami doma. Ve
čtrnácti letech odešel do Říma, aby se tam cvičil
ve všech vědách a umění. jelikož dosud nebyl po
křtěn, nebylo mu možno zúčastňovati se křesťan—
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ských bohoslužeb. Zato však častěji navštěvoval se
svými spolustudenty hroby sv. mučedníků, aby se
zde modlil a čerpal hrdinné nadšení pro další svůj
život. jeroným dostal se však jako student do leh
komyslné společnosti. jak později trpce si stěžuje,
zapleten byl s nimi do těžkých hříchů a nepravostí.
Po přijetí milosti sv. křtu dostal se na dobrou a
zbožnou cestu, po níž dále kráčel s dobrými a zbož
nými přáteli.
Po několika letech odebral se do syrské pouště
u Antiochie, aby se zde Pánu Bohu zasvětil. Chtěl
mu jako poustevník sloužiti. Za hříchy spáchané
v mládí chtěl zároveň činiti pokání. Po příkladu
svého Božského Mistra a sv. mužů oddával se velmi
přísným postům, takže jeho tvář úplně zbledla.
Přes to trápen byl velikými pokušeními. Zlého ne—
přítele však zaháněl přísným postem a tím, že krotil
své tělo.
V tomto přísném životě pokračoval i v Betlémě.

Denním zaměstnáním mu byla práce, modlitba a
půst. Slavným se stal svými učenými spisy, zvláště
překladem Písma sv. do latiny. Zemřel ve vysokém
stáří v Betlémě r. 420. Církev sv. uctívá ho jako
největšího církevního učitele na západě.

VYSVĚTLENÍ:
]. jest užitečno se postiti, p r oto ž e p o ste m

činíme pokání

za hřích .—Sv.jeroným

vedl ve svém mládí hříšný život. ím chtěl pykati
za své hříchy? - Pán Bůh přijal jeho půst zajisté
rád a vděčně. jmenujte z Písma sv. osoby, které
postem činily pokání za hříchy! - (Obyvatelé v Ni
nive.) jak přijal Bůh jejich pokání? 
Postem můžeme konati pokání za své hříchy.
Proto církev sv. předpisovala ve starých dobách
velmi často půst jako pokání za hříchy. U ž p o 
h an é si za pokání ukládali půst. (jon. 3, 7.)
l s r a e l s k ý m zapovídal zákon některé pokrmy
a nařizoval přísný půst v den Smíření za hříchy.
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F a r i z e 0 v ě postívali
(Luk. 18, 12.)

se dvakráte

Postil-li se s v. Alois

za týden.

za jediný lehký "svůj

hřích, co bychom měli činiti teprve my, ubozí hříš
níci? 
»Posti se, poněvadž jsi zhřešil, postí se, abys
zase nezhřešil.<<Postem odpykáš si hříchy a pře
můžeš vítězné útoky nepřítelovy.<<(Bisil.)
2. jest užitečno se postiti, p r oto ž e s e p o 

stem učíme přemáhati, t.j. odpíratizlým
náklonnostem. Čím byl trápen sv. Jeroným za po
bytu na poušti? - Sám piše: »O, jak často jsem se
i v samotě pouště, slunečním žárem vyprahlé, viděl
a v duchu pohyboval uprostřed hříšných rozkoší
a radovánek římských. . . Obličej byl posty zsinalý,
ale duch ve studeném těle prahnul po vřelých žá
dostech... Každé pomoci zbaven, vrhl jsem se
k nohám ježíšovým, svlažoval slzami a tělo krotil
častými posty. Po mnoha slzách a vroucích modlit
bách viděl jsem se zase ve společnosti nebeských
zástupů andělských.<
Čím krotil sv. Jeroným zlé náklonnosti a žádo—
sti? —Tyto žádostí podobají se divoké zvěři, které
povstávají proti dobrému duchu u člověka. jak se
nejlépe krotí divoká zvěř? - Krotitelé vypravují, že
nejlepším prostředkem je půst. jak lze učiniti mla
dého, prudkého koně povolným? - (Nedostane
ovsa.) Tak můžeme postem krotiti zlé náklonnosti
a žádosti, čili učíme se přemáhati. Zlé žádostí a
náklonnosti podporuje nestřídmost a bujný život.
0 zlých náklonnostech platí slovo Spasitelovo:
»Takovýhle rod však nevymítá se, leč modlitbou
a postem.<< (Mt. 17, ZO.)

Pán ježíš na poušti kromě postu tělesného s ni
kým nemluvil, teskno a chladno snášel, málo spal
a namáhal se při modlitbě. K podobnému postu zve
i tebe: »Chce-li kdo za mnou přijíti, zapři sebe
sám, vezmi kříž svůj na sebe každodenně a násle
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duj mnel<<(Luk. 9, 23.) Proto odpírej si dobrovolně
někdy i to, co je dovoleno. Tím zesílíš, abys uměl

trpěti.
3. jest užitečno se postíti, p r o t o ž e p o stem

prospíváme

svému zdraví. »Z mnoha

jídel bývá nemoc, ale člověk zdrželivý život si pro
dlužuje.<< (Sir. 37, 33, 34.) Hle, jak užitečný a
prospěšný byl půst Danielovi a jeho třem druhům
na dvoře královském! E(Dan. 1, 15.) Křesťané za
chovávali dříve posty časté a přísně. Ve všední
dny, zejména v době předvelikonoční, nejídali nic
až do západu slunce. K večeři mívali jen rostlinné
pokrmy. Ve svatém týdnu požívali jen suché ovoce,
chléb se solí a vodu.
S v. ] e r o n ý m učí, že půst je matkou zdraví
a nestřídmost matkou mnohých nemocí. Nemocným
často ukládá lékař půst od jistých pokrmů a nápo
jů. Mnozí svatí nejedli po celý život masa. je zná
mo, že se živili chlebem a zeleninou a dosáhli vy
sokého věku. Sv. Antonín žil 105 let, sv. Pachonius
110, sv. Romuald 120.
Dobrotu postu poznávali i pohané. Sparťanský
zákonodárce Lykurgos cvičil mládež postem a vy
chovával mravný národ. Řecký lékař Hippokrates,
který se dožil 140 let, jako důvod svého vysokého
stáří označil půst.

NAUČENh
Církevní otec s v. B a s il píše: »Zachovávej
půst a měj jej pro stáří v úctě; jeť tak stár, jako
samo lidstvo! Půst nařízen byl už v rájí.<<- Smějí-li
se někteří lidé postu, nedejte se nikdy k přestupu
jeho svésti! Zvláště v pátek pomněte: »Můj Spasitel
pil v pátek z lásky ke mně ocet a žluč. A já jej mám
svou nezdrženlivostí urážetí?<<
Pravý půst se jeví také v tom, že se zdržujeme
hříchů. Nejen ústa, nýbrž také Oči, uši, nohy, ruce
a ostatní části těla se mají postíti. Tance a plesy
jsou zvláště v adventě a postě, tedy o hlavních čás
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tech roku, zakázány, aby se nesplnilo slovo Páně:
»Obrátím slavnosti vaše v nářek a všechny písně
vaše v žalozpěvy.<< (Amos. 8, 10.)
Proto se cvič a přemáhej!
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Třetípřikázánícírkevní
OTÁZKA 215

PŘÍPRAVA:
Církev svatá si výslovně přeje, aby se její dítky
cvičily v sebezapírání. Kterým přikázáním tak na
řizuje? - jak zni třetí přikázání církevní? - Kdo
z vás se už postil? —Rozeznáváme dvojí postní
dny: vlastní postní dny a půst zdrženlivosti.

PŘÍKLAD:
Půst nalézáme téměř u všech náboženských spo
lečností. Půst měli a zachovávali již p 0 h an é.
R e kov é a R i m a n é se postívali před slav
nostmi a před obětmi. T u r e c k ý, každoroční
šestinedělní přísný půst počíná znamením —třemi
ranami z děla.

Národ

israelský

se také přísnépostil.

Kromě toho se postili židé také dobrovolně v době
neúrody, nebezpečí a při všeobecném pokání. jme—
nujte osoby z Písma sv., které se postily? (Ninivšti,
Mojžíš, Esther, judita, Daniel, Ananiáš a Misael,
stařec Eleazar, matka makabejská se svými syny,
sv. jan Křtitel a Pán Ježíš.)

Po příkladu Spasitelově

se postili

apoštolové a první křesťané. Tak povstal půst o ve
likonocích (na Velký pátek a Bilou sobotu). Mnozí
se postili každý týden ve středu (den zrady) a v
pátek (úmrtní den Páně). Později byl zaveden
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40denní půst jako příprava na velikonoce. Dle řím
ských děkovných slavností byly zavedeny posty
kvatembrové, na poděkování Pánu Bohu za přijatá
dobrodiní s prosbou o hodně kněze a s pokáním za
hříchy. Také ve svatvečery byly posty zavedeny.
Ano i v adventě byl předepsán půst. A jak se půst
zachovával? - Mnohem přísněji než dnes. 5 po—
čátku lid po celý den nic nejedl. Teprve večer po
jedl něco málo. Dovolena byla jenom ryba &rost
linný pokrm. Časem byl půst tento zmírněn. Ny
nější půst stanoví postní řád jednotlivých biskupů.

VYSVĚTLENÍ:

I.Coznamená»postítí se<<?
»Postíti se<<_
znamená odepříti si některý pokrm

anebo značnější část denní stravy. Můžeme se také
dobrovolně postiti. Kristus Pán dal nám zde velmi
krásný příklad. Rovněž poustevnící, sv. František,
sv. Klára, sv. Karel Boromejský, sv. Alois. Mnozí
se spokojili po celé dny pouhými kořínky, vodou,
chlebem a zeleninou.
2 V čem pozůstává nařízený p ú s t új m y ?
Půst újmy záleží v tom, že se jednou za den a to
nikoli před polednem, do syta najíme. jelikož však
mnozí nevystačí pro slabost s jednodenním nasy
cenim, bylo už dříve dovoleno ráno a večer něco
málo pojistí. jak mnoho lze jisti, nelze přesně sta
noviti. Sytost pokrmů anebo snad potřeba jednot
livcova jest směrodatným měřítkem. Mimo stano—
vený čas není dovoleno jisti, toliko s dispensí,
neboli osobní úlevou, kterou zjedná duchovní
Správce nebo zpovědník. Hříchem by bylo neupo
slechnoutí postního přikázání.

3.Kdy je předepsán půst újmy?
Půst újmy je předepsán ve svatvečery: Nanebe
vzeti Panny Marie, Všech svatých a každý den do
by svatopostní kromě neděl.
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Svatvečery (víl-igie, od vi-gí-lare =“bdíti) před—
cházejí před některými svátky. Pr-v-n-íkřesťané se
připravovali už v předcházející den na svátky. Na

večer se shromažďovali buď v katakombách ane

bo v soukromých domech a celo-u noc se modlili
a služby boží konali. Po pronásledování křesťanů
byly svatv-ečery přeloženy na samu slavnost. jako
památka zbyl- svatvečer vánoční. Dosud- se konají
služby boží o půlnoci.
Církev sv. ustanovila čtyřicetidenní půst po pří—

kladu Pána ježíše, který se na poušti před veřejnou
činností vykupítelskou 40 dní postil. Svat-opostní
doba je dobou přípravy na velikonoce, je dobou
pokání. K pokání patří také půst. - V které d=ny
bylo Boh-u děkováno za přijatá dobrodiní? (V kva
tcmbrové.)

4. Kdo jest povinen zachovávati

půst?

Církev sv. nechce šk—oditivzrůstu těla a zdraví
“křesťanů.Neukládá mu také břemen, jež by snéstí
nemohl. Proto postní řád neplatí pro ty, kteří ne
jsou dorostlí. Kdy přestává tělo růsti? (V 21 le
tech.) Šetří také síly starých lid-í.Stáří 60ti let není
vázáno po-stním řádem. Všichni ostatní jsou po
vinni přikázání postní zachovávati.

5. Koh-o omlouvá postní řád?
Nemocné, kteří pro slabost potřebují silnější
stravy. - Chud'obuné lidi a žebráky, odkázané na
almužnu. - Vojíny ve službě. - Lí-dvitěžce pracují
cí. - Všechny, kteří se stravují v hostinci. - Koho
.se v pochybnosti otážeš o radu? —

NAUČENh
Musíme zachovávatí půst? - Smít-e se postiti?
.- (Sv. Alois se už jako dítě po—stil.Ve 13 letech se

spokojil třikrát v týdnu s vod-ou a chlebem. Také

sv.

Růžen

a se v mládí postila. Od-řeklasi

ovoce, které tak ráda jí-dala. Učinila tak z lásky
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k Bohu a veškeré ovoce, jež dostala, rozdala dé
tem. Po příkladu sv. Aloise požívala ve středu,
v pátek a v sobotu jen vodu a chléb.) jak byste
se vy mohli cvičiti v postu? - (Přestat dříve jísti,
odříci si jídlo, které máš nejraději, .nebýti vybíra
vým.) Buď tedy pán-em sebe! Přemáhej a zapírej
se! Bedlivě zachová-vej půst! Zachovávati půst je
též zdravé. - jez do polosyta, pij do polopi-ta, vy
jdou ti na plno léta!!
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Přísnýpůst
OTÁZKA216

PŘÍPRAVA:
Když se Kristu

s Pá-n rozhodl začíti dílo

učitelské & vykupitelské, odebral se do samoty,
kde se mod-lil a postil po čtyřicet daní. Modlitbou
a post-em se připravoval a sílil k velikém—uúkolu.
»A postí—vse čtyřicet dní a noci, potom

zl-ačně|.<<

(Mat. 4, 2.)
Když se n a h o ř e T a bo r proměnil, zvolil
si tam za své společníky. ty, kteří kdysi cestou pos
tu k blaženosti nebeské spéli, totiž Mojžíše a Eliáše.
0 M oj ž í š o vi víme, že se posti'l čtyřicet dní a
noci, než přijal desky Zákona. O E-l i á šovi se
v Písmě sv. dočítáme, že se též čtyřicet dní a noci
postil, než se mu zjevil Hospodin na hoře.
Na veliký den smíření lsra-elité dvacet čtyři ho
diny n-icnejedli. Bratří makabejští a stařec Eleazar
podstoupí-li raději smrt, než by byli zákaz o poží
vání vepřového masa přestoupili. l my máme přís
ný půst, který jest nám zachovávati.
PŘÍKLAD:
Bibl. děj. čl. 53. (Prorok Jonáš)
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VYSVĚTLENÍ:
K postu újmy se druží p ů st

p ř í s n ý. Přísný

půst je předepsán zvláště na Š t ě-d rý den, na

Popeleční střed-u,v Suché pátky, ve

všechnypátky doby sva-topostní a v
sobotu před Božím hodem sva—to
dušním.

- Přísným postem rozumíme půst od

masa 5 postem újmy sou-časně.

'

Kdo je povinen- přísným postem ?

- Každý katolický křesťan od svého sedmého roku
je povinen zachovávatí přísný půst, ovšem není-li
omluven zvláštním důvodem. Rozumných. důvodů
je mno-ho. V naší diecésí se každoročně předčítá
postní řád celý s kazatelny a bývá vyvěšen na
kostelní bráně. Pro jednotlivé dny se přísný půst
oznamuje v kostele. V naší diecésí se přísný půst
promíjí kromě Velkého pátku: a) pocestným, ces—
tujícím, také průvodčím dopravních prostředků,
b) hostinským stravovatelům, rovněž i těm, kteří
se stravují v hostincích, nebo pravidelně berou
stravu 2 hostinců, c) osobám, které žijí v nekato
lických domácnostech a zde se stravují, d) osobám
vojenským a rodinám, u nichž vojenské osoby jsou
ve stravě a na bytě, e) všem, kteří musí konati vel
mi těžké práce, f) osobám, které si berou stravu na
celý den s sebou do dílny.

Proč je nařízen přísný půst?

Mnohý věřící nemá rád půst. Tak mnohý se od
volává na Krista Pána, který pravil k zástupům:
»Slyšte a rozumějte: Ne, co vchází do úst, poskvr
ňuje člověka, nýbrž co vychází z úst, to poskvrňuje
člověka.<<(Mat. 15, ll.) - Tím nechtěl Kristus Pán
vystoupiti proti postu. Nikoli pokrm, který do úst
vchází, znečišt'uje člověka, nýbrž hřích neposluš—
ností poskvrňuje duši.

a) Kristus

Pán sám se postil. Čtyřiceti

denním postem a modlitbou se připravoval na svůj
veřejný úřad učitelský. Rovněž tak činili M oj ž í š,
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Eliáš

a Daniel.

Svatí N. Zák. tak se

postili, že je obdivujeme, ale nemůžeme napodo

biti;Sv.Alois, sv. František z Assisi!

Naše postní řády jsou mnohem snazší a jsou uspo
řádány tak, abychom mohli příkladu Pána ježíše
& svatých následovati. Osobní úlevy nebo postní
dispens může na požádání zjednati od biskupa du
chovní správce nebo zpovědník; ten poradí také
v různých pochybnostech stran postu. Neuposlech
nutí postního přikázání by bylo hříchem.
b) Během roku hřeší mnozí n e s t ř i d m o s t i

v j i d le a pití.

Už mnohý odvrátil od sebe pos

tem a pravým pokáním trest boží. Město N i n i v e
chtěl Bůh zhladiti pro hříchy. »Hříchy města Nini
ve,<< pravil Hospodin jonášoví, »volají ke mně.
Vstaň tedy a jdi tam kázat pokáníl<<Ninivští uvěřili
slovu božímu, uložili si půst a velcí i mali se oblékli
v roucho kající. Sám král si posypal hlavu popelem
a dal provolatí: »Každý ať zanechá zlé cesty své;
snad odpustí nám Hospodin a nezahyneme.<<A Bůh
viděl jejich pokání, smiloval se, a Ninive nezahy
nulo.
Církev svatá předpísuje půst hlavně na to, aby

chomčínili pokání

za hříchy. S tím se ne

srovnávají hlučné radovánky a zvláště taneční zá
bavy. Proto se jich katolický křesťan v adventě a
v době svatopostní nezúčastní. »Všechno má svůj
čas: je čas veselení a čas kvílení.<<(Kaz. 3, l, 4),

aby se nesplnilo slovo Páně: »Obrátím slavností
vaše v nářek a všechny písně vaše v žalozpěv.<<
(Amos 8, 10.)

c)Půst osvěcuje rozum a posiluje

v ů ] i. Cvičíme se jim v sebezapírání a v sebeovlá
dání. Cvičení dává umění.-Sebezapíráním chystali
se vždycky slavní lidé k velikým skutkům. Alexan
der Velíký si umínil ovládnouti celý tehdejší známý
svět. Dílo se mu ku podivu rychle dařilo. Kdysi
dobýval za parných letních dnů rozlehlých krajů
asijských, a tu byl i se svým vojskem tak žízní utrá

182

pen &zemdlen, že už ani dále postupovati nemohl.
V této nesnází se jednomu jeho vojínu podařilo na
lézti několik kapek vody prýšticí ze skály. Zachytil
je do přílby a nesl jako vzácný dar králi. Ale slavný
vojevůdce vylil s povděkem přijatý dar na zemi a
obětoval jej bohům. jaká to duševní síla!

d) Půst prospívá i tělesnému zdra—
ví, zachovává a prodlužuje náš po
zemský živ-ot. Tři mládenci u královského dvora
v Babyloně jedli jen pokrmy rostlinné abyli zdrávi.
Sv. Nil se velmi postil a dosáhl věku 95 let. Pou
stevník sv. Pavel byl živ o chlebě a vodě a dosáhl
113 let. Sv. Antonín se dožil 105 let, sv. Jeroným
100 let. Zdrženlivost je matkou zdravi. Občasný
půst jest příkazem zdravovědy.

NAUČENh
Z lásky k Ukřižovanému zachovávej svědomitě
přísný půst! Vzpomínej na Božského Spasitele a na
jeho utrpení! Děkuj Vykupíteli za jeho utrpení a
_přinášej rád malé oběti; třeba se zřekni dovolených
zábav, sportu, her! Sv. Rosa zřekla se i ovoce.
V měsíci Ramadanu zříkaji se Turci jídla i nápoje,
ani si nezakouří a postí se přísně od rána do ve
čera. Kdo se dovede přemoci, je mužem.

MODLEMESE:
O, Bože, který čtyřicetidenním postem očišťuješ
svoji církev, propůjč svým dětem, aby dobrými
skutky dosáhli toho, oč se snaží zdrženlivosti a se—
“bezapíráním, skrze Kr. P. n. Amen.

47 Pracujl
P Ř Í P R A V A:

O s v. Sim pl i ci o v i, pozdějším papeži, se
vypravuje, že chodil kdysi nečinně a přemýšlel, ja—
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kě povolání by si měl zvoliti. Odebral se na poušť
a zde se chtěl otázati Boha na své budoucí povolá
ní. Tu slyšel hlas: »Simplicie, podívej se na zem!<<
Simplicíus uposlechl a hle - uviděl mraveniště. jaký
to zde život, shon a běh? Lenochu, jdi k mravenci
a uč se od něho, jak pracuje! - již v pravěku lid—
ského pokolení, sotvaže se lidstvo rozdělilo v ně
kolik málo rodů, spatřujeme rozdílná povolání lidí
a rozmanitá řemesla. Kain byl rolníkem, Abel pas—
týřem ovcí. Potomci Kainovi vynalézají prvá ře
mesla. jábel tká stany, jubel zhotovuje hudební
nástroje, Tubalkain kuje železo a zdělává měd'. Tak
si každý z nich podle schopnosti a vrozené náklon
nosti volil jiné povolání. V evangeliu zříme jiné
neúmorné pracovníky z povolání: r y b á ř e g a 

Hlejské.

P Ř ÍKLAD :

(Bibl. děj. čl. 82.) jednou z rána stál Pán ježiš
u jezera Genezaretského. Lidé se kolem něho tísnili,
aby slyšeli slovo boží. U břehu byly dvě lodičky.
jedna patřila Šimonovi a jeho bratru Ondřejovi.
Do té vstoupil ježíš a poprosil Šimona, aby maličko
odrazil od země. Potom se posadil a z lodi učil zá—

stupy.
Když domluvil, řekl Šimonovi: »Zajed' na hlubi
nu a rozestřete sítě k loveni.<< Šimon odpověděl:
»Mistře, celou noc jsme pracovali a nic nechytili,
ale na tvě slovo rozestřu sít' poznovu.<<jeli tedy na
hlubínu a zahrnuli tolik ryb, že se jim sít' až trhala.
] pokynuli společníkům na druhé lodi, aby přijeli
a jim pomohli. Ti přijeli a naplnili obě lodice, že

se tak tak nepotopily.
VY8VET LENÍ:

Galilejští rybáři pletli sítě, lovili ryby a z lovu
svého si získávali peněžité prostředky, aby si mohli
opatřiti své potřeby životní. A tak všude, kamkoli
jen pohlédneme, vidíme různé stavy, rozličná po
voláni. Všichni lidé podléhají zákonu práce.
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Práce je údělem člověka. Každýčlo
věk musí pracovati. Jeden hoch byl kdysi tázán:
»K čemu jsme na světě?<< Tu hoch odpověděl:
»K práci.<<A měl pravdu. Podívej se jen do přírody!
_lak všechno pracuje! Zvířata, rostliny, ano i ka—

mení. Prameny vyvěrají; »potok jde lučinou, po
spichá od lesa<<.Pozoruj hvězdy na nebi!

Pracuje se duševně a tělesně. Obo
jí práci konal 3 posvětil Kristus Pán; _vNazaretě
pomáhal P. je ž íš svému pěstounu v řemesle a
po jeho smrti pracoval sám jako tesař. :(Marek 6,
3.) Bez práce se lidská společnost neobejde. Ruka
i hlava patří k sobě. Ve Starém Zákoně si 1s r a el i—

t é vys-okovážili každé práce. P atria r c h o v é
byli lidé, kteří se pilně a neúnavně zabývali prací;
v ní viděli nejlepší prostředek, aby nebezpečné váš
ně, jež dřímají v nitru, tlumili a v ctnostech prospí
vali. A pozdější u či telé Z á k o n a právem ří
kali: »Kdo nenaučil syna svého některému řemeslu,
naučil jej loupežiti.<< Věděli dobře, že se prací vše—
chny dobré schopnosti v člověku rozvíjejí, sílí, po—

vznášejí.Proto pracovatí

je potřeba. 

Kůň je stvořen k tahu, pták k letu a člověk k práci.
Už v ráji nařídil Bůh, aby Adam pracoval. Zahrada
boží, ráj, byla úrodná, vydatně zavlažovaná nížina
- snad někde při řece Eufratu. Rostlo tam hojně
ovocného stromoví, jmenovitě palmy a iikovníky.
Nejvzácnější byl »strom života<<.Ovocem jeho se
první lidé udržovali tělesně zdraví a nesmrtelní.
Rajská půda, Bohem zvláště požehnaná, štědře od
měňovala jejich práci: měli všechno, čeho potře
bovali k blaženému životu. Tato práce byla příjem
ná a připravovala prvním lidem roz-koša blaženost.
Když však zhřešili, stala se jim práce obtížnou
a přísným pokáním. »Země ti bude zlořečena; trní
a hloží ti bude rodit. V potu tváře budeš jisti chléb,
dokud se nevrátíš do země. Ano: prach 'si a v prach
se vrátíš.<<Práce se stala povinností. »šest dní b-u
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deš pracovatí.<< (5. Mojž. 5, 13.) »Nechce—li kdo
pracovati, ať nejíl<<(2. Soluň, 3110.)
P r a c o v a t i je spasitelno: práce namáhavá
je pokáním za hříchy, práce bedlivá chrání od po
kušení, práce v posvěcující milosti je záslužná pro
nebe. - »Dobré jest muži, nese-lí jařmo (Páně) od
svého mládí.<<(Pláč 3, 27.) Boha vzývej, ruky při
dej! Vítej slunce s modlitbou v srdci a s prací v ru
kou. Jaké dílo, takový plat zde i na věčnosti. Za—
hálka je počátkem hříchů. Pilná práce nás chrání
před pokušenim a hříchy. Poněvadž je práce spo
jena s obtížemi a námahami, můžeme jí činiti po
kání za své hříchy.

Proč jsou mnozí dělníci nespo
kojení a bez náboženství?Vživotě se

potkáváme s dělníky, kteří mnoho pracují a práci
svou považují za hroznou nutnost a nesnesitelné
břemeno. Nebylo tomu tak vždy. Až asi do r. 1500
považovali křesťané práci za povinnost, kterou jim
uložil Bůh. Práci svou počínali a končili s Bohem.
Před 400 lety se rozšířil názor, který lidem uloupil
víru ve věčnost a za to jim ukázal jako správnou
vyhlídku do života bohatství, požitek a příjemný
život na zemi. Bohatí kapitalisté se snaží obohatítí
z práce dělníků, za kterou jim velmi špatné platí.
Dělnické třídy chtějí mnoho vydělatí, mnoho užíti
a pokud možno málo pracovatí. Řídí se podle zá
sady: »Zpříjemnití si život; není věčnosti, není
shledáníl<< - jsou také hodní, křesťanští dělníci.
Těch se ujímá církev sv. & zasazuje se o jejich
spravedlivou mzdu. Katoličtí dělníci se seskupují
v katol. dělnických spolcích, aby snázeji mohli pro
saditi své požadavky. Proto třeba odstraniti vypo
čítavé zaměstnavatelské sobectví a zavésti oběta
vou lásku sloužící bližnímu. Zdůrazňujeme: >>]ežíš
Kristus chtěl sjednotití všechny lidi poutem lásky,
jež je zdokonalením spravedlnosti, aby lidé, pro
dchnutí vzájemnou láskou, pracovali, vespolek si
prokazujíce dobrodiní.<<
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NAUČENh
(Bibl. děj. čl. 141. O dělniCich na vinici.) - Kdo

Bohu slouží, dobrého má hospodáře. Nebeským
hospodářem je Bůh, správcem ježíš Kristus, vinice
je církev Páně. V různém věku _povolává Bůh svou
milostí k životu pro nebe záslužnému: jedny hned
od malička, jiné v mladistvém a v mužném věku,
některé až ve stáří, ano i v poslední hodince. A kaž
dý, kdo pracuje záslužné, dostane za odměnu ne
beskou blaženost. Proto si pamatuj:
»jest práce povinnost, jež z tvo-rů činí lidi,
a práce potřebna jak láska člověku.
Kdo práci zasívá, ten spokojenost klídi
&mir si uchová ve srdcí do věků.<<

A Bůh se neptá při posledním soudu,
zda kámen lámal jsi neb zda jsi verše psal;
ať čeho myšlenkou, ať pluhem oral hroudu,
ten každý spasen je, kdo dí: >>]a p r a c o v a l.<<

(M. A. Šimáček)

TICHÉ ZAMĚSTNÁNÍ:
Čím budu? - Kteří lidé pracují tělesně a kteří
duševně?
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Otcovský dům - hlavní škola
OTÁZKA 217, 218, 219

PŘÍPRAVA:
Bů h, nebeský Hospodář, povolal všechny lidi
do práce na svou vinici. Každému z nás určil obor
životní činnosti, to jest povolání neboli stav. Ve
stavu tom ukládá Bůh Desaterem každému zvláštní
povinnosti. Čím jsou povinni rodiče a pěstouni dě
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tem? Čím jsou povinni zaměstnavatelé podříze
ným? - Čím je povinen občan státním zákonům?

PŘÍKLAD:
Slavný africký cestovatel Stan l e y byl přijat
za vlastniho syna jedním velkoobchodníkem v se
veroamerickém městě New Orleansu. V svém živo
topise Stanley vypravuje s dojemnou vděčnosti,
kterak tento druhý otec často vložil ruce jeho do
rukou vlastních a jal se jej poučovati o významu,
ceně, kráse a přednostech mládí. »Mládí jest jen
krátká, sváteční doba, kterou třeba využitkovati
k posile svalů, ale i k sbírání květů vědění a k na
trhání zralých plodů poznání. je na čase připraviti
se k daleké cestě, jichž chceš podniknouti. Viděl
jsi u lodi v dokách, že před plavbou béřou na pa
lubu potřebný náklad, spiži a dostatečně zásoby na
dobu plavby. Zanedbá-li kapitán své povinnosti,
zajde mužstvo hladem. I ty, drahý hochu, dosud jsi
v loděnici a uvaž, zda máš vše k cestě pohotově,
zda máš všechny zásoby na palubě.<<Krásná slova!
Hlas pečlivého otce ozývá se v nich. Platí každému
jinochu. Proto rodiče a pěstouni jsou povinni dětem
dáti výchovu v pravé víře a v bázni boží pečovati
o jejich blaho časné, aby neztroskotaly.

VYSVĚTLENH
Na otázku: »Proč zde Žljl, jaký je cíl mé cesty<<,

odpovídalo. vždy a u všech národů jejich nábožen
ství. Náboženství křesťanské praví, že člověk je
zde na světě z vůle boží. Náboženství mi praví,
ja k m á m ž i t i, abych si založil šťastný život
zde na zemi a po smrti došel vyšší, čistší duchovní
blaženosti u svého Stvořitele.

Náboženstvíje základem pravého,
pevného charakteru. Onomijasněurčuje
zásady života. A jen ten, kdo vždy a stále se snaží
podle jeho nařízení žíti, je pevným charakterem,
poctivou povahou. Stýskáme-li si dnes na věrolom—
188

nost, nepoctivost a špatnost mnohých lidi, zejména
naší mládeže, lze říci, že příčinou toho jest jen ne
dostatek opravdové zbožnosti.

Náboženstvíje pramenem

útěchy

ve

všelikých bolestech a strastech ži
vota. Vzpo-meň na největšího trpítele v St. Zák.
joba! Kdo jej sílil? - Vzpomeň na ježíše Krista,
klečícího v zahradě getsemanské, který ulehčuje
své duší modlitbou!

A) Proto otcovský

dům je hlavní

š k olo u, je »počátkem moudrosti boží<<.Přeji-li
rodiče dítkám šťastného života, budou toho dbátí,
aby byly vychovávány v pravé víře a v bázni boží.
Říká se: Dobrý příklad - veliký řečník. jak veliké
hodiny ukazují, tak se malé podle nich řídí. jaký
otec, takový syn - >>jaká matka, taková dcera<<.
Nebo: »Kde kázeň, tam stud i bázeň<<. Otcovská
povolnost syna kazí. Chlapec ponechaný své vůli
je matce jen k hanbě. President Osvoboditel Ma
saryk prohlásil kdysi: »Náboženství náleží do
rodin.<<

Ale ono náleží té ž d o š k oly, protože škola
má výchovu domácí podporovati. Učitelé jsou po
vinni žáky vyučovati pro živ-ot časný, a tak je vy
chovávati, aby došli cíle věčného. Za výchovu škol
ní jsou rodiče a pěstouni před Bohem odpovědni.
Jako světský zákon rodičům nařizuje, že musí své
dítky posílati do školy, tak zase božský zákon, kte—
rý uložil rodičům starati se o dítě, jim ukládá, aby
do-hlédli, co se s jejich dítkem ve škole děje a zda
je vychováváno podle jejich vůle a v duchu jejich.
»Nebude-li Hospodin stavětí domu, nadarmo pra
cují, kteří stavějí jej. Nebude-li Hospodin ostříhati
města, nadarmo bdí, kdož ostříhá je.<<g(Žalm 126,

l.) »Zůstaň, Pane, Zůstaň s námi, duše naše přetvoř
v Chrámyl<<

B) Zaměstnavatelé

jsou povinnipodří—

zeným platiti spravedlivou mzdu a přidržovati je
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k dobrému. V životopise sv. císařovny Kunhuty se
vypravuje, že kázala stavěti v Bambergu chrám sv.
Štěpána. Stalo se, že mnozí dělníci v různou dobu
denní byli najati a podle doby své práce měli býti
odměněni. Za mzdu žádali křišťálovou nádobu,
plnou zlatých peněz, jež světice na stavbu chrámu
darovala. Sv. Kunhuta na jejich žádost vyzvala
dělníky, aby každý z nich do nádoby sáhl a z ní
vyňal tolik peněz, kolik chce. [ stalo se tak. Každý
z dělníků vlastní rukou sáhl po mzdě. A hle, nikdo
z nich nedovedl více peněz vyjmouti, nežli si po
měrně podle své práce zasloužil. Vlastní svědomí
vedlo ruku dělníků, že si nemohli více vzíti, nežli
si Opravdu zasloužili.
»Každému, kdo ti bude něco pracovati, vyplať
ihned mzdu!<< (T-ob. 4, 15.) »Hle, zadržena mzda
dělníků, kteří požali pole vaše, křičí, a jejich volání
vešlo v uši Pána zástupů.<< (jak. 5, 4.) - Mistry a
hospodáře napomíná sv. Pavel: »Pánové, proka—
zujte služeb-níkům, co jest spravedlivo a slušno, vě—
douce, že také vy máte Pána v nebi.<<(Kol. 4, l.)
»Nestará—lise kdo o svoje a zvláště o domácí své,
zapřel víru a jest horší nežli nevěřící.<<(1. Tím.
5, 8.)
Z a m ě s t n a n c i jsou zaměstnavatelům po
vinni věrně sloužiti a svědomitě pracovati. »Hoden
je dělník mzdy svě,<<zasloužené totiž prací svědo
mitou. (Luk. 10, 7.) Dokonalé odměny dojde dělník
»služebník dobrý a věrný<<v radosti Pána nebes
kého. (Mat. 25, 21.) »Cokoli činíte, konejte ze
srdce jako Pánu & ne lidem, vědouce, že od Pána

přijmete v odplatu dědictví (nebeské) Kristu Pánu
služtel<< (Kol. 3, 23, 24.)

C) Občan je povinen podřizovati se náležitě

státním

zákonům

a o zákony dobré se

přičiňovati. Velikou jeho povinností je volební po
vinnost. Za dobré zákony a dobrou správu veřejnou
má též svědomitý volič před Bohem zásluhu; za
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špatné zákony a špatnou správu je nedbalý a leh
komyslný v.olič Bohu i společnosti odpověden.
Osoby, které hlásají podvratné zásady, nepřejí ná
boženství, nebo jsou zaujaty pro-ti některým vrst
vám obyvatelstva, nemají býti voleny do zákono
dárných a správních sborů, protože by jejich čin
nost byla na újmu obecnému dobru.
Kdo se náležité podřizuje státním zákonům a
přičiňuje se také o dobré zákony, miluje svou vlast.
A to je povinností každého člověka.
»Vlast svou máš nad vše milovat!
To ve hvězdách zlaté psáno
a krasšího hvězdám nad zákon ten
zákona není dáno.<<

(Neruda, Písně kosmické)
(Německý básník Heinrich Heine napsal krásnou
baladu ze života vojenského. Do Francie, své vlasti,
se vracejí ze zajetí ruského po tažení Napoleonově
na Rus dva granátníci. Vracejí se s touhou, že uvidí
po letech svého zajetí drahou svoji vlast. Ale jak
se zarmo-utili, když přišedše do Alsas zvěděli, že
jejich zbožňovaný, vítězný vojevůdce Napoleon je
zajat a vojsko, jejich druhové, poraženo! Při této
zvěsti oba granátníci zaplakali jako děti. jednoho
znovu pálí rána, již zhojená. Druhý naříká, že ne
přečká oné pohany. Vzpomíná, že tam ve vlasti zů
stavil milovanou ženu, drahé děti, Ale těch lehčeji
oželí nežli svého vůdce a své vlasti. Zalem zhrou
cen potom usedá a cítí, že brzo již umře.

A nyní prosí svého kamaráda:
»O, poslyš, brachu, hlasu mého
dřív, nežli smrt mne schvátí.
Zde nenech těla mého vychladlého,
přej ve vlasti mi spáti. —
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A hrob můj ozdob křížem svatým
a pušku mou mí vtiskni-v dlaň
a bok můj opaš mečem klatým
a dej mi s sebou všecku zbraň.<<

Chce v tichém hrobě býti na stráži a klidně čekat
na časy, až Francie zase k své službě jej povolá.
Potom se rozloučí s lůžkem svým a zase půjde svo
bodu Francie chránit.
Tak zmíral rek, ochotný navždy sloužit své vlasti.
Láska k vlasti žádá, abychom pečovali podle sil
o duševní, mravní a hmotné povznesení svého ná
roda a přispívali ochotně na dobré vlastenecké
podniky. .
»Takž věrný synu vlasti
ve službě národa vždy stoupej výš,
co jemu blaha dáno aneb strasti,
to vlož si na svůj utrpení kříž.<<

(jan Kollár.)
Vzorem lásky k vlasti je sám Kristus. Ačkoliv
přišel, aby celý svět spasil, přece národ, z něhož
vyšel, miloval, jemu především svou nauku hlásal.
Z osob biblických vyznamenávaly se láskou k vla
sti: Mojžíš, jeremiáš, Judith, Ester, mučedníci ma
chabejští, _luda Makkabi, sv. Pavel; v našich ději—
nách: sv. Václav, blahosl. Anežka Přemyslovna, sv.
Panna Orleanská.

Sv. Václav náš program:
Když r. 1914 vypukla světová válka a rakouská
vláda všechny vlastenecké projevy “úzkostlivě po
tlačovala, zpívala se v našich kostelích svatovác
lavská píseň, až se klenby otřásaly. Bylat' jediným
svobodným projevem utajovaných citů vlastenec
kých.
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Když se za hranicemi tvořila česká vojska, zvo
lila si k svému ustavení velevýznamný svátek sva—
továclavský. Dne 28. září r. 1914 přísahali v Kijevě
v Rusku Starodružiníci na prapor svatováclavský,

zahajujíce odboj národa českého proti nespravedli
vé cizí vládě. Současně v týž den, aniž o sobě vě
děli, nebo byli smluveni, se ustavila česká četa ve

Francii. Tak silná byla myšlenka svatováclavská.
Den ten nebyl dojista volen nahodile.
První plu-k nového českého vojska v Rusku na
zván byl vhodně plukem svatováclavským a na je
ho plukovním praporu byl obraz svatého Václava.
Pod tímto praporem vybojovalo české vojsko slav
nou bitvu u Zborova. Teprve dne 6. srpna 1917
přeměnili Češi - a to zajisté k své škodě —název

pluku, pojmenovavše jej plukem Mistra jana Husa
a s praporu odstranili obraz našeho národního
světce.

Po skončení války byla prohlášena naše státní
samostatnost na Václavském náměstí u pomníku
svatého Václava.
Ke dni 28. září 1924 vydán byl pro naše vojsko
a ve všech posádkách předčítán tento armádní roz
kaz:
»Aniž o sobě věděly, přisahaly před 10 lety v týž

den svatováclavský na své revoluční prapory dob

rovolnická »Česká družina<< v Rusku a setnina ci—
zinecké legie >>Nazdar<<.Na dvou koncích Evropy,

v ruském Kijevě a ve francouzském Bayeonu, na
lezli se za hranicemi čeští a slovenští mužové, kteří
pochopili dějinný význam propukávajícího zápasu
o spravedlivější uspořádání světa. Nikým nevyzy
vání a nepoučováni uznali za svoji povinno-st, za
sáhnoutí činně do světového zápasu a přinésti vše
cky oběti, aby bylo našemu národu vybojováno
míst-o, které mu po právu náleží.
»Ces-ká družina<<v ruské armádě a českosloven
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ská setnina v cizinecké legii francouzské se staly
základem našich zahraničních vojsk, která vybo
jovala naši samostatnost. Vzpomínáme jich s úctou
a vděčnosti, jejich hrdinných činů a obětí, a čerpá
me z jejich příkladu důvěru, že i v budoucnosti
naleznou se v rozhodných dějinných chvílích mezi
námi lidé, pochopujíci dobu a odhodlání k činům
a obětem.
V Topolčanech dne 13. září 1924.
T. G. Masaryk v. r. - Ministr Malypetr v. r.

Když bývalý náš ministr financí dr. Rašín dal
raziti nové zlaté č e s k é d u k á t y, dal na ně

obraz svatého Václava.
jeho obraz měl by být všude v našich školách,
ve veřejných úřadovnách, v síních poslanecké sně
movny a senátu, a naši vládcové a zákonodárci
měli by si dáti heslo: Svatý Václav náš program.

Národ měl by se upřímně vrátiti k němu a pokra—

čovati v cestách, na které jej zavedl.

NAUČENh
Synu, dítě,
»Vlast tobě život dala, jí obětuj jej zas,
vlast tobě lásku dala, ji vroucně miluj zas,
vlast tobě slávu dala, jí slávu získej zas,
vlast tobě jmění dala, jí nes je v oběť zas.<<

(jan Svatopluk Presl.)

TICHÉ ZAMĚSTNÁNÍ:
Přečti si: Smiles, Moudrost života, str. 120 n.,
Foerster, Sebevýchova mládeže: Vlast.
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Přemábeipokušení!
OTÁZKA 220, 221, 222

PŘÍPRAVA:
Sv. janu Zlatoůstému

si stěžovalaže

na Olympia, že musí překonávati mnoho zlého.
Světec jí napsal, že všechno, co uvedla jako neště
stí a nehody, není neštěstím, nýbrž jen jednoho se
musí báti - hříchu. jak můžeme my uni-knouti nej
většímu neštěstí na světě - hříchu? Když budeme
poslouchatí napomenutí: »Přemáhej pokušeníl<< V
tom je nám vzácným vzorem sv. Antonín.
PŘÍKLAD:
ďábla.)

Bibl. děj. čl. 74. (Pán ježíš pokoušen od

Anebo:
S v. A 11to n i n opustil všechno a odešel na

poušť. Na poušti jsou lvi, dravá zvěř, která táhne
s hrozným křikem a řvaním, která se vrhá rychle
na kořist a roztrhá ji. Sv. Antonínovi se za celou
dobu nic nestalo. Od lvů měl pokoj. Ale ve dne
v noci ho pronásledoval jiný lev - »řvoucí, který
obchází, hledaje, koho by pohltil,<<- pokušení ke
hříchu. »jak jsi pošetilý, Antoníne,<<namlouval mu,
>>žejsi opustil svět! Zde tě obkličují hrůzy pouště,
doma bys měl pěkný a pohodlný život, dobře ob—
dělávanou zahradu, zde jsi tak od všech opuštěn,
v otcovském městě mohl bys se těšíti se sestrou,
mohl bys si založiti nový domov a býti šťasten po
boku věrné milované ženy a laskavých dětí. Zde na
poušti tě nikdo nectí, nikdo si tě nevšímá, u svých
spoluobčanů bys požíval cti a vážnosti! Také pro
tebe stvořil Bůh krásný svět s jeho radostmi. Chceš
sice Bohu sloužiti, nemohl bys tak činiti v své do
movině, tam bys mohl daleko více ke cti a slávě
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Boží vykonati, nežli zde v této samotě! Poslechni
mne, nebuď blázen, vrať se a nemuč se!<< Tak
k němu mluvil zlý duch. jeho lichotivé řeči mu nic
neprospěly. Tu blíží se k němu postava - postava
divoké nestvůry -, aby ho poděsila a s pouště za
pudila. Sv. Antonin však bojoval dobrý boj. Bo
joval 20 let. A když si častokráte zavzlykl a byl
by si snad už zoufal, přece zvítězil. A po děsných
pokušeních zavítal do duše jeho svatý mír a bla—
žený pokoj. Neboť Bůh byl s nim, Bůh byl “svěd
kem jeho bojů, Bůh mu za to dopřál vítězství.
A tak sílil na duchu, až se stal těšitelem a rádcem
jiných zkoušených duši.

VYSVĚTLENÍ:

Kdo tak těžko pokoušel sv. Anto
n i n a ? - (Dábel.) a) Od té chvíle, kdy se ďáblo
vi podařilo svésti první rodiče v ráji ke hříchu,
svádí neboli pokouší ke hříchu každého člověka.
»Dábel s ostatními zloduchy obchází jako lev řvou
ci. . .<<Nesmíme se tedy diviti, že i nás ďábel po

kouší. Už o Pánu ježíši se praví: »Tehdy veden
jest ježiš na poušť od ducha, aby pokoušen byl od
d'ábla.<<Spasitel nad d'áblem zvítězil. b) P roč

opustil sv. Antonín svůj domov? 

jistě se obával, že by ho svedli lehkomyslní lidé,
jež nazýváme jinak svět. Svět, totiž zlí lidé, vyvo—
lávají v nás špatným příkladem, mluvením, tiskem,

obrazem, divadlem, zábavou, radou anebo lichoce
nim nezřízené žádosti. Mnozí lidé nechávají nejprve
pokušení dorážeti a zahrávají si s ním. Ale takovi
již stojí na pokraji propasti. Pojímá je závrať, po
znáni se zatemňuje, vůle kolísá . . . a nastává bědný
pád. Kdo miluje nebezpečí, zahyne v něm. Dábel
má vic než dvanáct apoštolů.
c) Každý člověk má v sobě zlého nepřítele, stá
lého pokušitele. je to ž á d o s t i v 0 st, zlé ná
klonnosti. Latinský básník, pohan Ovidius, praví:
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»Mne proti vůli jiná síla táhne a jinak radi žá
dostivost, jinak rozum. Vidím, co je lepší, a chvá
lím to; ale volím horší.<<

Pokušení těla jest všeobecné. Není místa, kde by
člověku dalo pokoj. S v. Klá ra byla v klášteře,
ale i ona vyznává, že jí tělo nedalo pokoje. Duše
svatých musily v sobě potlačovati tělesné choutky.
Na mnohých pokušeních je Člověk sám vinen. (Ne
dostatek bdělosti, vyhledávání nebezpečenství 
zaviněné pokušení) Mnohá pokušení se dostavují
bez viny (nezaviněná pokušení).

Lzetedyříci:Pokušení

ke hříchu po

chází od těla, světa a ďábla.

Pokušení samo není hříchem, pokud se mu člo
věk nepoddá, v ně neupadne. P rv n i l i d e v po
kušení upadli. Avšak T ob i á š je přemohl. Byl
ještě malým chlapcem, když se všichni chodili kla
něti modlám; on se sám Chodíval klaněti Hospo—
dinu; nesvolíl v pokušení, uchoval se od hříchu.

Pokud se neradujeme z toho, co nám podává po
kušení, nemáme hříchu. Pokud nepřítel nevníkl do
pevnosti, nemusí se obležení ničeho obávati. Po
kušením odolati lze, protože Bůh každému křesťa—
nu poskytuje vždy tolik milostí, aby podlehnouti
nemusil. 'Útěchyplně to dotvrzuje s v. P a v el :
»Věrný jest Bůh, který nedopustí vás pokoušeti
nad to, co byste mohli snésti, ale učiní s pokuše—
ním také prospěch, abyste je snésti mohli. (l. Kor.
10, 13.) Zbraně nám poskytuje Spasitel, jenž radí:
»Abyste nevešli do pokušení, bděte &modlete se!<<
(»V hornickém městě, kde jsem kaplanoval,<<
vypravuje spisovatel, »je vysoká škola, na které
studuji jinoši se všech konců světa. Více nežli před
čtvrt stoletím byl na této škole zapsán jinoch čes
kých rodičů, člověk dobrého srdce, ale velice leh
komyslný. Studií si hleděl nevalné. Když takto—asi
dva roky promarnil, rozhodl se - nevím z jaké při
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číny - živo-tusvému, který vlastně ještě ani nezačal,
učiniti konec. Opatřil sí revolver a kouli, „kterou se
chtěl sprovoditi se světa, koketně si připevnil ke
knoflíkové dírce u kabátu, neboť se svým nekalým
úmyslem nikterak netajil. Nešťastný student usedl
jednoho dne na vlak a jel několik stanic dále, aby
někde v lese nerušeně vykonal hrozný skutek. Pro
tože se mu však nedostávalo odvahy, vrátil se do
města a odebral se do hotelu, aby se tam usmrtil.
Byla právě sobota a v hotelu bylo mnoho poutníků
z Prahy. Když obdržel poslední prázdný pokoj,
usedl za stůl a třesoucí se rukou napsal dopisy
přátelům a rodičům. Potom rychle vzal do ruky
smrtící zbraň a namíříl na spánek.
V té chvíli se ozvaly cizí hlasy z vedlejšího po
koje, kde se ubytovala poutnícká rodina. »Mařen
ko,<<pravila matka, »zítra půjdeme na sv. Hoře
k sv. přijímáni. Viď, že se na to těšíš? My s ta
tínkem půjdeme k sv. zpovědi zítra, tys byla již
dnes. Nežlí se uložíš, poklekní a hezky se-po
modlíš!<<A hle, již zazníval skrze tenkou zeď milý
dětský hlásek: »Otče náš - a neuvod' nás v poku
šení!<< Kandidát sebevraždy se zachvěl, neboť si
vzpomněl na hodné rodiče a na zbožného, vzděla
ného strýce-kněze. Odložil zbraň. »V té chvíli mi
bylo hořko a sladko zároveň.<<Tak vyprávěl poz
ději. »Vzpamatoval jsem se, poznamenal sv. křížem
a ráno jsem se vrátil domů živ. Pokušení bylo pře
konáno.<<

Vidíte z pokušení povstává hřích, když ke zlému
svolíme.)

Kterak přemůžeme pokušení?-Sv.

A 11to n i n pravil kdysi ke svým žákům, kteří se

ho tázali, jakých zbraní mají užíti, aby překonali
pokušení: »Věřte mi, bratři! Satan se chvěje před
nočním bděním zbožných duší, bojí se před modlit
bou, postem, dobrovolnou chudobou, křesťanským
mílosrdenstvím a pravou pokorou, obzvláště však
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před planoucí láskou ke Kristu. Znamení sv. kříže
je s to odzbrojiti ho a zahnati ho na -útěk.<<Hned
s počátku »odpírejte ďáblu, a uteče od vás<<.(jak.
4, 7.) Dáblu, podáš-lí prst, uchopí tě za celou ru
ku. Rcí rozhodné:

>>Nikolil<<»To se nesmíl<< »Ne

chci!<<»Bděte a modlete se, abyste nevešli v po
kušení!<<pravil Pán ježíš na hoře Olivetské k apo
štolům. Bez bdělosti dobude nepřítel pevnosti
našeho srdce, bez modlitby jsme Opuštění Bohem,
našim mocným pomocníkem. Zvláště v nouzi máme
konatí tak zvané střelné modlitby (Pane, k pomocí
mně pospěš! ježíši, milosrdenstvíl) Velikou moc
má také kříž. Proto se staří křesťané znamenávali
sv. .křížem tak rádi, aby zapudili zlého nepřítele.
—Všechno to nepomůže, nevarujeme-li se zlé příle—
žitosti. Kdo se příliš staví na blízko ohni, nesmí
se diviti, jestliže se spálí. Také práce zdržuje &
chrání před pokušením. Sv. Antonín a jeho učedníci
byli horlivě zaměstnáni, aby v čas nouze mohli
chudobným pomoci. »Kde se pracuje, tam nevní
kají zloději.<<

Pokušení

přemůžeme , k d y ž m u

hned 3

počátku rozhodně odpíráme, zlé
příležitostí se varujeme a modlit
bou se bráníme.
NAUČENH
Neboj se, přijde-lí
kušení! »Bůh nezkouši ni
koho nad jeho síly.<< ábel může pevnost obléhati,
ale nemůže jí dobýti. Neupadej ovšem nikdy v po
kušení. »Podáš-lí ďáblu prst, chytne tě za celou
ruku.<<Modli se, pracuj, prchni, můžeš-li! Božský
Spasitel, jenž sám byl pokoušen & ďábla zapudil,
bude ti nejlepší stráží. »Odejdí, satane, ode mne!<<

MODLEMESE:
K nebi o pomoc! _ Pomoz, Bože! Nedej mí odi
loučití se od Tebe! Tobě chci sloužit bez ustání!
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Raději umříti nežli zhřešiti, ježíši, pastýři dobrý,
smiluj se nade mnou! ježíši můj, smilováni! ježíši
tichý a pokorný, učiň mé srdce podle srdce svého!
ježíši, tobě žiji! Maria, oroduj za mne! Anděle boží,
strážce můj, při mně stůj, duší mi svatou opatruj!
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Těžkýhřích- největší zlo
OTÁZKA 223, 224, 225

PŘÍPRAVA:
»Co pláčeš, otče,<< tázal se jednoho dne spolu—

bratr sv. lsidora, poněvadž ho zastihl, jak hořce
plakal. »Oplakávám své hříchy,<< odvětil Isidor,
»nebot' kdybychom jen jednou urazili Boha, neměli
bychom dosti slz, abychom úplně oplakali toto ve
liké neštěstí.<< Které je největší zlo na světě? - Kte—

rak psal sv. Jan Chrysostomus ženě Olympii? - Už
jste slyšeli o hříchu, už jste se několikráte vyzná
vali ze svých hříchů, víte také, co je hřích. Poně
vadž hřích je největší zlo na světě, musíte neustále
o hříchu slyš-eti. Neboť jen kdo poznává zlobu hří
chu, střeží se hříchu. Budeme mluviti o hříchu, kte
rého se dopustili lsraelité, když jim Bůh oznámil
desatero přikázání na hoře Sinai.
PŘÍKLAD:

Bibi. děj. Čl. 30. (Zlaté tele.)

VYSVĚTLENÍ:
Všichni pod horou slyšeli hlas boží a ustupovali
hrůzouÍŘekli: »Učíníme všechno, co mluvil Hospo
din.<<Potom vystoupil Mojžíš opětně na horu. Zů—

stal tam čtyřicet dní a noci. lsraelští zapomněli
brzy na to, co slíbili Hospodinu, a zatoužili po
smyslné modloslužbě pohanské. K té použili ne
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přitomnosti Mojžíšovy. Domnívali se, že snad se
už nevrátí s hory Sinaj. Zástupce jeho bratr Aron
mínil, že lid zanechá hříšného úmyslu, když by měl
na to věnovati zlaté skvosty své. Leč přepočítal se.
Co je

h ř i c h ? - jak zní první přikázání Bo—

ží? - Co slíbili ls rae l ité

na poušti? - Co

učinili? - Děti, kdo činí zlé, často říká: To jsem
nevěděl. ls r a el i t é nemohli tak říci, poněvadž
po Aronovi žádali: »Udělej nám obraz boží a my
půjdeme odtud za ním.<<Přestoupili první přikázání
vědomě a dobrovolně. Vědomě: v Egyptě mohli
býti k modloslužbě donuceni, zde na poušti je ni
kdo nenutil. Lid jásal: »To je Bůh, který nás vy
vedl z Egypta.<< Na druhý den přinášeli oběti zá—

palné a klaněli se zlatému teleti. Potom jedli a pili,
zpívali a tancovalí necudně jako pohané. Dopustily
se hříchu dítky, které tancovaly kolem telete, které
byly rodiči přinuceny? Kdo se dopouští tedy těžké
ho hříchu?

Klanění se zlatému teleti bylo věcí důležitou.
jednalo se při tom: bud' Bůh anebo modla! Kdo ve
věci důležité zcela dobrovolně a s jasným vědomím
přestupuje zákon boží, dopouští se těžkého hříchu.
Těžký hřích! Všechny hříchy nejsou ovšem stejně
veliké: jsou hříchy lehké a těžké. Těžký byl na
váze boží hřích pyšných a n d ěl ů, p r v n i c h

rodičů, bratří Josefových, nezdár
ného syna

Absolona,

jenž se vzbouřil

proti otci svému Davidovi. jeho nevděčné srdce
bylo probodnuto kopím. A cestovatelé vyprávějí,
že místo, kde Absolon byl potrestán, jest dosud
místem opovrženým. je tam naházena hromada ka
mení. jde-li kolem otec s dítkem, zvedne kámen,
vhodí jej na hromadu a řekne: »Zde bídně Zahynul
syn, který se vzbouřil proti svému otci.<<
Těžkým hříchem by též mohlo býti na př.: ne
věřítí v Boha, křivě přísahati, zanedbati sváteční

mši svatou nebo velikonoční povinnost, bližního
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nenáviděti nebo mu značně uškoditi. »Lide můj,
lide můj, co jsem ti učinil?<< (Truchlivé

»výtky<<

Spasitelovy.)
Těžkého hříchu se dopouští, kdo přestupuje zá
kon boží ve věci důležité, a to zcela dobrovolně a
s jasným vědomím, že hřeší těžce.
Hřích těžký je velikou urážkou a hrozným ne
vděkem ježíše Krista. Proto matka sv. Ludvíka IX.,
krále francouzského (1—1270), s v. Bla n k a, ři
kala synu svému: »Synu můj, raději bych tě viděla
mrtvého, než abych se dověděla, že jsi se dopustil

těžkého hříchu.<<A s v. ja n Zlato

ú stý

sly

še, že císařovna Eudoxie pro jeho přísná kázání
ukládá o jeho život, ji vzkázal: »jan se nebojí ni
čeho, jen hříchu.<<

Těžký hřích je pro člověkanejvětší
zlo, protože ho zbavuje milosti posvěcující. Duše
čistá a dobrá vše od Boha přijímá, neboť ví, že
všechno ji prospívá k dobrému. A tu přijde těžký
hřích. —Ztracená jest milost posvěcující, chrám
Ducha sv. znesvěcen, přátelství s Bohem zrušeno,
zničen klid, pokoj duševní. »Co se z tebe stalo, vi
nice krásná?<< volá prorok lsaiáš. (ls. 5, 2.)
(Malíř, který chce vymalovat větší obraz s ně
kolika osobami, vyhledává sí k tomu přiměřené
postavy a zvláště vhodné tváře. Slavný malíř

Leonardo

da Vinci

(1-1519)malovalzná

mý obraz »Posledni večeři<<.již měl vyobrazeno

několik postav apoštolských, nyní právě hledal po
stavu a tvář pro obraz Pána Ježíše. - O, jak bylo
těžko nalézti tvář tak něžnou, čistou a láskyplnou,
která by alespoň částečně sloužila za model pro
obličej Spasitelova obrazu. - Leonardo bedlivě po
zoroval mimojdoucí muže a mladíky, chodil dlouho
po kostelích a pobožnostech, ale nic vhodného ne
nalézal. - Po delší době přišel jednou do kostela.
Tam před sochou Matky Boží viděl klečeti mladé
ho muže. Tvář jeho byla klidná a jasná, oči mu
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zářily a svědčily, že jeho duše je čistá a šťastná.
Leonardo si počkal naň před kostelem, a když ji
.noch vyšel, umělec ho požádal, aby mu byl mo
delem pro obraz Krista Pána. Po delším váhání
jinoch svolil a několikrát došel do dílny maliřovy.
Uplynulo několik let. _- Leonardo da Vinci měl
již modely všech apoštolů i podobu onoho jinocha
pro obraz Kristův. —jen Jidáš mu scházel, ta jeho
tvář lakotná, sobecká, zhyžděná vášní. - Hledal
takovou tvář v káznicich, žalářich i krčmách. - Ko
nečně ji naš-el. - Potkal muže předčasně zestárlé
ho. - Tvář jeho byla bledá, oko ukazovalo, že srdce
jeho jest zločinné, „vášni rozervaně, nešťastně. 
Malíř muže toho zastavil, slíbil mu peníze a muž
onen byl mu pak modelem pro obraz jidáše. - Ale
to bylo zvláštní! - Čím déle maloval Leonardo
obraz onoho muže, tím jeho rysy se mu zdály zná
mější. Konečně se ho otázal: »Poslouchejte, mladý
muži, my jsme se už někde viděli?<< - »Ano, viděli,<<

odpověděl muž hlasem chraptivým, »zde v této díl
ně před několika lety jste si mě maloval jako model
pro obraz Krista Pána. - Ale od té doby jsem se
změnil; špatná společnost mě přivedla na tato
mista!<< - Ano, změnil se. Dřive jako ježíš, nyní

jako jidáš!)

A následky těžkého hříchu? - Při

pravuje člověka o všechny zásluhy pro nebe a uva
luje na něho tresty boží časné a věčně. —Před třemi

roky jsem jel vysočinou Českomoravskou. Bylo to
brzo potom, kdy tamnější krásně lesy byly posti
ženy hroznou vichřicí. Znal jsem ty lesy z dřívějš—

ka, byly ozdobou kraje a pramenem výživy tamní
ho obyvatelstva. A nyní? - Celá pásma, širé pruhy
zohýbány, zpřelámány, z kořene vyvráceny. To
vše je jen slabým stínem oněch škod, jež v duši
lidské-působi těžký hřích. Těžkým hříchem pře
stává člověk býti svatým dítkem božim a stává se
synem marnotratným. Poklad zásluh, které si do
sud ziskal, mu již nepatří. Zasluhuje od Boha tres
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tů časných. A kdyby tak umřel, byl by odsouzen
na věky »ven do tmy, kde je pláč a skřípění zu
bů<<. (Mat. 22, 13.)

Těžký hřích uvaluje na něho tr e sty

boží

č a s n ě a v ě č n ě. Pro tuto velikost a zlobu těž
kého hříchu Bůh jej tak příkladně potrestal. Vzpo
meňme na padlé anděly, první lidi v ráji! Na zemi
však netrestá Bůh hříchy vždycky a hned, ale v

každém případě nenapravené hříchy potrestá na
věčnosti. Praví Spasitel: »Zemřel Lazar (žebrák)
a donesen byl od andělů do lůna Abrahamova; a
zemřel i boháč a pohřben byl v pekle.<< (Luk. 16,

22.)
Nejhorší konec těžkého hříchu je n e p ra
vost.
Hrozným následkem nepravosti je srdce
zatvrzele spasitelnému napominání a život až do
konce nekajícný. To zvláště jsou hříchy proti Du—
chu sv.

NAUČENÍ:
Děti, už často jste si řekly v svém srdci: »Vše
chno učiníme, co Bůh mluvill<<A přece jste přiká

zání boží přestoupili už dosti často. jak se zacho
váte v budoucnosti? Sv. lsidor trpce plakal nad
svými hříchy. Co vy učiníte? ježíš Kristus, ten
dobrý pastýř, jak jest vyobrazen již v katakombách
římských, vytahuje ovečku - duši lidskou - z trní
hříchu, odpouští ji, laskavě se jí ujímá, vždyť přišel
hledat a spasit, co bylo zhynulo. Pán ]ežíš vám
všechno odpustí, když použijete prostředku, který
on v své lásce ustanovil k odpuštění hříchů.

MODLEME SE:
Milosrdný Bože, odpusť nám naše hříchy a po—
moz nám, abychom se vždy víc a více hříchu stře
žili a Tebe neuráželi; odpusť nám naše viny, zbav
nás ode zlého! Amen.
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1WCHÉ.ZAMĚSTNÁNÍ:
Vypočítej případy, v nichž se někdo dopustil
těžkých hříchů, jiný zase všedních!
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Hříchylehké
o TAZKA 226, 227

PŘÍPRAVA:
Sv. Martin, biskup v městě Tours ve Francii,
bývalý důstojník, byl kdysi přepaden lupiči. Když
jeden z nich viděl jeho klid, zeptal se sv. Martina:
»Nebojiš se, že tě zavraždíme?<< Světec odpověděl:
>>Smrtise nebojím; jen jedné věci se bojím, a to je
hřích.<< Proto i my se musíme i lehkého hříchu

chrániti.

PŘÍKLAD:
poušti.)

Bibl. děj. čl. 37. (Z posledních let na

VYSVĚTLENH
Lehké nám připadá na váze svědomí, že L oto 

va žena

se ohlédla, že Mojžíš

u skály

pochyboval, že Z a c h a r i á š hned neuvěřil
andělovi. Ti přestoupili zákon ve věci méně důle
žité. Za to měli hřích lehký, ale - museli zaň py

kati.

]. ] hodnému a spravedlivému
č l o v ě k u se stane, že urazí Pána Boha. Málo
který den mine bez lehké proviny. jakého hříchu
se d0pusti_l Mojžíš? Neměl důvěry, ačkoliv už čas

tokráte poznal, jak Bůh je
s ním nebyl úplně spokojen.
ličkou nedůvěru pocítil Bůh
výš spravedlivý nelibě nesl
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milosrdný. Proto Bůh
Už tuto krátkou a ma
jako urážku. Bůh nej
malou provinu Mojží

šovu. Za to nesměl Mojžíš vstoupiti do zaslíbené
země. Pána Boha v malých věcech urážeti, nesmí
me považovati za malichernost.
2. Lehký hřích přivádí na člověka tre sty
č a s n é. Kterak potrestal Bůh Mojžíše? - Mojžíš
trpěl mnoho mrzutostí s lsraelity. Zvláště ho stihl
tvrdý trest, že nesměl vstoupiti do zaslíbené země.
Bůh pravil Mojžíšovi, když přitáhli na pomezí ze
mě Kanaan k hoře, toto: »Vystup na horu! S hory
uvidíš zemi, kterou dám synům israelským. A pak
tam na hoře umřešl<<- Tak citelně trestá Bůh lehké
hříchy. Také sestra Mojžíšova byla potrestána
malomocenstvím za to, že svému bratru vyčítala.
Kterak trestá Bůh lehké hříchy na zemi? - (Ne
moci, zármutkem a mrzutostí, odstrkováním atd.)
Kde trestá Bůh lehký hřích, zemře-li člověk s leh
kým hřichem? - Při soukromém soudu bude mlu
viti Bůh podobně jako k Mojžíšovi: »Tohle je ze
mě, kterou jsem slíbil Abrahamovi a jeho potom
kům; ty však do ní nevejdešl<< ] umřel tam na hoře

Mojžíš, služebník boží. Smíme se lehkomyslně
vydávati v nebezpečenstvi dostati se do očistce?
- Také tresty v očistci jsou tvrdé. jsou muka velmi
bolestná, větší a menší, delší nebo kratší, podle
zasloužení. Duše v očistci jsou ubohé & zasluhují
účinné lásky naší.
3. Všední hřích může vésti ke hříchu těžkému.

- Mojžíšova

nedůvěra v Boha byla

jeho jediným hříchem. U lsraelitů však nebylo to
mu tak; u hory jménem Hor reptali hnévivě proti
Hospodinu i proti Mojžíšovi: »Proč jsi nás vyvedl
z Egypta? Máme tu na poušti pomřít? Vody neni,
chleba není a tahle manna nícotná se nám omrze
la.<<- Člověk nestává se na ráz hříšnikem, zlodě—

jem, vrahem, nečistým. Kterak se stal Kain bratro
vrahem. ]idáš zrádcem Pána ježiše? - »Malé po
čátky, velké konce.<<Už často se stalo, že lodě se

potopily, poněvadž jen malým otvorem vnikla do
nich voda. Tak přichází také člověk z malých hři
206

chů velmi snadno k těžkým. Z malého mračna po—

vstává mnohdy hrozná bouře. jen z dáli zaburácí
hrom a za chvíli černý mrak zahalí celou oblohu.
Hrom duní, blesky se křižují a do toho všeho se
mísí volání a pláč ustrašených lidí. Náhle, jako by
se nebe otevřelo, proudy vod a kroupy se hrnou
s oblohy. Všude slyšeti úzkostlivé výkřiky: »Lidé,
zachraňte se, průtrž mračen!<<ještě neuplynula ani
hodina a neštěstí je hotovo. Na místě krásné krá—
jiny všude je zkáza nepřehledná, všude bída a
smrt.
Máme se varovati i hříchu lehkého, protože urá
ží Pána Boha, přivádí na člověka tresty časné a
může vésti ke hříchu těžkému.

NAUČENÍ:
Znal jsem mladíka, který onemocněl zdánlivě
malou nemocí. jen malý měchýřek se mu ukázal na
čelisti. Nevšímal si toho ubožák. Z toho ovšem se
vyvinula hrozná nemoc, která prožrala celou čelist,
až chudák za nesnesitelných bolestí zemřel. Zpy
tujte se! Jsou ve vaší duši také takové maličkosti?
Snad malá neposlušnost, nelaskavost, hněv, lež
atd. Co bude z těchto maličkostí? - Zajděte si k lé—
kaři, aby vás uzdravil! Ke kterému? - Umiňte si,
že se budete varovati i lehkých hříchů. Ráno
vzbud'te předsevzetí, večer zase lítost! Buďte
vděčni všem, kdož vás na chybu upozorní. To jsou
vaši nejlepší přátelé. Následujte sv. Aloise, který
se velmi znepokojoval nad nejmenšími chybami.
Poslouchejte napomenutí, které Tobiáš dal svému
synovi: »Po všechny dny svého života cti Boha;
varuj se svoliti ke hříchu!<<

Využijte času a často se modlete: »ježíšku můj,
vždy při mně stůj, tatíčka opatruj, matičku ochra
ňuj, ježíšku můj, za to chci být věčně tvůj.<<

MODLEME SE:
»Pane ježíši, Ty z lásky ke mně jsi podstoupil
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potupnou smrt kříže a proto já z lásky k Tobě chci
se vyvarovati všelikého těžkého i lehkého hříchu.
Amen.<<
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„Hlavníhříchy“
OTÁZKA227

PŘÍPRAVA:
Kdo se dopustí hříchu, dopouští se hrozného
zločinu. Pán Bůh je naším Pánem, poněvadž nás
stvořil. jsme jeho majetkem a zároveň povinni plni
ti jeho vůli. Bůh je nekonečně veliký a mocný.
Stvořil miliardy hvězd a řídí je svou pouhou vůlí.
Člověk je vůči Bohu jenom práškem a přece před
stupuje před Něho a praví: »Nechci ti sloužitil<<Ze
všech hříchů, kterých se člověk dopouští, jsou vel—
mi četné hlavní hříchy. jsou to nejnebezpečnější
náklonností ke zlému. Mnohdy vedou i k věčné zá
hubě. Hlavní hříchy jsou: pýcha, lakomství, smil
stvo, závist, nestřídmo—st,hněv a lenost. Zpytuj se

v jednotlivých hlavních hříších! Vytrhávej v mládí
ze srdce kořínky zla každodenním zpytováním
svědomí a pravidelnou správou boží!
PŘÍKLA

D: Bibl. děj. čl. 137. (Farizeus a celník.)

Farizeové pohrdali jinými a sebe pokládali za
nejlepší. Před některými z takových vyprávěl Pán

ježíš:
»Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili:
jeden t'arizeus a druhý celník. Ferízeus se modlil
sám u sebe takto: »Bože, děkuji tobě, že nejsem
jako ostatní lidé - lupiči, nespravedlíví, smilnici
anebo jako tamhle ten celník. Postím se dvakrát za
týden a desátky dávám ze všeho, co vytěžím.<<
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Ale celník stanul opodál a netroufal si ani oči
pozvednouti k Bohu, nýbrž bil se v prsa a říkal:
»Bože, bud' milostiv mně hřišnémul<< - Pravím
vám: »Tento se vrátil domů omilostněn, onen pak
nikoli. Neboť každý kdo se povyšuje, bude poni
žen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.<<

VYSVĚTLENÍ:
»Bůh se pyšným protiví, milost dává pokor
ným!<<- Pýcha se začíná jeviti malými hříchy. Pyš
ný si zakládá na svých přednostech, jichž ani ne
má, anebo na bohatství, které Bůh lidem nepro
půjčil. Chlubí se svými ctnostmi, rád o sobě mluví,
touží po cti a chvále, na sobě si zakládá a jinými

jako farizeus pohrdá.
P ý c h a vede k neposlušnosti, k hádce, ke lži,
k nevěře. Bůh trestá pyšného tím, že mu odnímá
svou milost a nechává ho padati stále hlouběji.
Písmo sv. praví: »Pýcha předchází pádl<< Připo—

meňme si vždy svou slabost, své chyby, své hříchy!

Buďme raději pokorni! Pokora

pozůstává v

tom, že uznáváme svou slabost a hříšnost. 0 po
korných praví Ježiš: »Kdo se ponižuje, bývá po
výšen!<<Zvláštní druh pýchy je m a r niv 0 st.
Marniví lidé mají radost z nicotných věcí, z krásy
těla, šatů, tance a j. Chtějí tim upozorniti jiné na
sebe, jiným se líbití. Marnivostí zanedbává se péče
o duši a služba boží. Marnivostí se často péče
o duši ztrácí. Marnivost vede obyčejně k rozpu
stilosti a nečistotě.
Opakem marnivosti je s k r o m n os t. Skromný
muž chce se líbiti jenom Bohu. Získává si tím úctu
a lásku dobrých lidí. Sv. Petr napomíná proto že
ny: »Okrasou žen nemají býti jenom vnější věcí,
umělé splétáni vlasů . . .<<(1. Petr. 3, 3, 4.)

K pýše řadí se hned 1a k o m s tv í. - Lakomství
se začíná jevití s počátku jako hřích nevelíký, když
někdo baží po věci, jen aby ji měl; říkává: »něco
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za něco, nic za nic,<<nerad půjčuje a dává, přílišné
spoří a skoupě vydává na potřeby.
S m i l s tv o jeví se s počátku jako všední hřích

u dětí, když nejsou stydlivé. 
N e 5 tříd m 0 st začíná býti hříchem, když
někdo je mlsný, v jídle nedočkavý nebo hltavý:
»oči by jedly, a ústa již nemohou<<; ví, že lihoviny
jsou pro mladé jedem, a přece po nich baží.
L e n 0 st začíná býti hříchem, když někdo by
rád a nechce se mu, nevstává ráno na první zavo
lání, do kostela a do školy jde s nechutí, když úko
iy, práci a modlitbu odbývá ledajak a oddává se
zahálce.
(Středověká legenda vypravuje o řeholníku, kte
rý pohřížen v rozjímání o lidském životě měl
zvláštní vidění. Spatřil se venku, na pustém místě,
jež se rozkládalo daleko před klášterem. Tu náhle
se otevřela země a sedm zlých duchů vystoupilo
z její hlubiny. A za každým z nich kupily se celé
zástupy duchů nižších. A každý z oněch sedmi
vůdců, démonů, měl rudým písmem na čele na
psáno svoje jméno: Démon p ý c h y, démon la

komství, démonsmilstva, zloduchzá
visti, jiný zloduchnestřídmosti,
hně—
v u a le 11o s t i. Byly to vtělené hlavní nepravosti.
Démoni- rozsevači neblahéh-o semene, strůjce-vé
zkázy lidských duší. A řeholník viděl, kterak oněch

sedm vůdců dalo rozkazy svým zástupům, a ty
rozdělivše se rozlétli se do světa. A hledali svoji
kořist; poutali svedené, nešťastné lidi, své oběti,
neviditelnými pro-vazy a odnášel-i je svým velite
lům. A duše mnichova zachvěla se hrůzou a srdce
sevřelo se bolestí, když viděl, jak mnoho lidí uváz
10 v tenatech těchto démonů k vlastní své záhu
bě . . . A řeholník viděl ještě více. S nebe sneslo se
dolů sedm zářících, skvoucích andělů a každý z nich
měl kolem sebe pluk svých poddaných. Na jejich
hlavách svítily koruny a na nich nápisy jednotli
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vých hlavnich ctností. Ctnost p o k o r y, š t ě d 

rosti, čistoty, přiznivosti, stříd

mosti, mírnosti a horlivosti. Ati ro

zeslali své poddané anděly do světa. Každý z nich
měl široký, bílý plášť, dosti veliký, aby pod ním
ukryl, kdo u něho hledal ochrany.)

NAUČENh
Téměř každý člověk se kloní od mladosti ke
zlému, zejména k jednomu ze sedmi hlavních hři
chů. Zpytuj se každý, která jest tvá největší ná—
klonnost ke hříchu, a bojuj proti ní den co den!
Ekvadorský president Garcia Moreno řídil se
zásadou: »M-odlise a pracujl<<Rikával: »Panovník
žije, aby pracoval.<< Pravilo se o něm, že pracuje
za deset. Při tom rozjímal denně půl hodiny, denně
byl na mši sv. a denně se modlil růženec. Byl-li na
svém statku, sloužíval denně knězi u oltáře. Svému
služebnictvu vykládal každou neděli a svátek nej
důležitější otázky katechismu.
Zbožným životem a působením přivodil si ne
návist zejména u svobodných zednářů, svých za
rytých nepřátel. Německé tajné zednářské spolky
vyzvaly své ctitele & příznivce v Americe, aby
svrhli ekvadorsk—ouvládu. President Morena se
o tom dověděl. Dne 4. srpna 1875 psal svému příte
li: »Budu zavražděn. jsem šťasten, že mohu zemříti
za katolickou víru. V nebi se opět shledámel<< První
pátek v měsíci, dne 6. Srpna, byl ještě na mši sv.
a přistoupil k sv. přijímáni. V poledne šel do vládní
budovy.. Před tím navštívil ještě nedaleký kostel.
Když vystupoval po schodech k vládní budově,
přepadli ho tři spiklenci a zabili. Se slovy: »Bůh
neumírál<< skonal.

Morena bojoval denně proti zlým náklonnostem
a dobyl si tím vitězství nebes. Řid'me se jeho pří
kladem!
211

ZPÍVEJME:
(Pozdvihni se duše z prachu - po pozdviho

váni):
Zapuď, duše, trudů mraky, srdce svých se dotkni
strun; ten, jenž sídlí nad oblaky, na zemi svůj voli
trůn; klaněj se mu v tichém plese, nevinné kdo
srdce máš, hříšníci, však zachvějte se, stoji tady
soudce váš.

5 5 Dobréskutky
OTÁZKA 228, 229, 230, 231

PŘÍPRAVA:
Ze života sv. jana z Boha se vypravuje, že cho
díval ulicemi města a volal: »Bratři, pro Boha ko
nejte dobré skutkyl<< Tak volá k nám také denně
Bůh hlasem svědomí: »Chceš-li zachrániti svou
duši, čiň dobré; využij času!<<jaké dobro máme

konan?

PR Í K LA D : Bibl. děj. čl. 127. (O stromě neplodném.)»

Slovem a příkladem, dobrými skutky a modlit
bou'usiloval Pán ježíš o obrácení lidu. Ale u mno
hých se ovoce jeho působení neukazovalo. Proto
vyprávěl jednou: »Kdosi měl na vinici strom fí-ko
vý. l přišel a hledal ovoce na něm a nenašel je..
Řekl tedy vinaři: »Hle, třetí rok už chodím a hle—

dám ovoce na tomhle stromě, a nenacházím. Vytni
jej tedy; nač tu zabírá místo!<<- Ale vinař odpo-
věděl: »Ponechej ho, pane, ještě tento rok. Oko
pám jej a pohnojím; snad přinese ovoce. Pak-li ne,
potom jej vytneš.<<
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VYSVĚTLENÍ:
Hodný věřící jest jako »strom štípený u tekou
cích vod<<.Proto nese dobré ovoce. Dobrým ovo
cem jest konati, mluviti, nebo mysliti, co se Bohu
libí —bud' že to Bůh poroučí, abychom ku př. za
chovávali přikázání, plnili povinnosti svého stavu,
trpělivě nesli kříž, anebo že to Bůh doporučí, aby
chom se na př. pomodlilí »Anděl Páně<<, šli ve
všední den na mši sv. Tomu se říká »dobrý sku
ÍEkK.

D 0 b r é s k u t k y však konejme s úmyslem,
že chceme plniti vůli boží. »Mějme se na pozoru,
abyste nečinili dobrých skutků před lidmi, byste
byli od nich vidění. (Mat. 6, l.) Poslední slova na—
značují, jak máme konati dobré skutky: ne pro
svou chválu, nýbrž aby Bůh byl jimi ctěn. jen ta
kový úmysl musíš míti, chceš—li,aby je Bůh přijal
jako skutky jemu konané.
(Do chrámové pokladnice házejí l a r i z e 0 v ě
zlato, a Pán ježíš mlčí. Přichází stařena, přichází
stydlivě, neboť má jen groš, celé své jmění; hází
clo pokladny svou almužničku, a Pán ježíš ji chválí,
ano dí, že více dala. Zpytatel srdcí věděl: žena
dala dar jen Bohu, farizeové měli jiné úmysly, jed—
ni hledali chválu, jiné vedla národní pýcha, jiným
šlo o získání přízně Hospodinovy) Raduj se, když
za své skutky dobré nedocházíš uznání a chvály,
neboť máš v tom jakýsi důkaz, že je konáš pro
Boha. Zvláště se raduj z nevděku. Nemluvo věci,
nestěžuj si, řekni si: pro časný vděk jsem jich ne
konal, a ty, Bože, o nich víš!<<Záhodno je tedy
hned ráno vzbuditi dobrý úmysl pro celý den: »Co—
koli dnes budu mysliti a mluviti, cokoli činiti a
trpěti, obětují, Bože, ke cti a chvále Tvé.<<

Čím je úmysl dokonalejší, tím je
dobrý skutek před Boh-emcennější.
Které dobré skutky doporoučí Písmo sv.? 
»Modlitba s postem a s almužnou je lepší, než
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schovávati poklady zlata.<< (Tob. 12, 8.) K mod
litbě náleží všechny skutky pobožnosti. K postu
všechny skutky sebezapirání, k almužně všechny
skutky milosrdenství. Vyjmenuj světce, kteří ko
nali tyto skutky!

O dobrých skutcích pravil Pán ježíš: »Nesklá
dejte si pokladů pro zemi; ty kazí rez a žere mol
3 kradou zloději. Skládejte si poklad nehynoucí
pro nebe.<< (Mat. 6, 19, 20.)

Dobrý skutek je pro nebe záslužný, koná-li se
v posvěcujicí milosti. »Zívá ratolest<<na kmeni Pá
ně nese ovoce pro nebe; jen to se zapisuje do
»knihy života<<.jen z toho se skládá »poklad v ne
bi<<.»Nuže tedy, čiňme dobře, dokud máme čas.<<

(Gal. 6, 10.) Kdo je v posvěcujicí milosti, může si
zasloužit více milosti na zemi a více blaženosti
v nebi.

Ve hříchu smrtelném je člověk pro nebe jakoby
mrtev. Podobá se suché ratolesti oddělené od kme
ne Páně. Co dobrého vykoná, je pro nebe nezá
služné. Ale není docela neužítečno. Obyvatelé ni
nivští dosáhli toho, že Bůh viděl jejich pokání,
smiloval se, a Ninive nezahynulo. Prorok Daniel
radil králi babylonskému: »Hříchy své almužnami
vykupuj a nepravosti své smilováním nad chudý
mi; snad ti Bůh odpustí hříchy tvoje.<<

Za dobré skutky dává Bůh nejvýš spravedlivý
odměnu pozemskou tomu, koho nemůže odměniti
po smrti. Proto dobré skutky nezáslužné pomáhají
člověku, aby obdržel od Boha milost polepšení ne
bo aspoň odměnu pozemskou.

SOUHRN:
S kterým úmyslem máme konati d o b ré s k u t
k y ? - jak máme konati dobré skutky, (aby Bůh
byl jimi ctěn)? Které dobré skutky doporouči. Pís
mo sv.? Co náleží k modlitbě? - Co pravil Kristus
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Pán o dobrých skutcích? Kdy je dobrý skutek pro
nebe záslužný? - Čemu se podobá dobrý skutek ve
hříchu smrtelném?

NAUČENÍ:
O jednom starci se vykládá, že každý den cho
dil do kostela i ve svém vysokém věku. Když se
ho kdosi tázal, proč je tak bedlívý, odpověděl:
»Spasítel pravil: »Čiňte dobře, dokud máte čas.
Přichází noc, kdy nemůže nikdo dělati.<<- Proto
využijte času, plňte vždy věrně své povinnosti nyní
jako děti a žáci, později ve svém povolání; zacho
vávejte věrně přikázání boží, shromažd'ujte si po
klady pro nebe! Peníze mohou býti znehodnocený,
ale skutky nikoliv. Starejte se, abyste byli vždycky
v posvěcující milosti, by byly skutky vaše pro ne—
be záslužné. »Beze mne,<<pravil Spasitel, »nemů
žete ničeho konatil<< Chraňte se zvláště těžkého
hříchu! Kdo měl neštěstí a upadl do těžkého hří
chu, vzbud' co nejdříve dokonalou lítost! Potom
se nemusíte báti smrtí. Také vám bude platiti slo
vo Spasitelovo: »Radujte se a plesejte, neboť hojná
jest odměna v nebesíchle:

PŘÍKLAD K PROHLOUBENÍ:
Frantík byl studentem na vysoké škole v hlav
ním městě. Pocházel z dobré, katolické rodiny,
špatnými přáteli a nevěřícími profesory upadl do
bezvěří. Ani slzy matčiny nemohly ho pohnouti od
bezbožného života. Jednoho dne dostal telegram,
aby přijel okamžitě domů: »Příjed', matka umí—
rá!<<- S největším spěchem hnal se student domů,
chtěl ještě jednou viděti svou milovanou matku.
ještě jednou se zadíval do její zsinalé tváře, když
slyšel její poslední slova, která k němu se vší ná
mahou promluvila: »Dítě, nezapomeň nikdy na Bo
ha! - jest jeden Bůh, - věčnost, - soud -. Pomodli
se aspoň někdy za sebe a za mne! Slib mí to!<<
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A nevěřící syn to matce slíbil. Líbal její studené
ruce. Svůj slib věrně splnil. Den co den modlil se
Otče náš za svou matku a za sebe. - Kdo se modlí,
nezahyne. Po dvaceti letech dostavila se hodina
milosti, nevěrec se obrátil a stal se hodným mu
žem. Modlitba ho zachránila.
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Bohumilénávyky - ctnosti
OTÁZKA 232

PŘÍPRAVA:
Konáme-li dobré skutky milosrdenství často,
stávají se bohumílým návykem. Návyk dobrého
skutku slove ctnost. Největším vzorem všech ctno
stí je pro nás ježíš Kristus. Od něho se stále učme!
Zapří sebe sám a Krista s křížem následuj !» Chceš
li býti učedníkem mým,<<praví Kristus, »zapři sebe
sám! Chceš—li dosíci života blaženého, životem
vezdejším pohrdej! Chceš—libýti povýšen v nebe
sích, pokoř se na světě! Chceš-li se mnou kralo
vati, i kříž se mnou nes! Neboť jedině služebníci
kříže nacházejí cestu blaženosti a pravého světla.<<

PŘÍKLAD A VYSVĚTLENÍ:
Pohled' na živoucí příklady svatých otců, v nichž
se zrcadlí pravá dokonalost a nábožnost. Svatí a
přátelé Kristoví sloužili Pánu o hladu a žízní, v zi
mě a nahotou, prací a únavou, bděním a posty,
modlitbami a svatým rozjímáním, za pronásledo
vání a mnohých příkoří. jak hrdinný vedli boj, aby
potřeli hřích! Ve dne pracovali a za noci prodlévali
na dlouhých modlitbách. Všechen čas užitečně vy
nakládali, každá hodina služby zdála se jim krátká
a pro velikou sladkost zapomínalí, že také potře
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bují tělesného zotavení. Světu byli cizími, Bohu
však nejbližšími a důvěrnými přáteli. (Život sv.

Terezie!!)
Hodný služebník tedy následuje Mistra, počíná
si ve všem tak, jako si počínal Pán. »Příklad za
jisté dal jsem vám, abyste i vy činili, jako jsem

činil já.<<Hodný služebník se denně zapírá a odpí—
rá si to, co vede ke hříchu; bere na sebe kříž práce,

bolesti, zármutku, křivdy a vůbec všeho, co Bůh
obtížného poroučí anebo doporoučí.
Největším vzorem všech ctností jest Kristus Pán.
Opustil slávu Otce svého a stal se člověkem. Ne
přišel, aby si dal sloužiti, nýbrž aby sám sloužil.
(Mat. 20, 28.) V chudobě a práci přebýval mezi
námi. Ponížil se až k smrti kříže. ;(Filip. 2, &)
Pněl, umíral celé tři hodiny Král světa širého, Syn
boží jediný. Poníženě sídlí ve svátosti oltářní. Tak
nám září svým příkladem. »Chce-li kdo za mnou
přijíti, zapři sebe sám, vezmi kříž svůj na sebe
každodenně a následuj mne!<<»Učte se ode mne,
ježto jsem tichý a srdcem pokorný.<<

NAUČENÍ:
K nabytí ctností dlužno se cvičiti. Kdo si dovede
odpírati, co je dovoleno, odepře si, co je zapově—
děno. Velmi přispívá k ctn-ostnému životu pamato
vati stále na boží přítomnost a pravidelně se modlí
vati, poslouchati ochotně slovo boží a častěji cho—
dívati ke stolu Páně. K tomu vedou dobré knihy
náboženské, sv. misie, duchovní cvičení a kato
lické spolky.
jako pokorný učedník Páně na ničem si neza
kládej! Uznávej, jak jsi slabý, hříšný! Modlívej se
a vyznávej často své hříchy! Ochotně poslouchej,
nechlub se, nevypínej se! Buď vždy zdvořilý! »Bůh
se pyšným protivi, milost dává pokorným.<< (i.

Petr. 4.)
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Ctnostiblahoslavených
OTÁZKA 233, 234, 235

PŘÍPRAVA:
Před prázdninami dostáváte vysvědčení. Z jed
notlivých vyučovacích předmětů jsou vám dány
znám-ky. Na prvém místě však máte známky z mra
vů a píle. Známku z mravů lze nazvati také mravní
známkou. Mravní ctnosti jsou takové ctnosti, které
určují naše chování, jak se chovati k sobě samým
& našim spolubližním.
Nejdůležitější mravní ctnosti naučil nás Božský
Spasitel v kázání na hoře. Kterýmí slovy začíná?
P Ř Í !( L A D : Bibl.
dobni

děj. čl. 87.

(»Blahoslaveni

chu—

. . .<<)

VYSVETLENI:
]. »Blahoslavení chudobní, neboť jejich jest krá
lovství nebeské.<<Sv. František, syn bohatého kup
ce, zříká se otcovského majetku, nemá ničeho,
zakládá řád, který žije jen z almužen křesťanů.
Chudobný ve smyslu Páně nedychtí hříšně po ma
jetku, a má-li jaký, hříšně na něm nelpí; je tudíž
»chudobný duchem<<.
2. »Blahoslavení tiší, neboť oni zemi vládnouti
budou.<<David chrání svého nepřítele Saula, který
ho na smrt pronásleduje. >>Tichý<<
z lásky k Bohu
jedná s bližním přívětivě, snáší příkoří trpělivě &
odpouští křivdu srdečně.
3. »Blahoslavení lkající, neboť oni potěšeni bu
dou.<<- Příklad: Lkající Magdalena.

>>Lkající<<lituje

hříchů svých, rmoutí se nad neštěstím druhých a
vlastní kříž nese odevzdaně do vůle boží.
4. »Blahoslavení, kteří lační po spravedlnosti,
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neboť oni nasycení budou.<<- Příklad: Nikodem. 
Po spravedlnosti >>lační<<,
kdo úsilovně hledá prav
du boží, aby ji poznal; milost boží, aby byl svatý

5. »Blahoslavení milosrdni, neboť oni milosrden
ství dojdou.<< Příklady: Sv. Vincenc, sv. Alžběta.

- Mílosrdný pomáhá bližnímu pro boží odplatu
v potřebách tělesných i duchovních.
6. »Blahoslavení čistého srdce, neboť oní Boha
viděti budou.<< Příklady: Sv. Alois a sv. Anežka.
- Čisté srdce má, kdo se chrání hříchů vůbec a
zejména je stydlivý a cudný v myšlení a pohledech,
v řeči a chování.
7. »Blahoslavení pokojni, neboť oni syny božími
sloužiti budou.<<Příklad: Abraham a Lot. - Pokoj
ný se snáší s bližním v dobrotě a ustupuje, pokud
to bez hříchu možno, a smiřuje rozvaděně.
8. »Blahoslavení, kteří trpí pro spravedlnost, ne
boť jejich je království nebeské.<<- Sv. Apoštolové.

- Pro spravedlnost trpí učedník Páně, když pro
Krista snáší posměch nebo potupu, obětuje zdraví
nebo majetek, přijímá bolest nebo i smrt.

NAUČENH
Božský Spasitel nám v horském kázání jakoby
znovu otevřel nebeskou bránu: »Můžete býti spa
seni!<<Které ctnosti nám zvláště v osmeru blaho
slavenství doporučili?

MODLEMESE:
Pane ježíši, příklade všech ctností, propůjč nám
milost, abychom se cvičili ve všech ctnostech, kte
ré jsi nás učil slovem a příkladem, abychom Ti
byli vždy podobnější. Amen.
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Chceš býti dokonalým?
OTÁZKA 236

PŘÍPRAVA:
Osmero důležitých ctností označil Kristus Pán
evangeliem o blahoslavených. To se čte 0 svátku
Všech svatých. Také svatí byli lidé jako my. jak
se stali svatými? - Nestali se svatými najednou,
nýbrž museli s počátku přemáhati ještě mnohé
chyby. Ale vážně toužili po tom, aby se stali lepší
mi a posléze dokonalými. [ my máme tak jednati.
Vzácný příklad dává nám sv. Antonín Veliký, za
kladatel života klášterního.
PŘÍKLAD:

Bibl. děj. čl. 139, 140. (Bohatý jinoch.)

Anebo:

A n to n in, nazýván také Veliký, narodil se
v Egyptě z rodičů zámožných & křesťanských. Byl
dobře vychován a učil se už v mládí mílovati Boha
a jemu sloužiti. Nejraději se modlil a rozjímal. ještě
v 19 letech nevěděl, jaké si zvolí povolání. Tu mu
zemřeli rodiče. Když jednoho dne byl na mši sv.,
uslyšel slova sv. evangelia: »Chceš-li býti doko
nalý, jdi, prodej všechno co máš a (peníze rozdej
chudým. Potom přijď a následuj mne!<<Antonín se
domníval, že slyší hlas boží. Když zaopatřil svou
mladší sestru, prodal veškeren majetek & odebral
se na poušť, aby tam sloužil Bohu. Zde na něho
čekaly těžké boje. Lvi a jiná dravá zvířata mu ne
škodila, za to však zlý nepřítel se namáhal, jen
aby ho svedl ke hříchu. Castokráte byl ten boj tak
prudký, že mladík úplně vyčerpán padl k zemi. Po
těchto bojích pravil k Pánu Bohu: »B-ože můj, kde
jsi byl nyni?<< - »Byl jsem svědkem tvých bojů,<<
odpověděl Bůh. - Když jedenkráte v jeho duši byly
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obzvláště kruté boje, vystoupil před svou chatu,
pozvedl ruce k nebi a volal: »Pane, chtěl bych býti
dokonalým, ano chtěl bych býti dokonalým - ale
mě myšlenky mě děsí a ničí.<<- Tu uslyšel hlas:
»Chceš-li se líbiti Bohu, modlí se, a nemůžeš-li se
modliti, pracuj; zaměstnávej vždy srdce a ruce!<<
Antonín uposlechl a pracoval ještě více. Mnohdy
se stalo, že ještě klečel, když slunko vycházelo.
Tak zůstal vítězem, stal se ctnostným a dokonalým
mužem.

VYSVĚTLENÍ:
My máme býti také dokonalými. Která slova
sv. evangelia působila na Antonína? - Jakým se
chtěl státi? - Podle vůle boží máme býti také do
konalí. Bůh sám je též dokonalý. Veškeré stvořeni
je odleskem dokonalosti jeho. Proto Bůh zařídil
vše tak, aby se nedokonalé věci stále a stále zdo
konalovaly. Pohlédněte jen na pšeničné zrnko, jež
rolník zasévá do země? - Co se z něho vyvine? Ne
bo vajíčko? - Nebo slabé dítko?
Podle vůle boží mají se zdokonalovati také lid
ské du š e. Ony jsou zvláštním obrazem božím.
My jsme jeho dětmi. Proto píše sv. apoštol: »Bud'
te následovníky božími jako jeho milované -děti.<<

(Efes. 5, l.) Božský Spasitel sám praví: »Bud'te
dokonalí, jako Otec váš v nebi dokonalý jest.<<

K nabytí dokonalosti radil božský Spasitel boha
tému jinochovi, aby svůj majetek rozdal, aby zů
stal svobodný a aby se poslušně podřídil Kristu
Pánu i v tom, k čemu není povinen učedník oby
čejný.
Nejlepším vůdcem na cestě k dokonalosti a k ne

bi jest je ž í š Kristu

s. Všechno, co je dobré,

plnil největší měrou, obzvláště konal ony mravní
ctnosti, které hlásal v horském kázání. Proto mohl
P. Ježíš o sobě říci: »Chceš-li býti dokonalým . ..
následuj mne!<<
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Také už před námi bylo mnoho lidí, kteří napo
dobovali svým životem Pána ]ežíše. Byli to s v a t i,
kteří nám ukázali, Že je možno státi se dokonalým.
Následujeme-li svaté, následujeme také Krista, po
něvadž oni nejprve Krista napodobovali.
Abychom se stali ctnostnými a dokonalými, tře
b a následovati K r i sta P á n a : »Chce-li kdo
za mnou jíti, zapři sebe sám, vezmi kříž svůj na
sebe každodenně a následuj mne!<<- >>Učtese ode
mne, ježto jsem tichý a pokorný srdcem.<<

Hora blahoslavenství

dalasvětunej

krásnější zákoník, dala mu jistou cestu pokoje,
míru &svatosti. Svatí, kteří dobrovolně šli za Mist
rem, dokazují, že je možno státi se dokonalým.
Svatí byli prostí jako děti. Byli snad mezi nimi
i bohatí, ale zřekli se bohatství pro Krista. Český
národ a hlavně jeho katolické ženy usilují o svato
řečení b 1. A n e ž k y : Královská dcera, kterou

obdivoval svět, zříká se pro Krista všeho a odchází
do kláštera na Františku v Praze. Stává se chu
dobn-ou. její vzor, sv. František z Assisi, největší
ozdoba církve, byl jí příkladem.
Abychom se stali dokonalými, třeba pracovati,
bdíti a modliti se. —Co pravil Bůh k Antonínovi,

když už kolísal? (Modli se, a nemůžeš-li se modli
ti, pracuj!) Kdy nejspíše upadá člověk do hří
chu? - Kdo poctivě a bedlivě pracuje, nemá času
k hříchu.
A 11t o n i n bděl také nad nepřítelem. Byl Bohu

i v maličkostech věrný a varoval se úzkostlivě kaž
dého všedního hříchu. - Byl »nad málem věrný<<.
Tím sloužil Bohu dokonale. Abychom mohli věr
nost k Bohu snadněji zachovávati, musíme také
rádi na přítomnost boží myslíti, slovo boží rádi
poslouchati, dobré knihy čísti, exercicií se zúčast
ňovaú.
Také trpělivě snášeti utrpení a protívenství.

Poutník

odstraňuje na úpatí hory trnitý keř.
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Takové trny jsou na cestě k dokonalosti (utrpení,
protivenství). Trpělivě je snášej! »Koho Bůh mi
luje, křížkem ho navštěvujel<<
Měj také na zřeteli cíl, k němuž jdeš! Vzpomí

nej na Boha všudypřítomného! »Kráčej přede
mnou a buď dokonalý!<<
Život je vždy dravý a neúprosný a dá nám mož—
nost snášeti tolik bolestí, že vynutí často slzu v na
še oči. Třeba trpělivostí!

NAUČENh
Sv. Kliment Holbauer

(= Dvořák)sbí—

ral r. 1800 po Varšavě almužnu pro sirotky. Vešel
i do hostince, kde hráči karet byli zaměstnáni hrou.
Prosíl i zde o almužnu, ale kterýsi z hráčů místo
almužny mu naplil do tváře. Světec utřel si slinu
s tváře a klidně řekl: »Pane, to bylo pro mne! Nyní
dejte něco pro siroty . . .<<A Kliment Hofbauer do
stává od překvapeného hráče vše, co měl a dostává
i více: Starý hříšník přichází k němu a vykonává
životní zpověď. Dětí! Příklad sv. Klimenta bud'
vám povzbuzením, abyste se v mnohých trpkostech
životních zapřely a řídily se slovy Spasitelovýmí:
»Chce-li kdo za mnou jíti, zapří sebe sám, vezmi
kříž svůj na sebe každodenně a následuj mne!<<

57Evange|ické rady
OTÁZKA 237
P R 1K L A D : Bibl. děj. čl. 139. (Bohatý jinoch.)

Pán Ježíš se ubíral cestou. Tu přispěchal k němu
jinoch vznešeného rodu, poklekl před ním a tázal
se ho: »Mistře dobrý, co mám činit, abych měl ží
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vot věčný?<<Ježíš odpověděl: » C h c e š -l i v e 

jíti do života, zachovávej přiká
z á n í.<<- A on ze tázal: »Která?<< Ježíš odpověděl:

»Vždyt' je znáš. (Na příklad:) Cti otce svého
i matku svou, nezabiješ, nesesmilníš, nepokradeš,
nepromluvíš křivého svědectví!<<

jinoch řekl: »Mistře, to všechno jsem zachová
val od malička; co mi ještě chybí?<<ježíš pohlédl
na něho láskyplně a odpověděl: >>jedno ti ještě
chybí. Chceš-li býti dokonalý, jdi, prodej všechno,
co máš, a (peníze) rozdej chudým. A potom přijď
a následuj mne.<<Když to jinoch uslyšel, zarazil
se a odešel smutný, neboť měl mnoho statků. - Bo
hatý jinoch zachovával boží přikázání, byl tedy
hodný. Mohl však býti lepši. K tomu cíli mu radil
Pán, aby svůj majetek rozdal, aby zůstal do smrti
svobodný a aby se poslušně podřídil Kristu Pánu
i v tom, k čemu není povinen učedník obyčejný.
Které jsou tři evangelické rady?

VYSVĚTLENÍ:
]. Chudoba: Spasitel doporučil mladíkovi tři

ven:

a) Dobrovolnou

chudobu, poněvadž

pozemský majetek odvádí srdce od Boha. Kdo ne
má majetku, nemůže tak snadno srdcem lpěti na
pozemských statcích. »Chceš-li býtidokonalý, jdi,
prodej všechno, co máš . . .<<

b) Dokonalou

čistotu. Kdybybylmla

dík následoval Ježíše, musel by se zřeknouti man—
želství. Proč mu Pán ježíš dal tuto radu, dokazuje
sv. apoštol Pavel. (1. Kor. 7, 32-34.)

c) Naprostou poslušnost duchov

ních představených.

jakuba jan přálisi

první místa v říši Kristově - k velikému zármutku
ostatních apoštolů. ježíš jim na to odpověděl:
» . . . Ta-k nebud' mezi vámi, nýbrž kdo chce státi
se mezi vámi větším, buď služebníkem vaším, a
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kdo chce mezi vámi býti prvním, buď sluhou va
šim, jako Syn člověka nepřišel, aby se mu sloužilo,
nýbrž aby sloužil a dal život svůj na vykoupení za
mnohé.<<_(Mt. 20, 20-28.)

2. Evangelické rady zachovávati se zavazují
dobrovolně v katolické církvi ře h 0 ln i ci sva
tými sliby. Řeholní bratři a sestry žijí obyčejně
v klášteřích a slouží Bohu modlitbou, výchovou
mládeže, péči o chudobné a nemocné a duchovní
správou mezi věřícími nebo pohany. Zde působí
misionáři. Působí na různých místech, třeba i v Čí—
ně jako náš krajan, P. josef Zeman, rodák ze Šla
panic u Brna. Také ostatní věřící měli by a mohou
sloužiti Bohu dokonale. K tomu napomáhá zvláště
třetí řád sv. Františka a sv. Dominika, Mariánská
družina a vůbec náboženský spolek anebo bratr
stvo.
Kdo je od Boha povolán a plní a věrně povin
nosti stavu řeholního, nalézá tam štěstí, které by
nezaměnil za radosti světské. Vždyť ve svaté jed
notě s jinými řeholníky dojde jednotlivec snáze
a jistěji toužené výše. Nevolá tě k té výši také Pán?
»Marie si zvolila podíl nejlepší, a ten jí odňat ne
bude.<< (Luk. 19, 42.)

Sešel jsem se nedávno s mužem velmi bohatým,
jenž procestoval celý svět a viděl a užil, o čem se
nám ani nezdá. Ptal jsem se ho: »Kdy jste byl nej
šťastnější ve svém životě?<<- Pravil: »Když jsem
onemocněl v Mnichově na tyfus &ležel v nemocni
ci.<<- >>To byly vaše nejkrásnější

chvíle?<< ptám

se udiven. - »Ano! Ošetřovala mne milosrdná ses
tra, a její andělskou laskavost a trpělivost neza
pomenu nikdy v životě. Byl jsem jí úplně cizím,
ošetřovala mimo mne mnoho jiných, & to dnem
i nocí, ale těch osm týdnů viděl jsem v jejím obli
čeji vždy stejnou zářící dobrotu, nikdy ani stínu
podráždění, omrzelosti —ale jen klid a štěstí. Ano,
byl jsem tehdy jako v nebi!<<
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»Proč tak mluvil onen boháč?<< ptá se Foerster.
Protože nebe není tam, kde je množství peněz,
titulů, hodností, ale kde je dobrota a láska, víra
a klid a dobré svědomí. Řeholní-ky zdobí dobrovol
ná chudoba, dokonalá čistota a naprostá posluš
nost duchovních představených.

SOUHRN:
Které věci doporučil Pán ježíš bohatému mladí
kovi? Které jsou tři evangelické rady? Tři evan—

gelické rady jsou: dobrovolná chudoba, dokonalá
čistota a naprostá poslušnost duchovních předsta
vených. Kdo zachovává dobrovolně evangelické
rady?

NAUČENh
Kdo z vás myslí, že je povolán k tomuto po
volání řeholnímu, střez se, abys toto vznešené
povolání lehkomyslným životem neztratil: modlí
se k Duchu sv. 0 dar rady, promluv si se zpovědní
kem! Netlač se do kláštera, nemáš-li povolání!
Luther byl nešťastný, poněvadž se unáhlil a učinil
slib, že půjde do kláštera!

TWCHĚZAMĚSTNÁND
Vypočítej mužské a ženské řády u nás v repu
blice!
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Buď s Pánem Bohem!

Četel jsem, že v době, kdy velké množství vy
stěhovalců spěchalo z Evropy do Ameriky hledat
zlato, stál na jistém místě v sev. Americe sloup
s dvěma příčnými rameny s nápisem: Do Mexika,
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do Kalifornie. Nápisy ony měly ukazovati vystěho
valcům směr, kde je asi jejich ráj, o němž tolik
snili, a kde doufali nalézti své štěstí. Mnoho lidí
se ubíralo těmito směry. Mnozí byli zklamáni, po
něvadž nenalezli zlata.
Po štěstí zajisté toužíte i vy, dítky! Mnozí z vás
opouštějí školu a nastupují cestu do života. Vaši
učitelé přejí vám z plna srdce štěstí. Ku štěstí není
třeba peněz, ani slávy, ani pozemského statku. jen
ten je skutečně šťastným, kdo žije v míru s Bohem,
v míru se sebou samým i bližním.
Bezpečnou cestu k tomuto štěstí ukazuje slovo
boží. Proto v den sváteční »pozdvihní se, duše,
z prachu, zalet' k rajským končináml<< At' bez dů
ležité příčiny není pro tebe svátečního dne beze—

mše svaté a mše sv. bez slova božího! »jaký den
nedělní, taký den poslední!<<Když tedy vystoupíte
ze školy, nemáte býti bez slova božího. Nespokojte
se se slyšením slova božího. Jako budete vždy sa
hati po dobré knize a z ní čerpati poučení o roz
manitých vědomostech, týkající se vašeho pozem
ského žívota a zaměstnání, tak se ch0pte také i ta
kových knih a časopisů, jež by zdokonalily vaše
náboženské vědomosti.
Nezapomeň na denní pořádek, který tě vede na
cestě k dokonalosti. Každý den začínej s Pánem
Bohem! Nový den posvět' znamením kříže, pomodlí
se ranní modlitbu, vzbud' při ní dobrý úmysl. Mů
žeš-lí, jdi na mši svatou!
Potom pracuj jako služebník dobrý a věrný vždy
svědomitě! Bůh se na tebe dívá, jak pracuješ, a
žehná ti! - Za dne zapři sebe sám, vezmi na sebe
kříž práce, křivdy a bolesti a jdi trpělivě za Pánem
Bohem! Není domečka bez křížečka!
Den ukončí s Pánem Bohem. Večer se pomodlí,
zpytuj svědomí, vzbud' dokonalou lítost a upřímné
předsevzetí! Před usnutím říkávej pravidelně: U
mříti musím, ale nevím kdy. ..
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Živ buď s Pánem Bohem v posvěcující milosti!
Přistupuj často ke stolu Páně! >>Pamatuj na svého
Tvůrce za dnů mladosti své!<<(Kaz. 12, l.) Měls-li
neštěstí a upadls do těžkého hříchu, vzbuď doko
nalou lítost a jdi brzy k sv. zpovědi!
A nyní tě ještě vybízím, abys se ohlédl nazpět na
celou dobu svého školního života. Představ si, jak
jsi byl slabý, na těle nedokonalý a prostinký na
duchu, když tě rodiče přivedli do školy. jak jsi nyní
povyrostl, jak jsi obohacen ctnostmi! Za to jsi po
vinen vděčnosti Bohu a svým učitelům!
jeden z předních současných spisovatelů líčí
v jedné své novele poučný obraz ze školního živo
ta. - Vypráví, kterak starý profesor má ve škole
poslední svoji hodinu. Sestaral v této práci: nyní
hodlá již uchýliti se na odpočinek. Oči starého mu
že přelétají pátravým pohledem všechny ony dospí
vající jinochy, kteří nyní naposled sedí ve škam
nách před ním. Ba, zdá se mu v jeho obrazivých
vzpomínkách, že stěny světnice, v níž nyní je na

ale všechny, které po celý svůj život vychovával,
a kteří již dávno Opustili budovu školní, Spatřuje
živě před sebou. Hlava kupí se k hlavě, a on vidí
nyní před sebou mnoho set svých žáků. Má je tu
naposled. A když vážně na ně patří, náhle se mu
zdá, že přece neřekl těmto žákům vše, co jim říci
měl a říci chtěl; že na leccos úplně zapomněl. Proto
chtěl by jim nyní v poslední hodinu, kdy stojí před
nimi, stručně a krátce říci, čeho by neměli nikdy
zapomenouti a co by mělo jim býti zlatým a věč
ným pravidlem na cestě života. —Ba, je nyní pře
svědčen, že nebylo nejdůležitější to, co jim po léta
vykládal; že jsou ještě důležitější pravdy a potřeb
nější nauky, jež každý má si z učebních síní s sebou
do života vzíti. Proto se vzchOpil, aby nyní všem
ještě řekl, co v hloubi duše cítil, a co se mu dralo
v ústa. Ale když chtěl mluviti, slzy zalily mu oči
a hrdlo jeho vzrušením se zadrhlo. Chvějící se ru
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kou chopil se houby, smazal všechna jména, která
na tabuli dříve napsal, a velkými písmeny napsal

na ni slova: »Boj se Boha & zachová

vej jeho přikázání, neboť pak bu

deš celým

člověkem.<< Pak položilkřídu,

a upřímně ještě jednou na všechny pohleděv, beze
slova, mlčky, odešel. - To bylo jistě originelní, ale
také opravdové a důstojné rozloučení.
Řid' se vždy v životě tim, co jsi zde dobrého při
jal, zachovej v blahé paměti námahu a poctivou
prácí svých učitelů a rodičů! Pozvedněte srdce své
všichni k tomu, jenž s nebes výšin vaši i naši práci
po celý rok a po celou dobu žehnal a modlete se
se mnou:

»O,Bože,jehožmilosrdenstvíne
poklad: nejmilostivější velebno
sti tvé za prokázaná dobrodinídí
ky vzdáváme tvé smilování vždy
vroucně vzývajíce;abys,jenž pro
ní počtu a dobroty nesmírný jest

sícím, čeho žádají, uděluješ, nás
neopouštčl a odměn budoucích
schopnýmiučinil.SkrzeKrista,Pá—
na našeho.Amen.
Pamatuj na svého Tvůrce za dnů mladosti své!
(Kaz. 12, l.) Dobrými skutky skládej si poklad
pro nebe! »Bud' věrný až do smrti (Zjev. 2, 10.),
a živ budeš s Pánem Bohem na věky. Amen.<<
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Zrcadlozpovědní

Přikázání:
První:
!Q:—

FKGP?

9051

Pochyboval jsem o některém článku víry?
Zapíral jsem svatou víru, t. j. chtěl jsem mlu
vením nebo jednáním vzbuditi domněnku, že
nejsem katolickým křesťanem?
Poslouchal jsem řeči protináboženské?
Četl jsem noviny a knihy víře nepřátelské?
Přátelil jsem se s nevěrci a jinověrci?
Zanedbával jsem hříšně denní modlitby (t. j.
při modlitbě jsem byl vědomě roztržitý)?
Dopustil jsem se pověry? (Viz pod ot. 168.)
Dopustil jsem se svatokrádeže?
(Přijal jsem nehodné některou svátost? - Zne
uctíval jsem osoby, místa nebo věci Bohu za
svěcené?)

Druhé:
. Vyslovoval jsem jméno boží lehkomyslně (bez
náležité potřeby)?
10. Vyslovoval jsem jméno boží ve hněvu?
11. Rouhal jsem se Bohu? (Bohu se rouhá, kdo
mluví nebo píše potupně a posměšně o Bohu,
o světcích anebo o svatých věcech, kdo po
tupně napodobuje sv. obřady.)
12. Přisahal jsem lehkomyslně?
13. Přisahal jsem křivě? (Kdo přísahou stvrzuje
lžívou výpověď, a kdo neplní, co pod přísahou
slíbil.)
14. Zavázal jsem se dobrovolně pod hříchem _(sli
bil jsem Bohu), že vykonám něco Bohu mi
lého?
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Třetí:
. Konal jsem v den sváteční bez nutné potřeby
a bez církevního povolení tělesnou práci?
16. Dovolil jsem v den sváteční konati tělesnou

práci?
17. Poroučel jsem v den sváteční konati tělesnou

práci?
18. Byl jsem v den sváteční na mši sv.?
19. Choval jsem se při ní uctivě a pozorně?

20. Zanedbal jsem úplně nebo částečně mši sv.?
21. Přišel jsem vlastní vinou na mší sv. pozdě?
22. Vyrušoval jsem druhé při mši sv. 2 pobož

nosti?

Čtvrté:
.
.
.
.
.
.
.

Chovám se k rodičům hrubě?
Mluvil jsem o nich zle?
Styděl jsem se za rodiče?
Hněval jsem se na rodiče?
Pomáhal jsem jim v potřebách?
Modlíval jsem se za rodiče?
Dbal jsem jejich rozkazů, napomenutí & vý

strah?

. Haněl a tupil jsem duchovní anebo světskou

vrchnost?

. Posmíval jsem se lidem starým?

Páté:
32.
33.
.
35.
36.
37.

Hněval jsem se na bližního?
Záviděl jsem bližnímu?
Nadával jsem bližnímu?
Vyhrožoval jsem bližnímu?
Proklínal jsem bližního?
Škodil jsem si bez potřeby na zdraví? '(Pitím
lihovin, kouřením, přílišným sportem, nemír
ným tancem, nevhodným oděvem, Opilstvím.)
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. Ohrožoval jsem bližnímu zdraví a život? (Pa
děláním potravin, neopatrností při jízdě, při
práci, při dohledu na děti.)
. Ukracoval jsem bližnímu zdraví a život (pří—

kořím a hrubostí)?
. Bil jsem zlomyslně bližního nebo zraňoval jsem
bližnímu zdraví a život?
. Zacházel jsem šetrně s rostlinami?
. Zacházel jsem so—ucitněse zvířaty?

. Netýral jsem zvířat?
. Sváděl jsem někoho s l o v e m ke hříchu (po
noukal jsem ke hříchu) ?
. Sváděl jsem někoho j e d n á n i m ke hříchu

(podrýval jsem úmyslně víru druhých, mluvil
nebo psal jsem proti náboženství, půjčoval
jsem, prodával jsem nebo rozšiřoval špatné

spisy)?

46. Svolil nebo mlčel jsem ke hříchu?
47. Dával jsem někomu příležitost ke hříchu (na

př. nepočestným [u dívek] oděvem)?

Šesté a deváté:

48. Míval jsi dobrovolně nepočestné myšlenky a
49.

.
51.
52.
53.
54.
55.

žádosU?
Pohližel jsi nepočestně? _
Mluvil jsi nepočestně?
jednal jsi nepočestně sám nebo s druhým?
(V pochybnosti třeba poprositi rodičů nebo
zpovědníka za poučení.)
Díval jsem se na nemravné obrazy?
Četl jsem nemravné knihy?
Přátelil jsem se lehkomyslně s druhým pohla
vím?
Chodil jsem na neslušné hry, představení?
(Mravně nebezpečno je i společné koupání
osob různého pohlaví.)

Sedmé a desáté:

56. Kradl jsem cizí majetek (odcizil potajmu)?
57. Uloupil (odcizil násilím) jsem cizí majetek?
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58. Dopustil jsem se podvodu (neplatnými penězi,

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

nesprávnou měrou a váhou, špatným zbožím,
nepoctivou hrou atd.)?
Vrátil jsem, co jsem nalezl, co jsem si vypůjčil,
co mně bylo svěřeno?
Platil jsem včas, co jsem byl povinen platiti?
Zadržoval jsem mzdu dělníkům?
Utiskoval jsem chudobné?
Zanedbával jsem povinnou práci?
Konal jsem špatně povinnou práci?
Kazil nebo ničil jsem cizí majetek?
Kupoval jsem nepoctivý majetek?
Přijímal nebo přechovával jsem cizi majetek?
Nahradil jsem škodu zlomyslně nebo bezděky
způsobenou?
(V pochybnosti poradí zpovědník.)
Lhal jsem?

.
. Svědčil jsem křivě?
. Přetvařoval jsem se, abych bližního oklamal?

Osmé:
. Bezdůvodně jsem bližního podezříval?
. Posuzoval a odsuzoval jsem bližního?
Pomlouval jsem bližního?
. Zveličoval jsem chyby bližního?
. Křivdil jsem bližnímu bezejmennými dopisy?
. Mluvil jsem o mrtvých šetrně?
. Poslouchal jsem ochotně zlé řeči o bližním?
. Napravil jsem křivdu a škodu bližním, způso
benou pomluvou?
. Zachoval jsem ustanovené posty?
. Chodil jsem poctivě do školy?
. Pracoval jsem úkoly a učil jsem se, co mi bylo
uloženo?
. Byl jsem pyšný?
. Byl jsem lakomý?
. Byl jsem závistivý?
. Byl jsem nestřídmý?
. Byl jsem hněvivý?
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88. Byl jsem lenivý?
89. Tíží tě ještě něco?

»Bože, buď mi-lostiv hříšnému!<<
»Svatý Bože, hříšné trestáš činy,
trestů Tvých se hrozím za své viny.
Dobré všechno dostávám z Tvé ruky,
podstoupil jsi za mne kříže muky,
nebe otevřel's mi smrtí svou,
a já zlobou Splácím lásku Tvou.
Hříchu je mi z hloubi srdce líto,
polepším se, svatě slibuji To.<<
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DOSLOV K I.A II. VYD.
„Katechese k desateru božíchpřikázání " vydal jsem
na přání vlastním nákladem pro úzký kruh svýchpřá
tel. Soukromá tato práce, vzniklá už dávno za kaplan
sky'c/i let, je sice pracována podle vzornýc/i katee/tesi,
ale vykazuje veliké nedostatky, což mi va'p. katee/zeti
jistě prominou. Kalec/zesejsou sestaveny, lépe uprave
ny podle katee/zesi Bernbeckovy'c/z(J. Bernbeck, Kate
chesen fiir die Oberstu/e, Il. Haupstůck). Autor sám
poslal mi několik řádků, jež pro zajímavost sdělují:
„Es [reut mie/z vom Herzen, dass meine Katec/zesen
auch beiIhnen Anklagge/unden haben. [c/i habe nic/lis
dagegen, wenn Sie dieselben in der angedeuteten Weise
bearbeiten wollen. Se/ir /reuen wurde es mich, wenn
Sie mir seinerzeit ein Exemplar Ihres Buches :ukom
men liessen. JVóge Gott Ihre Arbeit segnen! 1Witeige
benstem Gruss Bernbeck, Stadtp/r. mp. " Vydatně po
užil jsem katechesí „le/ilovy'c/i(Edmund Je/ile, Kate
c/zesen]iir die Oberstu/e, ll. Teil, Freiburg i. Br. I928)
a Burgerovy'c/i ( Tib. Burger, Kotec/Lesenfůr die Ober
stu/e, [[. Bd. Regensburg I927) m..j.
Za ochotu a prokázané služby při expedici srdečně
děkuji kol. pro/Š ]. Jl/lachovi.
Zábřeh na Ala/'. o svátku sv. Jose/čt l937.

DOSLOV K III. VYD.
Plním přání četných přátel ,.Katec/zesí"a posílám
jim nové vydání s pokornou prosbou, aby je opětně
s vděkem při/ali.
Pmste'jov () svátku sv. Jose/čz / 939.

OBSAH

UDM-'

.Hlas svědomí. (Otázka 153.). . . . . . . . 3
. Desatero božích přikázání.
. . . .
.Hlavní přikázání Páně. (Ot. 154..) . . . . . 11

PRVNÍ PRIKÁZÁNÍ BOŽÍ:
.
.
.
.
.
.

V jednoho Boha věříti budeš! (Ot. 155.) . . .
Proč věříme svaté pravdy? (Ot. 156, 157, 159.)
jak věřiti svaté pravdy. (Ot. 158, 160, 161.) . .
Bez víry se nelze líbiti Pánu. (Ot. 162, 163.) . .
Doufej v HOSpodina! (Ot. 164, 165.).
. . . .
Hříchy proti nadějí. (Kat. str. 103.).
. . .

14
17
19
22
25
27

. Milovati budeš Pána Boha svého! (Ot. 166,167.)

29

. >>_lenPánu

32

Bohu se budeš

klaněti1<< .

.

.

. Kdo se prohřešuje proti poctě boží? (Ot. 168.) 34
. Kdo se dopouští svatokrádeže? (Ot. 169.) . . . 37

DRUHÉ PRIKÁZANÍ BOZI:
14. Nevezmeš jména božího nadarmo! (Ot. 170, 171.)
15. Přísaha. (Ot. l72.) . . . . . . . . . . .
16. Posvátný slib. (Ot. l73.) . . . .
. . . .

39
44

48

TŘETÍ PŘIKAZANÍ BOZI:
17. Pomni, abys den sváteční světil! (Ot. 174.) .
18. Sváteční klid. (Ot. 175, 176, 177.) . . . . .
19. Sváteční oběť (Ot. 178, 179, ISO.).
. . . .

.

53

.
.

56
61

20. Můj sváteční den. (Ot. 181.).
. . .
.
21. 1. Mé povinností. (První až třetí přikázání.)
(Souhrn.)
. . .
.
. . . . .

. 66
.

70

ČTVRTÉ PŘIKÁZÁNÍ BOŽÍ
22. Cti otce svého í matku svou! (Ot. 182,183, 184,
185.) . . .
76
23. Vyšší moci budiž každý poddán! (Ot.186, 187,
188.)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

81

24. Cti osobu starcovu! . . .
. . 86
25.
26. Skutky
Mílovatimilosrdenství.
budeš bližního
89
(Ot.svého!
191.) (Ot.
. . 189,190.)
.
94
27. Milujte i nepřátelesvé! (Ot.192,193, 194).
.100

PÁTÉ PŘIKÁZÁNÍ BOZl:
28. Blahoslavení tiší. (Ot. 195, 196.) .
29. Opatruj si život! (Ot.197.) .
30. Netrap nikoho! (Ot. 198..)
31 .

Běda světu pro pohoršení! (Ot. 199, 200)

32.
33.
34.
35.
36.
37.

Buď stydlívý & cudný! (Ot. 201.)
Zachovej sí perlu sv. čistoty! (Ot.
Utíkej před nečistotou! (Ot. 203.)
Nebezpečí pro svatou čistotu. (Ot.

.
.
.
.

103
105
109
112

.
.
.
.

116
120
122
126

ŠESTE A DEVÁTÉ PŘIKÁZÁNÍ BOŽÍ:
.
202.) .
.
204.) .

O následcích nečistoty.

.131

Vystříhej se pilně, synu můj, všelikého smílstva! 135

SEDMÉ A DESÁTÉ PŘIKÁZÁNÍ BOŽÍ:
38. Svého si hled'! (Ot. 205.) .
39. Nepokradeš! (Ot. 206..)

.

. Vrať a nahraď cizí majetek! (Ot. 207)

.
.
.
.
.

145
147
150
152
158

.
.
.
.
.

162
168
173
177
180

41. Buď pravdomluvný! (Ot. 208..)
42. Dobré jméno - vzácné jmění. (Ot. 209, 210..)
Povinnosti k sobě & bližnímu. (Souhrn.) -—
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
|

01 .

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

l(lČtvrté až desáté přikázání boží.)
Cirkevní přikázání. (Ot. 211,212.)
Proč se postíme? (Ot. 213,214.)
Třetí přikázání církevní. (Ot. 215.)
Přísný půst. (Ot. 216.) .
Pracuji
.

.
.
.
.

.183

Otcovský dům- hlavní škola. (Ot. 217, 218 219.) 187
. 195
Přemáhej pokušení! (Ot. 220, 221, 222.) .
Těžký hřích - největší zlo. (Ot. 223,224, 225.) . . 200
. 205
Hříchy lehké. (Ot. 226, 227.) .

. 208
Hlavni hříchy. (Ot. 227..)
. 212
Dobré skutky. (Ot. 228, 229, 230, 231)
Bohumile návyky- ctností. (Ot. 232..)
. . 216
Ctností blahoslavených. (Ot. 233, 234, 235.) . . 218
. 220
Chceš býti dokonalým? (Ot. 236.) .
. 223
Evangelické rady. (Ot. 237.) .
. 226
Buď s Pánem Bohem! .

Zrcadlo zpovědní .
Doslov.

. 230

z VDĚČNÝCH HLASÚ:
»Dostal jsem náhodou Vaše katechese část ll.
»Hled' si milosti božil<<Je to vzácná kniha a tak rád
bych dostal díl 1. »Věř svaté pravdyl<< a díl Ill. »Plň
zákon boží!<<Pak-lí je Vám možno mi poslat ty ka
techese díl 1. a dil lll., budu Vám vděčen. Já je uži
vám v řeči anglické - to jest překládám si je pro
potřebu ve škole . . .<<

Rev. W. C. Hradecky, í., Holy Trinity
Church, Protivín, jowa. U. S. A.

»Poněvadž kolegové mají veliký zájem o Vaše
katechese, Obracím se na Vás s uctivou prosbou,
abyste mi laskavě sdělil, zda je nám můžete vše—
chny dodati, po příp., kam se máme obrátiti se
svojí žádostí. Byly nám vřele doporučeny na boho
sloveckém kursu v Praze vdp. arc. vikářem plzeň
ským P. Resslem a mnohými jinými. Prosím Vás
tedy o laskavou odpověd'.<<
V. R., boh., Hradec Králové.

»Už dávnejšie hl'adám katechézy vdp. prof. jo—
sefa Životka. Prvů časť: Věř svaté pravdy a druhů
časť: Hled' si milosti boží! už mám. Nemóžem však
dostať tretiu časť: Plň zákon boží! Keby medzítým
už vyšlo druhé vydanie tretej časti: Plň zákon boží,
prosím Vás úctíve, račte mi z neho poslať jeden
exemplár. A jestli máte celú seriu na sklade, v tom
pripade prosím pošlite mi mimo toho všetky tri
častí katechéz.<<

A. D., Humenné, Slovensko.

