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Poněvadž v tomto našemu schválení předloženém díle

nic, coby proti katolické víře a čistým mravům

čelilo, nalezeno nebylo, pročež ho, co VŠGhO od—

poroučení hodne, vytisknouti povolujeme.

V Olomouci v knížecí arcibiskupské konsistoři dne
11. dubna 1855.

Rudolf Svob. Pán z Thysebaert-ů,
biskup Tiberiadský & \'ikař Generální.

Arthur Svah, Pán z Kónigsbrunn-ů,
M. arcib. Olom. Kanovník & Kanclíř.
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Množství výtečných díl, jeužto se až po—
savad v oboru katechetické vědy objevily, neo d—
strašilo mne, katechismus tento katolický v otáz—
kách a odpovědích prostonárodně vysvětleny
obecenstvu podáti. Přiměla 'mne k tomu nutná
potřeba takového katechiSmu pro náš nábožný
lid slovanský, a pak to přání mnohých p. p. ka—
teclietů, učitelů, rodičů a přát'elů školní mládeže
na nedostatek praktických prostonárodních díl
v oboru tomto sobě stěžujících. Vzál jsem sobě
tedy za předmět, krátce a zřetelně vysvětlovati
katechismus pro obecné školy předepsaný, a. od
dávných časů vůbec známý, jehož část druhá
skrovničký výůátek z velikého katechismu bla—
hoslaveného Petra Canisia, od svatého Otce Pia
V. v Římě dne 24. Září 1569 schváleného, ob—
sahuje. Vynechaje čásť první předepsaného ka—
techismu, an každý článek víro- a mravoučení
tamto pojednaný v části druhé na svém místě se
nalézá, vysvětliljsem'v úvodu k učení křesťansko
katolického náboženství, prameny, z kterých při
rozené náboženství čerpáme, učiniv pak přechod
k zjevenému náboženství katolickému v patero
hlavních částkách pojeduanému. Na obřady ka—
tolické církve bral jsem zvláštní ohled.



Rozdělení katechismu ve víro—a mravoučení

za zbytečné pokládal jsem, an každému p. kate—
chetu a učiteli známo jest, že první a čtvrtá
hlavní částka víro- , druhá však, třetí a pátá
mravoučení katolické církve obsahuje, 3 že při
každém katolickém křesťanu víra a mravy jedno
jsou, aneb aspoň jedno býti mají, an bez víry.
žádných ctností, a bez ctností žádné pravé víry
není, čili že víra křesťana v mravích, mravy však
křesťanské v pravé víře se zakládají. Ano sam
náš velebný a blahoslavený Canisius ve svém
velikém katechetickém díle tohož rozdílu nečiní,
anobrž krátce praví : ,.Učení křesťanské jedná
o moudrosti a spravedlnosti. K moudrosti patří
čtyry první částky, které po sobě následují, a
o víře, nadějí, lásce a svátostech jednají; k
spravedlnosti náleží pátá částka.“ Při vysvětlo—
vání použil jsem mnohého katechetyckého díla.

Pak—li svůj cíl dosáhnu, a toto dílo spasi—
telné ovoce ponese, buduť „Otce světel, od ně
hož Všeliké dání výborné a každý dar dokonalý
pochází (Jak. [, 17) velebiti, a vroucné volatiz.
„Omnia ad majorem Dei gloriam.“

V Hulíně na den svatých apoštolů morav—
ských Cyrilla a Methodia 1856.

Spisovatel.
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Gásťprvni
Uvod

!: učení křesíansko-kaiolickóho náboženství.

obs ah.
]. Co nás učí náboženství.

'II. 0 přirozeném náboženství.
lll. Potřeba zjeveného náboženství.
IV. Co nás učí křesťanské náboženství.

1. Co nás učí náboženství ?

Náboženství nás uči, Boha znáti, ctíti & jemu
se klaněti.

Kdo učil lidi náboženství?
Bůh sám učil lidi náboženství, když je v ráj roz—

koše postavil, aby jej vzdělávali & ostřihali, a. dal jim
přikázani. (1 Mojž. II, 15—17).

II. Dal-li Bůh člověkovi také přirozené schopnosti,
aby jej poznali, ctíti a jemu sloužili mohl?
Ano; Bůh dal člověkovi rozum, vůli a svědomí.
go činí člověk rozumem ?
Clovčk rozumem jednu věc od druhé vůbec (um),

zvlášť pak svého stvořitele od stvořené věci rozeznává..
1



K čemu vůle člověka schopného činí?
Vůle člověka schopného činí, dobré činiti, a prot?

zlému bojovati.
Co činí svědomí?
Svědomí člověkovi praví, co má činiti, & dobře-li

jednal čili zle.
Jak pak nazýváme ono náboženství, které člověk

svým pouhým rozumem poznali může?
Náboženství, které člověk svým pouhým rozu—

mem poznati může, nazýváme přirozené náboženstvL

Ill. Jsou-li však Iyto přirozené schopnosti člověka
dostatečné, dokonale Boha poznali, clíli a jemu
sloužili?

Nikoli; nebo rozum a svědomí člověka jsou slabé,
a vůle jeho jest k zlému nakloněna.

Odkuď to pochází, že rozům a svědomí člověka
jsou slabé, a vůle jeho k zlému jest nakloněna?

To pochází od hříchu, kterého se Adam v ráji,
& my v Adamovi se dopustili, a který jsme od něho
zdědHL

Nechal-li Bůh padlé lidi bez vyučováni v ná
boženství '.3

Ne; co jim posílal od času k času nábožná muže,
jako Enoe'ia, Noema., Abrahama, Izáka, Jakuba,
Mojžíše; on vzbudil také proroky, kteří učili hdi pra—
vého Boha znáti, ctíti a jemu se klaněti.

Kolik jest proroků v starém zákoně?

Ctyř jest větších: Isaiaš, Jeremiáš, Ezechiel &
Daniel, a dvanact jest menších proroků: Ozcáš, Joel,
Amos, Abdiáš, Jonáš, Nahum, Micheáš, Habakuk, So
foniaš, I—Iageus,Zachariáš a Malachiáš.

Kdo pak mi:: naučil dokonále Boha zmilí, (: je—
mu v duc/m (: pravdě se lila/tdi?



Ježíš Kristus. přislíbeny a davno očekávaný
Mesiáš. „Mnohokráte a. mnohými spůsoby mluvíval
někdy Bůhnotcům skrze proroky: nejposléze v těchto
dnech mluvil nám skrze Syna“ (k Žid I, 1—2.)

Jak jmenujeme ono náboženství, které učil Ježíš
Kristus ?

Náboženství které učil Ježíš Kristus, jmenujeme
křesťanské náb oženství.

IV. Co nás učí křesťanské náboženství?

Křesťanské náboženství nás učí, Boha znáti, ctíti
ajemu se klaněti podlé ucení &prikladu Jeznše Krista.

Kdo však nám po na nebe vstoupemJežíše Kr istu,
(oto křestanské náboženstm zvěstovat ? '

Svatí apoštolové & jejich náměstkové biskupové
a knězi katolické církve. „Jdouce, učte všecky ná—
rody, křtíce je ve jménu Otce, i syna, i Ducha. sva—
tého; učíce je zachovávati všecko, což jsem koli při—.
kázal vám: a aj “já s vámi jsem 'po všecky dny, _až
do skonání světa.“ (Mat. XXVllI, 19—20).

Cvičení se v cnosti. *) Pozoruj člověče!
lásku & dobrotu Boží, a. nezanedbávcj vyučování v
náboženství, abys dobře Boha poznal,. a jemu tak'
sloužil, jak tomu Ježíš Kristus, svatí apoštolové g
katolická.J církev _učl.(Advent) '

*) Místo cvičení se v ctnoui mohou se také i následující Otázky
užívati: Co se z toho ncíš? k čemu tě toto učení viry nebo
mravů vzbuzuje?



Čásťdruhá

Vytah
I velikého katechismu blahoslaveného P. Canlsia

: důkaznými z písma svatého místy a církevními
obřady.

0 b s a 11.
Úvod.

První hlavni částka. 0 víře.

[. Oddělení. Co katolickávíra jest.
II. Oddělení. O dvanácti článcích víry.

Druhá hlavni částka. 0 naději.
[. Oddělení. Co křesťanskánaděje jest.

II. Oddělení. O modlitbě.
!ll. Oddělení. O poctě Marie Panny.
IV. Oddělení. O církevním bratrstva.
V. Oddělení. O křížové cestě, poutích &pro

cessích.

Třetí hlavni částka. O lásce.

[. Oddělení. Co křesťanskáláska jest.
][. Oddělení. O desatera Božích přikázanívůbec.

Ill. 0 d d člení. () desatero Božích přikázaní zvlášť.
IV. Oddělení. O přikázaních církevních vůbec.
V. Oddelcm. () prikázamch cnrkevmch zvlášť ::

obradech mse svaté.



5

Čtvrtá hlavni částka. 0 svátostecha svěcení
nách.

1. Oddělení. O svátostech vůbec.
Il. Oddělení. Osvátostechzvlášťajejíchobřadeqh.

III. Oddělení. O svěcenínách.

Pátá hlavní částka. 0 křesťanskéspravedlnosti
a dokonalosti.

1. Oddělení. O křestanské Spravedlnosti.
Díl první křesťanské spravedlnosti: Vdruj so

zlého.
Díl druhý křesťanské spravedlností: Číň dobré.

ll. Oddělení. O křesťanské dokonalosti.

U V o d.
Kde nalezáme krátký obsah kčestansko- katolic

kého náboženství.?
Krátký obsah křesťansko-katolického náboženství

nalezáme v katechismu.
Co jest katechismus ?
Katechismus jest cvičení v křest'ansko-katolickém

učení. 'lak také se jmenuje i ta kniha v níž se to
cvičení obsahuje.

V kolika hlavních čás/kách se křesťansko-kato—
lické učení v tomto katechismu přednáší?

Křesťansko-katolícké učení v tomto katechismu
v patero hlavních částkách se přednáší. *)

Které jest to patero hlavních částek?
'lo patero hlavníchčástek jest: 1. Víra. „. Na

děje. 3. Láska. lt. Svaté svátostiasvěceniny. 5. Kře

stánská spravedlnosť & dokonalost. "i
*) Přídavek nečiní zvláštní oddělení v tomto katechismu, ponč—

vad'z v běhu první hlavní částky při XI. & Xll. článku viry
čtyrý poslední věci člověka se pojednávají.

———_>Qw——-—



'Prvni hlavnl částka.
0 víře.

[. nadělení.

Co jest katolická víra.

Co znamená slovo re'i'ili ?
Slovo véřiti znamená, za pravdu míti, co nám

hodnověrný člověk praví.
Kdo pali.jest naší viry nejhodnější?
Bůh jest naši víry nejhodnější.
Illusíme-li věř—ití,co Bůh zjevil ?
Musíme věřiti, co Bůh 7.jevil, poněvadž Bůh věčná

pravda & neskončená moudrost jev-st. která ani okla—
mati, ani oklamánn býti nemůže. (Zahn CXHII, 160)

Co znamená slovo zjevili?
__ Slovo zjeviti znamena, něco skrytého a tajného

na jevo dáti.
Jak pak se ona zjevení nazývá, co z úst Bo—

“ších vyšlo?
Zjevení, co z úst Božieh vyšlo nazývá se slovo Boží.
Kolikei'é/io drn/m jest zjevené slovo Boží?
Zjevcné slovo Boží jest dvojího druhu: psané a

nepsané.
Jak ímennjeme iinak psané slovo Boží?
Psané slovo Boží jmenujeme také pismo svaté.
C0 vyrozumíwmw písmem sit/zlým ?
Pismem svatým vyrozumivamc oné knihy, které

mužové Boží z vnuknutí Ducha svatého sepsali, a které
bd církve svaté za takové uznány byly.

Kolik hlavnich dílů má. pismo xvuté?
Písmo svaté má dva hlavní dily: starý a nový

zákon.



Z kterých knih záleží xtarý zákon ?
Starý zákon záleží: z 5 knih Mojžíšových, z knihy

Josue, z knihy Soudců, z knihy Ruth, ze čtyr knih
Královských, z dvou knih Paralipomenon, z dvou knih
Esdrašových, z knihy Tobiašové, z knihy Judith, z kni—
by Ester, z knihy Jobovč, z knihy Zalmvů,z'Přislovi
Salomounových, z knihy Kazatele, z písně Salomounově,
z knihy Moudrosti, z knihy Sirachově, z knih čtyr vět
ších proroků: Isaiaše, Jeremiáše, Ezechiele a Daniele,
z knihy Baruch a dvanácti menších proroků: Oseáše,
Joele, Amósa, Abdiaše, Jonaše, Micheaše, Nahůma, Ha
bakuka, Sofoniaše, Aggeusa, Zachariáše a Malachiaše,
pak ze dvou knih Makabejskýeh.

Z kterých knih pozůstáva' nový zákon?
Nový zákon pozůstáva: z evangelium svatého Ma—

touše, sv. Marka, sv. Lukáše a sv. Jana, ze skutků sv.
apoštolů, z epištoly sv. Pavla kŘímanům, první a druhé
ku Korintským, ku Galatům, k Efeským, kFilippenským,
ku Kolosenským, první a druhé kTessalonickýmL první
a druhé k Timotheovi, k Titovi, k Filemonovi, k Zidům;
z epištoly obecné sv. Jakuba, první a druhé sv. Petra,
první, druhé a třetí sv. Jana, z epištoly sv. Judy, a ze
zjevení sv. Jana.

Je—lipak všechno, co Ježíš Kristus zjevil (: činil,
0 co xvalí apoštolové učili,vpísme'svalémpoznamenáno?

Nikoli; nebo 1. Ježíš velel svatým apoštolům kazati
evangelium (radostné poselství Spaseni), nepřikazal však
jim, aby psali, řka: Jdouce po všem světě kažte
evangelium všemu stvořeni. (Marc. XVI, 15.) ——Proto
také 2. všickni sv. apoštolové, Duchem svatým posilnění,
kazali a divy činili, ale nepsali všichni; nebo nic ne
mame psaného od sv. Tomáše, Ondřeje, Filippa a Ma
těje, Jakuba staršího a Bartoloměje, Simona a Barna—
baše. 3. Samo pismo svaté dosvědčuje, že není vše—
chno, co Ježíš učíl a činil v něm poznamenáno; nebo
čteme u sv. Jana__XX, 30: „Mnohé zajisté jiné divy
činil Ježiš před obličejem učenniků svých, kteréž nei—
sou psány v" knize této“ '



Jak jm enujeme ono slovo Boží, které svatí apošto—
lové z vnuknutí Duc/za svaté/zojen ka'zali, ale nepsali?

Ono nepsané slovo Boží jmenujeme ústně podání
nebo tradici.

Kde pak se zachovává toto ústně podání?
Ústné podání věrně a neporušeně se zachovává.

v církvi katolické.

Proč věř-ikatolíckývkřesían. co jemu církev !: ve'
ření předstamtie, nec/ít jest to psáno neb není ?

Katolický křesťan věří, co jemu církev k věření
představuje : 1.5poněvadžKristus naš Božský zákonadárce
ve svatém evangelium zřetedlnč poroucil, abychom
cirkve poslouchali. „Kdo vas slyší, mne slyší, kdo vami
pohrdá., mnou pohrdá“ pravil Ježiš k učennikům svým.

uk. X, 16.) 2. „Církev jest sloup a utvrzcní pravdy.“
1 Tim. III, 15.) ——3. Ježíš a Duch svatý zůstáva s

ní až do skonaní světa. „Já s vámi jsem po všecky
dny až do skonání světa.“ (Mat. XXVHI, 20.) „A já
prositi budu Otec a jiného Utěšitele da vám, aby s vámi
zůstával na věky, Ducha pravdy.“ (Jan XIV, 16 17.)

Co jest tedy křestvansky katolicky věřili ?
Křest'ansky katolicky věřiti jest: všecko to za

pravé míti, co Bůh zjevil, a co církev k věření před
stavuje, nechť jest to psáno neb není.

Je-lina tomdoslikspaseni, aby katolický křesían
toliko v srdci věž-il, co Bůh zjevil?

Není na tom dosti k spasení, aby katolický křesťan
toliko v srdci věřil, co Bůh zjevil., ale musí také:
1. Víru svou skrze své skutky ukazovatl. „Což pro—
spěje, bratři moji, pravi-li kdo o sobě, že má víru, nc
ma-li skutků? Zdaliž jej bude moci víra spasiti? (Jak.
H, 14.)—- Jak tělo bez ducha mrtvě jest, tak jest i víra.
bez skutků mrtvá. (Jak. II, 26.) — 2. To, co v
srdci věří. když potřeba jest, ústy veřejně vyzná
vati. „Srdcem se zajisté věří vv spravedlnosti: ale
ústy se děje vyznání k spasení.“ (Rim. X, 10.)

Je-li tí,-a jednomu každému člověkupotřebná ?



Víra jest jednomu každému člověku, an chce
spasen býti, potřebná; „neboť bez víry nemožno jest
líbiti se Bohu.“ (Žid. XI, 6.)

Kde se zvláčt obsahuje, co katolický kčeštan
věriti musí?

Co katolický křesťan věřili musí, zvlášť ve sne
šení apoštolském se obsahuje; které takto zni:

Věřím v Boha Otce všemohoucího, stvořitele nebe
i země. 1 v Jesu Krista, Syna jeho jediného, Pána
našeho. Jenž se počal z Ducha svatého, narodil se
1 Marie panny. Trpěl pod Pontským Pilátem, ukří
žován, umřeli pohřben jest. Sstoupil do pekel, třetího
dne vstal z mrtvých. Vstoupil na nebesa, sedí na
pravici Boha Otce všemohoucího. Odtuď přijde soudit
živé i mrtvé. Věřímv Ducha svatého. Svatou církev
obecnou, svatých obcování. Odpuštění hříchů. Těla
vzkřížení. A život věčný. Amen.

Kolik ma' článků toto snešem apoštolské?
Snešení apoštolské má dvanácté dílů neb článků.
Cvičení se v ctnosti. Dekuj Bohu,že jsi

dítě církve, která tebe v pravé víře vyučuje; modlí
se často a vroucně snešeni apoštolské, & co v srdci
věříš svými skutky ukazuj.

ll. Oddělení.

0 dvanácli článcích víry.

$. 1. O prvním článku vírv.

Jak zni první článek wíry?
První článek víry zní: Věřím v Boha Otce vše-

mohoucího, stvoritele nebe i zeme.

O čem jedná první článek víry ?
Prvni článek víry jedná: 1. o Bohu a jeho vlast—

nostech, 2. o nejsvětější Trojici, 3. o stvoření světa, 4.
o andělích, 5. o hříšném pádu prmich lidí.
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a) () Bohu
Kterak poznáváme, že iesl Bůh?
Poznáváme, že Bůhjest: l. Poněvadž častokráte

B'ůh se lidem zievil. „Mnohokráte a mnohými spůsoby
mluvil někdy Bůh otcům skrze prorokyv: nejposléze v
těchto dnech mluvil nam skrze Syna.“ (Zid. I. 1—2,——
2. Rozum zdrmý člověka učí, Žejest Bůh: „Jen blázen
říká v srdci svem: Neni Boha.“ (Žalm XIII, l.) 3.
Celý svět hlásá, že. jest Bůh. „Aj ptej se člověče ho—
vad, a naučí tebe: a. ptactva nebeského, a. oznámí tobě:
mluv zemi, & odpoví tobě, & vypravovati budou ryby
morské. Kdož neví, že všecký tyto věci ruka Hos
podinova učinila ?“ (Job XII, 7.)

Co jest Bůh. ?
Bůh jest sám od sebe pocházející, ta nejdoko—

nalejší bytosť (Řím. XI, 36.)
Proč prartš: xám od sebe pocházející bytost?
Poněvadž Boha. nikdo nestvořil, on tedy sám od

sebe od věčnosti pošel.
Můžeme-h“ Boha svým rozumem obsáhnouli?
Nikoli; nebo Bůh jest neskončeuý.
Které však dokonalosti čili vlastnosti Boží po

znávámejak zjevením Božím,tak i rozumem vlas/ním?
Poznáváme, že Bůh iest pouhý duch, všemohoucí,

nejvýš dobrotivý, všudy přítomný,\'ševědouci, nejsvě
tější, nejvýš spravedlivý, nejvýš milosrdný, nejmou
dřejší, nejvěrnější, nejvýš blahoslavený, neproměni—
íedlllý, věčný.

1. Bůh je'st pouhý duch.

Co to znamená: Bůh jest pouhy duch?
Bůh jest pouhý duch, taková bytost, která má

nejdokonalejší r'ozíím a vůli,. ale těla nemá. „Boha.
nikdy žádný neviděl.“ (Jan I, 18.) „Bůh jest duch.“
(Jan IV, 24.)

Může—litaké Bůh, tak jako lidi, vypodobněn býli ?
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Nikoli; neboť jest duch, který sám o sobě pravi:
„Komu připodobníte mne?“ (Isai XL, 25)

Cvičení se v ctnosti. Bůh duch jest, v duchu
tedy 3 pravdě máme se jemu klaněti (Jan IV, 24.);
nebo on zavrhuje onou službu, která se jen ústy koná,
.a nejde od srdce. (Isai. XXÍX, 13.)

?. Bůh jest všemohoucí.

Co tim říci chceš ?
Bůh jest všemohoucí, jemu není nic nemožného

učiniti.
Odkuď to v',une že Bůh všecko, co chce, učinili

muže?
To víme, poněvadž Bůh chtěl nebe i zem ivšeeko,

cokoli jest, shořiti, & pra\il jen: Buď to, & učiněno
jest.“ (1 \íojz. 1). „On řekl, a(všecky \ěci) učiněny
jsou: on rozkázal, a. stvořeny jsou.“ (Žalm XXXII, 9).
„U Boha jest všecko možně“ (Mat. XIX, 2b.), toto
dokazují zázrakově Boží.

Cvičení se v ctnosti. KBohuvčasbidysvé
outočistě vezmu, 21 (hm jemu: „Obranee můj jsi ty,
& outočistě mé, Bůh, v tebe doufati budu.“ (Žalm
XC, 2). „Moeen jest všecko učiniti mnohem hojněji,
než prosime neb rozumíme“ (Efes. III, 20.), a chci
se pokořiti pod mocnou rukou Boží. (1 Pet. V, 6).

3. Bůh jest nejvýš dobrotivý.

Co to v sobe obsahuje?
Bůh jest nej\'_vš dobrotivýr ke sn'm stvořením,

nebo od neho máme všecko dobré.
Odkud lo poznáváme, že Bůh jes! nejvýš do

broh'ry'?
Poznaváme to: 1. poněvadž nás & všecko stvořil;

2. krví Syna svého V)koupil; a 3. nám nebe připravil.
„Bůh jest láska,“ (1 Jan IV, 8.) „nebo tak milmal svět,
že Syna swho jednorozeněho dal, aby žádný, kdo v
něho \ěři, nezahynul, ale měl zivot věčný.“ (Jan III, 16).
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Cvičení se v ctnosti. Za tuto neskončenoudo
brotu chci 1. Boha nade všecko milovati: spolu také svým
bližním vse dobro přati, a volam tedy z hlubokosti srd
ce: „My milujeme Boha; nebo prvé miloval nás.“
(1 Jan IV, 19.) „To jest laska Boží, abychom přikázaní
jeho ostříhali: a přikázani jeho nejsou těžká.“ (1 Jan
V, 3.) „Poněvadž Bůh tak miloval nás, i my máme
jedni druhé milovat-i“ (1 Jan IV, ll.) — Chci 2. v něho
důvčřovati, volajc: „Hospodin řídí mne: ničehož mně
scházeti nebude.“ (Zahn XXII, l.)

4. Bůh jest všudy přítomen.

Co to znamená ?
Bůh jest všudy přítomen, jest všudy na nebii

na zemi. „
Odkud to však víme?
Bůh sám to zjevil, řka: „Zdaliž jsem já Bůh jen

z blízka, a ne i zdaleka? _Zdaliž nebe i země ja ne—
naplňují. (Jcr. XXIII, 23—24). „V něm živi jsme a.
hýbáme se, i trváme“ (Skut. ap. XVII, 28). _

Také—li cíli člověk I—ulovšudy přítomnost Boží?
Ovšem; častokráte při vnitřním nadání, pohnutí,

radosti abazni, cítí jaksi podivnč přítomnost Boha svého.
Cvičení se v ctnosti. Pamatuj člověčena

všudy přítomnost Boží: 1. když k zlému ponoukan by
váš (1 Mojž. XXXIX, 9.) a rci: „Kamž půjdu od ducha
tvého (Hospodine) ? a kam před tvaři tvou uteku? Jest:
ližcbych vstoupil na nebe, tam jsi ty: paklibych vstou
pil do pekla, přítomen jsi; bytbych . . . bydlil v konči—
nách moře; i tam ruka tva provodila by mne.“ (Žalm
CXXXVIII, 7 — ]O.) — „Nebesa nebes neobsahují tebe.“
(2. Paralp. VI, 18.) — 2. Když se v nebespečenství &
bídě nálezaš, volej : „Jestliže Bůh s námi, kdo proti nám?“
(Řím. vm, 31).

5. Bůh jest vševědoucí.

Co :l'm vyrozumíváš ?
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Bůh jest vševědoucí. on vi všecko. jak pominuté,
“tak i přítomné, tak i budoucí věci, on ví naše nejtaj
nejší myšlenky, & protož nemůže oklámán býti.

Odkud to víme, že Bůh jest vševědoucí?
Ježíš nás to učil. „Otec váš ví, čehož jest vám

potřebí, prvé nežlibyste ho prosili“ (Mat. V, &) „on
vidí v skrytě.“ (Mat. VI, 4). „Jeden z vrabců nepadne
na. zem, bez Otce vašeho; vaši pak vlasové na hlavě
všickni zečteni jsou.“ (Mat. X, 29—30).

Proč nemůže člověk ani své myšlenky a žádosti
před Bohem ukrýli?

„Poněvadž Bůh zkušuje srdce a ledví (člověka)“
(Žalm VH, 10), příklad máme na Kainu (1 Mojž. IV, 6.);
na Herodesu (Mat. II, 13).

Cvičení se v ctnosti. Když Bůh vševědouci
_jest: 1. chci se vždy varovati, něco zlého mysliti, nebo
činiti; obci 2. k Bohu v duchu a pravdě se modliti;
3. všecko, co na mne Bůh posila, trpělivě snášeti, a nikdy,
4. sebe sám za dobrého pokládati; nebo „kdo mne soudí,
Pan jest.“ (1 Cor. IV, 4).

6. Bůh jest nejvýš svatý.

Co jest to : Bůh jest nejvýš svatý?
Bůh jest nejvýš svatý jest: on miluje všecko

dobré, & apovrhuje všecko zlé?
Odkud však to víme ?
Bůh nám to zjevil, řka: „Svatí buďte, nebo ja svatý

jsem,“ (3 Mojž. XI, 44.); proto dal nám přikazaní, aby
chom svaté na zemi obcovali, a zlého se varovali.

Jak velmi jest Bůh svatý ?
Bůh tak svatý jest, „že ani nebesa nejsou čista před

obličejem jeho;“ (Job XV, 15.); 011jest nejvýš svatý.
Cvičení se v ctnosti. Poněvadž Bůh nejvýš

svatý jest: 1. chci se každého i toho nejmenšího hříchu
varovati, a chci svaté na zemi obcovati. 3. Mojž. XIX,
.2.); 2. chci také s největší uctivostí k Bohu volati: Sva—
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tý, svatý, svatý Pán Bůh zástupůIVplná jest všecka zeměslávy jeho.“ (Isai VI, 3. Zjev.IV ,8).

7. Bůh jest nejvýš spravedlivý.

Co to znamená?
Bůh jest nejvýš spravedlivý: on dobré odmě

ňuje, a zlé tresce.
Kdo nám řekl. že Bůh nejvýš spravedlivý jest?
Bůh sám to řekl, když takto k nam volá: „Já. Ho—

Spodin, kterýž zpytuji srdce, a zkušuji ledví: kterýž
dávám jednomu každému podlé cesty jeho.“ (Jer. XVII,
10). „Ja jsem . .Bůh horlivý, trestající nepravost na
synech do třetího a čtvrtého pokolení.“ (5 Mojž. V, 9).
„Půjdou, kteříž dobře činili na vzkříšení života: kteří
pak zlé činili, na vzkříšení soudu.“ (Jan V, 29).

Jak velmi jest Bůh spravedlivý ?
Bůh jest tak spravedlivý, že ani jedinké slovo marné,

ani napoj čelstvé vody bez odplaty nezůstane (Mat. XII,
36. —-—X, 42). „I hřcšícím andělům neodpustil, ale je.
do pekla strhnul“ (2 Petr. II, 4.), 011jest tedy nejvýš
spravedlivý.

Odplaci-li ale Bůh všecko v tomto životě?
Nikoli; mnohému shovíva, až do smrti, odplatí však

na. věčnosti. „Všickni zajisté my ukázati se musíme
před soudnou stolici Kristovu, aby přijal jedcnkaždý na
těle vlastnim, jakž činil, buďto dobré nebo zlé (2 Kor.
V, 10.) „Neříkcjz Hřešil jsem, a co mi se z toho při
hodilo smutného? ncbo Nejvyšší jest shovívajicí odpla
titel.“ (Ekl. V, 4).

Cvičení se v ctnosti. Poněvadž Bůh nejvýš
spravedlivý jest: „hroznčf jest upadnouti v ruce Boha.
živého. “ (Žid. X, 31.) Chci tedy na světě spravedlivě
živ býti a pro spravedlnost všecko mileiad snášeti
„Blahoslavení, kteří protivenstvi trpí pro spravedlnost:
nebo jejich jest kralovstvi nebeské“ (Mat. V, 10).
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8. Bůh jest nejvýš milosrduý.
C0 tím říci chceš?
Bůh jest nejvýš milosrdný; odpouští nám hříchy

naše, když se napravuieme.
Kdo nám to zjevil, že Bůh nejvýš milosrdnýjest?
To nám Bůh sam zjeviti ráčil: „Livť jsem já,.

praví Pán Bůh: nechci smrt bezbožného, ale aby se
obrátil . . . & živ byl“ (Ezech. XXXIII, 11). „Lito—
stivý a milosrdný (jest) Hospodin: dlouho shovívajíct
& velmi milosrdný.“ (Žalm CH, 8).

Jak veliké jest milosrdenství Boží?
Nestihlé jest milosrdenství Boží. „Milosrdenství

tvé veliké jest nade mnou (Bože) (Zahn LXXXV, 13)
„Bůh, kterýž jest bohatý v milosrdenství“ (Efez. II, 4).
„Budou-li hříchove vaši, di Hospodin, jako šarlat, jako
sníh zbíleni budou.“ (Isai I, 18).

Cvičení se v ctnosti. Nestíhlé milosrdenství
Boží vzbuzuje nás: 1. chváliti Boha neustále.“ „O milosr—
denstVích HOSpodinových na věky zpívati budou.“ Žalm
LXXXVIII, 2), 2. od něho odpuštění svých hříchů dou
fati. „Nebo on (Ježíš) jest obět slitování za hříchy naše.“
((1 Jan II, 2), 3. milosrdenství bližním proukazovati..
„Buďte milosrdní jakož iváš Otec milosrdný jest.“ (Luk..
VI, 36.), a 4. nepříteli svému se srdce odpouštěti. „Od—
pusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim vin
níkům.“ (Mat. V1, 12).

9. Bůh jest nejmoudřejši.
Co to znamená?
Bůh jest nejmoudřejší znamená: On vše tak řídí,

že to lepší býti nemůže.
Z čehopak to soudíme, že Bůh nejmoudř-eišijest?
To soudíme z díla rukou jeho, nebo vše tak učinil,

že to lepší býti nemůže; tak n. p. ma tělo naše pět
smyslů, abychom pracovati a se radovati mohli. Bůh
nás postavil na zem, aby nás živila; dal nam rodiče,
učitele, představené, abychom den ode dne lepši byli;
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poslal Syna svého, Ježíše Krista, abychom do nebe přišli.
„Hospodinel všecky věci 3 moudrostí jsi učinil.“ (Žalm
CHI, 24). „U něho jest moudrost i síla, on má radu i
rozumnosti.“ (Job XII, 13).

Cvičení se v ctnosti. Bůh jest nejmoudřejší,
protož 1. se vším spokojeni buďme, co Bůh činí, byt
bychom to dobré roZumem svým nepoznávali. „Vyjev
Hospodinu cestu tvou, a naději měj v něm: a on všecko
dobře učiní.“ (Žalm XXXVI, 5). 2. Nepřestávejmež
moudrost Boží obdivovati, & následovati.

10. Bůh jest nejvěrnější.
Co tím říci chceš ?
Bůh jest nejvěrnější, nebo co na mluví a slibuje,

pravda jest, a všecko se stane.
Odkud lo vime ?
Bůh sám takto mluví: „Není Bůh jako člověk, aby

klámal; ani jako syn člověka, aby se měnil. Řekl tedy
& neučiní? Mluvil & nevyplní?“ (4 Mojž. XXIII, 19.)
„Nebe & země pominou, ale slova má. nepominou.“ (Mat.
XXIV, 35.)
3 [Cvičení se v ctnosti. Když Bůh nejvěrnější
jest: máme tedy 1. v něho pevně věřiti a silně doufati
v životě, i při smrti. Neboť Bůh jest pravdomluvný,
ale každý člověk lhář-.“ (Řím. III, 4.) 2. Vynasnažo—
vati se máme, své sliby, obzvláštně pak křestní slib,
věrně plniti.

11. Bůh jest nejvýš blahoslavený.
Proč pravíš, že Bůh nejvýš blahoslavený jest?
Poněvadž Bůh ani to nejmenší trápení nemá, ale

neustále takové radosti požívá, že všeliká rozkoš
nic nem u prirovnání radosti jeho.

Kterak poznáváme, že Bůh nejvýš blahoslavený
pes!?

_ My to poznáváme, poněvadž on nám zde na zemi
tolik radosti připravuje, a po smrti věčně blahosla—
venství podává.. „Ceho oko nevidalo, ani ucho neslý—
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'chalo, ani na srdce lidské nevstoupilo, co připravil Bůh
těm, kteříž jej milují“ (1 Kor. II, 9), 011tedy sam nej
prvé nejvýš blahoslavený býti musí.

Cvičení se v ctnosti. Když Bůh nejvýš blaho
slavený jest, mame 1. tedy v něm svou rozkoš hledati,
a marně tělesně rozkoše zavrhovati. 2. Hleďme se tedy
po smrti do radosti nebeské dostati. „Nebo mám za to,
že utrpení tohoto času nejsou rovna budoucí slavě, kteraž
se zjeň v nás.“ (Rim. VIII, 18).

12. Bůh jest neproměnitedlný.
Co to znamená ?
Bůh jest neproměnitedlný znamená, že vše to,

'v' čem Bůh pozůstává, neb co on chce, vždy to sa
mo zůstává a chce na věky věkův.

Odkud to víme, že Bůh neproměnitedlný jest ?
To víme 1. ze slov jeho, nebo takto mluvi Bůh:

„Ja jsem Hospodin, a neměním se.“ (Mat. III, 6). ——
2. Z jeho přikazaní, které zůstavají vždy ty samé, jak
byly před tisíci lety. — 3 Z jeho spravedlnosti, která.
až po dnes vše dobré odměňuje, a zlé tresce. „I půjdou
tito (zlí) do trápení věčného; ale spravedliví do života
věčného“ (Mat. XXV, 46).

Cvičení se v ctnosti. Poněvadž Bůh nepro
měnitedlný jest, chci tedy vždy v slovo jeho důvěřovati:
„Nebe a země pominou, ale slova má. nepominou,“ praví
Ježíš (Mat. XXIV, 35). ——Nikdy však sobě na světě tomto
proměnitedlném zakladati nebudu.

13. Bůh jest věčný.
Co to v sobě obsahuje?
Bůh jest věčný, on byl vždy, jest a bude na

věky věkův.
Kdo nás to učil, že Bůh věčnýjest?
To nás učí pismo svaté: Prvé nežli ucmeny byly

hory, a než jest Spůsobena země, a okršlek zemský;
od věků až na věky jsi ty Bůh.“ (Zalm LXNXIX, 2 .

2
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Cvičení se V ctnosti. Je—IiBůh věčný, jeho
se pevně, ne však světa pomijejícího držme: „Svět pomíjí;
i žádost jeho; ale kdo činí vůli Boží, zůstává. na věky.
(1 Jan II, 17).

b) 0 nejsvětější Trojici.
Je-li pak více nešli jeden Bůh ?
Nikoli: jeden toliko Bůh jest. „Hospodin jede!!

jest.“ (:) Mojž. VI, 4).
Kolik však jest Božských osob ?
'l'ři jsou Božské osoby. První Božská osoba

jmenuje se Otec, druhá Syn, treu Duch svatv. „Třl
jsou, kteříž svědectví vydavají na nebi: Otec, Slovo a
Duch svatý, a ti třl jsou jedno.“ (1 Jan V, 7).

Jak Iytotři Božskéosobyjednýmjménem nazýváme?
Ty tři Bozskě osoby jednym jménem nazýváme:

nejsvětejsn Trojici.
Jsou-li tyto tři Božské osoby všechny stejně &

sobě rovne ?
Ano; žadná není větší, ani menší, žadná mocnější,

ani světější jsou tedy sobě docela rovné a stejné.
Sneš. sv. Athanasia).

Jsou-li tři Božské osoby sobe'rovne', budou také
tři sobě room bohové?

l\1koh; jeden toliko Bůh jest ve třech osobách.
Než tento jeden Bůh, pokudž nás stvořil, jmenuje se
naším Stvořitelem. pokudž nas vykoupil, naším Vyku_
pitelem, pokudž nás posvěcuje, naším Posvétitelcln.

Jak (a může byli, že jsou tři Božské osoby, a
přec nenlt moe nežli jeden Bzí/z?

To my hde vědět-i a svým rozumem pochopiti ne
m"1žcn10,jest to pro nas tajemstvím.

Budeme-li to ale ne'/ídy věděli?
Ovšem, až se k Iohu dostaneme. „Nyní vidíme

skrze zvemílo v podobenství, ale tehdáž tváří v tvář;
nyní poznávám s částky. ale tehdáž poznam, inkoži
poznán jsem.“ (1 Kor. XIII, 12).
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Cimvyznává katolický křesían nejsvětějšíTrojici?
Katolický křesťan vyznává nejsvětější Trojici zna

mením svatého kříže, když dělaje kříž, každou z těch
třech Božských osohjmennje. Krom toho katolický kře
sťan znamením svatého kříže také vyznává, že Ježíš
Kristus, když na kříži umřel, nás svou smrtívykonpil.

Kterak děláme kříž ?
Kříž děláme pravou rukou znamenajíce s ní čelo,

ústa a prsy, a řkouce: Ve jmenu Otce 'i', i Syna 'i', i
Ducha “]—svatého. Amen. — Bimský pak kříž děláme
zuameuajíce čelo, prsy, levé a pravé rameno říkajíce:

Otce i

Ve jménu 'X' Ducha sv. Amen.
Syna i

C0 pak se připisuje Olci? co Synu? co Duchu
svale'mn. ?

Otci se připisuje stvoření světa., Synu vykoupení,
& Duchu svatému posvěcení.

c) () stvořeni.

Co znamená lo slovo stvořili?
Slovo stvořiti znamená z ničeho uěco vyvesti.
Kdo však nul-že % ničeho něco v_i/nesli?
Nikdo jiný, než Bůh, kterýž nebe i zem i všecko,.

cokoli jest, stvořil. _
Jak jmenujeme nebe i zem i všecko, cokoli jest,

jedným slovem ?
Vše, cokoli jest, jmenujeme jednym slovem: svět.
V kolika dnech Bůh celý svět stvořil? .
Bůh stvořil svět celý v šesti dnech. (1 Mejž. I).

Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi, pak řekl: Buď
světlo; a, učiněno jest světlo. — Druhého dne řekl Bůh:
Buď obloha u prostřed vod; a stalo se tak. ——Třetího
dne řekl Bůh: Shrouuižděte se vody v jedno místo, a ukaž.
se sucho, a nazval Bůh sucho zemi, & zhromáždčni vod.

n::.a"
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mořem, i řekl dale: Zploď země bylinu i dřevo; i stalo
se tak. ——Čtvrtého dne řekl Bůh: Buďte světla na obloze
nebeské, a dčltc den a noc, i stalo se tak, slunce svítilo
ve dne, hvězdy a měsíc v noci. Patého dne řekl Bůh:
Vydejte vody plaz duše živé a létavě nad zemi pod
oblohou nebeskou, a vstvořil ryby i vodní živočichy, a
ptactvo v povětří. ——Scstého dne řekl Bůh: Vydej země
zvířata všeho druhu; apak řekl: Učiňmc člověkak obrazu
svému, at' panuje nade vším, co se hýba na zemi. A stvořil
Bůh člověka, může a ženu stvořil je. Sedmého ale
dne odpočinul od všeho díla. (1 Mojž. II, 2).

Kteří jsou nejznamenitější tvorové Boží?
Nejznamenitější tvorové Boží jsou andělově &lidé.

d) 0 andělích.

Co jsou andělé?
Andělé jsou pouzi duchové, jenž mají rozum ao ' v .:

Vllll, ale tela nemají.
Proč Bůh anděly stvořil?
Bůh anděly stvořil, aby ho ctili, milovali, jemu se

klaneli, jemu sloužili, a lidi ostrihali. On je ve své
milosti a s mnohými dokonalostmi stvořil.

.Mnoho—liBůh andělů stvořil?
Nesčíslný jest počet andělů, které Bůh k službě své

a ochraně lidské stvořil. „Tisícově tisíců sloužili jemu,
a desetkrat tisíckrát sto tisíců stalo při něm. (Dan.
VII, 10). Obzvlášť pak čítamc devět kůrů čili sborů
andělských.

Jak se jmenují andělové, kteříž lidi ostříhají?
Jmenuji se andělé strážní. „Andčlům svým při

kázal o tobě: aby ostříhah tě na všech cestách tvých.
Na rukou ponesou tě: abys snad ncurazil o kamen nohy
své. (Zahn. XC, 11—12).

Kterak lilo andělové člověkovi svou lásku pro
.ukazujl ?

Oni v člověku vzbuzují spasitedlna myšlení hnutí,
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čity & žádosti, za něho u Boha oroduji, & modlitby jeho
Bohu přednášejí.

Jsou-li pak všichni andělé dobří a Balm milí
duchové?

Nikoli; mnozí andělé milost' Boží skrze hřích
pýchy ztratili. T_v pyšné anděly, které (l'áhlv nazý
váme., Bůh na věky zavrhl, :: do pekla odsoudil.
„I na, andělích svých nzilezl (Bůh) nepravosťf“ (Job
TV, 18).

Zdaliž pak mohou lilo zlí andělé také ještě na
lidi půxobih'?

Ovšem; když v srdcích lidských všelikz'í zlá. myšlení
a žádosti vzbuzují, lidi k hříchu ponoukají, čehož. první
naše matka (1 Mojž. Ill), zakusila.. „Protivník váš ďábel
jako lev řvouci obchází, hlednje, kohoby scžml.“ (1 Petr.
V, 8).

e) () hříšné—mpzidu prvních lidí.

Kteříjsou po andělích nejznamenilcjší (vory Boží?
Lidé jsou po andělích nejznamenitější tvory Boží.
Z čeho záležejí lidé?
Lidé zziležejl z těla :! nesmrtedlnó duše, která k

obrazu Božímu ctvořena jest. (1 Mojž. I, 27); tělo však
učinil Bůh z hlíny země. (] Mojž. II, 7).

Proč Bůh lidí stvořil?
0 o - V. . . . . .

Buh luh stvoril, aby ho poznali, ctlh, milovali,
jemu se klanělí. jemu slouzili.jt-ho poslouchali, & Spa
seni h_vlí. „Učinil (Bůh) z Jednoho (člověka) všecko
pokolení lidské . . . ., aby hledali Boha.“ (Skut. apošt.
XVII, 26—27). „Pánu Bohu svemu se klaněti, & jemu
samému sloužiti hudeš.“ (5 Mojž. VI, 13, Mat. IV, 10).

Jak se jmenovali první lidé ?
První lidé se jmenovali Adam a Eva. (1 MOJ'Z.II,

18, 21—25).
Byli-li pm.-'::; nočtillm dob/"i?
Ovšem; nebo Bůh stvořil prvního člověka svatého

a. spravedlivého.
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Kde pak bydleli lilo prv-nl lidé?
V ráji, to jest, v klásné úlodné kmjině, tam měli

vždycky živi býti.
Zůstali-li pak. lidé všdy/okydobří a Bohu poslušni ?
Ne; hned' první člověk Adam s manželkou svou

Evou Bohu neposlušen h_\-|.
Jakým spůsobem bylprvníc'lové'lcBalm neposlušen ?
Prvni člověk v ráji jedl ovoce se stromu, které

Bůh mu jisti zapovědčl. & tím zhřešil. (1 Mojž III,
6). „I \g'hnal jej Bůh z ráje rozkoše, aby vzdělával
zemi. “ (1 Mojž. III, 23).

Škodil-li ten [mc/z jen prvnmm človeka?
Ten hiíeh škodil netoliko pnnimn člměku, ale i

nám. jenž od něho pocházíme; on nám čusnou i věč
nou smrt', jnkožj mnoho jineho zlého na těle i na
duši spůsobil. (Rím. V, 12).

Jak se nazývá hřích tento, pokud—:“;na všecky
lidi přešel?

Hřieh tento nazýui se dědičný, poněvvadž jsme jej

oLdB\ých plnoteů zdědili, &v něm zplození jsme. (ŽalmL7)
litai-iš jsou smutní následkové hříchu prvotně/zo ?
Smutní následkové hříchu prvotného jsou: 1. Ztra

tili jsme spravedlnosf & svátosť prvotní, & s ní i milost'
Boží. „Jsme z přirození svnove hněvu. “ (Efes. II, 3), —
2. Lozum náš oslůbl, & s1dee naše k zlému se naklonilo.
„Já, jsem tělesnj', ploduný pod hříchem.“ (Rím. VII,14).
3. Podrobeni jsme \šeliké bolesti itrápeni, :\ smrti. „Jho
težko spůsobeno jest smům Adamovým. (Sir. XL, 1).

Byli- Ii pak lidé na věky, jako pyšní andělé, od
Boha zav žení.

Nikoli; lide' nebyli na věky, jako pyšní andělé,
od Boha zavrzeni; neboť Buh slíbil, ze k vysvobo—
Zení pro hiíeh zavnrženy<h lidí pošle vyknpilele, jenž
také mesiášem se nazývá. (1 Mojž. III, 15).

Cvičení se v ctnosti. Dčkuj Bohu,který stvo
řil svet, & dol tobě poznali tajemstň nejsvětější Trojice
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Boží, a nestyď se dělati kříž, a tak veřejně víru v Boha
trojcdiného xyznávati. (Slavnost nejsvětější Trojice v
neděli první po sv. Duchu). Sctřiž vždy vnuknutí an
děla svého strážného. (Slavnost sv. andělů strážných,
na první neděli v září); a varuj se hříchu každého,
který všeliké žlé na světě spůsobil.

S. 2. O druhém článku víry.

Jak zní druhý článek viry?
Druhý článek viry zní: 1 v Jezu Krista, Syna

„jeho jediného, Pána našeho.
Kdo jest Ježíš Kristus ?
Ježíš Kristus jest: Jediný anebjednorozený Syn

Boha Otce. 2. Bůh a spolu člověk. 3. Náš Pán,
zákonodárce & učneh

&) Ježíš Kristus jest jediný aneb jednorozený
Syn Boha Otce.

Odkud to víme, že Ježíš Kristus jest Syn Boha
Otce ?

To víme: 1. ze slov anděla Gabriele k Marií
Panně řkoucího: „Aj počneš a porodíš syna, a nažveš
jméno jeho Ježíš. Tcnt' bude veliký, a syn Nejvyššího
slouti bude.“ (Luk. I, 31—32). Syn Nejvyššího jest
Syn Boží. — 2. Ze slov samého Boha Otce při křtu
Ježíše v řece Jordáně řkoucího: „Tento jest Syn
můj milý, v němž mi se dobře zalíbilo“ (Mat. III,
17). I při proměňování Pána Ježíše na hoře slyšcn byl
hlas s nebe: „Tentot' jest Syn můj mily, v němž mi
se dobře zalíbilo, toho poslouchejte“ (Mat. XVII, 5). -—
3.yPak ze slov samého Spasitele, který před Kaifášem
přísahou potvrdil, žejest Syn Boží (Mat. XXVI, 63—
64); a protož také řekl k Nikodémovi: „Tak Bůh mi—
loval svět, že dal Syna svého jednorozcného, aby
každý, kdo v něho věří, nczahynul ale měl životvěěný.“
„fan.III, 16).
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Kolik zplodil Bůh Otec takových synů, jaký byl
Ježíš Kristus?

Jednoho, který se narodírz Marie Panny, &protož
se nazývá jednorozený Syn Boha Otce.

b) Bůh a spolu člověk.

Qdkucžto ríme, že Ježíš pravý Bůh jest?
Ze Ježíš pravý Bůhjest, ()tom mimsvědčí 1.pí'ed

povědění proroků. „Xažvano hude jméno jeho: Po
divný, Radce, Bůh.“ (lsaiš. IX, (S).— 2. Ježíš Kristus
má vlastnosri Božské. On jest všemohoucí, nebo
proměnil v Kimi Galilejské vodu ve vino, nemocné už
dravil pouhým svým slovem a vůli, mrtvé vzkřísil, to
však nemůže nikdo činiti, nežli Bůh, poněvadž všemo
houcí jest.. Ježíš tedý těmito zazraky dokázal, že jest
všemohoucí, a protož pravý Bůh. ——Ježíš jest ale také
vševědoucí; on věděl tý nejtajnější myšlenky a ou
klady svých nepřátel, farýzeů a zakonníků (Mat-.XXII,
18), 011 věděl a předpovídal spůsob svého umučení a
ukrutné smrti (\Luk.XV].ll,32), svého z nn'tvých vstaní,
& zkázu města Jeruzaléma (Luk. XlX, 43—44), pak
pronásledování svých učenníků (Jan XVI, 2), pověděl
ženě Samaritzinee u studnice Jakobové všecko, cožkoli
činila (Jan IV, 29), věděl o penízi v ústech rýhy (Mat.
XVII, 2G), a j. to ale věděti může jen Bůh, jenž vše
vědoueí jest. ——Ježíš jest nejvýš svatý; nebo
svaté bylo jeho učení, svaté jeho živobytí. „Kdo z vás
bude mne trcstati z hříchu?“ řekl Ježíš k svým nepřá
telům, svatá, byla i smrt jeho. „Jistě člověk tento Syn
Boží byl,“ pravil setník u kříže stojící (Mark. XV, 339).
Rovně tak mohou se ijiné vlastnosti Božské na osobě
Ježíše Krista ukazati. Ježíš jest tedy pravý Bůh.
3. Ježiš také zjevně pravil. „Já a Otec jedno jsme.“
(Jan X, 30). — Kdo mne vidí, vidíť i Otce.“ (Jan XIV, 9).

Je-li Ježíš Kristus také člověkem?
_Ano; nebo on se narodil maličký jako člověk

(Isais. IX, G), on růst! a prospíval věkem, moudrosti
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:) milostíBoži. jako člověk (Luk. 11,40), on jedl, pil,
Spál a plakal. jako človek (Luk. XIX, 41); on trpěl &
umíel, jako elověk (Mat. XXVI, 38). Ježiš jest tedy
také i člověkem. „Jeden jest zajisté Bůh, jeden také

prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš.“(1'1 im. II, 5). ——Poněvadž ale od věčnosti Bohem,
a v času človekeu) učiněn jBšt (Galat. IV, 4—5), na
zýváme Ježíše Krista Bohem člověkem..

c) Náš Pán, zákonodárce a učitel.

Je- li Ježíš Kristus naší-mPánem?
Ovšem; nebo 1. nás (hahou cenou své kive \y

koupil, :) pzotož sluje našim Vykupitelem :) Pánem.
2. Panem také jmenujeme toho, kteiý panuje, řídí a
sprmuje, tak jest: pan (lomu, obce i zemi, kter) \“ (lo
1nč obcí nebo zemi panuje; „Ježiš ale sedí na pravici
Boží“ (Mark. XVI, 19) jest tolik jako: Ježíš ma usta—
\'ičnč nejVj šší moc a slávu nade \sim, co na nebi i co
na zemi jest, on jest tedy Panem nebes i země.
3. Totot' sam potvrzuje řka: „Vy mně nazývate Mistrem
a Pánem \ dobře plavite: jsemt zajisté.“ (Jan XIII,
13). „Dana jest mi \šelika moc na nebi i na zemi.*“
(Mat. XX\ III, 18)

Zdali—žpali. jest Ježiš také naším zákonodárcem?
Ano; zákonodárce sluje ten, který dává zákouv

(přikázani) Ježiš ale dam" zákon nezlušil, ale po
tvrdil, řka: „\edomni\ejte se, žebjeh přišel iušiti za
kona nebo plOl'Oků, nepřišel jsem iušiti, ale naplniti. “
(Mat. V, 17). JeŽiš také ('ter zákon no\y zaloŽil na
dvou piikázaníeh lásk\:„Mi10\ati budes Pana Boha
sul-ho, % celeho s1dee S\eho, ze \ši (luše s\é, ve vší
mysli své: to jest nej\čtši a p1\ni přikazaní. Druhé
pak jest podobné tomu: Milovati budeš bližního svého,
jako sebe samého.“ (Mat. XXII, 37 39. Ježíš tedy
\'Ším právem sluje náš zákonodárce.

Proč se nazývá Jez“iš Kris/us naší-mučitelem?
lčitelem se nazývá ten., který lid učí :) vzdě

lává. JeŽíš \šak, kdjŽ S\ůj učitelský-'úřad nastoupil,



procházel se ve své vlasti od jednoho místa k druhému,
cvičil. napominal, kan-al avzdělával lid, zjevoval pra
vdy, ktcre' věřiti, uěil ctnostem, které zacho 'avati mame;
protož ho také nazýváme našim učitelem.

Co znamená slovo Jezus nebo Ježíš ?
Jezus neb Ježiš znamená tolik co Spasitel.

Spasitelem se nazývá, poněvadž nám skrze něho
spasení se stalo, když nás od viny & trestu hříchů,
totiž od věčné smrti vysvobodil. (Mat. I, 21).

Jak pak se ještě jinak Ježíš nazývá?
"l“aké Kristus, což jest tolik jako pomazaný, se

nazyva.
Kteří se v starém, zákoně jmenovali pomazaní?
V starém zakoně jmenovali se pomazaní: kralove,

kněží a proroci. Ježíš jest ale kralem, knězemi
prorokem. Ježíš jest králem; nebo to sam potvrdil,
když se ho Pilat tazalz „Ty-li jsi král židovský? Ty
pravíš, odpověděl Ježíš, kralovstvi mě ale není z tohoto
světa; proto jsem na svět přišel, abych svědectví vydal
o pravdě.“ (Jan XVIII, 36—39). Ježíš jcst tedy kral
pravdy. Ježiš jest také knězem. Kněz se
nazývá. ten, který Bohu oběť přináší. Ježiš ale přinesl
Otci nebeskému za hříchy světa oběť krvavou i nekr—
vavou; krvavou: své tělo a svou krev na dřevě kříže
(na hoře kalvatrskě), nekrvavou: sebe samého pod spů
sobem chleba a vína při poslední večeři, a při každé
mši svaté. Proto praví sv. Pavel: „Ježíš zůstává na
věky, věěne' ma kněžství.“ (Žid. VII, 24). — Ježíš jest
také i prorokem., Prorokem slonl ten, který lidu
vůli Boží zvěstoval, napomínal, kar-al, zazraky činil a
budoucí věci předpovídal; to vše ale ěinil Ježíš; protož
také sám lid židovskýv slyše jeho řeč, a vidě jeho za
zraky, ěasto zvolal: „Ze tento jest zajisté prorok, který
má. přijíti na svět.“ (Jan VI, 14). — Ježíš tedy jako
král, kněz a prorok vším pravem nazývá se pomaza—
ným Páně, ěili Kristem. „Pomazal Bůh Ježíše z
Nazareta Duchem svatým a mocí.“ (Skut. ap. X, 38).

Proč puk Syn Boží člověkemučiněnjesi?
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Syn Boží člověkem učiněn jest, aby nás svou
smrti na kříži vykoupil a spasil.

Cvičení se v ctnosti. Miluj dítě! Ježíše, svého
Spasitele, který tebe prvé miloval, tvůj pán zákonodárce
a učitel jest; pohožně užívej jméno jeho; davej také
každému ochotně pozdravení, řka: Pochvalen buď
Ježíš Kristus! ——Na věky. Amen. (Slavnost nej
světějšího jména Ježíš na neděli druhou po třech kra—
lích, plnoníocne odpustky).

$. 3. O třetím článku víry.

Jak zni třetí článek víry?
Třetí članek víry zní: Jenž se počal z Ducha

svatého, narodil se 2. Marie Panny.
Jak nazýváme ono tajemstvi viry, které v tomto

článku vyznáváme ?
Ono tajemství viry nazýváme vtělení Syna

Božího. (Slavnost zvěstování Panny Marie 25.1)řezna).
iná Ježíš Kristus Otce?

V Ježíš Kristus má jakožto Bůh nebeského Otce,
(Zalm II, 7), jakožto člověk Otce žádného nemá.
Jozef byl toliko pěstoun Ježíše Krista. (Luk. I, 34
35; III, 23).

.Me'l Ježíš Kristus matku.?
Ježíš jako Bůh neměl matky; jako člověk měl

Marii, nejsvětější Pannu, za svou matku. (Luk. I, 43).
Proč jmenujeme .Marii Pannou? ,
Marii jmenujeme Pannou, poněvadž vždy čista &

nepoškrměna Panna zůstala, jak před porodem tak i po
porodu Ježíše Krista. (Izaíš. VII, 14).

Proč nazýváme Marii matkou Boží?
Marii nazýváme matkou Boží, poněvadž Ježíše

Krista, jen—Š ' '. ia spolu člověk jest, porodila.
Z koho počala Maria Ježíše?
MariaJe-žíše počala z Ducha svatého. (Luk. I, 35).
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Kde Marie Ježíše porodila ?
Marie Ježíše porodila v Betlémě ve chlévě.

(Luk. II, 4—7). (Slavností narození Páně (111025. pro
since).

v ,v _;Zivot Pána Ježlse H&rlsta.

Co se při (2 po narození Kríxta Ježíše paměti
hodné/zo přihodilo .?

Narození Krista Ježíše bylo lidu zvěstováno, a sice:
1. Skrze anděla pastýřům. 2. Skrze hvězdu mudrcům
ve vycluxlní krajině. 3. Skrze mudrce Herodesovi a
zákonníkům. 4. Skrze Simeona a Annu lidu v chrámě.
(Slavnost ltlromnic dne ?. unora).

Co po zvěstování narození Ježíše Krista násle
dovalo ?

Po zvěstování narození Ježíše Krista následovalo:
1. Pastýři rychle přišli spatřiti to, co jim od anděla
zvěstováno bylo. 2. Kristus byl osmého dne dle před
pisu zákona ohřezán, a Ježiš nazván. (Slavností ohře
zání Páně ěili 110\')" rok 1. ledna). 3. Mudrei od vý
chodu klaněli ze jemu, a obětovali mu darem zlato,
kadidlo a n'íyrrhu. (Slavnost zjevení Páně čili třech
králů 6. ledna). 4. Ježíš ušel ukrutností Herodesové
skrze útěk do Egypta. (Slavnost mladátek 28. prosinec).
5. Odtud pak se navrátil zase ďo Nazaretu, a v tom
městě vyclun'án jest; protož také se jmenuje Ježíšem
NazaretSkym. (Luk. II).

Což pamě/i mýhodněiáího umu a mládí Ježí
šové-m?

Paměti nejhodnějšího, co víme o mladi Ježíšovém,
jest: Ze Ježíš jsa ve dvanácti letech, s rodičemi svými
ke dni svátečnímu do Jeruzaléma přišel. 2. Ze V Je
ruzalémě sám pozůstal, po třech dnech ale zase nalezen
byl od rodičů v chrámě, kdežto mezi zákona učiteli se
děl ——poslouchaje a otazuje se jich, tak že se divili
všickni nad rozumnosti a odpovědmi jeho. 3. Že se

' :
navrátil opět- do Nazareta, a tam přebýval. —_'-.u; „a.
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poddaný a poslušný rodičům svým. 5. Ze jak prospí
val věkem, tak prospíval i v moudrosti a v milosti u
Boha i u lidí. (Luk. II, 42—52).

Cim se bavil Ježiš ve svém n'zládenecke'm věku
od svého 12. až do 30. roku?

O tom mlčí písmo svaté, nemýlíme se však, když
pravíme, že horlivě Otci ncbeskěmu sloužil, a při tom
svému pěstounu Jozefovi v řemesle tesařskěm pomáhal.
(Luk. II, 51—52).

Kdo tenkrále připravoval lidi na příští Messiá—
šovo ?

Předchudee Páně, Jan křtitel, syn kněze Zachariáše
a Alžběty.

Proč se jmenuje tento Jan křtitelem?
Křtitelem se jmenuje, poněvadž kázal lidu křest

pokání, a křtil kající v řece Jordáně. (Luk. III, 3).

Co činil Jan ki'tílel, když uziv-elJežíše k němu
přicházejícího, aby také přijal křest pokání?

1. Jan osvědčil, že Ježíš jest beránek Boží, jenž
snímá hříchy světa. 2. Ježíš se dal pokřtíti od Jana
v řece Jordáně. 3. Duch svatý vznášel se při křtu
tomto v Spůsobu holubice viditelně nad Ježíšem. 4. Bůh
Otec nechal slyšeti hlas: Tento jest Syn můj milý, v
němž jsem sobě zalíbil. 5. Po křtu byl Ježíš veden na
poušť od ducha, a postiv se tam ětyryccti dnů a noci,
pokoušen byl od ďábla, potom pak andělé sloužili jemu.
(Luk. IH, 16, 21-22; IV, 1—2).

Kterak byl Ježiš od dábla pokoušen?
„Řekl jemu ďábel: Jestliže Syn Boží jsi, mi ka—

menu tomuto, at“ jest chléb. I odpověděl jemu Ježíš:
Psáno jest, že ne samým chlebem živ jest člověk, ale
každým slovem Božím. (Luk. IV, 3—4). Tedy pojal
ho ďábel do svatého města, a postavil ho na vrch
chrámu a řekl mu: Jsi-li Syn Boží, Spusť se dolů;
nebo psáno jest, že andělům svým přikázal o tobě, a
na ruce uchopí tě, abys snad o kámen neurazil nohy
své. I řekl mu Ježíš: Zase psáno jest: Nebudeš po
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koušeti Pána Boba svého. Opět pojal jej ďábel na horu
vysokou velmi, a ukázal mu všecka kralovstvi světa, i
slávu jejich, a řekl jemu: Toto vše tobě dám, jestliže
padna budeš mi se klaněti. Tehdy dí jemu Ježiš:
Odejdiž satanc! neboť psano jest: Pánu Bohu svému.
se klaněti, a jemu samému sloužiti budeš. Tehdy opu
stil ho ďábel.“ (Mat. IV, 5—11).

Kdy počal Ježíš svůj učitelský úřad konali?
Ježíš počal svůj učitelský úřad konati v třicátém.

roku věku svého.

Co víme nejznamenitější/zo o Ježíšovi, když on
počal svůj učitelský úřad provozovali?

Nejznamenitější, co o Ježíšovi, když svůj úřad uči
telský provozovati počal, víme, jest: 1. Ježíš se procha—
zel ve své vlasti od jednoho místa k druhému. 2. On
přijímal učenníky, a zvolil z nich dvanacte apoštolů.
3. On kázal a hlásal zakon milosti, zjevoval pravdy,
které věřiti, a učil ctnostem, ježto provozovati mame.
4. On karal z nevěry a z nepravosti, přesvědčoval o
bludcch židy, zakonníky a farisey. 5) On potvrzoval
své učení svědectvím písma., zazrakami a svými příklady.
6. On předpovídal budoucí věci. 7. On se všudy pro
ukazoval dobročinným.

Co nazýváš div neb zázrak?
Div neb zázrak nazývám čin, který člověk nikterak

svou silou přirozenou, nýbrž všemohoucností Boží toliko
konati může.

Jaké divy činil Ježíš?
Ježíš proměnil v Kani Galilejské vodu ve víno,

(Jan II, 9); pěti chleby nasytil více jak pět tisíc lidu
(Jan VI, 10); ——-jednym slovem utišil vítr a vlnobití
morské (Mat. VIII, %); uzdravoval nemocné (Mat. VIII,
13); vyniítal d'ably (Luk. XI, M); a mrtvé vzkřísil
(Luk. VII, I—l,Jan XI, 43) a jiné.

Které budoucí věci předpovídal Ježíš ?
Ježiš předpovídal spůsob svého umučení (Luk.

XVIII, 31—32), smrti a svého vzkříšení (Luk. XVHI,
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33); pronásledování svých věrných učenníků (Jan XVI,
2); zbouření a vyvrácení chrámu a města Jeruzaléma
(Mat. XXIV, 2) a jine.

Cvičení se v ctnosti. Dítě! příklad Ježíše
Krista v mládí svém vždy nasleduj, Bohu horlivě slou
žití, rodiče a učitele své poslouehatí se vynaznažuj ;.
modli se, evič se pilně a pracuj, ať prospívaš v mou—
drosti a milosti u Boha i u lidí.

s. 4. O čtvrtém článku víry.

Jak zní čtvrtý článek víry?
Čtvrtý článek víry zní: 'lrpěl pod Poutským

Pilátem, ukřižován, umiel i pohřben jest.

Utrpení &smrť Ježíše lirista.
Uvěříli všickni lidé v Ježíše Kris/a?
Mnozí uvěřili v Ježíše Krista. Biskupové pak, za

konníci a farizeově nenáviděli jej pro učení jeho, a usi—r
lovali jej usmrtiti.

Co učinili biskupové. zákonm'ci a starši lidu, aby
Ježw usmrcen byl.?

Biskupov'e, zůkonníci a starší lidu, žalovali na Je
žíše před Pontským Pilatem, vladařem v Judstvu za času
římského císaře Tiberia.

Co činil Ježíš paměti nejhodnějš ho večer 777ed
svým umučemm.?

Večeí před svým umučením stoloval Ježíš se svý
mi učenníky, jedl beránka velikonočního, umyval nohy
svým apoštolům, a pak ustanovil na památku umučení
a smrti sve nejsv čtčjší svátostí oltářní. (Luk. XXH, 1—1—
—20); Jan \lII, 5).

Kam šel Ježíš po dokonuné večeři?
Vzdav chvalu Bohu, šel Ježíš podle obyčeje na

horu Olivetskou, aby se tam modlil ..... „I učiněn
jest (v uskosti smrtelně) pot jeho jako kroupěje tekoueí



krve na zemi. Když on ještě se modlil, aj zástup a
ten, který sloul Jidáš, jeden ze dvanácti šel před nimi:
a přiblížil se k Ježíšovi, aby jej políbil.“ (Luk. XXII,
44——47). Javše vedli jej do domu knížete kněžského,
kamž se rada knížat a starších lidu sešla, Ježíše nc
vinneho k smrti odsoudila, a u Pontského Piláta obža
lovala.

Proč byl Ježíš obžalován?
Ježíš byl u Piláta obžalován z pouhé zášti a

závistí, pod zámyslem, že by byl svůdce a buřič lidu.
Co následovalo na tu žalobu biskupů, zákonní/tů

a starších lidu?
Na tu žalobu biskupů, zákonníků a starších lidu

následovalo ukřižování Ježíše Krista.

Kdo zradil Ježíše, a kdo ho vydal na smrřki'iže?
Jidáš, jeden z dvanácti apoštolů zradil Ježíše, a

Pilát, vladař v Judstvu, vydal ho na umučení a k smrti
kříže ?

Trpěl-li Ježiš jakožto člověk, anebo jakožto
Bůh ?

Ježíš mohl jakožto člověk, ne však jakožto Bůh
trpěti. On skutečně a sice na duši, na těle i na
své cti trpěl.

Co trpěl Ježíš na své duši a na svém těle?
Na své duši trpěl velikou úzkost a zármutek

(Mat. XXVI, 38), na svém těle mnohé bídy & souže—
ní, mnoho bití a rán; byl bíčován & trním korunován.

Co trpěl Ježíš na své cti?
Na své ctí trpěl mnoho potupy, posměchu, rou

hání, pomluvy a jiných křívd.
Kde byl Ježíš ukřižován?
Ježíš byl na hoře Kalvarií, blíž města Jeruza

léma, ukřižován, a tam na kříži (v pátek k třetí ho
dině odpoledně) umřel. (Luk. XXIII, 46).

Jaký trest bylo ukřižování ?
Ukřižování bylo trest tcn nejpotupnější.
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Co činilJežiš paměti hodného, když na křížipněl?
Ježiš pněje na kříži: 1. modlil se za své nepřátely

(Luk. XXIII, 34), 2. přislíbil raj lotru kajícímu (Luk.
XXIII, 43), 3. odporučil matku svou Janovi (Jan XIX,
26—27); 4. odporučiv duši svou v ruce Otce nebeského
umřel. (Luk. XXIII, 46).

Co se přihodilo paměti hodného při smrti Ježíšově ?
Při smrti Ježíšově slunce se zatmělo, země se třásla,

skály se pukaly, hrobové se otvírali, &.mnoha těla mrt—
vých vstala, to vida setník velebil Boha řka: „Jistě Syn
Boží byl tento.“ (Mat. XXVII, 51—54).

Proč trpěl a umřel Ježíš ?
Ježíš trpěl a umřel, aby nás s Bohem smířil, a od

hříchu a trestu věčného vysvobodil. (1 Jan II, 2).
Kdo pohřbil tělo Ježíše Krista?
Jozef z Arimathie a Nikodém pohřbili tělo Ježíše

Krista. (Jan XIX, 38—39).

Kam byla pohřbena tělo Ježíše Krista?
Tělo Ježíše Krista bylo do nového v skále vytesa—

ného hrobu, v němž ještě žádný pohřben nebyl, vloženo.
(Jan XIX, 41—42).

Cvičení se v ctnosti. Ježíš Kristus, Syn Boží,
trpěl pro mne muky kříže; protož ehci i ja z lásky k
němu své kříže trpělivě nésti. ——Před křížem Ježíše
vždy uctivě smekej, a nábožně svého Spasitele vzývej.
(Křížová cesta. — Veliký pátek).

9. 5. O pátém článku víry.

Jak zni pátý článek viry?
Pátý článek víry zní: Sstoupil do pekel, třetího

dne vstal z mrtvých.
Zůslala-li duše Ježíšova po smrti s tělemspojena ?
Duše Ježíšova odloučila se při skonaní od těla.
Kam přišla duše Ježíše Krista?

3
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Duše Ježíše Krista, sstoupila do pekel, to jest,
do předpeklí, kamž duše zemřelých nábožných odlou—
čeny byly. (1 Petr. III, 18—19).

Co nazýváč předpeklím?
Předpeklím nazývám místo, v kterém duše ze

mřelých nábožných lidí starého zákona se zdržovaly,
kdežto v blahoslavené nadějí svého vykoupení pokojně
a bez bolesti očekávaly, až Ježíš k nim sstoupil.

Proč ssloupil Ježiš do předpekh'?
Aby duše spravedlivých starého zakona potěšil, a

z limbu do nebe uvedl. (Isaiž. IL, 8—9).

Proč pak tylo duše nábožných zemřelých ne
mohly vidi do nebe?

Poněvadž nebe hříchem zavřeno, Kristem teprv
otevřeno bylo.

Zůstala-li duše Ježíšova v předpeklí?
Ne; třetího dne Spojila se Opět s tělem, a Ježíš

vstal z mrtvych nesmrtelnír a slavny, jako vítěž nad
smrtí & ďáblem. (Zld. II, 14).

Proč vstal Ježíš z mrtvých?
Ježíš vstal z mrtvých: ]. aby písmo, a svávlaslní

predpoveděm vyplnil. „Ježíš řekl _)1111:Zrušte chram
tento, a ve třech dnech jej zase vzdělaní . . . ale on
to pravll o chrámu těla svého.“ (Jan II, 19—21),
2. aby dal světu jistý a neomylný důkaz o pravdě
sveho ucení, a o Božském vysláni svém. „Nevstal-li
Kristus z mrtvých, tedyť jest marné kazani naše, a.
mama Jest víra naše.“ (1 Kor. XV, M); 3. abv po
siluil nadeji naši, a uhezpečil nás o budoucím z mrtvých
vstam. „Krlstus vstal z mrtvých prvotiny těch, kteří
zesnulí; nebo zajisté skrze člověka smrť, skrze člověka
1 vzkříšení z mrtvých.“ (1 Kor. XV, 20—21).

Zdáliž pak nepřálelé Ježíšovi věděli, žeby měl
z mrtvých ITS/ali?

VOvšcm věděli; a _protož zapečetili hrob, a postavili
k nemu straž. (Mat. XX\ ll, G3).



35

Od koho však tito nepřátelé jeho zvěde'li, že
skutečně vstal z mrtvých ?

To jim pověděla stráž, která hrob Ježíše ostříhala.
„Uradivše se dali mnoho peněz vojákům, řkouce: Prav
te, že uěenníci jeho přišli v noci, a ukradli jej, když
my jsme spali“ (Mat. XXVIII, 11—13), jakoby spící
věděl, co se vůkol něho děje.

Kterak Ježíš své učenm'ky přesvědčil o svém
vzkříšení ?

Ježiš ukazal se po svém vzkříšení nábožným že
nám, Maří-Magdaleně, Petrovi, dvoum do Emaus putna
jícim učenníkům, všem apoštolům bez Tomáše, a pak i
s Tomášem shromážděným, nechal se svého těla dotý—
kati, a pak vidín jest více než od pěti set bratří spolu
na jedné hoře. (Mat. XXVIII; Mark. XVI, 9; Luk. XXIV,
13; Jan XX a XXI; 1 Kor. XV, 6).

Jak dlouho zůstal Ježiš po svém vzkříšení ještě
na zemi?

Ježiš zůstal po svém vzkříšení ještě čtyrycet dni
na zemi.

Co pak v tom času paměti hodného činil?
Uděloval svým apoštolům, zvlášť pak Petrovi roz-—

liěna plnomocenství, a spasitelná naučení ku prospěchu
své církve.

Cvičení se v ctnosti. Ježíš vstal z mrtvých;
i my vstaňmež z hrobu svých hříchů. (Slavnost veli—
konoěni).

S. 6. O šestém článku víry.

Jak zni šestý článek víry ?
Šestý článek víry zní: Vstoupil na nebesa, sedí

na pravici Boha Otce Všemohoucího.
Kdy vstoupil Ježíš na nebesa?
Ježíš čtyřicátého dne po svém vzkříšení vstou—

pil na nebesa z hory Olivetské u přítomnosti svých
učenníků. (Skut. apošt. I, 9).

B*
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Proč vstoupil Ježíš na nebesa?
Ježiš vstoupil na, nebesa: 1. aby vešel do slávy

své (Luk. XXIV,526);2 . aby za nás 11Otce orodoval1 Jan II, 1);3 . aby nám v nebi plíbytek připlavil
žJan XIV, 2—3).

C0 znamenají slova: Ježíš sedí na ])?avici Boží?
Ježíš sedí na pravici Boží jest tolik jako: Ježíš

má ustavičně nejvyšší moc a slávu nade vším, co na
nebi i co na zemi jest. (Mat. XXVIII, 18).

Cvičení se v ctnosti. Ježíš do nebe vstoupil,
aby nám tam místo připravil; protož příklad jeho ná
sledujme, a za ním do nebe putujme. (Slavnost na.
nebe vstoupení Páně).

5. 7. O sedmém článku víry.
Jak zni sedmý článek víry ?
Sedmý článek víry zní: Odtnď přijde soudit živé

imrtvé.
Přijde-li zase ne'/.dy Ježíš.?
Ježíš v poslední aneb soudný den s nebe zase

přijde, žive' i mrtvé soudit. (Skut. apošt. X, 42. Mat.
XXIV, 30 .

Odkud io víme, že Pa'n Ježiš zase přijde?
To nám on sám řekl, i ti dva andělé, kteří po na,

nebe vstoupení Páně učenníkům se ukázali, & pravili:
„Muži galilejšti, co stojíte hledíee do nebe? Tento
Ježíš, který vzat jest od vás do nebe, tak přijde, jakž
jste ho viděli jdoucího do nebe. “ (Skut. ap. I, 11).

Jak sluje soud, který pži .s-konámsvěta držan
bude?

Soud, kteíý při skonání světa dížz'm bude, sluje

obeany' soud.Zčeho bude Ježiš lidi soudili?
Ježíš bude lidi podlé toho co dobrého aneb zlého

činili, souditi; spravedlívvm ilá život věčnv v nebi
na odplatu, :: hí'íšníky věčně v pekle trestati bude.
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„I půjdou tito (zlí) do trápení věčného; ale spravedliví
do života věčného“ (Mat. XXV, 46).

Kdo se zde vyrozmnirci živými, kdo mrtvými?
Živými se vyrozumívají spravedliví, mrtvými ale

hříšníci.

Cvičení se v ctnosti. Nic zlého nečiň; nebo
Bůh všecko vidí, a jak dobře, tak i zle' přivede kdysi
před svůj soud.

$. 8. O osmém článku víry.

Jak zni osmý članek tfii-y?
Osmý članek víry zní: Věřím v Ducha svatého.

Kdo měl po na nebe vstoupení Ježíšově učení
Jeno narodům zve'stovati?

Jeho učenníei. „Jdouce učte všecky národy,“ pra.
v11 k nim Ježiš. (Mat. XXVIII, 19).

Bý/li-li pak tito učenníci k úřadu takovému
schopni?

Nikoli, nebo byli neuměli, ve víře slabí, bázliví
a nemluv1h CIZÍIIIIjazyky, aby mohli víru všudy kazati.

Jakou pomoc jim tedy Ježíš při svém na nebe
vstoupení slíbil ?

Ježíš jim slíbil pomoc Ducha svatého, řka: Utě
šitel Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém,
ont" vas naučí všem věcem, a připomene vam všecko,
což jsem koli mluvil vam.“ (Jan XIV, 26).

Kč!!!pak přišel Duch svatý na učenniký?
Desátého dne po na nebo vstoupení Panč přišel

Duch svatý v spůsobu ohnivy'eh jazyků na učenniky,
posilnil jich ve víře, aby ji stále vyznávali, a podlé ní
živi byli. Udčlil jim darů všelikymi jazyky mluviti,
aby mohli viru všudy kazati.

Ci pomoc i my potřebujeme, abychom Boha po
znali, cti/i, milovali, jemu se klaněli, sloužili, a spa—
sem' byli ?
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I my potřebujeme pomoc Ducha svatého. „Ne že
bychom dostateční byli, mysliti něco sami ze sebe, ja—
kožto sami ze sebe, ale dostatečnosť naše z Boha jest.“
(2 Kor. III, 5).

Jak jmenujeme tuto pomoc Ducha svatého !:
spasem duše našz?

Tuto pomoc Ducha svatého k spasení duše naší
jmenujememílost Boží.

Co působí milost Boží v nás?
Milost Boží činí duši naši spravedlivou a svatou

předBohem,aprotožsluje milost ospravedlňující
a posvěcující, čili naše ospravedlnění a po
svěcenL

Kdy nás Duch svatý posvěcuje ?
Duch svatý nás posvěcuje: 1. na krtu svatém,

2. ve svatosti pokání, 3. kolikrátkoli ostatní svátosti
hodne prijimáme.

Kterak na's Duch svatý posvěcujc?
On nás posvěcuie, když nás skrze vlítí posvě

cuj1c1 milosti dítkami Božími čim, aneb posvěcuj1c1
milost v nás rozmnožuje.

00 více tento Duch svatý v nás působí?
On osvěcuje náš rozum. llčl &vzbuzuje nás, aby

chom jednali podlé vůle Boží, slovem: on nám dává
milost' skutečnou. „Bůh zajisté jest, který působí
v vás i chtění, i vykonaní, podle dobré vůle (své).“
(Filip. II, 13).

C0 ješte" Duch svatý nám uděluje?
On nám uděluje své dary. (1 Kor. XII, 4. 6. 11).
Kteří jsou davové Ducha svatého ?
Datové Ducha svatého jsou následující: 1. Dar

moudrosti, 2. rozumu, 3. rady., 4. síly, 5.11mění, 6. po'
božnosti, 7. bázně Boží.

V čem pozůstávají tito durové?
Dar moudrosti jest ta pomoc Ducha svatého,

ty nejlepší prostředky k spasení duše voliti a užívati.
(Přísl. VIII, 35).

I
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Dar rozumu jest milost Ducha svatého, Boha a.
to, co k spasení našemu slouží, poznati.

Dar rady jest to vnuknutí Ducha svatého, v po
chybnostech, co nám nebo bližnímu spasitedlně jest,
poznati a raditi. (Tob. IV, 20).

Dar síly jest ta pomoc Ducha svatého, všecky
překážky, které se víře a ctnosti naší v cestu stavějí,
přemáhati, a pro Boha všecka protivenství trpělivě
snášeti.

Dar umění jest to nadání Ducha svatého, povin
nosti k Bohu, k sobě a bližnímu, jakož i cestu do nebe
vedoucí, poznávati.

Dar pobožnosti jest to nadšení Ducha svatého,
po věcech, které se Boha týkcji, toužiti, a v nich s ra—
dostí trvati. (1 Tím. IV, 8).

Dar bázně Boží jest. milost Ducha svatého,Boha
se báti, a hříchu se káti. (Sir. I, 16).

Kdo iest tento Duch svatý ?
Duch svatý jest třetí Božská osoba, on jestpravý

Bůh.

Odkud to víme, že Duch svatý pravý Bůh jest?
Víme to 1. ze slov samého Ježíše řkouciho: „Jdouce

po všem světě učte všecky národy, křtíce je ve jménu
0th i Syna i Ducha svatého.“ (Mat. XXVIII, 19),
2. ze slov apoštola Jana: „Otec, Slovo a Duch svatý,
a ti tři jsou jedno.“ (1 Jan V, 7), 3. Duch svatý má.
vlastnosti Boží: on jest vševědouci, nebo on „naučil
sv. apoštoly všem věcem“ (Jan XIV, 26), on jest vše—
mohoucí, nebo on jich v okanížení pronikl, a naplnil
milostí (Skut. apošt. II, 4), on jest nejvýš pravdo—
mluvn ý, nebo jest Duch pravdy (Jan XVI, 13), pro—
tož takě jest Duch svatý pravý Bůh.

Od koho vychází Duch svatý ?
Duch svatý vychází od Otec a Syna spolu. „Když

přijde Utěšitel, kterého já pošlu vám od Otce, Ducha
pravdy, kterýž od Otce pochází, tenť bude o mně svěde—
ctví vydá-vad.“ (Jan XV, 26).
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Cvičení se v ctnovti. Poněvadž Duch svatý
jen v srdci čistém a hříchů prázdném bydlí, snaž se,
srdce od hříchů čisté zachovati, a vnuknutí Du
cha svatého vždy ochotné nasledovatí. (Slavnost seslaní
Ducha svatého).

$. 9. O devátém článku viry.

Jak zní devátý článek viry ?
Devátý článek vir;r zní: Svatou církev obecnou,

svatých obcování.
O čem jedná devátý článek “vír-y?
Devátý članek víry jedna: 1. o církvi, a 2. o sva—

tých obcování.

a) O cirkvi.

Co činili apoštolové př'íiavše Ducha svatého?
Apoštolové přijavše Ducha svatého, gškazali 'Je

žíše ukřižovaného, a potvrzovali sva :slova nesčísl—
nýmidivy. *

Co působily jejich kázání?
První kaz-ani svatého Petra obrátilo as tři tisíce

lidí, druhé pět tisíců; a tak se množil počet věřících. „ggg
Co pak se stalo s těmito věřícími?
Tito věřící byli pokřtěni,a jmenovali se křesťané.
Jak byli živi první Mies-Ivaně?
První křesťané byli živi v největší nevinnosti &

svornosti; všickni byli „jedno srdce a jedna duše“
(Skut. ap. IV, 32), činili všickní vesmes velikou obec
viditelnou, kterouž svatý Petr a ostatní apoštolové jako
náměstkové Kristovi spravovali.

Jak se jmenovala tato obec?
Tato obec se jmenovala církev obecná čili ka—tolicka.
Co jest cůkev katolická?
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Církev katolická jest viditelné shromáždění všech:
pravověiicich kíestanů pod jednou viditelnou nejvýšši
hlavou. římským papežem, jenž jednosteiné učení vy
znávají, a jednostejných svátosti užívaji.

Kdo jest zakladatel a hlava nejvýšši církve? "
Ježíš Kristus jest zakladatel a hlava nejvýšši

církve; a však hlava neviditelná.
Dal—li Ježiš své cirkvi také hlavu viditelnou?
Ano; nebo církev jest obec viditelná, ktera hlavu

viditelnou potřebuje, a tuto dal jí Ježíš v osobě sva
teho Petra, řka: „Ty jsi Petr (skala), a na té skále
vzdělaní církev svou, a brány (moe) pekelné nepřemo—
hou ji. A tobě dam klíče kralovstvi nebeského; což
koli svažeš na zemi, budet svázáno i na nebi, acožkolí
rozvažeš na zemi, budet rozvazano i na nebi.“ (Mat.
XVI, 18—19). „Pasiž beranky mě, pasiž ovce mě.“
(Jan XXI, 15—17).

dle'lf i po Petrovi, úřad viditelné hlavy trvali?
Ovšem; neb měla-li církev trvati, můsela i ta skala,

na niž vzdělana byla církev, trvati.

Kdož jcxl od smrli sv. Petra vídí/elná neirúšší
hlava církve? '

Viditelná nejvyšší hlava cí|k\e jest nástupce
svatého Petra biskup římský, kteréhož také svatým
otcem aneb papežem jmenujeme.

Jsou-li ješte jim puslýiové aneb piedslaveni
cnkve.3

Ano; jsou ještě biskupové, kteří nástupci apoštolů
jsou, a pod papežem, jako společnou nejvýšší hlmou,
jednotlivě evčince (diecese) sp1avují.“ Budtež bedlivi
sebe i všeho stáda, v nčmžto \as Duch smty ustanovil
biskupy,ab) ste sp1a\ovalieííke\ Boží.“(Skut.ap.L\,9_8).

Kdo pak má biskupům v jejich církevním úřadě
pomáhali ?

Biskupům v jejich církevním úřadě mají kněží
aneb správcové duchovní pomahati.
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Kdo pak církev takto uspořádal?
Ježíš Kristus, jeji Božský zakladatel.
Nedal tedy Kristus všem údům církve stejného

práva a stejné moci?
Nedal; právo a moc učiti, obětovati, svátosti roz—

dávati a církev spravovati, udělil Kristus toliko apo
štolům, a skrze ně jejich nástupníkům a pomocnikům,
řka: „Jak mne poslal Otec, tak i já posilám vás.“
(Jan XX, 21). „A aj, já s vámi jsem po všecky dny
až do skonaní světa.“ (Mat. XXVIII, 20).

Cvičení se v ctnosti. Buď vždy uctivý a pod
daný nejvyššímu pastýři, papeži, pak biskupům a kně
žím; nebo oni zde zastávají místo Ježíše a jeho apoštolů.

O znameních církve.

Je—li více nežli jedna pravá církev?
Nikoli; jen jedna jest pravá církev.
Proč iest jen jedná pravá církev?
Poněvadž 1. Ježíš jen jednu církev založil, a 2.

jen jedna pravda jest, nebo co pravda není, lež jest.
Počem se poznává pravá církev Kristova?
Pravá církev Kristova poznává se po čtveru

znamení. 'l'o čtvero znamení jest: 1. že jest jedna,
2. svatá, 3. všeobecná nebo katolická, a 4. apoštolská.

Která církev má těchto čtvero znamení?
Těchto ětvero znameni nemá žádná jiná., než církev

.římsko-katolicka, která římského biskupa za svou nej—
výšši hlavu uznává.

Proč pravíš, že Hruska-katolická církev jest
jedna?

Římskokatolická církev jest jedna, poněvadž vždy
cky a všudy jednostejnou víru, jednostejnou oběť a
společnou hlavu měla.

Proč pravíš, že Hruska-katolická cínkev iest
svatá ?
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Řimsko-katolická církev jest svatá, 1. poněvadž
její zakladatel a jeji učení svaté jest, 2. poněvadž vše—
cky prostředky k posvěcení věrně zachovává a uděluje,
3. poněvadž po všechny časy Svaté měla.

Proč vraviš, že římská církev jest katolická neb
všeolgecná?

Rímská. církev jest katolická neb všeobecná, poně—
vadž pro všecky časy byla, 2. všudy rozšířena jest, a
3. ustavičně ne rozšiřuje.

ťroč pravíš. že jest apoštolská?
Rímsko-katolická církev jest apoštolská 1. po

něvadž od svatých apoštolů pochází, a učí, co svatí
apoštolové učili, 2. poněvadž její představení papež a
biskupové, jsou nástupcové svatých apoštolů v řadě
nepřetrženém.

Proč jmenujeme pravou církev také římskou?
Pravou církev jmenujeme také římskou; poně—

vadž církev římská hlava všech oslatních církvíjest,
& prostředek jednoty.

Proč sepravá církev nazývá s a ma sp a s i l e ln á ?
Pravá církev se nazývá samospasitelná, poněvadž

kromě ni nelze se naditi Spascní. „Kdo není se mnou,
proti mně jest,“ pravi Ježíš Kristus. (Mat. XII, 30).

Cvičení se v ctnosti. Miluj římsko-katolickou
církev; nebo ona jest patrně dilo Boží; nezapomínej
však se modliti za jinověrce, aby Bůh je osvítíti, a k
svaté pravdě přivcsti ráčil. (Církevní modlitby na ve—
liký pátek).

b) 0 obcování Svatých.

Co činí všickni údové církve katolické spolů?
Všickni lldOVé katolické církve činí spolu obec,

čilí oni mají mezi sebou obcování aneb společnost,
jako údové jednoho těla. „Množství věřících bylo jedno
srdce a jedna duše.“ (Skut. ap. IV, 32). „Nebo jak v
jednom těle mnohé údy máme, ale nemají všiekni údové
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jednostejneho díla: tak jsme mnozí jedno telo v Krjstu,
& každý zvláště jeden druhého (spolu) lidem.“ (Rím.
XII, 4, 5).

„ Jak se jmenuje toto obcováníprarovéřícíchkře
stanů?

Toto obcování se jmenuje obcování Svatých, ponč—
vadž všíckni údove církve k svátosti povolání jsou. „Již
nejste hoste & příchozí, ále jste spolumešťáné svatých.“
(Efez. II, 19). — „Protož prosím vás bratří, skrze milo
srdenství Boží, abyste vydávali těla svá v Vobět' živou,
svatou, Bohu líbou, rozumnou službu svou.“ (Rím. XII, 1).

Kleiíjsou "lídOUécirkve, jenž mezi sebou obco
vání maji?

Udové církve. jenž mezi sebou obcování mají,
jsou: 1. Věřící na zemi. jenž také slují bojující
církev. 2 Sváti v nebi, jenž také plesajieí církev
se jmenují. 3. Duše zemřelých, jenžto v očistci jsou,
& trpící církev se nazývají.

V čem záleží obcování Svatých?
Obcování Svatých záleží v tom, že všíckní

lídOVé církve v duchovních pokladech podíl mají.
„Nemá býti roztržka v těle, ale aby údové stejně o sebe
vespolek pečovali. A trpí-lí co jeden úd, trpí spolu i
všiekni údové; pakli jeden úd se oslavuje, radují se spolu
s ním všiekni lidové.“ (1 Kor. XII, 25, 26).

Kterak pak se to stát,-(i?
Stává se to následujícím spůsohem: 1. Věřící

na zemi májí obcování mezi sebou, když v stavu mi
lostí Boží jsouce podíl berou nu obětech mše svaté,
na, modlitbách, i na dobrých skutcích bojující církve.
„Učastníkem jsem já všech bojíeíeh se tebe, & ostří
hajících přikázaní tvých“ (Zálm CXVIII, 63). -— 2. Blá
hoslavení v nebi věřícím svým orodováuím u Boha
pomáhají. „Tento jest milovník bratři, &lidu ísraelskeho:
tenť jest, který se mnoho modlí za lid, za všecko město
svaté, Jeremiáš prorok Boží.“ (2 Muk. XV, 14). —
3. Obojí však jak věřící na zemi, tak i svatí vnebi pomá
hají dušem v očistci modlitbou, almužnou & jinými
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dobrými skutky. „Svaté a spasitelné jest myšlení za
mrtvé se modliti, aby od hříchu sproštěni byli.“ (2 Mak.
XII, 46).

Také-li andělovc' jsou v obcování Svatých?
Ovšem; nebo lidem k ochraně ustanoveni jsou, lidi

milují, o spasení jejich péěi mají, za ně u Boha prosí,
a Bohu lidskou modlitbu přednášejí. „Anděl přišel, a
postavil se před oltářem, maje kaditelnici zlatou: i dání
jsou mu zápalové mnozí, aby (je) dal z modliteb všech
svatých na oltář zlatý, který jest před trůnem Božím.
Ivstoupil dým zápalů z modliteb svatých z ruky anděla
před Boha.“ (Zjev. VIII, 3, 4). Sám Pán Ježíš praví:
„že bude v nebi radost nad jedným hříšníkem pokání
ěinícím (větší), než nad devadesáti devíti spravedlivými,
kteří nepotřebují pokání.“ (Luk. XV, 7).

Jak pak ale věřící na zemi se nejlépe hodni
činí obcování Svatých ?

Věřící na zemi se nejlépe hodni ěini tohoto obco—
vání Svatých, když na zemi svatě obcují, a hříchu se
varují.

Jsou-li pak všichni pravověí-ící na zemi svale'
živi?

Nejsou; mnozi hřeší, jejich obcování není svaté ale
bezbožné.

Jsou-li však lilo hříšníci z obcování Svatých
vyloučeni ?

Nikoli; dokaváď na světě žijí, mohou se polepšiti,
a pokání ěiníce odpouštění hříchů a milost Boží dosá
hnouti; jen onino, kteří ve smrtelném hříchu umřeli, a
do pekla odzouzcní jsou, na věky z obcování Svatých
“vyloučeni jsou.

Cvičení se v ctnosti. Svaté vzývej, za duše
v očistci se modlivej, při tom na světě vždy svatě ob
cuj, a všem dobrým příkladem předcházcj. (Slavnost
všech Svatých 1. listopadu; památka všech věrných
dušiček 2. listopadu).
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S. 10. O desátém článku víry.

Jak zní desálý článek viry?
Desátý článek víry zní: Odpuštění hříchů.
Co nás učí lento článek víry ?
Tento článek viry nás učí. že Kristus církvi své

dal moc, hříchy odpouštětí. (Jan XX, 22).
Kdo pak může člověkovispáchané hříchy odpu

stiti?
Jen Bůh; poněvadž hřích jest uražcni Boha?

Blahou-li pak všichni hi'z'chové odpuštění býti ?
Ano; všichni hříchové bez výminky mohou od'ftí

štěni býti.
00 pak ale musí hříšník činiti, aby ad,.uá-te'm'

svých hříchů dosáhl?
Hříšník musí: 1. Pravé pokání činiti. 2. Od Krista.

k odpuštění hříchů ustanovené svátosti hodně přijmouti.

_ Které svátosti Kristus ustanovil na odpuštění
hivchů ?

Kristus ustanovil na odpuštění hříchů; svátosť
křtu, a svátost' pokání. _

Kdo má v pravé církvi tu moc, hříchy odpou—
štěli?

V pravé církví mají biskupové a kněží moc hří
chy odpouštětí. „Přijmctc Ducha. svatého, ktcřýmž od—
pustíte hříchy, odpouštějiť se jim, & kterýmž zadržíte,
zadržány jsou.“ (Jan XX, 22—23).

Cvičení se v ctnosti. Děkuj Bohu, že dal své
cirkvi moc hříchy odpouštět-i, & přijíincj vždy hodně
svátost' pokání.

S. 11. O jedenáctém článku víry.

Jak zní jedenác/ý článek viry ?
Jedenáctý článek víry zní: Těla vzkříšení.
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00 pak předchází le'la vzkříšení?
Těla vzkříšení předchází: smrť těla, soukromní

soud & očistec.

Co bude následovali po vzkříšení těla?
Po vzkříšení těla následovati bude všeobecný soud.
O čem ledy jednali budeme vlomlo článku víry?
V tomto článku víry jednatí budeme: 1. o smrti

těla, 2. o nesmrtelnosti duše lidské, 3. o soukromném
soudu, 4. o očistci, 5. o vzkříšení, a, pak 6. o všeobec—
ném soudu.

a) O smrti těla.

. \ jest smrť?
Shlírt'jest rozdělení duše od těla.
Illusejí-li všickni lidé umříli?
Ano; všíckni lidé musejí umříti.
Odkud to pochází, že všickni lidé umi-zlímusejí ?
Že všickni lidé umříti musejí, pocházíod hříchů,

ktené'honse Adam v ráji dOpustil. „Kdyby Adam boyl
neznresll, byli bychom také podle tela nesmrtelní zu
stali. „Smrť tedy jest pokuta za hřích.“ (Rim VI, 23).

b) 0 nesmrtelnosti duše lidské.

Umře-lí také duše líd:ká?
Duše lidská neumře, ale vždy živa bude,:aproto

sluje nesmrtelná.
Odkud to rínie že duše lidská jest nesmrtelná?
To víme: 1. z příběhu Ježíše o nábožne'm Lázn

rovi a nemilosrdnem boháči (Luk. XVI. 22), mrtvá těla.
obou pochovaná. v hrobě odpočívala, když duše Lázara
v lůnu Abrahz'imově se radovala., duše však bohuče v
pekle se trápila; 2. ze zjevení se Mojžíše & Eliáše na.
hoře, kdyš se Ježíš před svými učenníky proměnil
(Mat. XVII, 2—4), nebo jištč museli podle duše živi



48

býti, když se Ježíšovi a, učennikům ukázali; 3. ze slov
samého Ježíše. „Nebojte se těch, kteří zabíjejí tělo,.

ale duše nemohou zabiti: než bojte se ráději toho,thelýmůže i tělo zanatiti do pekelného ohně.“ (Mat:.X , 28).
Kam se ubírá duše lldška' po smrti těla?
Duše lidská se uhírá po smrti těla k soukrom

nému soudu.

o) O soukromném soudu.

V čem záleží (ento soukromuý soud?
Tento souklmnnš soud záleží \' tom, že Bůh

hned po smrti tela každému člověkovi Z\lášťto dobré
i to zlé, které činil oznámí, .\ jemu znsluuženou od—
platu píiíkue „Uloženo jest lidem jednou umříti &
potom soud bude! (Žid. IX, 27.)

Kam bude duše při soukromném soudu odsou
zemi?

Duše bude. při soukromném soudu bud'do očistce
aneb do pekla OtlSOllZťná,aneb do nebe vzala.

d) 0 očistci.

Co jest očistec?
Očistev jest misto kdežto duše časné treslv Zii

hříchy., za které v tomto Životě zadu.—ťneučinily,trpí,
& od svvch malých vin docela očišteny bývají.

Které duše bývají do očistce odsouzeny?
Duše Dnnětll kteígí HčkOllVIHilUňtlBoží zemřeli

předee však za hííthy spáchané spravedlnosti Boží
zadost neučinili.. nebo kteií všedníuni hříchy poškvr
něni na věčnost. pÍÍ(lláZťjl.

Proč tukové duše nemohou ani do nebe prijaty,
ani do pekla zav: zeny býti?

Takové duše nemohou do nebe přijaty býti, poně—
vadž Buh jest nejvýš svatý, „nic tedy neeísteho nevejde
do království nebeského“ (Zjev. XXI, 27), nebudou
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však pro své všední hříchy a nevytrpcné tresty na
věky do pekla zavržené; nebo Bůh jest nejvýš spea—
vedlivý, „a odplatí jednomu každému podlé skutků
jeho“ (Mat. XVI, 27); oni tedy přijdou do očistce.

Proč pak se jmenuje toto místo očistec?
Poněvadž jak zlato v olmi, tak i duše skrze trá

pení v tomto místě od všedních hříchů a zasloužených
trestů se čistí.

V čem pozůstává trápení očistcove'?
Trápení očistcové pozůstava v tom, že ty ubohé

duše na čas od spravedlivého soudce vyrěitý od Boha
odloučeny jsou, a pak ještě v jiných mukách.

Jak dlouho zůstává duše v očistci?
Tak dlouho, až skrze muky od všeliké vinny se

očisti, aneb až od \Boha prominutí dosáhne.

Také-li :: písma svatého lze pochopili, že jest
očistec ?

Ovšem; nebo 1. Ježiš pravil k zaslepeným židům,
že „hřichové proti Duchů svatému ani v tomto, ani v
budoucím věku odpuštění nebudou“ (Mat. XII, 32); z
toho nasleduje, že po smrti liřichové, ovšem menší, než.
jsou proti Duchu svatému, odpuštěníbýtimehou, dušem,
které ani do nebe, ani do pekla se nedostaly, ale v
očistci se nalezají; a 2. čteme v II. knize Mak. XII,
46. „Svaté a spasitelné jest myšlení, za mrtvé se me—
dliti, aby od hříchu sproštěni byli.“ Podlé pravidel
zdravého rozumu můžeme se modliti jen za oné, které
jsou v očistci; nebo ty, které jsou v nebi, nepotřebuji
naše orodovaní, ale vzývání; těm však dušem, které"
jsou v pekle, modlitba nic neprospívá.

Illz'tžeme—li dušem v očistci ku pomoci přispěli ?
Ano; 1. skrze modlitbu, 2. skrze oběť mše svaté,

3. skrze almužnu a jiné dobré skutky.

Kterým puk dušem v očislci máme nejpřednější
pomoc a láskou proukuzorali?

Jsme sice povinni všem trpícím v očistci pomoc:
4
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a lásku proukazovati; nejpřednější však pomoc a láska
patři dušem l'OdJČů,bratru, pratel a dobrodmcu.

e) 0 vzkříšení těla.

Co rozumíme skrze těla. vzkříšení?
Skrze těla vzkříšení rozumíme. že Bůh poslední

aneb soudný den mrtvé vzkřísí, a že lidé se svými
těly, to jest, s těmitéž tělv, která za živobytí měli,
z mrtvých povstanou. „Vím, že v poslední den ze
země vstanu. Zase oblečen budu v koži svou, a v těle
svém uzřím Boha svého.“ (Job. XIX, 25—26).

Proč pak v tom těle. které nyní ma'-mepovsta
neme?

Aby i tělo podíl vzalo na odplatě nebo trestu
věčném, tak jako podíl mělo na dobrých nebo zlých
skutcích.

Kdy dosáhne tělo naše tuto odplatu za své skutky?
Tělo naše dosáhne tuto odplatu při všeobecném

soudu.

f) 0 všeobecném soudu.

Co jest soud všeobecný ?
Soud všeobecný jest onen, který Ježíš při sko

náni světa nad všemi lidmi zaroven držeti bude.
„Syn člověka přijde v slavě Otce svého . . . a tehdáž
odplati jednomu každému podlé skutků jeho.“ (Mat.
XVI, 27).

Proč pak bude Ježiš tento všeobecný soud držeti?
Ježíš bude všeobecný soud držeti: 1. aby mou

drost a spravedlnost Boží ode všech lidí poznana byla;
2. aby bohabojní zaslouženou čest, bezbožni zaslou
ženou hanbu veřejně dosahli; nebo „všecky věci jsou
nahé a odkryté očím Ježišovjqnf“ (Zid. IV, 13).

Jak bude rozsudek Božského soudce zněli?
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Ježiš řekne k dobrým na pravici: „Pojďte pože
hnani Otce meho, vladněte kralovstvim vam připraveným
od ustanovení světa.“ (Mat. XXV, 34). K zlým pak na
levici promluví: „Odejděte ode mne zlořečení do ohně
věčného, kterýž jest připraven d'ablu a andělům jeho.“
(Mat. XXV, 41). „I půjdou tito do trapení věčného;
ale spravedliví do života vččne'hof“ (Mat. XXV, 46).

Budefli očistecpo všeobecnémsoudnještělrvali?
Ne, jen toliko nebe a peklo bude.
Cvičení se v ctnosti. Pomni, že tělo smrtelně,

duše však nesmrtelná, jest, a vždy více o duši svou jak
o tělo pečuj. „Ve všech skutcích svych pamětliv buď
na poslední věci své, a na věky nezhřešíš.“ (Sir. VI, 40).
(Slavnost pohřební, svěcení hřbitova).

š. 12. O dvanáctém článků Viry.

Jak zní dvanáctý článek víry?
Dvanáctý článek víry zní: Zivot věčný.
C0 věž-ímea vyznácáme slovy dvanácté/10 člán

ku viry ?
Slovy dvanáctého článků víry věříme a vyzná—

váme věčné vždy trvající blahoslavenství, které tou
žebnost' svatých a vyvolených dokonale vyplní. „Ucho
oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani na srdce lidské
nevstoupilo, připravil Bůh těm, kteříž jej milují.“ (ZlKor.
II, 9

Zdaliž všichni tuto věčně trvající blaženost do
sáhnou?

Nikoli; jen svatí a vyvolení; hříšníci však neka
jící věčně trápení budou. (Dan. XII, 2).

Co nás učí tento dvanáctý článek ti v?
Dvanáctý článek víry nás učí,- že jest nebe &

peklo.
a) O nebi.

Co jest nebe?
Nebe jest nejblaženčjší sídlo svatých, kdežto se

4%
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Bůh-s v_v'mvěrným slnžebníkům tváří v tvář zjevuje
o sám vsobě odplatou jejich převelikou jest.

Kdo přichází do nebe?.
Do nebe přichází, který v milosti Boží umřel, &

za Spáchuné hříchy bud' v tomto, neb ve druhém
životě zadost učinil. „Kdo setrvá až do konce, ten
spasen bude.“ (Mat. X, 22).

V čem pozúslcivají nebeské radostí ?
Nebeské radosti pozůstávají v tom, že 1. blahosla

vení budou všech bid těla i duše sproštěni; 2. ustavičně
na Boha patřiti; 3. ve společnosti andělů a svatých se
radovatí; a 4. ze svých dobrych skutků věčně se těšiti
budou. „Setřc Bůh všelikou slzu s očí jejich: a smrti
více nebude, ani kvílení, ani křiku, ani bolesti nebude
více.“ (Zjev. XXI, 4).

Bude-li takéjaky rozdíl mezi radostmi nebeskými?
Ovšem; nebo podle míry, jak kdo činil, dosáhne

odplatu“. (2 Kor. IX, 6).

b) 0 peklu.

Co jest peklo ?
Peklo jest místo, kdežto zatracení věčně trápení

budou. „Vyvrženi budou do temnosti zevnitřní, tamť
bude pláč a skřípční zubů. (Mat. VIII, 12).

Kdo přichází do pekla '?
Do pekla přichází ten, který ve smrtelném hří

chu umírá, a proto věčně v nepřátelství Božím zů—
stavá.

V čem pozůstávaji pekelné muky ?
Pekelně muky pozůstávají: 1. že zatraecní ustavičně

náramně bídy, které písmo svaté ohni věčnému připo—
dobňuje, snášejí; 2. že s hrůzou sebe na spravedlivého
Boha vžp01nína_;ii3. že se mezi zljínia žatlaeenými
\u'íjcky nalezají, a -l-.že bez přestání od výčitek zlého
svedomi Íl\; em jsou. „lxdežto (v p(klej červ jejich
neumírá, a ohen nezhusnef“ (Mur. IX, 4.5).
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Budou-li pak všichni stejně trpěli?
Ne, nýbrž každý trestán bude podlé miry svých

hříchů a milostí, které k zlému užíval. (Zjev. XVIII, 7).
Které jsou čtyry poslední věci člověka ?
Čtyry poslední věci člověka jsou: smrť, soud,

nebe a peklo.
Co znamená slovo Amen?
Slovem Amen potvrzujeme, že ve věcech, které

se ve vznešení apoštolském obsahují, nepochybujeme,
ale všechno za pravé držíme, co se tam obsahuje.

Co musí každý člověk, když k užívání rozumu
přijde, aby spasen byl, nevyhnutelně věděli a věřili?

Každý člověk musí, když k užívání rozumu přijde,
aby spasen h_vl,nevyhnutelně věděti a věřiti: Lžejeden
Bůh jest; 2. že Bůhspravedlivý soudeejest.jenž dobré
odměňuje, :: zlé trestá; 3. že jsou tři Božské osoby
jedné b_vtostia přirozenosti: Otec, Syn a Duch svatý;
4. že druhá Božská osoba člověkem učiněna jest,
aby nás skrze smrť na kříži vykoupila, a k věčnému
spasení přivedla.

Co má každý katolický křesfvan krom dočiených
základních učení křesťanské-kulelic/té víry ještě vě
děti a věž-ili ?

Každý katolický křesťan má krom dočtenýeh zá—
kladních učení kí'esťanské-katolieké víry ještě věděti
á věřití: '1. že duše lidská nesmrtelnájest; 2. že
milost' Boží k spasení nevyhnutelně jest potřebná, a
že člověk bez milosti Boží nie k životu věčnému
dopomáhajícího činiti nemůže.

Cvičení se v ctnosti. Děkuj častokrát Bohu
za milost" pravé víry, a ber sobě často k srdci oné
pravdy, které nás učí církev katolická, „neboť není
žádného většího bohatství, žádného většího pokladu nad
Víru katolickou.“ (Sv. Augustin).



Druhá hlavní částka.

0 naději.

!. odděleni.

Co ki'estnnská naděje jest.
v.

Co znamená slovo nadeye?
Slovo naděje pochází od nadíti se, co jest ítolik,

jako doufztti; dont'nti však jest důvěrně oěekttvati, co
nám hodnověrný ělověk přislíbil.

Kdo pak jes—tnaši důvěry nejhodnější?
Naší důvěry nejhodnější jest Bůh.
Proč prut-iš že Bůh jest naši důvěry nejhodnější?
Poněvadž Bůh všemohoucí, ve vyplnění slibů

svých věrný, neskončeně dobrotivý :] milosrdný jest,
následovně vyplniti může a chce. co slíbil.

Co však doufat—meod Boha?
Od Boha doufáme život věčný, to jest věčné

blahoslavenství, a prostředky k dosnhnutí téhož bla
hoslavenství potřebně.

Kterými slovy nám přislíbil Ježiš život věčný?
Ježiš ntnn přislíbil život Věčný, řka: „Bůh tak mi—

loval svět, že dal Synu svého jednorozeného, aby Žádný,
kdo v něho věří, neznhynul, ale měl Život Věčný“
(Jan III, MS); a, skrze ústa proroka Ezechiele praví
Bůh: „Nechci smrt bezbožného, ale aby se obrátil bez
božný od eestý své, a živ byl.“ (k. XXXIII, 11).

Koli/terč jsou ty prostředky k dosáhnutí věčného
blahoslavenství?

Prostředky k dosáhnutí věčného blahoslavenství jsou
dvojí: duševní a tělesné.
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Který pak jest ten duševnzprostredek k dosa
lmutz vččne' blaženosti?

Duševní prostředek k dosahnutí věčné blaženosti
jest: milost Boží, nebo „milost Božíjest život vččný.“
(itím. VI, 23).

Kterými slovy nám Ježíš tu/o 777ilostBoží slíbil?
Ježíš nam slíbil milost Boží, řka: „Aj stojím u

dveří a tluku: jestliže kdo uslyší hlas muj, a otevře
mi dveře; veidut k němu, a budu s nim večeřeti, a on
se mnou.“ (Zjev. III, 20). — „Jať jsem vinný kmen, vy
jste ratolesti: kdo zustava ve mně, a já. v něm, ten
nese ovoce mnohé: nebo beze mne nemůžete ničeho
učiniti. “ (Jan XV, 5).

Ktere pak jsou ty tělesné p7ostžed1.y !. dosáhnutí
věčné/zo blahoslarensha ?

Tělesné prostředky k dosahnutí věčného blahosla
venství jsou: pokrm, napoj, oděv, obydlí, bez kterých
lidské tělo živo b_ýti nemůže.

Kte7(17777slovy mim Ježzš tyto tělesné washed/.;,
k dasd/mutt ve'čne'hoblahoslavenství slzbit?

Ježíš nam tyto tělesné prostředky k dosáhnutí věč
ného blahoslm'enství slíbil, řka: „Nepečujtež říkajíee:
Co budeme jisti, aneb co budeme piti, aneh čím se hu
deme odívati? nebo toho všeho pohané hledaií. Vít“
zajisté Otce vas, že toho \'ŠCl'lOpotřebujete. Hledejte
nejprvé kíalovství Božího a spíaxedlnosti jeho, a toto
vsecko bude vam pridane“ (Mat. VI, .)1—33).

Jak. jmenujeme nadějí, která se na slovo Kri
stovo zaklad/,t?

Naději, ktera se na slovo Kristovo zakládá., jmenu
jeme křesťanskou nadčjl.

Co jest kž'estmzskydou/ati?
Křesťansky doutati jest,*od Boha důvěrně oče

kávati, cokoli on nám skrze Ježíše Krista shhil.
Co však čim dob7é dítě, aby od svých rodiču,

co potřebuje, dosáhlo .?
Dobré dítě své rodiče o to, co potřebuje, uctivě prosí.
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Jak pak. tu uclivou prosbu. kterouž !: Balm
obí'dcíme, jmenujeme?

Uctivou prosbu, kterouž k Bohu obrácime, jmenu
jememodlitbu.

Cim se tedy obzvláštně vzbuzuje křesíanská
naděje '?

Křesťanská naděje obzvláštně modlitbou se vzbo
zuje.

Cvičení se v ctnosti. Vzbuzuj často naději
křesťanskou skrze horlivou modlitbu.

". (Dddčloní.

0 modlitbě.

„$. 1. O modlitbě vůbec.

V čem záleží modlí/ba ?
Modlitba záleží v pozdvižení mysle k Bohu.
Proč se modlíme?
Modlíme se, abychom Boha jakožto nejvyššího“

Pána nejpovinněji nclili, a jemu za přijaté dobré děko—
Vali, i za to, čehož bychom budoncně potřebovali,
prosili. Také se modlíme za odpuštění hříchů, i
abychom v obecných a ve zvláštních, ve vlastných
& bližního potřebách od Boha pomoci vyprosili.

Koli/cení jest ledy modlitba-?
Modlitba. jest čtverzt: 1. čest“ a chválu vzdávající,

2. děkující, 3. prosicí, a 4. za hříchy zadost činici.
Kolikerým spůaobem však můžeme se modlili ?
Dvojím spůsobem můžeme se modliti: vnitřně

a. zevnitřně. ——Vnitřně, když své myšlenky,
žádosti, city k Bohu pozdvihujcme; takto se vždy a
všudy modliti můžeme. Zevnitřně, když to, co sobě
myslíme, žádáme a cítíme, slovem nebo hnutím těla,
n. p. poklonou, složením rukou, klcknutím, pozdvižením
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oči k nebi, aneb jiným spůsobem do oka padajícím
ukazujeme.

Jak „umýt-time lylo zemitřní do oka padající
znamení naší vnitřní pobožnosti?

Tyto zevnitřní do oka padající znamení naší vnitřní
pobožnosti nazýváme obřady; a sice obřady církev—
ní, jestli od katolické církve schváleny a odporučenyjsou.

Jxme povinni se modlili?
Ano; povinni jsme se modlili; neboť mozllení jest

jedna 1. neipi'mlnějšívh povinností našeho náboženství.
„Pověděl pak jim také (Ježíš) i podobenství, že potřebí

_jest vždycky se modliti a neustavatif“ (Luk. XVIII, 1).
„Bez přestání se modlete.“ (1 Tess. V, 17).

Je-li luké možná bez přes/(iní xe modlili?
Ovšem; když častěji při práci svou mysl a srdce

k Bohu pozdvihujeme, vše, co činíme, v jménu Božím
koname, a při tom nehřešime. — Jsme však povinni v
jistém čase obzvlaštně se modliti.

Kdy se ma'-meobzvlzišlně modlili?
Obzvláštnč se máme modlíti: ]. při službach Bo—

žích; 2. v “.as pokušení, potřeb, při tajných a veřejných
bídach; 3. pak rano, večer, před jídlem a po jídle, a
když se k modlení zvoní.

Kdo nak mim len nejdokonalejší příklad mod—
lilby zanechal?

Ten nejdokonalejší příklad modlitby zanechal nam
Ježíš Kristus, když podle obyčeje svého na hoře Oli—
vetské se modlil. (Luk. XXII, 39).

Jaké vlastnosti má modlilba podlé piíkladu Je
žíše spořádaná míli ?

Modlitba podlé příkladu Ježíše spořádana má, býti;
1. pokorna, to jest: člověk ma před Bohem svou
křehkost a ničemnost' poznati, a proto se ponižiti. „Je
žiš poklekl na kolena, modlil se.“ (Luk. XXII, M):
2. s odevzdaním do vůle Boží spojena, to jest:
člověk má. docela vůli svou vůli Boží podrobiti. „Otče
chcešli přenes kalich tento ode mne; ale však ne má
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vůle, ale tva bud“ (Luk. XXII, 42); 3. srdeěná, to
jest: co člověk ústy mluví, to má. i v srdci eítiti, tím
veskrz proniknut byti. „l uěiněn jest pot jeho (Ježíše)
jako ki'upě krve tekoucí na zem.“ (Luk. XXII, 44);
4. setrvala, to jest: ělověk nema od ní odpouštěti,
byťby žádného vyslyšení nespatřil, nýbrž tím horlivěji
se modliti. „A učiněn jsa odporu těla s duchem, dele
se modlil.“ (Luk. XXII, 43). “Na příklad jest žena ka
nanejska (Mat. XV, 21—28), pak podobenství o příteli,
který tři chleby žádal. (Luk. XI, 5—10).

Jaký uši/ek přináší nám modlitba ?
Když se dle příkladu Ježíše modlíme, Bůh naší

prosbu, jestli k spasení našemu směřuje, vyslyší, a v
dobrém nás posilní; nebo aspoň nas v soužení potěší,
jako 11.p. Ježíše na hoře Olivetské. „Ukázal se jemu
anděl z nebe posilíiuje ho.“ (Luk. XXH, 4.23).

Cvičení se v enosti. Modli se vždy s největší
vrouenosti jak doma, tak i v kostele, jak ve dne, tak
i v noci podle příkladu Ježíše Krista.

S. 2. O modlitbě Páně zvlášť.

Kdo učil nás se modlili?
Kristus )án sám učil nás se modlili, & to skrze

Otčenáš, jenž také modlitba Páně se nazývá.
Kde se ObSIl/Nljevšecko, zač se modlili máme?
Všecko, mě se modlili máme, v Otčenáši, to

jest, v modlitbě Páně, se obsahuje.
Jak zní Olčeno'š?
Otčenáš zni takto: Otče náš, jenž jsi na nebe—

sírh. Posvěť se jméno tvé. Pi'ijd' království tvé.
Bud' vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš
vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny.
jakož i my odpouštíme náším vinnikům. A neuvod'
nás v pokušení. Ale žlmv nás od zlého. Amen.

Z čeho záleží modlí/ba Páně?
Modlitba Páně záleží z předmluvy a ze sedmi

proseb.
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a) O předmluvě.
Jak zni předmluva?
Předmluva zní takto: Otče náš, jenž jsi na ne—

besu-h.

Ke konat—žvol/íme těmi/o xlovy předmluvy ?
Těmito slovy předmluvy volame k Bohu, jenž.

Otec náš jest.
Proč nazýváme Bohu Otcem?
Boha nazýváme Otcem. poněvadž lidi k podo—

henstvi svému stvoril, a otcovsky o ně pečuje. (5
Mojž. XXXII, 6).

Proč nazýváme Bohu Otcem naším ?
Boha nazýváme Otcem naším. poněvadž nás

všecky skrze Ducha svatého na křtu svatém syny
svými, svými dědiči, spoludědiči Ježíše Krieta. a
vespolek ln-atrnni učinil. „Jeden jest Otec vaš, který
jest v nebesích.“ (Mat. XXIII, 9).

Proč pak říkáme: Jenž jsi na nebesíclz'?
Ríkáme: Jenž jsi na nehesích, poněvadž Bůh,

ačkoliv všudy pritomen jest, predee však ohvzláštně
na nehesn-h bydli, kdežto se vyvoleným svým tváří.
ve tvar zjevuje, a k poziváni dáva.

b) 0 prvních třech prosbaeh modlitby Páně.
Jak zní první prosba?
Prvni prosba zm takto: Posvet se jméno tvé.
Co znamená slovo posvč'lili?
Slovo posvětiti znamena tolik, co ctíti nebo velchiti.
Co vyrozumivame jmenem Božím ?
Jménem Božím vyrozumívz'une samého Boha, a vše,

což Božího jest.

PČQŠ pak proszme 71('_]])1'17,aby se posve/zlo jme—
no Boz: ?

Prosnne nejprv, aby se posvetilo jméno Bom,
poněvadž vždy a přede všemi vecmi za to prositi
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máme, co se ctí Boží týká, a potom teprv za to, co
znám "eho bližním potrebné jest.

v . o , ' v ' 7C0 zadama: v první prosbe Olcenase?
V první prosbě Otčenáše žádáme: 1. aby Bůh

ode všech lidí na zemi poznán, :: aby jeho nejsvě
tější imóno vyznáváno. a všudy chváleno bylo. „Ve
lebí duše ma Hospodina“ (Luk. I, 46); příklad
nam zanechala Panna Maria; tři mládenci v Babyloně
(Dan. III.); 2. aby hříšníci k Bohu obrácení, :! k
pokání pohnutí byly; jako svatý Augustín modlítbou
své matky; 3. aby Jeho nejsvětější JIHČHOnikdy ani
skrze kacuí'ství, hlníly a nevěru, ani skrze rouhání a
neki'estnnsky život. zlehčováno nehvlo. „thalte slu
žebníci Pana, chvalte jmeno Hospodina. (Zalm CXII).

Jak zni druhá prosba?
Druhá prosba zní takto: Přijď království tvé.
Co znamená královslvz Boží?
Království Boží v nás znamenanašiviru,naději

a lásku k Bohu; vůkol nas znamena svatou církev;
nad námi však znamena nebeskou blaženosť.

Co žudáme v druhé prosbě?
V druhé prosbě žádáme: 1. aby Bůh církev svou a

království svých milostí rozšířil a upevnil, království
pak ďábla n hí'íchn zkazil. Tak n. p. se modlíval
Job, Tobiáš ajiní svatí; 2. aby nám víru, naději a
lásku vlil, a ty ctnosti v nás rozmnožil. „Nyni pak
zůstavají víra, naděje, láska, tyto tři včei, větši pak z
nich jest láska.“ (1 Kor. XIII, 13); 3. Aby nám po
tomto životě nebe prapůjčíti ráčil. „Pane rozpomeň
se na mne, když přijdeš do království hello,“ volal
ukřižovaný lotr k Ježíšovi. (Luk. XXIII, 42).

Jak zní [i'cti prosba ?
'l'í'elí prosba zní takto: Buď vůle tvá, jako v

nebi tak i na zemi.
Co znamenají slova: vůle tvá?
Slova vůle tva znamenají tolik, co přikázani tvá.
C0 žádáme o třetí prosbě?



V třetí prosbě žádáme: 1. aby nám Bůh m
milosť udělili ráčil, abychom Božskon jeho vůli ve
všeliké přípaclnosli na zemi tak dokonale » rádi plnili,
jako ii andělé a svalí v nebi plni; jak na příklad Job
Bohu v štěstí i neštěstí sloužil; 2. aby Bůh všecko od
Vratiti ničil, co by v plněnijeho Božské \'ůle překáželo.
„Ne ma vůle, ale tva buď,“ modlil se Ježiš. (Mat
XXVI, 39).

c) 0 čtyrech posledních prosbách modlitbyPáně.

.(uk zní člm'lá prosba?
CtVrtá prosba zní takto: Chléb náš vezde'ší

dej nám dnes.
Co vyrozumirámeslovy: chléb vezdejší?
Slovy: chléb vezdejší vyrozumívame:1.všecky

potřeby těla k časnému životu: pokrm, nápoj, oděv a
obydlí; 2. všecky potřeby duše k životu věčnému: slovo
a milost Boží. „Ne samým chlebem živ jest člověk,.
ale každým slovem, které vychází z úst Božích“
(Mat. IV, 4).

Co žádáme ve čtvrté prosbě?
Ve čtvrté pros—beŽádáme : 1. aby nám Bůh všecko—

dáti ráčil, čehož nám k zachování našeho tělesného i du
rhoVníhn Života potřeba jest. Příklady máme na Eliáši
(III Kral XVII, (i), na Danieli v jamě lvovč. (Dan.
XIV, 36). ::. Ab) Bůh drahe časy, hlacl, jakož i hřích,
který často takové tresty za sebou táhne, od nás
nejvlnbrntivěji mlv átiti ráčil. „Hřích bídné činí národy.“
(Přísl. XIV, 34) Za příklad slouží marnotratný syn..
(Luk. XV).

Jak zni pa'la' prosba?
Pata prosba zní takto: Oclpusť nám naše viny,

jakož i my odpoušlíme našim vinnikům.
Co znamená slovo vína?
Slovo vina znamena tolik co mraženíBoha nebo hřích.

Co žádáme r p(t/Č proxbě?



V páté prosbě žádáme, aby nám Bůh hříchy
naše odpustil, jakož i my těm ze srdce odpouštíme,
kteří nás urazili. Příklad dal nam Ježíš modle se na
kříži za své iiepřately (Luk. XXIII, 34); pak \“ podoben
ství o milosrdneln panu a nemilosrdnem služebníka.
(Mat. XVIII, 33).

Jak zní šestá prosba ?
Sestá prosba zní takto: Neuvod' nás v pokušení.
Koli/iere'ho druhu jest to pokušení, kterému po

drobeni jsme ?
Pokušení, kterému podrobeni jsme, jest dvojího

druhu: dobré a zle.
Co jest dobré pokušení?
Dobré pokušení jest, každá dana příležitost, dobré

činiti; tak na příklad Abrahama zkoušel Bůh (l Mojž.
XXII, 2), podobně i Joba (Job I a II).

Co nazýváme zlé pokušení?
Zlé pokušení jest každá. dana příležitost k hřešení;

na příklad had daval Evě příležitost hřešiti (1 Mojž. III,
4—5, Putifarka Jozefovi egyptskému (1 Mojž. XXXIX,
7), dva starci v Babyloně Zuzaně (Dan. XIII, 20).

Co žádáme v šesté prosbě?
V šesté prosbě žádáme, aby nám Bůh v čas

pokušení pomocí své neodepřel, aniž připustil, abychom
v pokušení se poddali.

Kterak býváme obzvláštně pokoušeni?
Obvzláštně pokoušeni býváme od světa, od svého

těla, to jest od svých zlých žádostí, a od ďábla.:
(1 Jan II, 16; Jak. I, 14; 1 Petr. V, 8).

Také—li nábožní a spravedlivz' bývaji od Boha
pokoušeni ?

Ano,- také nábožni a spravedliví bývaji od Boha
pokoušeni, když Bůh etnost' jejich zkouší: 1. nemocí,
2. chudobou a jiným soužením. „Ale toto pokušení
woti nam dopustil Bůh, aby potomkům dán byl příklad
“polnosti jeho, jako i svatého Joba.“ Tob. II, 12; Job
! LLII; TOI). II).
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Jak zni sedmá prosba ?
Sedmá prosba zni takto: Ale zbav nás od zlého.
Co jest zlé ?
Zlé jest všecko, co duši nebo tělu škodí?
Co žádáme v sedmé prosbě?
V sedmé prosbě žádáme: ]. aby nás Bůh zvlášť

od zlého duše, které hřích jest. osvobodil. a nás od
Ěasného trestu hříchu chránil, jako 11.p. ))ůh chránil
mladého Tobiáše v domě Raguele před hříchem i smrti
(TOb. VI); 2. aby nás Bůh také od tělesných neštěstí
osvobodil, jestliže nejsou k našemu spasení; jako na.
příklad starého Tobiáše od slepoty (Tob. XI, 13—15);
3. aby nám milosti prepůjčil, abychom všecky zár
mutky :) bídy, které na nás posílá, s trpělivostí &
stálosti snášeli: jako na příklad Ježíše na hoře Oli—
vetské posilnil. (Luk. XXII, 43).

Co znamená slovo Amen?
Amen, slovo hebrejské, znamená tolik jako: stán

se, aneb stane se.
Cvičení se V ctnosti. Otčenášjest ta. nejkrás

nější modlitba, která všecky naše duchovní i tělesné
potřeby v sobě obsahuje; modlívej se jej tedy co nej—
častěji, a vždy s největší vroueností.

Ill. Oddělení.

0 poctě .Marie Panny.

g. 1. O pozdravení andělském.
Kterou modlitbu připojuji obyčejně katoličtí kře

stanc k modlitbě Páně?
Katolíětí křesťané připojují obyčejně k modlitbě

Par.-e pozdravení andělské.
Co jest pozdravem andělské?

__"ozdravení andělské jest modlitba, kterou nej
s“ js: Pannu Marii matku Boží obzvláštně a prede

' :nnlely a svatymi ctíme & vzýváme.
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Proč pak katoličtí ki-esfaué dlarii přede všemi
anděly ctejí?

Poněvadž Maria byla andělem v lidském těle, to
jest., při všeliké lidské křehkosti čistý andělský život vedla.

Proč katoličtí křesíuné Alm'ii přede všemi sva
tými cteji a rzývnjí?

Poněvadž Maria vše jiné svaté a světice Boží v
ctnosti & milosti Boží převýšila. „Zdi-ava buď milosti
plná,“ pravil anděl. (Luk. I, 28).

Jak zní pozdruvení andělské?
Pozdravení andělské zni takto: Zdrávas Maria,

milosti plná., Pán s tebou. Pozehnaná mezi zenand,
a požehnaný plod života tvého. Ježíš. Svatá María,
mntko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu
smrti naší. Amen.

Z kolika dílů pozůxtáoá pozd—raveniandělské?
Pozdravení andělské pozůstavá. ze třech dílů: 1. ze

slov anděla Gabriele: „Zdrávas buď milosti plná, Pán
s tebou, požehnaně ty mezi ženami.“ (Luk. I, 28); 2.
ze slov Alžběty: Požehnanzi ty mezi ženami, &. pože—
hnaný plod života tvého“ (Luk. I, 42); 3. ze slov cír—
kve: Ježíš. Svata Maria, matko Boží, pros za nás.
hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Anlen.

Proč puk. říkáme: Svatá M'aría, mat/io Boží?
Říkáme: Svata Ma ria, matko Boží, poněvadž

nejsvětější Panna Maria Ježíše Krista porodila, jenž.
pravý Bůh jest. \

Kdy pak obzv.'á*-'-tne'cti katolická církev matku
Boží poz—(travertin)cmdélským?

Katolická církev ctí matku Boží pozdraveníman
dělským obzvláštně, když ráno, v poledne a večer k
modleni se zvoní. Máme sobě při tomto zvonění
obzvláštně vtělení Syna Božího vděčně a pobozně
pi'ipomínati. a Marii za ochranu jeji prositi.

Kterak se při tomto zvonění modtiráme ?
Modlivamc se: ]. Anděl Páně přinesl Marii posel—

ství, a ona počala z Ducha svatého. Zdrávas Maria
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a t. d.; 2. Řekla Maria: Ejhle děvka Páně, staniž mi
se podlé slova tvého. Zdrávas Maria a t. d.; 3. A slovo
tělem učiněno jest, a přebývalo mezi námi. Zdrávas
Maria a t. (1.

Co pak důstojnost a úclu blahoslavené Panny
]!Iarie nade všecky svaté Boží velmi zvyšuje?

Jeji neposkvrněné početí.
Odkuď však to vázne,že Maria bez hříchu prvo—

počátečne'ho počala jest?
Jest článekviry katolické: „že blahoslavená Panna

Maria od první doby svého početí zvláštní milosti
Boží pro zásluhy Ježíše Krista, svého Syna & Spa—
sitele lidského pokolení, od všeliké škvrny prvopo—
čátečného hríchn sprostě-na byla.“ „Od věčnosti zři—
zena jsem“ (Přísl. VIII, 23), jsouť slova, která, církev
Marii, matce Boží, do úst klade. ——„Všecka jsi krásná.
přítelkyně má, a poškrvny není na tobě“ (Písen Salom.
IV, 7), pravi církev katolická o Marii.

Cvičení se v ctnosti. Svými ústy cti Marii po
božně, svým však životem následuj věrně. (Slavnosť
nepoškvrnčného početí Panny Marie 8. prosince, a slav—
nosť jména Marie v neděli oktávy narozeni Panny Marie,
plnomocne odpustky).

5- 2. O růženci.

Kterak povstalo modlení růžence?
Modlení růžence, kterým Pannu Marii ctíme RW

váme, prastaré jest; nebo poustcvnici prvních křesťan
ských věků skrze zrncčka na šňůru navlečená počet
vykonaných otčenášů a zdrávasů znainenali; a. však ten
jistý spůsob, růženec se modliti, jak my se jej nyni
modliváme, uveden a rozšířen jest od svatého Dominika,
zakladatele řádu kazatelského, a od mnohých papežů
schválen, a odpustkami obdařen jesti „__

Co jest růženec ?
Růženec jest věnec z těch nejkrásnějších clu

ehovnieh růži (meallitcb) uvítj', ktery povůstává :.
ui.
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patnácti desátků, z nichžto každý jeden otčenáš a
deset zdrávasů s připojeným tajemstvím našeho spa
sení obsahuje.

Kolikerý jest růženec ?
Růženec jest trojí: 1. radostný, 2. žalostný, a 3.

slavný, a jedenkaždý v sobě obsahuje patero tajemství
naši svaté vírý.

Které jsou tajemství radostného růžence ?
Tajemství radostného růžence jsou: 1. Kterého jsi,

Panno! z Ducha svatého počala. 2. Kterého jsi, Panno!
v životě nosící Alžbětu navštívila. 3. Kterého jsi Panno!
porodila. 4. Kterého jsi Panno! v chrámě obětovala.
5. Kterého jsi Panno! v chrámě nalezla. — Tento rů
ženec se od první neděle adventní až do popeleční středy
modlívame.

Které jsou tajemství žalostného růžence?
Tajemství žalostného růžence jsou: 1. Který se rá.

-ěil pro nás krvavým potem potiti. 2. Který pro nás
ráčil mrskán býti. 3. Který pro nás ráčil trním koru
nován býti. 4. Který pro nás raěil těžký kříž nésti.
5. Který pro nás ráčil ukřižován býti. Tento ruženec
se v postním case od pepeleční středy až do bílé soboty
modlíváme.

Které jsou tajemstvi slavného růžence ?
Tajemství slavného růžence jsou: 1. Který ráčil z

mrtvých vstati. 2. Který ráčil na nebe vstoupiti. 3. Který
ráčil Ducha svatého seslati. 4. Který ráčil Pannu Marii
na nebe vzýti. 5. Který ráčil Pannu Marii na nebi ko
runovati. — Tento růženec se od velikonoční neděle až
do soboty před adventem modlívame.

Je-li pak modlení růžence liž'est'anuspasilelné
a poli,-žehná“

Spasitelné jest modlení růžence každému kře
stanu, poněvadž jemu ty nejdůležitější tajemstvi spa
sení k rozjímání podává & církevní odpustky zýská,
& však těm, kterí čísti nenmějí, jest velmi potíebné,
nebo zastává místo modlitební knihy.
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Co povstalov k zvelebení svatého růžence mezi
katolickými křesťany ?

K zvelebení svatého růžence povstalo mezi kato
lickými křesťany růžencové bratrstvo.

Cvičení se v ctnosti. Velikou moe Boží a po—
žehnání zakusili onino, kteří horlivě a nábožně růženec
se modlívali. Modli se ho tedy rad a pobožně, jak to
činil svatý František Sáleský. (Slavnost sv. růžence v
neděli první v říjnu.

[V. oddělení.

0 církevním bralrstvu.

Co jest církevní bratrstvo vůbec ?
Cirkevní bratrstvo vůbec jest spolek nábožných

indi ke cti a chvále Boží a k spasení lidském sme
ru_||c1 pod ochr.-mou Boží nebo nekterého svatého.

Který jest cíl každého církevního bratrstva ?
Cíl každého církevního bratrstva jest česť Boží

& hdské spasenL
Jaké prostředky užívá církevní bratrstvo k do—

sahnua tohoto cíle?
Mimo pomoci Boží a přimluvy svatých snaží se

každé církevní bratrstvo cíl svůj dobrými skutky dosa
hnouň.

, Které bratrstva jsou nejvíce na AIorave' i v Ce—
chach rozšířené ?

Následující bratrstva jsou nejvíce rozšířena: 1. B r a—
trstvo živého svatého růžence pod ochranou
matky Boží růženecke k oživení lásky k Ježíši a. Maru
v srdcích věřících, obvzlašťnč hříšníků, skrze každo
denní rozjíinani tajemství růženeovýeh. 2. Bratrstvo
nejsvětějšiho srdce Ježíše Krista podochranou
našeho Spasitele k roznícení lasky Boží v srdcích líd—
skýeh. 3. Bratrstvo nepokšvrněného srdce
blahosl. Marie Panny pod ochranou rodičky 13021

5*
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k obracenihříšníků. 4. Bratrstvo Leopoldinskě
pod ochranou svatého Leopolda, vyznavače, ku podpo
rování katolických missionářů v Americe. 5. Bratr
stvo Marianskě pod ochranou Marie Panny k pod
porování missie afrikanskě mezi černochy. 6. Bratr—
stvo dětinství Ježíše Krista na vykoupenía vy
chování zahozených pohanských dětí. 7. Dědictví
svatého Cyrilla a Metudia v Brněpod ochranou
těchto svatých slovanských apoštolů na rozšíření dobrých
ve smyslu církve katolické poučujících českoslovanských
knih. 8. Dědictví svatého Jana Nep. v Praze
pod ochranou tolíož svatého na rozšiřování dobrých
vzdělávatelnýchknih českých. 9. Bratrstvo oučin
live' lasky ajiné.

Cvičení se v ctnosti. Všickni buďte . . . bra
trstva milovníci, praví sv. Petr (1 Petr. III, 8). Chop
se tedy každého spolku bratrského, který tobě a bliž
nímu k spasení dopomaha. (Slavnost nejsv. srdce Ježíše
Krista v patek po oktavě Božího Těla. Slavnost nepo
škvrněného srdce Marie Panny v neděli III. po sv. Du—
chu a jiné).

V. Gddělení.

Jiné obyčejné pobožnosti katolické církve.

Ktere; ještě pobožnosti jsou v obyčeji u katolic
kých křeslanú ?

U katolických křesťanů jsou v obyčejí: křížové
cesty, poutě & církevní processí.

S. '1. O křížové cestě.

Co jest křížová cesta ?
Kí'ížouí cesta jest. vlastně připomínání oné cesty

Spustíťíť, kturouž ';. domu Pilátu kí'ížmn jsa obtíže"
až k hrohu svému \'jíil'llnl. Vůbec—ale také sv tak
nažýni celá crsta ními—cmPáně, začínajíc na hoře
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Olivetské, kdež se k smrti připravoval, až na horu
Kalvarii, kdež na kříži dokonal.

Kolik tedy máme spůsobů křížovou cestu se madliti.
Máme dva spůsoby křížovou cestu se modlíti. Jeden

každý spůsob čítá čtrnáctero zastavení čili rozjímání
umučení Páně.

Jaký účel má rozjímání křížové cesty ?
Učel rozjímání křížové cestý jest: 1. polepšení

života, 2. roznícení lásky k Pánu Ježíši v lidských
srdcích.

Cvičení se v ctnosti. „Kdo chce za mnou
příjíti, vezmiž kříž svůj, a následuj mne.“ (Mat. XVI,
24). V Duchu tedy za umučeným Ježíšem putujme,
abychom od něho se učili, kříže své trpělivě nésti.

s. 2. O církevní pouti.

Co jest církevní pouty.?
Církevní pouť jest cestování na vzdálená svatá

místa, kdežto se ohvzláštním spůsohem dobrota a moc
Boží zjevila. — Příklad nám zanechala Anna, matka.
Samuelova (1 Kral. I, 3). -— Ježíš Kristus a rodičové
jeho. (Luk. II, 42).

Který ma' býti cí nábožne'ho putování?
Cíl nábožného putování má býti: ]. roznícení

pobožnosti, duvěry & lásky k Bohu, 2. zapření sebe
samého.

Cvičení se v ctnosti. Když na svatá místa
putuješ, zanechaje všelikou světskou márnosť, kající &
nábožná srdce vezmi s sebou na. cestu.

&. 3. O processí.

Co jest processí.?
Processí jest slavný průvod, který katoličtí kře

sťané v slušném pořádku za křížem neb korouhvy
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jdouce, konají. -— Příklad zanechal nám lidisraelský.
u Jericha (Josue VI, 4), David (2 Kíál. VI); Šalomoun..
(3 K1á1.V.III)

Který jest účel církevního průvodu vůbec?
Účel církevního pruvodu vůbec jest: 1. roznícení

k horlivé modlitbě skrze společnou pobožnost',2 .ve—
řejné osvědčení a vyznání své vnry.

Cvičení se v ctnosti. Kdo se za Boha ne
stydí & veřejně jemu čest" dává, za toho i Bůh se sty
děti nebude, nebo „kdožkoli vyzná mne před lidmi,
tohož i já. vyznam před Otcem svým,“ pravi Ježíš.
(Mat. X, 32). (Proeessí v prosební dne, na den Božího!
Těla a. jiné).

-———=Q=——

Třeti hlavní částka.

O lásce.

.! Oddělení.

Co křesťanská láska jesl.

Co jest milovali?
Milovati jest nad někým pro jeho dobré vlastnosti

radost míti, &jemu také radost činiti.
Kdo pak ma' nejlepší vlastnosti?
Nejlepší vlastnosti má Bůh, nebo ou jest to. nej

dokonalejší b) tost'.
Kohož "crime ledy nade všecko milovali?
Boha máme nade všecko milovati.

Co pak jest to Boha nade všecko milovali?
Boha nade všecko milovati jest: Boha všem

tvorům představovati, a více sohě iej vážiti než
všeho, co nám příjemné a milé býti může.
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Proč pak musíme také Boha milovali?
Musíme Boha také proto' milovali, poněvadž k

nám nejvýš dobrotivý jest, a nás prvé miloval. (1 Jan
IV, 19).

Kdož nám přikázal, Boha nade všecko milovali?
Ježíš nám přikázal, Boha nade všecko milovali,

řka: .,Milovati budeš Pána Boha svého z celého
srdce svého. a z celé duše své, a ze vší mysli své.
Toť jest to největší a první přikázaní (lásky).“ (Mat.
XXII, 37—38).

Kdož mezi tvory zemskými má ly nejlepší vlast
nasli?

Mezi tvory zemskými má člověk ty nejlepší vlast—
nosti, nebo podle obrazu Božího stvořen jest. (1 Mojž.
I, 27).

Kohož ze lvorů zemských máme nejvíce milovali?
Ze tvorů zemských mame nejvíce člověka milovati,

poněvadž jako my k obrazu Božímu stvořen, a od Boha
p_xe milován jest. (1 Jan IV, 19).

Jak jmenujeme ledy každého člověka, poněvadž
jako my k obrazu Božímu stvořen jesl ?

Každého člověka jmenujeme svého bližního.
Kdo lo zřeledlne' přikázal bližního milovali?
Ježíš. řka: „Druhé (přikazani lásky) pak jest

podobné tomu (prvnímu): „Milovati budeš bližního
svého, jako sebe samého.“ (Mat. XXII, 39).

Kdo pak se rozumí slovem bližní?
Slovem bližní rozumí se každý člověk přítel i

nepřítel.

,V klere'm podobenství ukázal Ježiš ., že každý
človek, nechljesl naš pi'ilel nebo nepi'ilel, jest bližním?

Ježíš to ukázal v podobenství o milosrdném sama
ritánu (Luk. X, 30—37), který se nad židem zraněným
a odpolu živým slitoval. Zidé byli vždy velicí nepřá—
tele samaritánův.

Kohož nazýváme pří/elem, kohož nepřítelem?
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Přítelem nazýváme, který nám dobré přeje; nepří
telem však, který nám dobrého nepřeje.

Máme-ti také i nepřítele milovati ?
Ovšem; nebo Ježíš nás to uči, řka: „Milujte ne

přátele, dobře činte těm, kteří vás nenávidějí, modlete
se za ty, kteří vám protivenstvi činí, 3 utrhaji vám.“
(Mat. V, 44). Ježíš miloval Jidáše, sveho zradce, a za
své vražedlniky se modlil. (Luk. XXIII, 34).

Co jest tedy bližního milovali?.
Bližního milovati. jest: bližnímu dobře chtěti, to

jemu činiti, co jemu příjemné a užitečné jest, a všecko
opustiti a zanechati, co munepiiiemne nebo škodlivéjest.

Kterak vysvětlilKristus príku'zam lasky !:bližnímu'?
Kristus vysvětlil přikázaní lásky k bližnímu ná

sledujícími slovy: „Všecko, cožkoli chcete, aby vám
lidé činili, i vy činte jim. 'l'o zajisté jest (obsahuje)
zákon i proroci. (Mat. VII, 12).

Jak se nazývá láska. kterou nás učíJežíš Kristus?
Ta láska se nazývá křesťanská láska.
Co jest křesíansky mitovati?
Křesťansky milovati jest, Boha jakožto nejvyšší

dobré pro něho samého, a bližmho pro Boha milo—
vati; pro Boha všecko rádi činiti cokoli on poručil

Jak dokazujeme lásku. k Bohu a bližnmm?
Dokazujeme lásku k Bohu a bližnímu skrze za

chování desatera přikázani. „V tom záleží láska k
Bohu, abychom přikázaní jeho ostříhali.“ (1 Jan V, 3).

Je-li křesíanska' táskz člověkupotřebná?
Ano; křesťanská láska jest tak potřebná že člo

věk, maje užívání svého rozumu. bez lásky věčného
života doiiti nemůže. „Kdo nemiluje, zůstává v smrti.
(1 Jan 111, 14).

Cvičení se v ctnosti. Vzbuzuj často lásku
křesťanskou v srdci svém, abys vždy Boha nade vsecko
a bližního jako sebe samého milovati, a tak zivot věčný
dosáhnouti mohl.
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ll. oddělení.

0 desatera Božích přikázaní vůbec.

Který jest podstatný obsah desatera Božlch pri-—
kazaní.9

Podstatný obsah desatera Božích přikázaní jest
následující:

1. V jediného Boha věřili budeš.
2.. Nevezmeš jména Božího nadarmo.
3. l'omni, abys den sváteční světil.
4. Cti otCe svého í matku svou. abys dlouho živ

byl na zemi, kterou tobě dá Pán Bůh tvůj.
5. Nezabiješ.
6. Nesesmilníš.
7. Nepokradeš.
8. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu

svemu.
9. Nepožádáš manželkv (manžela) bližního svého.

10. Aniž nepožádáš domu jeho, ani služebníka,
ani ničeho, cožjeho jest.

Komuž dal Bůh desatero příkázam'?
Bůh dal desatero přikážaní Mojžíšovi na hoře

Sinai pro lid i—zraelský,když po vyjití z Egypta na
poušti byl. (2 Mojž. XIX a XX .

Illůžeme-li desate:ro Božích přikázani zachovati?
Ano; můžeme desatero BOŽlth přikázaní zacho

vati, poněvadž Bůh jednomu každému milo—tk tomu
dává. „Všecko mohu skrze toho, kterýž mne posilnuje. “
(F1le IV, 13).

Jaké povinností obsahuje desatero Božzch pri
kazam?

První tři přikázaní obsahují povinností k Bohu,
ostatních sedm povinnosti k bližnímu.

Kde nalezáme lnálký obxah desatera přikázam'?
Krátký obsah desater ! prikazaní nalezáme ve dvou

přikázaní lásky. (Viz vzhůru stlauu 71. Mat. XXII,
37—39).
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Co pak se má při každém přikázaní znamenali?
Znamenati se má, že v každém přikázaní něco

se porouči a něco zapovídá.
Cvičení se v ctnosti. Ráno vstávaje &večer

líhaje modlivej se nábožně & pozorně desatero Boží při
kážaní, abys ve dne i v noci z mysle jich nespouštěl,
ale vždy plnil.

lll. oddělení.

0 desatera Božích přikázaní zvlášť.

$—1. O třech prvních přikážaní, která povin—
nosti k Bohu obsahují.

Jak zní první přikázam' Boží ?
Prvni přikázaní Boží zní: V jediného Boha vě

řiti budeš.
Co se skrze první přikázam' porouči?
Skrze první přikázaní se porouči, abychom v

jednoho Boha věřili, jemu se klaněli. v něho doufali,
a jej milovali. „Psáno jest: Pánu Bohu svému se kla
něti, a jemu samému sloužiti budeš. “ (Mat. IV,'_10).

Kolíkerá jest poklona. kterouž Bohu povinni.jsme ?
Poklona, kterouž Bohu povinni jsme, jest dvojí:

vnitřní & zevnitřní.

Kdy pak se Balm vnitř klaníme?
Vnitř se Bohu klaníme, když v něho pevně věříme

& doufáme, jeho nade všecko milujeme; když jemu za
všecko dobré i zlé, co nám posílá, děkujeme, a jeho
svaté vůli se podrobujeme.

Kdy pak se Bohu zevní/1“ klanžme ?
Zevnitř se Bohu klaníme, když tuto vnitřní poklonu

zevnitřnimi činy, jako n. p. kleknutím, sepnutim rukou,
společnou modlitbou a t. d. vyjevujeme. Příklad máme
na. proroku Danieli (Dan. VI); na. Ježíši v zahradě Jet—
semanské. (Luk. XXII, 41).
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Co se v prvním přikázaní zopovídá?
V prvním přikázaui se zapovídá: nevěra modlo—

služebnosť, kacířství, hádání. pověry, kouzla neb
čáry, svatokrádež, svatokíípectví, nenávist Boha, zon
fanlívost', nedůvěrnosť, aneb také opovážlivé spole
hání na milosrdenství Boží.

Kdo pak se dopustí nevěry ?
Nevěry dopustí se ten, kdo v jediného Boha, a

to, co Bůh zjevil, nevěří. Ježíš praví-: Blahoslavení,
kteří neviděli, a uvěřili. (Jan XX, 29). ——Příklad ne
věry máme na židech. (Řím. III, 18 19), na apoštolu“
Tomáši. (Jan XX, 25).

Cojest modloslužebnost?
Modloslužehnosť jest nějakému tvoru n. p.

slunci, zvířeti, řezbě, obrazu a t. d. Božskou čest a po
klonu proukazovati. „Neobracujte se k modlám, anižt
bohů litých dělejte sobě. Já Hospodin Bůh Váš.“ (3
Mojž. XIX, 4). -— Příklad máme na židech zlatému
teleti se klanicích (2 Mojž. XXXII, a na bábilonských
(Dan. III).

Kdy pak se kacířtvím prohřešwjeme?
Kacířstvím se“prohřcšujeme,když, od Boha zje

venou pravdu tvrdošíjně zavrhujeme. „Clověka kacíře
po jednom i druhém napomenutí varuj se.“ (Tit. IH, 10).
Příklad kacíře máme na Cerintu (S. Ireneus 1. 1. c. 26
adv. haerc.) Ariu, Lutéru a Kalvínu.

Kdo pak se vínnen činí hádání ?
Hádání se vinnen činí, kdo budoucí, případné,

tajné věci pomocí ďábla uhodnouti se domnívá. „Nebu
dete hádati, . . . . ani budete šetřiti snů.“ (3 Mojž. XLX,
26). — Příklad nalézáme na lidu israelském (4 Král
XVII, 17), na králi Manassesovi (2 Paral. XXXIII, 6),

Cojes! pověra?
Pověra jest, věcem nějakou neobyčejnou moc při—

pisovati, kterouž ani přirozeným spůsobení, ani z Bož
ského ustanovení, aneb skrze modlitbu církve míti ne—
mohou, jako u. p. pohané z letu a. zpěvu ptáků, nebo
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z vnitřnosti zvířat na budoucnost soudili. „Nenáviděls
(Hospodine) těch, kteří šetří marnosti nadarmo, já pak
v Hospodinu doufal jsem.“ (Žalm XXX, 7). ——Příklad
máme na králi Saulu, který se do Endor k hadačce
ubíral, aby jemu budoucnost ukázala. (l Kral XXVIII, 7).

Kdo se prohřešnje kouzly neb čáry ?
Kouzly neb čáry se ten prohřešuje,který po

mocí zlých duchů poklady naleznouti, škodu činiti, aneb
podivně věci konati chce. „Neuchylujte se k čaroděj—
níkům abyste se nepoškvrnili skrze ně. Ja Hospo
din Bůh váš.“ (3 Mojž. XIX, 31). — Příklad mame
na Elimaši čarodějníku. (Skut. ap. XIII, 11).

Cojest svatokrádež?
Svatokrádež jest zneuctění Bohu posvěcených

věcí, osob neb míst. Písmo svaté praví: Nedotýkejte
se pomazaných mých; a prorokům mým nečinte nic zlého.“
(I. Paral. XVI, 22). „Domu tvému přísluší svatost
Hospodinc na dlouhé časy.“ (Zalm XCII, 5). — Příklad
máme na Baltasaru, krali chaldejském (Dal. V); na He
liodoru. (2 Mak. III, 24).

Kdo se dapnslí svatokupectví neb ducho
vní lichvy?

Svatokupectví neb duchovní lichvy se do
pustí, kdo duchovní věei a úřady ne pro zásluhy, ale
za peníze neb pvodobně věci dava nebo kupuje. —- Při
klad máme na Simonu, čarodějníku, který za peníze od
apoštolů Ducha svatého a úřad apoštolský kupoval; a
proto řekl jemu svatý Petr: „Penize tvé ať jsou tobě
na zatraceni.“ (Skut. ap. VIII, 20).

C0jest nenávistv Boha?
Nenávist Boha jest: ve svém hněvu a slepotě

proti Bohu nebo jeho svatým zůřiti. Příklad máme
na židecb, kteří ve své nenavisti Ježíše k smrti odsou
dili, a zuřivě volali: „Ukřižuj ho, ukřižuj ho.“ (Luk.
XXIII, 21). „Krcv jeho buď na nás i na naše syny.“
(Mat. XXVII, 25 . ——„Nechť utekou, kteří nenávidí
(Boha) od tváře jeho.“ (Žalm LXVII, 2).

Kdo se pro/cž'ešujezoufantivosli?
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Zoufanlivostí se prohřešuje,kdo myslí,že jemu
Bůh nemůže nebo nechce spomoci. „Nevíš-li, že nebez
pečné jest zoufalství? (2 Král II, 26). — Příklad má
me na Jidaši iškariotském. (Mat. XXVII, 5).

Kdo se dopustínedůvěrnosti?
Nedůvěrnosti se dopustí, kdo pochybuje,zdaliž

mu Bůh potřebné dobré věci udělí. „Neztíacujtež dou
fanlixosti sxé, kterážto \elikou má odplatu “ (Žid. X,
35). — Příklad máme na učennících v čas bouře na.
moři (Mat. VIII, 24—26), na Petru. (Mat. XIV, 29—30).

C0jest opovážlivě spoléhali se na milo—
srdenství Boží?

Opovážlivč spoléhati se na milosrden
ství Boží jest: se domnívati, že Bůh hříšníkovi hří—
chy odpustí, byfby se také nepolepšil. „Neříkej: Hřešil
jsem, a co mi se (za to) smutného přihodilo? Nebo
Nejvyšší jest shovívající odplatitel. (Ecel. V, 4). — Pří—
klad máme na Amonu, synu krale Manassesa. (4 Král
XXI, 20).

Cvičení se v ctnosti. „Není podobného Ho
spodinu, veliký jest, a velike jest v síle jméno jeho;
kdožby se ho noball“ (Jel—em.X). ——Pokloně & službě
jeho mají se tedy nejen ústa a srdce, ale celé tělo lid-
ské podrobiti.

O uctění & vzývání andělů & svatých.

Nem to pro/i prvnmm přikázaní, když anděly a
svaté ctíme a vzývame. ?

Nikoli; ale dobré a užítečné jest, když anděly a
svaté ctíme a vzýválm.

PTO( pmvlš, že dobré a užitečné jest, anděly
cliti a mym/i..?

Poněvadž andělé lidem k ochraně ustanoveni
jsou, lidi milují () jejich spasení pečují, za ně prosí.
ustavičně na Boha patří, také mu lidskou modlitbu
picdnaš tj. „.*.nrlelům svým přikázal o tobě, aby tě
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děl, který mne z všech neštěstí vysvobodil, praví patri
archa Jakub (1 Mojž. XLVHI, 16) žehnej tyto děti.“
„Bude-li za něho anděl mluvíti jeden z tisíců, aby zvě—
stoval člověku spravedlnost, smiluje se Bůh nad ním.“
(Job XXXHI, 23). — „Když jsi se modlival s plačem,
pravil archanděl Rafael k Tobíašoví, a pochovaval mrt—
vé, . . . . ja jsem obětoval modlitby tvé Pána“ (Tob.
XII, 12). Příkladem jest Lot. 1 Mojž, XIX), -—
Tobiáš mladý. (Tob. V); — Daniel X, 12).

Proč katoličtí křestvanévzývají svaté ?
Katolíčtí křesťané vzývají také svaté, ne jakoby

oni z vlastní moci pomoci mohli, ale poněvadž přátelé
Boží jsou, a poněvadž také za lidí 11 Boha prosí.
„Modlete se za sebe vespolek, abyste spasení byli, mnoho
.zajistě může modlitba Spravedlivého“ (Jak. V, 16). ——
„Protož prosim vas bratři, píše sv. Pavel, skrze Ježíše
Krista a skrze lasku Ducha svatého (prosím), abyste mi
pomáhali na svých modlitbách za mne k Bohu.“ (Rim.
XV, 30). „Děkuji Bohu svému v každém zpomínaní
na vas vždycky, na všech modlitbách svých za vás za
všecky s radostí prosbu číně, a za to se modlím, aby
láska vaše víc a víc se rozhojňovala v umělosti a ve
všelikěm smyslu.“ (Filip. I, 3, 4, 9).

Je-li tedy vzývání svatých nám dobré a užitečné?
Ovšem; nebo jestliže Bůh modlitbu spravedlivého

již zde na zemi vyslyší, čím více doufati musíme,.že
modlitby svých vyvolených přátel na nebi vyslyší. Svatý
Jan viděl, kterak starcové (svatí) modlitby na zemi
bydlících věřících Bohu přednášeli (Zjev. V, 8), to by
však zajístě nečinili, kdyby tyto modlitby Bohu příjemné
nebyly. (Zjev. VIII, 4).

Cvičení se v ctnosti. Anděly a svaté ctěme,
o jejich mocnou přímluvu je prosme, a příklad jejich
nasledujme. (Slavnost sv. andělů strážných na první
neděli v září. Slavnost všech svatých 1. listopadu).
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O uctění obrazů a ostatků svatých.

Je—Ii užívání obrazů v katolické církvi proti
prvnimu Božímu př'ikazaní ?

Nikoli; užívání obrazů v katolické církvi není
proti prvnimu Božímu přikázaní, nebo toto zapovídá
obrazy dělati, aby se jim kdo klaněl. „Neudělate
sobě modly a rytiny . . . abyste se jim klaněli. (3 Mojž.
XXVI, 1).

Proč katoličtí křesťané ctěji obrazy ?
Katoličtí křesťané ctěji obrazy, poněvadž něco

ctihodného, k. p. nějakou Božskou osobu, aneb matku
Boží, aneb anděla, neb některého svatého předsta
vují. Tato pocta nevztahuje se na obraz, nýbrž na
to, co se ním představuje.

00 jsou ostatky svatých?
Ostatky svatých jsou všecky věci, které nám po

svatých pozůstalý, jako částky jejiho těla, jejich oděv,
hroby a nástroje, kterýmiž mučeni byli a jiné.

Proč katoličtí křesíané ctějž ostatky svatých?
Katoličtí křesťané ctěji ostatky svatých: 1. poně

vadž jsou pozůstalosti oných těl, které byly živí údové
Ježíše Krista a chrámové Ducha svatého, a které Bůh
v soudný den k věčně slávě vzkřísi; 2. poněvadž Bůh
sam ostatky svatých zazraky oslavil, a skrze ně lidu
mnohé dobrodiní proukazal, jako n. p. pláštěm Eliašo
vým udeřiv Eliseus na vody roztoupily se sem a. tam,
a Eliseus přešel suchou nohou. (4 Kral II, 14). ——Do
hrobu Eliseusa, proroka, vhodili lotříci mrtvol člověka,
a jak se dotýkl jeho kostí, ožil. (4 Kral XIII, 21).

Cvičení se v ctnosti. Poctil-li Bůh sam divy
ostatky svatých, i my je pobožně ctěme, a důvěrně k
nim se přibližujme.

Jak zní druhé přikázam' Boží?
Druhé přikazaní Boží zní: Nevezmeš jména Bo—

;z1h0 nadarmo.
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Co se v druhém přikáznm' zapovídá ?
V druhém přikázaní se zapovídájméno Boží zne

nctivati. (Viz první prosbu otčenáše).
Jak pak se jméno Boží zneuctiva' ?
Jméno Boží se znenvíívá: ]. skrze všeliké kříchy.

„Kterýž se zákonem chlubíš , přestupovaním zakona.
Bohu neuetu činíš. (Řím. II, 23). — Příklad máme
na židech a pohaneeh; 2. obzvláštně skrze rouhání,
když o Bohu, o pravém náboženstvíao svatých jeho
potupně mluvíme. „Plivali na tvář jeho, a dávali mu
Ježíšovi) zašijky; jiní pak ho poličkovali, říkajíce:
ádej nam Kriste, kdo jest, kterýž tebe udeřil? (Mat.

XXVI, 67—68). Příklad máme na Kóre, Datanu &
Abironu, kteří se rouhali Mojžíšovi (4 Mojž. XVI, 13——
31); 3. když bez potřeby aneb dokonce křivě při
saháme. „Tedy počal se (Petr) proklínati a přisahati,
žeby neznal toho človeka.“ (Mat. XXVI, 74), 4_ kdvž
Bohu učiněné. sliby rušin e. „I zatvrzeno jest srdce
Faraonovo aneposlechl jich.“ (2 Mojž. VIII, 19); 5. když
jméno Boží bez potřeby a bez nctivnsti jmenujeme;
jako někteří ve zvyku mají v hněvu jméno Ježiš, Maria
a j. jmenovati. „Nebude míti za nevinného Hospodin
toho, který vzal jmeno Hospodina, Boha svého nadarmo.“
(2 Mojž. XX, 7), 6. když slovo Boží bnd' falšnieme
aneb ho zle užíváme. „Nejsme jako mnozí, falšujíce
slovo Boží.“ (2 Kor. H, 17). — Příklad máme na všech
kaciříeh.

Co se v druhém př-ikázaní porauči?
V druhém přikážani se poroučí, abychom jméno

Boží svělili. & uctivě ho užívali.

Jak puk ctíme a své/íme jméno Boží?
Ctíme a světíme jméno Boží: 1. když Boha svo

bodně před celým světem v_vznáváme. „Knížata lidu
a starší slyšte, volal sv. Petr, známo buď všem vám
i všemu lidu israelskému: Ve jménu Pana našeho Ježíše
Krista Nazaretskebo . . . stojí tento před vámi zdrav . . . .
a není v žádném jiném spasení.“ (Skut. ap IV, 8—12). —
Příklad máme na svatých apoštolích a prvních křesťa—
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nech; ikdyž Boha V duchovních itělesných potře—
bárh za pomoc :: přispění žádáme. V tebe Hospodine
jsem doufal, nechť nejsem zahanben na věky. “ (Žalm
XXX, 1). ——Přiklademjest David; 3. když skrze ná
ležilou přísahu Boha za svědka bereme, abychom
něco hodnověrně potvrdili. „Ja pak Boha za svědka
beru na svou duši“ (praví sv. Pavel 2 Kor. I, 23). ——
Příklad máme na Ježíši, který před Kaifašem přísahou
potvrdil, že jest Syn Boží. „Kníže pak kněžské řeklo
jemu: Zaklínam tě skrze Boha živého, abys nám po—
věděl, jsi-li ty Kristus Syn Boží? Di jemu Ježíšz' Ty
jsi řekl.“ (Mat. XXVI, 63—64), 4. když sliby Bohu
ucinené věrně plníme. „Sliby čiňte a plňte Hospodina“
(Žalm LXXV, 12). -— Příklad nam diva David kral
(1 Par.al XXVIII, 2), a syn jeho Šalomoun (2 Paral
ÍII,1); 5. když slovo Boží pilně & pobožně poslou—
cháme. „Blahoslavení, kteříž slyší slovo Boží, a ostří—
hají ho.“ (Luk. XI, 28). ——Příkladem jest nam Maria,
sestra Marty,“ kteraž sedíc u nohou Panč, poslouchala,
slova jeho.“ (Luk. X, 39), 6. když všecko ke chvále
a ke cti jména Božího konáme, aneb Bohu obětujeme.
„Hospodin dal, Hospodin vzal . . . buď jméno Hospodi—
novo požehnano.“ (Job I, 21). -— Příklad nám dává
nábožný a trpělivý Job.

Co jcsl přísahali ?
Přisahati jest, Boha za svědka bráti, že pravdu

mluviti, aneb co slibujeme, věrně plniti chceme. „Chvá—
leni budou všickni, kteříž přísahaji v něm (Bohu). (Žalm
LXII, 12).

Jc- li dovoleno přísahali?
Ovšem; jen křiva přísaha se přísně zapovídiL

„Nebudeš křivé přisahati.“ (3 at. V, 33).
C0 jest slibovali?
Slibovati jest, Bohu připovídati, že něco dobrého,

jemu milého činiti budeme, byťbyehom k tomu jinak
žmažzíni neb) li n. p. že se páleného opojného napoje
bud na čas aneb vždy \ jstnhatí chceme

Jsme- li povinni (zvlněnésliby plnili?
6
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Ovšem; jestli nám to možné jest. „Slíbil-lis co
Bohu, neprodlívej to splniti.“ (Kazat. V, 3).

Cvičení se v ctnosti. Varujme seté ohavné
návyklosti, jméno Boží nadarmo bráti a zlořečiti. Raděj
v čas bídy a pokušení nabožnč a důvěrně volejme jména
Ježíš a Maria. Plúme vždy věrně, co jsme slíbili a při
sahah.

Jak zní třetí přikázaní Boží?
Třetí přikázaní zni: Pomni, abys den svátečný

světil. (2 MOJŽ.RX, 8).
Co se v [ře/ím přikázaní porouči ?
V třetím přikázaní se poroučí, v neděli, která

hned za časů apoštolských na památku vzknsem
Krista Pána za náš den svátečný ustanovena byla, od
práce odpočivati a nábožná skutky provozovati.

\; ' v . r ' Í ' .
Co se v lreltm przkazam zapovzda .?
V třetím přikázaní se zapovídá: 1. všeliká slu

zebná práce bez potřeby a náležitého povolení; 2.
vseliké jiné zamestnání, které ten den bud' zneuctívá
neb svěuti jej překáží.

Která práce jest služebná, a proto v neděli za
povězena?

Služebná. jest ona tělesná prace, kterouž obyčejně
celedmové, nadenníeí a řemeslníci konají.

Není však nikdy v neděli a ve svátek dovoleno,
služebnou praci konali ?

Jest dovoleno, když duchovní pastýř: biskup nebo
v jeho vzdálenosti místní farář pracovati povolí; aneb
když to nevyhnutelná potřeba žada n. p. povstane oheň,
povoden, kuú nel) vůl padne do studně nebo příkopy
a t. d. (Luk. XIV, 5).

Které pak jest ono zaměstnání, které den svá
tecny zneuclwa, a svélili překazí?

Zaměstnání, které den svátečný zneuctivá a světiti
prekám, _)est rozpustná taneční veselosť, nestřídmé pití,
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karban, noční toulka a jiné. „Kdožby poškvrnil sobotu,
smrti umře.“ (2 Mojž. XXXI, 14). ——Příklad máme na
Nikanoru, Vůdci syrského vojska.

Cvičení se v ctnosti. Nedělej,jak to mnozí
řemeslníci a nájemníci dělají, kteří v neděli dopoledne
pracují a služby Boží 'zanedbavají, odpoledne však 3.
v ponděli, co přes týden vydělali, mrhají.

&. 1. 'O sedmi posledních přikázaní, která po
vinnosti k bližnímu obsahují.

Kdo jest člověkovi mezi lidmi nejbližší?
Nejbližší člověkovi mezi lidmi jsou jeho rodičové.
Kleré pi-ikazaní Boží obsahuje povinnosti děti

a rodičů ?
Povinnosti dětí a rodičů obsahuje čtvrté přikazaní

Boží.

dak zní člorle' přikázani Boží ?
Ctvrté přikazaní Boží zní: Cti otce svého i matku

svou, abys dlouho živ byl na zemi, kterou tobě da Pán
Bůh tvůj.

Co se ve čtvrtém pi*ikáz'ani obzvláštně poroučí?
Ve čtvrtém přikázaní obzvláštně se poroučí, aby

děti rodiče své milovali, ctili, jim sloužili, ve všem.
coby proti Božským pi'ikážanim nebylo,jich posloiuthult
Vduchovních i tělesných potřebách jim pomáhali, a za ně
se modlili. „Synu ujmi se stáří otce svého, a nezar
mucuj ho v životě jeho: a zcmdlí—lina rozumu, odpusť,
a nepohrdej jím v síle své: nebo milosrdenství (proka
zané) otci nebude V zapomenutí.“ (Sir. III, 14—15). ——
Příklad máme na Josefu Egypském (1 Mojž. XXXVII.
14); na mladém Tobiaši (Tob. V, l); na Panu Ježisi.
(Luk. II, 51. Filip. II, 8).

Proč pak mají dělí své rodiče milovali, ohli,
poslouchali a za ne' se modlili?

Děti mají své rodiče milovati, ctíti, poslouchati &
za ně ze modliti, poněvadž jsou jejich nejvetší dobro—

B*
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dineové, & misto Boha zastávají. „Kdož se boji Pána,.
etí 10diče,a jako pánům sloužiti bude těm, kteříž ho
Zlodili.“ (Si1.III, 8).

Co se ve čtvrtém přikázanz zapomdri?
Ve etvrtém piikáznní se zaapovidá iodičů nepo

slouchati, jich nenáviděli ními pohrdali, jim se po
smívnti je haněli, neb jim zloiečiti v potřebách je
Opouštěti neb jim škoditi. „Oko ktelé se posmívá.
otci, & kteíé polndá plodem matky své, at' je vyklinou
kíkavei potoční, & snčdi je synové OllÍCG.(Přísl. XXIII,
17). ——Příklady nezdáínýeh děti máme na Chámu (1
Mojž. IX, 22), na synech kněze Heli (l Král. II, 23

Co jest dětem, jenž toto přikázam' zachovávají
slíbena ?

Dětem, jenž toto přikázoni ,:u'hovávaji. dlouhý
život a štěstí slíbeno jest. „Cti otee svého i matku
svou . . ., aby dobře bylo tebe, a dlouho živ byl na
zemí “ (Efex. VI, 2— 3). ——lřiklady máme na. Semu
& Jaíetu (1 Mojž. IX, 26), na Izáku. (XXII).

Což však mail děti, jenž toto mik-azan: nezacho—
vaji, l.: očekáváni?

Dělí, jenž toto piikázani nezachovaji maji nej
těžší časné i věčné tresty k oeekáviní. „Zlořečený
kterýž neetí otce svého a matky.“ (5 Mojž. XXVII, 16). _—
Příklad máme na Absolonu, synu Davida. krále. (2 Král.
XVII, 24).

Mají-li pak všichni děti rodiče na živě?
Nikoli; mnohým dětem rodičové záhy odemřou;

my takove (letí jmenujeme sirotky.
Úlohou-li však dělí, klečí rodiče na živě mají,

vždycky 3 7717772'zůstávali?
Nemohou, nebo oni musejí v mládí do školy eho—

dili, pozdeji luul do učení k iemeslniekemu mistíu, nebo
do sluzby k hospod-Jiří xsloupili.

[(o/tož ledy maji sirol/fové, žáci, učňove', tovaryši
a. [(ln/5777715('n'/i. milovali a posloucha/i?

0116 lidí, kteří při nich misto rodieů zastávají, SÍ
rotkove ted) své pěstouny u poručníky, zaci své učitely,
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učni a tovaryši své mistry, a čeledinové své hospodaře.
„Služebníci poddaní buďte ve vší bazni panům, netoliko
dobrým a mírným, ale také nehodným.“ (1 Petr. II, 18).
Příklad věrného čeledina máme na Eliezerovi, služebníka
Abrahamově. (1 Mojž. XXIII).

Kdo pak v každém statu zastává místo a povin
nosti rodičů ?

V každém statu zastavit vladař, a jeho splnomoc
nění úřednici vzhledem poddaných místo a povinnosti
rodičů; jsa ochrancem a dobrodincem poddaných. „Kaž
dá duše mocnostem vyšším poddana buď; neboť není
mocnostiv, leč od Boha, a kteréž jsou, od Boha zřízený
jsou.“ (Rim. XIII, 1).

Kdo v pravé cirkvi zastává mz'stoa povinnosti
rodičů ?

V pravé církvi zastavaji představení cíi'kve, a sice:
papež, biskupové, a jim podřízení knéži místo a povin—
nosti rodičů, jsouce duchovní otcové pravovéřících, kteří
o duše svěřených ovec jako rodičové o děti pečují; a.
protož také každý kněz od věřícíchnazvan býva pater,
to jest otec. „Poslušni buďte spravců svých a buďte
jim poddaní: oniť zajisté bdčjí (nadvvami) jako ti, jenž
mají počet vydati za duše vaše.“ (Zid. XIII, 17).

Týká-li se čtvrtépž'ikazaní jen tolikodělia rodičů ?
Ctvrté přikázani týká se netoliko děti a rodičů,

ale i všech poddaných :) všech jejich duchovních i
světských vrchnosti, jakož i všech učitelů, ano po
něknd'i těch osob. ienž pro svůi věk a vážnost
ctihodné jsou. „Starší, kteříž (svůj úřad) dobře spra—
vuji, dvojí cti hodnými jmini buďte: zvlašté ti, kteříž
pracují v slovu a učení.“ (1 Tim. V, 17). ——Příklad
rozpustilých mladíku mame na pacholatech městečka.
Betel. (4 Kral. II, 24).

Jak se mají poddaní k svým představeným a
vro/mostem chovali?

Poddaní jsou povinni ke svým představeným &
vrchnostem, dobrým i zlým, tak se chovali, jako děti
ke svým rodičům. Větším dilem to, co dětem z ohle
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du rodičů přikázano a zapověděno jest, jest také pod
daným, z ohledu na představené. pi'lkázáno :: zapově
děno. „Poddaní buďte všelikému lidskému zřízení pro
Boha: buďto krali jako nejvyššímu, aneb vladařům,
jako od něho poslanym, k potrestáni zločinců a k po
chvale dobrých.“ (1 Pet. II, 13—14). -— Příklad dobrých
poddaných máme na prvních křesťanech. (Tertullian ad
Scapul. cap. 2).

Jsme-li povinni krále a jeho úřední/fy ve všem
poslouchali ?

Ano, ve všem, co před Bohem dovoleno jest; a
však, jestliby něco nedovoleného porouěcli, musime více
Boha poslouchati, nežli lidi. „Dávejtcž, co jest císařovo,
císaři, a co jest Božího, Bohu (Mat. XXII, 21). — Pří
kladem nam jsou tři mládenci v Babyloně (Dan. III,
18), apoštolové před vysokou radou. (Skut. ap. V, 29).

Kleráž pukjest první a největší povinnost rodičů ?
První a největší povinnost rodičů jest, děti své pro

Boha a život věčný odchovati.
C0 wmsejz'rodičo-ré činili, aby dc'li své pro Boha

a život věčný odchovali?
Rodičové musejí: 1. děti své v katolickém nabo

ženství dobře vyučovati; ?. k dobrému je napominati a
přidržovati; 3. podlé potřeby kárati; 4. jim dobré pří
klady davati; a pak 5. za ně se modliti. Maš-li syny,
eviě je, a shybej je z mládí jejich. Maš-li dcery, opa
truj tělo jejich, a neukazuj veselé tváře své k nim.“
(Sir. VII, 25— 26). „Vy otcové . . . vychovavcjte syny
a dcery své v kazni a trestáni Páně.“ (Efez. VI, 4).

Co jsou misii-i a hospodařoré vzhledem svých
čeledínů povinni ?

Mistři a hospodařové mají s svou čeledi: 1. laskavě
zacházeti, a jí zaslouženou mzdu davali; 2. od zlého
zdržovati; a 3. k plnění křesťanských povinností při
držovati, a jí k tomu času neehávati. „Máš-li čeledína
věrného, budiž tobě jako duše tva: a jako s bratrem
tak s nim nakládcjf' (Sir. XXXIII, 31). — Příkladem
jest setník v Kafarnaum. (Mat. VIH, 5).



CD ..q

Cvičení se v ctnosti. Následuj vždy příklad
Ježíše, který rodičům, učitelům i vrehnostem poslušen
byl až do'smrti,sm1ti pak kříže. (Filip. II, 8). Cti
všecky, jenž pro svůj 1'1íad,důstojnosť nebo stáří cti
hodni jsou.

Jak, zni ptž/é přikázuní Boží ?
Páté přikážani Boží zní: Nezabiieš.
Co se v pále'm pi-i/fázzmí zapor—idú?
V pátém přikázaní zapovídá se, jiného neb sebe

samého zabiti aneb poraniti.
Co zmunenci xlovo zabili?
Slovo zabiti znamena: o život připraviti.
Kolikerym spusobem může člomk sebe neb bliž

ního o život p/ipruviti :)
Člověk může sebe nebo bližního dvojím spůsobem

0 život připravit-i: úmyslně a neúmyslně.
Kdy úmyslně zabije člověk sebe neb bližnzho

své/zo?
Umyslně zabije člověk sebe neb bližního, když při

své zlé vůli bud" sobě neb bližnímu život ukratí, buď
žlvotu svému neb bližního konec učiní; n. p. zastřeh,
oběsí, utopí, neb jedem otravi. „Kdožby vylil krev hd—
skou, vylíta bude kiev jeho: nebo k obrazu Božímu
učiněn jest člověk.“ (l Mojž. IX, (i). ——Pliklad máme
na Kainu (1 Mojž. IV, 8), Saulu (1 Král XXXI, 4),
Jidaši (Mat. XXVII, 4).

Kterak neoumyslně může človek. sebe neb bliž—mho wabili?
Neomyslně může člověk sebe neb bližního zabiti,

když vůli nema, sebe neb bližního o život připraviti,
a však tak sobě počíná, že sobě neb bližnímu na zdraví
Škodí, a život ukraeuje; n. p. odvažlivým lezením na
vysoké stromy, do hluboké vody, neopatrným zacháze—
ním s zbrani, pranieemi, pitím studené vody při uhřání
krve, opilstvím, hněvem, nenávistí a t. d.



88

Co se ledy také v pátém plikáz ani zopovídá?
V pátém piikázaní také se zopoxídži hněv, nená

visť, pohoršení, :! všeliké bližního "ražení. „Každý,
kdož nenávidí blatía svého, nožedlník jest “ (1 Jan
III, 15).

Může-Ii. také člověk duši svou neb bližního 0
život připravili ?

Ano, člověk může také duši svou skrze hřích, duši
však bližního skíze ponoukání k hříchu o život věčný
připiaviti & tak duchovní vmždu púchati. „Odplatn za.
hřích jest smrt.“ (Rím. VI, 23). Příklad máme na
Adamu & Evě. (1 Mojž. IH).

Smmw sami sobe smrt přáli ?
Z netlpčlivosti a zoufáni nikoliv nýbrž jen když

žadáme Boha, nikdy více neumziti, & na, něho patřiti.

„Žádám iozIdčlen býti, a. býti s Kinstem,“ plaví sv. Puvel. (1<ilip.I, .o3).
.Je-li človčkovi dovoleno zví/“ala zabíli ?
Ano, když k jeho statku přináležejí, nebo životu

jeho nebezpečná jsou; &však má se to vždy bez všeho
mučení & trápení státi. „Ví spravedlivý (také) o duši
dobytka svého; ale bezbožných střevo (jsou) ukrutnzL“

řisl. XII, 10). — Příklad máme na oslici Bulámovč.
(4 Mojž. XXII, 27—28).

Co se poroučz v palem pHi-(izunl.?
V pátém piikázaní se poroučí:
1. abychom pokoj .:jednotu s knždi.m; ano i s těmi,

kteii nás urazili zmhovali; jako .Abiahznn pokoj za—
choval s Letem, svým příbuzným: „Rekl Abraham k Lo—
tovi: Prosim, at' není sváru mezi mnou a. tebou . . .
nebo bratři jsme. Hic všecka, země před tebou jest,
odstup ode mne piosím, jestliže na, levou stumu půjdeš,
já plavou dižeti budu, jestliže ti plavou zvolíš,j ai na.
levou půjdu.“ (1 Mojž. XIlI, 8—9),'>-. každému dobré
příkladý dávali; jako Ježiš. „lříklod zajisté dal jsem
Vám.“ (Jun XIII, 15). — „Buď příkladem věřících v
slovu, v obcování, v lásce; ve víře, v čistotě“ (1 Tím.
IV, 12), 3. bližníinu duchovní i tělesná dobiodiní plo—
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kazovali. „Jakož chcete, aby vám lidé činili, i vy jim
podobné čiňte.“ (Luk. VI, 31). — Příkladem jest Tobiáš
starý. (Tob. I, 19—20).

Cvičení se v ctnosti. Šetř zdraví a života
svého i bližního. A však dražší jako télo jest duše
lidska, nebo drahou krví Ježíše Krista vykoupena jest,
protož nikdy nebuď její vražedlník skrze své hříchy.

.lak zm, šesté př—íkázaníBoží?
Sesté přikázaní Boží zní: Nesesmilniš.
Co znamená to slovo smilníti ?
Slovo smilniti znamena něco mysliti, žadati, mluviti

neb činiti, zač bychom se před Bohem a šlechetnými
lidmi stydčti mčli.

Co vyrozumíváš svatý-m sludem?
Svatým studcm vyrozumí fam onen vnitřní cit, který

člověku ukazuje, co slušného a poctivého jest.
Čemu pal: nás učí tento cíl svaté stydlivosli ?
Tento cit svaté stydlivosti nas učí, že se nemame

před jinými odkrývati, ani na své, ani na jiné nahé
télo hledčti, tím méně ale se jeho dotýkatí.

Co mctme činiti, nevíme—li, je-li něco proti sly—
dlivosii, čili ne ?

Máme se tazati sami sebe: moh-li bych to 11při
tomnosti svých rodičů, učitelů nebo duchovních pastýřů
mluviti a činiti, aniž bych se za to stydčti musel.

Je-li ale na tomto svaté-mstudu něco záleženo?
Ovšem; ont jest hlas Boží v lidském srdci, abychom

svatí byli, jako Bůh svatý jest. (3 Mojž. XI, 44).
Jak pak jmenujeme člověka, který nic nemyslí,

nemluví a nečiní, zač by se sig/děti musel?
Človčka toho jmenujeme čistého; kdo však jinak

myslí, žada, mluví a činí, nazývá se nečistý nebo
s m i l 11y.

Jsme-li povinni tuto čistotu zachovávali ?



90

Ano; nebo 1. jsme k obrazu Božímu stvořeni (3
Mojž. XI, 44), 2. jsme krví Krista vykoupení (1 Kor.
VI, 20); 3. bývamc tělem Kristovým krmenl (_1 Kor.
X, 21); 4. jsme chrámové Ducha svatého (1 Ixor. VI,
18 -—-19); 5. slouží nam čistota k tělesnému zdraví
(Přísl. V, 11—13); 6. především ale k životu věčnému
(Mat. V, 8); 7. smilník velmi zřídka Opravdové pokaní
činí. (2 Petr. II, 22).

Ví—lipak také smilník. že těžce hi-eái?
Ovšem; nebo se za svůj hřích stydí, a protož také

s ním se ukrývá..
Před kým však se smilnik nikde neukrýje?
Před Bohem se jistě nikde neukrýje; nebo Bůh

jest všudy přítomny a vševědoucí.
Je—li pak každý druh nečisto/y těžký hřích?
Ano; každý druh nečistoty, kterého se vědomě a

dobrovolně dopouštímc, jest těžký hřích: neho Bůh nej
světější praví: Ncčistí budou míti díl v jezeře, které
hoří ohncm a sýrouf“ (Zjev. XXI, 8). ——Příklady ma
me na Sodomě a Gommoře (1 Mojž. XIX, 2—1),na žcně
Putifarově (1Mojž.XXXIX, na dvou starcích v Babiloně.
(Dan. XIII, 54).

Co se v šestém Příkaizani mmm-idú ?
V šestém příkaz.-mise zapovídnjí všeliké nečisté

skutky a Spůsohy (lojcst, hnutí těla i údů jeho), řeči,
dobrovolné z::líhení :: svolení v nečistých myšlenkách
a žádostěch. jakož i všecko, co k llťčlSlOtČ pououká.

Co však ponouka' k nečistotě?
K nečistotě panouká nestydatosf v oděvu, zahálku.

nestřídmosťvjídle :: pití, příliš svobodné zacházení
s osobami nestejněho pohlaví, všetcčnosť oči, a čtení
oplzlých knih.

Jakých ledy prostředků máme proti tomuto hři
chu užívati '?

Máme: 1. střídmě živi býti (Efez. V, 18), 2. smysly
své, obzvláštně pak oči ostříhati (Job XXXI, I); 3. vše
liké zlé příležitosti a společnosti se varovati (Sir. Di, 9);
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4. jen oné knihy čísti, které spovědlník za dobré uz—
nává (1 Kor. XV, 333), 5. častěji svaté svátosti přijímati;
6. v pokušení Bohu a bl. Panně Marii se poroučeti; 7_
vždy a vžudy na vševědoueí Boha a smrť svou pama—
tovati. (Sir. VII, 40).

Co se v šestém přikázuni para-učí?
V šestém pi'ikázani se poroučí, abychom na těle

i na duši, a to sice i v myšleních, řečích a spůso
berh čistě se chovali; též také se přikazuje, abychom.
Všech hříšných příležitostí se varovali.

Kdo pak obvzlrištně má tento klenot svaté čistoty
a stydlívosli bedlivě opatrovali ?

Obzvláštně maji tento klenot svaté čistoty a styd
livosti mládenci a panny opatrovati. „O jak krásné
jest čisté pokolení v skvělosti, nesmrtedlná jest zajisté
památka jeho, neboť i u Boha známé jest, i u lidí.
(Moudr. IV, 1). — Příkladem jest Josef egyptský. (1
Mojž. XXXIX, 9). „

Cvišzení se v ctnosti. Clověče! modlívej se.
často: „Cistoto, ty jsi drahá perla! ji zřídka kdo na—
lezá., kterou však mnohý pohrdá .. .. ty jsi radosť pro—
rokův, ozdoba apoštolův, život andělův, a vítězná koruna.
svatých.“ (sv. Atanas) — buď tedy vždy ozdoba a ra—
dosf má.

Jak zm' sedmé přikázaní Boží?
Sedmé přikázani Bezi zní: Nepokradeš.
Co se v sedmém přikázaní zapor-idú?
V sedmém pi'ikázaní zapovídá se: krádež, loupež,.

podvod v unie a váze, zadržení Cl'LlllOstatku a mzdy,
llehva, \'šeliké uškoděm bližnímu na jeho mohovitostí
a v pravevh jeho. „Ani zloději ani dráčí, nebu—
dou královstvím Božím vládnouti. (1 Kor. VI, 10). —
Příkladem jest Jidáš iškariotský, který „byl zloděj.“—
(Jan XII, 6).

Kdo se dopoušlí krádeže ?
krádeže se dopouští, který cizí jmění bez vědo—

mostí vlastníka bere. (Josue VII, 5).
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Kdo však se dopouští loupeže?
Loupeže se dopouští, který cizí statek s vědomostí

vlastníka, a však s násilím bere. (3 Kral XXI).
Kdo pak. se cizi krádeže a loupeže vinnen činí?
Cizí krádeže a loupeže se vinnen činí, který zlo

dějům a loupežníkům radu dava, jim pomáhá, vědomě
ukradený statek kupuje neb prodává., ukrývá a opatruje.

Kdo se prohřešuje podvodem v míře a váze ?
Podvodem v míře a vaze se prohřežuje, který bliž

ního v kupěení oklama, falešnou miru dava, váhou,
penězi a špatným zbožím šidi, kdo nespravedlivé soudy
vede, soudce uplatí a t. d. „Vaha Spravedlivá a rovná.
ať jsou závaží.“ (3 Mojž. XIX, 36).

Kdo zadržuje, ci.—zístatek?
Cizí statek zadržuje, který nalezenou nebo vypuj—

čenou věc nenavracuje.
Co jest mzda?
Mzda jest ten peníz nebo to zboží, které nájemník

nebo čeledín svou prací zasloužil.
Kdo se dopouští lichvy ?
Lichvy se dopouští, kdo za půjčku nedovolené úro—

ky, t. j. více jak šest se sta na celý rok bere, a vůbec
každý, kdo bídu bližního k svému zisku zneužívá.
(Ezeeh. XVIII, 13).

Kdo pul: ubližuje bližnímunuje/zo jměníapra'vech?
Bližnimu na jeho jmění a pravech ubližuje každý,

kdo cizi stromy kazi, cizí dobytek zabijí, povinnou praci
zanedbava a t. d.

lilo/io-u-li děti statek rodičů bez vědomí jejich
brali ?

Nikoli; sice se dopouštějí těžkého hříchu. „Kdo
ubírá něco otci svemu aneb matce, a praví, že to není
hřích, účastník jest vražedlnika.“ (Přlsl. XXVIII, 24).

Mohou-li puk čeledinové ze statku svých hospo
darú almužnu dávali?

Ne, leěbý hospodáři o tom věděli, a to schvalovali.



93

Co se v sedmém přikázam' poroučí?
V sedmém přikázaní se poroučí, abychom kaž—

dému, co jeho jest, nechávali, dávali a prokazovali,
odcizenou věc navrátili, a učiněnou škodu zase na
hradili.

Komu ma'-meodcizenou věc navrátili?
Odcizenou vče máme majetníkovi nebo jeho dědi

čům navrátiti, když však to možná není, chudým uděliti,
aneb k nábožným účelům vynaložiti.

Co musí onen činili klťiý o stavu nem, odcizený
statek navrátili a učinenou .š/nodunalnadili ?

Onen musí aspon upřímnou vůli míti, že to,co nej
dříve možn a bude, učiní. „Dávejte všem co povvinní
jste, komu daň, toinu daň, komu clo, tomu elo.“ (Rím.
XIII, 7).— „Dejtež tedy, co jest císařovo císaři, a co
jest Božího, Bnohuf' (Mat. XXII, 21). ——Příklad máme
na Zaeheovi, eelníku: „Aj polovici statku sveho davam
chudým, a oklamal-li jsem v čem koho, navraeují čtver
násobnč. (Luk. XIX, 8).

Cvičení se v ctnosti. Varuj se mlsavosti, opil
ství, hraní o peníze, žahalky a marného vystrojovaní;
nebo to vše vede ku krádeži a loupeži. Pomni, že
člověk s malým začíná a s velikým (hříchem) skončuje.

Jak zní osmé přikázmn' Boží?
Osmé. přikážauí Boží zní: Nepromluvíš křivéhG

svědectví proti bližnímu svému.
Co se v osmém přikdzmď znporídá ?
V osmém přikážaiií se zapovídá: ki'ix'é svědectví,

křivé obžalováni, všellká i '),ertovna a služebna lež.
pomluva, na cti utrlnini, křivé pode/„inu, ()považlivé
posuzouiní též jakékoli uadunáui.

Co znamená, 31010 Uni/i.
Slovo lhati znamena, jinak mluviti a jinak inj'sliti,

čili vědomě nepravda níluviti. -— Stava-li se to před.
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soudem, jest to křivé svědectví, nebo křivé obžalováni;
stává-li se to v žertu, jest to žertovná, stává—lise to z
té příčiny, aby se bližnímu pomohlo, jest to služebná
lež. „Ohyzda zlá jest na člověku lež.“ (Sir. XX, 26).
Ěábel jest lhář a otec lži.“ (Jan VIII, 44). _ Příkla
dem jsou nám dva starci v Babiloně, kteří proti Susaně
křivě svédčili (Dan. XIII, 45), pak Ananiáš a Safíra.
'\(Skut. ap. V).

Co jest pomluvu ?
Pomluva jest, zlé o bližním mluviti, co pravda není.
Kdo se dopouští na cli fair/lání?
Na cti utrhání se dopouští každý, kdo zlé o bližním

mluví, co sice pravdivé, ale skryté jest. (Kazat. X, 11).

Co jest křivé podezření ?
Křivé podezření jest, zlé o bližním bez dostatečné

příčiny mysliti.

Kdo se pohřešuie posuzováním ?
Posuzováním se prohřešuje, který bližního bez pří—

činy za zlého pokládá. „Nesuďte, abyste nebyli sou
zeni“ (Mat. VII, 1).

C0 jest nadýmání?
Nadýmání jest: bližnímu vypravovati, co ten neb

onen o něm povídal, z čeho hněv a různice pocházejí_
„Nadýmač a (člověk) jazyka dvojího jest zlořečený;
nebo mnohé, kteříž pokoj mají, zbouři.“ (Sir. XXVIII, 15)_

Alají-li se také někdy chyby bližní/to oznámili ?
Ano, tenkráte, když to křesťanská láska žádá, aby

chom 1. chybujíciho polepšili; 2. sebe nebo jiných před
svedením k zlému a jiným neštěstím ochránili: a však
má se to vždy jen těm státi, kteří chybu bližního věděti
musejí, jako n. p. rodičové, učitelové nebo představení.
„Příklad máme na Josefu egyptském. (1 Mojž. XXVII, 2).

Co se v osmém přikázání porouči?
V osmém přikázání se poroučí: pravda a upřím

nost' v řeči a jednání, zastávání dobrého jména blíž
..ního, odvoláni pomluvy a na cti utrhání. „Mluvte pravdu
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jeden každý s bližním svým.“ (Efez. IV, 25). „Opleť
uši své trním, neslyš jazyka zlého, a ústům svým udě—
lej dvěře a zámký.“ (Sir. XXVIII, 28). — Příkladem
jest nam Gamaliel, kterýž v radě zastával, sv. apoštoly.
(Skut. ap. V, 35—39).

Cvičení se v ctnosti. Nikdy nelži, aniž chyby
bližního nelaskavě vykladej, ale těm je pověz, kteří jej
mohou napraviti a pokarati.

Jak zní deváté a desáté přikázani Boží?
Devátá přikážaní Boží zní: Nepožádáš manželky

bližního svého.
Desáté: Aniž pozadáš domu jeho, ani služebníka,

ani ničeho, což jeho jest.
Co zapovidají dvě poslední přikázam'?
Dvě poslední přikázani zapovídají všeliké žádosti

potom, co jinym přináležl.
Jsou-lipak všeckyzlé myšlénkyu žádoxti hříchem?
Jestli jsme je dobrovolné nepřivolali, a v nich za—

líbení nemame, nejsou hříchem; mame-li však v mch
dobrovolně zalíbení, dopouštíme se těžkého hříchu. „Ohav—
ností jsou Hospodinu zla myšlení.“ (Přísl. XV, 26).

Co máme činili, když nás zlá myšlení a žádosti
pokoušejz?

Mai-mehned Boha o pomoc prositi, a své myšlenky
a žádosti na něco jiného obráceti.

Co se porouči v dvou posledních přikázam'?
Ve dvou poslednich přikázaní se porouči, čistota

srdce, krocení zlých žádostí a zvláštně, bychom ne—
touzili po tom, co naše není. „Obeování (vaše bailď)
bez lakomství, dosti mějte na tom, co máte.“ (Lid.
XIII, 5).

Proč pak Bůh i naše loužebnosli a žádosti zá—
konu podrobil?

Buh | naše toužebnosti a žádosti zákonu podro
sbil, aby nam ukázal:
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1. Že on pánem srdci naších jest. „Hospodin váží
srdce. “ (Přísl. XXI, 2), 2. že před nim ze všeho toho,
co se v sudiieh našith deje, nic skrvtého není.
„Jenž skušuješ s1dce a ledví Bože“ (Žalm VH,10);
3. že zákon jeho mnohém výbornější jest než všelieí
lidští zákonové, jenž toliko naše zevnitřni jednáni, ne
však také naše \nitini smýšlení iidili mohou „Víme
zajisté, že zákon jest duchovní: ale já jsem tělesný,
prodaný pod hříchem.“ (Rín1.VII,14:);lt. že k uvero
vání hiiihn zapotiehijest, v prvnim jeho počátku, to
jest, ve zlé žádosti, jemu odporovati. „Každý po—
koušen bývá od své žádosti, jsa zachvácen & přilonžen.
Potom žádost, když počne, porodí hřích: hřích pak, když
jest vykonaný, zplozuje smrt.“ (Jak. I, 14—15).

Co pak se učíme % posledních dvou přikázaní?
Z posledních dvou přikázaní učíme se, že kre

st'an předepsané povinnosti netoliko zevnitr plniti, ale
i vniti vuli míti, to jest, z celého sndee hotov l))ti má,
všetko činiti a zanechati co piikázáno aneb zapově
děno jest: „\e každý, kdo mě říka,Pane, Pane,vejde
do královshí nebeského: ale kdo činí \ůli Otce mého,
kterýž v neb<síchjest, ten vejde do království nebeského“
(Mat. VII, 21).

Co slíbil Bůh těm, jenž jeho přikázaní zac/to
mívají ?

Bůh těm, jenž přikážani jeho zachovávají, život
věčný, :) na tomto světě mnohonásobné požehnání
slihil. „Cinicí milosrdenství nad tisíci tém, kteříž milují
mne, & ostříhají příkazaní mýclr“ (2. Mojž. XX, 6).
„Chcešli Vjíti do života., ostříhcj přikázaniš“ (Mat. XIX,
17).

Cvičení se v ctnosti. Potlač rychle každou
zlou žádost v srdci svem, a vypud' z něho všelike zlé
myšlení, pornni, že Bůh jest \'ševčdoucí, který Skouma
lcdvi a srdce člověka, spravedlivé soudí a odplacuje.



IV. Oddělení.

0 přikázam'ch církevních vůbec.

Proč po desatero přikázam'ch Božích hned po
IIero církevní přikázani následuje?

Poněvadž dítě ne jen otce, ale i matku poslouchati
má; Bůh jest naš Otec, církev jest naše matka. „Ne—
lzet mu již míti Boha Otcem, komu církev matkou není,“
pravi sv. Cyprian. (Tract. de unit. Ecclae. cap. 5).

Jaký však jest rozdíl mezi Božími a církevními
přikázam'mí ?

Boží přikázaní pocházejí od samého Boha, a ne—
mohou bez vůle Boží změněny a vyzdviženy býti; cir
kevní však přikazani dany jsou od představených církve,
a mohou opět od nich podle potřeby času a okoliěnosti
změněny nebo vyzdviženy býti.

Kterak povstaly církevní přikázaní?
V prvních křesťanských ěasieh obeovali křesťané

nábožně a svaté, „celé množství věřících bylo jedno
srdce a jedna duše.“ (Skut. ap. IV, 32). V neděli, ktera
hned od času apoštolských za den sváteční ustanovena.
jest, na místě, které jim za chram sloužilo, se shromaž
dili, svaté žalmy zpívali, písmo svaté četli a výklad

jeho poslouchali, pamatku večeře Páně slavili, a každý,
kdo nějakým hříchem obtížen byl, prvé než k stolu
Páně přistoupil, biskupovi nebo knězi tajně neho veřejně
se zpovídal, aby pokání ěině odpuštění hříchů dosáhnouti,
a na večeři Páně podíl,miti mohl.

Kdy se první ki'cslvané rice sln'omáz'ícívwli ?
_ Rovné i v oné dni, když pamatku velikého, od

Boha lidu prokazeného dobrodiní konali, jako n. p. v
den narození, obřezani, zjevení, vzkříšení a na nebe
vstoupení Paně, a zeslání Ducha svatého (výroční svátky
Pane) se shromaždívali, aby služby Boží slavili. Též i

t
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v oné dni, když některý z nich od židů neb pohanů.
umučen byl, na hrobě jeho se scházeli, aby příkladem
jeho k stálosti ve víře a ctnosti se vzbuzovali (svátky
mučedlnické n. p. svatého Štěpána, Petra a Pavla a
jiné). — A však záhy pamětní dni ze života blahosla—
vené rodičky Boží Marie Panny (její početí, narození,
zvěstování, očisťování, na nebevzetí a jiné), tak jaki
dni andělův a svatých Božích světivali, a Bohu za mi
losti matce Boží, andělům a svatým prokázané vroucně
děkovali (svátky Marianské, andělův a svatých Božích).

Jak se křesíanéna tytovýročnísvátkypřipravovali ?
Čím větší svátek se přibližoval, tím více se první“

křesťané postem k němu připravovali; tak před dnem
vzkříšení Páně čtyrycct dní, před dnem narození Páně
čtyry předcházející tydne; ano před každým výročným
svátkem aspoň jeden den se postili, aby touto zdržen
livostí k pobožnosti toho svatého dne se připravili. Též
ve středu na památku zrády Jidášovy, v pátek na pa—
mátku umučení a smrti Páně, a v sobotu na památku
odpočinutí Ježíše v hrobě se postili. — Každého čtvrt—
letí po tři dni ve středu, v pátek a sobotu, když bis—
kupové nové kněze vysvěcovali, postivše se, Boha za
dobré duchovní pastýře prosili (suché dni).

Zůstali-li však křesíanévždytak horliví a pobožm'?
Nikoli; když po obrácení císaře Konstantina veli

kého na víru křesťanskou roku 312 po Kristu, proná
sledování křesťanů přestalo, počet jejich i chrámů se
množil, chladla prvotní horlivost, skvostné chrámy stály
v neděli a ve svátek prázdné, křesťané zřídka kdy k
stolu Páně přistupovali, na posty málo nebo nic ne
dbali; a protož matí církev přinucena byla, své vlážné
děti napomínati a kárati; ona dala dle potřeby časů
církevní přikázaní (na sněmě Lugdunenském, pak Late
rancnském za papeže Inocence III, které na sněmě
Tridentském v sedění XIII kanonem IX potvrdila).

Co jsou ledy (Lhaní přikázal,-í?
Církevní přikázání jsou oné rozkaze cirkve, které

k spasení duší praxověřicích směřují.
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Jsme-li povinni přikázam' církevní zachovávali?
Ano, povinnijsme přikázání církevní Zachovávatiš
1. Poněvadž na nás čtvrté přikázání Boží tu po—

vínnost' vzkládá, abychom jak duchovní tak světské
vrchnosti poslouchali (k Žid. XIII, 17), 2. poněvadž
Kristus náš Božský zákonodárce ve svatém evange
lium zřetelně poručil, abychom církve poslouchali.
„Jestliže pak (bratr tvůj) ani církve neuposlechne, budiž
tobě jako pohan a publikán.“ (Mat. XVIII, 17).

Kolik jest přikázam' církevních, která obzvláštně
věděli a zachovávali máme ?

Přikázaní církevních, která obzvláštně věděti
& zachovávati máme, jest následujících pět:

1. Svátky zasvěcené světiti.
2. V zasvěcený svátek celou mši svatou nábožně

slyšetí. „
3. Ctyryceti dnů půst, čtvero suchých dnů, a

jiné ustanovené posty zachovávati, též v pátek a v
sobotu od masitých pokrmů se zdržovati.

4. Nejméně jednou v roce svému nařízenému
knězi se zpovídati, a při času velikonočním velebnou
svátosť oltářní přijímati.

5. V zapověděný čas svadebného veselí nedržeti,
Smime-li tyto přikázani církevní jako pouhé

přikázaní lidské považovati ?
Máme je raději za přikázani Kristova považovati,

poněvadž na jeho rozkaz, a v jeho jménu nám od před—
stavených cirkve uděleny jsou. „Kdo vás slyší, mně
slyší, kdo vámi pohrdá, mnou pohrdá,“ pravil Ježiš ]:
svým apoštolům. (Luk. X, 16).

Nemá-li církev žádné jiné právo, než přikázaní
dávati ?

Ano, ona má také právo, nad jejich zachovávánim.
bděti, a přestupniky trestati.

Cvičení se v ctnosti. Pomni, že „kdo nechce
Initi církev za matku, nebude míti i Boha za Otce,“
pravi svatý Augustin (de symb. 1. 4. c. 10), a zacho—

71
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vávej vždy přikázani chkve tvé matky, abys Bohu své—
mu Otci se zalibiti mohl.

v. Oddělení.

0 přikázaních církevních zvlášť.

S. 1. O dvou prvních církevních přikázaních.

A. Které jest první církevní přikázani?
První církevní přikázaní jest: Svátky zasvě

cené svěúú.
Které ledy svátky ma'—mesve'lili?
Oné, ktelé CÍIkBV mimo neděle světiti pomučí,

jako: svátky Páně, mariánské, mučedlnieké, andělův a.
svatých Božích.

Proč ustanovila církev tyto svátky?
Církev tyto svátky ustanovila, abychom: 1. Bohu

za oné milosti & dobrodiní děkovali, které nám & sva
tým udělil; 2. abychom svou horlivosť v službě Boží
obnovili, a. nábožnym cvičením sobě potřebné milosti
zasloužili.

Co poroučí církev skrze první přikázani.?
Církev poroučí skrze první piikázaní, abychom

svátky rovně tak sxětili, jako nedeli, následovně také
ve svátky odnoeívnli, „nepracovali, nýbrž náhožné
skutky činili.

Kle7é nábožná skutky mame činili. abychom ne—
dele a svátky podlé úmyslu církve sve'líli'.

Abychom neděle n svátky podlé úlmslu církve
světili, máme kromě mše svaté í kázani pozorně sly
šeti, svátosť pokání :) neisxětější sv'átost oltáiní pií
jimati, duchovní knihy čísti, popoledním službám Bo
žím přítomni býti, :| jiné dubre' skutky, skrze které
sami sebe posvě cujeme, konali.
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Co zapovída' církev skrze první přikázaní?
Cllktv zapovídá skrze první přikázuuí všecko

to ve] sxátek činiti, co v neděli zapověděno jest, totiž:. Služebnou práci bez potíeby a náležitého povo
lení, lkt.rážío práíe tak ve svátek jako v neděli na
celý den zapověděna jest; 2. takové zaměstnání &
kratmlnílí. které >z: SxálOSll dne svátečného bud
se nesrovnavují, aneb svěcení jeho překážejí. (Viz
třetí přikázaní Boží na str. 82).

Cvičení se v ctnosti. Učiň to předsevzetí,
jak v neděli, tak i ve svátek před-i po poledním služ.
ln'un Božím nábožně přítomen býti.

B. Ktere jest druhé církevní přikázaní?
Diuhé církevní príkázaní jest: V zasvu eny svá—

tek celou mši svatou nábožně slyšeti.
Co se poroučí v druhém cirkevnzímpřikázam'?
V druhém církevním přikázaní se poroučí, aby

chom v neděli a v svatek celou msi svatou nábožně
slyšeli.

Kdo jesi povinnen v neděli a ve svátek celou
mši svatou slyšeli?

Každý katolický křesťan, který k užívání svého
rozumu přijde, pokuď ho důležité příčiny nevymlouvají.

Co se skrze druhé přikázaní církevní obzvláštně
zopovídá?

Skrze druhé církevní přikázaní obvzláštně se
zapovídá: lenost' ve službárh Božích v nedeli a ve
svátek; takovájest:

1. když někdo neslyší celou mši svatou. aneb
ne s pobožnosti, neb když při kázani zřídka toliko
přítomenjest;

2. když čas přikázané služby Boží jídlem, pitím
bráním, a jinými od služby Boží nás odtrbujíeími
veselostmi tráví;

3. když někdo při mši svaté s dobrovolnou roz--etržitosíí přítomen jest, nebo při ní spí, štěbeí.',
směje, obblédá, aneb jinak nepočestně se ehm,-Sá
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„Hospodin jest ve chrámě svatém svém, umlkniž
před ním všecka země.“ (Hab. H, 20).

Cvičení se v ctnosti. „Dům můj, dům mod
litby jest,“ praví Pán (Luk. XIX, 46), s největší tedy
uctivostí a pobožností vždy v chrámu Páně, obzvláštně
pak při mši svaté přítomni býti máme.

I. 0 oběti mše svaté.

a) C0 jest obětovati, co jest obět' mše svaté,
a co se při ní děje.

Co jest obětovati?
Obětovati jest, nějakou věc Bohu darovati a zru

šiti, na vyznání jeho nejvyšší moci nad životem i smrti;
jako n. p. Abel toho nejkrásnějšího beránka Bohu da.
roval, zabil a na oltáři spalil. (1 Mojž. IV). Jeho pří
klad následovali: Noe (1 Mojž. VIII, 20), Abraham (1
Mojž. XXII, 13), MelchisedekJ (1 Mojž. XIV, 18) a celý
národ židovský. (2 Mojž. XXIX, 38).

Kolikere'ho druhu oběti měli židé v starém zá
koně ?

V starém zákoně měli židé obětí dvojího druhu;krvavé a nekrvavé.
Které byly krvavé, které nek-ívaná obeti staro

zákonní?
Krvavé čili zápalní oběti starozákonní byly: krev

jalovic, býků, ovec, kozlů a t. d., které kněží z řádu
Arona, bratra Mojžíšova, obětovali; nckrvavé však
byly: chléb a víno, které Melchisedek, kral salemský,
obětoval; nebo byl knězem Boha nejvyššího. (1 Mojž.
XIV, 18).

Co činil Ježíš K1istus při poslední večeři?
„Ježíš Kristus v tu noc, V kterouž zrazen byl,

vzal chléb a díky učiniv lámal a řekl k svým učen—
nikům: Vezmete a jezte: Toto jest tělo mé, které
za vás vydáno bude; to číňte na mou památku (1
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!(or. XI, 23—24). A vzav kalich (s vínem), diky
činil, a dal jim, řka: Píte z toho všickni; nebo toť
jest krev má nového zákona, která za mnohé vylila
bude na odpuštění hříchů. (Mat. XXVI, 27—28). To
čiňte , kolikrátkoli píli budete , na mou památku
(1 Kor. X1, 25).

Co znamenají slova: těla. které za vás vydáno
bude, krev, která za mnohé vylila bude ?

Oni znamenají tu oběť, kterou Ježíš Kristus Otci
nebeskému na odpuštění hříchů při poslední večeři pod
spůsobami chleba a vína přinesl.

Co činil však Ježíš Kristus na kříži?
Ježíš Kristus položil na kříži své tělo a svou krev

za hříchy světa. „Kristus jednou jest obětován k shla—
zeni mnohých (lidi) hříchů.“ (Zid. IX, 28).

Tekla-li tedy při poslední večeřijeho přesvatá
krev ?

Nikoli; neb Ježiš při poslední večeři netrpěl a ne—
krvácel jako na kříži.

Kolíkerou tedy oběÍ máme i my kř-esfane' v na—
vém zákoně ?

I my křesťané máme v novém zákoně dvojí oběť:
krvavou, kterouž Ježíš Kristus na kříži dokonal, a
nekrvavou, kterouž Ježíš Kristus na památku oné
krvavé oběti při poslední večeři ustanovil.

Co znamenají slova: To čiňle na mou památku?
Slova: To činte na mou památku, vyjadřují vůli

_Ježišovu: oběť, kterou on při poslední večeři pod spu
sobami chleba a vína Otci nebeskému přinesl, opakovatl.

Také—li se to činí, co Ježíš činiti přikázal?
Ano, to se činí při mši svaté.
Co jest mše svatá ?
Mše svatá jest nekrvavá oběť nového zákona,

vždy trvající památka krvavé oběti, kterou Jezns
Kristus na kříži dokonal. (Sněm Trid. Sedéni XXII c. 1).

Kdo obětuje při mši svaté?
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Při mši svaté obětuje neviditelným spůsobelm
Ježíš Kristus sebe samého svému nebeskemu Otet
za nás; viditelným pak spůsobem knez tu obet kona.

Proč se Kristus ustavičně v oběti mše svaté
obětuje?

Kristus se obětuje v oběti mše svaté, aby se oběť„
kterouž na kříži dokonal, ustavičně obnovovala, a my
jejich zásluh účastnými se stali.

\,Není-tiž pak oběÍ mše svaté docela jiná jako
obě! kříže?

Nikoli; obět mše svaté jest tatéž občt kříže, jen
spůsob obětování jest v obou rozdílný. . _

Proč ješt obéÍ mše svaté tutéž obě! jako oběť
kříže?

Proto že se v obou to samé obětuje, a ten sám se
obětuje — Ježíš Kristus, náš Pan.

Proč jest spůsob obé'tova'm'v obou rozdílný?
Poněvadž Kristus v oběti mše svaté více netrpí &

neumírá jako na kříži.
Proč kněz koná obě! mše svaté?
Kněz koná oběť mše svaté: ]. k vyznání

Božského nejvyššího panování, a nejvyšší
mori. kterou Bůh nade vším stvořením má; nebo se
modlí; „Skrze něho (Ježíše Krista, který tobě poslušen
byl, až do smrti kříže) s nim a v něm budiž tobě Bohu
Otci všemohoucímu v jednotě Ducha svatého všeliká
čest a sláva na věky věkův.“ 2. na poděkování
Bohu za všecka jeho dobrodiní: on volá.: „V pravdě
110an a spravedlivo jest, slušno a spasitelno, abychom
tobě vždycky a všude díky vzdavalí, Pane svatý, Otče
všemohoucí, věčný Bože! skrze Ježíše Krista, Pana na—
šého.“ — Skrze něhož ty, 0 Pane! všecko dobré vždy
tvoříš, posvěcuješ, obživuješ, žehnáš, a nám uděluješ.“
3. za dosažení od Boha odpuštění hříchů.
Kněz, když obětuje, říka: „Obětuji tobě Bohu svému
živému, a pravému za mě nesčíslné hříchy, uražení a
nedbalosti, za všecky přistojící, a za všecky věřící kře
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stany živé i zemřelé“ „V Duchu poníženosti a srdcem
skroušeným, ať jsme přijati od tebe, o Pane !“ — „Nam
pak hříšným služebníkům tvým, jenžto se důvěřují .v
plnost slitovaní tvých, račiž podíl nějaký a společnost.“
popříti s tvými . . . svatýn1i.“ 4. za vyprošeni "d
Boha vševh nám potřebných milostí. Kněz
sc modlí: „Tebe nejdobrotivější Otče skrze Ježíše Kri—
sta, Syna tvého, Pána našeho, s ponížeností žadame &
prosime, abys milostivě přijal . . . . tyto svaté a nepo
škvrněné oběti, ježto především tobě zdávame za tvou
svatou katolickou církev, kterouž pokojem obtlařiti, ha—
jiti, v jedno spojiti a řiditi račíš po celém okršku světa!
. . . Zpomeň o Pane! . . . na všecky přistojící, jichžto
víra a pobožnosť tobě znama jest, . . . pomni také na.
ty, kteří nás předešli se znamením víry, a odpočívají
v spanku pokoje.“

Co pak z toho následn-ie?
Z toho nasleduje, že jako oběť kříže, tak i oběť'

mše svaté jest čtvera: 1. čest a chvalu vzdávající, 2'.
děkující, 3. smiřující, 4. a prosící.

Komu se obě! mše svaté obětuje, a může se jen:
obětovali?

Oběť mše svaté se obětuje, & může se oběto—
vati jen samému Bohu.

Obětuie-ti se oběí mše svaté také svatým?
Nikdy; než my obétujeme oběť mše svaté ke cti—

bl. Marie Panny a svatým, pokudž při ní: 1. Bohu za.
oné milosti dekujeme, nimiž je oslavil, 2. pokud? je za.
přímluvu vzývame.

Za koho se mše svatá od kněze obětuje?
Mše svatá se od kněze za živé i za mrtvé

obětuje.

b) Jak se mše svatá slyšeli má.

Jak máme slyšeli mši svatou?
Máme celou mši svatou slyšeti, žádného zname

nítého dilu též mše svaté z vlástni viny nezanedbati.
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Není dost na tom, abychom, když ona se čte, jen
přítomni byli, ale musíme ji: 1. pozorně, 2. uctivě,
apobožně slyšeti.

Kdo pak slyší mši svatou pozorně, uctivě a po
božne'.?

Pozorně slyší mši svatou, který na všecky částky
mše svaté bez roztržitosti pozoruje; uctivě, který v
slušném oděvu a s příslušnou postavou těla přítomen
_jest, se neohlédá, neštěbetá, neSpi a se nesměje; po
b ožně však, který svou mysl k Bohu obrací, vroucně
se modlí, nebo horlivě zpívá.

Kteří jsou ty nepřednejší dz'love'mše svaté.?
Nejpřednejší dilové mše svaté jsou: evangelium,

otl'ertorium aneb obětování, pozdvibování a píijímání.
Co máme pri těchto 716ijednejszeh dltech mše

svaté činili?
Píi evangelium máme sobě připomínati, že po

vinnost jest, abbychomučení svatého evangelium poz
návali, p_íed celýms světem vyznávali, hájili, a podlé
neho' zivi byli. — Při oifertorium aneb obětování máme
svůj úmysl s úmyslem kněze sjednotiti, a Bohu se
obětovali. -—Pri pozdvihování máme se Kristu Ježíši
pod spůsobami chleba a vína klaněti, a když se v
prsy bijeme, vyznávati, že hříchové naší jsou při
čína smrti Kristovy. Máme hříchů svych litovati;
& víru, naději a lásku vzhuzovati. — Při přijímání
kněze, jestliže skutečně nepřijímáme, máme to dn
chovním spůsobem činiti, to jest: máme toužebnost
míti, bychom hodně tělo Kristovo prijímali.

Obřady mše svaté.
Kde se koná oběťmše svaté?
Oběť mše svaté se koná na posvatném oltáři.
Kterak oltář, na němž oběť mše svaté se koná,

má byli připraven?
Oltář, na němž oběť mše svatá se koná, má po

svátný kamen s ostatkami svatých na prostředku míti,
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obrazem svatého kříže a nejmeně dvěmi vozkovicemi
ozdoben, třemi neb aspoň dvěmi prostěradly z lněného
plátna pokryt býti.

Co znamená oltář aje/zo ozdoba?
Oltář znamená ten obětní stůl, na němž Ježíš

poslední večeři slavil. ——Kamen oltářní, v kterém
se ostatky svatých ukrývají, představuje samého Ježíše,
který jest kámen uhelni, a základ lidského spasení.
(Efez. II, 20). ——Rozžaté svíce při oběti ukazují
na to světlo, které Ježíš Kristus svým učením a při—
kladem na zemi roznítil (Jan I, 9). _ Kříž svatý na
oltáři ukazuje, že se na něm oběť kříže koná. ——Kouř
kadidla vonného představuje horlivé k nebi vystu—
pující modlitby věřících.

Proč se často barva oltáře i mešní/w roucha
mění?

Barva oltáře i roucha mešního mění se podlé času,
okoličnosti a slavnosti, která se koná. Barva bílá
znamená radost" a nevinnost, a užívá se ve výroěitý
svátky Páně, ve dnech mariánských, svatých vyznávačův
a panen, a při pohřebu nevinných dětí. — Barva
černá jest znamení zármutku a bolesti, a užívá se pří
pohřebu dospělých a na velký pátek. ——Barva čer—
vená jest barva krve a ohně, a protož bere se na den
zeslání Ducha svatého v spůsobu ohnivých jazyků, ve
dni umučení Páně, a ve svátky mučedlnické. Barva
zelená znamená naději našeho spasení, a užívá se v
nedělích po třech králích a po svatém Duchu. ——Bar
va modrá, jest znamení zdrženlivosti a pokání, a bere
se v adventním apostním času. ——Barva žlutá nemá
církevního významu, a zastává jiné barvy.

Co znamená kněžské roucho při oběti mše svaté?
Bílé roucho, které kněz okolo ramen klade (hu—

merále), znamená, že kněz s Kristem za hříchy lidu se
obětovatihotov jest. — Dlouhé bílé roucho (alba)
ukazuje, že kněz při oběti mše svaté místo nejvyššího
kněze, Ježíše, zastává. — Pásek okolo beder (cingu—
lum) znamená čistotu kněze při svaté oběti, a připomíná.
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na ty provazy, s kterými Kristus S\azan byl. — N á
ruční šat (manipulum) vyznamenává to potní ioucho,
s kterýmž Ježíš s\ůj krvavý pot utííal, a vzbuzuje nás
k trpělivosti ——Stela jest význam moci &úřadu kněž
ského. — Mešní šat.(kásula) znamená to jho, které
kněz s Kristem ochotně něsti povinnen jest.

Jak pak xe daji obřady mše svaté snažně mz—
dělífi?

Obřady mše svaté dají se snážně rozděliti: 1. v
obřady mše nekřtěnců (katechůmeuů), a 2. v obřady
mše věřících.

C0 jmenujeme mši nckí'lěnců .?
Mši nekřtěnců jmenujeme první díl mše svaté od

začátku až po kredo.

Proč tento díl mše svaté se nazývá mše nekř
te'nců ?

Poněvadž za prvních křesťanských časů i nepokř
tění věřící při něm přítomni býti mohli, když na proti
ostatní tři díly mše jen pokřtěným slyšeti dovoleno bylo.

Ktere' jsou obřady mše nekž-lěnců?
Kněz v obětní roucho oblečen, kráčí k oltáři a tam

pod stupněm oltářním připravuje se slovy žalmu XLII
k nejsvětější oběti, vyznávaje svou nehodnost hluboce
skloněn modlí se obecnou zpověď (konfiteor), což i mi
nistranti, kteří místo lidu přítomného zastávají, činí; pak
prosí Boha, sklze zásluhy suat\' ch, líbaje jejich ostatky
v oltáři skrj te za odpuštění hříchů svých, i všech pří
temných. — Kněz začíná obět mše S\atě na le\ě straně
oltáře (introitus) slovy písma svatého, které obyčejně
příčinu S\atě oběti obsahuj,í pak řiká střidá\ě s mini
stranty de\ ětkrát: kylic eleison (Páne smiluj se), a za
noti nebo modlí se tiše chválozpěv andělský: „Sláva
na vysosti Bohu a t. d. To časté „Pán s vámi,“
kterýmž kněz lid pozdravuje, ukazuje, že Bůh lidi
svému mílostiv býti chce; pak přijda na stranu lemu,
sbírá nábožně zadosti (kollekta) přítomných, a přináší
je Bohů, lid odpovídá: Amen. Na to čte kněz částku
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z písma svatého, od lidu vůbec epištolou nazvanou, po
kteréž lid odpovídá: „Budiž Bohu díka!“ Modlitba, kte—
rou sc kněz potom tiše sám modlí, sluje stupňový zpěv
(gradual), a býval za prastarých časů od lidu hlasitě
odříká'án, když kněz neb jáhen na kazatelnu vystoupil,
aby svaté evangelium četl, a výklad jeho držel. U pro
střed oltáře prosí kněz Boba, rty a srdce jeho milo—
stivě očistiti, jako rty proroka Isaiáše žižavým uhlem
očistiti ráčil, aby slušně a hodně svaté evangelium zvě
stovati mohl: jde pak na pravou stranu, a čte částku
svatého evangelium, která na ten den padá. Lid veš
keren stává při čtení evangelium na znamení, že sobě
slovo Boží váží, :. jej plniti hotov jest. Po přečteném
evangelium líbá kněz mešní knihu na úkaz, že svatou
pravdu miluje, a lid odpovídá: „Chvála tobě Kriste“
za dar svaté pravdy. ——Kněz pak zapěje nebo tiše
říká apoštolské snešení víry podlé uvedení sněmu ni
eejského: „Věřím v jednoho Bohaa t. d., a při slovích ;“
vtělil se od Ducha svatého z Marie Panny a člověkem
učiněn jest, „hluboce se pokloní, aby poctil svaté tajem
ství vtělení Syna Božího. ——S tímto apoštolským sne
šením víry skončí tak nazvaná mše nekřtěneů.

K/e-ré jsou obřady mše věřících?
Kněz začíná obětováni slovy pisma svatého, které

se na slavnost a oběť konanou vztahují, a obětuje pše—
ničný chléb, a pak hroznové víno s "ástečkou, vody
přimíšené Otci nebeskému za své hříchy, všecky při
stojící, a věřící živé i mrtvé; pak skloněn nad oltářem
prosí skroušené Boha, oběť tuto milostivě přijmouti a
žehnati, kadí ji i oltář vonným kadidlem modle se žalm
CXL, aby tím příjemnější byla Pánu nebeskému. Na
levé straně umivá kněz ruce, řikaje žalm XXV, abý
tím ukázal, že člověk tuto nejsvětější oběť jen s čistým
srdcem konati má; a skloněn u prostřed oltáře žádá
nesvětějši Trojici, aby jina památku umučení, vzkřížení
a na nebe vstoupení Páně, ke cti blahoslavené Marie
Panny, všech svatých a nám k spasení přijmouti ráčila;
a ohrátě se vyzývá. lid k modlitbě řka: „Modlete se
bratří, aby má i vaše oběť Bohu Otci všemohoucímu
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příjemná, byla.“ Čte potom tiše modlitby oběti a po—
treby času se týkající, a začíná prefací, t. j. zpěv díku
činění za milost našeho vykoupení, které končí slow:
svatý, svatý, svatý a t. d.; ministrant dava znamení
zvonečkeni, že se právě kanon nebo ticha mše začíná.

Co znamená slovo kánon?
Kanon jest řecké slovo, a znamená tolik co pravidlo.
Proč se nazývá následující dil mše svaté pra—

vidlem?
Poněvadž podlé nařízení čili pravidla církve vždy

.tak,_jak jest, neměnitelný zůstati ma.
Proč se jmenuje tichou mši?
Poněvadž kněz nasledující modlitby tiše se modlí.
Jak začíná lic/ui mše?
Kněz zdvíhna rucei oči k nebi, na znamení té

“vrouenosti, s kterou nasledující modlitby konané býti
mají, prosí upěnlivě Otce nejdobrotivéjšího, aby tuto
oběť za celou církev katolickou, za její hlavu nejvyšší,
„za biskupa a císaře aneb krale, i za všecky pravověříeí
přijmouti ráčil; vzpomíná, sobě na živé, své nřímluvě
svěřené, žadaje, aby tato oběť skrze zásluh_- . „prosby
svatých všem křesťanům k spasení sloužila, šoha pří
jemna byla, a v tělo i krev Ježíše Krista SL „___vměnila.
Když kněz, podlé nařízení Ježíše Krista obětní chléb
a kalich s vínem do rokou vzal, je požehnal a nad
chlebem slova Kristova: „Totoť jest tělo méš“ nad kali
chem: „Tentoť jest kalich mé krve,“ vyslovil, pokloní
“se hluboce, a pozdvihuje nejsvětější svatost; ministrant
dava znamení zvonečkem, aby všickni přítomní Ježíši
Kristu pod spůsoby chleba a vína se klaněli.

Co činí kněz po pozdvíhovu'ní?
Kněz rozjíma sobě umučení, vzkřížení a na nebe

vstoupení Paně, prose Boha všemohoucího, aby sobě
tyto oběti jako oběť Abelovu, Abrahamovu a oběť nej
vyššího kněze Melchisedecha oblíbiti ráčil, a jí skrze
.ruee anděla před obličej své Božské velebnosti předlo—
.žiti velel. Vzpomíná, pak sobě na věrné zemřelé, a přeje
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jim místo obveselení a světla věčného. Při slovích —
„i nám hříšníkům,“ bije se v prsy žádaje Boha, abyr
nás od hříchu očistiti, a mezi své vyvolené přijmouti
ráčil. Pomodle se Otče náš čili modlitbu Páně, láme
jako Ježíš při poslední večeři hostii svatou, a ulomenou
částečku do kalicha vpustí, tím ukazuje, že při oběti
mše svaté tělo s krví Krista spojeno, Ježíš tedy živý
přítomen jest. Když se kněz třikrát v prsy bije, prosí
Ježíše, beránka Božího, aby nám milostiv býti, a svůj
pokoj dáti ráčil; a pak se k třetímu čili poslednímu
dilu mše věřících, k svatému přijímání připravuje.

Kdy začíná tento třetí čiliposlední díl mše věřících?
Svaté přijímáni začíná, když kněz vezma tělo Páně

do levé ruky, pravou třikrát v prsy se bije, řka: Pane
nejsem hoden, abys vše] pod střechu mou, ale rci jen
slovem, a uzdravena'bude duše má. Ministrant dává
znamení zvonečkem, aby lidu začátek posledního dílu
mše svaté oznámil. Potom přijímá kněz prvé tělo, pak
krev Páně,řka: Tělo...potom krev Pána našeho
Ježíše Krista zachovcjž duši mou k životu
věčnému. Amen. Když kalich vytřel a přiodíl, kráčí
na levou stranu oltáře, kde svaté přijímaní, slo'va písma.
svatého, .- V slavnost aneb oběť konanou se vztahující,
čte, a pa'“ u prostřed oltáře lid pozdravuje, řka: „Pán
s vámi,“ ;. na levé straně oltáře stoje vyzývá lid k mod
litbě, volaje: Modleme se, odříkává poslední sbírku (kol—
lektu), liuavšak odpovídá: Amen. Kněz nebo jáhen
zvěstuje lidu konec nejsvětější oběti, když praví neb
pěje: Jděte, mše jest (dokonána), nebo v modré barvě
slouže vyzývá k dobrořeěení řká: Dobrořečme Pánu;
aneb při mši v černé přeje zemřelým věčné odpočinutí,
volaje: Ať odpočívají v pokoji, a lid odpovídá v prvních.
dvou pádech: Diky Bohu, v třetím však: Amen. Kněz
požehná lid, jestli není mše v černé barvě, a jde na
pravou stranu, čte posledni evangelium, obyčejně podlé
sepsání svatého Jana k. I, 1—14 veršu, při slovech:
„A slovo tělem učiněno jest“ vtělenému slovu, Ježíši
Kristu, hluboce se pokloní, a tím dokončí mši věřících,.
kteří odpovídají: Budiž Bohu díkal ——



112

Cvičení se v ctnosti. Znajíce krásný a hlu
aboký význam všeho toho, co se při oběti mše svaté
'děje, budmcž vždycky s pravou pobožnosti a pozorností
při ní přítomni. Vše, co se koná, dobře považujme, a.
k svému vzdělání a posvěcení obracujmc; tak se nám
z tohoto prameně lásky Boží hojná milost' a nebeské
požehnání vyprýští.

(Modlitby církevní, jak se jich kněz při oběti mše
svaté ke cti nejsvětější Trojice modlí, nálezaš doslovně
.v kancionále Bečákově).

I I. 0 kázam'ch.

Co pak mimo mše svaté ještě více náleží ke
službám Božím?

Kázaní, slyšení slova Božího, přináleží také ke
službám Božím.

Proč pak přináleží také kázaní kstužba'm Božím?
Poněvadž hnčd v prvním křesťanském věku bylo

čtení a výklad svatého evangelium hlavni dil mše svaté.
Je-li tedy na tom dosti, když v nedeli a ve

svátek jen tichou mši svatou slyšínie?
Není, máme se také vynasnažovati, slavným služ—

bám Božím, kázaní a pak křesťanskému cvičení pří—
;tomni býti.

Proč máme kázaní slyšeli?
Kázaní máme sljšeti: 1. poněvadž na kázaních

slovo Boží se přednáší a vysvětluje; 2. poněvadž
velmi málo lidí prm dy víry svaté patrně & dosti dů—
\odně ví; nebo mnozí v mladém \eku nedlouho a
nedosti pozorně vyučování slyší, na němž víry a
mrmů se lvkaiící ucení důvodně se prednášejí.

Co musi činiti, kdo ., kazani užitek míli chce?
Kdo z kámni užitek míti chce, musí: 1. bez

'roztlžitosti u \ehni pozorně poslouchali; 2. to, co se
pmídá, musí na sebe ohrám ti, a ne na jiné v_vkládatí;
3 musí opravdm ou vůli míti & se piičiuiti, ucení ka
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zatele v skutek uvésti. „Kdo jest z Boha, slovo Boží
slyší.“ (Jan VIII, 47). — „Blahoslavení, kteříž slyší
slovo Boží, a ostříhají ho.“ (Luk. XI, 28). ——Příklad
máme na Marii, sestře Marty pečlivé. (Luk. X, 39).

Cvičení se v ctnosti. Ochotněa pozorněpo
slouchej slovo Boží; a však při tom pamatuj vždy na
slova svatého apoštola Pavla: „Ne posluchači zakona
spravedlivi jsou u Boha, ale činiteli zakona spravedlivi
(nalezeni) budou.“ (Řím II, 13), a chovej se tak, jak
kazatel učí.

s. 2. O třech posledních církevních přikázaních.

C. Které jest třetí církevní přikázgní?
Třetí církevní přikázaní jest: Ctyryceti dnů půst,

čtvero suchých dnů, a jiné ustanovené posty zacho
vávati; též V pátek a v sobotu od masitých pokrmů
se zdržovati.

Co jest to: postiti se v církevnímsmyslu?
Postiti se v církevním smyslu jest: od masitých,

nebo také i jiných pokrmů, nápojů a rozkoší se zdržo
vati z té příčiny, abychom horlivěji Bohu sloužiti mohli.

Co poroučí třetí církevní přikázaní ?
Třetí církevní přikázaní poronči, abychom v pá

tek a v sobotu od masitých pokrmů, v ostatních
ustanovených postech pak také všelikého pokrmu z
mléka 3 vajec se zdržovali, lečby platný &všeobec
ný obyčej, jaký ve mnohých krajinách uveden jest,
takových pokrmů požívati dovoloval.

Co ješte" více žádá třetí církevní přikázaní, aby
docela vyplněno bylo?

Aby třetí církevní přikázaní docela vyplněno
bylo, musíme sobě v ustanovené posty také nějakou
ujmn učiniti, která v tom pozůstává, abychom jen
jednou za den do sytosti jedli. '

Jak se může půst snášně rozděliti ?
8
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Půst se může snážně rozděliti: 1. V půst úplný;
& 2. v půst neúplný.

V čem záleží půst úplný?
Půst úplný záleží vtom, že dovoleno jest, toliko

jednou za den do sytá se najísti, a jistých pokrmů se
zdržovati.

Kdy pak se lan/0 úplný půst porouči?
Tento úplný půst se porouči: 1. v čtyryceti dnech

před velikonoci, t. j. od středy popeleční až do bílé
soboty, vyjma toliko neděle; 2. ve středu, v pátek a v
sobotu tak zvaných suchých čili kvatembrovýeh dnů;
3. v den před narozením Páně, před Božím bodem
svalodušním, před slavnosti sv. apoštolů Petra a Pavla,
před nanebevzetim bl. Marie Panny, a před slavnosti
všech svatých; 4. ve středu a v pátek ctyr tydnů ad—
ventních.

Kdo pák jest !: úplnému pos/n zavázán?
K úplnému postu zavázán jest každý katolický

křesťan od 21. až do 60. roku, jestli žádnou těžkou
práci nekoná, a bez patrneho uškodéni svemu zdravi
postiti se může.

V čem záleží půst neúplný ?
Půst neúplný záleží v tom, že se od všech masitých

pokrmů zdržeti musíme, nejsouce při tom zavázáni jen
jednou za den do systosti se najísti.

Kdy pák máme len/0 neúplný půst zachovávali?
Tento neúplný půst máme v každý obyčejný pátek

po celý rok zachovávati.
Kdo jesi !; neúplnémn poslu zavázán?
K neúplnému postu zavázán jest každý katolík od

7. roku svého, lečbý ho bída, obecné neb zvláštní do
volení vymlouvalo. *)

*) V lom ohledu ne v rezličných biskúpatvích mnoho umirnilo
& proměnilo. Jedenkaždý se má dle nařízení od svého bis
kupa daného & z kazatelně oznámeného zachovati.
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V které tedy dny na Moravě dovoleno není maso
nebo masité pokrmy požívali ?

Na Moravě není dovoleno maso nebo masité pokr
my požívati:

1. V každý pátek po celý rok; 2. v-každou středu
kvatemhrovou; 3. ve středu popeleění; 4. v zelený
čtvrtek, velký pátek a bílou sobotu; 5. ve dny (svat
večery) před Božím hodem vanoěním a svatodušním.

Proč puk. se poroučz' v čas poslů zvláš-Í od ma
sitých, pokrmů se zdrželi ?

Poněvadž maso a masité pokrmy, ačkoliv sami v
sobě nic zlého nejsou, příliš chutné a příjemné jsouce,
tělu smyslnému lahodí, a proto tělesné zadosti rozmno
žují, které však zdrženlivosti od masitých pokrmů kro
ceny a mrtveny bývají.

Kdo pak se Opravdové pos/í?
Opravdové se postí, který nejen od pokrmů, ale i

od hříchů se zdržuje, horlivě se modlí a hojně almužnu
uděluje. „Modlitba s postem a almužnou lepší jest,
nežli poklady zlata schovavati.“ (Tob. XII, 8).

Proč umíme uxlunorené pos/y zachovat—ati?
Mame ustanovené posty zaelíovavati, abychom: 1.

příklad Kristův a svatých následovali. „A postiv se
(Ježiš) čtyryeeti dnů a étyryeeti nocí.“ (Mat. IV, 2), ——
2. za své hříchy pokaní Čllllll. Toto pravi Hospodin:
„Obraťte se ke mně celým srdcem svým v postu, plaěi
a kvílení“ (Joel II, 12), — 3. své zlé žádosti krotili.
„Toto pak pokolení nevymíta se jedině skrze modlitbu
a půst.“ (Mat. XVII, 20), — 4. svou poslušnost církvi
katolické osvědčili.

Jest přes/onomí poslů a uimy lě'žz'íýhřích?
Ano; zlomyslna neposlušnost k cirkvi jest těžký hřích.
Cvičení se v ctnosti. .Když Adam a Eva ze

stromu zapovězeného jedli, uložený půst nedrželi, a tím
sobě i nám jak na těle, tak i na duši velmi uškodili;
člověče! naně se hned z mládí od lahodného pokrmu
a nápoje zdržovati, abys později i od hříchu škodlivého
se postiti mohl.

8%
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D. Které jest člvrlé přikázaní církevní?
Čtvrté přikázaní církevní jest: Nejméně jednou

v roce svému nařízenému knězi se zpovídati, a pří-„..f
času velikonočním velebnou svátost' oltářní přijímati.

(20 poroučí člvrlé církevní přikázaní ?
Ctvrté církevní pí'ikázaní porouči: každoroční

Zpověď, jakož i svaté přijímání při času velikonočním.
Proč poroučí církev nejméně jednou v roce se

zpovídali ?
Aby každého přinutila, nejméně jednou v roce s

Bohem se smířiti.

Proč poryučí církev nejménějednou v roce ve
lebnou svátost ella'i-ní přijímali?

Aby poznala, kdo s Kristem a s ní v obcování stojí;
Proč praví lolo pi—ikázanícírkevní : nejménějed

nou v roce ?
Poněvadž toto přikázaní jen pro ty nejvlažnější

křesťany dano jest. Horlivý křesťan častěji, mnohý každý
měsíc i více se zpovídá, a k stolu Páně přistupuje.

Proč poroučí církev, abychom při času veliko
nočním přijímali?

Poněvadž v tom času památka smrti a vzkříšení
Páně se koná, každý tedyr pravověřicí skrze přijímaní
těla Páně ukazuje, že na umučení, smrtí a vzkříšení
Kristově podíl míti žádá.

Kdo jest len nařízený kněz, jemuž při času velí
konočním se zpovídali máme ?

Nařizený kněz jest vlastní farář, nebo jeho kaplan;
z důležitých však přičin'dovoluje církev i jinému knězi,
který od biskupa k slyšení svaté zpovědi zplnomocněn
jest, se zpovídati.

V, kterém sla'ří má člověk začíli se zpovídati a
:vátogt olla'i-ní přijímali?

Clověk má začíti se zpovídati a svátost oltářní při—
jímati, když dosti rozumný a vycvičený jest, aby tyto
svátosti k svému užitku přijal, což duchovní pastýř nej
lépe posouditi může.
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Cvičení se v ctnosti. „Co spomaha . . . dlouho
zpověď odkladati, a od svatého přijímaní se vzdalovati?
Hleď co nejdříve se očistiti, spěšné jedu (hříchů) se
sprostiti, a lék (těla Páně) přijmouti, a jistě poznáš, že
ti lépe bude, nežli kdybys dlouho odkládal“ (Nasledov.
Krista kni. IV. kap. 10. čís. 4).

E. Které jest pa'lé církevní přikázaní ?
Páté církevní přikázaní jest: V zapovězený čas

svadebného veseH nedržeú.
Co se skrze pa'lé církevní přikázaní zapovídá'.2
Skrze páté církevní přikázaní se zapovídá: od

první neděle adventní, až do svátku svatých tříkrálu,
aneb zjevení Krista Pána, & od popelecné neb ška-'
redé středy až do neděle provodní svadebné VCSCll
držeti.

Kdy pak se ještě také zapovídá, svadební veselí
drželi?

Svadební veselí držeti, se ještě také zapovídá.:
každý den postní, tedy každého týdne v pátek a so
botu; nebo den postní jest den zdrženlivosti a kajíc
nosti; též i v neděli a zasvěcený svátek se zapovídá.,
poněvadž jsou to dni pobožnosti, ne však rozpustilé
veselosti.

Proč pak se tedy v tyto svaté časy a dny sva
dební veselí zapovída' ?

Poněvadž se takovéto veselí s kajicností a pobož
nosti těchto svatých časů a dnů nesrovnává.

Mvolzla-li by se však v tyto svaté časy a dny
svátost stavu manželského tiše přijmoulí ?

Ovšem; jen by musel o tom místní biskup věděti,
a kžtéto tiché svadbě své biskupské povolení dáti.

Cvičení se v ctnosti. „Jest čas pláče a čas
smíchu, čas kvílení a čas skákání“ (Kazat. III, 4). -—
A však „radujte se v Panu vždycky: opět pravím ra
dujte se, mírnost vaše znama bud' všem lidem; Pán
blízko jest.“ (Filip. IV, 4——5).“Q—



Čtvrtá hlavní částka.
0 svátostech a svěceninách.

!. úřadě—loni.

0 svátostech vůbec.

Jest na tom dosti k spasení, abychom věřili,.
doufali a příkaz./ani zachovat—ali?

Neni; abychom spasení byli, jest nám nevyhnutelně
potřebná milost Boží; nebo bez milosti Boží nemůžeme
ani dobře věřiti, ani doufati, ani příkaz—anizaehovávati.
„Bůh zajisté jest, který působí v nás chtění, i vykonání,
podlé vůle své.“ (Filip. II, 13).

Co jest milost Boží?
Milost Boží nejsou tělesná dobrodiní Boží, která.

sice také milosti slují, nýbrž vnitřní nadpřirozené dary,
které nám Bůh )( spasení duše naši uděluje.

Kolika-a' jest iaai-fast BOŠž?
Milost Boží jest dvojí: Milost skutečná, a po

svěcující.
Co jest milostvskutečná?
Milost skutečná jest, která nás vzbuzuje k dobrému,

& nám pomáhá„ abychom to dobré také vyplnili.
Nutí-»li nás milost skute—čimk dobrému?
Ne; my činíme dobré docela dobrovolně.
Působí—li mílosť Božská sama to dobré ?
Nikoli; my musíme také s milosti Božskou dle

možnosti působiti; nebo jestli člověk s milosti Boží
pilně pracuje, vždy hojněji ji dosahuje; jestli však ji
zanedbává, ztratí ji konečně doc ela.
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Co jesi milos-Íposre'cující?
Milost posvčcující jest, kterouž spravedlivi & svatí

před Bohem se stáváme, a kteía tak dlouho v nás pře
bj'va., pokud v sta\u spímedlnosti jsme. Ona se také
jinak jmenuje naše osl'n'avedlnční nebo naše posvěcení.

Po ivs-l expy—(mediačnínebo posvěcení. hříšníka?
Ospíavedlněni nebo posvěcení hříšníka jest jeho

přechod 7c stavu hříchu a nemilosti, do stavu milosti
a přátelství Božího.

Může-li však sobě Ici-I's-m'limilost ospravedínňní
zasloužili ?

Ne: „Vickni bývají ospravedlnění darmo, skrze
milost jeho (Boží) pro vykoupení, které jest skíze Ježíše
Krista. (Rím 111,24).

Odkud:—'oospr avedlne'm' hříšníka svůj poč/itek.bere ?
Ospravedlnčni hříšníka bere svůj počátek od před

cházející skutečné milosti, která ho osvčcujc, a vzbuzuje,
aby se k Bohu obrátil. „Bezc mně nic nemůžete uči
niti“ praví Pan (Jan XV, 5). ——Příklad m:íme na Sa
maritánce (Jan IV), na Pctími (Luk. XXH, 61—62),
na Pa\10\i. (Skut. ap. IX). '

Wuže—lí však člorek Into milost Boz": .n:_.',1n.2\-nys—
lem a rozumem [1/7]o;.e-nJm clia,-.,.ali:

Nikoli; poněvadž jest dar nadpřirozený, pouze (lu
chovni, kterého člověk ani okem svým viděti, ani uchem
slyšeti, ani tělem cítiti, & protož také ani rozumem svým
pochopiti nemůže.

C0 učinil Ježíš Kríxms abl; člověka ujixfil že
v sku/i:„ jemu lulu poxrčcuj. cí milost uděluje?

Ježíš Kristus ustanmil viditelne znamení této ne
viditelné milosti, ktera človeka posvěcuje.

Jak pull jmenujeme tyto viditelné znamení nevi
dilelué milosti Boža od Jež zše KMA-la /-.:našemu po—
svěcení uxlmzovené .?

My jich jmenujeme: Svatosti.
C0 jest tedy svátost?
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Svátost'jest viditelné znamení neviditelné milostí,
kteréž od Krista Pána k našemu posvěcení ustano
veno jest.

Což přináleží k svátosti .?
K svátosti přináležeji tři částky: 1. viditelné zna

meni, 2. neviditelná milost, 3. ustanoveni od Krista Pána.
Kolik takových svátostí ustanovil Ježíš Kristus?
Ježíš Kristus ustanovil sedm svátostí, které se

jmenují: ]. Křest, 2. biřmování. 3. svátost' oltářní,
4. pokání, 5. poslední pomazání, 6. svěcení kněžstva,
7. stav manželský.

Odkudž to víme, že není ani méně ani více než
sedm Sírálosli?

Z jcdnomyslného učení církve katolické, „která
jest sloup a utvrzení pravdy.“ (1 Tím. III, 15).

Kterak býváme skrze svátosti posvěcení?
Skrze svátosti býváme posvěcení, když nám

některé pořádným spůsohem posvěcující milost' 3 os
pravedlnění nděluií, jiné tutéž milost' v nás rozmnožnií.

Kdy nám milosťposvěcujíci a ospravedlnění po
řádným spůsobem bývá udělena ?

Milosť posvčcnjící a ospravedlnění pořádným
spůsobem ve svátostech křtu :) pokání nám udělena
bývá.

Jak rozdělujeme .evale' svátosti ?
Svaté svátosti rozdělujeme: 1. ve svátosti mrtvých,

a 2. ve svátosti živých.
Které se jmenují svátoslí mrtvých?
Svátosti mrtvých se jmenují: křest a pokání.
Proč se jmenují svátosti mrtvých?
Poněvadž při jejich přijímáni života milosti ještě

nemame, aneb aspoň míti nemusíme.
Které se jmenují svátodi živých?
Svátosti živých jsou: 1. bií'n'lovaní, 2. svátost ol

tářní, 3. poslední pomazání, 4. svěcení kněžstvo., 5. stav
manželský.



121

Proč se jmenují svátosti živých?
Poněvadž onen, který je hodně přijímá. pro Boha.

živý jest, t. j. v stavu milosti Boží se nalezá.
Od koho mají svátosti moc svou k působení?
Svátosti maji moc svou k působení od svého

původa Ježíše Krista.
Kdo jest ten řádný rozdávač svatých svátostí?
Řadny rozdávaě svatých svatosti jest biskup a kněz,

který od Ježíše Krista, kněze nejvyššího, za náměstka
ustanoven jest. „Jakož mne poslal otec, i ja posílám
vás,“ pravil Ježíš Kristus. (Jan XX, 21).

Co učinila církev katolická, aby přijímání svatých
svátostí člověku požehnané způsobila ?

Církev katolická přidala k oněm od Ježíše Krista
ustanovenym znamením posvěcující milosti rozmanité
obřady a modlitby.

Cviěcní se v ctnosti. Važ sobě svatých svá
tostí, a přijímej je hodně a horlivě; varuj se však, je
svým zlořeěenim zneuctívati.

ll. oddělení.

0 svátostech zvlášt.

Š 'l. 0 křtu svatém.
Co znamená slovo Ici-lití?
Slovo křtítí znamena: vodou umytí.
Kdo podlé svědectví písma svatého křtem při—

pravoval lid na příští Ales-Mše?
Jan, syn Zachariáše a Alžběty, kterého také Jana.

křtitele nazývá-me. (Luk. III, 16).
Byt-ti tento křest Juna, předchůdce Páně, svá—

tostí ?
Nikoli; nebo ještě nebyl od Ježíše Krista ustano

ven; on byl jen znamením pokání.



Kterým! xlory ustanovil Ježíš svátost iii-lu sva—
tého ?

Ježíš po svém vzkříšení pravil k učenníkům svým:
„Jdouee učte všecky národy, křtíee je ve jménu Otce,
i 83113 i Duehn svatého.“ (Mat. XXVIII, 19), a, těmi
slovy ustanovil svátost křtu svatého.

C0 jest křest (lírislú) ?
Křest (Krislů) jest nejprvnčiší a nejpothbnější

svátost v které člověk skrze Vodu :: shno Muži od
hlíchu prvopočátečnéhu, i od všc-Iíkíwh jin_."(h Sku
tečných h1í(hů, pokud se jich před křtem dopustil,
očištěn & v Kristu jako nove stvoření k v čnému
ži\otu zrozen & pesxěum b\ui.

Proč se jmenuje křest ta nejprrnčiší svátost ?
Křest se imenuje nejpuvněiší mátost, poněvadž

prvé pokřtěni h_vtimusi ne m ž nějakou jinou svátosť
piij'nnutl m!!zeme.

P: 01,se jmenuje křest la nejpotřebnější svátosí?
líí'estjmvnnje se nejpotřelmější svátost, poně

vad'ž, bez“ ki'íu žádný. ani dítě spasení dojíti nemůže.
„Odpověděl Ježíš: Amen, amen, pravím tobě, nenarodi-li
se kdo znovu z vody a ?. Ducha, svatého, nemůže vjíti
do království Božího“ (Jan III, 5).

Proč pral-iš, že .se lsí'cet ne'-„tuje skrze vousu (:
slovo Boží?

Poněvadž křtíee vodu na. hlavu lejeme a při tom
říkáme: „Já tebe křtím ve jménu Otec i Syna, i Ducha.
svatého.“ (Mat. XXVIII, 19).

Jakou vodu. máme. ke ii)“ht má? ?
Vodu přilozenou, 'nká jest v ře(e ve studni a

prameni, new Cosmu ;á jest., abvehom platně křtili;
přeee však máme, kde se to státi může, křtíei nebo
svěcenou vodu \ziti.

Alůž'e- lí pak také křest"rody někdy nahrazen býti ?
Ovšem, jestli křest vody nemožný jest, může se

nahraditi křtem ze žádosti aneb křtem z krve.
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Co jest křest ze žádosti?
Křest ze žádosti jest dokonalá láska k Bohu s.

předsevzetim, všecko činiti, co k slmseni slouží, násle
dovně i křest přijmouti. „l—Cclomiluje, z Boha se naro—
dil & zná Boha.“ (1 Jan IV, 4).

Co jest křest % krve?
Křest z krve jest snnť mučdlnieká pro Krista.

podstoupena. „Kdo svou duši (svůj život) pro mně
ztratí, nalezne ji.“ (Mat. X, 39).

Jaké milosti křest svatý uděluje, čili co působí?
K4est svatý působí:
l. Odpušteni l4ií4l444 p4vop'44'.4te("ml4'— i všech

jiných před křtun spáehnnmh h:"ichů, i4k4ož i Všech
večných 44 časných 4res444. „Kdo uvěří a pokřtěn
bude, Spasen bude.“ (Mar. XVI, 16). 2. Duši naší na
ki—msvatém Božská milost' se 444lel44ie,skrze kterou

my ospravedlnění s_vnv Božími a dědičemi \ěčného
Spa.—ení 4444'nenihýnime. „Bůh nás spasenv učinil
skrze obmytí druheho nalozeni 44obnovení Ducha sva
tého. .ahjehom osp4awedlnenijsouce milosti jeho byli
dčdičové podle nadeje žixota věčného. (Tvt. III, 5—7).
3. 04444444,jenž knst sum" plij4maj4 „házejí do rir
kve. a ú l_vj iími učiněni h(ulií. „Skrze jednoho Du
cha my všickni \ jedno tělo pokřtěni jsme.“ (1 Kor.
XII, 13). A4. N44 duši se 4444444ne'/„rušitelné znamení
vtlačuie: proto kzest S\'?ll_\"nemuže ví4e než jednou
platné 44bez smrtelného hříchů se přijmomi.

Kdo může platně lež/ili?
V čas potiehj muže jedenknždý elověk platně

křtíti; \šak ale kmm pOJÍll) 44.ují toliko li—kupové
a fnráii právo kluti, s jeji4l4 pak puwlenun mohou
také jiní kněží a jnhnove k4t444.

C0 musí len, kdo k?11,činili?
Ten kdo ki',44 musi: ]. 4n4tiúmvsl. že 4l44'e podlé

ustánoveni Ježíše K4ist.4 kíiíti; 2. musí 44:4osobu,
ktelou křtí, píi4ozeno44 vodu lití; 3. musí pli líh spolu
ta slova říkati: Ja tě kilím ve jménu Otce i Syna i
Ducha svatého.
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Co jsou kmotrové, kteří se ke křtu berou?
Kmotrové jsou zastupcové křtěnce, a svědkové křtu

svatého.

Co jsme při křtu skrze kmotry Bohu slíbili ?
My jsme skrze kmotry slíbili , vždy v katolické

učení věřiti, hříchu zemřiti, a ctnostné živu býti.
K čemu však jsou kmotrové zavázáni?
Kmotrové jsou zavázáni, ty, které ze křtu zdví

hali, v nedostatku aneb při nedbanlivosti rodičů, v
křesťanském náboženství dobře vyučovati.

Co sobe"mame o kmotřich pamatovati?
Kmotrové mají býti: 1. dobří katolíci; 2. nemohou

s tím, kterého ze křtu zdvíhali, ani s jeho rodičemi do
sňatku manželského vstoupiti (dle sněmu Trid. v seděni
XXIV e. 2).

'Cvo pak nám při křtu katolického křestana ob—
zvlašt do oka pada?

Obvzlášt' nám do oka padají při křtu jisté církevní
obřady.

Obřady křtu svatého.

Jak se mohou sna'žně obřady křestní rozděliti ?
Obřady křestní mohou se snažně v obřady před

křtem, při křtu, a po křtu svatém rozděliti.

Které jsou církevní obřady před křtem svatým?
Kmotrové zůstavají s dítětem ke křtu přinešeným

u dveří kostelních stati , na znamení , že křest dveře
k pravě víře a do svaté církvi otvírá. — Kmotrové dá
vají jméno některého svatého křtěnci, aby jej ne jen v
životě svém ctil, ale také vždy příklad jeho následoval.
Kněz dýchá třikrát na tvář dítěte, aby ukázal, že člověk
při křtu svatém milost Ducha svatého dosahuje. -— Kněz
znamena dítě na čele i prsích znamením svatého kříže,
na úkaz, že v Ježíše Krista věřiti, jej veřejně vyznávati,
milovati, a kříž jeho trpělivě nésti ma. — Kněz klade
ruce na hlavu dítěte, jak to činil Ježiš, když maličké
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žehnal (Mar. X, 16), a dává sůl dítěti do úst, aby,
když odroste, jemu duchovní a Božské věci příjemně
chutnaly. — To zaklínaní ducha zlého znamená, že
křtěnec skrze hřích dědičný moci ďábla podroben, křtem
svatým ale od něho sproštěn jest. — Kněz klade na.
dítě štolu, a uvádí jej do chrámu, aby s Kristem na
životě věčném podíl vzalo. — Při vchodu do svatýně
modlí se kněz i kmotrové snešení apoštolské a modlitbu
Páně, na úkaz, že pravá, víra a vroucna modlitba člo
věku milosti křtu svatého zasluhuje. — U křtitelnice
dotýká se kněz slinou uší a nosu dítěte, aby tím ukázal,.
že křtěnec jako onen hluchoněmý od Ježíše Krista uz—
dravený (Mar. VII, 33), svaté pravdě uši a srdce ote—
vříti a posvětiti ma. ——Když však křtěnec slíbil že
ďábla i všech hříchů a skutků jeho se odříká, maže
jej kněz svatým olejem na prsich a mezi pleci na zna—
mení, že jako hrdina Kristu proti světu, tělu a ďáblu
udatně bojovati má.

Které jsou ty církevní obřady při křlu svatém?
Kněz promění modrou štolu v bilou, na znamení

té radosti a nevinnosti, kterouž laskavý Bůh křtěnce
obdařil; a pak táže se jej: zdaliž věří v Boha Otce
Syna, Ducha svatého? a chceli pokřtěn býti? aby tím
ukázal, že Bůh žádného ke křtu svatému nenutí, nýbrž
jednomu každému vůli svobodnou nechává; a pak křtí,
když leje vodu na hlavu dítěte a říká: N. ja tebe kř—
tím ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Kteří jsou církevní obřady po křtu svatém ?
Po křtu svatém býva dítě na vrchu hlavy svatým

křížmem pomazano, na znamení, že skrze křest svatý
pomazaným Paně, knězem a dědičem království Božího
učiněno jest; a protož jako kněz sebe za oběť živou a
svatou Bohu položiti má, aby věno kralovstvi Božího
dosáhlo. — Kněz dává dítěti bilé roucho, aby jemu
ukázal, že od hříchů očistěno nevinnost svou k soudu
Božímu zachovati ma. -— Posléze podává. dítěti hořící
svíci, ktera samého Ježíše vypodobňuje, napomínaje jej,
tak živu býti, aby jako Ježiš všem dobrým příkladem
svítilo, a propustí pokřtěného v pokoji a s Pánem Bohem..
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Cvičení se v ctnosti. Člověče! obnovuj častěji
slib křestní, zachovavcj bílé roucho nevinnosti vždy ne
poškvrněně, a předchazej všem dobrým příkladem jako

„Ježíš Kristus.

S. 2. () biřmování.

Co znamená slovo bířvnovati?
Slovo biřmovati jest latinské a znamená posilňovati.
Co jest biřmování?

, Biřmování jest svátost, v které pokřtěný člověk
skrze svaté ki'ížino a slovo Boží od Diu—hasvatého
v milosti Boží posilněn bývá, aby víru svou stále
vyznával, a podle ní živ byl.

Proč praríš, že pokřtěný člověk bývá bířmorán?
Poněvadž křest jest duchovní zrození, biřmování

však jest duchovní posilúovaní; narozen musí člověk
prvé býti, nežli se může zesíliti, a k životu věčnému
zrůsti.

Proč pravili, ž skrze ki-ížmo a slovo Boží lala
svátost se uděluje '?

Poněvadž biskup kříž na čele křížmem znamená,
říkaje: Znamenám tebe znamením svateho kříže, a po
silíiují tě křížmem spasení ve jménu Otce i Syna i Du
cha svateho. Amen.

Které mila.in uděluje, čili co působí svátosí biř
mova'ni?

' Svátosť biřmování působí. rozmnožení posvěcu
jící milosti. a uděluje zvláštní milost-', aby pokřtěný
člověk viru stále vyznával, a podle ní živ byl. Víla
čuje také na duši nezrušitelné znamení, proto nemů
žeme také častěji než jednou biřmováni býti.

Kdo byl první touto svá/oslí biřmomin?
Apoštolové v učenníci Páně byli první desátého

dne po nanebevstoupení Ježíšově skrze milosť Ducha
svatého biřmování. „Jan zajisté křtil vodou, pravil Je
žíš, ale vy pokřtěni budete Duchem svatým po nemno
hých těchto dnech.“ (Skut. ap. I, 5).
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Kohož pak apoštolové nejp-rvé biřmovali?
Svatý Petr a Jan biřmovali obyvatele Samarské od

Filipa, učennlka, pokřtěná (Skut. ap. VIII, 14), a svatý
Pavel biřmoval křesťany Efeské. (Skut. ap. XIX, 6).

Kdo tedy biřmovat první křen/any ?
Apoštolové biřmovali první křesťany.
Kdo může tedy až po dnes biinnovati?
Pořadným spůsobem mohoujen biskupové biřmovati,

poněvadž jsou řadni naměstkové svatých apoštolů.
Může-li každý člověk pokřtěný biřmování při

jmouli ?
Ovšem; radno však jest až k dospělému věku čekati.
Jak musejí dospělí lidé spořádání býti, aby biř

movám hodně přijato bylo ?
—Aby biřmování hodněpřijato bylo., musejí ob—

zvláštně dospěh lidé ve víře, a v tom, co se té svá
tosti týká, dobře vycvičeni & v stavu milosti býti;
mají se, také modlitbou & jinými dobrými skutky k
tomu připravili, a spíše neodchazeti, až biskup pože
hnání udělí.

Je-li biřmování !: spasení novy/'mutclne"potřebné?
Neni; byl by pak přece hřích, kdybychom jej z

nedbalosti neb lhostejnostl nepřijah.
Proč jsou i při biřmování kmotři?
Aby biřmovance k biřmovaní uvedli, a jim potom

v duchovním bejl radou a skutkem pomahali.

Obřady církevní při biřmování.

Které jsou ty nejznamenitější obřady svatého
biřmování?

Nejprve všickni kleknou prosíce pospolitě Boha.
o milost Ducha svatého, poněvadž svatí apoštolové mod
líce se přijali Ducha svatého. (Skut. ap. H, 1). _—
Biskup vztahuje ruce na biřmovauce, na znamení, že
se jim skrze tuto svátost" hejna milost Boží podává. -———



128

Čn klade ruku na hlavu biřmovanců, aby jim ukázal,.
že pevni a stáli ve víře a ctnosti býti mají. — Biskup
maže čelo svatým křížmém, které z oleje a balzámu
pozůstavá, a od něho na zelený čtvrtek posvěceno býva.
Olej vyznamenava, že biřmovaný k boji proti zlému
posilněn jest, balzám však, že libeznou vůni křesťanských
ctností ze sebe vydavati má.. -— Biskup děla kříž na
čele biřmovance, aby mu ukázal, že za kříž Kristu se
nikdy styděti nemá, ale povinnen jest, víru svou stale
vyznávati, a podlé ní vždy živ býti. — Biskup dává
biřmovanému políček na znamení, že udatný bojovník
Kristů hotov býti má, všecky nesnaze a protivenstvi
pro Boha snášeti, přeje k tomu pokoj Páně, a prOpou
štěje biřmovaného udělí jemu svaté požehnání.

Cvičení se v ctnosti. PosilněnDuchemsvatým
bojuj udatně proti tělu, světu a ďáblu, a plň vždy bez
strachu všecky povinnosti katolického křesťana.

5. 3. O nejsvětější svatosti oltářní.

Co jest svátost oltářní?
Svátost' oltářníjest nejsvětější svátost',jest pravé

tělo a pravá krev Pána našeho Ježíše Krista pod
spůsobami chleba a vína.

P:;oč pravíš, že svátost oltářní jest to nejsvětější
:vátost?

Poněvadž nic velebnějšiho, nic světějšího býti ne
může jako Tělo Páně.

Proč pravíš, že svátost oltářní jest pravé tělo a
pravá krev Pána našeho Ježíše Krista ?

Poněvadž tak to Ježíš Kristus výslovně pravil, když
tuto svatost svým uěenníkům slíbil a ustanovil.

Kdy pak Ježíš tuto svátost svým uěenníkůmslíbil ?
Když pět tisíc lidu pěti chleby a dvěma rybičkama

nakrmil, druhého dne v městě Kafarnaum takto k lidu
mluvil: „Ja jsem chléb živý, jenž jsem s nebe stoupil
. . . a chléb, kterýž já. dam, tělo mé jest (jenž vydám).
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za život světa . . . Kdo ji má tělo, a pije mou krev,
má. život věčný.“ (Jan VI, 51—55).

Kdy však Ježiš sváloďollářní ustanovil?
Ježíš Kristus svatost oltařní při poslední večeří

ustanovil, když se svými učenniky beránka velikonoč
ního jedl, a sice: 1. Vzal chléb a kalich s vínem. 2
Požehnal oběho a řekl nad chlebem: „Vezmete a jezte:
T otot' jest tělo mě, které za vás vydano bude
(1 Kor. XI, 24); a nad kalichem: „Píte z toho všichni:
Tentoť jest kalich mě krvé, kteráž bude za Vás
vylita. (Luk. XXH, 20). 3. Dal obé přítomným apo
štolům k požívání. 4. Pravil: To ěiňte na mou pamatku.
(1 Kor. XI, 25).

_ Co xe stalo při slovech Ježíšových: Tolofjest
těla má ?

Slovy: „Totoť jest tělo mě“ proměnil se chléb ne—
viditelným spůsobem v pravé tělo Ježíše Krista.

Co se stalo při slovech: Tento!vjest kalich mé
krve '!

Slovy: „Tentoť jest kalich mé krve“ proměnilo se
víno neviditelným spůsobem v pravou krev Ježíše Krista.

Co mmmenujl slovu : Této, k/eré za vás vydáno
bude, — krev, kteráž bude za vás rytina?

On)r znamenají tu oběť, kterouž Ježíš Kristus.
Otci nebeskěníu na kříži za odpuštění hříchů položil.

Co znamenají slovu: Vezmete a iezte, a pak
píle sz.-lo/zo všichni?

Ony ukazují, že tato oběť těla a krve Ježíše Kri
sta jest pravý pokrm a nápoj duši naši.

Proč prac-il Ježíš : To čiňte na mou puma/ku?
Poněvadž chtěl, abychom činili, co on činil, chléb

v tělo, víno v krev jeho proměnovali, obě Otci nebe
skěmu obětovali a požívali, dokavadž nepřijde.

Komu Ježíš tu moc udělil, to činili, co on při
poslední večeří činil?

Svým apoštolům a jejich náměstkům, to jest, všem:
řádně v církvi posvěecným biskupům a kněžím.

9
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Kdy pak vykonávají biskupové a kněží tuto moc?
Při každé mši svaté, když před pozdvibováním

nad chlebem a vínem slova Ježíšova: „Totof jest tělo
mé, a. totoť jest krev má, vyslovují. “

Co se tedy p7i pozdvihovám pod spůsobami
chleba a vma naleza. ?

1. Pod spůsobomi chleba jest živé tělo Ježíše
Krista, následovně i krev jeho 1 duše přítomná. 2. Pod
spůsobami vina jest netoliko krev, ale i tělo Ježíše
Krista; on jest pod jednou každou spůsobou :: pod
jednou každou i sebe menší částkou té spůsoby, cely,
jakožto Bůh a člověk, přítomen.

Co z toho následuje?
Z toho následuje: 1. že Kristu Ježíši v nejsvě

tější svátosti oltářuí se klanětí máme (Sluvuoeť Božího
těla); 2. že onen, jenž svátost oltární jen pod jednou
spůsohou, aneb také jen v nějaké částce Hostie suite
požívá, celého Ježíše Krista, to jest, jak tělo jeho,
tak i jeho krev přijímá; 3. že Ježíš Kristus, dokuď
ty spůsoby ztráveny nejsou, pod nimi vždy přítomen
ostává.

Co rozumíme spůsobami ?
Spůsobami rozumíme, co pod smysl padá: podobu,

barvu, chuť, vůni, & těm podobné věci, při nejsvětější
svátosti oltářní tedy pšeničný chléb a. hroznové vino.

Když kněz svatou H'OSlŽlláme neb dělí, láme-li
také tělo Kristovo ?

Ne, on láme &dělí toliko spůsoby, tělo však KllStOVO
jest v každé i tě nejmenší částce cele & živé přítomno.

Proč Ježiš xvalosl olluřnz nxlanoail?
Ježíš svámst' oltářní ustanovil: ] na památku

svého umučení a smrti své. „Kolikrátkoli budete chléb
tento jistí, & kalich piti, smrť Páně budete zvěstovati,
dokavádž nepujde“ (1 Kor. XI, 26). 2 Za pnkrlll
duším vířiuich !( životu \ečuemu. Rekl jim Ježiš:
Amen, amen, pravím vám: Nebudete 11 jisti tělo Syna.
člověka, a pití jeho ktev, nebudete míti v sobě života.“
(Jan VI, 54).
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Jsme ledy povinni svátost' oltářní přijímali?
Ano, isme povinni svátost' oltářní přijímrti, poně

vadž to Ježíš Kristus zřetelně poručil, aji ustanovil
bychom zde k životu věčnému krmeni byli. (Jan VI,
51.—52)

Kolikral isme povinni pod tézžkým hříchem svátost oltářní přijímali?
Dle nařízení církevního pod těžkým hříchem po

vinni jsme svátostí oltáíní nejméně jednou v roce a to
sice píi času velikonočním piijímatí. (Viz. IV církevní
přikázani str. 116).

Kdy puk obzvlášt máme velebnou svátost' 011mm
p7íjmouti?

Máme obzvlášť velebnou svátosť oltářní přijmouti
V čas nebezpečenství smrti, ponělež potr.-won k
věčnému spasení jest. „Kdo ji mé tělo, a pije mou
krev, má život věčný: a já ho vzkřisím v den nejpo—
slednějši.“ (Jan VI, 55).

Co ještě více žádá církev?
Jest také žáííosť církve, ahyji věřící její častěji

v roce přijímali, poněxaílž duší lid kí'ch pr:_vív cln
chovní pokrm jest. „Nebo tělo mé pravě jest pokrm:
.a krev má právě jest nápoj. Kdož ji mé tělo, a pije
mou krev, ve mně přebývá ajá v nem.“ (Jan VI, 56—57).

Cvičení se v ctnosti. „Dej mi sebe samého
(Ježišil) a dosti mi jest . . . bez tebe nemohu býti, &
bez tvého navštívení žíti mi nelze. Proto časteji k tobě
přistupovati .. . musim, abych snad zbaven pokrmu
nebeského na cestě nezahynulf“ (Nasl. Krista kniha IV.
0. 3. čís. 2).

O nejsvětv'ši svátosti oltářní jako oběti novo
zákonní.

Viz o oběti mše svaté druhé církevní přikázani
str. 102).

o*
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O nejsvětější svátostí oltářní jako
pokrmu duše.

a) O přípravě k hodnému přijímání této svátosti,
Co jest svaté přijímání?
Svaté přijímaní jest opravdové požívání těla a. krve

Páně jako pokrmu duše.
Co působí v nás svaté přijímání?
Svaté přijímaní působí: 1. spojuje nás co nejužeji

s Kristem, a rozmnožuje v nás posvěeující milost. „Kdo
jí mé tělo a pije mou krev, ve mně přebývá, &.já, v
něm.“ (Jan VI, 57), 2. oslabuje zlé žádosti a. dává silu
ke všemu dobrému. „Kdo zůstává ve mně a já v něm,
ten nese ovoce mnohé.“ (Jan XV, 5), 3. jest zavdava
kem budoucího našeho z mrtvých vstaní a věčného
spasení.“ (Jan VI, 55).

Působí-ti ale svaté pi'ijínuini vždy spasitelně?
Ne; nehodné přijímáni nepůsobí Spasitelně, ale věčné

zatracení na nas uvaluje; hodně však přijímaní tím
větší milost působí, ěim lépe jsme se připravili.

Proč puls nehodné pi—ijunáni uvuluje na nás
věčné zatraceni?

Poněvadž jest velmi těžký hřích, jest bezbožnosť
Jidášova, nejhrozuější svatokrádež. Příklad máme na.
Jidáši, o němž Spasitel praví: „Dobré-by bylo jemu, by
se byl nenarodil.“ (Mat. XXVI, 24).

Co musime ledy činiti. chceme- li velebnou xva
tost 011777711hodně p7ijmou/i?

Clu e..ne- li vclebnou svátosťoltářní hodně příjmouti,
musíme se k tomu dobře připravili. „Zkusiž pak sám
sebe člověk, atak z toho chleba jez, a z kalicha pí,
nebo kde jí a pije nehodné, odsouzení sobě jí a pije.“
(1 Kor. XI, 28————29).

holee7 a jest 7777177(na l.,/eia k. hodnému p7ijt—
mám uclcbné svátosti oil/tim poh ebnajes-1.3

l'íípr: va, kterrá k hodnéínu píijímání velí-buě
mátosd nháiní polivbná jest, jest dvojí: jedna se
týká duše, (Lulín tela.
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V čem záleží příprava duše se týkající ?
Příprava duše se týkající záleží v čistotě svě

domí a pobožnosti srdce.
00 jest lo.' čisté svědomí míli?
Čisté svedomi míti, jest: aspoň všech těžkých

hříchů plázným hvti, to jest, ve stavu poměcujicí
milosti Boží se nalezoti.

Co mus: tedy hříšník činili, chce-Ii neisvele'jšt
svatostvhodne piijmouli?

Hřišnik musi prvé své svědomí skroušenou & upří
mnou zpovědi očistiti.

Dělají-li všední hřib/tové přijímáni nehodné ?
Neděiají, umenšuji však jeho užitky; protož máme

své srdce také i od všeliké náklonosti k hříchu očistiti.

V čem záleží pobožnostvsrdce?
Pobožnosť srdce záleží: ]. ve vzbuzováni víly,

naděje a láskv; 2. ve klanění se. nejsvětěiší svátosti
oltárníě 3. ve vděčném připomínání smrtiJcžíšc Krista,
na jejížto památku tnto svitosť ustanovena, a jí poží
vati narizeno jest; 4. v pokoře a provozování jinvch
křestanskýa h ctnosti. Z\láště pak v lásce k bližnímu

Jak se máme podlé těla připravili, abychom ve
lebnou svatost olta'im hodně 7177Jalt

Abychom \elebnou svitost oltářní hodně přijali,
máme kromě nebezpečné nemoci, 1. od dvanácté půl
noční hodiny lační býti to jest nemáme jisti ani píti;
2. máme v poctivém oděvu, a s největší uctivosti
ke stolu Páně přistOUpiti.

b) () tom, co při přijímání velebné svátosti oltářní
činiti máme.

Co mame činiti, když před přijímáním konfdeor
:e izka ?

Kd\ž před prijímáním konňteor, to jest, obecná
Zpověď se říká, máme ještě jednou lítost' nad svymi
hříchy \szuditi. dež kněz lidu e\atou Hostii uka
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zuje, máme se jí pokorně klanětí, v prsy se bíti, &říci:
Pane, nejsem hoden, abys vešel pod střechu mou, ale
toliko rci slovem, a uzdravena bude duše má.

Kterak se chováme p?i piwijzmámHoslíe svaté ?“
Při přijímání llostie svaté mravně ústa otvíráme,

jazyk na dolejší ret vykládáme, bílé roucho jestli před
rukama jest, píed sebe bereme, pozn ame Hostii svatou
bez všeho žvýkání, a bez dalšího v ústech zadržování.

o) O tom, co po svatém přijímání činiti máme.
Co máme po svatém přijímáni činiti ?
Po svatém přijímání máme:
l. Kristu Ježíši za tu neskoučenou milost' děkovatí,

kterou nám tím prokázal, že k nám přijíti ráčil; 2. jemu
v pokoře se klauěti; 3. jemu se obětovati; 4.jeho pro—
síti, aby se svou milostí v nás stále ostal; 5. viru, na—
dějí &lásku vzbuzovati, a všecko učiuéně dobré před
sevzetí obnovovatí; 6. jemuvšecky své bídy a všecky
potřeby duše i těla přednášeli.

Jak mame den přijímání zlra'víli?
Máme se všech světských veselosti a'rozkošl varo

vatí, a celý ten den, pokudž možná. jest, vginábožném
čtení a spasitelném cvičení ztíávití. WH

Cvičení se v ctnosti. Modli se křesťane,když
nejsvětější svátost oltářní přijímáš.“ chž Bože, Spasi
teli můj! aby častým užíváním tvého tajemstvi horlivost
mě pobožnosti se rozmáhala! (Nesl. Krist. kniha IV
c. 4. čís. 5).

Obřady této svátosti.
Viz obřady mše svaté str. 106.

3. 4. O svátostí pokání.

O tom, co nejprv o této svátostí věděti potřebajest.
Co jest svátostvpak/iní ?
Svátost pokání je.—tsvátost, v které k tomu zří

zený kněz na místě Božím hííšhikovi hííchy po křtu
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svatém spáchané odpouští, když hříšník z nich skrou—
šeně a úplně se vyžná, a opravdovou vůlí má se po
lepšili, a pravé pokání činiti.

Kiev-ýjest ten zřízený kněz ?
Zřízenjr knčž jest onen, který od svého řádného

biskupa k slyšení zpovědi náležitě zplnomocněn jest.
Proč pral—iš: na nn'xte' Božím?
Poněvadž hřích jest uražení Boha, a proto Bůh

sám, a kněz jen na místě Božím člověkovi hříchy od
pustiti může.

Proč praríš : že se hříchy po křtu xpcichané ve
svátosti pokání odpoušlějí?

Poněvadž hříchy před křtem spáchané vc svátosti
křtu se odpouštějí.

Také—liJežíš Kristus hříšníkům spáchané hříchy
odpouštět ?

Ano; Ježíš Kristus kajícím hříšníkům hříchy od—
pouštel.

Který jest hříšník kuji/ci? :
Hříšník kající jest onen, který své hříchy pozná,

jich lituje, z nich skroušeně a úplně se vyzná, oprav
dovou vůli má se polepšiti, a pravé pokání činiti. —
Příkladem jsou Ninivetští (Jonas III, 5): Maří Magda—
lena (Luk. VII, 36—50), šlakcm poražený (Mat. IX,
1—2), Petr hořce plačící (Luk. XXII, 62), lotr kající.
(Luk. XXIII, 41).

Komu odevzdal Jež-iš moc, hříchy odpoušlěh'?
Ježíš odevzdal moc, hříchy odpouštěti svým apošto—

lům, řka: „Přijměte Ducha svatého: kterýmž odpustíte
hříchy, odponštčjí se jim, a kterýmž zadržíte, zadržany,
jsou. (Jan XX, 22—23).

Měla-li tulo moc i po smrti apoštolů lrvali?
Ano; moc hříchy odpouštěti měla vždycky trvati,

poněvadž, 1. Kristus prostředky spasení pro všecky časy
a. pro všecky lidi ustanovil; a 2. poněvadž vždycky
hříšníci jsou, kteří odpuštění potřebují.
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Na koho přešla lala moc hříchy odpoušléli?
Moc hříchy odpouštčti přešla od apoštolů na jejich

řádné nástupníky, to jest, na biskupy &kněze katolické
církve.

Kdy odpoušlí biol.-up nebo kněz hříchy, a kdy
jich zadržuje?

Biskup nebo kněz odpouští hříchy, když ve svá
tosti pokání rozhřešení uděluje; a jich zadržuje, kdyz
rozhřešení odepřc aneb odloží.

.Mohon-h', všecky hříchy odpouštěny býli ?
Ano; všecky hříchy, kterých se člověk po křtu

dopustil, mohou ve svatosti pokání odpouštčny býti.
„Pakli vyzna'íme hříchy své, věrnyť jest (Bůh) &.sprar
vedlivý, aby nám odpustil hříchy naše, a očistil nás od
všeliké nepíavosti. " (] Jan 1, 9).

Komujest sva/ox! pom/.nl ;Johebnri?
Svátost' pokání jest všem potiehmí, jenžto pokitu suntém těžm leí(ŠÍll.
Které milosti dosahujeme skrze svá/ost pokání?
Skrze svátostí pokání dosahujeme: ]. odpuštění

hříchů, 2. odpuštění are.—zuvěčného, 3. milosti Boží,
4. pokojného svedomi.

V kterém biblickém podobenství zanechal nám
Ježiš Krixlus obra.-zpravé/zo pokání?

V podobenství o marnotratném synu. (Luk. XV,
11—22).

Co činil mamohltlný syn., aby od svého olee
odpus/e'm hříchů dosu/il?

anotratny' syn: ]. \ešel do sebe, a poznal své
hříchy, 2. skroušenč jich litoval, 3. učinil to opravdové
předsevzetí k otci se navrattiti, 4. vyznal mu své hříchy,
a 5. hotov byl za ně trpčti, čili zadost činiti.

Co jest tedy malé pokání činili?
Pravé pokání činiti jest: k Bohu (Otci) se zase

obrátili od nehož i—me se (my maínotíatní synové)
hříchem odvrátili, hííchy své v ošklivosti míti, opravdu
jich litovati, z nich se zpovídoti, » za ně zadííst činiti.
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Kolik ledy částekjest ke svátosti pokám'potřeba?
Ke svátosti pokání patero částek potřeba jest:

]. Zpytovám svědomí, 2. skronšenosť a lítosť, 3. oprav
dové predsevzetí, 4. zpověď, a 5. zadostčínění.

a) O zpylovaní svědomí.
Co musime činiti, chceme-li své hříchy poznali?
Chreme-li sve hříchy poznati, musíme především

_jiným Dux-ha svatého vzývati, aby nás osvítil, a nám
pozn.-ni dal, v čem a skrze co jsme zhřešili.

Co musíme potom činili?
Potom musime své myšlenky a žádosti, řeči a.

skutky, své povahy a vlastnosti dobře uvažovati, a k
zákonu Božímu přimčřovati, to jest, své svědomí
zpytovatí

Co jesi svědomí zpylovati?
Svědomí Zpytovaíi jest: sobě připomínatí, čím

jsme od poslední zpovědi, aneb od toho času, když
jsme počali hřích poznávati, zhřešili.

Jak dlouho máme své se./"domízpytovnli ?
Tím déle & pilnčji, čím déle jsme se nezpovidali,

a čím lehkomyslněji jsme Zivi byli.
Je-li časté zpytova'ní svědomí !: smí/oslí ;) kííní

potřebné?
Ovšem; nebo kdo své svědomí často nezpytuje,

není v stavu, sebe a své hříchy dobře poznat-i, aniž jich
litovati, z nich se vyznati & pravé pokání činiti může.

.la/.: se stává foto zpylova'm' svědomí vůbec ?
'Vůhec se máme upnmatovati: zdali jsme myš

lemm. Žádostmi, slovem aneb dokonce V skutku samém
zhřešili. Musíme se také upamatovati na druh (neb
rozdil) a počet těžkých hříchů, jakož i na okolností,
které hřích znamenitě zvětšují, aneb proměňují.

Nač pak při zpylova'ní zlých myšlenek musí-me
pozorovali '?

l'í'i zpytování zlých myšlenek musíme pozorovati,
zdali jsme dobrovolné oblíbení v nich měli; a při žá—
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dosterh, zdali jsme svolilí, byt' pak byl skutek nená—
sledoval.

Kterak se můžeme při zpylování svědomí na
počet těžkých hříchů upamalovati?

Můžeme se při zpytování svědomí na počet těž
kých hříchů upaínatovaíi, když se rozpomináme, zdali.
ten hřích každý den, každý týden neb měsíc, a kolí—
krůt za den, za týden, za měsíc se stal.

Jak se stává zpylova'm' svědomí obzvlášť?
Obzvlášť mámesobě Vmenínati : 1. zdali jsme proti

desate rn Božích přikázaní, aneb proti pateru církevních
přikázaní jednali; '2. zdali jednoho aneb více vlastních,.
aneb také cizích hříchůvinnijsme; 3. zdalijsme skutky
milosrdné bližnímu prokazovali, aneb jiné dobré, co
jsme povinni byli činiti, opustili; 4. zdali jsme povin—
nostem stavu svého zadost' učinili,anebojich zanedbali.

Jak pak se mohou žáci na své hříchy madno
upamnlovati ?

Žáci se mohou snadno na sve' hříchy upamatovati,
když sobě vzpomínají, jak se chovali v kostele, ve škole,
doma k svým rodičům, bratrům a sestrám, na ulici neb
na poli, sami a s druhými.

Z čeho ledy pozůstárá zrcadlo zpovědní?
Zrcadlo zpovědní pozůstáva: z desatera Božích a

patera církevních přikazaní; z sedmera hlavních hříchů,
šestera hříchů proti Ducha svatému, čtvera hříchů do
nebe volajících a devatera cizích hříchů; pak se uvažují
nejpřednější dobré skutky: modliti se, postiti se, almužnu
dávati, a povinnosti sveho stavu, které jsme plniti opo
minulí, jako n. p. dítě k svým rodičům a pěstounům,
žák k svým učitelům a vychovatelům, čeledín k svým
hospodářům.

Co má hříšník činili. když své hříchy poznal?
Hříšnlk má sobě jejich veliký počet, těžkost aoškli—

vost představovali, pak lásku a dobrotu, vševědnucnosť
a spravedlnost Boží, svou však nevděčnosť, lehkomysl
nosť a podlosť k srdci bráti a želeti, to jest, on má.
svých hříchů litovati.
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b) 0 skroušenosti á lítosti.

Co jest lítost' a skrouženosť?
Lítost' :: skroušenosť jest ošklivost' nad hřír-hem

nadevšecko zlé a vnitim bolest nad uražemm Boha,
s opravdovým před,—evzetim.Boha nikdy více neura
ziti. (Sněm Tn'dent. sed. XIV, c. 4).

Jak nniszlala lítost a skroušenost spořádána býli?
Tato litosť u skroušenosť musí: 1. vnitřní, 2. nad

přirozená, 3. nade všecko, a 4. všeobecná býti.
Kdy jest lz'tost'vnitřní?
Lítost' jest vnitřní, když netoliko v ústech, ale

také v srdci jest, když hříšník nejen skroušená slova
pronáší, alei vnitř v srdci lítostí proniknutjest. „Oběť
Bohu (příjemná,)Duch skormoucený; srdcem skroušeným
Bože nepohrdneš. “ (Žalm L, 19).

Kdy jest lllost' nadpiirozená ?
Lítostjest nadpřirozené,když hříšník skrze milost

svatého Ducha, a z nadpřirozen(ch příčin a důvodů
k lítostí pohnut jest. „Zármutek, kterýž jest podlé
Boha, působí stálé pokání k spasení.“ (2 Kor. VII, 10)

Kdy jest lítost' toliko přirozená?
Lítostjest tolikopřirozená, když hříšníkjen z při

rozených příčin a důvodů hříchů lituje, aje v oškli—
vosti má, ku příkladu, poněvadž na tomto světě nešťast
ným učiněn jest, do hanby patll. aneb do škody přišel,
n. p. syn mamotmtný. (Luk. XV).

Je- li pou/ta' přirozená lilost' dostatečná k doza
šem od Boha odpnšle'm'hire/tů.?

Není pouhá přirozená lítost' dostatečná k dosa
žení od Boha odpuštení hřít hů. „Zármutek světa spůso
buje smrt. “ (2 Kor. VII, 10).

Kdy je:! lilosť nadevšecko.?
Lítost jest nade všetko, když hříšník více lituje

proto, že Boha mazil, než kdyby byl všecko na sxětě
ztratil.
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Kdy pak jest lilosl všeobecná?
Lítosť jest všeobecná, ktl)Ž se na všecky hříchy,

žádného i.ev_\jímajíc, vzt ahuje. „Odvrať tvář svou od
lmchu mych o.vymažvšeckynepiavostimé.“ (ŽalmL,11).

Kolikera jest lítost nadpviiozena?
Lítost' nadpřirozená jest dvojí: dokonalá &nedo

konala.
00 jest lilosť dokonalá?
Lítost' dokonalá jest nadpřirozeuá bolest' a oškli

vost nad hříchem, proto žecjsme Boha, nejvyšší dobré,
ktelé nade všeckaí milovalimáme, ma'/ili; čilijest oškli
vosť nad hříchem z lásky k Bohu; piitom musi
opravdové předsevzetí b_í'ti, Boha nikdy více neura
ziti. Příklad máme na ženě hříšné. (Luk. VII, 37).

Kterak můžeme lítostvdokonalou vzbudili?
Litost' dokonalou můžeme následujícím Spůsobem

vzbudui:
Bože můj! všech mých spáchaných hříchů jest

mi srdečně líto, proto že jsem tebe, svého milování
nejhodnějšího Boha, a nejvyšší neškoncené dobré,
které srdečně miluji jími urazil. Opravdové činím
pícdsmzttí, s milostí tvou život svuj polepšiti, a ra
deji VŠ€(ko i také smí-tt: pěti, nežli tt be Boha svého
a nejvyšší dobré, jediným hiíchem opět uraziti. Dej
mi milosť k vyplnení toho mého pícdsevzetí, za to
tě žádám skrze neskončené zásluhv tvého Božského
'Syna, Pána & Vykupitele našeho, Ježíše Klista.

Co muszme činili, abychom vzbudili dokonalou
lítosl?

Abvchom vzbudili dokonalou lítosť, musíme:
Boha o jeho milosť k tomu prosili; 2. dobře

sobě1ke srdci brali, že Bůh sám _tojest, jehož jsme
urazili; 3. musíme se ve vzbuzování lítosti častěji
cvičili.

Kdy jesi člověkpovinnen dokonalou lítost vzbudili.?
Člověk povinnen jest, dokonalou Iítosť vzbuditi:
1. Když nějakou svatosti přijmouti má, a v stavu
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nemilosti se nalezá, ke zpovědi ale příležitosti nemá;
2. kdykoli v nebezpečenství smrti jest. v

Kdy jcsl velmi užitečné dokonalou lítost vzbudili ?
Velmi užitečné jest; dokonalou lítost' každý den

vzbuditi, zvláště když spat jdeme. ()na působí od
puštění všeeh hřírhů těm, kteří nemají příležitosti,
předce však Opravdovon vůli, co nejdřív možné bude,
se zpovnhuh

Co jest li'lost' mrdor'wnala'Í2
Lítosť nedokonalá jest nadpřirozená bolesť a oš

klivost' nad hříchem, buďto poněvadž hřích sám v sobě
ošklivý jest. aneb poněvadž na něj ztráta nebe a věčný
tresť v pekle následuje; při tom musí opravdové
předsevzetí býti, Boha nikdy více neuraziti.

Co mn.-í hříšník, jenž nedokonalou lílosť vzbu
zuje, činili ?

ilříšník, jenž nedokonalou lítost' vzbuzuje, musí
skrze zásluhy Ježíše Krista odpuštění svých hříchů
doufatí, a Boha, jakožto původa vší spravedlnosti a
sveho vlastního ospravedlnění začínat milovati, n._,p.
kající lotr na kříži. (Luk. XXIII, 40—42).

Klerak můžeme nedokonalou lílost' vzbudili?
Můžeme nedokonalou lítosťmísledujírím spůsobem

vzbudhi:
Bože můj! jest mi líto z celeho srdce, že jsem

tě urazil. Mam upřímně v ošklivosti a nenávidím ze
srdrre své hříchy. dilem pro iejieh ošklivost, dílem
také. proto, že jsem skrze ně nebe zratil a peklo
zasloužil. a jak velice hřírh nenávidím, a jej v oškli
vosti mám, taktéž velice milnjiod této chvíle spravedl
nost', a tebe o Bože můj! jenž jsi pramen a původ
vší spravedlnosti. Doufám od tvého neskončeneho
milosrdenství, skrze zásluhy Ježíše Krista, svého
Vyknpitele, odpuštění svýeh Spát'htlllýCíl hříchů, &.
opravdové činím předsevzetí, s milostí tvou budoucně
nikdy více nehřešiti.

Klerou lz'lost',dokonalouv li čili nedokonalou, máme
vzbudili ?
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Nejlépe učiníme, když prvé nedokonalou, & pak
dokonalou lítost vzbudímc.

Jevli zpověď bez lítosti platná?
Není; nebo kdybychom jen jednoho spáchaného

těžkého hřichů nelitovali, zpověd neplatná jest a svato
krádežna.

c) O opravdovém předsevzetí.

Co jest opravdové picdsevzeli?
Opravdové předsevzetí jest upřímná vůle život

svůi pult'pŠÍti a nikdy více nehřešiti. „Nebo kteříž
jsme lJlÍCllů zemřeli, kterakž v něm ještě živi budeme.“
(Rim Vl, 2), n. p. syn marnotratný. (Luk. XV, 18).

Jak musí lala opravdové předsevzetí sporádáno
býti?

Předsevzeti opravdové musi jako litosť: 1. vnitřní,
2. nadpřirozené, a 3. všeobecné býti.

C0 musi u sebe ustanovili, kdo upřímnou vůli
má se polepšili?

Kdo upiímnou vůli má se polepšiti, musí u sebe
ustanmiti, že (hcez ]. všech hííchů iakož iblízkých
příležitosti, a nebezpečenství ke hí"í(hů se varovati;
2. vší naklonosti ke hrichů odporovati, a všech k
zwhování milosti potíehm'ch prostředků se uchOpiti;
3. statek (izí navrátili pohoršení kteíéskrze hříchspů
SOllll a škodu ktei on bližnímu lliljl'hO cti najeho statku,
neb jinvm spůsobem učinil, zase napravili; 4. všem
nepiatelům a plotivníkumze srdce odpnstm , 5. všecky
povinnosti stavu mého bedlivě vyplniti.

Co iesl nejbližší příležitost?
Nejbližší příležitost jest osoba, spolecnost, hra at. d.

čímž člověk ob\čejně nejspíš k hříchů S\eden bývá,
jestli se ji nevystříhá.

C0 maji .s-obe'anino pamatovali, kleil nejbližš!
pnležilo.\/i li lilie/ni se nevm ?tjl“8

Onino mají sobě pamatmati, že rozhřešení kněze
„jim nic neprospívá., nj brž \inu jejich zvětšuje.
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d) o zpovědi.

Co jest zpověď?
Zpověď jest skronšené vyznání, skrze které

hříšník před knězem ke slyšení zpovědi náležitě zrl
zeným na sebe, ze svých spáa'hmívvh hřll'hů žnlnie,
aby od něho TO'Lhřt'šťnídosáhl. „Pakh vyznáme hříchy
své věrnýť jest (Bůh) a spravedlivý, aby nám odpustil
hříchy naše, a očlstll nás od všeliké nepravosti.“ (1
Jan I, 9). — Příkladem jest syn marnotratný otci hří
chy skroušeně vyznávající. (Luk. XV, 21).

Je—ti vyznání hiíc/íů k svátosti poli/iní potřebné?
Ovšem; nebo tato nevyhnutelná. potřeba vysvítá z

té moci, kterou biskupové a kněží, jako náměstkové
svatých apoštolů od Ježíše Krlsta dosáhli, hříchy odpou
štěti aneb zadržeti.

Kterak z této moci kněžské vysvítá nevyhnutelná
potřeba vyznam hříchů ?

Kněz musí prvé věděti hříchy, od kterých má. roz
vázatl; on musí také i samého hříšníka, který odpuštění
svých hříchů žádá, dokonale znáti, aby spravedhvě roz
souditr mohl, zdali hoden jest rozhřešení čili ne; a to
se jen tenkrate státi může, když se hříšník úplně a
upřímně z hříchů vyzná.

Jaku ma' býti tuto zpověď?
Zpověď má úplná a upřímná býti.
Kdy jest zpore'd úplná?
meěd' je.—atúplná, když hříšník nn sebe ze

'VSt't'll svých hříchů. z ktorí-ch se iršl'e llí'\'_\'l.|m\fldzll,
pred zpovědníkem s náležitou pozorností žaluje.

Kdy jest zponěd upřímná? _
Zpo\ ed'jest Upřímná, když hříšník bez pře-tváření

na svím Ž'alnje tak. jak se po pílném zp_\luváni své
-d0m| vinného uznává.

Jc—li zpončd úplná a up*-muni hfí ik: užífťr'mí?
Ovšem; ona l. hříšníka upokojnjn; 2. 01 mnohého

hříchů zdržuje; 3. pochybúicím pouCení, 4. zurmoucc
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ným potěšeni, 5. slabým podporu podává; 6. k náhradě
škody učiněné vede; 7. nepřátely smířuje; a 8. hříšni
kům bránu do nebes otvírá.

Je-li zpověď neúplná a neupřimna' hříšníkovi
platná?

Není; nebo když hříšník nějaký těžký hřích z
bázn' aneb stvdlivosti ve zpovědi zamlčí, zpověď
jeho neplatná jest, nno takmý hííšník dopouští se
ještě nového a těžkého (svato- krádežného) hríchů,
jímž svátostí pokání znemtívá.

Co musz hnšmk, jenž ve zpovedi nějaký těžký
hřlch úmyslne aneb z trestu/eine nedbanlivosn' zaml
čel, činili, aby odpuštění lníchů svých dosáhl.?

Hííšník, jenž ve zpovědí nějaký těžký hřích
úmyslně aneb z trestatelné nealbanlivosti zamlčel,
musí netoliko ze zmnlčeueho híívhů se zpovídati, ale
také na sebe žnlovnti: ]. v kolika zpovědíeh ten
hřích zmnlčel. 2. Musí všecky zpovědí, které po
zamlčeném hříchů v_\konnl, :: v nichžto na sebe z
těžkých hříchů žaloval, jakož i tu zpověď, v níž ně—
jaký těžký hí'íí'h zamlčel, úplne opnkovatí, jestliže v
takové zpovědí také z jiných těžkých hříchů se zpo—
vídal. 3. Musí se zpmíílntí, zdali ;: kolikrát v takovém
stnvu 11th\ ětější swito—ťoltáíní píijnl, & zdali se to
od něho také při čísu \fclikonoením stalo. 4. Musi
řící, zdali také jiné sui osti v takovém stavu píijnl.

Jul., se jmenuje zpověď, v lileze' lnz'šnik p/edešlé
vykonané zpovědi. cpu/mie“

Zpověď takm a.jmenuje se obecná zpověď (jenerální),
Co jest obcemi zpověď?
Obecná, zpověď jest, v ktole kající hříšník ,buď

všecky, bud něktelé předešlé zp0\ ědi opakuje.
Kdo jest pozinmn obecnou zpověď složili?
Obecnou zpoveď složiti jest povinnen, kte1ý ser

předešlé neplatné zpovídal.
lI/ínw- li příčiny p/i zpovědi se slydeli aneb balí, .

zima/ců szýc/a se vysílali?
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Nemáme příčiny při zpovědi se styděti aneb báti:
1. Poněvadž jsme se nestyděli před Bohem, jenž
všecko vidí, hřešiti; a poněvadž jsme se nebáli, od
něho věčně zatraceni býti, 2. poněvadž lépe jest,
z hříchů svých v soukromí zpovědníkovi se v_vzn'ati,
nežli ve hříších nepokojuě živu býti. nešťastně umříti,

a při posledním soudu proto před celým světem za“
hanbenu býti; 3. poněvadž sám zpovědník svých
vlastních křehkostí sobě povědom jest, a proto příčinu
má, aby s hříšníkem útrpnosť měl, 4. poněvadž zpo
vědník pod těžkým hříchem a pod nejpiísnějšími,
časnými a věčnými tresty k mlčenlivosti zavázán jest.

Kterak ma' h7"'z.šnlkve zpovědi mluvili?

Hříšuík má ve zpovědi: ]. Vždy zřetelně, a po
kuď možné jest. počestnými slovy z hříchů se vyz
návati; 2. má tak mluvili, aby jen od Zpovědníku, ne
však také od přistojících slyšen byl; 3. v krátce-se
vyjádřiti, hříchů svých neomlouvati, a- zbytečných
povídaček nevykládati.

Jsme-li povinni i ze všedních hříchů se zpovídali?
Nejsme povinní i ze všedních hříchů se zpoví—

dati, předce však jest to velmi užitečné a dobré.

Obřadové církevní při svaté zpovědi.

Jak začínáme zpověď ?
Dříve nežli se z hříchů svých zpovídatí začí

náme, klekneme, uděláme kříž svatý, &řekneme zpo
vědníkovi. *

„Prosím vás. ctihodný otce, za svaté požehnání,
abyih se z hř'íthů S\"'ýih dobře a úplně v_\zpmídati
mohl“ Kněz pak udělí kajícíinu hííšníkovi svaté
požehnání

Co však čiimne, když jsme od zpovč'dmlia požehiuim dosáhli?
Když jsme od 7,p0\ědníka požehnání dosáhli,

modlíme se, jestliže čas &okolnosti piipouštčjí, obec
nou zpověd, aneb kouliteox. Zní pak takto: '

10
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Já bídný hříšník Zpovídám a vyznávám se Bohu
*všemohoucimu, Marii jeho důstojné matce, všem mi
lým svatým, & vám otče duchovní na místě Božím,
že jsem od poslední Zpovědí, která se stala (zde se
čas oznamuje, kdy jsme se naposledy zpovídali) často
a mnoho zhřešil myšlením, řeči a skutky, zvláště pak
se vinen dávám, že jsem.. .(Nyní říkej své hříchy).

Jak zavíráme zpověcŽ?
Zavíráme zpověď následujícími slovy:
Těch a všech svých vědomých i nevědomých

hříchů, kterých jsem se buďto sám dopustil, anebo
když jsem příčinou byl, že od jiných spáchány byly,
srdečně lituii; protože jsem Boha, „nejvyšší a milo
vání nejhodnější dobré, jimi urazil. Ciním také Oprav
dové předsevzetí, nikdy více nehj'ešiti, a všeliké pří
ležitostí ke hříchů se varovati. Zádám vás ctihodný
otče za kněžské rozhřešení a spasitelné pokání.

Co činiti máme, když zpovědník k nám mluví?
Máme na přimlouvání zpovědníka a na pokání,

které nám za hříchy spáchané ukládá, dobrý pozor dati,
a ptá-li se něco, upřímně a pokorně odpovídati.

Co činí zpovědník, když kající/zo hříšníka za
hodného uznává, aby rozhřešení dosáhl ?

Zpovědník jemu rozhřešení uděluje řka: Já tebe
rozhřešuji od hříchů tvých ve jménu Otce i Syna i Du
cha svatého. Amen; a dělá při těchto slovích nad ním
kříž svatý.

e) 0 zadostčinění.

Co znamená za hříchy zadost činiti?
Za hříchy zadost činiti znamená: vše zlé, které se

skrze hříchy stalo, napraviti.
Kolíkeré jest to zlé, které hříšník nepraviti má?
Zlé, které hříšník napraviti má, jest trojí: 1. on

'zneuctivá svými hříchy Boha, 2. sobě, a 3. bližnímu
na. těle i duši škodí.
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Kterak může kající hříšník toto zlé hříchemsvým
:působcne' napravili '!

Když ctnostný a bohabojny život vede, kořen všeho
zlého, hříšnou žádost, ze srdce svého odstraní, a bližní—
mu na těle a duši spůsobenou škodu nahradi.

Jc-lí pak lala nahradit vždy snadná a možná?
Neni vždy snadná., často jest velmi těžká, někdy

docela nemožná; ničehož se tedy více varovati nemáme,
jako nespravedlnosti.

Kdo pak tuto náhradu. hříšníkovi obyčejněukládá ?
Kněz ve zpovědi obyčejně ukládá hříšníkovi tuto

náhradu na zadostěinění za jeho hříchy.
, Co rozumíme ledy skrze zadoslčině'ní, které ke

svatosti svatého pokání potřebné jest ?
'S'krze zadostčinéni, které ke svátosti svatého

pokání potřebné jest, rozumime ony skutky, které
knez' hříšníkovi k pokání za hříchy, z nichžto se
Zpowdal, ukládá.

Jsou_7\li..hřišníci,ačkoliv Kristus za hříchy za
dosf učinil, předce povinni i sami zadost činili ?

Ovšem; hříšníci jsou, ačkoliv Kristus za hříchy
zadost učinil, předce povinni i sami zadost činili:
„ 1. Poněvadž ti, jenž zadostičiněni Kristova chtěji

ucastni býti, spolu se přičinili, & co mohou, také konali
musejí, aby křivdy.,které Bohu učinili, zase uapravili;
příkladem jest Zaeheus, který pravil „Oklamal-li jsem
v čem koho, navracuji čtvernasobně. (Luk. XIX, 8).

2.: Poněvadž Bůh hřišniky, jimžto vinu hříchů &
tresty věčné odpouští, často ještě čaqně treslává;
priklad máme na Davidu. (2 král. XII, 13—14).

Jest zadostčinění částka svatosti pokání potřebná ?
_Ano, zadostčiněni jest částka svátosti poká .í tak

potřebná, že kromě příhody, kdyby bylo nemožné hO
vykonali, svátosť pokání neúplná by byla.

Klere' kající skutky bývají hříšníkovi na pokání
uloženy?

Modliti se, postíti se, almužnu dávati, :: jiné ka
jící skutky, jenž velikostí & povahou hříchů se srov
návají, hříšníkovi na pokání bývaji uloženv.

10'
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Kterak máme uložené pokání vykonati?
Uložené pokání máme v_\konati: ]. s pokornýnm

srdcem, 2. věrně tak, jak uÍoženo jest, 3. bez od
kladu, co nejdřív možná.
_ Je—li na tom dosti, jen od kněze uložené pokání
vykonati?

Nikoli; máme také: 1. sami sobě přiměřené kající
skutky uložiti; 2. všecky bídy a trápení, které Bůh na.

.nás posílá., v Duchu kajícím trpělivě snášeti; 3. opravdu
se polepšiti, & více nehřcšiti; a 4. odpustky od církve
udělené získati, nebo odpustky jsou také prostředek
k zadostíčiněni za časné tresty aneb pokuty.

Cvičení se V ctnosti. Hříšný člověče! poznej
sám sebe, lituj z celého srdce svých spáchaných hříchů,

„a s tím opravdovým přodsevzetím, více nehřošiti, cho
.divej vždy k svaté zpovědi. Uplně se vyznávej z hři
chů svých, a \'ynawsnažuj se, to zlé, které svými nepla
vostmi spůsobils naplavití, aby svátost pokání tobč k
spasení, ne vsak k zatlačení sloužila.

Přídavek o odpustcích.

Co jsou odpustky?
OdpllSlky jsou odpuštění časných trestů, které

bychom po odpuštěné vine hiíchů v tomto životě,
aneb po smrti trpeti měli.

Co jest čusm/ tresť?
Časný tlest jest onen, kteí y bychom buď v tomto

životě, aneb po smíti v očistci tlpčti měli.
Kteíymí. slovy K1ulus—svou cukev splnomocnžl,

odpuslliy udělovali.?
Slovy, kteíe pívé pravil Petrovi: „Tobč dám"klíčo

kíálovství nebeského: a cožb; skoli S\ážal na zemi, bu
_det žvázáno i na nebi: a cožbyskoli íozvážal na zemi,
budet. íowxážáno i na nebi.“ (Mat. XVI, 19), pak ke
všem apoštolům: „Amen pravím vám, cožkoli svážete
na zemi, budet svázáno i na nebi: a cožkoli rozvažete
na zemi, bude rozvz'ížáno i na nebi.“ (Mat. XYHI, 18)„



149

Kdo má tedy v církvi katolické tu moc odpustky
rudělovatí ?

V celé církvi má římský papež, jako náměstek
.svatého Petra, tu moc odpustky udělovati. A však dle
ustanovených pravidel mají i biskupové, jako náměst
kové svatých apoštolů, tu moc, ve svých ovčíneích od
pustky uačlovati.

Co nmseji kaloličtí křesťané o odpustcích věř-ili?
vKatoličlí křesťané musejí o odpustcích věřiti:

1. Ze pravá církev od Krista Ježíše moc dosáhla.,
odpustky udělovati; 2. že nám velmi užitečné jest,
abychom od církve udělených odpustků získali.

Také-li církev katolická (ulo moc, odpustky udě
lovali, vždycky provozovala ?

Ano; hnčď za prvních křesťanských věků církev
hřišníky přísné a spravedlivě trestala, k postu, almužně,
modlitbě a jiným dobrým skutkům zavazovala, veřejné
pohoršení veřejným trestem kai—ala,hříšníkům zjevným
přístup do chrámu a k stolu Pane zapovídala, ano často
i ze společnosti církevní vyobcovala, jako n. p. smilného
Korinta. (l Kor. V, 4—5).

Byly—li pak tyto uložené časné tresty hříšmkům
někdy promírmlé?

Ovšem, když karanec patrné důkazy srdce kajícího
dával, pohoršení dané napraviti, a Božské spravedlností
zadost učiniti se snažil: nebe když svatí křesťané, zvlášť
pak mučelníci Pane za něho se přimlouvali, byly jemu
uložené tresty bud' dílem, bud' docela od církve promí—
Duté; jako na přímluvu svatého Pavla apoštola smílný
Korint vyobcovaný (1 Kor. V, 4—5), opět do eírkv1
přijat jest (2 Kor. II, 5—8), a takovéto církevní pro
minutí uložených časných trestů sloulo odpustky.

Trvala-li dlouholala prvolnípříšná kázeň církve?
Ne, brzy přestala; a však spravedlnost Boží až po

dnes trva, ktera Spaehané hříchy buď zde na zemi, nebo
po smrti v očistci zajisté tresta.

.Kolikeré jsou tedy odpustky?
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Odpustky jsou dvojnas'obné: plnomocné i také
neplnomocné odpustky.

Co jsou plnomocné odpustky ?
Plnomocné odpustky jsou odpuštění Všech čas—

ných trestů, ježto hříšník zasloužil.
Co jsou neplnomocné odpustky?
Neplnomocué odpustky jsou ony, skrze které

ne všecky časné trcstv nýbrž jen nějaky díl těch
trestů odpuštěn bývá. Takové jsou odpustky 40 dnů,
jednoho roku, neb více let.

Kterak se mohou ješte“ dále odpust/fy rozděliti?
Odpustky se mohou dale rozděliti: na časné,

které se na jistý čas, v němž se získati mohou vzta
hují; jako u. p. odpustky mílostíve'holeta. — Stálé,
které pro věčné časy platí, jako n.p. odpustky na den
jména Ježíš. -—Osobně, kteíé jistým osobam povolené
jsou, aby je udělovaly, n. p. někteíým biskupům. —
Místní, které jistému kostelu neb oltáři přivtělenéjsou,
jako n. p. kostelům řádu sv. Františka na slavnost Por—
cíunkule. — Věcné, které jistým věcem n.p. obrazům
Ježíše Krista, Panny Marie, růžencům atd. připojené jsou.

N o čemse zakládá udělovánícírkevních odpustků ?
Udělování církevních odpustků se zakládá na ne—

skoněených zásluhách Ježíše Krista, Svatých, zvlašť pak
Panny Marie, které se také pokladem církevním nazý
vají. Sem směřují slova sv. Pa\la: „Já Pavel učiněn
jsem služebníkem, který nyní se radují z uhpeni pro
vás a doplňují to, čehož se nedostáva v utrpení Kristo
vých, na těle svém za tělo jeho, jenž jest církev.“
(Kol. I, 24).

Zduliž pak nás cnkev svymiodpustí-y zúplna od
povinného za lmchy zadostčinění osvobozuje?

Nikoli; církev nás svvmi odpustky ziíplna od
povinného za hííthy zadostčinění neosvobozuje, chce
jen: 1. ducha pokání v nás vzbuditi a odměniti horlivost,
s kterou skutkvpokání vykonáváme; „. ku pomocipři
spěii naší slabosti & nestatečnosti, jenžto nám někdy
překážejí, že Bohu tak dosti nečiuíme, jak bychom měli.
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00 pak se požaduje k dosažení odpustků?
K dosažení odpustků se požaduje: 1. abychom

byli v stavu milosti Boží, (prázdni každého smrtelného
hříchu); 2. abychom předepsané výminky vyplnili.

.Mohou—lise odpustky také i dušem v očistci při
vlastnili ?

Ano; když k tomu (laně jsou: avšak to se jen
stati může. na spůsob přímluvy neb orodovani.

Cvičení se v ctnosti. Vědouce,že Všicknico
hříšníci mnoho, přemnoho Bohu dlužní jsme; važmež

sobě: odpustků, a přičinmež se je sobě a dnšem v očistcizís ati.

5- 5. O svátosti posledního pomazání.

Co iesl poslední pomazání ?
Poslední pomazání jest svátosť, ve které ne

mocný skrze pomazání svatým olejem a skrze pře
depsanou modlitbu kněžskou, milost' Boží k prospě
šenství duše, a častěji také i těla dosahuje.

Proč se tato svatosl jmenuje poslední pomazání?
Tato svátost' se jmenuje poslední pomazání, po

něvadž mezi vším svatým pomazáním, které l'án a
Spasitel náš církvi své poručil, naposledy dávati se má.

Proč pravíš, že lala svátosl skrze pomazání svatým
olejem a předepsanou modlitbou kněžskou se uděluje ?

Poněvadž kněz svatost posledniho pomazání udě
luje, když nemocného svatým olejem maže, a při tom
předepsané modlitby církevní odříkává.

Co působí poslední pomazání ku prospěchu duše ?
Poslední pomazání působí: ]. rozmnožení po

svěcující milosti Boží; 2. Opuštění všedních, aneb
také oněch těžkých hříchů, z kterých nemocný z
netrestatelne'ho zapomenutí, anebo z nemožnosti se
nezPovídal; 3. obsvobození od zlých následků hříchů
a jejich ostatků: ll. sílu k odporování útokům a po
kušením d'abelským; a 5. pomoc proti příliš veliké
úzkosti pro přibližující se smrť a nastávající soud.
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Co působí poslední pomazání ku prospechu tela.
Posledni pomazání působí častěji také tělesné

zdraví., jestliže ke spasení duše slouží.
Odkud však lo víme, že svaté pomazání a kněžská

modlitba lylo milosti působí?
To víme ze zlov pisma svatého; nebo svatý apoštol

Jakub takto praví: „Stůněli kdo z vas, uvědiž (k sobě)
starších církve, a ať se nad ním modlí, mažíce jej ole
jem ve jménu Páně; a modlitba víry uzdraví nemocného,
a polehěíť jemu Pan, a jestliže jest v hříších, budou
mu odpuštěný.“ (Jak. V, 14—15).

Odkud lo pochází, že svaté pomazání a modlitba
lylo milosti uděluje?

To pochází jedině od Ježíše Krista, který jest
původ všech s ítostí, a tuto moc a milost' do tohoto
pomazání a této kněžské modlitby vložiti íaěil. (Sněm
Trident. sed. XIV).

Kdo může a má poslední pomazání přijmouli ?
Každý katolický křesťan, když k užívání svého ro

zumu přišcl, a těžce nemocen jest.
Jak se má nemocný k poslednímu pomazání

p?ipravili?
Nemocný se má k poslednímu pomazání píipra

viti se živou vírou a silnou důvěrnosti v Boha, s ce
lým odevzdáním se do vůle Boží; piede vším pak se
má skrze svatou zpověďdo stavu milostí Boží posta
Viti, aneb jestliže se nemůže zpovídati, má pravou

litost' a skrouženost' nad svými hříí-éhyvzbuditi.Kdy ji má nemocný pn'imoutí?.
Ma ji, možna-li, přijmouti, dokavaď ještě při sobě

jest, a po přijmutí svaté večeře.
Kolikrát ji smíme příjmouti?
Kolikrát znovu nebeZpeěně onemocníme.
Je- li poslední pomazání k spasení nevyhnutelně

potrebné?
Poslední pomazání není k spasení nevyhnutelně

potřebné, pí'edce však nemá nemocný zanedbati, ho
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přijmouti, a sice pro tolikero milostí,1jichž..skrze ně
nabývá.

Obřady posledního pomazání.

Kterak ma' býti příbytek nemocného ku přijímání
svátosti nemocných připraven ? \

Příbytek má, co možna jest, vyčištěn, stůl v jizbě
nemocného bílou šatou pokryt, křížem mezi dvěmi roža—
tými voskovicemi ozdoben býti, v čisté nádobě má své
ccná voda na stole státi, v jiné však sůl a bavlna k
oěisťováni prstů kněze od svatého oleje, nimž byl ne—
mocného pomazal, připravena býti. Vždy také mají
čtyry plátěné pásky, asi jeden coul široké, a. jeden
střevíc dlouhé na obvázání míst pomazaných rukou a
nohou nemocného přiložené býti.

Kterak má nemocný zevnitř-př'ipraven býti?
Nemocný a jeho postel má čistě oblečen býti.
Co činí kněz, když vla-račido příbytku nemocného ?
Kněz pozdraví přítomné řka: Pokoj domu tomuto,

i všem přebývajícím v něm.“ (Luk. XXIV, 36), jak
pozdravil Ježíš své učenníky; položí nádobu s olejem
svatým na stůl, vezme kříž svatý, a podává jej nemoc
nému k políbeni, bere svěcenou vodu, a kropí nemoc
ného a přítomné říkaje slova žalmu 50: „Pokrop mne
yzopem, Pane, a očištěn budu, obmej mne, a nad sníh
zbílen budu. Smiluj se nade mnou, Bože, podlé velikého
milosrdenství svého.“ Sláva Otci i Synu i Duchu sv.
atd. a pak prosí Boha, aby při vchodu jeho do domu
ďábel a vše škodlivé se ztěhovalo, věčné blahoslavenství,
štěstí Božské, radost, láska a zdraví do něho vešly,
anděl však strázce aby všecky v něm přebývající hájil.
Vzbuzuje nemocného, jestli se ještě z hříchů nezpovídal,
k“ svaté zpovědi, pakli se již vyznal, nebo neschopen
jest, se zpovídati, nechává, říkati obecnou zpověď, a pak
uděluje svátost posledního pomazání.

Co maji přítomni činiti, kdyz" kněz nemocnému
tuto svátost uděluje?
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Přítomni mají sedm žalmů kajících s litanií všech
svatých, aneb aspoň žalm 50 se modliti.

Kterak uděluje kněz nemocnému svátost posled
ního pomazání?

Kněz vezma nádobu se svatým olejem do levé ruky
kráčí k loži nemocného, klade pravou ruku na hlavu
jeho, žehnaje jej třikrát ve jménu Otce i Syna i Ducha
svatého, prosí nejsvětější Trojici, aby skrze toto skládání
rukou a orodování všech svatých všeliká moc ďábelská
v nemocném tom vyhasla; maže v spůsobu kříže oči,
uši, nos, ústa, ruce a nohy nemocného svatým olejem,
řikaje: Skrze toto svaté pomazání 'i' a své nejdobroti
vější milosrdenství, odpustiž tobě Pán, cožkolvěk jsi
skrze zrak (slech, čich, chuť a řeč, dotýkání, pokročeni
i rozkoš beder) zhřešil.

lvProč se tato svátost znamením svatého křzze
uděluje ?

Znamením svatého kříže se tato svátost posluhuje,
poněvadž skrze smrť kříže Ježíš Kristus moc ďábla zlo
mil, a nám milost? Boží a život věčný vydobil. Kněz
pak bavlnou utírá místa svatým olejem pomazané, umívá.
v soli své prsty, když některý z přítomných pomazané
mista rukou a nohou nemocného pásky obvazuje. Ba
vlna, sůl a pásky užívané maji podlé nařízení církev
ního spáleny býti.

Jak pak končz'kne'zobřady posledniho pomazání?
Kněz ve třech od církve předepsaných modlitbách

prosí Boha Otce i Ježíše Krista, Vykupitcle, za duchovní
i tělesné zdravi nemocného, dává jemu spasitelné napo
menutí, kropí jej svěcenou vodou, představuje a podává
jemu kříž Páně, aby častým pohlednutim na něj ve své
bídě se těšil, k trpělivosti se vzbuzoval, vroucně jej líbal,
nábožně objímal, a tak s Kristem trpěl i umíral.

Cvičení se v ctnosti. Jsi-li nemocen, neod
kládej svátosti umírajicich přijmouti, sice té snadno
smrtelný boj uchvátí, kdežto ti možno nebude, kněze
zavolati.



5- 6. Svátost svěcení kněžstva.
Co jest svátost svěcení kněžstvo vůbec ?
Svátost svěcení kněžstvo vůbec jest svátost.,

skrze kterou těm, jenž službě církevní se oddávají,
duchovní moc, & obvzláštní milost' prOpujčena bývá,
aby jisté církevní úřady ke cti Boží, nkspasení duší
náležitě a svaté vykonávali. „Postíce & modlíce se,
vzkládali na ně (Pavla a Barnabaše) luce. “ (Skut. ap.
XIII, 3). „Napomínám tebe, abys Opěťvzbudil milosť
Boži,kte1á.ž jest v tobě skrze vzkládáni rukou mých.“:
(2 Tim. I, 6). v

Proč pravís', že svěcení kněžstva jest svátost?
Poněvadž tuto modlitbu & toto vzkládáni rukou

Ježiš Kristus, co viditelné znameni neviditelné milosti,
která se posvěceněmu knězi uděluje, ustanoviti ráčil..

Odkud však to víme, že Ježíš K1istus skrze
modlitbu a skládání rukou biskupských knězi moc a
milost k madu ctrkcvnímn propujčuje ?

Víme to: 1. poněvadž žádný jiný, než sámJežíšKristus, tuto moc a milost knězi p10pujčiti může;9.. po
něvadž ona moc &milost kněžského úřadu až do skonám'
světa trvati má. „Aj já s vámi jsem po všecky dny
až do skonáni světa.“ (Mat. XXVIII, 20).

Proč pravis', že skrze svátostv svěcení kněžslva
duchovní moc se uděluje?

Poněvadž kněz ne tak o tělesně blaho, jako více
o věčnou spásu lidské duše pečovati povinnen jest.

V čem záleží tato duchovní moc svěcení kněžslva?
Duchovní moc svěcení kněžstvo záleží v tom,

že ]. kněží chléb a víno v pravé tělo a v pravou
krev Pána našeho Ježíše Krista, proměníti, a jei nebe-
skému Otci obětovoti, 2. že věřícím hííchy odpustíti
aneb zadnžeti, 3. že svěíené ovce vyučovatí, a 4..
ve svaté kázni spravovatí mohou.

Co jest ledy svátost svěcem kněžstva zvláši?
Svátosť svěcení kněžstvn zvlášt jest svátost,

skrze kterou ti, kteíí na kněžství svěcení jsou, moc
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jak nad pravým tělem Ježíše Krista, tak také nad
duchovním, to jest, nad věřícími, dostávají. (Efez. IV,
11—12).

Zdaliz' pak to slovíčko „kněžstvo“ jedině kněze
v sobě zahr-nade?

Nikoli; ale také nejvyšší kněze čili biskupy, i hlavu
všech biskupů a církve, svatého otce papeže.

Kteří pak jsou ještě více církevní služebníci?
Církevní služebníci jsou také: jahnové, podjahnové,

a onino, kteří čtvero menších svěcení dosahli.
Postačí-li pak již vysvěcení kněze k tomu, aby

svůj duchovní úřad úplně vykonávali mohl?
Ne; potřebí jest také k tomu, aby od svého řad

ného duchovniho představeného poslan a ustanoven byl.
„Kdo nevchazi dveřmi do ovčince, ale vchází jinudy,
tenť zlodej jest a lotr,“ praví Ježíš. (Jan X, 1).

Kdo může na kněžství světilí ?
Jen toliko biskupové; neboť na ně moc od apoštolů

nepřetržcně přešla. (Tit. I, 5).

[Může—lipak se kněžské posvěcení opět pozbýli?
Ne; poněvadž rovně tak, jako křest svatý nezruši—

telné znamení na duši vytlačuje.
Kdo může a má se stáli knězem?
Knězem stati se mi jen ten, který 24 let starý,

dostatečně vycvičen a od Boha k tomu úřadu povolán
Jest, jako Aron. (2 Mojž. XXVIII, 1).

00 mají věřící činiti, aby hodné kněze a horlivě
duchovní pastýř-e dosáhli-?

Mají všickni: 1. Boha často a horlivě o to prositi,
zvlášť pak v suché dny; 2. mají své duchovní pastýře
?Zdy co namestky Ježíše Krista považovati, vyučování
]eJlCh ochotně poslouchati a zachovavati, svaté svatosti
z rukou jejich horlivě přijímati; 3. jim važnosť prouka
zovati, a mzdu zaslouženou _davati: „Kdo vas přijímá,
mne přijímá,“ pravil Ježíš Kristus k svatým apoštolům.
(Mat. X, 40



Obřady svátOsti svěcení kněžstva.

Jakým obřadem bývá onen, který se církevní
službě oddává. do stavu duchovního přijat?

Který se církevní službě oddává, bývá obřadem
vystříhnutí pleše do stavu duchovního přijat. Biskup
stříhá jemu vlasy na hlavě, když pěvci žalm XV zpívají,
biskup a svěcenee volají při tom pospolitě: Hospodin
(jest) díl dědictví mého: ty jsi, jenž navrátiš mi dědic
tví mé“ (Žalm XV, 5), na znamení, že ten, který hodně
Bohu sloužiti, a sobě dědictví věěně vydobytí žádá,
světské 'márnosti umřiti, a jen Bohu živ býti musí.
Pak obléká biskup svěcence do komže řka: „Obleě
člověka nového podlé Boha stvořeného v spravedlnosti
& svátosti pravdy.“ (Efez. IV, 24).

Koli/vero sre'cení dosahuje ten, který na kněžství
posvěcen bývá ?

Který na kněžství posvěcen bývá dosahuje sedmero
svěcení, ětvero menších a troje větší.

Které jsou fy člyrfymenší svěcení?
Čtj'í'y menší svěceníjsou: 1. Svěcení vrátných,

kteří věřícím chrám otvírali, a na pořádek při službách
Božích hleděli. 2. Svěcení čtenářů, jichžto byla po
vinnost, písmo svatě starého a nového zákona. v chrámu
Páně ěítati. 3. Svěcení zaklínatelů, kteří nad lidmi
od zlých Duchů trápenými pobožně modlitby říkali.
4. Svěcení akolitů, kteří 0 světo la potřebně při služ
bách Božích nádoby s vínem a vodou pcěi měli. Tyto
posvěcení obyčejně v čas mše svatě od biskupa udělené
bývají; mohou však i mimo mši svatou posluhovány býti;
když na proti následující troje větši posvěcenijen v čas
mše svatě uděleně býti mohou.

K/eré jsou ty větší posvěcení?
Větší posvěcení jsou.: 1. Svěcení podjáhnů,

2. svěcení j áhn ů, jenž posvatně nádoby, a obětní spů
soby chleba a. vína na' starosti mají, knězi při oltáři
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posluhují, epištolu a evangelium zpívají, a slovo Boží
hlásají. Kdo tyto řády přijímá, slavně se zavazuje,
zdrženlivě až do smrti živu býti, v službě Boží a na
modlitbách církevních trvati. Jsout' však tyto řádové
stupně, kteří ku poslednímu sedmému řádu vedou,
jenž jest svěceníkněžstva.

Kterými obřady se řád kněžský posluhuje?
Předně táže se biskup přistojicích, zdali ti, jenž na

kněžství svěcení býti maji, toho důstojenství hodni jsou.
Potom jim dává napomenutí, které se na důstojnosť
kněžského úřadu, a svaté povinnosti jeho vztahuje. Na.
to padnou všickni na tváře své, a v hluboké pokoře na.
zemi ležíce modlí se litanii ke všem svatým. Vstana
kleknou všickni, biskup a přítomní kněží vzkládaji na.
ně ruce. Potom přijímá každý roucho mešní, zadní díl
jeho musí ale na ramenách zavinutý zůstati. Na to
následuje modlitba a vzývání Ducha svatého. Když se
píseň k Duchu svatému pěje, zasedne biskup na stolici,
a každému hlavní prsty posvatným křižmem maže, říkaje:
„Skrze toto pomazání a požehnání naše račiž Pane po-'
žehnati a posvětiti tyto ruce, aby, cokoli požehnají, po
žehnáno, a cokoli posvětí, posvěceno bylo, ve jménu
Pána našeho Ježíše Krista.“ Před obětování mše svaté
podává jeden každý svěcenec hořící svíci biskupovi, na
znamení své vroucí lásky k Ježíši Kristu, který se z
lásky k nám obětoval; biskup pak jim podává kalich
s vínem a posvatný talířek s hostií s tým povolením,
aby se jich dotékli, a při tom říka ku každému: „Přij
miž moc Bohu obětovati, a mši sloužiti za živé a za
mrtvé ve jménu Páně.“ Potom konají novosvěcenci s
biskupem mši svatou. Přijavše od biskupa políbení po
koje i večeři Páně z ruky jeho přijímají. Pak přistu
_pivše k oltáři říkají všickni apoštolské vyznání víry.
Na to vzkládá biskup na každého zvláště ruce říkaje:
„Přijmi Ducha svatého, kterýmž odpustíš hříchy, odpu
štějíť se jim, a kterýmž je zadržíš, zadržány jsou.“
Pak rozvazuje jim zadní dil roucha mešm'ho, a doko
nává s nimi mši svatou.

Kterak se dokončí obřad tento svěcení kněžstva!
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Každý novosvěcený kněz se přiblíží k biskupovi
a klekne před něho. Biskup, vezma jeho složené ruce
mezi své ruce táže se ho: Slibuješ mně a mýmnáměst
kům vážnost a poslušnost? Novosvěcený odpovídá.:
Slibuji; na to dava jemu biskup políbení pokoje řka.:
Pokoj Páně budiž vždycky s tebou. Krátce jestě napo—
mena novosvěcence, odporoučí se jejich modlitbě, udělí
obyčejně mešní požehnání, čte posledni evangelium, a.
tim se dokončí tento svatý obřad.

Cvičení se v ctnosti. Poněvadž horlivý a Dár
božný kněz jest to největší dobrodiní, které Bůh kře
sfanské obci proukázati račí; prostež tedy upěnlivě Je
žíše, našeho nejvyššího pastýře, aby v církvi své kněze
podle svého srdce vzbuditi ráčil.

S. 7. () svatosti stavu manželského.

Co jest sválosť stavu manželského ?
Svátosť stavu manželského jest nerozdvojitelný

svazek, skrze který dvě svobodné křesťanské osoby,
muž a žena, pořádně s sebou se oddávají, k čemuž
jim Bůh skrze tu svátost' uděluje milost', aby ve svém
manželském stavu až do smrti bohabojně setrvali,
& dítky své křesťansky vychovali.

Kdy ustanovil Bůh stav manželský ?
Bůh ustanovil stav manželský v ráji, když z Ada

mova žebra ženu vzdělal, a řekl: „Budou dva v jednom
těle; protož opustí člověk otce svého a matku, a přidr
žeti se bude manželky své.“ (1 Mojž. II, 24).

Co učinil Ježíš Kristus pro stav manželský?
Ježíš Kristus jej za svátost povýšil.
Kterak lo Ježíš Kristus spůsobil?
Ježíš Kristus to spůsobil, když tomuto nerozdvoji

telněmu svazku dvou svobodných křesťanských osob
obojího pohlavi posvěcujicí milost" uděluje.

Odkud však to víme, že Ježíš Kristus svazku
manželskémn dvou křesťanských osob obojího pohlavi
posvěcujicí milosť uděluje? '
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Víme to ze slov písma svatého. Apoštol Pavel
jmenuje tuto svátosť velikou v Kristu a církvi (v listu
k *Efez.V, 32), poněvadž duchovní sjednocení Krista
a jeho církví v_vpodohňuje. Manželové mají tedy tak
svaté a'věrně spolu oběovatí, jako Ježiš se stu choti
cirkvi, což se ale bez obvzláštni milosti Boží stati nemůže.

Co působí svátosř stavu manželské/zo mimo roz
množení posvěcující milosti ?

Svátosť stavu manželského působí mimorozmuo—
žení posvěcujicí milostí i tuto zvláštní milost': 1. aby
manželově až do smrti spolu blohabojně živi byli; 2.
& dítky své v bázní Boží vychovali.

Proč pak majímanželove' až do smrti spolu živibýti ?
Poněvadž svatosť stavu manželského jest nerozdvo

jitelný svazek. Písmo svaté praví: „Každý kdož pro
pusti manželku svou, a jinou pojímá, cizoloži, a kdo
pojíma propuštěnou od muže, cizoloži.“ (Luk. XVI, 18).
„Co Bůh spojil, toho člověk nerozluěuj.“ (Mat. XDŠ, 6).

Z jaké íešte" příčiny)jest stav manželský neroz
dvoyítelný svaz/.ch?

Poněvadž jest svatost" od Krista ustanovena, a jeho
krvi posvěcena; sam však ten cil, kn kteremu Bůh stav
manželský ustanovil, to žádá.

Proč pak jest stav manžetolfý ustanoven?
Stavttnanželskýjest ustanoven: 1. K rozmnožení

pokolení lidského. „Požehnal jnn Bůh, a řekl: Rosťtež,
a množte se, a naplňte zemí.“ (l_Mojž. I,v28); ?. ke
společně a olmpolne pomoci manželů.“ „Rekl Hospo
din Bůh: Neni dobře člověku býti samotnému: něiinnež
nm pomoc podobnou jemu.“ (l Mojž. II, 18); 3. jako
prostředek proti nepoí'ádné žádosti těla.“ Pro uvaro—
vani se smllství měj jeden každý svou manželku, a
jednakažda měj svého muže. (1 Kor. VII, 2).

. , v ' "

Kterak % tohoto elle stavu man—zelske/wsoudís,
že jest nerozdvojitelný svazek?

Poněvadž, jak skoro stav manželský se'rozdvojí,
tohoto cíle úplně dosahnoutl nelze.
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Jesl stav manželský potřebný?
Stav manželský jest vůbec k rozmnožení poko

ení lidského potíebný, ne však pro každého člověka
zvlášť; nebot stav svobodnv pro zvláštní osoby do
konaleiší jest.„P1avím pak neženatým a. vdovám:
Dobře jest jim, zůstanou-lí tak, jako i já. (1 Kor. VII, 8).

Co žáda církev od osob, jenž do stavu manžel
ského vstupuji.2

Církev žádá od osob, jenž do stavu manželského
Vstn ují: 1. Aby mezi nimi žádné překážky sňatku
manzelskému odporující nebylo; 2 aby z takových
úmyslů, jenž s Božským tohoto stavu ustanovením se
srovnávají do toho stavu vstoupily; 3. aby také v bázní
Boží s čistým svědomím do toho stavu vstoupily, a proto
dříve ke svaté zpovědi šly. „Nebo synové svatých
jsme, a nemůžeme se tak spojiti, jako pohané, ješto
neznají Boha.“ (Tob. VIII, 5). Příkladem jest Sára,
dcera Raguelova. (Tob. III, 16—18).

Koli/ierý jsou překážky manželství?
Překážky manželství jsou dvojnásobné: '
1. '.lakmé, ktelé manželství nedovolené činějí, n.p.

zapm čdč'nj' čas,jednoduchý slib čistoty a. j. 2. takové, které
manželshí neplatné činčjí, n. p. blízké kíevní platelství,
švagrovství, nekřesťanské naboženství jednoho díla a. j.

Je-li také numželslvi mezi katolíky a nekatolíky
neplatné ?

Manželství takové sice platné jest, předee však ho
církev nikdy neschvalovala, a nikdy nedovolila, lečby
se prvé bylo katolické vychovaní dítek písemné pojistilo.

Co musejí li, jenž do stavu manželské/io vstupují,
činili?

Ti, i(nž do stavu manželského vstupují, musejí
po pí'edešlveh tíe(h ohláškach u přítomnosti dvou
svčdku píed svym vlastním laraíem aneb od něho
splnomm němým knežem manželskou věrnosť sobě píi—
povědetí, & od nebo požehnání píijinonti.

Které pak jsou povinnosti mcmželů k sobě ve—
spolek ?

11
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Povinnosti manželů k sobě vespolek jsou:
1. Aby pokojně a křesťansky spolu živi byli;

2. aby muž svou ženu jako své vlastní tělo miloval,
živil a opatroval, žena pak muži ve slušných věcech
poslušná byla.“ Muži milujte manželky své.“ (Efez
V, 25). „„Ženymužům svým poddány buďte, jako Pánu“
(Efež V, 22). 3. Aby v starosti a souženi jeden dru
heho ne0p0uštělí, nýbrž oba dva až do smrti věrně
Spolu setrvali. (1 Mojž. II 24).

Což mají manželé povážíli, když lásku a věrnosí
manželsku rušejí?

Oni maji povážiti, že tím 1. svou slamou smluvu,
& nejsvětější svazek rušejí; 2. že domácí pokoj a dobré
Vychování dítek překážejí; 3. že se v nebezpečenství
dávají od Boha hrozně trestánu, a věčně kdysi zavrženu
býti. Příkladem jest David (2 Kral. XII), pak dva.
starci v Babiloně. (Dan. XIII). ,

Které pakjsou povinnosti manželů ke svým dílka'm?
Povinnosti manželů ke svým ditkám jsou, aby

je křesťansky vychovali, a o jejich věčné spasení i
časné potřeby péči měli. (Efez VI, 4).

Obřady svátosti stavu manželského.

Které jsou církevní obřady svátosti stavu man
želskeho ?

Zenich &nevěsta v povinnostech stam manželského
dobře vycvičeni, svátosti pokání od hříchů očištěni, a
tělem Páně posilnění, přistupují s dvouma světkami ku
kněží u oltáře stojícímu, kleknou nebo stojí před oltá
řem podlé místního obyčeje.

Co znamenají ly věnce, které se jim na hlavu
neb na prave rameno kladou?

Ty věnce znamenají čest a krásu svaté čistoty, a.
jejích vítežství nad podvodným světem, tělem a ďáblem.

Kterak potvrzuje kněz tento svazek svatéha
manželství?
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Kněz štolou přioděn táže se prvé ženicha a pak
nevěsty: zdaliž jsou svobodní od všelikého závazku
stavu manželského; a zdaliž bez přinucení do toho
stavu vstupuji? Když oboje přisvědčili, krátce jim před—
kládá jejich manželské povinnosti, a vyzývá na potvr
zení svazku manželského sobě ruce podati, a za ním
zřetelně říkati.

Kněz přcdřikává slib a závazek manželský, skrze
který ženich nevěstě lásku a věrnost, nevěsta pak že—
nichovi lásku, věrnost a poddanosť až do smrti slavně
připovídá, a k tomu Boha o pomoc, a matku Boží o
přímluvu žádá. Potom štolou ovine ruce jejich, a svou
ruku klada na ovinuté ruce jejich říká slova Kristova:
„Což Bůh spojil, toho člověk nerozlučuj.“ (Mat. XIX, 6),
a požehná to svaté manželství ve jménu Otce i Syna i
Ducha svatého: a tímto obřadempotvrdí uzavřený zvazek
manželský.

Který církevní obřad se obyčejně tomulo pože
hnání svazku manželského připojuje ?

Tomuto požehnání svazku manželského se obyčejně
připojuje obřad svěcení prstenů. Co však tito prsteny
znamenají, vyjadřuje kněz, když ženichovi a nevěstě je
podává a pravi: „Přijměte prsten věrnosti, a buďte
věrni“ Kněz pak dle prastarého církevního obyčeje
pronáší nad novým manželským svazkem požehnání
plodnosti. (1 Mojž. I, 28).

Ku konci ovádí kněz nevěstu, je—lipoctivá, a sluš—
ně-li o to žádá.

Cvičení se v ctnosti. Přivolenístavusvéhoměj
vždy Boha a své spasení na paměti. Protož také, chceš-li
do stavu manželského vstoupiti, modlitbou a dobrými
skutky zvlášť pak obecnou zpovědí se připravuj. Varuj se
však hříchem sobě cestu do stavu manželského připraviti;
nebo nemůže to štastné býti, co se hříchem začalo.

Ill. oddělení.
0 sve'ceninach (sacramentaliaJ.

Co rozumime svěcenínami vůbec ?
Svěceninami vůbec rozmmme vseliké Církevní

“požehnání a zakhnam, Jako n. p. požehnání s nejsvě11'
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tější svátostí oltářní, požehnání šestinedělky, zaklinání
při křtu svatém a. j.

Co rozumíme sve'ceninumi zvlášť?
Svěceninami zvlášť rozumíme všecko, co církev

k slavení služeb Božích. aneb k naší potřebě světí;
jako n. p. mešní nádoby, roucha., kříže, obraze, kostely,
hřbitovy, zvony, pak svěcenou vodu, olej, sůl, chléb,
maso, víno, kočičky (ratolesti) a. j.

Proč se jmenují takové věci svěcení-ny?
Jmenují se svěceniny, poněvadž viditelným zname—

ním jako svaté svátosti se udělují, ačkoliv od nich pod—
státně rozdílné jsou.

Proč pranýř, že sve'ceniny od sva/ých svátosti
podstatně rozdílné jsou?

Poněvadž svaté svátosti sám Ježíš Kristus ustano
vil, svěceniny však církev nařídila, svaté svátosti udě—
lují posvěeujici milost/ svěceniny ale nás jen modlitby
& požehnání církve účastné činí.

Proč svézícírkev věci.které k službám Božímpatřeji ?
Církev jich světí; 1. aby jich zvláštně k službám

Božím určila; 2. aby nám jich ctihodné a spasitelné učinila.
Proč pak své/i církev také pokrmy ?
Církev světí pokrmy: 1. aby příklad Ježíše Krista

následovala (Luk. IX. 16), 2. aby všecky vvčei těm,
jenž Boha milují, k dobrému napomáhaly (Rim. VIII,
28), 3. aby se na všecky tvory požehnání Boží vylilo.

Oč prosí církev obyčejně. když světí aneb žehná ?
Prosí za odvrácení Božského trestu, za ochranu

proti zlému nepříteli, za pokoj, požehnání, prospěch těla
i duše a.j.

iHome-li pak také svěcenín nábožně užívali?
Ano, nebo skrze ně býváme účastní modlitby &

požehnání veškeré církve, v jejižto jménu kněz světí
:: Žehná.

ludi, vší/.lt modlí/.brt. církve ob—zvlášťnímoc ?
_ Ovšem; poněvadž modlitba cirkve vždycky 5 mod—

litbou Ježíše a jeho Svatých spojena jest.
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Jak máme zvlášť svěcené vody užívali?
Svěcené vody mame jak doma, tak i v kostele užívati,

& při tom Boha prositi, aby nás krví Kristovou očistiti,
a ve všech nebespečenstvích milostivě chrániti ráčil.

Cvičení se v ctnosti. Kdykolvěknějakou
od církve posvěcenou věc užíváš, čiň to vždy s uctivostí
a pobožnosti, abys toho požehnani a těch milostí, za.
které kněz při svěcení té věci Boha prosí, účasten se stal.

___50

Pátá hlavni částka.
0 křesťanské spravedlnosti a dokonalosti.

!. Oddělení.
0 křeslzmske' spravedlností.

Kohož nazýváme spravedlivým?
Spravedlivým nazýváme člověka, který každému,

co jest jeho, nechava a dává, Bohu, což Božího, bližní
Inu, což bližního jest. „Davejte všem, co jste povinni“
(Rim XIII, 7). Davejtcž, co jest císařovo, císaři, a co
jest Božího, Bohu.“ (Mat. XXII, 21).

00 pak jsme podlé vůle Kristově Bohu, a co
bližnímu povinni ?

Podle vůle Kristově mame Boha nade všecko mi
lovati (Mat. XXII, 37), jemu se klaněti, &jemu slouži
ti (Mat. IV, 10). — Bližního však mame jako sebe sa.
mého milovati. (Mat. XXII, 39).

Jak se nazývá spravedlnosl, která podlé vůle
Kristově zřízena jest ?

Spravedlnost, která, podle vůle Kristově zřízena
jest, nazývá se křeťanska spravedlnost.

Kterak jedna křesťan, který vůli Boží plní?
Křesťan, který vůli Boží plní, jedna dobře, čili

spravedlivě nebo ctnostné.
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Kohož jmenujeme clnoslným?
Ctnostným jmenujeme, který Vždy tu upřímnou vůlí

má, přikázaní Boží plniti.

Kterak jedná křesfan.křerývúlíBožínezachovává?
Křesťan ten jedná. zle čili nespravedlivě.
Jak jmenujeme člověka, který vůli „Božíneplní?
Tohož jmenujeme nespravedlivým čili hříšníkem.
Co jest ledy ki'esfunxka' spravedlnosf?
Kiestanská spravedlnosť jawt: :íhvchom se zlého:

valovali & dobré činili. (Zahn XXXIII, l)).
Který jest první díl křesíunslué .spuufedlnosli?
První díl křesťanské spravedlnosti jest:

Varuj se zlého.

Co jest zlé vůbec?
Zlé vůbec jest co člověkovi škodí.
Co však člověku nejí—Iceshodí?
Člověku nej\íce Škodí hřích: protož také eprav

dové a jediné zlé iest hiích. „Hřích bídné činí ná—
rody.“ (Přísl. XIV, 34).

Co jest Mic/í vůbec ?
Híích vůbec jest dobrovolné piesmupení zákona

Božího. „Každý, kdož činí híieh, činít' i nepravosti:
& hřích jest nepravost“ (1 Jan III, 4).

Kolíkerý jesi híích ?
Hřích jest dvojí: 1. hřích prvonočzíteční, :: 2.

hřích skutečný.
Co jest Mic/z prvopočátečný?
Hi'ích prvopočátečný jest onen hřích, kterého

Adam v ráji & my v Adamovi se dopustili. a který
jsme od něho zdědili; & protož také sluje hřích dě
dičný.

Také-li ohledem na Adama jes! hžieh tento de'
díčný ?
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Nikoli, ohledem na. Adama. neniť hřích tento dě—
dičný, ále skutečný nebo osobní.

Co jes! hřích skutečný nebo osobní?
Hí'íeh skutečný jest pi'estoupení zákona Božího,

jehož se hříšník sám dobrovolně dopouští.

Kolikerým spůsobem se dopoušlzme ln'tc/m sku
tečné/to aneb osobného.?

Hí'íchu skutečného, aneb osobneho dopouštíme
se: '1. myšlením. „P1e\ráeená myšlení odlučuji od
Boha“ (\[oudL I, 3); 2. žádosti. „Jeden každý po
koušen bývá, jSá od své žádosti zachvácen á přilouzen.
Potom žádost, když počne, pmodi hřích: hřích pák, když
jest vykonány, zplozuje smrt.“ (Jak I, 14—15), 3. ře či.
„Práviín vám, z káždého slova prázdného, kteréhož
mluviti budou lidé, vydáji počet v den soudnj'n“ (Mat.
XII, 36); 4. skutky. „Všiekni my zajisté ukázáti se
musíme před soudnou stolici Kristovou, aby přijal jeden
káždý na těle vlastním, jákž činil, buďto dobre neb zlé.
(2 Kor. V, 10), 5. o p ust enim toho co činiti pn—
vinni jsme. „Kdo umí dobře činiti, á nečiní má hřích.“
(Jak. IV, 17).

Je-li pak jaký rozdíl mezi skutečnýmihříchy?
Ovšem; rozdíl mezi skutečnými hííehy jesttentn:

někteří hííehové jsou těžcí aneb smrtelní, jiní pák
malí aneb všední hiíehové.

Co jest hrt'clt snn'lelny ?
Hí'íeh smrtelný jest těžké přestoupení ákona

BOZIho.

Proč se nazývá him/t těžký také lu'zchem snn 
telným .?

Ponevadž sktze hříth těžký bj vá duše duehm—
ního života to jest, pOSXĚCIljÍtÍmilosti Boží. zbavena,
člověk b\ Vl nepíítelem Božím a \inm'm věčné umrti
učiněn a plOlO také se nazývá hííth těžký hííthem
smrtelným.

Kleie' přestupky zákona BOžlÍtOjmemg'eme tše
dm hne/ty?
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Všední hříchy jmenujeme malé přestupky zákona
Božího.

Jakou škodu přináší nám hřích smrtelný ?
Hřich smrtelný: 1. hanobí na nás obraz Boží;

2. zbavuje nás lásky a milostí Boží, i všech zásluh a
práva k nebi; 3. uvrhuje nás často do časné bídy a
konečně do věčného zatracení. Příklady máme na Kai
nu, Antiochu, Jidáši, na marnotratném synu, a na boháči.

Kteří jsou rozdílní druhové skutečných hříchů?
Rozdílní druhové skutečných hříchůjsou: ]. sed

mero hlavních hííchů, 2. šestero hříthů proti Duchu
svatému, 3. čtvero hííchů do nebe volajících, lt. de
vatero CíZí(ll hříchů.

Které jest sedmero hlavních hříchů ?
Sedmero hlavních hříchů jest: 1. pýcha, 2. la

komství, 3. smilstvo, 4. závist, 5. obžerství, 6. hněv,
.lenosť.

Které však ctnosti stoií sed—memhlavních hříchů
na odpor ?

Pokora stojí na odpor pýše, štědrost lakomství,
čistota smilstvu, láska závisti, střídmost obžerství,
trpělivost huě_\u, hmln ost v dobrém lenosti.

Co jes! pýcha?
Pýcha jest nepořadna a přílišná láska k sobě samému.

„Počátek všeho hříchu jest pýcha“ (Sil. X, 15). ——
Příklad máme na pyšných andělích (2 Petí II, 4), Na—
buchodonosom (Dan. IV,22); Heíodesu (Skut. ap. XII,23).

Koho-žnazýváme polím-ným?
Pokorným nazýváme toho, který náležitě o sobě soudí,

své křehkosti poznává. a se ponížuje. „Bůh se pyšným
plotiví, ale pokomým dava milost.“ (1 Petí V, 5). —
Příkladem pok01y jest Ježíš Klistus (Mat. XI, 19),
Maria panna. (Luk. I, 38).

Kdo se dopouští lukomst-ví?
Lakomství se dopouští, kdo po penězích, a vezdej

ších statcích nemírnč touží. „Kořen zajisté všeho zlého
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jest žádostivost“ (1 Tim. VI, 10). —- Za příklad jest
.nám král Achab (3 Král. XXI), -— Giezi (4 Kral. 5);
Jidáš. (Mat. XXVI, 15).

[(o/tož nazýváme štědrým?
Stědrým nazýváme toho, který z jmění svého al—

mužnu chudým ochotně uděluje. „Dávejte a budet vám
dáno.“ (Luk. VI, 38). — Příklad máme na starém To
“biáší (Tob. I, 19—20).

00 jest smilshvo ?
Smilstvojest divoká náklonost po hanebných těles

ných rozkošeeh, které šesté přikázaní Boží vzapovídá.
„Smilníky a cizoložniky souditi bude Bůh.“ (Zid. XIII,
4). ——Příkladem jest žena Putifarova. (1 Mojž XXXIX),
Sodoma (1 MojžXIX) ; dva starcové v Babiloně (Dan. XIII).

(20jest čistota na odpor smilstvu?
Cistota na odpor smilstvu jest ta upřímná vůle člo

věka, nic takového nemysliti, nežádati, nemluviti a ne
činiti, začby se před poctivým lidem styděti musel. „Bla
hoslavení čistého srdce, nebo oni Boha viděti budou.“
( Mat. V, 8). — Příklad čistoty máme na Josefu Egyp
ském (1 Mojž XXXIX, 9), na Susaně. (Dan. XIII, 23).

Kohož nazýváme zavisí/iným ?
Závistlivým nazýváme toho, který se rmoutí nad

štěstím a přednostmi bližního, radost však má nad “jeho
neštěstím a hanbou. „Závistí ďábla přišla smrt na svět,
a kteří mu přináležeji, následují ho.“ (Moud. II, 24 — 25).
Příklad závisti máme na Kainu .(1 Mojž IV); na bra—
třích Josefových (1 Mojz XXXVII); na Saulu (1 Král.
XVIII, 8).

Co jest láska na odpor závisti ?
Láska na odpor závistí jest radost nad štěstím a

slávou bližního, zármutek však nad jeho neštěstím a
hanbou. „Radujte se s radujíeími, plaěte s plačícímí.“
(Rim XII, 15). ——Příkladem jest nám Jonathan, který
miloval Davida (1 Král. XVIII), pak první křesťané.
(Skut. ap. IV, 32).

Co jest obžersim'?
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Ohžerství jest nemirná žádost po jídle a pití. „Neo—
píjejte se vínem, v němž jest chlipnost.“ (Efez. V, 18).
„Poetivě choďme, ne v hodování a v Opilství, ne v smilst—
vech a nestydatostech, ne v svaru azávisti.“ (Rim XIII.
13). -- Příkladem jest Holofernes (Judith XII, 20),
král Baltazar (Dan. V, 2).

Kohož nazýváme střídmým?
Střídmým nazýváme, který pokrmu a nápoje mírně

požívá. „Bděme a střízlivi buďme“ (1 Tess. V. 6). ——
Na příklad jest Jan křtitel. (Mat. III, 4).

C0 jest hněv ?
Hněv jest nepořádné rozpálení mysle nad domělou

aneb opravdovou křivdou, a žádost se mstiti. „Všeliká
hořkost á prchlivost, a, hněv i křik i rouhání buď odjáto
od vás, se vší zlostí.“ (Efez IV, 31). ——Příklad máme
na Kainovi (1 Mojž IV, 6), Esauovi (1 Mojž XXVII, 41).

Kdo jest trpělivý ?
Trpělívý jest, kdo soužení aprotivenství tiše snáší.

„Ovoce ducha jest: trpělivost . . . tichost . . . mírnost“
(Gal. V, 22 ——-23). —- Příkladem jest Job (Job I.);
David (2 Král. XVI).

V čem pozůslává lenost?
Lenost' pozůstává v tom, že přirozené nechuti k

práci hovímc, a tak své povinnosti zanedbávz'íme. „Jdi
k mravenci lenochu, a zpytui cesty jeho, a ně se mou
drosti.“ (Přísl. VI, G). ——Příklad lenosti máme na leni
vém služebníku (Luk. XIX, 23), na bláznivých pannách
(Mat. XXV, 25).

[(o/rož- jmenujmne horlivým v dobrém?
lilorlivým v dobrém jmenujeme toho, který všecko,

co se spasení duše i těla týká, vždy ochotně vykonává.
„(Bud'te) duchem vroucí.“ (Rim XII, 11). _—Příkladem
jsou svatí apoštolové. (Skut. ap. VI). '

Proč se jmenují hlavní hřib/lové?
Jmenuji se hlavní hříchové, poněvadž z nich, jako

z tolikerých hlavních pramenů, ostatní hřichověpocházejí.
Které pakjest šestero hříchúproti Duchu svatému?
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Sestero hříchů proti I)uchu svatému jest:
1. Umyslně na milosrdenství Boží hřešítí; jakou

n. p. lid za času No'e'ma (1 Mojž VI); 2. nad milo
srclenstvím Božím zoufalí: jako Jidáš sobě zoufat.
(Mat. XXVII, 5), 3. poznalé křesťanské pravdě od
pírati; jako židé (Skut. ap. VII, 51); 4. bližnímu své
mu milostí Boží nepi'áti :! záviděti; jako n. p. Kain
bratrovi svému (I Mojž IV, 5), 5.7k spasitelnémn na—
pomínání srdce zatvr'Lt—lémíti; jako Farao (2 MojŽ
VII); 6. v životě nekajíeím do kom-e úmyslně setrvat-i;
jako n. p. lotr ukřižovaný na levici. (Luk. XXIII, 39—40).

Proč se jmenují lilo lzřichovéproliDuc/zusuatému ?
Jmenují se hříchové proti Duchu svatému, poně—

vadž milosti Ducha svatého zvlašfně odporují, protož
také i obracení velmi nesnadné činí; a z té samé pří
činy praví písmo svaté: „že hříelíové tito ani na onom
světě, ani zde (leč. velmi těžce) odpuštěny bývají“
(Mat. XII, 31).

[frei—épak jest čtvero hříchů do nebe volajících?
Ctvyro hříchů do nebe volajících jes-t:
1. lhnysluá vražda. „Hlas krve bratra tvého volá

ke mně z země, řekl Bůh Kainovi.“ (1 Mojž IV, 10).
2. Němí anvh sodomskíf hí'írh. „Protož řekl Hospodin:
Křik Sodomsky'eh a Gomorrskýeh rozmnožen jest, &
hřích jejich. obtížen jest příliž“ (1 Mojž XVIII, 20);
3. "tl—'hUVálllchudých lidí vdov a sirotků. „Zdalíž
slzy vdovy nestupují na líee. S líce zajisté vstupují
až do nebe, a Pan, jenž slyší, nebude se v nich těšiti.“
(Sir. XXXV, 18—19. — Příklad máme na Faraoneeh,
kteří utískovali židy (2 Mojž I, 15—16), 4. zadržováni
:lllt'b „jímání mzdy dělníků. „Aj mzda. dělníků,
kterouž jste jim zadrželi, křiěí: a křik jejich vešel v
uši Pana zastupů,“ praví svatý apoštol Jakub k boha—
tým. (Jak. V, 4).

Proč se.jnwnuji do nebe volající?
Jmenuji se do nebe volající, poněvadž jejich bez-r

božnost', jak pravi pismo svaté, tak velika jest, že o
pomstu do nebe vola.
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Které jest devatero cizích hříchů?
Devatero cizích hříchů jest: 1. ke hříchů radíti;

jako n. p. zlý radce Absolona byl Achitofel (2 Král
XVII), 2. hřešiti veleti; jako David poručil vůdci svého
vojska Joabovi, aby Uriáše postavil do bitvý, kdežby
_padnouti musel (2 Kral XI, 14—15), '.3. ve hříších
povolovatí; jako u. p. Pilat povolil, Ježíše ukřižovati
(Luk. XXIII, 24), 4. ke hříchu ponoukati; jako Joba
manželka ponoukala, aby Bohu zlořečil (Job II, 9);
5. hříchy vychvalovati; jako n. p. židé chválili Hero
desa, že sv. Jakuba apoštola zabil (Skut. ap. XII, 2);
6. hříchy láiiti & zamlčovnti; jako Zafira tajila podvod
svého manžela Ananiáše (Skut. ap. V, 8—10), 7. hří
chu nem—stati; jako Heli netrcstal nepravosti synů
svých (1 Král III, 13), 8. na hříchu podíl br.-ití; jako
11.p. Jidáš, žradce, podil hrál na umučení a smrti Kri
stově (Mat. XXVII, 4—5), 9. cizí hříchy zastávali
aneb vymlouvnti; jako židé prosili za Barabáše, vraha,
Ježíše však nejsvětějšiho zahubili. (Mat. XXVII, 20—21).

Proč se jmenují cizí hříchové?
Jmenuji se cizí hříchové, poněvadž od jiných zpa

chané, ale i nám co spoluvinnikům připočtené bývaji.
Cvičení se v ctnosti. „Slyš synu můj! po

všecky dny života svého v paměti měj Boha; a varuj
se, abys nikdy nesvolil k hříchu, a abys neopouštél
přikazaní Pana Boha našeho . . . . Chudý sice život
vedeme ale mnoho dobrého míti budeme, jestliže se
bati budeme Boha, a jestliže odstoupííne od všelikého
„hříchu, a budcmeli dobré činiti. (Tob. IV, 6 a 23).

Který jest druhý díl kž-esÍanskéspravedlností?
Díl druhý křesťanské Spravedlnosti jest:

C i ň d o b r é.

Co jest dobré?
Dobré jest, co se zákonem Božím se srovnává.
Co však se srovnává se zákonem Boží/n? _
Se zákonem Božím se srovnávají ctnosti a do

bré Skutky.
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Co jest clnost' vůbec?
Ctnosť vůbec jest ta pevná vůle člověka, dobré činiti
00 pak jes! křesíunská cinosť zvlašť ?
Křesťanská ctnost zvlášť jest ta upřímná vůle kře

sťana, s milosti Boží všecka přikázani Boží i církevní plniti.
Je-li rice ctností?
Vlastně a vesměs mluvě, jedna toliko ctnosť jesL
Je—lí ale více druhů ctnosti, které k?cstan pro-—

vozovati ma'.?
Ano; ctnosti jest více druhů, které křesťan pro—

vozovali má; jsou totiž Božské a mravné ctnosti.
Které ctnosti jsou Božské?
Božské ctnosti jsou ty, které přímo na Boha

směíují, a jej za svuj nejbližší ohled mají.
Kolik jest Božskýclz ctností?.
'l'í'í jsou Božské ctnosti: víra, naděje a láska.

„Nyní pak zůstavají; víra., naděje, laska, tyto tři: ale
větší z nich jest laska. “ (1 Kor. XIII, 13).

Kdy puk jest človek pod snnlelným hříchem po—vinen ty lži Božské ctnosti vzbudili?
Člověk jest pod smrtelným hří(hem povinen ty

tíi Božské ctností vzbuditi: 1. hneď jak k užívání
svého rozumu píijde, 2. častěji ve svém živobýti, 3.
v čas násilného pokušení proti těm ctnostem, 4. V
nebezpečenství života, a na loži smrtelném.

Kterak můžeme tyto ctnosti vzbudili?
Víru můžeme následujícím spůsobem vzhuditi:
Věřím v tebe pravý, ve třech „osobách jediný

Bože, Otče, Synu a Duchu svatý jen ž jsi všecko
stvoíil, jenž všechno zachováváš. íídíš a spuavuješ,
jenž dobré odměnuješ a zlé trestzíš. Věíím, že Syn
Boží člověkem učiněn jest, aby nás skrze svou smrť
na kííži vykoupil, a že Duch svatý skrze svou milosť
nás posvěcuje. Věíím a v_vzuávám všecko, cos ty,
6 Bože, zjevil, co Ježíš Kristus učil, co svatí apo
šmlové kázali a svatá katolická církev nám k věí'ení
představuje. To všechno věřím, poněvadž tys, o
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Bože, to zjevil, _ejnž věčná a neskončená pravda a
moudrost isi, která ani oklámat ani oklámana bÝti ne
může. O Bože ! rozmuož vínu mou.

Naději můžeme následujícím spůsobem vzbudili:
Doufám a důvěiuji se \e tvou neskončenou do

brotu, a milosrdenství tvé, o Bože! že mi skrze ne
skončeué zásluhy sveho jeduorozeného Syna, Ježíše
Krista, v tomto živote poznání, pravou lítost' a odpu
štění mých hří(hu uděliti, po smrti pak spasení věčné
dáti, a prOpůjčiti ráčiš, abych na tebe tvaíí ve tvář
patřiti, tebe milovati, a bez konce požívati mohl.
Doufám také od tebe potřebné prostíedky ke všeho
toho dosažení. Doufám to od tebe, poněvadž jsi to
slíbil, jenž všemohoucí, věrny, neskončeně dobrotivý
& milosrdný jsi. O Bože! posilní naději mon.

Lásku můžeme následujícím spůsohem vzbuditi:
O můj Bože! já tebe miluji z celého srdce svého

nade všeeko, poněvadž nejvyšší dobré, poněvadž
neskončeně dokonalv, a vši lásky hoden jsi , i proto
tě miluji, že ,ke mně a ke všem tvorům nejvýš do
brotivý jsi. Zádám z celého srdce, rovně tak tě iní-
lovati, jako tě tvojí nejvěrnější služebníci milují a
milovali; s jejich láskou sjednocuji svou nedokonalou
lásku. Rozmnožuj ji ve mně, o nejdobiotivěiší Pane,
Vždycky více a více. Poněvadž, tedy tebe, npíírnně
a sndečně milovati žádám, a o to opravdu se přičí
ňuji, proto jest mi z celého srdce líto, že jsem tebe,
své nejvyšší dobré, které nade všecko miluji, tebe
svého stvoř,ite|e VJkupítele i posvětitele rozhněval.
Bolestně toho lituji, že jsem hřešil, že-jsem tebe,
svého VšemohoucíhoPana, svého nejlaskavějšího otce
urazil. Činím opravdové předsevzetí, vše(h hříchů
.i všech zlých pííležitostí se \aio,\'ati předešlých
nepravosti vždycky více a více litovati, zlo.—aťhííehů
častěji rozjímati, a nikdy více proti tvé nejsvětější vůlí
nejednati. Přijmi mě opět za své dítě, a dej mi milosf
k vyplnění toho mého předsevzetí. Za to tě prosím
skrze neskončené zásluhy tvého Božského Syna, Pána
našeho a vykupitele, Ježíše Krista.
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Které jsou mravně ctnosti?
Mravné ctnosti jsou onny, skrze které mravy

křesťana tak zřízené bývaji, že se Bohu _líbí.
Co znamená slovo mravy ?
Slovo mravy znamená onno jednání křesťana, které

jest zakonem přikazané.

Které jsou mezi mravnými hlavní clnosti?
Mezi mravnými jsou čtyry hlavní ctností: 1. Opa

trnost', 2. střídmost, 3. spravedlnost, lt. síla.
Kdož jest opatrný ?
Opatrný jest, který s milosti Boží nejlepší prostředky

k svému spasení volí a užívá. „Buďte ve všech věcech
opatrní.“ (Mat. X, 16). — Příkladem jest Ježíš Kristus.
(Mat. XXII, 15—21).

Koho jmenujeme střídmým ?
Střídmým jmenujeme, který s milostí Boží pokrmu,

nápoje a dovolené rozkoše mírně užíva. „Střížlivi buďte
a bděte.“ (1 Petr. V, 8). — Příklad máme na čistém
mládenci Josefu Egypske'm. (1 Mojž XXXIX, 10).

Kdož jest spravedlivým?
Spravedlivý jest, který s milostí Boží všecky po

vinnosti k Bohu, bližnímu a sobě samému plní. „Hle—
dejte nejprve kralovstvi Boží a spravedlnost jeho.“ (Mat.
VI, 33). — Příkladem jest Zacheus. (Luk. XIX, 1—10).

Který křesían jest v Bohu silný ?
V Bohu silný křesťan jest ten, který s milostí Boží,

všecky překážky víry a ctnosti zmužile a trpělivě pře—
máhá. „Odpírcjte (ďáblu) silní u víře.“ (1 Petr. V, 9).
Příklad mame na svatých apoštolech. (Skut. ap. IV,
18—20, V, 40—42).

Proč se jmenují hlavni clnosti ?
Poněvadž jsou takměř hlavou ostatních ctnosti. Nebo

"prava. ctnost srovnava se jen s opatrností, střídmosti,
spravedlnosti a sílou.

Cvičení se v ctnosti. Prava ctnost'jen v stá.
1em boji proti světu, tělu a ďáblu se dobývá. Protož
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stále bojuj až do smrti, a da ti Bůh korunu života..
(Zjev. II, 10). „Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem do
konal, viru jsem zachoval. Naposledy složena jest mi.
koruna spravedlnosti.“ (2 Tim. IV, 7—8).

Co jsou křesťanské dobré skutky ?
Křesťanské dobré skutky jsou činy, jenžto Bohu

se líbějí. a křesťanu, který je provozuje, k zásluze
jsou. „Co prospěje, bratří moji, pravi-11 kdo o sobě,.
že má viru, nemá-li skutků? Zdaliž jej bude moci víra.
spasiti? (Jak. II, 14). „Jako tělo bez Ducha mrtvé jest,
tak jest i víra bez skutků mrtvá. (Jak. II, 26).

Které jsou nejpřednější dobré skutky?
Nejpřednější dobré skutky jsou: 1. modlíti se.

2. pustiti se, 3. almužnu dávati. „Modlitba s postem
a almužnou lepší jest, nežli poklady zlata sclíovavatif“
(Tob. XII, 8).

Co jest modlitba ? víz druhou hlavni částku str. 56.
Co jest půst ? viz třetí církevní přikazaní str. 113.1
Co jest almužnu ?
Almužna jest každý milosrdný skutek bližnímu

proukažaný. „Almužna od smrti vysvobozuje, a onat'
jest, ješte čistí hříchy, a činí, že naležame milosrden
ství a život věčným“ (Tob. XII, t)). Příkladem jest
Ježíš Kristus (Mat. XI, 4—6, Jan VI, 11), Tobias I, 3),
první křesťané. (Skut. ap. IV, 34).

Kolíke-rétzo druhu jsou milosrdné skutky bližní—
mu proukazané?

Milosrdné skutky bližnímu pl'oulítlzállé jsou dvojího
druhu: tělesné nebo duchovní, podle toho, jestli se budf
těla nebo duše bližního týkají.

Kolik jest tělesných milosrdných skutků ?
Tělesných milosrdných skutků jest následujících

sedm: I.lnčne krmiti, 2. žížmvé napaieti, 3. pocestné
do domu pi'ijnnati, 4. nahé odívati, 5. nemocné na—
vstevovati, 6. vězně vysvobozovati, 7. mrtvé uctivě.
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pochovávatí. „Řekne Syn člověka (Ježíš) k těm, kteří
na pravici jeho budou: Pojdte požehnání Otce mého,
vládnete královstvím vám připraveným od ustanovení
světa. Nebo jsem laěněl, a dali jste mi jisti: žížnil
jsem, a dali jste mi píti: hostem jsem byl, a přijali
jste mne: nah jsem byl, & přioděli jste mne, nemocen
jsem byl & navštívili jste mne: v žaláři jsem byl, a
přišli jste ke mně. . . . Amen pravím vz'nn, pokudž jste
to učinili jednomu z bratří těchto mých nejmenších,
mně jste to činili.“ (Mat. XXV, 34—40).

Kolik jest duchovních milosrdných skutků ?
Duchovních milosrdných skutků jest následujících

sedm: 1. hřešící trcstnti, 2. nenmělé nčití, 3. pochy
bniícím dobře raditi, 4. zarmoucené těšiti, 5. křivdy
trpělivě snášeti, 6. uhližnjicím mile odpouštěli, 7. žn
živé a za mrtvé k Bohu se modliti. „Kaž slovo, na.
bízej v čas i v neěas, trestej, pros, žehří ve vší trpěli
vosti & učení.“ (2 Tím. IV, 2). — „Modlete se za sebe
vespolek, abyste spaseni byli.“ (Jak. V, 16).

Cvičení se v ctnosti. Pomni že jen víra účin—
livá tebe spasiti může, &volej tedy s nábožným pěvcem
casto: „S vírou svou chci skutky spojit, činit, co jest
dobrého, neb bez skutků nelze dojit živobýtí věčného“
(Písně ke mši sv.: Co na hoře Kalvarii. Věřím).

u. oddělení.
0 křesíanské dokonalosti.

Které povinnosti Ježíš Kristus obvzlášíne' na—
_poroučil?

Povinnosti, které Ježíš Kristus obvzláštně na
poručil, jsou: ]. hledati nejprv království Božího :)
spravedlnosti jeho; 2. zapřiti sebe samého; 3. vzíti
kříž svůj; 4. následovali Krista; 5. tichým a pokor
ným býti; 6. milovati nepí'átely své. dobře činiti těm,
kteří nás nenávidí; modliti se za ty, kteří nám proti—
venství činí, :: utrhají nám. „Ježíš řekl učenníkům
svým: Chce-li kdo za mnou přijíti, zopří sebe sám, a.

12
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vezmi kříž svůj a následuj mne.“ (Mat. XVI, 24). —
„Učte se ode mne, nebo jsem tichý a pokorný srdcem.“
(Mat. XI, 29). ——„Milujte nepřátely své, dobře čiňte
těm, kteříž vás nenavidí, a modlete se za ty, kteříž
vám protivenství činí a utrhají vam.“ (Mat. V, 44).

K čemu nás vede učení a příklad Kristův?
Učení a příklad Kristův vede nás ku křesťanské

dokonalosti. „Buďtež vy dokonalí, jako i Otec váš nebeský
dokonalý jest.“ (Mat. V, 48).

V čem pozůstáva' kresíanska' dokonalosř'.2
Křesťanská dokoualosťpnzůstává vtom, že prázdni

nepořádné lásky k světu a k sobě samým, ve všem
& nade všecko Boha milujeme.

Poradil také Kristus k dosažení křesťanské do—
konalosti zvláštní prostředky ?

, 'Ano, obvzlášťně ony, jenž evangelické rady na
zyvame.

Které jsou tyto evangelické rady?
Následující tři jsou evangelické rady: ]. dobro

volná chudoba, 2. ustavičná čistota, 3. dokonalé po
slyšenství pod vrchním aneb spravcem duchovním.
„Rekl Ježíš: Chceš-li dokonalým býti, jdi, prodej, co
máš, a rozdej chudým, a budeš míti poklad v nebi; a
pojd, nasleduj mne.“ (Mat. XIX, 21).

Kteří pak lidé obvzlastne' povinni jsou, tyto
evangelické rady plnili?

Obvzlašťně povinni jsou tyto evangelické rady pl
niti: řeholní osoby, a všechny ty, které se k plnění
jich slibem slavně zavázaly.

Můžeme-li ve světském stavu také křesfanské
dokonalosti přiměřený život védsti?

Ovšem; když ne podlé Ducha světa, nýbrž podlé
Ducha Kristova živi jsme.

()dporuje-li duc/í světa Duchu Ježíše Krista?
Ano, jak to zřetedlně z slov Ježíše vidíme, který

vkrasném horském kazaní osmero blahoslavenství zvěstoval.
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Co pak jest osmero blahos'lavmství?
Osmero blahoslavenství jest onných osmero vý—

borných ctností, kterým Kristus Pán na hoře vyučo
val (Mat. V, 3—10), a pro které člověka blahosla
veným nazval, & ty jsou následující:

1. Blahoslavení chudí Duchem: nebo jejich jest
království nebeské. — Chudí Duchem jsou pokorni. —-—

Kdo jest pokorný ? viz str. 168.
2. Blahoslaveni tiší: nebo oni zemí vládnouti budou.

Ko/zož nazýváme tichým?
Tichým nazýváme, který křivdy trpělivě nese. ——

Příkladem jest Ježiš ukřižovaný. (Luk. XXIII, 33—40).
3. Blahoslavení lkajicí: nebo oni potěšeni budom
Kdož íest lkajícž?
Lkajiei jest, kdo nad svými neb cizými hříchy

pláče, n. p. David (Zalm L). Petr apoštol (Mar. XIV,
72). Maria Magdalena (Luk. VII, 38). Ježíš plakal nad
bezbožným Jeruzalémem. (Luk. XIX, 41—42).

4. Blahoslavcní, kteříž lačnejí a Žíznéjí po spra
Vedlnosti: nebo oni nasycení budou.

Kohož nazýváme lačm'cím a žízm'cím po spra
vedlnosti ?

Lačnicím a žíznicím po spravedlnosti nazýváme
toho, který den ode dne spravedlivějšim a lepším býti
se snaží, jako n. p. kající David. „Jako jelen dychti
p9 studnieích vod: tak dychtí duše má. po tobě Božel“
(Zahn XLI, 2).

5. Blahoslavení milosrdní: nebo oni milosrdenství
dúdmu

Kohož nazýváme milosrdným?
Milosrdným nazýváme, který se nad bídou a křeh

kosti lidskou slituje, chudým almužnu uděluje, a uhlí
žujicim mile odpouští, n. p. Ježíš Kristus (Mat. XI, 5;
Luk. XXIII, 34).

6. Blahoslavení čistého srdce: nebo oni Boha
viděti budou.

Kdo iesl čistéhosrdce? viz: cojest čistota? str. 169.
7. Blahoslavení pokojní: nebo oni synové Boží

slouti budou.
12'“
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Kdo jest pokojným? _
Pokojný jest, který nemiluje různíce a svary. ——

Příkladem jest Abraham. (1 Mojž XIII, 8).
8. Blahoslavení, kteříž protivenství trpí pro spra

vedlnost: neb jejich jest králnt'ství nebeské. Viz:
Který křesťan jest v Bohu silný? str. 175.

Jak poznáváš %osmera blahoslavenství, že duch
.sve'ta odporuje Duchu Kristovu?

Poznavam to, poněvadž svět pravě ony za bídné
a bláznivé pokládá, které Kristus Pan za blahoslavené
zvelebuje.

.vlakých prostředků musíme užívali, abychom ku
křesťanské dokonalosti dospěli ?

Abychom ku křesťanské dokonalosti dospěli, musí
me: 1. rádi se modliti, slovo Boží pozorně noslouehati
av srdci svém zachovávati; 2. častěji hodně svaté svatosti
přijímati; 3. samy sebe stale přemahati a zapírati; 4.
své každodenní práce s Bohem a v milosti Boží začí
nati a konati, a tak vždy a všudy v Duchu a pravdě
Bohu zloužiti. (Jan IV, 24).

Můžeme—Iipak sobě také kralochvil učinili?
Počestnou kratoehvil můžeme sobě časem svým

učiniti; musíme však ji dobrým úmyslem a upamatova—
ním se na Boha zasvětiti.

Cvičení se v ctnosti. Vynasnažuj se upřímně
člověče! vždy dokonalejším býti, a podle míry tobě od
Boha dané milosti přednešené naučení zachovávati.

Opakovaní eelka.
Co _se v tomto katolickém katechismu vysvětluje?
V tomto katolickém katechismu se všecko vysvětluje, což

každému katolickému křesťana příkázano & užitečuo
jest věděti, & síce mimo úvodu k učení křesťansko-ka—
tolického náboženství . . . , na straně 1—9

1. Snešeuí apoštolské . . . . „ „ 9 53
2. Modlitba Páně, pozdravení andělské &jiné

obyčejné pobožnosti katolické církve . „ „ 54—70
Desatero Božích přikázaní, & patero přiká
zaní církevních . . „ „ 70—111

41. Sedmero svátostí o obřady a. svěccuiny ka—
tolické církve . . . . . „ „ 118—165

&. Křesťanská spravedlnnsť a dokonaIOsť „ „ 165—180-k_. , __



Hrubší omylové.

Str. 21 řádek 1 zvrchu místo činy

„ 36 „ 18 zvrchu „ scán

„ 91 „ 4 zvrchu „ všemohoucí

„ 105 „ 10 zvrchu „ zdáváme

„ 106 „ 12 zvrchu „ nepřednější

„ 126 „ 5 zdola „ apoštolové v

„ 147 77 6 zvrchu „ nahradu

čci

„
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„
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city.

staň.

všemohou

oího..

vzdávánío.

nejpřed

nější..

apoštolové &.

nahrada.


