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Předmluva.

Vydávaje knížečku tuto měl spisovatel
na zřeteli zvláště ony dítkjg ježto vekem již
tak dospěly., že vicekrále se zpovídály a též
nejsvětější svátost oltářní přijaly., aneb ale,—
5pofi ke svatému přijímání připuštěn)r býti
mohou. Těm tuším bude knížka táto ponej—
více srozumitelná a muže jim sloužiti žá ná—
vod., aby se ke svátosti biřmování důstojně
přip 'ávily.

I takové dítky., ježto ve svém úttejším
věku již biřmovány byly., u nyní v těch létáeh
jsou., kdy mohou důstojnost. á svatost této
milostiplné svátosti dokonale uvážiti„_mohou
tohoto po—uěení s prospět-hem užiti. Požnájít'
z něho laskavou, _vroz—felelnostčpasilelovu,
jenž nám ve svatém biřmování ták mocný
prostředek spáSjr žánecháti ráčil. Poznájí
z neho hojné milosti, jichžto svátostí tou do—„
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sahují„ a předůležítč povinností, jichžto biř—
mováním na sebe berou.

Modlitby připojené hodí se pro dítky;
o nichž se tu mluví.

Nezřídka stává se„_ že i rodiči a kmo—
trové přípravu dětem ke svatému biřmování
potřebnou neobstarávají a nepodporují s onou
opravdivostí a horlivostí., jakěž vymáhá dů
ležitost věci této. Tudyž nebude neprospěšno„
tomuto po—učení o svatém biřmo *ání přidati
některých připomínek pro rodiče a pro kmo—
try u biřmování. Spisovatel snažně žádá„ aby
je bedlivě čtli a pilně zachovávali na spásu
svou i svých dítek a biřmovancův.

Jelikož ani ten, jenž sází, ani ten„ jenž
zalévá„ ničím není„ nébrž Bůh, kteryž dává
zdaru: tudyž prosí spisovatel těch„ kdož
knížky této upotřebí., aby sjednotili modlitbu
svou 5 modlitbou jeho„ vzývajíce nábožnč
Boha„ Otce světel„ od Něhož všeliky dobrý
a dokonaly dar přichazh aby k tomu po—
žehnání Svého milostivě přidati 'áčil.



Svatá svátost biřmování.

3— 1.

Ježiš Christus slibuje apostoliim Ducha Svatého.

Jednoho dne mluvil laskavý Spasitel aposte
lům Svým rka: „Aj, eslup'ujcme do Jerusaléma,
d (lo/ztond se ars-celta, co psáno jest skrz—epro
roky eSynu člověka. Nebo vydán bude pohanům.,
bude posmíván d bičovdn z' zip/ván; a když jej
ubičují, z—abvjz'jej.“Luk. 18. 31—33. Ježíš tedy
apostolům Svým předpověděl, že Jej budou mučili,
že umi'e a že je opustí. Reč ta ovšemje veliee
zarmoutila; neboť nyní věděli, že pozbudou tak
přelaskavého učitele, tešitele a radee.

A však Christus je těšil. A kterak? —
Slibem, že jim v nebesíeh připraví místo. Pravilt'
jest: „Nezarmucuí se srdce Vaše! V domě Otce
mého jsou přibyl/tové mnozí. Jdu, abych Vám
tam příprav-il místo. Až; pak odejdu a místo
Vám připravím, opět přijdu a vez—mu Vás
k Sobě, abyste byli, kdež; ijd jsem.“

Zatím však, než se to stane, slíbil jim Ježíš
jiného, rovněž tak moudrého, mocného a laska
vého učitele, téšitele a radee, totiž Ducha Sva
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tého, takto mluvě: „Prositi budu Otce, a dá
Vám jiného Ulěš'ělele, aby s Vámi zůstal na
věky, Duc/ca pravdy. — Ulčšitel pak, Duch
Sva/ý, lrleréhož Oleo ve jménu mém pošle Vám,
vyučz'v Iris vše/ike pravdě.“

Clyrycáleho dne po Svém z mrtvých vslání
vyvedl Ježíš aposloly na horu Olivetskou, aby
před nimi viditelně na nebesa vstoupil. A právě
tenkrálc opakoval zaslíbení toto naposledy mluvě:
„Dostanete posilu „Ducha.Svatého, kterýž; na
Vás přijde.“ A rozkázal jim, „aby :, Jerusale
ma neodcházeli, pokud/iy nebyli ozbrojení mocí
s kůry,“ Duchem Svaty'm.

g. 2.
Na den Letníc Duch Svatý skutečně na aposloly

sestoupil.

Netrvalo dlouho, a zaslíbení Christovo na
plnilo se. Když se byli apostolove s hory Oli
vetské do Jerusaléma navrátili, zůstali pospolu
v jednom domě. Byla tam také Maria, Malka
Ježíšova, a mnoho jiných nábožnyclí osob, po
čtem okolo sto dvaceti.

Po deset dní zůstali pohromadě. Nábožné
cvičili se v modlitbě a v rozjímání, aby se při
pravili na příchod Ducha Svatého. Konečně při
blížila se veliká slavnost letnic. Byla devátá
hodina z rána. „Tu se stal rychle zvuk s nebo
jako přicházející/eo prudké/zo větru , a naplnil
veškeren dům, kdež; byli sedz'ce. I ukázali se
jim roz-děleníjazykové jako oheň, a posadil se
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na každého z nich; a naplněni jsou všichni
Duchem, Scaiy'mf' Skutk. apost. 2, 1—4. Tak
se tedy naplnilo na slavnost letnic apostolům a
ostatním nábožným lidem, kteří s nimi shromáž—
děni byli, co prorok Joel byl předpověděl řka:
„Vyleji Ducha svého na všecky lidi. a proro—
hocaii budou synové vaši i dcery vaše: i na
služební/xy své a na služebnice v těch dnech
vyleji Ducha svého.“ Joel. 2, 28. 30.

S. 3.
Duch Svatý působil na apostolích zázračné věci.

„Jděte a učte všechy národy hřeslz'ce je
ve jménu Otce, i Syna, iDucha Svatého, a
učte je zachovávali všecko, cožholio přikázal
jsem, Vám.“ Tak pravil Ježíš Christus apostolům
po Svein z mrtvých vstání. Hled'te, milé dítky!
oni měli všecky národy učiti! A však, zdali byli
tenkráte tak schopni, jakby měli býti, aby úlohu
tak příliš důležitou náležitě vykonali? Nebyli;
jist-otně nebyli. —

Aby k tomu dostatečnými byli, museli apo—
stolové za první ve všech věcech, jimžto měli
jiné vyučovati, sami dokonale vyučení by'ti. Bylit'
však v učení Ježíšově ještě velice nevědomí, &
mnohým věcem nerozuměli. Ač Vykupitel velmi
jasně a zřetelně jim byl mluvíval, přece Jej
musívali o vysvětlení prositi; proto jim říkával:
„Jsie-liž i vy tak nerozumniW

A nad to také ani neměli pravého poznání
úlohy Ježíše Christa na tom světě. Domnívalit
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se, že přišel na svět, aby založil velikě kralov—
ství zemské. Proto se Ho tázali, an na nebe
vstoupiti měl: „Pane, v tomto-li času navrátz'š
království Israelslsé ?“

Aby všecky národy vyučili a dobré křesťany
z nich učinili, museli apostolově za druhé všech
chyb prosti býti. Nebo kdož ještě sam chybný
jest, tent' zajisté není schopen, aby jiné po-uěo—
val a k dobrému vodil. A však apostolově byli
tenkrát ještě ehybni. Druh před druhem chtěl
přednost míti. Proto se jednoho dne cestou
hádali vespolek, „choby % nich byl rčlšz'mf“
Měli také málo lásky k bližnímu žádajíce, aby
na obyvatele jistého města v Samaří oheň s nebe
spadl, poněvadž nepřijali Ježíše.

Apostolově museli za třetí býti bez bázně
v nebezpečenstvíeh, a v dobru utvrzeni a ustá
lení. U nich však byl pravý opak toho všeho.
Když kataně Ježíše jali, utekli všickni. Po Jeho
z mrtvých vstání ostali v jednom domě po—
hromadě bojíee se Zidů. A když je byl Ježíš
na hoře Olivetské napomínal, aby bděli a se
modlili, spali. Takovými byli apostolově; byliť
nevědomí, chybni, bzízlivi a slabí v dobru -— a
ti měli všecky národy učili a do Církve Chri—
stovy uvodití.

Aby apostoly dokonale přeměnil, aby ne
vědomost jejieh odstranil, aby je chyb oprostil
a v dobru utvrdil, sestoupil Duch Svatý na ně.
Plamenově olmiví byli viditelným znamením, jimž



_9__
to osvědčil Svůj příchod a spolu také dobrodiní,
jichžto jim uděliti chtěl.

Oheň svítí. Jakož se totiž v hnavc noci
světnice světlem osvčeuje, bychom se vzájemně
viděti a všeeký předměty zpozorovati mohli, tak
osvítil a po-učil Duch Boží rozum apostolův.
Nyní se jim pojednou stalo učení Ježíšovo nad
míru srowmitelným. C-o býli zapomněli, opět
jim napadlo. Všecko se jim ojasnilo a Výsvětlilo,
oni poznali všelikou pravdu.

Oheň čásť-í. Jakož oheň zžírá rez na železe,
a zlato a stříbro příměsků oprosl'uje a lesklým
činí, tak téz očistil Duch Svatý apostolý ode
všech chyb a slabot, a učinil duše jejich nad
míru čistými a krásnými.

()heiží zahřívá. Jc-li nám zima, nemáme
síly ku práci, a sotva se hýbáme. Zahřejcm—li se
však u ohně, staneme se opět silnými a schop
nými, býchom pracovati mohli. Tak také zahřál
Duch Svatý v den letnic Svým nebeským ohněm
apostolý, naplnil jejich srdce láskou k Bohu a
k lidem, a posilnil je vvdobru.

Nyní již se nebáli Zidův. Co dobreho jest,
bylo jim snadno konati. Býliť plni zmuz'ilosli a
horlivosti pro čest Boží a pro Spásu lidstva.
1 hned pojali hlásali a neohroženě zvěstovali,
„že Jež—išjest Synem. Božím., v Jehož jmenu
každe koleno hle/rá, těch co jsou na nebesz'ch,
na zemi a pod zemí; že Jej Bůh z—mrte-ých
vzkřísil a. do nebe vzal; že původce života
usmrtili, a že není jiného jména dáno pod
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nebem lidem, v němžio bychom mohli spasení
býti“ Budovali se a veselili se mohouee pro
Ježíše prot-ivenství trpěli; ha s radostí kráčelí
i na smrt.. ——

Hled'te, milě dítky, jaká to změna! Před
tím tak slabí, nyní tak silni; před tím tak bázlívi,
nyní tak zmužili; před tím tak vahavi, nyní tak
odhodlaní! —- Tuto zázračnou proměnu na apo
stolíeh způsobil Duch Svatý. Osvílil ——po-uěil
jejich rozum; oěistil— posvětil jejich duše; za—
hřál — posilníl jejich vůlí v dohru; ano učinil,
že mluvili rozličnými jazyky, a zvěstovali jimi
veliké skutky Boží. Mimo to dána jest; jim byla
moc, nemocné okamžitě uzdravovati, a mrtvé
k životu křísiti.

$. 4.
I věřícím mohli aposlolovó Ducha Svatého udělovati.

Hned ve svém prvním házaní pravil svatý
Petr, že Duch Svatý udělen býti mz't všem jěln,
kteříž pokání ěiní a pokřeslítí se dají. „Chile
pohání, pravil, a, každý 5 Vás dej se pohře
slili ——-na odpušlčnz' hříchů, a dán-i Vám
budou dai—ovéDucha Svatého.“

Tenkráte ještě nevyložil svatý Pelr, jakým
způsobem všichni věřící přijmou Ducha Svatého;
ale brzy potom dal to on i ostatní apostolové
na jevo. Nebo uslyševše v Jerusalémě, že jáhen
Filipp v Samaří mnohé na víru v Ježíše obrátil
jest a pokřestil, vyslali apostolově dva ze středu
svého, Petra, a Jana„ aby věřícím těm udělili
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Ducha Svatého. Přede všemi sva/ý Peh- sám
tam odešel, aby jako hlava Církve tuto novou
obec křesťanskou přijal a s obcí mateřinskou
v Jerusalemč spojil.

Přišedše oba apostolové do Samaří shromá—
ždili věřící a modlili se nad nimi, aby přijali
Ducha Svatého. Pak kladli na ně ruky své, a_
přijali Ducha Svateho. [ sea/ý Pavel tak jednal.
„A kdyz kladl na ne' Pavel ruky, přišel Duch
Svatý na ně.“

Apostolove tedy udíleli Dueha Svateho —
modlitbou a vzkládáním rukou. Ze při tom také
svateho pomazání užili, v Písmč svalem siee vý
slovnč se nepraví; a však dosti zřetelně na to
se po—ukazuje. Píšeť aposlol Pavel: „Bůh pak
jest, jenž—nás i s Vám v Christa utvrzuje, a
jenž nás pomazat a nám pečeť přílis/sl, a ru
Isqjemstvz' Due/ta do srdcí nám, dal.“ — Apo
stol Jan praví: „Mate vy pomazání svaté/1.0...
Co se Vás týká/, zůstaníz ve Va's pomazání,
jehoz jste od něho dosah./i.“ Mnozí svatí otcové
potahují slova ta na s 'até biřmování. Take jisto
jest, ze se v Církvi od prvopočátku u biřmování
vezdy užívalo pomazání. A vsvatý papež Fabian
praví, jakož nám vypravuje Rímský kateehism, *)
„ze (maslo/ove příprava křz'zmapřijali od Pána
a nám zana/zah.“

*) Ilz'mslty'haleclu'sm jest ona kniha náboženství kře
slfansko-katolického, která se k rozkazu svatého
církevního sněmu 'I'ridentskčho nejvýborné—jšímiučenci
sepsala, a svatým papežem Piem V. schválila a vydala.
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5. 5.

Totéž nyní také činí nástupeové apostolův, biskupové,
na pokřestčných vc svátosti biřmování.

Jáhen Filipp sám nemohl Ducha Svatého
věřícím udělili. Petr a Jan museli k tomu konci
zvláště z Jerusaléma do Samaří jíti. Tím se
jasně jeví, že udílení Ducha Svatého samými
toliko apostolý stávali se mělo. Jelikož pak
biskupové jsou nástupci v úřadě apostolském,
tudýž mají řádným způsobem také jenom bisku
pové moc Ducha Svatého udělovali, aneb, jakož
sc obyčejně říká, moe biřmovati. Proto jmenuje
sva/ý Augustín biřmování mocí biskupům od
(zposlolův zanechanou. Dosvčdčujet', že i za
jeho času v Církvi tak se dělo, a že právo biř—
movací biskupům vyhradéno jest bylo.

Biskupové Ducha Svatého čili biřmování udě
lujíce jednají tímžc způsobem jako apostolové.
Vzkládají totiž na lidi již pokřestčné ruky, maží
je křížmem a modlejí se za ně. A právě tento
svatý úkon, který se děje vzkládáním rukou,
pomazáním a modlitbou, nazývá se svatou svá—
tostí biřmování. Tudýž mají tentýž význam slova:
Ducha Svatého, nebo svaté biřmování udíleli.

Slovo „biřmovánz'“ pochází z latinského, a
vyznamenává 'ulrrz-enz' a posilnění. Neboť, kdo
svaté biřmování hodné přijímá, utvrzuje se ve
víře v Ježíše Christa, a posilňuje se v dobru.

Jelikož apostolové Petr a Jan v Samaří
Ducha Svatého udíleli toliko těm, jižto byli již
předkem od svaté/zo Filippa, pokřestčni, tudýž
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ztoho vidno, že jenom ti, kteříž svátostí svatého
křestu do Církve byli jsou přijmutí, biřmování
býti mohou.

Ač křest a biřmování jsou dvě rozličné
svátosti, nicméně přece jsou úzce spolu spojeny.
— Na křestu svatém dosahujeme milost posvět—
nou, anaž se nám ve svátosti biřmování roz—
množuje. — Na křestu svatém stáváme se syny
Božími a údy Církve, mohouee podílu míti v po
kladeeh milosti; a svatým biřmováním přijímáme
se do počtu dospělých občanů v království Božím,
jsouce vřadění do zástupu bojovníkův Christo
výeh. —— Na křestu svatém činíme ústy svých
kmotrů úmluvu s Bohem, že Mu v lásce a po—
slušnosti věrně sloužiti chceme, a v biřmování
Obnovujeme osobně slib tento a takořka při—
saháme k praporu kříže Vykupitelova. — Na
křestu s'atěm obléká se nám bílě roucho jako
obraz a odznak nevinnosti a přízně Boží; biřmo
váním dává se nám úplné brnění Boží: „pancíř
spravedlnosti, štít víry, přz'lba spásy, a meč
Ducha,“ ._abychom, kdykoliv nás Christus, náš
král a Pán, volá, neohřeženě na bojiště vystoupili
& proti nepřátelům spásy vítězně bojovali.

S— 6.

Svaté biřmování jest pravou svátostí.

Že jest svaté biřmování pravou svátostí,
snadno lze poznati, neboť má trě známek, jichž
to na svátost zapotřebí jest; totiž:

1. Zevnější viditelně znamení;
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2. Vnitřní posvěcení, a
3. Ustanovení Christem Pánem.

Svaté biřmování má za první: viditelné
znamení, kteréž, pakli se bedlivě pozoruje,
jasně poznali dava, co Duch Svatý uvnitř na
duši působí. Toto viditelné znamení záleží ve
vzkládání rukou, v pomazání a v modlitbě.
Vzkládání rukou jest dvojí. Jedno jest hned
na začátku, kdy biskup stoje u oltáře obě ruce
nade všemi vztahuje, kteříž mají biřmováni
býti. Druhé se děje, když se hlavy každého
ozláštč čtvrmi vztaženými prsty dotýká, an
palcem čelo maže.

Toto pomazání stává se svatým lrřz'žmem,
kteréž z oleje a balsamu sestává, a mast' zna—
mená. lířížmo se každoročně na zelený ctvr
tek, u přítomnosti mnohých kněží, 1“1áb(')Žnýmia
významnými modlitbami od bisbupa světí.

Při tomto pomazání mluví biskup tato slova:
„Znamenám tě znamením. kříže, a posilují lé
kříž-mem spásy ze jménu Otce , z' Syna , z' Du.
cha Svaté/w. Amen.“

Modlitbu tu nazýváme slovem Božím, po—
něvadž jí bez pochyby Ježíš Christus sám, Syn
Boží, apostoly učil.

Toto viditelne znamení svatého biřmování
není však slabým a nepůsobivým, nebrž mocným
znamením; neboť se jím člověku křestčnemu,
pakli k tomu náležitě připraven jest, milost Ducha
Svatého skutečně uděluje. Tudyž působí svaté
biřmování za, druhé také vnítřnz'posvěcmzz'. Písmo



svaté tomu výslovně nasvědčuje. Vypravujíc, že
Petr, Jan a Pavel za křestčnce se modlili a
na ně ruky vzkládali, i hned dokládá, Že přijali
Ducha Svatého.

Svaté biřmování jest za třetí Ježíšem Chri
stem ustanoveno. Jisto jest, že apostolové v Sa—
maří věřícím vzkládáním rukou svých a modlitbou
Ducha Svatého udíleli. Tento svatý úkon byl
skutečnou svátostí; nebot? pokřestčnci tím do—
sahovali zvláštní milosti, Ducha Svatého. Biřmo—
vání bylo svátostí od křestu se lišící, neboť ho
přijímali jenom již pokřestění. Přijímání jeho po
kládáno za potřebné, nebot?dvá apostolové schválně
z Jerusalema do Samaří odešli, aby ho udíleli.
Apostolovc by nebyli mohli vědět, že pokřestě—
ny'm vzkládáním rukou a modlitbou Duch Svatý
udíleli se může a má, kdyby jim Vykupitel ne
byl k tomu Žádného rozkazu dal. Bez návodu
Jeho nebyli by úkon takový před se brali. Neboť
praví sv. Pavel: „Každý považuj nás za slu
ŽBbN'Í/íyChristovy (& za rozdavače tajemstvi
BOŠ—ích“

Tedy ve jménu Ježíše, k Jeho rozkazu,
udíleli apostolovó pokřest'encům Ducha Svatého
-— biřmování; tedy Ježíš Christus sám tuto svá
tost uslanovil; t. j. nařídil viditelné znamení, a
s náležitým upotřebením jeho vnitřní posvěcení
čili milost spojil, pakli se křesťan k tomu dů
stojně připraví a nižádné překážky nestaví. Neboť
s viditelným znamením neviditelnou milost spojiti
_může toliko Bůh sám, původce milosti; aneb,
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jakož praví sv. Petr: „Bižh všeliké milosti.“
Lidé toho učiniti nemohou.

Chceme—li nyní kratce vysloviti, co jest
svaté biřmování, musíme říci: „Biřmování jest
ona svatá svátost, v nížllo člověk pokřeslěný
vzkládáním rukou biskupských, pomazáním sva
tým křížmem a slovem Božím od Ducha Svaté
ho v milostech posilněn bývá, aby víru svou
statné vyznával, a podle ní vesely ž—ivbyl.“

s. 7.
Že jest svaté biřmování svátostí, dosvědčují svatí

Otcové.

Hned od času svatých apostolův pokládáno
vezdy svaté biřmování za pravou S'atost, a za
takovou ho udíleno poki'estčncům. To dosvěd
čují svatí Otcové církevní. Jenom některé z nich
tuto uvedeme. — Sv. Cyprián, biskup a muče
ník, píše: „Poněvadž Samarils'lí zákonitě a
podle předpisu církevního křest svatý přijali,
nesměli se již; více kreslili, nébrž; jenom to,
čeho se jim ještě nedostávalo, doplněno jest
bylo Janem a Petrem; folií, že modlitbou, jižto
za ně konali, a vzkládáním rukou Duch Svatý
na ně se svolal a jim se vlil. Všechno to jest
fake u nás v obyčeji; totiž„ že ti, kteříž; v Cír
kvi pokřeslěni jsou byli, dovoáí se k před
staveným Církve, k biskupům; a naší modlit
bou a vzkláááním našich rukou Ducha Svatého
dosahují, a pečetí Páně, znamením svatého
kříže, zdokonalují se.“ — Sv. Jarolím praví:
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„Nevis-IL že jest obyčejem v Církvi, aby se
polfi'eslčmrům napolonz ruce 'ozlxládaly, a Duch
Sva/ý na ně svolával se? Chceš věděl, kde to
psáno? Ve Slfufcz'c/L aposlolslsy'c/L. A však
?ikdyby svčdeclvz'Písma nebylo, byl by souhlas
veškerého oboru zemského při/uizanz'm. Neboť
z' mno/ač jiné věci, ježto se dědic-ným podáním
v Církvi zachovávají, mají obyčejem vážnost
psané/zo zákona.“ -——Sv. Augustin učí: „Svaté
křz'žmo jest v počtu viditelných znamení tak
svaté, jako křest.“ — Proto vyslovil svatý
sněm církevní v Tridentě: „Ifdož-by lie/rl, že jest
bil—'movánz'polil-eslěnc'ův pou/tým obi-adem, a
nikoliv pravou a skutečnou svátostí, — budiž
v klatbč.“

$. 8.

Svaté biřmování působí v pokřestěnei velike milostí.
Ciní jej před Bohem milejším a pi'íjemnějším.

Na počátku dosahovali všickni věřící nad
míru velikých milosti svatým hii'mováním. „A když
Pavel na ně ruky vz—lsládal, sesloup'il na ně
Duch Svatý, a mluvili rozličnými jazyky a
prorokovali.“ ——Mluvili tedy, jako apostolové,
mnohými jazyky, jimžto se nikdy nebyli učili,
předpovídali budoucí věci, a t.. d.

Těchto mimořádných milostí na počátku udě
lováno, aby tím židé i pohané snadněji obrácení,
a k vile v Ježíše Christa přivedeni byli. Když
pak se to z většiny stalo, a Církev se utvrdila,
a již všudy se zakořenila, přestalo to, nebo!

2



toho již více potřebí nebylo. A však ostatní
účinkové svateho biřmování, ježto obyčejnými
nazýváme, jsou doposud titěž, jakož na počátku
udělování byli.

Svaté biřmování působí za první: ro:—mno
ž—enz'milosti posvčmé. A kterak se tato již na
křestu svatém nám udělená milost v nás roz—
množuje? To se děje tímto způsobem: Jako
totiž ondy Duch Svatý na apostoly a na první
křesťany sestoupil, tak i k nám sestupuje ve 5 'a
těm biřmování, a vlívá hojně milostí Svých v duši
naši. Ducha Svatého přijali jsme sice již na
křestu svatéi'n, kdežto nám milost posvětnou
udělil, nás syny Božími, obrazy Božími, Ježíši
Christu podobnými, a tak Bohu milými učinil; &
však ve svalem biřmování jest k nám Duch Svatý
mnohem dobrotivější; nebo tuto rozn'možuje velice
onu podobnost Bohu; také nám dáváSvě skutečně
milosti ve větším množství.

Těmito Sxými ěetnýn'ii milostmi pomáhá nám
Duch Svatý, abychom vezdy pevněji v Boha
věi'iti, v Něho lepe doufali, a Jej více milovali
mohli. A čím více prOSpíváme věi'ou, nádejí a
láskou, tím milejšími a příjemnějšími jsme Bohu,
a stáváme, se tím úěastnějšími Jeho otcovské
lásky a přízně. Tímto Způsobem se rozmnožuje
v nás i napotonmě milost posvětná mocí sva—
tého biřmování.

Ony milosti, jichžto ve svatém biřmování
tak hojně dosahujeme, jmenujeme dary Ducha
Svatého. Jmenuji se dary, aby se osvědčilo, že
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jich nikoliv způsobem záslužným, nebrž z pouhé
dobroty a milosrdnosti od Ducha Svatého na
bývámc. Co nám dává, dává nám toliko z lásky.
Techto darův Ducha Svatého počítáme sedm, a
ty jsou: 1. Dar moudrosti.

. Dar rozumu.
3. Dar rady.
4. Dar sílý.
5. Dar umění.
6. bar pobožnosti, a
7. Dar hazne Boží.

Týto milosti uděluje nam Duch Svatý vc
svatém bii'movaní. ()ný však tahoi'ka jako zrna
semenná do naší duše vkládají se. .lalío totiž
semeno na poli rozsete' pučeti počíná, a deštěm
a světlem slunečným růste & ovoce přináší, tali
tež musí i lti'est'an pokornou modlitbou & jinými
dobrými sliuthý spolu působit.i„ aby se milosti
Duchem Svatým jemu udelene zúrodnilý.

8- 9.
Vysvětlení sedmera dariiv Ducha Svatého.

Darová Ducha Svatého právě jmenovaní,
jichžto od Neho ve svatém biřmování dosahujeme,
obsahují v sobě mnoho jiných milostí. To pak
se oltaže z jich vysvetleni.

Dar moudrosti jest ona milost Ducha Sv;—
te'ho, ježto nam Boha a Božské věci nad míru
krásnými a mílými činí a jasně poznali dává,
tak sice, že srdce naše se všemi touhami svými
toliko k Bohu se obracuje. Duch Svatý takořka

2-31“



v nás rozžehá světlo nebeské. Světlem tím dává
nám nahlědnouti, že jenom Bůh jest naší spásou,
naší blaženosti, naším nejvyšším dobrem. Duch
Svatý ěíní, že myšlenky a žádosti svě od statků
zemských odvracujeme a ke statkům nebeským
pozdvíhujeme, a pouze toliko v Bohu a ve věcech
Božských svůj pokoj a svou radost hledáme a
nalézáme. Tuto nebeskou moudrost měl svatý
Alois—ins. Všecko, co mu svět poskytoval, po
važoval za marnost, a Bohu sloužiti bylo mu
panováním. Bíkávalt': „Mnohem nanese-nější jest
Bolen sloužiti, než,/zí nad veškerým, světem, pa—
novali“ K této nebeské moudrosti dospívá ten,
kdož se bojí, aby Boha hříchem neurazil; neboť
„počátek moudrosti jest bázeň Boží.“

Dar rozumu jest ona milost Ducha Svatého,
ježto nás osvěcuje a po—uěuje, bychom učení
Christovo jasně poznali a jemu rozuměli, a by—
chom v poznání tomto pořád prospívali. Blaho
slavený Jindřz'cň Bosenský, nádenník, a svatý
Pasehalís Bag/lon, bratr nekněz z řádu svatého
Františka, uměli tak o věcech Božských mluviti,
že se tomu všickni divili. Této milosti Ducha
Svatého úěastnými stávají se jenom ti, jenž jsou
pokorněho a ěíslěho srdce, a jenžto se rádi,
mnoho a nábožně modlejí. „Pokorným dává
Bůh milost Sva/u.“ — „Blahoslaveni jsou či
sté/to srdce, neboť Boha viděti budou;“ ne—
toliko v nebi, něbrž i na tomto světě budou
Jej viděti, t. j. budou Jej, a náuky a tajemství
svatého náboženství lépe poznávati.
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Dar rady jest ona milost Ducha Svatého,
ježto nás po—učuje, býchom dobré od zlého, a
pravdivé od lichého tak rozeznávali, že sobě
i jiným dobře radíme, co Bohu ke cti, a nám
i bližním na spasení duše jest. Dar ten měl
u veliké míi'e svatý Awlom'n, arcibiskup Florent
ský. Mélt takovou obratnost v udílení rady, že
jej „mužem dobré rady“ nazývali. Daru toho
může každý ki'esfan dosálmouti, jenž pokorně
Boha za osvícení prosí, a dokonale, beze vší
výminký, vůli Boží se odevzdává.

Dar síly jest ona milost Ducha Svatého,
ježto nás tak sílí a utvrzuje, že nižádnou bázní
a prácí, nižádným pokušením a utrpením ne—
dáme se zdrželi od věrného zachovávání Božích
přikázaní. Tato podivuhodná síla skvěje se ozvlášlč
na s'atých mučeníeích. Pranie, ani nejkrutéjší
nakládání nebýlo s to, aby je v dobru zvikalo.
K této síle-může ki'esl'an dOSpéli, pakli nezvrat
nou důvěru v Boha a úplnou nedůvěru v sebe
samého má. Psánoť jest: „ Všecko mohu v Tom,
kterýž mne .sz'lz';“ a: „Bez—c mne níčehaž TIČÍ—
niti nemůžete.“

Dar umění jest ona milost Ducha Svatého,
ježto nás osvécuje a povzbuzuje, býchom se
všemu tomu bedlivě učili, což poli—ebno a uži—
tečno jest, abychom Bohu sloužili a věčně spa
sení býli. Toto poznání samojediné mělo ceny
u svatých; tudýž se nazývá „uměním svatých.“
O poznání jiných zemských vecí mimo tý, kte—
réž nám k plnění vůle Božské a k výkonávání
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cností křesťanských nžiteěny jsou, málo se sta
rali. So. Aloisius slyše mluvit o věcech ěas
ných řikával: „Což pak to prospěje k životu
věčnému“ Pravé poznání a láska Boží jsou
prostředky, jimiž tohoto umění spasněho dosá
hnouti můžeme.

Dar pobožnoslé jest ona milost Ducha Sva—
tého, ježto nám pomáhá, bychom s radostí, hor
livostí a snadnosti vykonávali mohli všecko, což
ke službě Boží přinálcží; n. p. modlitbu, častější
zpon'iii'ikn na přítomnost Boží, slyšení slova Božího,
přijímání svalých svátostí a t. d. Tento dar po—
božnosti ozvláště měli: so. Aloisius, so. Fran
tiša/.: Borgiás', so. Liguori a t.. d. A kterak
k ní dospěli? —— Milosti Boží a dobrým vy
chováním, jehož lmcd v nejútlejším věku účast
nými byli; neboť jejich rodičové Věděli, že jest
psáno: „Budiž pamě/liv Stvořitele svého v době
mladosti své.“

Dar básně Boží jest ona milost Ducha Sva
lěho, ježto nám takovou úctu a lásku k Bohu
Vštěpuje, že se šlitíme něco inyslili, mluviti,
poslouchati nebo činili, co se Jemu nelíbí. Dar
bázně Boží měl u velikě míře sou/?] Stanislav
Kost/m,. Jedině poněkud neslušně slovo způso—
bilo mu takových bolestí, že byl bez sebe.
Tato svatá bázeň Boží jest základem naší spásy.
Za příkladem ])tn'idovým máme o ni často pro
sit-i, a—Ježiš ujišťuje: „Pros-le a bude mim
dáno.“ —
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Š- '10.

Svatě biřmování uděluje pokřestčnei sílu a mohut
nost v dobru.

Novorozené dítě jest na těle nesmírně útlé
a slabě; žije, a však jest bez síly. Kdyby
takovým vezdy ostávalo, nikdy by nebylo schopno
ku práci ani sebe menší. Musí růsti a zmohút
něti. Lidé, jižto se křestem stali křesťany, rov
něž jsou na duši velmi slabí. Podobají se maly'm,
útlym dětem. Tudyž jest potřebí, al,-y zmohút
něli. To se děje ve svatém biřmování. Neboť
uděluje za druhé: „Oz-vlášlnz' milost, aby člo—
věk pokřeslěný víru svou statné vyznával a
podle mf živ byl.“

A co jest „víru svou statné vyznávalz'P“
— Nestačí, pakli toliko v srdci myslíme: Jeden
jest Bůh ve třech osobách, všecko jest pravdou,
co nám Bůh zjevil a t. d., nébrž musíme, je—li
toho potřeba, co v srdci věříme, také veřejně
ústy vyznávali. Tak činili svatí apostolově. Vy
soka rada v Jerusalěmě zapověděla jim, aby
o Ježíšovi nemluvili. Oni však odpověděli, Že
Boha více poslouehati sluší nežli lidí. Pokračo—
vali v hlásání učení Christova a pravili veřejně:
„Ježíš Chris/us jesi Synem. Božím, Vy/mpz'ielem
lidstva, trs/al opět s ?izi'l-výeha t. d.“ To činili,
ač se jim velikymi tresty hrozilo, a museli proto
také mnoho trpěli.

Podobně jednali také první křesťané. Beze
straehu pravili soudeům pohanským, že jsou
křesťany, a že jako křesťané chtěji živi byti a



umříti. Jelikož pak tak zmnžile pravdu mluvili,
museli tisícové z nich největší muky podstoupiti,
ba i umříti. Apostolové a první křesťané tedy
veřejné vyslovili: že víra v Ježíše jest pravou
včrou, a že bez ní nelze spasenu býti; od toho
vyznání nedali se ničím odvrátiti; a to se jme
nuje ez'ru fúslý statné vyznávali.

A však apostolové a první křesťané ne—
toliko ústy víru v Ježíše statné vyznávali, néln'ž
vynasnažovali se také vezdy tak žíti, jakož jim byl
milý Spasitel přikázal. To činili verne, ač se
měli nejulwutnčjšíeh muk, ba i smrti báli. A to
se jmenuje podle víry živu bý/i, čili tím svou
skutkem vy:—mému..

I my musíme víru svou ústy a skutkem vyzná
vati. Vyznání ústy není sice vždycky potřebno; né—

kdy však musíme ho činiti. Kdyby se 11.p. nekdy
něco stalo, co jest proti eti Boží nebo proti spáse
duševní bližního, tu by křesťan nesmel mlčeti,
než muselby říei: „To není dobře, 10 je Iti-lehl“
Ale druhého vyznání—naší víry, ježto se děje
skutkem, jest vezdy zapotřebí; neboli povinni
jsme tak žíti, jakož nám byl Ježíš předepsal.
Onť praví: „Kdožá mne vyznání, pi'ed lidmi, toho
'i' já -rt_1/z-12,(impřed Glee-m Svým, kterýž; v nebe
Síť:/tjes/; kdož, mne ale z-(trpi'epřed lidmi, jeho
ijd z—upí'upřed Otcem, Srým, kterýž ?) nebe
sz'e/z.jest.“

Pro vyznání víry své, jakož se již zmínka
stala, museli aj_iostolové a první křesťané velmi
mnoho trpeti. illy siee nyní žijeme mezi kře



stany. Nás pro víru nikdo neprom'isleduje. Násilní
nepřátele líiieslfanstva zmizeli. A však jsou ještě
jiní nepřátelé, kteříž víc tajně než veřejně proti
nám bojují, a vyznání víry nám velice ztěžují.
Tito nepřátele jsou žádostivost v nás obývající,
svět a d'ábel.

Na svatém lvi—estnbyli jsme od hříchu dědic
neho očištěni. Ale tento zásluhami Christovými
nám odpuštěný hi'ích zanechává v nás truchlivé
pozůstatky ——žádostivost.

Sv. P(l't'CÍ praví sám o sobě: „Vidím jiný
zákon v U'UdCC/Lsvých, klerý sc profici zad./zonu
duc/za. me?/103“ Tato žádostivost tedy působí, že
nám jest dobré velmi často obtížné, a zlé velmi
snadné a příjemné; ona se vynasnažuje, aby nás
ke zlému vábila, a od dobreho odvrátila. Od
této žádostivosli tedy pochodí, „že smysl a
1)1.yšlénk_2/srdce lidské/w od mladosti ke zlomu
nakloněny jsou.“

Jakož velmi často na poli mezi dobrou pše
nicí bývá láOtllí()l: tak tež jsou na tomto světě
dobří a zlí lide liioln'omadě. A tu se stává, že
zlí hned Špatný pi'íhlad dávají, hned neslušné
řeči mluví, hned dobrým lidem se vysmívají a je
tupí, aneb je dokonce pi'emluvili chtějí, aby
hi'íšne veci páchali a t. (1. Tyto zle smýšlející
lidi a jejich hanebné řeči a skutky nazýváme
svě/em,. A právě tento svět jest naším druhým
nepi'ítelem, o nčmžto se. Jan píše: „Všechen
svet ve zlu jest.“ — „Nemi/ajlc sz.—čia,ani

s



__25_

což; ve světě jesi. Miluje-li kdo svět, není
v něm [cis/m Olcovaf“

Naším třetím nepřítelem jest ďábel. Proto nás
napomína sv. Peh— tak důrazně: „Buďte střízlivě
a bděle, neboť protivník Váš, ďábel, obchází
jako leo řvouez', leleclaje, koho/iy SEŠI'GL“

Vynasnažujet se velice, aby nás tak jako
první človčky do hříchu strhl a vččnč nešťast
nými učinil.

Tito tedy jsou nepřátele naší duše; proti
nim musíme ustavičně bojovati. A však nebuď
tež proto malomyslny a bojaeny, mile dítky.
Ačkoliv nepřátelé ti jsou velice moeni, přece
dokážete Vy mnohem více nad nč. Ve svatém
biřmování totiž dává se Vám ona síla, jížto Vám
zapotřebí jest, abyste nad nimi zvítězily. Neboť
pokřestční, jakož učí Rímsky' kateehism, „po—
silují se ki'z'žmzombiřmování proti ])okuš'cnz'm
(čia, srčm a ďábla.“ Hled'te jenom na apostoly
a na první křesťany, kterak Duchem Svatým po
silnění byli. Radovali se, kdykoliv mčli příleži—
tost pro Ježíše trpčti.

Š- '1'1.

Svaté biřmování vtlačuje pokřestčnei na duši zna
mení Čestné.

Vzaení pani mívají v obyč-eji, že vytlačují
na všecky své věci, ježto jim náležejí, svůj erb
(znak) nebo jiné znamení. Po tom znamení hned
pozmíváme, že jsou majitkem jejich. Taktéž

!

vllačuje i Bůh svatým biří'novaním tajemné zna—
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mení na naši duši, jímžto za Jeho majitek pro
hlašujeme se. Nebot' biřmovaný človčk náleží
zcela Bohu. Svaté biřmování tedy za třetí olla
čujc naší duši ncz—rušilclné znamení. Znamení
to jest znamením velice čestným. Onoť nás vy—
značuje za takové, kteříž povoláni a ustanovení
jsou, aby jako bojovníci Boží pro Jeho čest bo—
jovali, a dobrými příklady bližního vzdělávali.
Ježíš Christus vyvoluje nás takořka za vojíny
Svč. Tím se zavazujeme, proti žádostivosti, světu
a ďáblu, kteří jsou stejnou měrou nepřátelé Boží
a nepřátelé naši, udatnč bojovati. Jaká to vzne—
šená důstojnost! —

Znamení to vezdy ostává na duši naší; ne
může nikdy zrušeno býti ——jest nezrušitelné.
Budeť se v nebi vččnč skvíti na vyvolencích, &
bude jim na čest a na odplatu, jelikož povinnosti
svatým biřmováním uložené vernč plnili. Ale
také na zatracencích bude znaínení to ještč vidi—
telnč, a však zhanobenč hříchem, a bude jim
na věcný trest a na hanbu pro jejich nevěrnost
k Bohu. Jistý svatý otec praví: „Zůstane vítě
z—ůmna odp/(zm, přemoženým však na trest.“

Tímto znamením, tímto skvostným zname
ním čestným rozeznáváme se ode všech ostat
ních, kteříž svatého biřmování ještě nepřijali.
Jestit' nám již na tomto světě na ozvláštní veli
kou čest, pakli jako včrní bojovníci Jcžíšc Chri
sta povinnost svou konáme. Navždy ostane nám
vtlačenč; nebol? vysoká důstojnost, býti vojíny
Ježíše Christa, a povinnost po všechen život
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trvající, pro Christa a pro víru bojovati, jsou
neodvolatelny. Proto nemůžeme vícekrát než
jednou biřmování býti.

I 'apostolové přijali na posilu svou jen jeden
kráte Ducha Svatého ; a to stačilo pro veškeré
živobytí — až do smrti mučenické, jižto pro
Ježíše podstoupili; neboť ve svatém biřmování
dává se milost v hojnosti a plnou měrou, a
tudyž opěto ani jeho není potřebné.

Tyto jsou tedy výborné ucinky, jichžto Bůh
Duch Svatý biřmovaním v nás působí. Nejsou-liž
to nad míru velicí darme? ——Vidíme tedy, že
Duch Svatý množstvím milosti Svých nás, jako
apostoly, osvčcuje a po-učuje, že nás očišťuje
a posvěcuje. Hlavně nás očišťuje a posvčeuje na
křestu svatém a v pokání, kdežto s nás hřích
dědicný a všecky ostatní skutečné hříchy snímá.
A však od malých chyb a vad, pakli jich upří
mnč litujeme, očišťuje nás také ve svatém biř
mování, a činí duši naši čistou a krásnou, ——
jako lesklé zlato, kteréž ohněm se eistí.

Jak velmi jsme tedy povinni, laskavému
Spasitcli za ustanovení svatých svátostí, a ozvlá—
štč za svaté biřmování srdečně (lčkovalil Ont
jim propůjčil moci, aby tak zázračně a spasitelnč
působily, a sice pro nekonečno zásluhy Jeho,
pro bolestné Illl'ltlČCltÍ a smrt .lcho na kříži. Ne—
zapomínejte nikdy, mile dítky, za to Bohu vděč
nými být. \
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O povinnosti svaté biřmování přijmouti.

Svatého biřmování sice ku věčné blaženosti
není nevyhnutelně potřebí. Avšak velice bychom
se prohřešili, kdybychom vlastní vinou prone
dbali, tak svatou a v milostcch bohatou svátost
přijmouti. A proč? Poslyšte, mile dítky! —
Ve svatém křestu jest Bůh lidem ovšem nadmíru
laskav. Neboť je očišťuje od hříchu dědicnóho,
zdobí je milostí posvčtnou, přijímá je za vlastní
syny a dcery, a činí je dědici království nebe
ského. A hled'te! ve svatém biřmování chce Bůh
křesťanům potřebnou pomoc uděliti, aby byli
s to, milost na křestu dosaženou vezdy zacho
vati, stále nábožně žíti, a kdysi jistotně nebe
obdržeti. Pakli tedy pokřestčnec dobrovolně, tudyž
vlastní vinou svou svatého biřmování nepřijal, co
tím najevo dává? -— Dává najevo:

Za první, že jest za dobrodiní na křestu
svatém přijatá velmi nevdččcn.

Za druhé, že jest k milostem ve svatém
biřmování podávanym nadmíru netečen a ne
všimav, a

Za Iřelz', že jest o své vlastní spasení ne—
pečliv. —

A není-li nevděčnost k Bohu, nevšimavost
Jeho darův a nepečlivost o svou spásu hříchem
velmi velikým? —- Dobří křesťané o tom nepo
chybuji. V ohledu tom uvodí Rímsky katechism
ze starého svatého otce církevního tento výrok:
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„ Isle/sní novoolwdeenei mají spěchali, aby bez
odkladu Boha znoeuzo'ozeni, a pa/s biskupem
mzamendni byli, t. j. aby sedmeron milost
Ducha Sea/eho přijali , on by jinak len do
konalým křesťanem nebyl, jenšby seč/volně a
mímysl-nč, a nikoliv now.-a' donucen, into
sed/ost :anedbal, ja./foi jsme ji od so. Pelra
zdědili.,a jallozš osla/ne aposloloeě ls ioslsazau
Páně ali/l.“ Ploto pelouCí Římský kalechism:
„Přede psí/m.se musz učili, :e tato svá/ost nenz
iakpob'elma, „žebyč/oeč/f bez ní nemohl spasen
býli. Alí/folio palit není tak polřebna, přece ji
nikdo nemá z—anedbafi,nebrž máme se chránili,
bychom.. se nedopustí/i nedbalosti a věci tak
svaté, jÍŠÍO na'm Bůh milost Soon (als hojně
uděluje. Neboť co Bůh psem společně A“po—
soěeenz ddoa'.,maje vsichni nched/nch hledali.“

Žílť jest jakýsi Aoealus. ()lnaeen jest byl
na vílu katolickou a pak i pokřestěn. A však
v čas promísledovaní odstoupil od víry. A vše
obecně soudilo se, že se to stalo proto, poně—
vadž svatou svátost biřmo'aní nepřijal, aě měl
k tomu příležitost.

Odtud jde, že nábožní rodičové se velice
vynasnažují, aby dílky jejich tuto svatost v pravý
čas přijaly. Neboť vědí, že se nesmí zanedbatí
pro mnohé spasílelně účinky, je-li příležitost ji
přijmouti. Zvláště pak jím záleží natom, aby se
tato svátost ještě před smrtí udělila jich malým
dítkám, jsou-lí nebezpečně nemoeny. A proč?
— Proto, poněvadž vědí, že svatým biřmováním
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milost posvětná se rozmnožuje, a že tudyž biř
mované děti, jsouce Bohu milejší a příjemnější,
z důvodu toho také větší odplaty v nebesích do
sáhnou. A se. Tomáš Akvinský praví: „Umíra
jz'cz'mmá se tato svátost udí/eli, aby o z mrtvých
vstánz' jako dokonalí se objevili.“

5- 13.
Bychom svaté biřmování hodně přijali, musíme se

k tomu připravit-i. Co je tu činiti?

Jestiť ncjsmutnějším postavením člověka, na
lézá—li se ve hříchu dědicném, nebo v jiných
před křest-cm spáchaných těžkých hříších. Jestiť'
nepřítelem Božím a nemá naděje, že přijde do
nebe; zasluhujcť peklo. Jeslit' takořka mrtev na
duši nemaje milosti posvětné, v nížto záleží
duchovní život duše. Přijme-li však člověk takový
svátost křcstu nebo pokání, dosáhne, pakli se
to hodně děje, milost posvětnou — pravý život
duše. Proto se nazývají křest a pokání svátoslmi
„zr/vých., poněvadž k věčnému životu probuzují
hříšníka, jenž jest duchovním způsobem mrtev.

Chceme—li však ostatní svátosti hodně pří
jmouti, musíme míti milost posvětnou — život
duše. Proto se nazývají ostatní svátosti svátost
mz' čirých.. Jelikož pak svaté biřmování jest
svátostí živých, musíme nutně v milosti posvět
né býti, bychom ho hodně přijali. Kdyby však
křesťan se osmělil ve stavu hříchu smrtelného
ke svatému biřmování přistoupiti, přijal by ji
dokonce nehodně, a dopustilby se tím nového
těžkého hříchu.
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Tedy musí křesťan býti ve stavu milosti po
světně, aby tuto svátost hodně přijmouti mohl.
Aby však všech těch spasitelných úěinkův úěast—
ným se stal, nepostačuje, je-li toliko všech
těžkých hříchův prost, něbrž musí se také vy—
nasnažiti, aby se také ode všech dobrovolných
všedních hříchů očistil, a velikou pobožnost v srdci
svém vzbudil. Z toho, co tu povědino jest, vy—
svítá, že dětem, které již dospěly k užívání
rozumu, příprava k svatému biřmování nevy
hnutelně potřebná jest. I na tuto svátost dají se
obrátiti slova sv. Pavla : „Zkusiž pat/»:sebe člo
věk sám!“ Totě tim potřebnější, an ji toliko
jednou přijímáme; a stane-li se to nehodně,
škoda z toho jen velmi těžko napraviti se dá.
Tut' jest potom zapotřebí pravého, upřínměho
pokání, abychom Ducha Svatého, jejžto jsme
byli nehodným přijmutím svatého biřmování těžce
urazili, smířili, a Jeho milosti spolu i s účinky
svatého biřmování opět dosáhli.

Příprava k svatému biřmování přepotřebná
záleží v následných pěti věcechzií. Musejí dítky
dobře vycvičeny býti v křest'ansko-katolickěm
učení vůbec, a zvláště v tom, co se této svá—
tosti týká, pokud jejich věk a schopnost při—
pouští. ——2. Musejí skroušenou a úplnou zpo—
věd vykonati, aby se netoliko ode všech těžkých,
než 1 ode všech dobrovolných všedních hříchův
oěistili: — 3. Musejí se vynasnažiti, aby vzbu
dily cviěením se v rozličných cnostech pobožnost
srdce. -— 4. Musejí slušně ošaceny býti, a
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mravně i počestnč se ehovati, — a 5. Musejí
u svatého biřmování tak jako při křestu svatém
kmotra míti.

Jestit' tedy patrno, že mimo nutnou potřebu
toliko dítky k užívání rozumu dospělé ke svatému
biřmování připuštény býti mají. Tudyž učí Rím—
ský kateehism: „Ne/umzává—li kdo za dobré
dvanáelý rok očekávati, jeslit' zajisté věci při
měřeno, aby se tato svátost dojista až k sed
mému roku odložila.“ A však mohou býti velmi
důležité důvody, že se i malé dítky biřmují,
zvláště, jsou—linemocný, aneb kdyby jinak mnoho
roků na přijmutí této milostiplné svátosti če
kati musely.

s. 14.
Kterak se má příprava tato státi?

Aby se příprava ke svatému biřmování pře
potřebna náležitě předsevzala, musejí i rodičové
i dítky spolupůsobiti. Rodičové musejí k tomu
příležitost opatřiti, a dítky jí musejí bedlivě užiti.
Proto musejí dítky, ježto k potřebnému věku do
Spěly, pilnč školu navštěvovali a l..-ívfsťans/fému
cvičení pozorně naslouehati. Zvláště musejí dobrý
pozor dávati na to, co se o svatém biřmování
vypravuje. Musejí často a nábožnč Ducha Sva
tého prositi za osvícení, aby tomu, co se vy—
kládá, dobře rozuměly a si pamatovaly.

Aby však dítky čistého svědomí nabyly, tak
činí. Již několik dní před udílením svatého biř—
mování počínají svědomí své zpytovatí a v lítosti

3
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se evičiti. S ozvláštní bedlivostí přemýšlejí, kte
rých hříchů se, netoliko od poslední zpovědi,
nébrž po všechen čas života svého dopustily; zdáli
měly nějakého hříšného obyčeje, zdali dlouho trval;
zdali nezamlčely nějakého hříchu ze zapomenutí,
nebo ze studu, nebo z bázně a t. d. — An
takto hříchy své poznati se snaží, srdečně jich
litují. Aby velikou ošklivost a bolest znich měly
v srdcích, živě sobě představují Ježíše na kříži,
a rozjímají že ony Jej hříchy svy'mi na kříž
přibily Casto Jej prosí za odpuštění hříchů svych.
Za dne začasté myslejí v srdci svém: „O Ješzsi
můj, budí-ž; mně milostiv, budiž; ke mně milo
srden, a odpust" má hříchy mě!“ — Nastane-li
doba, kdy se zpovídati mají, zpovídají se s upří—
mným a skroušeným srdcem, a hned z počátku
řeknou zpovědníkovi, že tentokráte proto zpověd
konají, aby mohly přijmouti svaté biřmování. N'
ucení dane zachovají v paměti své a bedlivě ho
zachovávají. ——

Aby pobožnost srdce vzbudily, na to vy
nakládají nábožné a dobře vycvičené dítky ně—
kolik dní. Jedni volí za příkladem apostotův
deset dní, jiní více, jiní méně; aspoň jest každé
dobré dítě v den před přijíiminím svatého biřmo
vání horlivou nábožností zaměstnáno. Jako apo—
stolové zdržují se všech zevnějších roztržitostí,
n. p. nepotřebných prácí, zábav a t.. d. Vystří—
hají se, pokud možno, společnosti sjinýmí, mluví
málo, ostávají rády doma a t. (1. A kterak tráví
čas samoty svojí?
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Předně cvičí se % víře. Začastč o tom pře
mýšlejí, že brzy přijmou Ducha Svatého s pře
mnohýn'ii miloslmi. To mají za pravdu nepo
chybnou.

Pal: mají upřímnou žádost Ducha Svatého
s dary drahocennýn'ií přijmouli, dobře včdouce,
že na ně přemnohá nebezpečenství proti Spa
sení duše čekají, a ony že jsou příliš slaby.
'l'udyž se bedlivě cvičí v nábožně modlitbě, a
prosí Boha, aby jim Ducha Svatého sesláti ráčil.

Potom se cvičí e pokoře. Vážně o tom
přemýšlejí, že milosti tak veliké nikoliv neza—
sluhují, jelikož Boha hříchy svými již tak často
a těžce byly urazily. Tudyž vynakládají všemož
nou pilnost.. abyr upřínmou lítost nad poklesky
svýnn vzbuddy.

Dále náležitě uvažují, že Duch Svatý na—
vzdor nehodnosti jejich přece k nim přijde a
milosti Své jim propůjčí, pakli se vynasnaži, aby
se opravdově polepšily. O tom pranic nepo—
chybuji, a tudyž mají pevnou důvěru v Jeho
nekonečnou dobrotu a milosrdnost.

A konečně, aby Duchu Svatému lásku svou
prokázaly, slibují upřímně, že vnuknutí Jeho
vezdj,r ochotně poslušny budou.

Za příkladem apostolův a ostatních nábož—
ných osob, jenž u velikém počtu v jednom domě
pohromadě zůstati, a tudyž mnoho nepohodlí do—
brovolně snášeti chtěli, cvičí se nábožná dítky,r
také v zapz'ránz' sebe. To činí tím, že se všech
neprospěšných a nepotřebných řečí bedlivě vy—

3-21
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stříhají, všetečnosti očí a uši starostlivě se
chrání, v jidle, v pití a ve spaní malou ujmu
sobě činí.

Tak jednají nábožne dítky, chtíce se ná—
božnč připraviti ke svatému přijímání. Mezi tím
obnovují také slib křestní. Ony však, ježto ke
svatému přijímání jíti smějí, přijímají velmi rády
před biřmováním s velikou nábožností živé tělo
a živou krev Christa Ježíše; a pakli se snadno
státi mohlo, chodívaly ondy mnohč ilačnč k biř
mování. To činily z pouhe úcty; povinnosti to
nebylo. Alespoň by měly všechny ty dčti, ježto
svaté biřmování přijímají, co nejvíc vynasnažiti
se, aby přísnou střídmost zachovaly.

Jak mile dítky duši svou náležitč k biřmo
vání připravily, musejí též na tělo své pamato
vati. Co se v ohledu tom díti má, může krátce
povčdíno býti. Předně musejí na tčle čistč umyty
a slušnč oblečeny byti; neboť jako nečistota, tak
i přepiatá nádhernost v šatstvu jest špatným zna
mením. Nečistota prozrazuje nevážnost a nevši
mavost ku včci svaté, a nádhera prozrazuje mar
nivč a pyšné smýšlení. Obe jest Bohu velice
odporné. Pak se mají dítky počestnč a skromnč
chovali. I zevnčjším chováním svym mají na
jevo dávati, že mají vče předůležitou a pře—
svatou před sebou.

K biřmování potřebí jest jako ke křestu
kmolrů. Tito mají u biřmovany'ch dítek duchov—
ním způsobem zastávati místo otce a matky.



Proto poroučí Římský pontilikálz'i—L)„Kmolrocé
mají bii'mooancc své v dobrých mravech cvičili,
a je po-učocali, aby se zlé/1,0 cystřz'ha/i a.
dobré chtěli.“ Kmotrove u biřmování jsou tedy
povinni, () blaho duševní i tělesné svých biřmo—
vanců pečovali. Biřmovanci pak jsou povinni,
kmotry své jako vlastní rodiče ctíti, milovali a
jich poslouchali.

$. 15.
Kterak se svaté biřmování uděluje?

Svátost blÍ'anVállÍ uděluje se tímto způso
bem. Nejdůslojnější biskup, ohleknuv se v roucha
kostelní, stojí u oltái'e, obrací se k dítkam, jež—
to mají biřmovaný býti & kteréž í hned po
kleknou, a modlí se takto:

„DNC/LSva/ý přijdiž na Vás, a moc Ne'
vyŠ'Š'z'ho z—achocej Vás od lu'i-z'chůř

Odpověd. „Amenl“
Pak dělá znamení svatého kříže a mluví:

V. Pomoc naše jest. ve jménu Páně.
R. Který stvořil nebe i zemi.
V. Pane, \'ýslýš modlitbu mou!
B. A volaní má k Tobě přijď.
V. Pán s vámi!
R. A s duchem tvým!

Nyní vztahuje nejdůstojnější biskup ruce své
proti bii'n'íovancům, a modlí se:

*) Římský ponti/ihál jest ona kniha, ježto v sobě ob—
sahuje úkony biskupské, n. p. biřmování, svěcení
kněžstva a t. d.
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Modleme se!

Všemohoucí, věěný Bože! jenž jsi ráěil
těmto služebníkům Svým z vody a ZDucha Sva—
teho ——na ki'estu svatém — nový život dáti, a
jim všecky hříchy odpustiti: sešli nyní na ně
Ducha Svatého, Utěšitele se sedmerem darův
s nebe!

(Raěiž ses'íati) Ducha moudrosti a rozumu!
%. Amen!

Ducha rady a síly!
H. Amen!

B

b—l

Ducha umění a pobožnosti!
. Amen!

Naplniž je Duchem bázně Svě a milostivě
poznamenejž je znamením kříže Christova pro
život věčný, pro téhož Pana našeho Ježíše Chri
sta, Syna Svého, který s Tebou živ jest & kra
luje v jednotě lěhož Ducha Svatého, Bůh od
věkův na věky!
R. Amen.

Pak maže nejdůstojnější biskup všecky biř—
movance sratým ki'ížmem na čele a mluví:

N. Znamcnam tě znamením kříže, a sílím
tebe kí'ížmem spásy ve jménu Otce, iSyna,
i Ducha Svatého.
B. Amen.

Po tomto pmnazání dotěká se nejdůstojnější
biskup tváře l'iii"movancovy, (lavaje mu lakoi'ka
mírný políěek řka:

„ Po,/roj s lebo u ! “
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Jak mile všickni biřmování jsou, následuje
modlitba tato:

„Ulm—tíží,o Bože! co jsi v nás způsobil, ze
svatého chránm Svého, jenž; jest ?)Jerusaléměř
V. Sláva budiž Otci, i Synu, i Duchu S atěmu,
R. Jakož bylo na počátku, tak budiž nyní a

vždycky. Amon
„Ule-rdižl, () Bože! co jsi v nás způsobil, z—e

svaté/to chrámu Svého, jenž; jest ?)Jerusalémě.“
Pak se modlí nejdůstojnější biskup k oltáři

obrácený, co následuje:
V. Prokaž nám, o Pane, milosrdenství Svého!
R. A spásu Svou dejž nám!
V. Pane, výslýš modlitbu mou!
R. A volání mě k Tobě přijď!
V. )án s vámi!
F. A s duchem tvým!

(Nyni musejí všickni biřmovanci poklcknouti.)

Modlemc se!

O Bože! jenž jsi apostolům Svým Ducha
Svatého dáti a chtíti ráčil abý tentýž jimi a je
jich nístupci ostatnim věiícím udílen byl: po—
pátí milostivě na službu naši nízkosti, a propůjč,
aby do srdcí těch, ježto jsme svatým kí'ížníem
na čelo pomazali a znamením svatého kříže zna
menali, tentýž Duch Svatý scstoupiti, v nich
obývali, a je ve chrámy svatosti Své důstojně
uzpůsobiti ráčil, jenž s Otcem a tímtéž Duchem
Svatým živ jsi a kraluješ, Bůh od věků na věky!
ll. Anlen!
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Potom mluví ncjdůstojnější biskup:
Ajhlc, tak požclmán bývá každý člověk,

jenž se Boha bojí.
Konečně obrátiv se k biřmovancům uděluje

jim požehnání a praví:
Požehnejž vás Pán se Sionu, abýste Spatřo

vali blahobyt Jerusalcma po všecky dný Života
svého, a věčného Života dosáhli.
B. Amen!

$— 16.

Kterak se při udělování svatého biřmování a lmed
po něm chovati máme.

Kdýž nastala doba, v nížto se svaté biřmo
vání udělovati má, jdou všickni, kteříž tuto svá
tost přijmouti mají, — na duši dokonale připra
vení, a na těle svátcčnč oblečeni, -— v průvodu
svých kmotrů do chrámu. Již cestou zaměstná
vají se dobrými myšlenkami, a vystříhají se vše
liké roztržitosti v tichém a vážném chodu; váž—
ným chováním najevo dávají svou vnitřní pokoru
a úctu. Chrání se všeho nezbednóho tlačení, &
přibližují se nejdůstojnejšímu biskupovi s velikou
uctivostí. Chovajíť se tak, jakobý jeden z apo
stolův před nimi stal. S pevnou Věrou, s tužhou
vřelou a s opravdovým předsevzetím, že budou
po všechen život svůj Bohu věrně sloužiti, čekají
na přijmutí svateho biřmování. Když pak se sku
tečne udeluje, chrání se všeho všetečneho lelko—
vání a mluvení. Zive' představují sobě, co se
ondý v Jerusalcmě na slavnost lot-nic událo, &



___"—

milosti, jichžto apostolové od Ducha Svatého
podosahli. Zdvíhají uctivě ruce své, a modlejí
se po tichu nábožně k Ježíši Christu, aby nyní
i jim Ducha Svatého seslati ráčil.

Jak mile se dá znamení, aby poklekli, pa
dnou uctivě na kolena sva, a modlejí se v srdci:
„Přzjd', Duchu svatý, a naplní/ž srdce díle/c
Sfeýclzl“ An nejdůstojnčjši biskup na ně ruce
klade aje maže, s velikou radost-í pamatuji na
to, že právě nyní nastala doba nad míru šťastná,
kdy Duch Svatý se Svými hojnými milostmi a
dary jhn se uděluje. Tu projevuji velikou ucti—
vost a pobožnost. ,Co nejvroueněji modlejí se
v srdcích svých: „0 Bože můj, věřím v Tebe,
doufám v Tebe, miluji Tebe, a lítají 'eš'echhří
chů svých! —— Duchu S'ealý, pasé/niž víru
mou, roz-množ náději mou, rozpal lásku man!“
— Jestli se dítky u této příležitosti tak uctivě
a nábožně chovají, jistotně nepoloží působeni
Ducha Svatého nižadnou překážku, a tudyž do
sáhnou velikou hojnost milosti.

Obii'movani jsouce mají za pravdu nepo
chybnou, že Duch Svatý na ně sestoupil. Po—
korně se mu klaněji jako jedinému pravému Bohu
s Otcem a Synem. Děkují Mu za Jeho milosti
plný příchod. Aby však tuto vděčnost svou také
skutkem prokázaly, Opravdové umiňují sobě, že
budou s milostmi dosaženými vezdy věrně spolu—
působiti, vnuknutí Ducha Svatého bedlivě po
slouchali, Jemu neodporovati a Jej nikdy více
hříchem neuražeti, jakož napomína apostol: „Ne
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darují srdce své nejen častečně, néhrž cele sebe
samý, svou lásku a poslušnost.. Prosí Jej též,
aby se Svou milostí vezdý u nich ostati a jim
všeho dáti ráčil, čehož na Spasu duše své po—
třebují. Ano, dobre dítký nejen za sebe prosí,
než i za své rodiče, kmotrý, učitele a všecký
tý, za nčžto se modlili povinny jsou.

Tímto způsobem cvičí se děti po svatém
biřmování v nábožná modlitbě, a dokonale uva—
žuji velikost přijatých milostí. Celý den, ve
kterýž biřmovaný býlý, tráví v horlivosti jako
největší svatek. Po všechen život svůj pamatují
na ten šťastný den, a nikdy nezapomínají, koli
kero dobrodiní onoho dne býlý pi'ijalý.

Připraví—lijim snad rodičové nebo kmotrove
ozvláštní potěšení, užívají ho toliko se stálým
pati'ením na přijaté biřtnovaní. Jsouf pan'tčtlivy,
že ono potěšení jenom pro tuto svatou svátost
jim se připravilo, a že ho jen tehdy hodnými
jsou, paklí se vynasnaži i Bohu radost dčlati.
A činí-li to, pak kdýsi od Boha mnohem skvost
ne'jších a drahocennčjších darův dostanou.

() povinnostech, jichžto nám ukládá svaté biřmování.

Cim větší jsou milosti, jicližto od Boha do—
sahujeme, tím větší musí býti vděčnost, kterouž
Mu za ně vzdávt'mie. Ješto pak milosti ve 5 'a—
těm biřmování přijaté nad míru veliká a hojné
jsou: da se lehko pochopili, že i vděčnost za
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ně musí býti veliká. Budet' však, mile dítky, za
jisté nejkrušším, Bohu nejmilejším & vám nej
prospěšnčjším způsobem, jímžlo Bohu vděčnost
svou prokážete, pahli svědomitě konati budete
povinnosti a zá uzky, jichžlo vám tato svá
tost ukládá.

První povinnost jest: „Bitky, mějlež duši
svou a tělo své ec vážnosti a o uciioosli, ne—
boť jsou živým (.=/trámem Božím, živým clz-ra'
mem Ducha Svatého.“ To činiti musíme z úcty,
jižto povinni jsme' velehnosti Boží. Bylit' jsme
sice již na ki'estu svatém ve chrám Ducha Sva
teho posvěcení; zde v hii'mo'ání se to opčtuje,
a tu přichází Duch Svatý sám, aby v nás pi'e
bývul. Proto píše so. Pac—el.- „Nevz'lc—lz'žs, že
jsm cltra'mmz Ducha Svatého, a že Duch Svatý
co vás obývá? Jestliže pak někdo chrám Boží
mzesvécuje, Bůh jej zahubí; nebo chrám Boží
jesi svatý, a, tím jste ty.“ Vystiiíhejtc se tedy
pečlivě všeho, cožhy tento chrám Boží zneuctiti
u znesvetiti mohlo. Nikdy nevycházejž lehko
vážné slovo z úst vašich. V jídle a v pití bud'
tcž mírnv; poelivy a slusny v odčvu svem. Nikdy
nedopouštčjte, aby se ve vás zlé myšlenky do—
brovolně zdržovali směly. Krot'tc své Žádosti &
náhhmnosti — aby se ncobrátily ve hříchy!
Slovem: veškerým chováním svým musíte dávati
svědectví, že jste Ducha Svatého přijaly, & že
Jej v srdci svém máte.

Druhá povinnost jest: „Dárky, zachouicejte
pečlivé milosti a (lm-ýDucha Svatého.“ Ty pak



__ 44 _

tratíte hříchem. Abyste nezhřešíly, musíte né—
kterých věcí vystříhati se, jiné pak činiti. Vy
stříhejte se všeho, cožby ras jakkoliv ke hříchu
svésti mohlo. Straňte se tedy svědomité každé
osoby, každého místa, každé zabavy, kde se
lehkovážně jedná, a kde bázně Boží není. Tamt'
jest nebezpcčno pro vaši duši! Ozvlaštč chraňte
se tech lidí, jenž o Bohu a o svatém nábožen—
ství potupné mluví, aneb jinaké hanebné roz—
právky vedou. Mějte v ošklivosti čtení špatných
knčh. Pakli byste se lehkovažné a bez potřeby
do nebezpečenství pouštěly, Duch Svatý by vám
pomoci Své odejmul. Nebot' „kdo vady:-pečen—
stm' miluje, v nebezpečensl-zzz'hyne.“ Je-li však
časem nemožno, takovýmto nebezpečným lidem
se vyhnouti, pak mějte Boha na zřeteli! Pomnč
te, že jest všudy přítomen, že skutky vaše vidí,
a že nejtajnější myšlénky a tužby srdce vašeho
zná. Proste Ho s ditécí pokorou 0 pomoc, dů
včřujte se v Né', a bud'tež zmužily. Osvčdčujte
se za horlivé křesťany a za pravé učeníky Ježíše
Christa. Nestrachujte se ani potupy, ani opovr—
žení, ani časné škody. Ukazujle ošklivost ze
hříšných rozmluv, a chraňte se každého znamení,
jímžby se pozdavalo, že je schvalujete.

Buďtež napotom horlivy ve vykomívaní sva
tého náboženství. Proto často a mnoho se modlete;
navštěvujte pilně veřejné služby Boží; poslouchejte
pozorné slovo Boží, a bud'tež horlivy a nábožny
u příjímání svatých svatosti. .lposleclméte okam
žitě, paklí vas rodičové napomínají, vam výstrahu
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před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a
velebí/i ()!ce vašeho, jenž jest v nebesích.“ —
Pl'okázujte se tedy slovem i příkladem, před
Bohem a před lidmi za šlechetně občany králov
ství Božího, á. za zmužilě bojovníky Ježíš-e Christa.

Třetí povinnost takto se vyslovili dá: „Díl/sy!
b-ud'lež stá/y o hor/izrosfi a ?: pilnosti, množíce
čest Boží a duševní spásu svou a' svých bliž
nz'elt dle sil svých.“ Abyste tuto povinnost konati
mohly, přede vším zapotřebí jest, byste se vy
násnážily učení Ježíše Christá vždy lepe pozná—
váti. Apostolům a některým věřícím prvních
čásův poznání Božskych věcí zázráěnym způso
bem se vlilo. To se nyní již žádným způsobem
nestává. My Sámi musíme, s pomocí Boží, vy—
násuážíti se, bychom se umění spasitelněmu na
učili. Horlivá modlitba, nábožně rozjímání o vě
cech Božsky'eh, bedlivě poslouchání slova Božího,
á pilně čtení dobrych kněh o Bohu a o svatém
náboženství jednájíeíeh přivodí nás k tomu. Těmito
prostředky vezdy lepe poznáváti budete Boha a
Jeho Božské vlastnosti, své povinnosti k Němu
& ke svým bližním, á kterak o spásu duše svě
pečovali máte. Pořád lepe budete poznávali —
nebezpečenství duši Váši hrozící, nepřátely jí
osidlá strojíeí, á zbráň, jížto proti nim bojovati
á je neškodnymi učiniti můžete. Tám shledáte
povzbuzení k boji proti žádostivosti, světu &
ďáblu; nebot" jste byly učiněny ve svalem biřmo
vání bojovníky á vojíny Ježíše Christa. 'l'udyž
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máte nyní povinnost, proti zlému bojovati, dobré
bedlívč konati, bližnímu výborné příklady dávati,
jej ke enosti povzbuzovali a od hi'íehu Odvraeo
vali. V tomto smyslu, milé dítky, volá so. Pavel, a
vyučuje Vás, kterakou zbraní hojo 'ati musíte: „Proto
vez—mělena sebe odčnz'Božáz', aby/ste ?)den z-ly',o den
pokušení, odo/ali, a. fee všem dokonale obslá/ž;“
stůjtež pevně pravého učení se pi'idržujíee &
Spravedlivě žijíee, — ,.bedra svá opásejle pra/v
dou, a přioděni jsouce pancířem spravedlno—
sti... přede TŠÚMvezměte štít víry... pří/bici
spásy a meč duc/aa, jenžlo jest slovo Bo'zlz'.
S velí/rou eroucnoslí a se ozývám'm mod/ele se
každého času v duchu, a bděte ve vší vytrva
losti, a o přímluvě za ošeelfy svaté.“

Snažte se tedy, milé dítky, abyste těmto
povinnostem věrné zadost učinily. Tímto Způ—
sobem můžete Bohu nejvýš dobrotivému za
všecky milosti ve svatém biřmování přijaté nej
důstojnéji (lékovati, pokud vám s pomocí Boží
možno jest.

&. 18.

Co máme na výroční den svatého biřmování činiti?

Jsouť v životě lidském dnové každému ho—
dnému ki'est'anu důležití ——ba nezapomenutelní.
Takovým dnem jest onen den, na kterýž ondy
dítky své rodiče, nebo nějakého příbuzného a
dobrodince smrti byly ztratily. Když pak během
roku tentýž den, na kterýž se ono úmrtí při
hodilo, se navrátí, co činí vděčné dítky? —
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Zmítány rozličnými pocity bolesti, lásky a vděč
nosti, jdou do kostela a modlejí se nábožnč za
pokoj duší svých milých zemřelých. Takto slaví
tento smutný den výroční modlitbou a dobrý
mi skutky.

Takovými památnými dny jsout' i dnove oni,
kdy n. p. dítky svatý křest nebo první svatou
zpověd a první přijímání, nebo svaté biřmování
přijaly. Ohledem na svaté biřmování praví se.
Karel Boromejs/sý, arcibiskup Milánský: „Každý
má výroční den, na kterýž; bířmo'cán byl, slizu/fy
nábožnými a, modlitbou slavili, zapo'vz'clalise, a
nejsvětčjšz' svátost ollářnz'přijímali, aby děkoval
Bohu ncjdobrolivčjšz'mu za milosti přijatá“

] Vám, mile dítky, musí výroční den, na
který jste biřmovány byly, nezapomenutelným
ostati. Oslavujte ho dobrými skutky, jakož Vám
sv. Karel radí. S tím však musíte take vážnou
zkoušku sebe samého spojili. Ano, zkoušejte se,
zdali jste milosti a dary svateho biřmování věrně
zachovaly a s nimi bedlivě spolupůsobily. Zkou
šejte se, zdali jste jako udatní bojovníci a vojí
nove Christovi dobrý boj bojovaly proti žádosti—
vosti, světu a d'áblu, aneb zdali jste jejich vábe—
ním a návodům ustoupily a praporce Christův
zrádné opustily. Zkoušejte se tedy, zdali Duch
Svatý, jejž jste byly ve svalem biřmování přijaly,
ještě ve Vás jest a ve vás působí.

Jak to lze poznati? Na jaké známky musíte
při tom pozorovati'? -— Hlavní známkou jest
láska; proto píše sv. Ambrož: „Po čem pozná
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člověk, že Ducha Svatého přijal ? Má se tázatz'
srdce své/zo. Miluje—li bratra svého, t. j. bliž—
nz'lzosvé/io, zůstáva Duch Svatý o něm.“ Pravou
lásku k bližnímu jenom támto nalézti lze, kde
jest pravá láska k Bohu; nebot' tato jest základem
oné. „Kološ ledy bližního neměl/aje, nemůže ani
Boka milovali.“ —-—„Kdožby řekl, milujiBoha,
a nenáviděl by bratra svého, lha'řemjest. Ne
bot' kdo nemiluje bratra svého, ktere/tož vidí,
ktera/s může milovali Boha, kteréhož; neeldz'P“

Pravá a upřímná láska k Bohu a k bližnímu
jest tedy neomylnou známkou, že Duch Svatý
v nás přebývá & působí. Ale, kdož pak má
lásku tu?

i. Lásku tu má jenom ten, kdož hřích
upřímně v ošklivosti má, & všelikó dobrovolné
příležitosti a všelikého nebezpečenství, kdežtoby
do hříchu padnouti mohl, svědomitě se vystříhá.

2. Lásku tu má jenom ten,_ jenž má horli
vost, aby vždy víc á více množil čest Boží &
spásu duší.

3. Lásku tu má jenom ten, kdo se vyná—
snažuje v přítomnosti Boží živu býti, ve všech
věcech Jemu se líbiti, & kdo se úplně v Jeho
nejsvětější vůli odezdává.

4. Lásku. tu má jenom ten, kdož vytrvalou
modlitbu miluje a po slovu Božím touží.

5. Lásku tu' má jenom ten, kdo slabosti,
chyby á urážky bližního trpělivě snáší & za něj
se modlí.

(i. l'íásku tu má jenom ten, kdo se, pokud
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možno, snaží, aby bližnímu dobře ěinil, a spásy
duševní i tělesného blaha jeho dle možností
vyhledává.

Zkoušejle se nyní, milě dítky, opravdově,
kterakjste se ve věcech těch chovaly, a zdali Boha
a bližního skutečně a upřímně milujete. Potom
také poznáte, zdali Duch Svatý ve Vás jest, nebo
není. O kterak se budete radovati, dá-li Vám
vlastní Vaše svědomí svědectví dobré, že jste
věrně plnily povinnosti, jichžto Vám svaté bii'
movaní uložilo! Jak za to budete Bohu děkovati,
Jej ehváliti a velebiti? ——Není-li tomu ale tak,
pak nemůže, výroční den biřmování býti Vám
dnem radosti, něbrž dnem zármutku a bolesti.
Neboť jste Ducha Svatého, svého Posvětitele,
svou nevěrou zarmoutily a urazily. Toliko pra
vým pokáním a opravdovým polepšením mohou
milosti a dary utracené ve Vás opět oživeny
býti. — Neopomeňte nikdy v životě svém, milé
dítky, výroění den, na kterýž jste byly biřmo
váný, vypsaným způsobem slaviti.

Výklad obřadův o svatém biřmování.

Vzkládání rukou, pomazání svatým křížmem
a modlitba jest, jakož jsme pravili, viditelným
znamením svatého biřmování. Způsob, kterým se
to stává, a všechno ostatní, co mimo to při
udělování těto svátosti se děje, nazýváme obřady,
anyž mají krásný a po—uěný význam. Onyt' jako
v obrazíeh představují jednak milosti, jichžto

4
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biřmovanec přijímá, a jednak povinnosti, jichž
to na se bčře.

Ncžli nejdůstojnčjši biskup biřmovati po
číná, myje si ruky. Tim dává důležité naučení,
že svátost biřmování, jakožto úkon nadmíru svatý,
s čistým srdcem a s velikou úctou iudčlovati
i přijímati se má.

Kostelní roucho nejdůstojnčjšího biskupa má
bílou barvu. Bílá barva jest znamením radosti.
A což může radostnčjšího býti nad vědomí, že
se svatým biřmováním tolikerých milostí účast
nými stáváme, pakli neschází náležitá příprava?
Biřmování jest tedý slavnost práve radostná, an
se pokřestčnec jí stává dokonalým vojínem Chri
stovým a milosti nabývá, aby mohl všecky po
vinnosti služby tak důležité a čestné plnili.

Jak mile nejdůstojnčjší biskup u oltáře
k dětem biřmovancům se obrátí , musejí ešte/mi
pokleknoutž, což jest znamením upokoření se.
Kdož od Boha velikých milostí dosáhnouti chce,
musí býti pokorný, abyr se jich hodným stal.
„Bůh zajisté pyšným sc profici-', pokorny'm pak
dává milost Scala.“

Nýni spíná nejdůstojnějši biskup ruce, svo
lává Ducha Svatého na biřmovance, a znamená
je znamením sva/eho kříže. Tím dává na sro
zumčnou, že kříž; jest zdrojem všech milosti.
Jakož pak nejdůstojnčjší biskup hned na počátku
všem pospolu z daleka ruce vzkládá, tak tež
činí později při pomazání každému ozvlášt'. Kdož
ruce svč,nad hlavu jineho zdvihá, jeví tím, že
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jej pod ochranu svou přijmouti chce. Jelikož
tedy biskup jakožto služebník a zastupitel Boží
bířmovancům ruku na hlavu klade, chce tím na
značití, že Bůh Duch Svatý na ne sestoupí, a je
budoucnč chrániti a střežili bude. Vzkládání ru—
kou tudýž jest znamením, že se Duch Svatý po—
křestčncům ve svatém biřmování uděluje. Neboť
„aposlolové kladli, na ně ruce, a oni přijali
Duc/ta Svatého.“ O Štastný jest tedy bii'mo 'aný!
Jestit? pod ochranou Boží a pod stráží Ducha
Svatého.

Nejdůstojnejší biskup začínaje čelo mazati
znamená ho svalým křížem. Tím se připomíná
nám, že Ježíš Christus Svým umučením a Svou
smrtí na kříži nás vykoupil a nad ďáblem zví—
tězil. — Císaři Konstantinem Velkému zjevil
se na obloze kříž s nápisem: „V tomto zname
nz' zoz'tězz'š!“ ] mý zvítězíme v tomto znamení
svatém nad žádostívostí, nad světem a nad ďáblem,
pakli se živou včrou pevně ke Christn připneme
a za Jeho kříž stýdětí se nebudeme.

P(mzaz-ám' stává se svatým lsřz'žímem.,ježto
sestává z—oleje a z balsámu. Křížmo nazývá se
svaly'in, “poněvadž mnohými modlitbami a mnohým
žehnáním od biskupa se světí. Tato z oleje a
z balsamu připravená svatá mast připomíná nám
vůbec mnohonásobné milosti a dary, ježto se
udělují svatým bířmováním.

Olej a balsam má však také ještě ozvláštní
význam. Ondý natí'ali vojínove a zápasníci telo
své olejem, aby tím oudý své učinili obratnými

4—7?



a silnými. Olej tedy ob'azně představuje, že biř
movanec na duši dosahuje moc a sílu, aby nábožný
křesťanský život vedl, a proti nepřátelům Spasy
vítězně bojoval. Olej, padne-li na nějakou látku,
zanechává vní známky, ježto nelze vodou smýti.
Jak krásnč'značí se tím duchovní, nezrušilelné
znamení, ježto se vllačuje duši biřmovancově?

Balsam, chraní raněné lčlo od hnilobv a šíří
příjemnou libovůni. Tak též má se biřmovaný
křesťan vynasnažili, aby duši svou hniloby hříchu
zachránil, aby se konáním dobrých skutkův stal
Bohu příjemným, a bližního vzdělával; anebo,
jakož praví Písmo svaté: „aby se stal libovůnz'
Christovou a světlo jeho aby svítilo před lidmi,
aby vidouce dob-re shut/fy velebí/i Otce, jenž
jest v nebesích.“

Krásně a po—učněvykládá lake svatý Fran
tišek Sales/tý význam oleje a balsamu řka:
„Svaté Isřz'žmo,jehož svatá Cír/rev o svátosti
biřmování užívá, sestává ž oleje olivového a
z—balsamu, a značí mimo jiné dve srdci Ježí
šova nejvzácnějších cnostz', ježto nám tak dů
raz-ně odporoačz' an praví: Učte se ode mne,
neboť jsem, tichý a pokorný srdcem. — Balsam,
jenž ve všech tekutinách na dno padá, značí
pokoru, a olej olivový, jenž ve všech tekuti—
nách po vrchu plove, představuje tichost (mír
nos/), ježto člověka nade všechy nepříjem—
nosti povznáš'z'.“

Pomazání děje se na čele; a proč? Na čele
člověka lze poznali, pakli se bojí nebo stydí:
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An tedy biskup pokřeslěnee na čele maže, při—
pomíná mu tím, že si nesmi dát bránili nižádným
strachem nebo studem víru svou v ukřižovaného
Spasitele statné vyznávajc a povždy křesťansky u
nábožnč živ jsa. Proto praví papež Eogenius IV.:
„Jelikož jest čelo přirozeným sídlem studu, proto
se křesťan na čele maže, aby se nestyděl z—a
jméno Chris—love.“

Pomazání děje se co spůsobe kříže, nebot?
kříž jest znamením křesťana. Proto píše svatý
Pavel: „Dale/ro bmlíž ode mne, abych se hono
sz'l leč: křížem Pána nase/zo Ježíše Christa,
o němžto má svět jest u/sřížoodn a jd světu.“
Vojáci nosí znamení a oděv sveho krále, aby se
tím od jiných rozeznávali. Podobně nosí také
biřmovaný, jakožto vojín Christův, na čele, na
přední části těla svého, znamení svého krále a
Pana, totiž kříž Kz/lsupí'telůo. Proto se kříž také
nazývá pečetí Christo/vou. Máť se tedy biřmo—
vaný volně a veřejně za učeníka Ježíše Christa,
za spoluouda Jeho Církve vyznávati. Pravíť Spa
sitel náš: „Kdož/tolio mne 'vyžnd před lidmi,
toho oyz—ndmi já před Otcem Svým, kterýž jest
v nebesích.“ — „Kdož pak se stydí ža, mne a
za slova má, ža. toho se i Syn cloveka sig./děti
bude.“ — Je-li tedy Christus ukřižovaný „Zídům
poleoršením a, pohanům bldwoosloímf jestit'
nábožným ki'esl'anům „mocí Božslsou a mou—
drostí Božs/rou.“

Ve svatém biřmování býva'me pomazání kříž—
mem. Když sv. Jan Ježíše Christa křestil, a



Ježíš modle se z vody vystoupal: tu se otevřela
nebesa, a Duch Svatý sestoupil ve spůsobč ho—
lubice na Nej. Toto sestoupení Ducha Svatého
bylo takořka pomazáním, jímžto zasvěcen jest
byl za našeho krále, nejvyššího kněze a proroka.
Proto se Ježíš nazývá Chris/em t. j. pomawným.
Jelikož i my ve svalem biřmování pomazání bý
vázne, (losláváme jmeno ln'iest'ana t. j. pomaza—
ného. Byehom jmeno to svete hodne meli, mu
síme lež hrály, kněžími a proroky byti. „Vy pak
jsle po/folem'm. vyvoleným., lměžslvem králov
ským, národem. samým.“ Tudyž jest. naší po
vinností, bychom jako krá/ové nad svými ná—
klonnostmi a náruživoslmi panovali, bychom jako
kněží Bohu sebe v obet dobrolíbeznou dávali, a
bychom jako proroci. víru svou skutkem a pri—
kladem neohroženě a statné hlásali.

Po vykonanein pomazání dává nejdůstojnější
biskup bií'n'íovaneům políček. na památku, Že
musejí, pakli svého Spasitele opravdově následo
'al.i chtějí, hotovi by'ti, všelikou potupu, všelike

pronásledo'ání a každé protivenslví oddaně a
trpělivě snášeli. „Neboť asie/mí, kteříž boha
bojnč žili chtějí v Christa, pronásledováni
budou.“ — Pravíť tak sám Ježíš: „Služební/r
není nad Pána, své/zo. Pak/27 mne pronásledo
calz', z' Vás pronásledovali budou.“ Násilnóho
a krvavého promíslcdování, jako aposlolové a
první křesťané, nen'nísíme sice snášet-i; a však
nezřídka dává se nám svetem opovržení, potupa,
nenávist. a t,. (l. Se svetem, kterýž—jesl ne zlu,
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nesmíme v přátelství býti. „Neboť kdo jest pří
telem tohoto světa, stane se nepřítelem Božím“

Je-li biřmovaný křesťan hotov všeliká proti
venství, jichžto se mu pro svatou víru dostane,
neohroženě snášeti, pak se naplní slova, ježto
mluví nejdioistojnější biskup dávaje mu poliček:
„Pokoj s tebou!“ Apostolové radovali se, byvše
za hodné uznáni, že mohli pro jméno Ježíše
Christa potupu snášeti.

Praveho pokoje, prave radosti v Duchu Sva—
te'm dosahuje biřmovaný jen tenkráte, pakli apo
stoly následuje, a jako oni pro Boha trpí. Tent
jest pokoj, o němž Ježiš praví: „Po/stoj zanechal
jsem Vám., Svůj pokoj dávám Vám,; nedávám
pokoj l'raím.,jakého/š dává svět.“ ——Bez utrpení
není praveho pokoje. „Blahoslaveni, kteříž pro—
titenstet trpí pro spravedlnost; nebot" jejich
jest království nebes/se.. Blahoslavená jste Vy,
puls/í. Vás lidé tupá a. promisiedujz'. . .. Radujte
se a oeselte se; nebot veliká jest odplata. Vaše
e nebesích.“ Odplata za to jest veliká již na
tomto světě pro pokoj a mír, jehož takoví kře
sťané v nitru svém pociťují.

Konečně žehná nejdůstojnčjší biskup biř
movanee, dčlaje nad nimi svatý křiž. Tím při
pomíná jim ještě jednou, že s kříže Christova
přichodi všecko požehnání a všechna milost, a
vzbuzuje je, aby budoucně s Ježíšem kříž nesli
a kalieh utrpení volně pili.

Jako na křestu svatém potřebí jest také
o biřmování kmotrů. Je—li dítě, které se má
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biřmovali, ještě malé, drží ho kmotr na pravé
ruce. Je-li však tak dospělé, že může stojío
svaté biřmování přijmouti, stojí kmotr za ním, a
má pravici svou mezi svatým pomazáním na jeho
pravém ramonč. —— Toť má kmotrovi býti na
památku, že má biřmovanoi svémn ochranu a
pomoc poskytovati a jej v boji křesťanském vše—
lnožnč podporovau.

s©©a———
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Přídavek
].

Modlitby.
Vžbuzení cností, ježto častěji, zvláště pak před svatým

hiřmováním předsevzíti máme.

Vzbuzení víry.

Všemohoueí, věčný Bože! klaním se Tobě
& pevně věřím, že jsi jeden v podstatě a trůj
v osobách: Otec, Syn a Duch Svatý. Věřím, že
jednorozeny Syn Boží člověkem učiněn jest, a
že nás hříšníky Svým umučením a Svou smrti na
kříži vykoupil. Věřím, že Ježíš Christus kdysi opět
přijde všecky lidi soudit, a že bezbožníky v pekle
věčně trestati bude, spravedlivým pak v nebi ne
konečnou Vodplatu dá. Věřím také všecko ostatní,
co svatá Bílinsko-katolická Církev věřili poroučí,
poněvadž Ty, o Bože! věčná prav-(la a nekonečná
moudrost, jsi nám to sám zjevili ráčil. Amen.

Vzhuzení naděje.
O nejdohrotivější Bože! na Tebe skládám

všechnu důvěru svou. Doufam od Tebe od
puštění všech hříchů, věčně blahoslavenství a
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všelikě pí'(_)sti"edky,jimiž mohu dosáhnouti krá
lovství nebeského, po klerěmž upřímně toužím.
Doufám to od Tebe nikoliv pro své vlastní dobré
skutky, něbrž pro nekonečně zásluhy sveho Pána
&Vykupilele Ježíše Christa a pro své spolupůsobení.
Všecko to doufam, poněvadž Ty, všemohoucí,
nes/foněene věrný, dobrotivý a mílosrdný Bůh,
jsi to sám slíbiti ráčil. Amen.

Vžbuzení lásky.
O Bože! Miluji Tebe z celého srdce svěho,

ze vší duše své a ze všech sil svých. A sice
proto miluji Tebe, poněvadž jsi nejvyšším a
lásky nejhodníjšz'm, dobrem- a mým, nejdobrotz'
vějšz'm Otcem. Pro Tebe miluji také všecky lidi
jako sebe samého. Pevně odhodlán (a) jsem všecko
činiti, abych se jenom Tobě líbil (líbila); a umiňuji
sobě opravdově, že budu nejsvětější vůli Tvou
vezdy co nejsvědomitěji plniti. Amen.

Vžbuzení lítosti.

Ú Bože! lítost a bolest mam ze všech spá—
chaných hříchů svych, poněvadž jsem jimi Tebe,
nejvyšší a, lásky nejhodnější dobro, tak velice
a tak často urazil (a). Opravdově umiiíují sobě,
že polepším život svůj, a že raději všecko ismrt
podstoupím, nežli bych Tebe jediným hříchem
ještě urazil(a). Dejž mi k tomu milosti Svě, &
budiž milostiv mně hříšněmu (hříšně) Za to Tebe
žádám pro nekonečně zásluhy Tvého Božského
Syna a mého Vykupitele. Amen.
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()bnova slibu křestnélio.

V nejhlubší pokoře vrhám se před Tebou
na zem, o l'lGjSVČiČjŠÍTrojice! Klaním se Tobě,
chválím a velebím Tebe! Věřím a vyznávám, že
jsi jeden Bůh ve třech Božských osobách: Otec,
Syn a Duch Svatý. Všemohoucí Otče, děkuji
Tobě, že jsi mne stvořití ráčil, & sice k obrazu
Svému. Nejlaskavější Ježíši! Synu Boží, děkuji
Tobě, že jsi mne Svou smrti na kříži vykoupíti
ráčil. Duchu Svatý! Ducha lasky, děkuji Tobě, že
jsi mne posvětiti ráčil.

() Bože můj, tak příliš dobrotiv byl jsi ke
mně! Bez mě zásluhy očištěn (a) jsem byl Ca) na
křestu svatém od hříchu dčdienčho, a stal (a)
jsem se Tvým dítětem, dědicem království nebe—
ského, a spoluoudem Církve katolické! Na křestu
svatém ráčil jsi duši mou ozdobiti milostí posvět
nou a rouehem nevinnosti. O, kteraká to láska,
kteraká dobrota! Abych za to vděčen byl (vděčna
byla), slíbil (a) jsem sice kmotry svými křestnými,
že přikazaní Tvá vezdvr věrně zachovávati a Tebe
vezdy detinně milovati budu. Ale jak častokrát
jsem slibu toho nesplnil (a)! Jak častokrát jsem
Tě hříchem urazil (a)! —

O Bože milosrdný! prosím pro Tvého nej
milejšího Syna, račiž mi odpustiti! V ošklivosti
mám a litnji všech hříchů svých. Mámť z nich
bolest nesmírnou, a sice proto, že jsem jimi Tebe,
nejvyšší a lásky nejlmdnčfjší dobro, urazilCa).
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Chci se opravdově polepšiti; račiž mi k tomu
milosti Své propůjčiti. Tyť víš, jak sláb (a) jsem!
Pomoz mi tedy, abych se budoucně polepšiti
mohl(a). Vynasnažim se učení Christovu bedlivě
se naučiti a pevně věiiiti. Všecky síly své vy—
naložím, abych obcování své podle Jeho příkladu
a podle Jeho pi'edpisův uspořádal (a).

Protož mám celym srdcem v ošklivosti pří
klady špatně, skutky zlé a řeči tohoto světa,
jeho marnost a pýchu, a jeho nebezpečné zá—
bavy, ježto by snadno duši mou usmrtili mohly.
Pevně odhodlán (a) jsem \'šelikym hříšným myšlen
kám a žádostem, jakož i všelikym pokušením a
vnuknutím d'áblovym státně odporovati a zmužile
proti nim bojovati. Byl'by se mi dobré. sebe obtíž
nějším a z—lésebe pů 'álmějším byti vidělo, přece
nikdy nechci zlého činili a dobré opomínati. Chci
sobě násilí činili, abych v pravdě po ki'est'ansku
žil (a) a nebeského království vydobyl (a). Chci
Tě tedy, o Bože iiiůjl"1r1ilovati z celeho srdce
sveho, ze vší duše své, a ze všech sil svych.
Chci bližního sveho milovali jako sebe samého
a pro Tebe. Chci by'ti vezdy číst (a) a poctiv (a),
inravný (á) a skromný (á), pokorny (a) a tichý (a),
poslušný (á) a trpělivý (á), jakož se na křesťana
sluší, a jakož jsem byl (a) ondy na ki'estu sva
těm slíbil (a). lí tomu však, o Bože můj, rač
mi milostí Svě dáti, za to Tebe žádám pro Je
žíše Christa, Syna 'l'věbo a Vykrmitele mého.
Amen. ——
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Ghvalozpěv k Bohu Duchu Svatému.

Přijď k nám Duchu Panovníku,
Navštiv mysle učeníků!
Stvořil's pro věčnou nas blahu,
Vlej v nás milosti Své vláhu.

Tčšitelem jsi Tý zvaný,
Od Otce nam za dar daný;
Tý*s zdroj živý, !áský plamen,
Duchovní jsi mazbý pramen.

Sedum darův máš v Své moci,
Prstem jsi Tý Bohu Otci,
Olcův slib jsi v pusté hrudi,
Tebou řeč se v lidech budí.

Rozžehni v nás světlo Svoje,
Vlej nám v ňadra lásky zdroje,
Posilniť rač v každou dohu
Pomocí Svou tčla mdlobu.

Zažeň vraha od nás vzdali,
Ušičdi'uj nain pokoj stálý,
Bychom z Tvého doprovodu
Pominuli duše šhodu.

Dejž nám znáti Hospodina,
Dejž i znáti Jeho Syna,
Dejž nam vči'iť každou dobou,
Ze pocházíš věčně z obou.
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Čest buď s Otcem Synu Slovu,
Jcnžlo povstal slavně z rovu,
Svatému lež Duchu sláva
Ať se po vše včky vzdává.

V. Bůh Duch Svatý, Utěšilcl,
R. Naučí \'as všeliké pravdě!

Modleme se!

O Bože, jenž jsi srdce věřících osvícením
Ducha Svatého využili ráčil, propůjč, abychom
v lomže Duchu, co praveho jest, rozuměli, a
2 Jeho útěchy vezdy se radovali, pro Ježíše
Christa Pana. našeho. Amen.

Prosby o sedmero darův Ducha Svatého.

Přijdiž Duchu Svatý! Ú přijdiž Duchu mou
drosti, & obývej v srdci mém! Nauč mne nebe
ských statkův tak sobč vážili, abych je nade
všecky zemské věci stavělCa), srdečné milo
val (a), a opravdově hledal (a). Amen.

Olče náš & t. (1. Zdrávas Maria a t. d.

Přijdiž Duchu Svatý! O přijdiž Duchu rozumu
& osveliž nmc! Pomoz mně, abych Tvému Bož
skómn slovu a svatým lajen'istvím náboženským
na spasení své, pokud možno, dostatečně rozu
měl (a), a tím k poznání Tehe, jakož i Otec a
Syna dospěl (a). Amen.

Otče nás a t. d. Zdrávas Maria a t. d.
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Přijdiž Duchu Svatý! O přijdiž Duchu rady!
Spravuj a i'id' mne ve všech pracech. Nakloň
srdce mě k dobru a odstraš je ode zlého! Vediž
mne ve všech se vyskytujících pochybnostech,
abych se nikdy neminul (a) s pravou cestou
k Tobe ——a s účelem svým. Amen.

Otče náš a t. d. Zdráva's Maria a t. d.

Přijdiž Duchu Svatý! () přijdiž Duchu sílyl
Bačiž obývati v srdci mém. Povzbuzuj mne
v zármutcíeh, posiluj mne v trápeních, a pro
půjč mi síly proti všem nepřátelským útokům,
abych nebyl (a) přemožen (aQ a Tebe, Boha svého,
nikdy neuražil (a). Amen.

Otče náš a t. d. Zdrávas Maria a t. d.

Přijdiž Duchu Svatý! O pi'ijdiž Duchu umě
níl Osvecuj a vynčuj mne, abych pon'iíjivost a
marnost všech zemských věcí jasne poznal (a),
abych jich níjinač, než Tobe ke cti a sobě i bliž
nímu svému k spasení dobře uží 'ati znal (a). Amen.

Otče náš a t. d. Zdrávas Maria a t. d.

Přijdiž Duchu Svatý! O pi'ijdiž Duchu po
božnosti! Vzbudiž srdce me ku prave pobožnosti
& ku svaté lásce k Bohu, abych l—lona světě
při všech svých pobožnostech vezdy vyhledával
(vyhledávala) a nalézal (a), a kdysi v nebi večnč
míti a požívali mohl(a). Amen.

Otče náš a t. d. Zdráva's Maria a t. d.
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Přijdiž Duchu Svaty'! () pí'íjdiž Duchu bázně
Boží! Pronikni srdce moje spasitelnou, dítěcí
bázní, ježto se každého i sebe menšího hříchu
leká. PrOpůjč, abych Tebe, Boha a Pana svého,
vezdy na zřeteli měl(a), abych se všeho vy
stříha!(a), co se Tvé Božské velebnosti ne
líbí. Amen.

Otče náš a t. d. Zdráva's Maria a_ t. d.

Litanie k Bohu Duchu Svatému.
Pane, smiiuj se nad námi!

Christo, smiluj se nad námi!
Pane, smiluj se nad námi!
Christo uslyš nás!

Christo vyslyš nás!
Otče z nebes Bože! !
Synu, Vykupiteli svčta, Bože!
Duchu Svaty' Bože!
Svatá Trojice jeden Bože!
Duchu Svatý, Duchu moudrosti a rozumu!
Duchu rady a síly!
Duchu umění a pobožnosti!
Duchu baznč Boží!
Duchu pravé radosti a pravého pokoje!
Duchu pokory a tichosti! ,
Duchu trpělivosti a dobroty!
Duchu stí'ídmosti a čistoty!
Duchu vyyolenych synů Božích!
Učiteli a Redítelí svaté Církve katolické!
Zpytateli lidských srdcí! )

mangupeuos_fnjiuis
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Rozdavači nebeských milostí!
'.l“éšiteli zarmoucených!
Radosti anjelův!
Osvčtiteli arciotcův!
Vnukateli prorokův!
Učiteli apostolův!
Silo o vítězství mučeníkův!
Těcho vyznavačův!
Cistoto panen!
Blaho svatých! J

Milosti * nam bud'!

Výslýš nás, o Duchu Svatý!
Ode všeho hříchu!
Ode všech pokušení a osidel zlého ducha!
Od opovažlivého spoléhání na milosrdenství

Boží!
Od zoufalé nedůvérýr v milost Boží!
Od odporu proti uznané pravdě!
Od závisti a nepřízni k bližnímu!
Od zatvrzelosti a nekajicnosti!
Od roztržkyr a bludného učení!
Ode vší nedbalosti a lenosti ve službě Boží!
Od náhlé a nenadálé smrti!
Pro Své pochazení z Otce i Sýna!
Pro Své zjevení o křestu Christovč!
Pro Svůj příchod na slavnost letnic!
V den soudný!

Mý ubozí hříšníci!
Té prosíme, výslýš nás, o Duchu Svatý!

Abýis Církev svatou vezdý šíí'iti a zvelebovati ráčil!
Té prosíme, výslýš nás, o Duchu Svatý!

5
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Aby's apostolského nejvyššího pastýře osvítiti
a síliti ráčil!

Aby's všecky oudy Církve svaté milostí Svou
oživovati a posvčcovati ráčil!

Aby's všecka křesťanská knížata spojiti a
v pokoji zachovati ráčil!

Aby's všecky národy k poznání pravé víry
přivésti ráčil!

Abyis všecky bludy vykořenit-i ráčil!
Aby*s nám Svou všemocnou milostí vezdy

přispívali ráčil!
Aby's nám svatou bázeň Boží vlíti a v nás

vezdy zachovati ráčil!
Aby's nám dar modlitby a pobožnosti pro

půjčiti ráčil!
Aby's všecky naše myšlénky, slova a skutky

podle Své Božské libosti spravovati ráčil!
Aby's nám čisté & pokorné srdce dáti ráčil!
Aby's nám mírnost a trpělivost vštípiti ráčil!
Aby's naše srdce ku pravé křesťanské lásce

a k milosrdnosti nakloniti ráčil!
Aby's nás v trápenich a v protivenstvích siliti

ráčil!
Aby's nám pravý pokoj srdce dáti ráčil!
Aby's nás vezdy na pravé cestě do vlasti

nebeské včsU ráčd!
Aby's nás do počtu vyvolcncův přijmouti

ráčil!

Beránku Boží, _icnž snímáš hříchy světa!
Rač nám vlíti Ducha Svatého, bychom [
včřili!
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Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa!
Raě nám vlíti Ducha Svatého, bychom ne
zvratné doufali!

Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa!
Raě nám vlíti Ducha Svatého, bychom vroucně
milovali!

Duchu Svatý, uslyš nás!
Duchu Svatý, vyslyš nás!

Otče náš a t? d. Zdrá 'a's Maria a t. d.

chavrhuj nás od Své nejsvětější tváře!
A Svého Ducha Svatého neodjímej od nás!
Dejž nám radost spásy Své!
A v duchu šlechetném nás posiluj!
Sešli Ducha Svého a stvořeni budeme!
Novou ěiníš tvářnost země!
Pane vyslyš modlitbu mou!

. A volání naše k Tobě přijď!wšwšwswš

Modleme se!

Prosíme Tě, o Pane, aby Duch Svatý Utě
Sitel, který z Tebe pochází, naše duše osvítil,
a podle zaslíbení Syna Tvého v každou pravdu
uvodil, jenž s Tebou živ jest a kraluje vjednotě
téhož Ducha Svatého na věky věkův! Amen!

Modlitba po svatém biřmování.
O Duchu Svatý! vrhám se před Tebou na

zem, a kláním se Tobě jakožto Bohu a Posvěti
teli svému. Chválím, velebím a oslavují Teber.

01%
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pro Tvou nekonečnou dobrotu a milosrdnost, že
jsi dnes do duše mě přijítí a mně milost Svou
u veliké hojnosti vlíti ráčil. Srdcčnč Tí za to
děkuji! O račiž se mnou zůstati a nikdy neod
stupuj ode mne! Zachraň mne každého hříchu,
abych já sám(a) Tobe ncpřinutílgá) nmc opustiti.
Ncodjímejž mi nikdy pomoci Své vc mnohých nc
bezpečenstvích duši mě hrozících. Budu hdíti & se
modlili, á Tebe veždy na zřeteli míti; nápotom
s milostí Tvou v boji s ncpřátcly spásy své
nikdy nepodlehnu.

Duchu Boží! Vylej milost. Svou také na
všecky ty, kteříž mi co dobrého prokázali. Ozvláště
prosím Tě za nejdůstojnějšího biskupu, jehož
vzkládáním rukou & pomazáním jsem dnes toli
kerých milostí dosáhl (á). Přispívejž mu, aby
stádo své podle libosti Tvě dobře spravoval na
cestě ku Spasení věčnému. — Prosím za své
duchovní otce a učitele, kteří se nižádnč práce
neštítíli, aby mne vyučováním á udělováním svá
tých svátostí k přijmutí svatého biřmování nále
žitě připravili. -— Prosím za své rodiče & kmo
try, kteříž mně tolik lásky a péče prokázali. —
Všem těmto zaplatiž za všecko dobré; ochraňuj
á žehnej jim na tomto světě, a propůjč jim kdysi
život věčný v nebesích. Amen.

Otče náš &t. d. — Zdrávas Maria a t. d. —
Věřím v Boha a t. d. —-—Slávu budiž Bohu Otci,
i Synu, iDuchu Svatému! Jákož bylo na po—
čátku, ták budiž nyní, i vždycky až na věky
věkův. Amon!



——69—

Modlitba,
ježto se má každoročně v den svatého biřmování konati.

Ú Duchu Svatý! Duchu lásky a pravdy! jenž
z Otce i Syna pocházíš, jemužto se s obouma
klaníme a jejž velchíme: s nejhlubší úctou vrhám
se před Tebou na zem, a klaním se Tobě jakož
to Bohu & Posvětiteli svemu. Chválím a velebím
Tě .pro zázračně skutky, jichžto jsi endy vykonal,
a také nyní pořad vykonavaš. Tyt jsi ústy pro
rokův zaslíbeněho Messiašc předpovídal; Tytí jsi
Janu Křestiteli Vykupitele okázal, a dokonaně
dílo výkupyr na slavnost letnic apostoly svatými
všemu světu jsi objevil. TytTjsi, jenž Církev
svatou až do konec světa učíš a spravuješ. Mne
jsi na křestu svalem od hříchu dědicněho očistil
a posvětil, Svým dítětem a dědicem království
nebeského učinil. Srdečně děkuji Tobě za všecky
tyto nezasloužené milosti.

Ale ozvlaiště chválím a velebím Tebe dnes,
o Duchu Boží! -— dnes na výroční den svatého
biřmování, kdy jsi na mne sestoupil s plnosti
milostí Svých, s darem moudrosti a rozumu,
rad)r a síly, umění, pobožnosti a bázně Boží.
Kterak se Ti mam nyní za všecko to odplatiti,
co jsi učinil na duši mě! — Ale zdali pak jsem
tyto milosti a dary, tato neocenitelná dobrodiní,
v sobě bedlivě zachovával (a), a jich dobře užíval
(užívala)? Zůstal(a)-lijsem včren (věrna) praporu
křížeSpasitele svého?— Bojoval (a)-li jsem udatně
proti vábením žádostivost-i, světa a dabla? —- Ach,
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nestalo se tak! Z toho mne viní vlastní svědomí
mě; onoť mi praví, že jsem proti Tobě, o Duchu
Boží! skutečně velmi nevděěně jednal (a), Raě mi
odpustitit Budiž mně milostiv! Chci se polepšiti!

Tobě ke cti a své duši k spasení chci nyní,
0 Bože trojjediný! svatou úmluvu věrnosti ob
noviti. Odi'ikám se zlěho ducha, světa a žádosti
vosti. Zavrhuji a v ošklivosti mám všecky jejich
skutky, marnosti, choutky a vnuknutí po všechen
ěas života svěho. .lcnom Tobě chci sloužiti, Tebe
chci milovali nade všecko z celého srdce svého.
Tobě obětují a zasvěcuji tělo své a duši svou
se všemi silami a moht'itnostmi. Jenom Tobě
chci žíti. Totě mou upřímnou, opravdovou vůlí!
Ale pi'ispěj, o to Tě prosím, slabotě a bídnosti
mojí ku pomoci. Za to Tebe vzývání, o Bože
můj! pro Ježíše Christa, Syna Tvěho a Vykupi
tele mého. Amen.

—E©©3—
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Připomínky rodičům a kmotrům.

Jestiť přísnou povinností rodičův, aby o to
pečovali, by dítky jejich dobře se připravily ke
svatému biřmování. K této přípravě náleží předně
vyučování v náboženství vůbec, a zvláště o sva
tém biřmování. Ač děti školu navštěvují a kře
sťanskému cvičení přítomny bývají, nicméně tím
se přece rodičové nesmějí spokojiti. Osobně mají
se přesvědčiti, zdali jejich dítky také skutečně
se naučily tomu ve svatém náboženství, čehož
potřebí jest. Slílcdají—li o zkoušce učiněné, že
vědomosti jejich v této věci nedostatečný jsou,
musejí sami a jinými své dítky ještě lépe vyučiti.

Pak se musejí rodičové o to starati, aby
jejich dítky nějaký čas před svatým biřmováním
v konání dobrých skutkův bedlivy byly; n. p. aby
důležitost naslávajícího svatého úkonu dokonale
uvažovaly, častěji a nábožně se modlily, svátost
pokání a nejsvětější svátost oltářní s dobrou pří—
pravou přijaly, sebe v něčem zapíraly, v samotě
trvaly a t. d.

V ohledu tomto děti samy od sebe nebudou
mnoho činiti, pakli rodičové nepůsobí spolu.

Napolam musejí rodičové na volbu dobrých
kmotrů pomýšleti. Tu jcst veliké prozřetelnosti
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zapotřebí. Církevní sněm Kolínskýr roku 1662
nařizuje ohledem na kmotry u biřmování toto:
„Chceme, aby nebyl kdokoliv bez, ro:-dílu k úřadu
tomuto připuštěn, nebrž jenom. Ii, kteří jsou
katolíci , dospělé/1.0 věku, bířmocam', a neukon—
néko chování a obcování, a kteříž základní
učení víry křesťanské znají.“ Zvláště pak také
musejí dobře povědomí býti těch povinností, ježto
jako kmotrové na sebe berou, a musejí býti hor—
lívymi křesťany. Volte tedy, milí rodičové, rozum—
ně, abyste se volbou tou postarali o spasení duší
dítek svych. Běda Vam, pakli zištnost a jiné
zemské ohledy u věci té Vás vedou. ——

Dále měli by se rodičové o to star-ati, aby
jejich dítky ve slušném oděvu ke svatému biř—
mování přišly. Zvláště pak by si měly matky
ohledem na dcery své dobře pamatovali, eo píše
svatý Petr: „Sperk jejich neb-uzlik; set;-nejsi,
v pletení vlasů, ee z—lalýck závěs-kách.. nebo
?) hledaném, roucha/„ vzébrž skrytý člověk srdečný
v nepomzjivoslž tichého a, mírné/to (lucka, jenž;
má před Bohem cenu zrelikou. Neboť takto „f:—do
bily se ondy také scale ženy v Boha důvěřujz'ciř
Tím ehee apostol říci: že nemají jejich ozdobu
v pomíjivyeh, zevnějších okrasáeh hledali, nébrž
ve vnitřní nepomíjivé okrase enoslného srdce, a
tichého, mírného ducha.

Konečně má se rodičům připomenouti, že
bylo ve slarém čase Církve obyčejem svaté biř
mování lněné přijímali, a ludyž praví Rímsky
ponlilikal: „Díl/fy k hli'nun'ánz' jdoucí mělyby



lačny býti“ Proto učí Římský kateehism: „Mu
sz'me se cynasnažití, aby onen chvalz'lebný oby
čej staré Cír/ace obnovily, aby tuto svátost ne
jinak než; Začne přijímaly, k čemu se věřící
snadno pohnouti dají, pali/i poznají dary a
zázračné ovoce svátosti léto.“ — Ze slov těch
snadno poznali lze, že si Církev svatá přeje,
aby se biřmování Iaéné přijímalo. Naplňtež přání
to, milí rodičové, a mějte dílky své k tomu,
pakli se- tato svátost časné před polednem udě
luje, a dítky již ponekud dospělé jsou; jinak aspoň
0 to pečujte, aby přísnou střídmost zachovaly.

Co jsem doposud, milí rodičové, pravil, jest
snadné; lehounce se stane, patili dobrou vůli a
pravou lásku ke svým dětem máte. Ale co Vám
nyní říci mám, jest těžké a trvá dlouho; jenom
Vaše smrt nebo smrt dítek Vašich sprostí Vás
povinnosti této. — Vaše dítky ve svatém biř
mování podruhé Bohu, Stvořiteli nebes a země,
se obětují a zasvéeují; podruhé slavné se vedou
k Ježíši Chi—istu,Vykupiteli; po druhé se posvětí
a pomaží v příbytek Ducha Svatého. Nebo po—
nejprv všecko to stalo se na svatém křestu.
Dítkyr Vaše tedy již nejsou dílkami Vašimi, nébrž
dítkami Božími! Vyt' jste jen zastupitelé Boží
u vychování jich. Tudy/ž; jesi neipře'méiš'z' po—
vinnoslef Vaší, abyste bedlivě ode/zí, aby tyto
Vaše díl/sy ——state/s a majehtosi Boží — od
Boha se neodvedly, (& takořlra Ježíši Clu-istu
s náručí se necyrvaly. Vynasnaž'ujte se kře
sťanským vychováním přispívati & spolupůsobiti
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k tomu, aby milosti a dary svatého biřmování
vezdy věrně zachovaly, aby vezdy ostaly majet—
ností Hospodinu zasvěcenou. Považujte dítky
svě za drahocenný klenot, kterýž Vám svěřen
jest, abyste ho pro Boha a pro nebe dochovali.
Přihlídojtc k tomu, abyste ho čistý a neporušený
kdysi opět do rukou Tomu navrátili, od Něhož
jste ho byli přijali. () jaká radost bude Vám,
pakli v den soudný budete moci říci: „Pane,
hled tu- na ty dz'/Iry,ježto jsi nám svěřili ráčil;
všecky nacracujem Tobě!*

Neuslávejte tedy dobrým naučením a spasi—
telným napomíminím působiti na jejich srdce,
abyste je od zlěho odvrátili a ke všemu dobrému
naklonili. Abyste však slovům svým tím větší
dovahy a síly dodali, musíte je také dobrými
příklady předcházcti. „Světí/ž; světlo Vaše před
nimi, aby Vaše dobré .S*/mileyviděly a velebily
Otce, jenž; ?) nebes-ích jest.“ Nechat? vidí na Vás
-— pravou nábožnost, pravou lásku k Bohu a
k bližnímu. Zvláště bděte, abyste nikdy nepro
mluvili slova, ježtoby jejich stud urazilo, aneb
abyste nekonali skutek, jenžby jejich nevinnosti
nebezpečným býti mohl; anebo, aby jiní něco
nemluvili a nedělali, cožby jejich dobre smý
šlení pokazilo. Tltlť budou dil/ry Vaše netoliko
dědici Vaše/to jmění, ale také dědici Vašich,
cnostz'. Kdybyste však naopak vychování dítek
svých zanedbávali, kdybyste nerozumnou shoví
vavostí a slepou láskou jejich chyby a poklesky
přikrývali a vymlouvali; anebo kdybyste dokonce
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špatnými řečmi a příklady dílky své s cesty
cnostné svedli: bylibyste rodiči nejnešťastnějšími,
majíce sami vinu zkázy dítek svých. Ono stra
šné „běda“ by zastihlo Vás, ježto byl Christus
vyslovil řka: „Kdožby někoho %maliékých, jenž,
ve mne věří, polem-šil: lépe by jemu bylo, aby
žernov oslíčz' (mlýnský kámen) na hrdlo se mu
zavěsil, a on pohřz'z—enbyl ve hlubina mořskou.
Béda světu pro pohoršenz'1“

Neméně důležité, nežli povinnosti rodičův,
jsou také povinnosti kmotrův ohledem na jejich
biřmovance. Ve svátosti biřmo 'ání se pokřestě
ncc mocnou zbraní obdává a chrání, aby proti
nepřátelům duše šťastné bojoval, a věčné spásy
dosáhnul. Což mu potřebnějšího, než aby měl
vůdce a učitele po boku svém? — Není—li oby
čejem, že takovým mladým lidem, jižto do stavu
vojenského vstilpují, zkušenější mužové po bok
se staví, aby je v umění vojenském vycvičili?
——Toť jest Vaší úlohou, milz' kmotři! Jestiť
povinností Vaší, abyste biřmovancům svým vboji
duchovním nápomocni byli a je vyučovali. Máte
jim býti vůdcem a spolubojovníkem proti nepří—
teli spásy věčné. Máte jim slovem a příkladem
dávat-i návod u konání cností křesťanských. Máte
je upozorniti na nebezpečenství duše, na osidla
zlého ducha, na lichost světa, na marnost a
nicotu zemských radostí. Máte jim před poblou
zením s pravé cesty výstrahu dávati; máte jim
v bázlivosti zmužilosti dodávati; máte jim v po
chybnostech ráditi; máte je po pádu zdvíhati.
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Tak máte biřmovancům svým. nápomocni býti,
aby dosáhli nevadnoueí koruny vítězné. I v tě
lesných potřebách a bídáeh nesmíte jim odpírati
pomocí své a přispění sveho.

Kdo všecko to dokonale uvaží, nebude chtíti
mnohým dětem kmotrem býti, jelikož by to mohlo
snadno býti příčinou, žeby ujednoho nebo u ně
kolika po\innosti S\e nevyplnil. Proto nařizuje
moudře Římský pontifikal, aby kmotr jen jedno
nebo d\ě dítek k biimmání vedl, leč v případu
potřeby a s přivolením bisl—zupovým. Take nemá
lsmotr ÍťÍ'CS/llý těmnž dítěti býti spolu kmotrem.
u biřmování. Příčina toho jest, poněvadž jest
lepe postaráno o blaho dítek, mají—li více zá
stupeův. Kdyby totiž rodiěově a kmotři křestní
dítky svě zanedbávali, mohou přece ještě kmotři
biřmovaeí o ně pečovati.

Obyčejně dostavaji biřmovanei od svých
kmotrův dar. Totě velmi užitečno, pakli se dar
dobře volí. Pohled na takový dar může v biř—

movancíeh \'ezdy spasitelné myšlenky vzbuditi.
líiestan může si pii tom pomysliti: „Jsem bii
mocán a Dur/zem Svatým posilnčn. Muszm tedy
Nábožné živ býti & oprav/ové bojovati proti
hříchu. Slíbil jsem to učinili.“ — Jak dobře
by tudyž kmotři udělali, kdyby místo ničemnýeh
darův, jenž toliko marnost, pýchu a smyslnost
budí, svým biřn'iovaneům na památku dávali n.
p. dobrou vzděh'waeí čili po—uěnou knihu,
obraz Svatého, kříž a t. d. — Co za krasne
zpomínky a spasitelně předsevzetí by se tim pro
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bouzely! — Jak pobnulzlivo muselo by byli,
kdyby umírající křesťan právě onen kříž, kterýž
mu byl kmotr po biřmování daroval, do rukou
dostal! S radostí by se ho chopil a řekl: „Pán
Bůh zaplať milému [tmou-ové mému; ont' mi
toto znamení spásy dal. S Chris-lem dobrý boj
jsem bojoval, s Christen: bě/L svůj jsem do
konal, 8 Clu—istom chci se nyní ro:—loučili
s tímto světem.“

Má se také věděti, že mezi tím, jenž biř
muje, a těmi, jenž biřmování byli, a mezi rodi
čemi biřmovancův a kmotry duchovní příbuznost
povstává, tak sice, že nemohou v pravomocné
manželství vespol vstoupiti a manželství takové
muselo by se opět rozloučiti.

I rodičové i kmotrové mají také Společně
o to pečovati, aby dílky vy'roční den svatého
biřmování vezdy důstojně slavily.

—z©©3——
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