
Křesťansko-katoličti

k prnfpčšnému nauřrní a [pamrhlnému „Dělání

_zvlášlč

při cvičení katechiteckém.

první [ráitrk 6 ardm.

Cena předplatnřjednotlivého sešitku vnáší 40 kt. v stříbře.
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V každém sešítku budou toliko takoví obrazí, jichž; nábožný' lid katolický spatřuje

netoliko v chrámu Páně k nábožnému povzbuzení svému, a k_„'peetě jejích při služ
bách Božích, nýbrž jíchž i chová v domácnosti své kspasitedlnéig'nu vzdělání a k pc
učněmu upamatování na vznešené ctností a bohumílě skutky jejich. Malířove, po—
znavše slavnou úlohu svou, věnbvali naši Mátí církvi svaté katolické vši sílu a umě

lost svou, a tudy jeví se vyrobky slavných mistru jak v posvátných chrámích, tak i
v domácností věřících od dávné již starověkostí, až do našich času.

Podobně i richlotískem a rítínou v ocelu, v kameně a dřevě rozšiřovali se

nábožní obrazí tak daleko, jak daleko rozšířená 'est a sahá svatá víra naše katolická.
Kdo“néúznáš, že temtýž zpusobem a takovou cestou mnoho — přemnolio dobrého,.
krásného, spanilého a slavného se nevycílilo? — Ale bohužel! většina obrazu kře

sťanskému lidu podaných nesloužila ani k vzdělání, ani k poučení, — ano nejkr 
snější a nejzdařilejší díla místru nejslavnějších nechvalně a škaredě spotvořená roz

šiřují se v naších dobách v nesčíslném množství, — zdařílí pak obrazi a vkusnější
mají cenu tak znamenitě vysokou, že obecnému lidu chudému nelze, zjednatí jich
sobě. Aby tedy i nemožní a obchudlí zdařílímí a pěknými, spolu ale i lacinými

obrazí ozdobiti mohli byty své k vlastnímu vzdělání a k povzbuzení pobožnosti ducha

i srdce svého, jako i též aby roďičove a učitelove snadným spusobem vysvětlovati
mohli dítkám — této rozmilé zahradě Boží — vznešené pravdy svatého náboženství
našého, -— vydávají se nyní v Mňíchově obrazoví otisky nejslavnějších nejvytečnějšich

malířů, jíchž Německo uvítalo a pozdravilo s nejsrdečnějším jasáním, —- a- za tou

příčinou duvěřujeme se velice, že podobnym vydáním i naším drahým Slovanum,

prospěšně a užitečně poslouživše, se zavděčíme.
V přiloženém svazečku_ spatřujeme činění a počínání Pána a Spasitele na

šého Ježíše Krista, jako i děje jého; Jého zvěstování, narození, mládí, jeho učení a
zázraky, jeho umučení a smrt přebole'stnou.

V druhém pak sešítku:
Slavné jeho z mrtvích vstání, na nebe vstoupení, a zazračné jeho Ducha

svatého seslání.

Napotom nasledovatí bude: Puvod, založení a—učení samospasítel'né, „jediné
pravé Církve Kristově, jak se jen umělecký vyobrazíti dáti nechá, převším: '

Nejsvětější Trogíce, svaté svátostí, přikázání Boží a církevní, ,na nebe vzetí
Marie Panny, víra, náděje a láska, skutky milosrdenství, anděl strážce, a poslední
věcí člověka, konečně:

Vyobrazení Sv. Apoštolu a Evangelistu, jako i jiných Svatých aSvětíc Božích.
Tito obrazi v šestiarchových sešítkách prodávají se za předplatní cenu 40 kr.,

v jednotlivých pak archách za 10 kr. v stříbře.


