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'l'retia čiastka.

O prostriedkoch milosti.



Tretia čiastka.

0 prostriedkoch milosti.

Aby sme mohli byť spasení, po tretie musíme užívať'
to, skrze čo milosť Božiu obsiahneme.

A) 0 milosti božej.

244. Už sme sa učili, že keď chceme byť spasení, mu
síme-Mia poznať, jeho milovať a jemu slúžiť, t. j. musíme:
1. všetko veriť, čo Boh zjavil; 2. zachovávať, čo Boh pri
kazuje. Ale či toto môže človek sám zo svojej sily? Ne
môže. Prečo? Následkom dedičneho hriechu náš rozum

sa zatemnel, takže zo svojej sily Boha a jeho svätú vôľu
dobre poznať nevládzeme, a vôl'a naša stala sa náchylnou
k zlému, odpornou vôli božej. Keby nám P. Boh nebol po
mohol, nemohli by sme ani Boha poznať, ani jeho milovať,
ani dobre veri”, čo Boh zjavil, ani zachovávať, čo Boh pri!
kazuje, a tak nemohli by sme byť spasení. Sám P. Boh,
Ježiš Kristuspovedal: „Bezo mňa nič nemôžete uči
niť.“ (Ján. 15, 5.) "M'Ú'

Človek teda i k tomu, aby P. Boha náležite poznal,
i k tomu, aby prikázania božie zachovával, potrebuje zvláštnu
pomoc božiu. Túto pomoc božiu nazývam; milosťou.

244. Čo nám je najviac potrebné, aby sme mohli byt'
spasení 'ť

Aby sme mohli byť spasení, potrebná je nám
najviac milosť Božia.



Milosť b. je dobrá vec, ktorú nám P. B'oh dáva len zo
svojej nevyslovnej dobroty bez toho, že by nám ju bol
povinný dať, alebo že by sme to sami boli zaslúžili. Takú
dobrú vec, ktorú nám niekto dáva, keď nám ju dať neníe
povínovatý, ked' sme si ju nezaslúžílí, ktorú teda darmo
dostávame, nazývame darom. l milosťbçje/darřktorý Boh
ľuďom dáva mimo ích zásluh. Boh nám dáva milosť pre íza)
zásluhy Ježiša Krista, ktorý skrze svoju smrťna kríži
nielen od hriechov a zatratenia večného nás vysvobodil, ale
i milosti božíe zaslúžil. Keb/ P. Ježiš nebol za nás umrel,
Boh nebol by nám udel'oval milosti. (Otec mnohć vecí dáva
deťom svojím darmo, ale otec musel tic vei kúpiť alebo
zaslúžíť.)Preto í sv. Pavelhovori: „Všetci budú ospra~
vedl.není bez ích zásluh skrze jeho milosť,
skrze vykúpeníe, ktoré je v Ježíšu Krístu“ (Rím.
3, 23. 24.) O jak dra'íá, dobrá vec je tá milosť božia!
Ziaden človek, žiaden anjel nevládal nám ju zaslúžíť; ale len
sám Ježíš Kristus; a ten musel dať za ňu svoju najsvätejšíu
krv na kríži: - A Boh nám udeľuje milosť s tým úmyslom,
aby sme jej pomocou svoju dušu spasílí, do neba prišli;
Bph dáva milosť k nášm u d_,uš.nć.mu_,spaseniu.

P, Boh nám dáva ičasné dobré veci, ako život, zdravie,
úrodu, múdrosť atd'.; takéto dobré veci menujeme d_obro
d eníam i, darmi .božímí. Keď v katechísmuse alebo v káz
ňach býva reč o milosti, vždy rozumej pomoc božiu k duš
nému spaseniu.

245. Kol'konásobná je milosť' božia?

Milosť'božia je dvojnásobná: milosť božia po
máhajúca, čili pomocná, a milosť posv-ä
cujúca.

Milosť b. je dvojaká podľa toho, čo Boh ňou činí v duši
našej na našom spasení. Boh nám vnuknutie dáva, aby sme
dobré poznali, a pomáha nám ho vykonať; a to je milosť
božia pomáhajúca čili pom ocná; alebo činínás z hrie
šníkov svätýmí, to je mílosťb. posväcujúca.



1. O milosti božej pomáhajúcej čili pomocnej.

246. Čo činí Boh v duši našej skrze milosť pomocnú?

Skrze milosť pomocnú Boh dušu našu osvecuje
a posilňuje, aby sme to, čo je k spaseniu potrebné,
poznať a vykonať, hriechu ale chrániť sa mohli.

Milosť b. pomocná je pomoc b., aby sme boli v stave
zlého sa chrániť a dobré činiť. Zlého sa chrániť, zna
mená nerobiť to, čo sa Bohu neľúbi; dobré poznaťa
konať, znamená poznať a robiť to, čo sa Bohu ľúbi. Aby
sme lebo zlého sa chránili alebo dobré konali, k tomu sú
dve veci potrebné: l. musíme to vedeť, čoho sa máme
Chrániť; čo máme vykonať. Keď to nevieme, nebude z toho
nič. 2. Musíme to i vykonať.

K tomuto nám P. Boh pomáha, t. j. P. Boh v nás
činí, že to, čo máme urobiť, vieme, a pomáha nám to
i vykonat'.

Ale ako to P. Boh činí?

Boh milost'ou dušu našu osvecuje, t. j. Boh činí,
aby sme, ako veci pri jasnom svetle poznávamc, tak dobre
poznali, jak veľmi sa to bude ľúbít' Bohu, keď vykonáme
dobré, a chránit' sa budeme zlého. My si pomyslíme: to
mám vykonat'. Ale na tom nebolo by dost'; keby nám
P. Boh ďalej nepomáhal. Boh nás i posilňuje, t. j. Boh
činí, že chceme sa zlého varovat' a dobré konat'. My si po
myslíme: to chcem vykonat'. - A k tomu nám Boh
milost'ou svojou i chut' i odvahu i sílu dáva, t. j. Boh činí,
že to, čo sme mali vykonat', i odvážime sa vykonat'. My
potom konáme, čo je k spaseniu potrebné.

Preto, že P. Boh svojou milost'ou pomáha nám k tomu,
čo nám je k spaseniu, nazývame túto milost' pomocnou.



Aby ste tú vec dobre porozumeli, predložim vám ju
v príkladoch. Myslite si diet'a, ktoré má ist' v nedeľu do ko
stola. Aby sa to stalo, čo deje sa v jeho duši? Diet'a myslí
na to a uznáva, že to má urobit'. Alebo ako katechismus
hovorí: Boh dušu jeho osvecuje, t. j. činí, že to to diel'a
uznáva. Ked' sa to stalo, potom sa ešte niečo stane. P. Boh
pohybe mu \ôl'u, t. j. učiní. že dieťa dostane chut' k tomu,
teraz ist' do kostola, a P. Boh dá mu i vnútornú silu, že
ono i ide do kostola.

Alebo: dieťa je samé pod stromom, vidí krásne jablká
a chcelo by sa'mu z nich ukrast'. Ale P. Boh dá mu milost'
pomocnú: osvieti jeho rozum; díet'a uznáva, že by to bol
hriech, jablká kradnút'. A P. Boh í pohne jeho vôľu: díet'a
nechce erst'; a k tomu ho P. Boh ešte povzbudí ďalej:
dá mu í silu vnútornú, že to ono aní neurobí, ale odporuje
zlej myšlienke.

Bez pomoci božej človek níč nemôže vykonat' takého,
čím by si nebo zaslúžil. Milost' božía pomocná je nám do
cela potrebná. Bez milosti b. aní myslet” by sme nevedeli
na dobré; bez milosti b. nemôžeme dobré začat'; ked'
milost' b. nepomáha, nemôžeme dobré konat' a dokonat'.
Aby sme mohli dobré začať, konat' a dokonat', k tomu nám
je potrebná milost' b. pomocná. Preto hovorí sv. Pavel:
„Bohje, ktorý pôsobí v nás i chceniei vyko
naníe“ (Fíl. 2, 13.). Preto dobrí kresťania hovoria: „Z po
mocí božej“, „ak P. Boh dá“, „Pán Boh pomáhajl“ Hrie
šnicí potrebujú míIost' b., aby sa mohli polepšit'. Spravo
dliví potrebujú milost' b., aby mohli zle'ho sa varovat' a
dobré čínit'. Bez milosti božej nemôžeme ničohúčko nič
z toho, čo je potrebné, aby sme boli spasení. jako ryba bez
vody nemôže plávat' a vták bez krýdel nemôže lietat', tak
človek bez milosti božej- nič nemôže urobit' k svojmu spa
seniu. Teda ked' nám je milost' b. tak potrebná, čí nám ju
aj P. Boh udel'uje nadostač?

* Pán Boh chce, aby ho všetci l'udia poznali, milovalí,
poslúchali a tak do neba prišli. Ale to človek sám od seba
nemôže, k tomu potrebuje milost'. Ke'd'to teda P. Boh chce,
musi udelit' každému človekovi k tomu toľko milosti, koľko
potrebuje. A to P. Boh aj robí. P. Boh udeľuje všetkým



ľuďom dostatočnú milost'. Kto prijde do pekla, mohol prijst'
do neba; sá'n si je pričina. P. 5011 'urobil svoje, ale
človek nie.

* Nemyslite si, deti moje, že keď P. Boh udeľuje všetkým
ľuďom dostatočnú milost' k spaseniu, už preto všetci ľudia
budú spasení. Už vtedy, ked' sme sa učili o tom, že ježiš
za hriechy celého sveta zadost' učinil, sme povedali, že
preto ešte nebudú všetci I'udia spasení. Prečo? Preto, že
všetci nečinia so svojej stránky to. čo je k spaseniu po
trebné. A tak je to i s dostatočnou milost'ou, ktorú P. Boh
každému k spaseniu udeľuje. Ked' ľudia nechcú zo svojej
stránky učinít* to, čo sa pri tom od nich žiadva, nebudú spa
sení. Myslite si, že milost' božia je slnce. Co tomu osoži
svetlo slnečné, kto ho nepripustí k svojimvočiam, kto si ná
ročky zavre oči, ked' sInce krásne svieti. Ci ten môže čítat'?
Nie. A ten bude poznat' a chcet' dobré, kto nepripustí
k sebe milost' božiu, kto jej odporuje? Nebude. Preto
ponosuje sa Spasiteľ: „Keby si (mesto jeruzalem) bolo
uznali), čo ti je k spaseniu; ale teraz je to skryté pred
očima tvo,ima“, t. j. svetla s hora bolo dost', ale Židia od
porovali tomu svetlu, nechceli pri tom svetle videt”. Spa
siteľ plakal, ked' to povedal, lebo milosti božej odporovat'
je veľký riech. - Myslíte si, že milost' božia je jako hlas
otcov. Otec volá: janko, to nerob, toho sa chráň! Ci ten
otec nevola' darmo, ked' si diet'a na'ročky uši zapcha, aby
otca nepočulo, alebo keď jeho voIaniu a napomínaniu odpo
ruje? Veru darmo. Ci ten zavaruje sa od z'xiho a bude čmit'
dobré, kto milosti božej odporuje? Nie. „Dnes ked' poču
jete jeho hlas, nezatvrdzujte srdcia svoje“, hovorí sv. Písmo
(Zalm. 94, 8.), t. j. dnes a vždycky, ked' vás P. Boh mi
lost'ou svojou k dobrému povzbudzuje, ukážte mu srdce
povolné, posluŠné, nietvrdé, odporné. (Sv. Matúš, sv. Pavel
apoštol.) Aby nám milost' b. k spaseniu slúžila, nesmieme
jej odporovat'.

Ale i preto neposlúži milost' b. všetkým ľuďom k spaseniu,
lebo mnohým' Ieni sa so svojej stránky učinit' to, čo treba; iní
zas odkladajú na iný čas alebo nečinia, jako '›ymali činit'. Kto
pri slnku chce niečo videt, musí oči otvorit' a k' ej veci obrátiť,
ktorú chce videt, kým slnko svieti. A ktore' dieťa chce otca
poslúchnuľ, musí to robiť, čo mu otec káže, a hneď, ako mu



otec káže. - Peter mal sodvihnúť brvno, naložiť na voz. Jeden
človek to nevládz'e. Sused Pavel prišiel k pomoci. Chytí brvno
za j den koniec a chce sodvihnúť. Peter, ten sa mu len díva
a ani ::ehne rukon. Či to brvno naložia na voz? Nie. Prečo?
Aj Peter musí zachytiť a dvihať s Pavlom. Musí s Pavlom
spolupracovať, spolupracovat' na dvihaní brvna. Na
každom dobrom skutku musia dvaja spolupracovať: Boh a
človek. Boh pôsobí, pracuje najviac svojou milost'ou, ale
človek musí tiež niečo pracovať pôsobiť: človek musí milosť
použiť,s ňou spolupracovať. Tak napomína nás i sv.
Pavel: „Napomíname vás, aby ste milosť božiu
nadarmo neprijali“ (ll. Kor. 6, 1.), ale aby ste ju po
užili k spaseniu.

P. Boh je, deti moje, veľmi dobrý a štedrý; on udeľuje
nám milosti, ale n's ncn úti: my jeho milost' môžeme prijať
a použiť alebo nie: my môžeme milosti božej odporovat'alebo
s ňou spolupôsobiť, vtom ponecháva nám P. Boh úplnú
svobodu, ako chceme. Koľko milosti udeľoval P. Ježiš Je
ruzalemským, a predsa sa ponosoval: „Jeruzalem, Jeruzalem,
koľkokráť som chcel shromaždiť synov tvojich, ako shro
mažd'uje slepica kuriatka svoje pod krýdla svoje, ale ty si
nechcel“ (Mat. 23, 37.). Milosť b. vôľu ľudskú nenúti. Ach
ale, jaká je to l'ahkomyseľnost' milosť božiu neprijať alebo si
ju premárniť! P. Boh takých ľudí opúšťa a nechá ich zahynúť.

Mil': dietky! Vzácna a drahá je milosť pomocná, ktorú
nám P. 8011 udeľuje. Bez nej nič dobrého učiniť nemôžeme.
Preto, modlite sa pred učením. o milosť, aby Boh osvietil
váš rozum a dal vám dobre pochopiť, čomu sa v Škole
učíte, zvlášte sv. náboženstvo. Pamätajte si ale, d. m., že bez
milosti božej nemohly by ste byť ani dobré dictky, nikdy
nemoth by ste sa P. Bohu ľúbiť, nikdy do neba prísť. Preto
modlite sa každý deň doma i v kostole, aby vám P. Boh
bol na pomoci svojou milosťou, aby ste mohly zlého sa va
rovať a dobré činiť. Pán Boh dáva milosť tomu, kto ho o ňu
ponížene, nábožne a ustavične prosí. „Proste a bude
vám dano“ (Luk. 11, 9.).

Bože, daj, nech milosť Tvoja
k dobrému ma roznecuje
a nech vnuknutiam jej duch môj
v' pokore sa podrobnje.



2. O milosti posväcujúcej.

247. Už som povedal, že Boh milost'ou posväcujúcoL
činí Ez hríešnikov svätýini.

Milosť táto nazýva sa p o sv a c uj ú ca, lebo človeka činí
svätým. Skrze milosť b. posväcujúcu stáva sa človek z hrie
šnika takým, akým ho P. Boh maťchce; predtým bol hriešny,
teda odporný Bohu; a ked' dostal milosť b. posväcujúcu, už
je milý Bohu. Milosť b. posväcujúca je teda tá krása duše,
ktorú nám P. Boh dáva, aby sme boli sväi a hodní večného
blahoslavenstva. Adam a Eva v raji mali tú krásu duše a
preto boli dobrí, svätí, a blažení (ot. l. 75.). Že mali tú krásu,
mi'ost' posväcujúcu, Boh prijal ich za dietky svoje a usta
novil ich k nebeske'mu blahoslavenstvu (Srov. ot. 40.)

247. C0 či/u' Boh v duši našej skrze milosťposväcujúcu ?

„Skrze milosť posväcujúcu Boh dušu našu od
smrteľných hriechov očisťuje a posväcuje, prijima
nás za dietky svoje a činí nás dedičami kráľovstva
nebeskeho.

Skrze milosť b. posväcujúcu očisťuje Boh dušu našu od
smrteľných hriechov. jako svetlo odháňa tmu, tak Boh skrze
milosť posväcujúcu odháňa z hríešnika všetko, čo bolo v ňom
nesvätého, t. j. všetky ťažké hriechy. Skrze milosť b. posvä
cujúcu stane sa hriešnik priateľom božím, teda nemôže zá
roveň byt' i nepriateľom božím, čím by lllUcCl byť, keby ťažký
hriech ostal v ňom.

Ale Boh skrze milosť posväcujúcu nielen žc pôsobí oči
stenie duše od každej špiny ťažke'h'o hriechu, on dušu _i pi;
sväcujc, t. j. činí svätou. Duša, ked' ju milosť od špiny
ťažkých hriechov očisti, ozdobí sa svätosťou. A jaká krásna
je duša skrze milo.-ťposväcujúcu! Videli ste už rosu, na ktorú
slnce svieti? ]ako to svieti, li.'„oce.a a blišti z každej kvapky!
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Ale keď človek má 'milosť posväcujúcu. „vtcdy jako by na
jeho dušu papi'šlek slnca bytnosti božej svietil, jeho duša
nesie v sebe odblesk nekonečnej krásy a veleby božej. Jej
kr.„.sa je tak veľká, že nielen sv. anjeli, ale že i Boh sám
s úprimným zaľúbením, v tej najnežnejšej láske, hľadí na ňu“
(Schmitt líl.). (Svätých maľujú so žiarou okolo hlavy. To
toľko znamená, že ich duše ligotaly sa, žiai'ily posväcujúcou
milosťou.)

Ako otec zti'atené'no syna objíma, bozkáva a za svojho
plnoplatného syna uznáva, tak i hriešnik, ktorý od Boha p0
sväcujúcu milosť obsiahol, stáva sa synom mil .čkom Božím.
Skrze milosť posväcujúcu sme nielen dietkami ľudskými, ale
sme dietkami Božími. Tak píše sv. Pavel: „Boh poslal Ducha
Syna svojeho do sŕdc naších, v ktorom vol:'nne: Otče, Otče“.
„Hľa, jakú lásku preukázal nám Otec, že synami Božími na
zývame sa i skutočne sme“ (1. Ján 3, 1.). Skrze milosť po
sväcujúcuBohprijíma nás za 'dietky svoje. - Sme-li
„synovia, (sme) i dedičia, dedičia totižto Boží a spothe
dičia Kt'lSÍOVÍ“ (Rim. 8, 17.). Kto je dieťaťom Božím, je
bratom Kristovým a s ním bude dedíť kráľovstvo nebeské,
t. j. dostane niekdy nebo a už teraz má právo naň. Skŕze
milosťposväcujúcučiní nás Boh dedičami kráľov
stva ne beskéh o. Najkrajšie dedictvo dá Boh tomu, koho
prijal za svoje dieťa.

* Posväcujúca milosť sama otvára nemluvným deťom
dvere do neba. u dospelých činí, že môžu konať dobré
skutky, ktoré sú z'tslužné pre nebo. Kým človek nemá po
sväcujúcej milosti, sú jeho skutky, aj tie, ktoré by ináč dobré
boly, - mrtvé skutky. Ked' ju má, a keď s ňou činí dobré
skutky, tie sú mu záslužné, t. j. zaslúži si nimi večnú 0d
platu v nebesách. Preto bez posväcujúcej milosti nemôže :.e
byt' spasení. P. Kristus v podobenstve o kráľovskej svatbe
nazýva posväcujúcu milosť rúchom (odcvom) svatobným,
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ktoré musíme mat', ak chceme mat' účasť na svatobnej ho
stine v nebesách.

* Posväcujúca milosťdáva duši našej nadprirodzený
život a činí ju svätou. Duša, v ktorej niet dedičneho :lebo
inćho smrtel'ne'ho hriechu, žije pre Boha, má život nebeský.
„Naše obcovanie je v nebesách“, hovorí sv. Pavel (Efez.
3, 20.). Ako môže človek v nebi obcovať, ked' je ešte na
zemi? Veľmi dobre. Ked' má v duši svojej nadprirodzenú
milosť.

A či sme my už obdržali nadprirodzenú milosť? Ano.

248. Kedy sme obdržali najsamprv milosť posväcujúca?

Milosť posväcujúcu najsamprv obdržali sme vtedy,
keď nás pokrstili.

Na svet prichádzame s hriechom dedičným, teda ne
máme vtedy v duši milosť Božiu posväcujúcu, nie sme svätí,
sme hriešni ľudia, Bohu nemilí. Skrze krst odpúšt'a sa nám
hriech dedičný; lllllOSl posväcujúca vstúpi do duše človeka
a činí ju svätou, Bohu príjemnou. -Vy, d. m. boly ste ako
nemluvniatka pokrstenć, t..da vtedy obdržali ste najsamprv
milost' posväcujúcu.

249. M. d.! posväcujúca milosť božia je viac hodná jako
všetkmobré na svete. Cena všetkých pokladov na zemi nič
nenie proti cene posväcujúcej milosti božej. Všetko radšej
ztratiť, ako milost' b. ztratit, radšej ztratit' majetok, zdravie,
život, všetko, všetko radšej zlratiť, ako posväcujúcu milosť
b;žiu!

2_43 Dokial ostane milosť posväcujúca v duši našej 'z'

Milosť posväcujúca v duši našej ostane, dokiaľ
sa smrteľného hriechu nedopustime.

Deti, radšej všetko ztratit' a trpet' ako jeden smrteľný
hriech spáchať, lebo skrze hriech.smrtel'ný ztratíme milosť
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b. posväcujúcu. Ach, čo sa to vtedy stáva v človeku, keď
spáchal hriech! Predtým bol svätý, teraz je hriešnik;
predtýmdieťa' božie, teraz nepriateľ boží, dieta
diablovo;predtým dedič kráľovstva nebeského,
teraz dedič pekla; ked tak umre, prijde do pekla; 
predtým mal život nebeský, tera: je mŕtvy pre nebo,
pre Boha. Ach, kde je jeho vnútorná krása? Teraz je špatný
a ošklivý. Keby ste maly videt špatu a ošklivosť takej duše,
zomrely by ste od ľaku. - Hriech .smrtel'ný je najväčšie
nešt'astie pre človeka.

Posväcujúca milost' je najdrahšim darom Božím!
Nezabudnite, d. 111., že milost' posväcujúca je veliký

poklad, ktorý všetky dobré veci a poklady zemské nekonečne
prevyšuje. Znáte z bibliky boháča a Lazára. Boháč bol pred
svetom št'astlivý, vážený, ale u Boha bol nešt'astlivý, biedny,
lebo nemal posväcujúcej milosti božej. Odieval sa síce v nád
herné a drahé šaty, ale jeho duša nemala odevu posväcu
júcej milosti. Mal síce mnoho priateľov, ale Boha nemal za
priateľa. A chudobný Lazár, ten bol pred svetom opovrhnutý,
ale mal posväcujúcu milost' a preto bol velikým pred Bohom;
jeho odev bol roztrhaný, starý, jeho telo ranavé, ale v jeho
duši bol poklad, posväcujúca milost'. Memal na zemi pria
teľov, ale na nebi boli anjelijeho priatelia, v ich spoločnosti
požíval po smrti radost' večnú. Tak Boh vysoko váži milost'
posväcujúcu v človekovi; vážte, ctite si ju i vy. „Človek
vidí to, čo do očí padá (tvár, odev, bohatstvo.. .), ale Pán
hľadi na srdce“ (či má posväcujúcu milost'). (Möhler, Kom
mentar ll.).

B) 0 prostriedkoch milosti.
250. Hlavne čím môžeme obsia/znuf milosť Božiu?

Milosť Božiu dosiahnuť môžeme hlavne svia

tosťami, svätenin_ami a modlitbou.
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Katechismus sa pýta, čim môžeme dosiahnut' obzvláštne
milost' Božiu? Tým sa spytuje: čo máme obzvláštne
činit', aby sme milost' božiu obsiahli a v sebe zachovali,
- čo nám milost' božia prinese, - čo nám k milosti
božej dopomôže? Čo musíme činit', aby sme niečo do
siahli, čo nám to prinese, čo nám k tomu dopomôže, to je
prostriedok k tomu. l k obsiahnutiu a zachovaniu milosti
božej máme obzvláštne prostriedky a síce tri: sviatost',
sväteniny a modlitbu. Sviatost'ami,sväteninamia mod
litbou môžeme dosiahnut' milosti Božie. Sviatosti, sväteniny
a modlitbasú prostriedky milosti.

I. 0 sviatost'cich.

25]. Čo sú sviatosť(?

Sviatosti sú od Krista Pána ustanovené viditeľné

znaky, ktorými Boh udeľuje alebo rozmnožuje nám
milosť posväcujúcu a spolu aj iné pomocné milosti
nám poskytuje.

Milost', ktorú nám Boh udeľuje, je práve tak nevlditeľná
jako duša a poneváč by sme preto .nevedeli, kedy nám Boh
milost' udeľuje, ustanovil Ježiš Kristus niektoré viditeľn é
znaky, s ktorými je neviditeľná milost' spojená, a tieto
znaky menujeme sviatosti. Sviatosti satie znaky, spo
jené s mil:\st'ou božou, preto menujú, lebo ony činia dušu
našu svätou.

Pri každej sviatosti musia byť tri veci:
l. Vid iteľný znak. Viditeľný znak je taká vec, ktorú

vidíme a ktorá nám niečo neviditeľného ukazuje, po ktorej
niečo iné môžeme poznať. Dym je znak ohňa, ľad znak zimy.
Ohnivé jazyky viditeľné ukazovaly príchod Ducha sv., nevi



ditel'ný. Pri každej sviatosti je viditeľný znak, t. j. stáva sa
niečo v duši, čo môžeme videť, spozorovať a čo ukazuje
(a účinkuje) milo'sť, na pr. pri sv. krste obliatie vodou a
povedanie slov.

2. N evid i teľn á milosť. Pri každej' sviatosti je nevi
diteľná milosť, t. j. pri každej sviatosti stáva sa niečo v duši,
čo nemôžeme videť; a to je milosť božia, ktorú Boh s tým
znakom spojil, tak že vtom okamženi, ked' sa ten vi
ditel' n ý znak koná, neviditeľnestáva sa v duši posvä
tenost', t. j. duša stáva sa čistá a svätá; do duše prišlamilosť božia.

Viditeľný znak teda znamená neviditeľnú milosť a ju
i udeľuje; a tiež ukazuje (dáva na vedomie), že a kedy
milosť božiu prijímame.

3. Ustanovenie od Krista Pána. Sviatostipo
chádzajú od Krista Pána. Kristus Pán ich ustanovil; Kristus
Pán kázal apoštolom krstiť, birmovať . . . a ukázal im, čo
majú robiť, keď chcú krstiť, keď chcú birmovať . . . Kristus
Pán oddal sviatosti cirkvi katolíckej. Sviatosti nepochádzajú
od apoštolov, ani od biskupov, ani od žiadneho' človeka,
ale od samého Boha.

Skrze niektoré sviatosti udeľuje nám Boh
milosť posväcujúcu, t. j. skrze lie, sviatostidostá
vame znovu milosť posväcujúcu, jestli jej v nás ešte
nieto. -- Skrze iné milosť posväcujúca býva v človekovi
rozmnožená, keď jej v človekovi už jesto, t. j. tie svia
tosti činia, že ešte viacej posväcujúcej milosti máme, že
sme ešte svätejší, Bohu príjemnejší, milší, a tak tým
viičšiu odplatu smieme :ifať od Boha. - Okrem toho
každou sviatosťou udel'uje sa tá zvláštna
milosť božia, pre ktorú je (sviatosť)ustano
ven á. Aby sme dosiahli Spasenia. musíme plniť rozličné
povinnosti, konať rozličné čnosti; preto aj potrebujeme roz
ličné milosti od Pána Boha. To je tak ako s našim
telom. Telo musíme krmiť, preto požívame rozličné pokrmy,
tie všetky krinia, chovajú telo naše; ale predsa hovoríme:
to je dobre' na prse, to zas čistí krv, a iné zas že posilňuje
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žalúdok. . . každý pokrm má svoj iný dobrý účinok.. Aj
milosti sú rozličné a každú udeľuje tá sviatosť, ktorá je pre
ňu ustanovená. Každá sviatosť má svoju zvláštnu moc; ved'
by ináč ježiš Kristus nebol ustanovil sedem sviatostí.

252. Koľko sviatostí ustanovil Kristus Pán?

Kristus Pán ustanovil sedem sviatostí, tieto sú:
1. krst, 2. birmovanie, 3. sviatosť oltárna, 4. po
kánie, 5..posledné pomazanie, 6. posvätenie kňazstva,
7. stav manželský.

Len sedem sviatostí ustanovil K-ristus Pán; preto ich
nieto ani viac ani menej ako sedem. Tak to vidíme zo sv.
Písma, tak nás to učí cirkev svätá. Sedem sviatostí oddal
Kristus Pán cirkvi svätej, ale jej nedal moc nove' sviatosti.
ustanovovať alebo od neho ustanovené zastavovať, vyzdvi
hovať; lebo to nebolo potrebné k nášmu spaseniu.

253. Ktorý/ni sviatosťami dáva Boh posviicujúcu milosť
tým, čo smrteľné hriechy majú?

Tým, čo smrteľne' hriechy majú, posväcujúcu
milosť dáva Boh sviatosťami krstu a pokánia.

* Krst a pokánie nazývame sviatosťami mrtvých,
lebo tieto dovolene' je prijať aj tým, čo smrteľne' hriechy
najú a ktorých duša je teda jako mrtvá; ked' je reč o svia
tost'ach mrtvých alebo živých, rozumieme smrť alebo
život dľa (.u'Še. Dľa duše mrtvý je ten, ktorý život milosti,
posväcujúcu milosťnemal, ako človek ešte nepokrstený, alebo
ktorý ho po krste skrze smrtel'ný hriech ztratil; taký je
mrtvý pre nebo. Povedal som, že posväcujúca milost' dáva
duši nadprirodzený život, život milosti Božej. Dl'a duše živý
je ten človek, ktorý má život milosti, ktorý žije v stave po
sväcujúcej milosti. Kto má rozum vyvinutý, ten'posväcujúcej
milosti, ak jej nemá, hodným učiní sa tak, jeslli za svoje
hriechy l'utuje a v srdci svojom vzbudí žiadosť, vôľu, sviatosť
prijať. Ku pr. človek, kt rý už dávno v hrie'clíoch žil, jrijde

')
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na kázeň. Kazateľ práve hovorí 0 P. Kristovi, ako nás na
kríži vykúpil. To hriešnikovi ide do srdca; on obráti srdce
svoje k Bohu, ľutuje že P. Boha obrazil, chce sa polepšiť;
ide ku kňazovi a vyspovedá sa, prijme sviatosť pokánia a
tak prijme milosť posväcujúcu. (Šavel-Pavel.)

254. Ktoré sviatosti nesmie prijať: kto vie, že smrtel'ný
hriech ma' na duši ?

Kto vie, že smrteľný hriech má na duši, ten
nesmie prijať: birmovanie, sviatosť oltárnu', poslednie
pomazanie, posvätenie kňazstva a stav manželský.

* Birmovanie, sviatosť oltárna, posledné pomazanie, po
svätenie kňazstva a stav manželský nazývame sviatosťami
živých, lebo tieto prijať smieme len vtedy, keď duša naša
žije, to jest, keď sme v stave milosti posväcujúcej. Svia
tosti tie sú zvláštne .k tomu ustanovené, aby milosť rozmno
žovaly. Duša toho. kto ich prijímať má, musí už byť mi
Iosťou ozdobená, t. j. musí mat' nadprirodzený život. Potom
sa v nej tento život rozmnoží. Vždy krajšou a krajšou, bo
hatšou a bohatšou môže sa tak stávat' duša naša.

* Kto vie, že má smrteľný hriech na duši a v takomto
nehod nom stave predsa prijíma sviatosti živých, ten
pácha svätokrádež; lebo privlast'ňuje si presvätú vec,
ktorá jemu dl'a ustanovenia Božieho nepatrí.

255. Kfore' sviatosti môžu sa prijať' len jeden/dát' v živote .9

Len jedenkráť v živote môžu, sa prijať krst, bir
movanie a posvätenie kňazstva; ostatné štyri svia
tosti môžu sa i viackrát prijať.

Niektoré sviatosti môžu sa prijat' viackrát, niektoré len
jeden raz.

* Krst, birmovanie a posvätenie kňazstva môžu sa len
jeden raz platne prijat', poneváč tieto tri sviatosti vytlačujú
v duši nezmazateľný znak. Znak, čím sa ten človek, čo
tú sviatosť' prijal, od iných rozoznáva. Tento znak na veky
rozoznáva pokrsteného od nepokrsteného, birmovaného od



19

nebirmovanćho, kňaza od nekňaza. Kto už raz má ten znak,
čili kto už raz tú sviatost' platne prijal, nemôže ju už nikdy
viac prijať. Tento znak je nezmazateľn ý, t. j. ostáva na
veky, nedá sa zmazať, neodíde preč. Ľudia pravda nevidia
ten znak, lebo je na duši, ale vidia ho P. Boh a anjeli,
í zlí duchovia ho vidia. Dobrým bude ten nezmazateľný znak
v nebi na velikú slávu a radosť; a hriešnikom, ktori do
pekla prijdu, na vclikú potupu a muku. Teda ten znak sa
ani v nebi, ani v pekle nezmaže.

jak dobrý je k nám Boh náš, ježiš Kristus, že usta
novil sviatosti! Od kolísky až po hrob nás neopúšt*a. Vždy
je pri nás už s jednou už s druhou sviatost'ou, ktorá nás
posväcuje a pomáha nám, keď nám je toho treba.

Sväté sviatosti sú zdroje,
z ktorých milosti čerpáme,
nimiž sa z biednych hriešnikov
Bohu milými stávame.

O d'akujte Pánu Bohu, že ustanovil sviatosti! Vždycky
len h dne a po náležitej príprave pristupujte k nim; lebo
ináč neprinesú vám milosti, lež tým viac ku škode vám
budú slúžit'. Chráňte sa, aby ste sviatost' nikdy v kliatbe
nevyslovovali. Sviatost' je vel'mi svätá vec; to slovo zna
mená najväčšie požehnanie, ktoré nám P. Ježiš na zemi za
nechal, nesmie sa teda upotrebovat' ku kliatbe, k hriechu!

B) 0 sviatosti krsiu.

jako hriech dedičný všetkým l'ud'om uškodil, je vám
známo. Duša diet'at'a, jako prijde na svet s dedičným hrie
chom, je špatná, Bohu ošklivá; človek v dedičnom hriechu
nemôže prijst' do neba. Aby sa stal Bohu milým a mohol
prijst' do neba, musi byt' od dedičného hriechu očistený,
musí dostat' nový život, život posväcujúcej milosti, musí sa
stat' svätým Aby každý človek mohol byt* očistený od
hriechu dedičnćho a stat' sa svätým, prikázal P. Ježiš apo
štolom: „ld'te, učte všetky národy, krstiac ich vo

2*
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meno Otca i Syna i Ducha svätého“ (Mal.28, 18.),
t." j. P. Ježiš, prikázal ľudí krstit', udeľovať im krst.

256. Čo je krst?

Krst je prvá a najpotrebncjšia sviatosť, ktorá od
dedičného hriechu a od všetkých iných pred krstom
spáchaných hriechov očist'uje a posväcuje človeka a
údom cirkve ho čini.

Krst očist'uje človeka od všetkýc hriechov. jako voda
zmýva škvrny na tele, tak krst zmýva škvrny na duši, a to
síce všetky škvrny. Alebo inými slovami: pri krste odpú
št'ajú sa všetky hriechy. Sv. Peter povedal shromaždeným
židom, keď sa ho úzkostlive spýtali, čo majú robit*: „Čiňte
pokánie a pokrstit' sa daj každý v mene Ježiša Krista na
odpustenie hriechov“ (Sk. ap. 2, 38.). Sv. Peter nevy
nímal žiaden hriech. Teda pri krste odpúšt'ajú sa všetky
hriechy, ktoré človek pred krstom má. Najprv odpúšt'a sa
hriech dedičný. To sa stalo u vás, lebo vás ako nemluv
niatka priniesli ku krstu. Dospelým, ktorí sa len v rokoch
dajú pokrstit', na pr. keď sa žid alebo pohan obráti, tým
.odpúšt'ajú sa i ostatné hriechy, ktorých sa pred krstom do
pustili. A čo by taký žid alebo pohan pred krstom tie naj
hroznejšie hriechy bol spáchal, z tých nemusi sa vyspovedat*
pred krstom (Ani sa nemôže. Prečo? Či môže prijat' sviatot'
pokánia? . . .). ani po krste nikdy. Prečo? Lebo pri krste
odpustenć sú mu všetky hriechy.

Hriechom prirodzeným sme prestali byt' svätými. Ale
kto sv. krst prijal, očistený je od všetkých hriechov, je Bohu
milý, svätý. Urobila to v ňom milost' posväcujúca, a tak
krst posväcuje človeka. Apoštolhovori: „Ale obmytí
ste, ale posvätení ste“ (l.l<or.6,11.). Slovátie zna
menajú: na krste sv. ste posväteni. Človek stáva sa skrze
krst na duši celkom iným než prv bol, stáva sa novým
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človekom, ako by sa znovu narodil. Keď sme sa narodili,
mali sme prirodzený život, život pre tento svet; skrze sv.
krst máme život nadprirodzený, duchovný, život svätý, život
pre nebo. Poneváč sme tento nadprirodzený život od P.
Boha dostali, P. Boh prijíma nás za diet'a svoje. A poneváč
sme deti božie, môžeme úfat', že po Smrti dostaneme sa do
kráľovstva nášho Otca, že budeme dedit' kráľovstvo nebeské.

SV.Ludvik, kráľ francúzsky, hovorieval v káplnke, v ktorej
bol pokrstený: „Toto miesto je mi vzácnejšie, nad môj krá
ľovský palác, lebo v mojom kráľovskom paláci som sa na
rodil pre zemské kráľovstvo; ale v tejto káplnke som sa
preporodil pre nebeské kráľovstvo.

Pri pochovávaní malého nevinného diet'at'a má kňaZ
bielu štólu na sebe a spieva sa chválospev. Biela barva zna
mená radost'. Takému diet'at'u sa dobre stalo. Ked' ti bolo
bratričkom alebo sestričkou, teš sa; máš brata alebo sestru
medzi svätými; môžeš ho vzývat' ako svätých!

Krst činí človeka údom cirkve „Vy všetci, ktorí
ste v Kristu pokrsteni . .ste jedno v Kristu Ježiši“, píše
sv. Pavel (Gal. 3, 27.). Kto je pokrstený, patrí Pánu Kristovi
a ked' neztratí posväcujúcu milost', bude po smrti viditeľne
spojený s ním. Kým sme na zemi, nemôžeme byt' s Pánom
Kristom viditeľne v nebi. Víditel'ne môžeme byt' spojení
s ním len s jeho cirkvou. Skrze krst prijíma sa človek do
jeho cirkve. Preto teda skrze krst sme viditeľne spojení
s cirkvou Kristovou, patrime cirkvi katolíckej s telom, s du
šou, sme jej údy, spojení s jej neviditeľnou hlavou, ktorou
je Ježiš Kristus, i s jej viditeľnou hlavou, ktorou je pápež.

* Krst činí človeka údom cirkve ktoríkol'veksú
platne pokrsteni, všetci patria ku katolíckej matke-cirkvi,
lebo Ježiš Kristus len jedon krst ustanovil. Len tí pokrstenci
nepatria ku matke-cirkvi, ktorí z nej sú vytvorení, alebo ktorí
sami dobrovoľne do nejakého odpadlého vierovyznania (sekty)
vstúpili.

Krstje prvá sviatosť.
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257. Prečo je krst prvá sviatosť 'R

Krst je prvá sviatosť, lebo kto ešte nie je po
krstený, inú sviatosť platne prijať nemôže.

Pán ježiš chcel Iv'ykúpiťvšetkých ľudí, preto založil pre
všetkých ľudí všeobecnú cirkev; tejto cirkvi odovzdal svoje
učenie, a prostriedky, ktorými by milosť božiu obsiahnuť
mohli. Aby sme týchto milosrí účastnými sa stali a k spa
seniu prišli, musíme tedy najprv do cirkve vôjsť. Do cirkve
vchádzame sv. krstom. Pokrstený a kresťan to je jedno.
Sviatosť krstu je jako dvere, ktorými človek do cirkve vchádza.
Len pOkrstený, kresťa n, môže a smie tie ostatnie svia
tosti prijať. Ale bez krstu nikto nenie kresťanom. Keby niekto,
kto nenie pokrstený, dal sa birmovať, alebo sa spovedal, to
by nič neplatilo. '

Krst je najpotrebn ejšia sviatosť.

258. Prečo je krst najpotrebnejšia sviatosť?

Krst je najpotrebnejšia sviatosť, lebo bez krstu
nikto nemôže by spasený.

Bez krstu nikto nemôže byť spasený.“Pán Ježiš povedal
Nikodemovi: „Kto sa z vody a Ducha svätého
znovu nenarodi, nemôže vôjsť do kráľovstva
božieho“ (ján 3, 5.). Kráľovstvo božie, kráľovstvoJežiša
Krista, je tu na zemi svätá cirkev a po smrti nebe. Teda
„kto sa z vody a z Ducha svätého znovu nena
rodí“, t. j. kto sa nepokrstí, nemôže nikto vôjsť ani do
svätej cirkve, ani do neba. V nebi je mnoho svätých, ktori
krom krstu neprijali žiadnej inej sviatosti, ale bez krstu ne
dostane sa tam nikto.

A deti. čo neprijdu ku krstu a zomrú bez krstu, či tie
neprijdu do neba? Veru ani tie nie. Nemôžu prijsť do neba;
lebo majú dedičný hriech na sebe, nemajú posväcujúcu
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milosť, preto sú vytvorené z neba. Môžeme síce veriť, že
prijdu na dobré miesto. Dozaista neprijdu do ohňa večného.
Ale čo by to miesto bolo také ako raj, aj vtedy by mnoho
ztratily, keď ztratily nebe. Ach, aké ste vy šťastlivó, d. m.,
ked' môžete po lúkach, po hore chodiť, keď vidíte to krásne
nebo, stromy, kvety! Ale pomyslite si, jedno dieťa, čo sa
slepé narodilo, nič z tých pekných vecí nevidí, čo vás tak
tešia. Aký je to rozdiel medzi vami a tým dieťaťom! Ale
o mnoho väčší rozdiel je medzi dieťaťom, ktoré hneď po krste
zomrelo, a takým, ktoré bez krstu zomrelo! To prijde do
neba, bude videť Pána Boha, toto ho nikdy neuvidí.

jedna matka ukradla dieťa kráľovnej (princa) a do ko
lísky jej položila svoje. Z princa stal sa sedliak. Vodilo sa
mu dobre, ale predsa trafilo ho veľké nešťastie. Mohol byť
kráľom, ztratil kráľovstvo. Ešte dobre,'že o tom nevie, to je
jeho šťastie. Hl'a, deti, ktoré zomrú bez krstu, ztratia král'ov
stvo nebeské. Trafilo ich to najväčšie nešťastie, jaké človeka
môže trafiť. Mávajú sa snáď dobre, ale mohly sa mať celkom
ináč, keby ich rodičia boli dali pokrstiť. (Dreher).

„Detinstvo ježišovo“ 'pre pohanskć deti. Zásluha deti,
ktoré modlitbou a almužnou pomáhajú missionárom, mnoho
biednych detí pohanských môže priviesť ku krstu.

0, d. m. jak veliká milosť od Boha je sv. krst! Aká
bieda bola by to pre vás, keby nebulo krstu! Vidíte, jako
vás miluje Pán Boh! Ešte ste neboly na svete, už postarJN
sa o to, aby ste mohly byť na veky št'astlivé . . . Vy ste
pokrstené; mohly ste sa narodiť z pohanských rodičov a
ostať bez krstu; ale nie, P. Boh vyvolil vás - bez zásluhy.
O ďakujteže Pánu Bohu za tú jeho velikú lásku!

Bol jeden boháč. Tomu bol jeden človek velikú summu
peňazí dlžen a tento zomrel a po sebe nechal malého synka.
Túto sirotu prijal ten boháč k sebe. Keď chlapec mal dvanásť
rokov, zavolal ho raz boháč k sebe do izby. Tam na stole
ležaly dva listy, jeden s čiernou pečaťou a ten druhý so
zlatou. Boháč podal najprv chlapcovi ten s tou čiernou pe
čaťou, aby ho prečítal. V tom liste čítal chlapec, že jak mnoho
peňazí bol jeho otec boháčovi dlžen a že ani krajcíara nemal
splateného, ked' zomrel; a bolo v tom liste aj to, čo stálo
už boháča vychovávanie toho chlapca. Chlapec zbľadol, keď
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to prečítal _asostrachom čakal, čo bude ďalej. „Vidíš, synak“,
riekol boháč, „koľko mi ostal dlžen tvoj otec a koľko si mi
dlžen už ty. Ale na prosbu môjho jediného syna, odpúšťarn
i otcovu dlžobu i tvoju, a na znak toho. hľa, trhám dlžný
úpis na kúsky“! Potešilo to chlapca. „Ale - hovoril ďalej
ten dobrý pán - ačkoľvek som ti dlh odpustil, ty si chu-'
dobný a nemáš nič. A preto, aby sa zadosť stalo prosbe
môjho jediného syna, dávam ti tento list so zlatou pečaťou,
v ktorom ťa za svoje dieťa, za svojho dediča, a tak za spolu
dediča s mojím synom činím; skrze tento list budeš nielen
čistý od dlhu, ale i bohatý a vznešený, lebo tento list činí
t'a bratom môjho synovým, spojuje ťa s ním a 'tak stal si sa
účastným každého jeho práva“! Ach, či sa radoval ten
chlapec! - Z tohoto príkladu vidíte, d. m., ako skrze krst
sa človekovi nielen dedičný ale i osobný dlh - hriech od
púšťa, a spolu aby neostal chudobným, býva človek za syna
božieho, za dediča kráľovstva nebeského, za spoludediča Je
žiša Krista povýšený! A to všetko pre Syna Božieho, Ježiša
Krista, s ktorým sa skrze krst spojuje! Kto je šťastnejší od
človeka pokrsteného?

* Ktorí nemôžu _prijať krst vody, t. j. ktorí nemôžu
byť pokrstení, ako sa predpisuje od Krista Pána. vodou,
mimoriadnym spôsobom môžu byť spasení skrze krst žia
dosti aleboskrzekrst krvi.

z Krst žiadosti pozostáva vtom, keď človek, ktorý
ešte nenie pokrstený, túži a chce všetkým činom z lásky
k Bohu všetko učiniť, čo mu je k spaseniu potrebné, žiada,
túži, všetkým činom chce urobiť, čo je najsamprv potrebné
k spaseniu, t. j. krst svätý prijať, a ho prijať nemôže. Ked'
nenie nikoho, kto by ho pokrstil - sám seba nemôže krstiť
alebo nieto vody k pokrsteníu, a on hriechy svoje dokonále
oľutuje a s tou pevnou vrúcnou žiadosťou umiera, býva touto
žiadosťou pokrstený. Krst len spôsobí toľko, čo krst vodou.

Mladý cisár Valentinian mal velikú túžobnosť, žiadosť po
krste svätom a už chcel cestu k svätému Ambrozovi nastúpiť,
aby od neho bol pokrstený, ale náhle zomrel. Sv. Ambroz
praví: „Je pokrstený, lebo chcel sa dať pokrstiť.“

Dvaja židia šIi spolu vrchom strmým, a ten jeden padol
do priepasti a umieral; ale žiadal si, aby ten druhý ho po
krstil. Ale tam na blízku nebolo vody. Kým tento s vodou
prišiel, už ten bol mrtvý. Bude spasený krstorn zo žiadosti.
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K rst krvi pozostáva v tom, že ten, ktorý ešte pokrstený
nenie, ked' pre vieru v Krista Pána smrť podstúpi, je krvou
svojou pokrstený, jako by skutočne krst vodou bol dosiahol.
Betlehemské nemluvniatka.

Sv. Emerenciana, rímske dievča, chystala sa ku krstu.
Ked' raz pred pohanmi brojila proti tomu, že sa klaňajú
modlám, títo dali sa do nej kameňami a ranili ju smrteľne.
Krvácajúc modlila sa ešte pred hrobom sv. Agnešky a zomrela.
Dostala -sa do neba skrze krst krvi. Svojou krvou bola
pokrstená.

259. Kedy ustanovil Kristus Pa'n sviatosť krstu ?

Kristus Pán sviatosť krstu ustanovil vtedy, ked
ku apoštolom takto hovoril: „Učte všetky národy,
krstiac ich v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.“

260. Kto môže platne krstit'?

V čas potreby každý človek môže platne krstiť;
ale mimo potreby krstif má len kňaz.

Pán ježiš len apoštolom a ich nástupníkom, biskupom,
kňazom a jahnom prikázal, aby krstili. (Jahnovia sú tí du
chovní, ktorí až na posvätenie kňazstva už všetky posvia
c'ania prijali.) Preto len títo môžu krstit'. Hovoríme, že „mimo
potreby má krstiť len kňaz“, t. j. mimo potreby, ked'
nenie treba ináč urobiť, ked' sa to môže stať, má krstíť len
ten kňaz, ktorý je v tej farnosti, ku ktorej to diet'a (alebo
dospelý), čo sa má pokrstiť, patrí, od biskupa ustanovený,
teda farár alebo kaplán. Preto nosia deti ku krstu do ich
farského kostola. - Ale niekedy diet'a nemôže prijsť ku kňa
zovi a potreba krstu predsa len nastáva; lebo bez krstu
žiaden človek ani dieta nemôže prijsť k spaseniu, a novo
narodené dieťa mohlo by bez krstu umreť skôr, než by ho
kňaz pokrstiť mohol. Čo vtedy? Pán ježiš to tak usporiadal
a cirkev svätá vždy tak učí, že „v čas potreby každý
človek môže platne krstíť“, t. j. môže tak krstiť,aby
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ten krst pred Bohom platil, mal svoju cenu. Krstif môže
krest'an, žid, pohan, muž, žena, chlapec, dievča, aj vy mô
žete krstit'.

Poviem vám niekoľko príkladov. Nesú dieťa na krst. Ale
kostol je ďaleko. Na ceste zbadá kmotra, že dieťa ostáva
veľmi zle. Baba chytro zabehne k potoku a pokrsti ho. To
dieťa je platne pokrstené, ak sa len pri krsteni nestala chyba.
A baba vykonala svoju povinnosť, .

Dvaja židia idú spolu jedným vrchom. Zrazu padne ten
jeden do priepasti. Ten druhý Spustil sa 21 ním, ale ten už
ledva hovorí. Len to mu povie: „Ja zomrem, ale žiadam si
byť kresťanom, prosím ťa, naber do voľačoho vodyva pokrst'
mňa.“ Žid nabere vody do klobúka a pokrstí priateľa. Ci platne?

Ešte jeden príklad. Viete, d. m., že časom mnoho ľudí
odtrhlo sa od katolíckej cirkve a mnohí utvorili si o sebe
spoločnosti, ktoré tiež cirkvami pomenovali. Tak ako syn,
ktorý zo vzdoru alebo z neposlušnosti opustil otcovský dom,
vzal so sebou drahý prsteň alebo inú drahú vzácnu vec, tak
títo vzali sebou pri svojom odtrhnutí krst, t. j. neprestali deti
krstiť. Katechismus učí: každý človek môže platne krstif. Tak
je i krst inovercov, luteránov, kalvínov platný, kým to robia,
čo je k platnému krstu potrebné. Krst je len jeden a to je
krst katolícky, či ho udelí kňaz cirkve katolíckej a či iný
človek. Deti, ktoré sú krstené mimo katolíckej cirkve, patria
za to predsa cirkvi katolíckej, kým sa svojou vlastnou vôl'ou
nepripoja k bludným vieram, ktoré cirkev katolícka zatracuje.
- 'Aj luteráni krstia platne. Že vám niekto nenie v izbe alebo
neide tadnu, za to ti on môže celkom dobre otvoriť dvere do
izby. Krst sú dvere do katolíckej cirkve. Luterán ich dieťaťu
otvára v krste. - Keď luterán stane sa katolíkom, hovoríme,
že sa navrátil do cirkve, t. j. prišiel ta nazpak, kam
predtým patril.

Poneváč každý človek môže krstiť, nuž má i každý vedet,
ako to má krstíf. l vy sa to musíte naučiť. Teda pozor!

26]. ]ako sa ma' krst udeľovať?

Voda sa musí liat na hlavu krstenca a medzi

tým majú sa hovoriť tieto slová: „ . .ja teba krstím
.7 mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“
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* Aby krst platným bol, k tomu požaduje sa úmysel
krstiaceho, že tak chce krstiť, ako to Kristus Pán ustanovil,
alebo ako Cirkev sv. zvykla. Kto chce krstif, musí najprv
si pomyslef: teraz chcem krstiť, ako P. ježiš prikázal.

Potom musí liat' - ako len možno - na hlavu toho,
koho krstí, vodu prirodzenú = studničnú, potočnú, dažd'ovú›
-sňahovú, pramennú, morskú, jaká sa v prírode nachádza'
A musí tak liat', aby sa koža omočila, mokrou stala. Kto má
pri ruke 'krstnú, svätenú vodu, nech krstí tou. /- A keď leje
vodu, musí spolu hovorit', t. j. naraz i liat' vodu i ho
vorit': „Ja teba krstím vo meno Otca i Syna i Ducha
svätého.“

Niekto by krstil v čas potreby takto: lial by vodu na
hlavu dieťaťa a pritom by hovoril: „Vo menQ Otca i Syna
i Ducha Svätého.“ Ci by bol platný taký krst? Co mu chybí?

Druhý by prežehnal diet'a, spravil by rukou naň kríž a
riekol by pritom: Jat'a krątím vo meno Otca i Syna i Ducha
svätého. Vodu by'nelial. Ci by to'bol krst?

Keď diet'a po takom krste v čas potreby nezomre hned“,
má sa zaniest' k patríčnému duchovnému pastierovi, ktorý
potom krstné obrady vykoná. A každý krst z potreby vôbec
musí sa duchovnému pastierovi oznámit'.

* Prikrsteobdrží človekmeno nejakého svätého,
aby tohože príklad nasledoval. Ten svätý je ochrancom (pa
trónom) pokrsteného. Meno pri krste obdržané nazývame
krstným menom. Každé diet'a má vedet, kedy je deň jeho
mena, a má aj vedet', kto bol jeho patron a jako žil, lebo
aj ono má žiť dľa jeho príkladu.

* Pred krstom odriekat' má krstenec vyznanie viery a
krstný sľub. Miesto malých detí odriekajú to krstní ro
dičia (kmotrovia).

262. Č o sme sľúbili' pri krste Pri/zu Bohu ?

Pri krste sľúbili sme Pánu Bohu, že verif a na
sledovať chceme učenie katolíckeho náboženstva
a že odporovať budeme pokušeniam zlého ducha.
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~ Doista ste to už zbadali, že kňaz pri krste dáva diet'at'u
otázky a ono _musí niečo sľubovat'. Kňaz sa ho spytujc:
Veriš-li v Boha Otca, atď? Odriekaš-li sa satanáša, atď?
(Odriekat' sa vol'ačoho znamená: nechcet' nič mat' s nim:
odriekat' sa satanáša: odriekat' sa hriechu, nechcet' nič mat'
s hriechom). Za nemluvniatko odpovedajú kmotrovia, že bude
učenia katolíckeho náboženstva verit' a nasledovat' a poku
šeniam zlého ducha odporovat'.

To je tak, d. m.; pri sv. krste bere P. Boh človeka do
svojej zvláštnej ochrany a sľubuje mu nebo; za to ten, ktorý sa
dá krstit', musí sl'úbit', že bude pravdu učenia katolíckeho. . . .

Tento sl'ub nazývame krstným sl'ubom a my povinní
sme krstný sl'ub častej obnovovat': zvláštne máme obnoviť
krstný sl'ub na výročitý deň svojho narodenia, na deň svojho
mena a keď sväté sviatosti prijímame.

263. Čo je povinnosťoukrstných rodičov?

Povinnosťou krstných rodičov je starať sa, aby
ich krstné dieťa dobrým katolikom zostalo.

Tento krstný sl'ub je veľmi dôležitý. K dôležitým sl'nbom
berú sa poručnici, ktori za to dobre stoja = ručia, to na
seba berú, že sa to'aj stane, čo sa sl'úbilo. To berú na seba
kmotrovia, ktorí v mene nemluvniatka na otázky kňazove
odpovedajú: skladajú vyznanie viery a sl'uh. Kmo
trovia pri krste kladú ruku na dieťa; to znamená tol'ko: ja
to berem na seba, že bude dobre vychované. Tým činom
kmotrovia stávajú sa jakobyduchovnýmirodičmi
pokrsteného. My ich aj tak voláme: krstný otec, krstná
matka. ]ich povinnost'ou je starat' sa, aby ich krstné dict'a
dobrým katolíkom zostalo, keby to ich rodičia zanedbali
alebo keby odomreli. Aby kmotrovia to vykonali, čo na seba
vzali, že dieťa bude dobre vychovávané vo viere katolíckej
.a kživotu bohumilému:preto majú byt' dobrí katolíci.
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AV
Ci sa moze niekto zaručiť' za dlžobu iného, keď sám nemá
peňazí? . .. Kmotrovia zaručili sa za vieru a bo'humilý život
pokrsteného: teda musia dobre znat' vieru katolícku a viest'
bohumilý život, musia byt' dobrí katolíci.

Keď vás krstní rodičia napominajú, nesmiete si mysleť
lebo hovoriť: Co vás do toho, jaký som. Krstným rodičom
je mnoho do vás: oni vás na seba vzali, za vás pred Bohom
ručili, oni vás majú na svedomí pred Bohom. Ctite si veľmi
krstných rodičov!

Keby vás v rokoch niekto volal za kmotrov, to neodoprite
bez vážnej príčiny. Kmotrom stať sa je dobrý skutok. Ale
potom svojim krstným deťom, keď budú väčšie, vždy dobrý
príklad dávajte, k dobrému ich povzbudzujte, za ne sa modlite.

* Medzi kmotrami a ich krstnými i ich rodičmi povstáva
duchovné príbuzenstvo. Takí, ktorí sú si duchovne
príbuzní, nemôžu sa sobrať za manželov (bez dišpensácie).
Ani kinotor S) svojim krstným dieťaťom 'a s jeho rodičmi
nesnôže vstúpiť do manželstva bez biskupského dwolenia.

Teraz vám porozprávam, ako kňaz krstí.
Kmotrovia ostanú s dieťaťom stáť vo dverácl'

kostolných na znamenie, že len krst svätý dvere do cirkvc
a bránu do neba otvára. ' j

l. Kňaz u dveri kostolných pýtasa kmotrov,jak'(
-sa má to dieťa menovať a dáva mu meno, aby diet;

zvláštneho orodovníka a ochrancu malo a dľa prikladu toh(
svätého žilo.

2. Kňaz pýta sa dieťaťa:„Odriekaš-li sa satanáš;
i všetkých skutkov jeho, i všetkej pýchy jeho ?“ Kmotroviz
povedajú: „Odriekam.“ To preto, aby kresťan vedel, že ne
môže byť pravým kresťanom, kto neodrečie sa diabla a skutko
jeho, a nebojuje proti hriechu.

3. Kňaz ešte ďalej sa pýta: „Veríš-li v Boh
Otc a. . . v Boha Syna. . . v BJha Ducha svätého. . ., preti
že len ten môže byť pripustený do spoločenstva kresťanov
kto má kresťanskú vieru.

4. Kňaz trikrát' dýchne na dieťa;to znamená,ž
Spasiteľ dýchol na apoštolov, aby im Ducha svätého udeli
tak dieťaťu na krste udeľuje sa Duch svätý s milost'ami jeh(

5. Kňaz značí dieťa znamením sv. kríža n
čele a n a pr si a ch na znamenie, že dieťa má vieru v Krisl
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Ukrižolanéľio nielen v pamäti, ale i v srdci ustavične zacho
vávať a nielen slovami ale i skutkami smele vyznávat'.

6. Kňaz klade do úst dieťaťa svätenú sol na
znamenie, že jako soľ pokrmom chuti dejva a ich od poru
šenia chráni, tak aby človek v duchovných vecach vždy dobrú
chuť nachádzal, a od hniloby hriechu seba chránil.

7. Kňaz rieka naddieťaťomniektoré zaklinania
zlého ducha na znamenie, že človek pred krstom pre hriech
dedičný de moc diabolskú patril, ale skrze krst svätý že
z moci diabolskej oslobodený je.

8. Kňaz vzkladá pravicu na hlavu dieťaťana
znamenie, že teraz je to dieťa pod ochranu božiu postaveno.

9. Kňaz smieša prach so slinou na blato a d otýka sa
ním uší a chrípov (nosa)dieťaťa,praviac: „Effeta“, to
jest: Otvor sa. To čini podľa prikladu Krista Pána, ktorý
dotkol sa tak uši a jazyka hluchonemého, aby otvoril uši
i jazyk jeho, a upamätúva tým dieťa, že má rado otvárať uši
k slyšaniu a ústa k vyznávaniu učenia božieho.

lO. Kňaz klade štólu na dieťa a uvádza ho do ko
stola ku krstel'nici na znamenie, že to dieťa vstupuje do cirkve
svätej, aby jednúc s Kristom malo podiel v sláve nebeskej.

Pri krsteľnici 1.kňazpýta sa dieťaťajakopred
tým vo dverách chrámových: „Odriekaš-li sa satanáša
atď.... a veríš-li v Boha Otca... atď. (113,2. 3.),
preto že cirkev len toho prijíma za syna svojho, kto odrieka
sa zlého a vyznáva pravé učenie Kristovo. '

2. Kňazmaže dieťa na prsiach a medzi lopat
kami olejom posväteným. Mazaniana prsiach
znamená, že duša je milosťou božou posilnená, aby proti
nepriateľom vnútorným, to jcst proti zlým žiadosťam bojovala;
mazaniemedzi Iopatkami znamená, že duša je milosťou
Božou posilnená, aby proti nepriateľom zovnútorným, proti
svetu a diablu bojovala.

3. Kňazpýta sa dieťaťa:„Chceš-li sa dať krstiť?“
preto že cirkev nikoho nenúti prijať krst svätý. Potom

4. krsti dieťa spôsobom od Krista ustanoveným: leje
na hlavu dieťaťa vod u, riekajúc: „M. (Adam alebo Eva) ja
teba krstím vo mene Otca i Syna i Ducha svä
tého. Amen“; na znamenie, že duša skrze krst v mene
najsv. Trojice od dedičného hriechu obmytá býva.



Po krste l. kňaz maže dieťa na hlave križmon
na znamenie, že od tej chvíle dieťa kresťanom (poma
zaným) nazývať sa bude a že Kristovi prináleží.

2. Kňazpodáva pokrstenému biele rúcho na
upamätovanie, že duša jeho je už od všetkej poškvrny hriechu
čistá, a že dieťa čistotu duše ustavične má zachovávať.

3. Kňazpodáva pokrstenému horiacu s viecu
na upamätovanie, že má pravá viera rozum jeho osvecovať,
a svätá láska srdce jeho rozohrievať, a ono že vždy má
dobrým príkladom svietiť pred ľudmi.

4. Kňazprepúšťa pokrsteného slovami:„ldv po
koji a Pán buď s tebou!“ aby ho pokoj a milosť Božia na
všetkých cestách života sprevádzaly.

Výročný deň svätého~krstu mámevždypobožne
sláviť: máme Bohu ďakovať, že na krste svätom hriechy nám
odpustiť a nás za synov svojich prijať ráčil; a máme ob
noviť v sebe sľuby, ktoré kmotrovia miesto nás na krste
svätom činili.

Nikdy nezabudzajte, čo ste pri krste svätom prisl'úbili,
a zachovajte nepoškvrnené krásne rúcho nevinnosti, ktoré ste
pri krste prijali.

Bože, pri krste si mi čisté
nevinnosti rúcho dal, 
kicž by si ho bez poškvrny
až do hrobu zachoval!

2. O sviatosti birmovania.

Druhá sviatosť je sviatosť birmovania, M. d., keď diet'a
prijde na svet, už je človekom, ale len malým, slabým člo
vekom. Pomálu rastie, býva väčším a silnejším. Tak je to
aj s nadprirodzeným životom. človek, keď prijal krst, už je
krest'anom, ale len malým, slabým krest'anom; on musí
v duchovnom, nadprirodzenom živote rást', sily doberať, so
silnit' sa. Pre toto sosilnenie ustanovil P. ježiš sviatost'
birmovania.



264. Co je bírmovanic P

Birmovanie je sviatosť, v ktorej Duch Svätý
posilňuje pokrsteného človeka, aby vícru svoju stále
vyznával a podľa nej žil.

Birmovanie pochádza od latinského slova (firmare,
confirinatio) a znamená toľko, jako posilnenie. V hirmo~
vaní Duch'svätý posilňuje človeka, dáva mu silu.
K čomu mu je táto sila? Proti všelijakým pokušeniam. Po
kušenie je jako vichor. Keď je strom slabý, keď nenie pevne
zakorenený, vichor ho ľahko zlomí alebo vyvali. Ale keď je
strom silný a pevný v koreňoch, tomu ani ten najprudkejší
víchor nič neurobi; strom pevne stojí. Tak sviatost'ou bir
movania býva pokrstený človek od Ducha Svätého posilnený,
aby pevne stál proti pokušeniam, ktoré jeho vieru chcú so
slabit', zlomit' a vyvrátit'. ,Krest'an musi byt' silný vo viere.
Viera je pre dušu to, čo je pre strom koreň.

Krest'an musi byt' silný vo svojej viere, musi byt' silný
v zachovávaní prikázaní božích a cirkevných; lebo často
veľkú silu musí krest'an mat', aby svoju vieru zastával, keď
zlomyseľní ľudia o nej ľahostcijne, posmešne, opovržlive ho
voria; musí veľkú silu mat', aby vždy v každom pokušenĺ
túto vieru i sám zachovával, tak žil, ako \iera od neho
žiada. Aby mu to snadnejšie prišlo, aby nepodľahol poku
šeniu, k tomu ustanovil Pán Ježiš sviatosť birmovania, k tomu
býva kresťan 'skrze sviatosť birmovania posilnený. Alebo ako
katechismushovori: Duch svätý posilňuje pokrste
ného človeka, aby vieru svoju stále vyznával a
podľa. nej žil. Teda vo sviatOsti birmovania býva kresťan
posilnený,aby vieru svoju stále vyznával. Vieru
vyznávať znamená: úprimne a smelo povedať a svojim celým
životom dávať na javo, že sme kresťania katolíci a veríme
všetko, čo cirkev k vereniu predkladá, učí. Kto svoju vieru
vyznáva, myslí si: „Nech každý vidí, že som katolík; to ja
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nezatajím. Za katolika musia ma uznávať ľudia.“ - Ale my
tú svoju katolíeku vieru musime stále vyznával', t. j. my
musíme tú svoju vieru vyznávaf vždy a všade, v jakých
koľvek OkOlllOSfJCll, tak že ani prosbám, ani hrozbám, ani
časným škodám, ani prenasledovaniam, ba ani mukám, ani
tej najhroznejšej smrtí nedávame sa odv.est od nej. (Muče
dlníci, vyznavači.) - My musíme pod ľ a viery žiť, t. j.
tak žiť, tak sa zachovať, ako sv. viera predpisuje, a učí, vždy
na vlas činil', čo nám prikazuje a nečinit', čo nám zakazuje.

K tomu, aby sme vieru svoju stále vyznávali a podľa
nej žili, posilňuje nás Duch svätý vo sviatosti birmovania.

A toto posilnenie pôsobí v nás Duch svätý. Duch svätý
dáva nám túto silu vo sviatosti birmovania. Vo sviatosti

birmovaniapokrsteného človeka Duch svätý po
silňuje. Tedi vo Sviatosti birmovania prijíma krest'an
Ducha svätého. Ach, tento náš dobrý Duch svätý! Vo sv.
krstu prišiel k nám ako posvätiteľ, aby nám dal duchovný
život, život milosti a tak nás posvätil. Vo sviatosti birmov
vania prichádza ako posílňovatel', aby ten život milosti po
silnil a zdokonálil. Vo sv. krste vlial do nás čnosť viery (ná
deje a lásky), vo sv. birmovaní dáva nám potrebnú silu, aby
sme tú vieru stále vyznávať a podľa nej žit' mohli!

Aj apoštoli prv než rozišli sa zvestovať vieru Kristovu,
prijali Ducha svätého. A jaká to premena sa vtedy stala
snimi! Verili oni i pred prijatím Ducha svätého, ale ich.
viera bola slabá a oni nerozumeli náležite učenie Ježišovo.
Ale ked' prijali Ducha svätého, hneď sa ich rozum tak roz
svietil, že učenie ježišovo náležite rozumeli. Pred tým ne
mali tej smelosti o Ježišovi a jeho učení verejne pred l'ud'mi
hovorit (útek zo zahrady getsemanskej. Peter zaprel Ježiša,
shromaždenie pri zamknutých dverách); ale po príchode
Ducha svätého naplnili sa takou horlivosfou, že učenie Ježi
šovo napriek všetkým prenasledovaniam smelo i v svete vy
znávali, zvestovali a podľa neho žili. Hned' v ten deň začali

3
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s radosťou o ježišoví kázat', a keď od vysokej rady trestaní
a .uväznení boli, vyznali bez strachu: „My nemôžeme mlčaf,
my musime kázat', lebo sluší viac Boha než ľudí poslúchat'.“
A tak hovorili a konali po celé svoje živobýtie až konečne
mučedlníckou smrťou zomreli (vyjmúc sv. Jána). Apoštolia
teda od svätého Ducha boli posilnení, aby vieru svoju stále
vyznávali a podľa nej žili. A tak bývame i my od Ducha
svätého posilneni. l nl kresťanl v d3ň svätého bírmovani1
sostúpi Duch svätý, jako na Turíce na apoštolov. Rozdiel je
len ten. že na apoštolov sostúpil v podobe ohnivých jazykov
a na vás, ako katechismnsučí. skrze vzkladanie rúk,
pomazanie a modlitbu biskupa, jako vám to hneď
vyrozprávam.

Ale už z týchto slov viete:

265. K to udeľuje sviatosť [N'rrnovum'u.9

Sviatost' birmovania udeľujú biskupi.

Birmovat' môže len bisku p.“ Tak to bolo už za časov
apoštolských. Čítame vo sv. Pisme, že jahen Filip kázal
v Samarii a mnohých pokrstil. Keď to počuli apoštoli v Je
ruzaleme, že v Samarii mnoho ľudí sa dalo pokrstit', poslali
ta Petra a Jána. Títo prišli, nad pokrstenými sa modlili,
vzkladali na nich ruky svoje a oni p'ijali Ducha svätého,
boli obirmovaní. Prcčo ich nebirmoval Filip, ktorý ich po
krstil? Lebo on ich nemohol birmovat'. Prečo museli ta ist

apoštoli? Lebo len biskupi mohli birmovat'. Preto' prišli ta
dvaja biskupi Peter a ján. Tak je to i dnes. Keď farári
mnohých pokrstili a ich vyučili, prijde biskup a birmuje ich.

Ako birmuje biskup?

266. [ako udeľuje bis/(up sviatosť bírnmvuuíu?

Biskup vzloží ruku na hlavu birmovanca a na
čele čim' mu kríž svätým križmom, riekajúc: „Značim
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ta znakom kríža a posilňujem fa križmom spasenia
v mene Otca i Syna i Ducha svätého.

Keď biskup sviatosť birmOvania udeľuje, -obráti sa od
oltára k birmovancom, ktorí klačia majúc ruky složené k mo
dlítbe, a modlí sa: Duch svätý, sostúp na vás a moc Naj
vyššieho chráň vás od hriechov. Potom vystre ruky najprv
nad všetkých a prosí Boha, aby soslal Ducha svätého
na birmovancov, t. j. vzý~va Ducha svätého, aby na
nich sostúpil. Po vzývani' Ducha svätého vloží, kladie
pravú ruku na každého birmovanca osvé - na zna
menia, že teraz sostúpi Duch svätý na birmovanca, a že
obirmovaný potom pod zvláštnou ochranou Ducha svätého
postavený bude. - Potom činí mu na čelo kríž sv. križ
mom, pri čom rieka: „Značím ťa znakom kríža a posil
ňujem ta križmom spasenia vo meno Otca i Syna i Ducha
svätého.“ - Potom slabo uderi lice biririovàiica. Na konci
modlí sa za všetkých a udelí spolu všetkým sväté pože
hnanie. Nie je dovolcno pred týmto po ledným požehnaním
biskupským odísť domov.

Teda biskup činí na čele birmovanca znak sv.-kríža a
čo Čini, to i hovori: Značím ta znakom . . . Biskup birmo
vanca značí sv. krížom na čele. Čelo je na predku, každy'
ho vidi; birmovaný má teda kríž Kristov, znak Kristov, na
sebe nosiť, aby každý videl, komu patrí, t. j. každý me'
videt, že sme kresťania - katolíci a že sa nikdy nestydime
za katolícku vieru Krista Ježiša, ale že ju slobodne a ve
rejne všade vyznávame. „Som krest'an, katolík“, to mám(
.lovmi i skutkami Švojimi vždy vyznáva'.

Biskup činí na čele birmovanca znak sv. kríža svätý n
križmom.

267. ČO je Sl'äľć kríž/no ?

Sväté križmo je: s balsanioni 'smiešaný olej, 0(
biskupa v Zelený štvrtok posvätený.

:5*



Sv. križmo je olivový olej a balsam smiešaný
Biskup h) svätí v Zelený štvrtok. Ale prečo sa sv. križmo
robí z oleja a z balsamu? Olej znamená hojnost' a silu mi
losti od Ducha sv. udelenej (za starých časov zápasníci
olejom natierali ramená svoje, aby ľahšie bojovali; pri bir
movke i my sme pomazaní olejom do boja proti nepria
teľom duše.) Olej činí údy silnými, Duch svätý birmovanca
posilňuje, aby vieru svoju stále vyznával. Balsam je dobrý
proti porušeniu, proti hnilobe tela; birmovanie je proti
hriechu, ktorý činí porušenie, hnilobu v duši, keď sa ním
nakazila. Duch avätý birmovanca posilňuje, aby sa nedal
nakazit' hriechom, aby dušu svoju od hniloby hriechu za
chránil, aby stále podľa viery svojej žil. Balsam má ľúbežnú
vôňu. Ľúbežnej vône balsam znamená, že obirmovaný človek
vydávat' má vždy vôňu dobrých skutkov pred Bohom. Hľa
olej a balsam, z"čoho sv. križmo pozostáva, znamenajú mi
losti a účinky sviatosti birmovania.

Vzkladanie rúk. pomazanie a modlitba biskupa je jadro
sviatosti birmovania, to je i jej viditeľný znak. Tento znak
činí, že Duch svätý stupuje na birmovanca, rozmnožuje
v ňom p sväcujúcu milost' a udeľuje mu zvláštnu milost'
sily. - Okrem tohoto jadra, sú ešte iné sv. obyčaje a mo
dlitby pri birmovke. To je všetko krásne, poučné a poteši
tel'né! Po mazaní sv. križmom biskup udre birmova
ného ľahúnko v líce, na znamenie, že od terajška hotový
byt' má pre meno a vieru ježiša Krista s milost'ou Ducha
svätého všeliké protivenstvá trpezlive znášat', áno ismrt'
podstúpit'. - Biskup udrúc birmovaného, riekne: „Pax.
tecum“, t. j. pokoj s tebou; to znamená, že milost' Ducha
svätého bude hirinovanému vždy útechou a vnútorným po
kojom vo všetkých protivenstvách, ktoré za vieru a spasenie
svoje znášat' musí. - Na konci udelí biskup všetkým
dohromady sväté požehnanie, t. j. biskup prosíod P_
B. nebeskć dubré veci a život večný pre tých, ktorých birmoval_
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Pri hirmovke budú mnohi prvý raz videt' biskupa. Na
prsiach má kríž, to znamená lásku k ukrižovanému Spasite
ľovi; na hlave infulu, tá znamená smelost' a silu, ktorou
biskup proti zlému nepriateľovi bojovat' má; na prste
prsteň, znamenie úzkeho spojenia biskupa so svojou dioe
cesou a s Kristom; v ruke palicu, znamenie m:ci pa
stierskej.

Tak som vám už vyložil všetko, čo je v otázke: Čo je
hirmovanie?Birmovanie je sviatosť, v ktorej...
Túto sviatosť ustanovil P. Ježiš Kristus. Sv. Písmo vypráva,
že Ježiš všetkým veriacim prislúbil Ducha svätého (Ján 7,
37, 39.) A čo P. Ježiš prisľúbil, to i vykonat' musel, lebo
je nekonečne verný. Apoštolom tento svoj sľub vyplnil na
Turíce, a~ostatným krest'anom vo sviatosti birmovania. Vieme
už, že apoštoli udeľovali sviatost' birmovania; Peter a Ján
birmovali v Samarii, Pavel v Efezu. To apoštoli nemohli po
svojej moci; lebo ľudia nemôžu s viditeľným zpakom spojit'
milosť' Ducha svätého; to mohol len Ježiš Kristus, Syn
Boží, učinit'; preto len'Ježiš Kristus musel ustanovit' sviatost'
birmovania. Že ju Ježiš Kristus ustanovil, to vždy učila
Cirkev svätá.

268. ]ako sa máme chyslať ku birmovaniu?

Ku birmovaniu chystať sa máme tak, že pred
birmovkou i. ku spovedi a prijimaniu pristúpiť
máme, 2. sľúbiť máme Bohu, že jako opravdivi ka
tolici žiť a zomreť chceme.

Kto chce sviatosť birmovania' prijať, musí byť v stave
milosti, t. j. musi už mať posväcujúcu milosť. Sviatosť bir
movania je sviatosť živých . . . Kto ide k birmovke,
nesmie mať ťažký hriech na svedomí. Preto musí isť najprv
k spovedi a prijímaniu. Keby sa kto dal birmovať v ťažkom
hriechu, prijal by tú sviatosť nehodne a spáchal by hrozný
hriech - svätokrádež; veľmihy ohrazil a zarmútil Ducha sv

2. MusiBohusľúbiť, že chce jako opravdivý
katolik žiť i umreť; veď chce k tomu byť posilneny
od Ducha svätého, aby mohol podľa viery žiť a umreť!
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_ * Birmovanie'nenie tak nevyhnutne k spaseniu potrebné
jako krst. Mnoho je svätých v nebi bez birmovky. Ktori? ..
Ale ktože by nechcel prijať sviatosť birmovania, keď biskup
prijde ju udeľovať?- Keby ti kráľ ponúkal nejakú milosť, to
by bola opovážlivosť, neprijať ju. Keď sa kresťanovi Duch
svätý ponúka, ktorý by na to povedal: „Nechcem ťa“? To
by bol veľký hriech. Kresťan, ktorý je prinedbanlivý,
že sa mu nechce na uCenie chodiť, ďalej voľakam za bi
skupom isť, birmovných kmotrov si hľadať . .; alebo mu na
tom nezáleží, či prijme Ducha svätého alebo nie, a preto by
by neprijal sviatosť birmovania, spáchal by ťažký hriech.
Preto hovorí i katechismus, že keď kresťan má príležitosť
k tomu a predsa by nedal sa birmovať, vtedy vel'ký
hriech by bol, neprijať birmovanie z nedban
livosti. Bol by to veľký hriech preto, lebo takým činom
by dal najavo nevšímavosť a neúctu proti sviatosti, proti
vôli Ježiša Krista, a jeho sv. cirkve a poneváč bez milosti
birmovnej. sotva by mohol žiť podľa viery a zvíťaziť nad po
kušeniami.

* Sviatosť birmovania môže prijať každý pokrstený človek.
Preto aj deti malé môžu ju prijať. Ale poneváč take deti
milosť birmovnú ešte nepotrebujú a je nádej. že človek, keď
už vie svoj rozum náležite užívať, bude si tú sviatosť lepšie
vážiť, k nej sa náležite pripravovať a tak aj viac milosti ob~
siahne: preto cirkev svätá naložila len dospelejším udeľovať
túto sviatosť birmovania.

Poneváč pri birmovke birmovaný veľké povinnosti na
seba bere, preto i k sviatosti birmovania berú sa kmotrovia,
birmovní rodičia musia maťotca birmovného a diev
čence birmovnú matku.

Birrnovní rodičia vedú birmovanca k birmovaniu. Pri
birmovaní kladú pravú ruku na plece birmovancovo,
na znamenie, že sväté povinnosti birmovných kmotrov na
seba berú a plniť chcú.
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269. Co je povinnosťou birmovnýc/z rodičov?

BirmoVných rodičov povinnosťou je, birmovné
dietky svoje v duchovnom boji slovom a príkladom
svojím napomáhať.

Birmovní rodičia berú na seba tú povinnosť, že birmo
vancom v duchovnom boji, ku ktorému touto sviatosťou za
svätení bývajú, slovom- radou, poučením, karhaním 
ipríkladom - skutkom - na pomoci budú. Birmovaný
vzal na seba povinnost' proti nepriateľom spasenia bojovať,
on sa stal bojovníkom, vojakom Kristovým. Preto i sv.
križmom dostal znak Kristov, kríž, na čelo. A jako je to už
pri vojsku, že keď niekoho kráľ vezme za vojaka, toho nielen
poznačí (do rovnošaty ho oblečie . . .), a zbrojou zaopatrí,
ale i od zbehlého vojaka dá vyučiť vo vojenčine (v bojo
vani); tak i cirkev svätá k duchovným bojovníkom, k birmo
vaným, postavila kmotrov, aby ich v bojovaní cvičili a im
*i v duchovnom boji slovom i príkladom na pomoci boli.

* Birmovní rodičia musia byť už obírmovaní a horliví
katolíci. Medzi nimi a birmovným dieťaťom i tohoto rodičmi
povstávad uchovn é prib uzenstvo (kmotorstvo.)

Krom tohto viditeľného ochrancu a vodcu, kmotra, do
stáva birmovaný i neviditeľnéhov tom svätom, ktorého meno
pri b'rmovaní k svojmu krstnénu menu prijal. jeho príklad
má obirmovaný nasledovať.

Vojak jeden, odvolaný do vojny, prišiel sa odobrať od
pána farára. Medzi iným sa ho spýtal, či nieto takej veci čo
by ho pred guľkou zachránila. Hľa, birmovanie je taká vec;
ono chráni proti strelám zlého nepriateľa; a tie sú horšie
jako guľky, lebo odoberajú život večný.

Svätý František Salésky bol od dieťaťa nábožný; ale po
birmovaní bol v kresťanskom živote „jako starý.“ O mnoho
pevnejšie pridřžal sa svojich predsavzatí, stál pevnejšie proti
hriechu. Jeho dobrá vôľa bola tak silná, že ho zli nemohli
k tomu sviesť, aby niečo zlého učinil. To v ňom účinkovala
sviitosť birmovlnin.



Birmovanic posilňuje kresťana malého,
aby sa tak smclý Kristov vyznavač stal z neho.

Sv. Felicitas umrela mučedlnickou smrťou pre vieru.
Svoju silu pripisovala svätosti birmovania: „Mám Ducha
svätého, ktorý nedopustí, aby -ma diabol premohol.“

Missionár ján Hay rozpráva, že Japonci mnoho dávali
na birmovanie. Ale oni toho aj veľmi potrebovali. Roku
1570 v japonsku vyše 20.000 kresťanov zt'ali, ukrižovali, za
živa spálili pohania. A zriedka niektorý odpadol od Krista.

Ktorí ešte nie ste birmovaní, žiadajte si vrúcne prijať
sviatosť birmovania, aby ste boli silni vo viere a v živobj'ti
dla viery. Ktori ste už birmovaní, plňte stále bez strachu a
ostýchania všetky povinnosti katolíckeho kresl'ana. - „Na
sleduj spravedlnosť, pobožnost', vieru, lásku, trpezlivosť,
tichosť. Bojuj dobrý boj viery, dosiahni život večný,
ku ktorému si povolaný.“ (l. Tim. 6, 11, 12.) - „Ty teda,
synu môj, bud' silný v milosti, ktorá jev Kristu ježiši. Pracuj
ako dobrý bojovník Krista ježiša.“ (ll. Tim. 2, l, 3.) Za
chovajte čiste a nepoškvrnene v sebe, čo ste v birmovaní
obdržali, dobrými skutkami, a bohumilým životom.

3. O Sviatosti oltárnej.

Vo svätom krste obdržal človek nadprirodzený život, vo
sv. birmovaní býva posilnený. Ale jako k udržaniu svojho
telesného života, človek vždy potrebuje pokrm a nápoj, tak
mu je i k udržovaniu svojho duchovného (nadprirodzeného)
života potrebný duchovný pokrm. Pán ježiš Kristuspo
staral sa i o tento duchovný pokrm, keď ustanovil sviatosť
oltárnu na pokrm našej duše.

270. Čo je sviatosť' oltár/za?

Sviatosť oltárna je opravdivć telo a krv Pána.
ježiša Krista pod spôsobom chleba a vina.
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Sviatosťoltárna je opravdivé telo a krv Ježiša
Krista t. j. v oltárnej sviatosti je celkom to iste' živé telo Je
žiša Krista, ktoré v jaslách ležalo, na križi viselo a teraz na
pravici Otca v nebi sedi; v sviatosti oltárnej je tá_istá živá
krv Ježiša Krista, ktorá v tele Iežiša Krista v jaslách bola,
na križi vyliata bola a teraz na nebi v jeho oslávenom tele
je. - Doma máte Krista Pána, križ alebo obraz. Matka vám
ho ukázala a ríekla: to ie Pán Kristus. Ale to je len obraz
Pána Krista, jeho tela. Vo sviatosti oltárnej je nie obraz, ale
Opravdivé lelo a.krv Krista Pána, ktorý je teraz v nebi.

Telo a krv P. Ježiša Krista je vo sviatosti pod spô
sobom chleba a vín a. My ich nemôžemevidet; sviatosť
oltárna vyzerá ako chlieb a vino. Preto hovoríme: Telo a
krv P. Ježiša Krista je pod spôsobom chleba a vina.
Dobre si zapamätajte; povedal som: „pod spôsobom“
chleba a vina, nie pod chlebom a vínom, lebo chleba a
vína tu už nieto, len spôsob. Spôsoby chleba a vina sú
zovnútorné znaky z chleba a vina, jako podoba, barva, chuť,
vôňu atď. . .

Teraz už rozumiete, čo je sviatosť oltárna. Sviatosť
oltárna je opravdivé. ..

Ty s telom, s krvou v sviatosti
opravdu bytuješ,
v božskej i ľudskej bytosti
v nej sa nám sdel'uješ:
O Jezu, bár Ťa nevidim,
však predsa verim, prijmam, ctim
v oltz'nnej sviatosti
Teba v skutočnosti.

* Sviatosťoltárnu menujemeprevelebnou, je naj
svätejšou sviatosťou. Prečo? To sa dá l'ahko rozumeť.
Všetky ostatné sviatosti sú už sväté, velebné, lebo sú pro
striedky milosti, prostriedky posvätenia, sviatosti; ale sviatosť
oltárna je najsvátejšia, a najvelcbncjšia, lebo v sebe obsahuje



42

toho, t. jj. ježiša Krista, od ktorého všetky sviatosti pochá
dzajú, _t. j. ktOrý je pôvodcom všetkých sviatosti, krorý je
Boh mjsvätejší, žriedlo sviatostí, obsahuje toho, ktorý je
všetkej veleby a slávy najhodnejši. '

Sviatost' táto nazýva sa oltárnou, lebo sa na oltári pri
pravuje, uschováva a s oltára rozdáva.

Dosiaľ sme poznali \Liditeľný znak oltárnej svia
tosti, tým je spôsob chleba a vina. Poznali sme i nevi
diteľnuqnilosť; tu je'nielen milosť Kristova, ale sám
Kristus je tu, žriedlo všetkých milosti. Teraz budem vám
hovoriťo jej ustanovení skrze ježiša Krista.

27]. Kedy ustanovil Kristus Pán sviatosť oltár/zu?

Kristus Pán ustanovil sviatosť oltárnu pri po
sled nej večeri, v podvečer pred svojim horkým
umučením.

Skôr než Pán j'ežiš sviatosť oltárnu ustinovil, upozornil
na to, čo chce urobiť, svojich apoštolov. P. ježiš najprv pri
sľúbil, že chce_ dať svoje telo a svoju krv na pokrm. A Pán
ježiš tento svoj sľub aj vyplnil. Najprv vám vyrozprávam, čo
P. ježiš v najsvätejšej sviatosti prisl'úbil, ak.) to stojí v evan
jeliume sv. jána kap'ô.

Raz P. ježiš 5300 mužov, bez žien a detí, nakr'mil nie
kolko chlebíkami. Títo zas prišli za ním, aby zas boli na
kr'mení takým zázračným spôsobom. Túto príležitosť použil
Pán ježíš k tomu, aby ich na vznešenejší, nadprirodzený
pokrm upozornil. Hovoril k nim takto: „ja som chlieb
ž_ivota. Kto prichádza ku mne, nebude lačnet', a kto verí
vo mňa, nebude žížniť nikdy.“ „ja som sostúpil z neba.“
Na to šomrali židia a hovorili: „Či tento nenie jcžiš, syn
jozefov, ktore'ho my známe otca i matku? jako on teda ho
vori: S neba som sostĺipil?“ 'Pán jcžň itn odpwedll. Čo



predtým tvrdil, to tvrdí znovu: „Zaiste, zaiste hovorim vám:
kto verí vo mňa, má život večný. Ja som chlieb života. Ot
covia vaši jedli na púšti mannu a zomreli. Ale tento (t. j.
ja) je chlieb, ktorý s neba sostúpil, aby, bude-li kto z neho
jest, neumrel. ja som chlieb živý, ktorý som s neba sostúpil.
Bude-li kto jest' z chleba tohoto, živý bude na veky.“
Teraz dávajte dobrý pozor, čo k tomu P. ježiš ešte pri
ložil! „A chlieb, ktorý ja dám, telo moje je za život sveta“.

Velikú vec sľubuje P. ježiš. Počuli ste: „A chlieb, ktorý
ja dám, telo moje je za život sveta.“

Teraz hádali sa židia medzi sebou: „Ako nám môže
tento telo svoje dal' k jedeniu ?“ P. ježiš im zas odpovedal
a riekol: „Zaiste, zaiste hovorim vám: nebudete-li jest' telo
Syna človeka a pit jeho krv, nebudete mať života v sebe.
Kto jie telo moje a pije moju krv, má život večný, a ja ho
vzkriesim v najposlednejši deň. Lebo telo moje opravdive je
pokrm a krv moja opravdive je nápoj; kto jie telo moje a'
pije moju krv, vo mne prebýva a ja v ňom.“

Keď to Pán Ježiš dopovedal, mysleli mnohí židia, že by
museli jesť surové telo Pána ježiša. Riekli: „To jetvrdá reč“,
a odišli preč.

Ale apoštoli ostali pri P. Ježišovi a P. ježiš sa' ich
spýtal: „Či i vy chcete odíst?“ Na to odpovedal Peter~ za
všetkých: „Pane, ku komu pôjdeme? slová života ty máš.“
Apoštoli síce nerozumeli všetko dobre z reči Kristovej, ale
verili, že P. ježiš všetko sväte vykoná, čo prislúbil.

A Pán ježiš to i vykonal. Prišiel čas, keď mal Pán ježiš
umreť. je večer v zelený štvrtok. Apoštoli sú shromaždeni
okolo P. ježiša vo večeradle v jeruzaleme. jedli bäránka
velkonočnélio. Pán Ježiš vstane, opáŠe sa plátnom = ute
rákom a umýva apoštolom nohy. Zase idú k stolu. Teraz
nadišlo to okamženie, v ktorom P. ježiš to splní, čo pri
sľúbil, že totižto jeho telo je pokrm a jeho krv je nápoj, že
dá svoje telo jest a svoju krv pit.



272. ]ako ustanovil Kristus Pán sviatosť oltár/zu ?

Kristus Pán vz_aldo ruky chlieb, požehnal, lámal
a dával ho učenníkom svojim rieknuc: „Vezmite a
jedzte; toto je telo moje“. Potom vzal kalich
s vínom, požehnal a podal ho učenníkom svojim,
rieknuc: „Pite z neho všetci; toto je krv moja.“
Toto čiňte na moju pamiatku.“

Ked' Pán jcžiš toto povedal, stal sa veľký zázrak s tým
chlebom a .~ tým vínom.

273. Co učinil jcžiš Kristus týmito slovami: „Toto je
telo moje“, „Toto je krv moja?“

Ježiš .(ristus týmito slovami: „Toto je telo moje“,
„toto je krv moja“__premenil chlieb a víno na svoje

-sväté telo a na svätú krv svoju.

Teda stan sa,-čo P. ježiš príslúbil. P. ježiš vzal chlieb
do rúky, požehnal ho a riekol: „Vezmite a jedzte; toto je
telo mojel“ Čo vzal do ruky, bol chlieb vtedy, ked' ho do
ruky bral . . . Ale ako vyriekol nad ním tie slová, už chlieb
premenil sa v opravdové telo Krista Pána. Potom vzal kalich
s vínom; ako vyriekol nad vínom tie slová: „Toto je krv'
moja“, už v kalichu nebolo vino, ale bola tam krv Krista
Pána. „Čo teda jedli apoštoli, a čo pili? 'l'elo Krista Pána
jedli, jeho krv pili. Lebo ježiš povedal: 'l'oto (čo vám po
dávam) je moje telo; a toto (čo vám v kalichu podávam) je
moja krv. Čo ježiš Kristus povedal, je pravda, a my to pevne
verime. Veru je tak, ako ježiš povedal; apoštoli jedli jeho
telo a pili jeho krv.“ (Mcy, vollsländige Katechese ll., 17, 2.).

P. ježiš na svadbe v Káne premenil vodu na víno, alu
premenil chlieb a vino na svoje telo a svoju krv. „Sťastliví
boli ti hostia v Kane; oni pili zázračnć vino. Ale 0 mnoho
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šťastlivcjši boli apoštoli pri poslednej večeri. Oni jedli božský
pokrm, oni pili božský nápoj = najsvätejšie telo Ježišovo, a
najsvätejšiu krv ježišovu. O jako že im bolo pri tom sladko
a blažene v srdci! Len judáš nezacitil radosti, ten hneď na
to vyšiel von.“ (Mey.)

274. Ca rozkiizul Pán jcžíš apoštola/n týmito slova/ni:
„Toto ćužte na moju pumíafku?“ '

Týmito slovami: „ ioto čiňte na moju pamiatku“
Pán ježiš tLąLreQZkazea. právo apoštolom, aby chlieb
a víno na sväté telo a na svätú krv jeho premieňali.

Najsvätejšia sviatosť oltárna je pre všetkých ľudí a pre
všetky časy. Spasiteľ chcel svoje telo a svoju krv nielen
apoštolom, ale všetkým ľuďom dať poživat', aj tým, ktorí len
pred koncom sveta prijdu na svet; lebo všetci ľudia budú
potrebovať pokrm pre dušu. Aby sa chlieb premieňa! na
telo Kristovo a vino na jeho krv, musi byt' niekto i po od
chode Pána Krista s tejto zeme, kto by to mohol urobiť.

Kristus Pán rozkázal apoštolom: „Toto čiňte na moju
miatkul“ t. j. ja som teraz premenil chlieb v moje telo a
víno v moju krv, a chcem, aby ste i vy chlieb a vino pre
mieňali na moje telo a krv moju. Kristus Pán dal im k tomu
právo. A či to mohli apoštoli Činit' ten zázrak? Sami od
seba to apoštoli nemohli čmiť. Keď by som niekomu niečo
činiť naložil, ten musí k tomu mat' moc a silu. Teda i Kristus,
ked' prikázal a naložil, dal a dával apoštolomi moc, t. j. že

to môžu vykohat', čo im prikázal. On im hovoril: lakčiňte,
jako som ja teraz činil a bude to isté, chlieb a víno pre
mení sa na moje telo a krv moju.

Ale apoštoli umreli. A P. ježiš ustanovil sviatosť oltárnu
pre všetkých ľudí. Teda i po smrti apoštolov museli byt
taki ľudia, ktorí by chlieb a vino mohli premieňaf na telo
a krv Krista Pána.
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275. Na koho prešlo od a/*oštoiov to právo a tu' moc
prenzie/iať chlieb a vino na sväté telo a krv Pána /ežiša ?

Moc a právo toto prešlo od apoštolov na bi
skupov a na kňazov.

Poneváč apoštoli nemohli žiť až do konca sveta, na
rozkaz Ježiša Krista prenicsli túto moc na tých mužov,
ktorých za biskupov a kňazov vysvätili. Teda tá moc, pre
mieňat chlieb a víno na opravdivć telo a krv Krista Pána,
prešla s apoštolov na biskupov a kňazov. Biskupi zas nových
biskupov a kňazov svätili a svätia už podnes, a tak tá moc,
chlieb a víno premieňat' na telo a krv Pána Krista v kato
líckej cirkvi, nikdy neprcstane.

to tam Kristus sám dokázal,
na pamiatku svoju kázal
vykonávať to samé: '
dl'a božieho nariadenia
chlieb a \'ino v daň Spnscnia,
kňazov svätit' vidamc.

I79. Kedy pwnzie/iain biskupi u kňazi chlieb a vino na
sväté telo a krv Pána ježiša ?

Biskupi a kňazi pri svätej omši premieňajú
chlieb a vino na sväté telo a na krv Krista Pána,
keď vyslovujú tieto slová Kristovez“ Toto je telo
moje“, „Toto je krv moja.“

* Pán Ježiš dal apoštolom :i v ich osobe biskupom a
kňazom moc m činif, čo on činšl pri poslednej večeri, t. j.
chlieb a víno prcnrieňat' na jeho telo a krv. Pritom im
i rozkázal, našožil, nby to čmili: „Toto čiňte.“ A'biskupi a
kňazia to činia, ked' pOpri mnohých modlitbách a obradoch,
nad chlebozn a vínom vyriekajú tie slová: „Toto je telo
moje“ a „toto je krv moja“ To sa stáva vo sv. omši. Tú
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čiastku svätej omše, keď kňaz chlieb a víno premeňuje, inve
nujeme premenením iprepodstatnením). Po premenení
kňaz pozdvihuje sväté telo a svätú krv Pána, aby sa ve?
ríaci klaňali; to je pozdvihovanie. Biskup alebo kňaz
najprv nad chlcbom (oblátkou - Čo je oblátka?) rieka.:
„Toto je telo moje“ a to hneď pozdvihuje; potom rieka
nad vínom v kalichu: „Toto je krv moja“, a na to kalich
pozdvihuje. - 'Len tenký, nekvasenýpbiely chlieb, ktorý na
slovo kňaza premeňuje sa,_nazývame hostiou (oblçitkou).

Keď teda hisknpalebo kňaz slúži sv._ĺo-mšu, činí to
isté, čo Ježiš Kristus učinil pri p0slednej večeri, premieňa
chlieb a víno na telo. a krv Krista P'ána. Toto premenenie
je veliký zázrak, o mnoho väčší ako premenenie vody na
víno v Káne 'galilejskej Len všei: ohúcnost' božia môže teh

zázrak učinit'. 'l'o len sam Boli činí. ježià' Kristus u'potrebuje
k tomu List biskupových alebo kňazovýchf't. j. biskup alebo
kňaz je pri oltari za KristaPána, miesto Krista Pána. Pán
Ježiš vyslovuje tie slova: „Toto je telo moje; toto je krv
moja“, ústami biskupa alebo kňaza a v tom okamžení pre
mieňa neviditel'ne chlieb a víno na- svoje telo a krv svoju.

Teda v tom okamžení, jako biskup alebo kňaz vyslo
vuje tie slova, stáva sa to isté, čo sa stalo, keď ich Pán
ježíš sám vyslovil; chlieb a víno, ktoré_sú na oltári, preme
ňuje sa na telo a krv Krista Pa„na._Kňaz pozdvihuje. oboje,
miništrant cengá zv0nčekom, aby sa ľudiaklaňali telu a krvi
Ježiša Krista, oltárnej sviatostí. ježišu Kristu 'ktorý' je s telom
a krvou, s telom i dušou, s božstvom i človečenstvom v ol
tarnej sviatosu' prítomný.

Zvonenie na veži pod pozdvihovaním zvestuje: V tomto
okamzení sostúpil Ježiš Kristus na oltár. Stalo sa to najsvä
tejšíe. Ľudia po domoch alebo na poli, keď počujú zvoníť,
prestanu na cnvil'ku robiť, ll'aknú a modlia sa.

* Pred pozdvihovaním boly chlieb a víno na oltári; po
pozdvihovaní nieto tu ani chleba ani 'víria, ale len opravdr
telo a opravdivá krv ježiSa Krista. Vám pravda sa tak nie
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1'ako by sa na oltári nič nebolo premenilo; my nevidíme ani'
telo ani krv; čo je na oltári, vyzerá ako prv, - ako keby
to bol len chlieb a víno. To preto, d. m., lebo z chleba a
vínaostalyspôsoby, ale pod spôsobami chleba a
vína je opravdive telo a opravdivá krv Ježiša Krista.

Telo a krv PánaJežišasú pod spôsobami chleba
a vína prítomné, znamená: telo a krv Ježiša Krista
v oltárnej sviatosti má vonkajšiu podobu, barvu, vôňu, chut'
chleba a vína; vyzerá ako chlieb a víno, vonia ako chlieb
a víno, chutí ako chlieb a víno; ale to nenie chlieb a víno,
ale telo a krv Ježiša Krista. Opravdivú podobu Krista Pána
nemôžeme tu videt, nemôžeme tu Krista Pána videt tak,
ako keď ležal v jaslách alebo keď visel na kríži; lebo telo
a krv Krista Pána je tu pod spôsobami chleba a vina.

Takým čjnom stala sa sviatost' oltárna pre nás vecou.
viery.

Dáva sa nám nauka istá,
že chlieb v telo Jezu Krista,
vino v krv sa zmeňuje;
trebárs okom to nezreme,
ani umom nechápeme,
viera nám to síx'rdzuje.

277. K čomu ustanovil Kris_.'usPán sviatosť oltár/zu ?

Kristus Pán sviatosť oltárnu üstanovil k tomu:

l. aby so svojím svätým telom a sv. krvou svojou
medzi nami prebýval; 2. aby sa nám vo svätom
prijímaní za pokrm duší naších dával a 3. aby sa
v omši svätej za nás obetoval.

Tieto ciele, ku ktorým Kristus Pán ustanovil sviatosť
oltárnu, vám obširnejšie budem vykladzif. Nekonečná bola
láska Pána Ježiša k nám,.z ktorej sám seba dáva nám ta
jomným spôsobom! Myslíte si často s povd'ačným srdcom
na túto prevelebnú sviatosť a s celou pozornost'ou počú
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vajte, čo vám- ešte budem hovoriť o nej. Najprv o tom, že
P. Ježiš Kristus v oltárnej sviatosti prebýva medzi nami.

a) Uežiš vo sviatosti oltárnej prebýva.

278. Kto je prítonmý v0 sviatosti oltárnej?

Vo sviatosti oltárnej :ritomný je Pán Ježiš Kristus.

Vieme, že sviatosť oltárna je opravdivé telo a krv Pána
Ježiša Krista. Kde je tvoje telo, *tu e i tvoja duša, tam si
ty sám celý prítomný. Poneváč vo sviatosti oltárnej je i telo
i krv ježiša Krista živé, teda i jeho duša v tele, preto vo
sviatosti oltárnej je Ježiš Kristus prítomný, ako bol v jaslách,
ako je na nebi. ježiš je tu prítomný so všetkým, čo je, čo
k nemu patrí. jeziš Kristus je Boh a človek, teda vo svia
tosti oltárnej je so svojím božstvom i so svojím človečen
stvom. ježiš Kristus pozostáva s tela i z duše, teda v ol
tárnej sviatosti je prítomný s telom i s dušou. Jeho telo
pozostáva z tela i z krve, teda vo sviatosti oltárnej prítomný
je s elom i s krvou.

* A tak celý a nerozdielny so svojím božstvom a so
svojím človečenstvom prítomný je Ježiš Kristus vo sviatosti
oltárnej tak pod jedným, ako 'pod obidvoma spôsobami.

* Pri premieňaní hovorí kňaz nad chlebom: „Toto je
telo moje“, a nad vínom hovorí; „Tot› je krv moja.“ Ked'
to človek počuje, mohol by si myslet', že pod spôsobom
chleba je len telo Krista Pana prítomné - toto je telo moje
- a že pod spôsobom vína je len krv Krista Pána pri
tomná - toto je krv moja. Ale to sa tak nesmie rozumet'.
Pán Ježiš Kristus je pod každým spCSobom prítomný Celý
a nerozdelený, so svojim božstvom a človečcnstvom, tak
ako je v nebesiach celý a nerozdelený.

Pán Ježiš Kristus je v nebesiach živý a oslá
vený. Chlieb premieňa sa pod sv. omšou v telo l<r.sta
Pána. Telo Krista Pána, ktoré je v nebesiach, je i tu pod
spôsobom chleba, a síce telo živé. K živemu telu_ale patrí

4



krv i duša. A so živým telom P. Ježiša, s jeho človečenstvom,
je jeho božstvo nerozdielne spojené. Preto je v oltárnej svia
tosti pod spôsobom chleba prítomný ježiš Kristus ako Boh
a človek, s telom i s dušou, s telom i s krvou, teda celý
ako je v nebesiach. o

Víno premieňa sa v krv ježiša Krista, nie na mrtvú, od
tela oddelenú, vytečenú, ale na živú krv, ktorá je spojená
s telom. K živej krvi ale Ježiša Krista patrí nielen telo, ale
i duša i jeho božstvo, ktoré nemôže byt' oddelené od jeho
človečenstva. Teda i pod spôsobom vína je Kristus Pán
celý prítomný, so svojím božstvom a človečenstvom, tak ako
je v nebesiach.

Mrtvého tela Krista Pána nieto ani nemôže byť, ako sv.
Pavel tvrdí: „Kristus, ktorý vstal z mrtvých, už
neumiera.“ (Rim 8. 9.) My vieme, že Kristus Pán vstal
z mrtvých s telom živým a osláveným a s takým i na ne
besá vstúpil. Len živé telo Krista Pána jesto, jaké je v ne
besiach. A poneváč Kristus Pán viacej neumiera, telo a krv,
telo a duša jeho:* nemôžu byt' od seba oddelené. Ked' teda
počujeme: „Tot-o' je telo moje“, nuž je to ozaj telo Krista
Pána; ale s telom' je i krv. Ked' počujeme: „Toto je krv
moja“, nuž je to ozaj krv Krista Pána; ale s krvou je i telo.
A kde je telo Krista Pána s jeho krvou a jeho krv s telom,
tam je i jeho 'ľudská duša a s ľudskou dušou jeho božská
prirodzenost' a božská osoba, Kristus Pán. Teda i pod spô
sobom chleba i pod spôsobom vína, pod každým spôsobom
je prítomný Kristus P. celý a nerozdíelny, jako Boh a človek;
tak živý a oslávený ako je v nebesiach. A to ani ináč byť
nemôže. Oddelit' telo a krv, telo a dušu, znamenalo by umret'.
Kristus Pán ale už nemôže viacej umret'.

Teda kto len sv. hostiu prijíma, prijima v nej ikrv
Krista Pána, teda celého Krista Pána. A kto by len zo svä
tého kalicha pil, ten prijal by aj telo Krista Pána, celého
krista Pána. Katolíci prijímajú vo svätej hostii pod spôso
'bom chleba práve tak celého Krista Pána ako kňaz, ktorý
pri svätej omši i kalich pije; lebo krv Kristova je i v tele
Kristovom.

Telo sa jie, krv sa pije,
obojí však spôsob kryje
v sebe Krista celého.
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* Pán Ježiš d otiaľ je prítomný .vo sviatosti oltárnej,
dokiaľ spôsoby chleba a vína trvajú. Kým by chlieb ostal
chlebom a víno ostalo vínom, tak dlho ostáva Ježiš Kristus
pod spôsobami chleba a vina. Pri sv. omši ostane telo a
krv P. Ježiša, kým ho kňaz neprijme; potom podoby chleba
a vína vezmú v žalúdku svoje porušenie, strovia sa: Ježíš
Kristus prestal byt' prítomný. Tiež tak, keby svätá hostia
padla do ohňa; jaknáhle by spôsoby zhorely na popol, už
by viac nebolo spôsobu chleba, vtedy by ani Kristus Pán,
už nebol prítomný.

. * Ked' P. Jezis pri poslednej večeri chlieb vo svoje
najsvatejšie telo premenil, làmal ho a dával. A predsa každý'
z apoštolov prijal celé telo Krista Pána. Tak je to i dnes.
Knaz pri svätej omši lame sv. hostíu. Lenže on neláme, ne
delí telo Krista Pána, ale'- len spôsoby. V každom kúsku je
toľko ako v celej sv. hostii; každý kúsok je telo Kristovo,
v každej čiastočke je Kristus Pán celý. Tak je aj celý prí
tomný v každej kvapke spôsobu vina. Niekedy mnoho ľudí
prijde k sv. prijíinzinin, kňaz musi sv. hostie lámať, lebo ich
nema' dost' pre všetkých. 'l'í, čo len kúsky dostali, prijímali,
tak celého Krista Pána, celč Božie telo, jako tí, ktorým sa
po celej sv. hostií dostalo.

Prijmajúc ho nerozmelíš
nerozlomíš, nerozdelíš,
v celosti sa poživa:
bárs tisícom“sa podáva,
každý v celku ho dostáva,
aniž ho tým ubýva.

Žiadan zmeny to nerobí,
jestli sa. tá sviatosť drobí,
v čiastke celok presvätý;
Spôsoba len sa tu lame;
sviatost' ale celú máme.

v úplnosti podstaty.

T. j. keby tisíci prijímali, každý prijme toho istého
Krista Pána, to iste Božie telo, teda nie Božie telá, ale jedno

4 I!
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Božie telo - celé. Ked' kňaz sviatost' oltárnu láme, drobí a
ti len čiastku dá prijímať, dostal si celého Krista. 'Lebo len
viditeľný znak sviatosti, spôsob chleba, Iáme, drobí, nie ale
podstatu sviatosti, pod spôsobom chleba pritomného Krista
Pána. On je celý prítomný v celej sv. hostii a celý prítomný
v každej jej čiastke.

Ako je to, že v každej čiastke je celý Kristus? Keď
obyčajný chlieb polámeš, rozdrobiš, každý kúsok z neho je
tak chlieb ako bol celý. Aj na celý povieš: to je chlieb; aj
na kúsok: to je chlieb. Tak je aj kúsok sv. hostie práve tak
Kristus, ako celá sv. hostia je Kristus.

V zrkadle je tvoja tvár. Ked' zrkadlo na kúsky rozbiješ,
či si rozbil aj svoju tvár? Nerozbil si. V každom kúsku
zrkadla bude zas tvoja celá tvár

jeden žid kedysi vylámal svätý stánok a sv. hostiu po
pichal ihlamí, aby to vraj Pána Krista bolelo. Prehrozný
hriech ale i hlúposť, lebo l. Kristus je v oltárnej sviatosti
jako na nebesiach s telom osláveným, to nemôže nič boleť,
2. pichanie dotklo sa len spôsobu chleba.

Tie podobenstvá, ktoré som vám predniesol, slúžia len
k tomu, aby len ako tak pochopiteľnou učinin túto pravdu.
My bárs nepochopujeme, ako je to možné, predsa silne ve
rime, lebo P. Kristus tak povedal a cirkev svätá tak učí,
ktorú Duch svätý osvecuje, že nemôže sa mýlit'; v tom, čo
cirkev svätá učí, niet pochybnosti.

Trebárs okom to nezreme,
ani umom nechápeme,
viera nám to stvrdzuje.

.279. C0 máme činit' pred sviatosťou oltárnou ?

Pred sviatosfou oltárnou máme na kolená padnúť
a Pánu ježišovi ,sa klaňaf.

Vy už viete (Prvé prikázanie božie), že len P. Bohu
patrí tá najväčšia úcta, ktorá nazýva sa poklona, lebo ju
zvláštne ukazujeme, ked' v modlitbách na kolená padáme.
Len jednemu Pánu Bohu sa klaniame. Kzitechismus hovorí,
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že i pred sviatosťou oltárnou máme na kolená padať. Prečo?
Leho vo sviatosti oltárnej je Boh prítomný. P. ježiš je Boh.
Preto pred ním .v jasl'ách pastieri a traja králi na kolená
padli, klaňali sa mu. Preto pred ním v oltárnej sviatosti
hneď po premenení kňaz padá na kolená, a kedykoľvek
sviatosť oltárnu do ruky vezme alebo z ruky klade, padá
pred ňou na kolená, klania sa jej. Sviatosť oltárna je P.
Ježiš, musíme sa jej klaňať, t. j. musíme jej dávať úctu jako
Bohu, musíme sa pred ňou tak držať, ako pred Bohom.
Pred sviatosťouoltárnou musíme mať najhlbšiu pokoru,
t. j. musíme cítiť, kto a čo sme my, ktorí tu kl'ačime pred
nekonečne veľkým Bohom. Ó, akí by sme pokorni boli pred
pánom kráľom, keby zrazu sem do Školy prišiel, a čo je náš
p. král' proti Pánu Bohu? - Pred sviatosťou oltár'nou mu
símemaťnajvrúcnejšiu pobožnosť, t. j. celé naše
chovanie pred sviatosťou oltár'nou musí dávať na javo, že
pred prítomným v nej Kristom Pánom tú najväčšiu úctu
v srdci máme a že všetky naše myšlienky sú u neho. [ako
sa triasol Mojžiš pred horíacim krom, z ktorého Boh ho
voril! Takú pokoru a úctu márne mať pred sviatosťou ol
táruou. Pomyslite si len: Keby tu v tejto škole boli shro
maždení všetci svätí z neba i anjeli všetci i Panna Maria,
ich král'ovna, a keby sem kňaz priniesol sviatosť oltárnu:
všetci svätí, i anjeli i Panna Maria, padli by pred ňou na
kolená a klaňali by sa jej s tou najvrúcnejšou pokorou a
najvrúcnejšou pobožnosťou. A keď by ste vy pri tom boli
aj vy by ste museli tak urobiť.

S telom, s božstvom je Pán ježiš
vo sviatosti oltárnej, 
v láskyplnej úctivosti,
v pokore sa klaniam jej.

A vy často bývate pri tom, pred sviatosťou oltárnou.
Poviun vám kedy.
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Keď prichádzaš do kostola. V kostole n oltári v svätom
stánku (hohostánkn), prebýva Kristus Pán pod spôsobom
veľkej hostie v monštrancii, t. j. v sklenej, zlatou žiaron
ozdobcnej nádobe, v ktorej'sa velebná sviatost' pod spô
sobom chleba v 'zlatom polmesi čku jakohy na tróne ve
riacim k poklone ukazuje. Tam prebýva Kristus Pán i pOd
Spôsobom malých hostií (partiknl) v kalichu, v ktorom sa
Božie telo k prijimaniu zachováva, a ktorému riekame ci
b 0 r i u lll.

Z toho, že Ježiš Kristus je 'J kostole v bohostánku prí
tomný, povstáva pre krest'ana dVojo povinností. Pred oltárom
visí lampa s večným svetlom, to večné svetlo je tá
živá hviezda, ktorá nam ako tým trom kráľom ukazuje, kde
je ježiš Kristus. Traja králi išli za hviezdou k Ježiškovi a
klaňali sa mu. Aj my máme prijst' k P. Ježišovi v ol
tárnej sviatosti a klaňat' sa mu. Ježiš Kristus je v boho
stánku na oltári jako král' .na tróne, jako otec medzi svojimi
deťmi, jako pratel' medzi svojimi priateľmi My sme povinní
chodit' k nemu, navštívit ho, kedykol'Vek vedľa kostola ideme.
Mnohí to robia každý deň a vyrozprávajú' Pánu Ježišu, Čo
im na srdci leží. Sv. Aloz pri takejto návšteve sotva sa
vedel odtrhnút' od sviatosti oltárnej. jednej mnišky, ktorá
rada navštivovala sviatosť oltarnu, sa spýtali, že čo Človek
robi pred sviatost'ou oltarnou? Odpovedala: „Čo robí? Mi
luje, chváli, ďakuje, prosí. Co robí žobrák v prítomnosti
boháčovej, nemocný u lekára, smädný pri čistom pramení,
lačný pri hojne jedla'žii 0p:1trenom stole ?“ - Potom sme
povinní Pánu ježišovr klanat' sa v najhlbšej poniženosti a
s n.ijvrúcnejšou láskou. Toto klaňanie preukážeme najprv,
keď sme do kostola prišli, pekným, nábožným pokl'aknutím
pred Pánom Ježišom v bOllOSlàilKU.Pri tom pomyslíme si:
Ježiš, môj Boh je tu; anjeli sa mu v pokore klaňajú, aj ja
sa mu klaňat' musím - a pomodlime sa:' „Včul' i na veky
bud' pozdravcná a zwlebená Najsvätejšia sviatosť oltárnal“

Ked' kňaz pri svätej omši svätú hostiu a svätú krv
Krista Pána pozdvihuje, pokl'aL'nite a liovorte: „ježišu, tobe
žjjem; Ježišu, teoe nmieram; ježišu, tvoj som živý i mrtvý.“
Ameri

Niekedy ukiaže kňaz sviatosťoltárnu v monŠtrancii alebo
v ciboriume a dáva ňou požehnanie, potom ju vyloží
na oltár, Lily ju .udšn \'idelž :1 sa jej l-:lanzilL
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Cirkev svätá koná slavnosť Božieho tela na pa
miatku ustanovenia prevelebnej sviatosti oltárnej. Vtedy vedie
sv. cirkev prôvod (processiu) s velebnou sviatosťou, von
z kostola po kvetami posiatych uliciach, aby sa P. Ježišu
každý klaňal. To je prekrásna slavnosť, pri tej každý ka
tolík má byť prítomný. Vtedy spievame tú utešenú pieseň:

Chvál', Sionc, Spasiteľa,
chvál' pastiera, Živiteľa,
chváľ ho slavopiesňami;
zvclebuj ho dľa možnosti,
bo žiadnymi dľa hodnosti
neuctiš ho chválami.

Ked' stretneš kňaza, ktorý k ncmocnému nese Pána
Boha, pokľakni pekne a klaňaj sa Kristu Pánu, a potom
len iď ďalej, ak by si nemohol najsv'átejŠiu sviatosť spre
vádzat' až k domu nemocného.

Zvončok znic, hľa kňaz pospiccha
s telom Pána k nemocnému; 
id' mu v ústret, by ti žehnal
v prachu pred ním klačiacemu.

Ferdinand ll. bol raz na poľovačke. Tu počul cengat'.
Kňaz niesol tade Pána Boha k nemocnému. Ferdinand kráľ
odprevadil kňaza až k nemocnému a tohoto potom Štedre
obdaroval. A kňaz povedal nemoCnému: „Dnes boli dvaja
králi u teba, kráľ Ferdinand a Kráľ kráľovi“

V každom kostole odbavuje sa raz v roku poklona
sviatosti oltárnej. Biskup podeIi všetkyhodiny a dni
medzi obce svojho biskupstva. V tých hodinách modlia sa
ľudia pred vyloženou sviatost'ou oltárnou. Nietn hodiny vo
dne v celom biskupstve, v ktorej by sa v niektorom kostole
katolici sviatosti oltárnej neklaňali. V noci klaňajú sa jej
v. kláštoroch.

Keď idete vedľa kostola, v ktorom je velebná sviatosť,
pekne snímte Širák a pokloňte sa Pánu Kristu: „Pochválen
buď Pán Ježiš Kristus v prevelebnej sviatosti oltárnej !“
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Keď ctihodný P. Mikuláš Lauzizius ráno vstal, jeho
prvou myšlienkou bola prevelebná sviatosť oltárna. Hneď
poklonil sa v tú stranu, kde sa v kostole nachádzala. A veľmi
ho to bolelo, že mnoho ľudí na P. Ježiša v oltárnej sviatosti
prítomného zabúdza a ho zneuctíeva.

Ó Pastieru, Chlebe živý,
živ nás, Jezu milostivý,
kým nám je tu putovat';
ved' a privel' nás do neba,
by sme mohli tam u teba
so svätými hodovat'.

Ach, aki sme my šťastliví! Ten istý Ježiš Kristus, ktorý
je jako Boh a človek spolu v nebi, je i na každom mieste,
kde sa prevelebná sviatosť oltárna zdržuje. Kedy len chceme,
môžeme isť k nemu a vyložiť pred ním naše potreby. On
nás vďačne vidí u seba, chce nás potešiť, chce nám pomôcť,
chce nás vyslyšať. Ó, jakí vďační my musíme byť Pánu
Kristovi, že ustanovil sviatosťoltárnu, v ktorej podľa božstva
i človečenstva s nami prebýva! Buďte pokorni a pobožní
v kostole, kde Ježiš Kristus prebývať ráči; chodievajte ta
radi, klaňať sa jemu vo sviatosti oltárnej; proste od neho
milosť jeho, a chráňte sa každej neuctivosti!

b) Uežiš je pokrmom duše našej pri svätom
prijímaní.

280. Čo berieme k sebe pri svätom prijima/ii?

Pri svätom prijímaní k sebe berieme sväté telo
a svätú krv Ježiša Krista, ku pokrmu duše našej.

Pán ježiš Kristuspovedal: „Telo moje opravdive
je pokrm, a krv moja opravdive je nápoj.“ (Ján
6, 56.) A sväté prijímanie je poživanie tela a krve Je
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žiša Krista, t. j. vo sv. prijímaní opravdive do seba pri~
jímame, požívame, jieme telo a pijeme krv Ježiša Krista, a
spolu i dušu i božstvo Ježiša Krista, teda skutočne poží
vame samého Ježiša Krista. Chlieb, varu, stravu a všelijaké
jedlo berieme ku sebe, požívame jako pokrm pre naše telo;
kto si chce telo na živote (prirodzenom) udržať, musí ho
kŕmiť jedlom, musí jesť, t. j. musí požívať pokrm. l duša
naša potrebuje pokrmu, i dušu musíme kŕmiť, aby sme ju
na živote (nadprirodzenom) zachovali. Jedlo duše našej je
telo a krv Ježiša Krista; a vo svätom prijímaní v skutku
jieme telo a pijeme krv Krista Pána, t. j. ako jedlo poží
vame za pokrm našej duše. Preto mohli by sme povedať
i takto: Sv. prijímanie je požívanie pokrmu duše. Ale k lep
šiemu porozumeniu hovoríme s katechismom: Pri sv. prijí
maní k sebe berieme sväté telo a svätú krv P. Ježiša, ku
pokrmu duše našej.

Sväté prijímanie, je to najväčšie šťastie, čo človek na
tomto svete mať môže. Alebo či môžeš vol'ačo vyššieho
dostať, ako Boha samého. Sv. prijímanie je o mnoho viac.
ako keby Adam a Eva boli smeli jesť so stromu života
v raji. „Keby svätí anjelia v stave boli niečo závidet', závi
deli by l'uďom sväté prijímanie.“ Sv. lgnác, biskup v An
tiochii, bol vraj jedno z tých detí, ktor. Ježiš vzal na lono
svoje a požehnal. Kresťania mali mu to vždy za vel'a. Ale
pri sv. prijímaní dostáva sa ti väčšieho šťastia: Kristus
vchádza ústami tvojimi do srdca tvojho a požehnáva ťa
celkom inakšie. (Dr. Th. Dreher.)

* Poneváč P. Ježiš Kri'tus pod spôsobom chleba i vína
ustanovil sviatosť oltárnu, je otázka, čije potrebné, aby sme
pod obojím spôsobom prijímalí? My to už vieme, že to nie
je potrebné, lebo Ježiš Kristus je celý so svojim telom i so
svojou dušou, s telom i s krvou tak pod jedným ako pod
druhým spôsobom prítomný. Teda pod ktorýmkol'vek z tých
dvoch spôsobov prijíma človek telo i krv P. Ježiša.

Telo sa jie, krv sa pije
obojí však spôsob kryje
v sebe Krista celého.



Cirkev len_ pod spôsobom chleba udeľuje \'eriacim
sviatosť oltárnu; lebo pod spôsobom chieba prítomná je
i krv Pána Ježiša. Len kňazia prijímajú, keď sami sv. omšu
konajú, pod oboma Spôsobami, lebo obe potrebné je ku sv.
omši. Ale keď kňaz sám nekoná sv: omšu a prijíma, vtedy
i on len pod jedným spôsobom prijíma; i biskup, ba i svätý
otec, keď je ku pr. nemocný, tiež tak prijima - pod jedným
spôsobom. P. Ježiš sám hovorí tak o prijímaní pod jedným
spôsobom ako pod dvoma spôsobami, a pripisuje im ten
istý účinok: „Kto z tohoto chleba jie, žit'bude na veky“
(Ján 6, 52. a 59.) Taktiež sv. Pavel: „Kto jesť bude chlieb
tento, alebo pit' kalich Pána nehodne, vinen bude telom
i krvou Pána“ (I. Kor. II, 27.). Preto za najstarších časov
cirkve, ačkol'vek prijimali pod oboma spôsoby, predsa ne
mocným a väzňom davali primat' len pod jedným spôsobom,
pod spôsobom chleba. Neskôr povstal všeobecný obyčaj pri
jímat' len pod spôsobom chleba. A cirkev mala ktomu vážne
príčiny, a síce: víno nedá sa snadno udržať, dlhšie zacho
\at'; ľahko sa rozleje; potom jesto mnoho takých ľudí, ktorí
vôňu alebo chut' vína sniest' nemôžu. A cirkev chcela i tým
proti učeniu rozličných bludarov a kacírov vyznávat' :voju
vieru, že Ježiš je pod každým spôsobom celý prítomný.

28]. Ktorýmí slovami ustanovil Pán ježiš sväté prí
jl'maníe ?

Pázi Ježiš svate' prijímanie ustanovil týmito slo
vami: „Amen, amen, pravim vám: nebudete-li jest'
telo Syna človeka, a pit' jeho krv, nebudete mat'
života v sebe.“

Keď som vám prikázania cirkevné vykladal, počuli
ste, že cirkev svätá prikázala; aby sme sviatost' 'oltárnu
aSpoň raz v roku, a síce okolo Veľkej noci prijali. Ale
príkaz ten, že musíme sviatost' oltárnu prijímať, nenie prí



kazom cirkve, to ustanovil P. Ježiš Kristus sám: „A me
amen, pravím vám; nebudete-li jest' telo čl
veka a pit' jeho krv, nebudete mat' živo
v sebe.“ (Ján 6, 54.)

282. jaké milosti hožie udeľuje nám sväté prijímanie?

Sväté prijímanie spojuje nás s Kristom Páno
a preto l. rozmnožuje v nás milosť posväcujúcu;
oslubuje našu náchylnosť ku zlému a dáva nám 5
k dobrému; 3. očisťuje nás od hriechov všedný
a zachraňuje od hriechov smrteľných.

Nlilć dietky! Ja nie som v stave dokonale vám vyj:
čítať, zikć milosti udeľuje názn sv. prijímanie. Lebo v naj
sviatosti oltárnej je toľko milosti a úžitkov, že sa to žiadn;
ľudským jazykom vysloviť nedá. To :mi anjel s nebai
vládze vysvetliť; lebo je to božské tajomstvo. Ale aspoň
milosti vám dľa m_;›žnostivysvetlím, ktoré katechismus udá

Sväté prijímanie; spojuje nás s Kristc
Pánom, t. j. sv. prijímanie činí v nás to, že sa s Krista
Pánom celkom Spájame a stávame sa jako by jedno te
a jedna duša s ním. Telesný pokrm, ktorý každý c
užívame. spojuje sa docela s naším telom, prechádza
nášho t la a našej krve. To je to najužšie spojen
jaké si len predstuvľt' môžeme. Tak prechádza Kristus F
do našej duše. Ked dva kúsky vosku do jednej nádoby dá
a pod ňu oheň položíme, tie dva kúsky vosku stopia
dovedna. Toto spojenie je tak úplné, že sa viac nedá
zoznat', čo je z prvého a čo z druhého kúska. Tak spoj
sa Kristus Pán vo sv. prijímaní s našou dušou a prebý
zostáva v nej. jako do vody numočená huba celkom vod
nasiakne. tak je vo sv. prijímaní Kristus Pán v nás; r
miestočka v nás, l:torć by s ježišom v potyku nebolo; Je
je v :mšej duši, v každej jej sile a schopnosti. Preto hov



Ježiš: „Kto jie telo moje a pije krv moju, ostáva vo
a ja v ňom.“ (Ján 6, 57.)

O dietky moje, jaké je to Šťastie! Jak šťastlivý bol sta
ý Simeon, že mohol vziat' na ruky Ježiška; miláčok Pána,
ýJán, že smel na prsiach Ježiša Krista spočívat'; 
lll( Zachej, že smel Pána Ježiša vo svojom dome vitať!
čo je to naproti tomuto šťastiu, keď sa Ježiš Kristus
.mi najužšie spojuje? Nie na našich rukach, nie pri
j hlave, nie v našom dome je Pán Ježiš, ale v nás,
išom tele, v našej duši. Veď my vtedy stávame sa krvnou
nou Pánu Ježišovi jako Panna Maria! - Teraz už ľahko
zumiete, prečo Napoleon l., cisár, hovoril, že v deň
ho prvého sv. prijinania boi najštastlivejší. Napoleon l.,
ýz mešt'anského synka stal sa cisárom, spýtal sa raz
ich plukovníkov, čo myslia, ktorý deň bol mu najšt'a
ejšiin? Jeden povedal to, druhý ine', najviac, že deň jeho
novania za kráľa. Ale Napoleon riekol: Nie! deň mojho
ho sv prijímania, vtedy som bol ja najštastlivejším.
al pravdu. Lebo Boha prijať je viac. ak) staťsa cisárom,
Bohom sa spojit, to je tá najväčšia česť.
Toto spojenie sa s Kristom Pánom musí našej duši
iesf nevyslovné požehnanie.
l. Sv. prijímanie rozmnožuje v nás milosť
väcujúcu. To sa už z toho rozumie, že vo sv. prijí

í P. Ježiš Kristus spojuje sa s nami jako pokrm našej
'. Jako telesný pokrm rozmnožuje sily telesné; tak pokrm

našej rozmnožuje sily, život duše našej, život nadpri
ený, čo je mil st' posväcujúca. Alebo ináč: Ježiš Kristus
m božstvom posväcuje našu dušu a činí ju čistejšou,
ijšou, krásncjšou, Bohu milšou. Duša s každým takým
"m prijimaním vstupuje o jeden stupeň vyššie na re
I do neba.

Sv. Rózy z Limy pýtali sa, jako jej je pri sv. prijímaní?
dala: „Tak, ako keby slnce vojšlo do mojej duše“.
je iskutočne tak Kristus je slnce, ktoré ohrieva a

:uje dušu skrz naskrz. O posväcujúcej milosti môžeme
dať. že je papršlekom z Ducha svätého. A ked i slnce
tý čas k tomu pz'ijdc, vtedy ten papršlek musi stať sa



silnejšim, skvelejším, teplejším, t. j., posväcujúca milosť
rozmnoží. (Dr. Th. Dreher.)

2. Sv.prijim'anie oslabuje našu nác'iylnc
k zlému a dáva nám silu k dobrému. Spojil-li
P. ježiš s nami, nesmie v srdci našom byt' ani zlá myšlien
ani zlá žiadosť; ale človek je od hriechu dcdičného
chylný k zlému a nemá mnoho chuti k dobrému. T(
slabosť, nemoc duše. Proti tejto nemoci je liekom sv. p!
manie. SV. prijímanie rozmnožuje zdravie duše, nadpri
dzený život, posväcujúcu milost; teda oslabuje nemoc.
náchylnosť. ]ako sa to má s naším telom? Čím silnejší(
ielo, čím pevnejšie je zdravie, tý :i menej nem cí v ň(
tým viacej má sily k práci. Ale nieto toho pokrmu, ki
by tak silným činil telo, jako silnou, mocnou činí du'su n
sv. prijímanie. A čím je duša silnejšia, tým menej je v
nemoci, náchylností k zlému, tým viacej je v nej sily k pi
chuti k dobrému, k poslušnosti, k modlitbe, k dob
skutkom atd'. Teda sv. prijímanie dáva nám sily, že
.chylnost' k zlému v sebe utlačiť môžeme a dáva nám
k dobrému, tak že dobré i chceme i činiť vládzeme, že
robíme, čo Pán Boh chce, a tak robime, ako to Pán Boh c

Prečo sú svätí svätými? Nazdali by ste sa, že sa už
rodili svätými. Ani oni neboli po krste svätejšimi od t
Aj im ostaly slabosti na duši, náchylnosťk zle'mu; a
ktori z nich mali veľké chyby. SV. František Salésky
veľmi náchylný k hnevu, ale stal sa krotkým ako bar
čiatko; a tú premenu v ňom sv. prijímanie vykonalo. A
by si chcel složiť so seba niektoré chyby; rád by si pc
-chan', pobožne sa modlievať atď., ale to ti nijak neid'
slabý, vždy upadáš do svojich chýb. Sv. prijímanie t'a
silni. Kto Často hodne prijíma, máva radost' na dob
skutkoch, pre Boha nič nenie mu ťažkého.

3. Sv.prijímanie očisťuje od hriechov vš
ných a zachraňuje od hriechov smrteľných
keď sme sa dobre vySpovedç-ili, ostávajú nám Všedné hri

O



duši. My sa ani nevieme rozpama'tat' na všetky tie malé
2chy,ale Pán Boh aj tie vidí. Od týchto všedných
iechov očisťuje našu dušu sv.prijímanie; keď
2 s Pánom Ježišom spojení, on rozmnožuje v nás posvä
.icu milosť, r'oznecuje v duši našej plameň lásky a táto
lVĺtie všedné hriechy. - Ale sv. prijímanie zachra
je i od hriechov smrteľných. To je prirodzené;
ľ sv. prijímanie oslabuje náchylnost'k zlému, nemoc duše,
rá k hriechu, ku smrti duše vede. Kto telo činí silným a
avým, ten odháňa smrt' od tela. Tak je to i s dušou. Sv.
imanie rozmnožuje v duši posväcujúcu milosť, dodáva
ltĺ a sily k dobrému, očisťuje ju od všedných hriechov,
i ju silnou, tak že to tak ľahko nepi'ijde k smrteľnčmu
:chu; my môžeme sa zachránit' od hriechov smrtcl' ýoh.
to pozor! Človek sa nikdy nezachráni od všelikého po
.enia k hriechu; aby neupadol do hriechu, nech často
lne prijíma sviatosť oltárnu.

Keď Saraceni dobíjali kláštor Assisi, sv. Klára,.p„rcdst.'l
á kláštora, vyšla v ústrety vojsku so sviatosťon v mon
mcii. ]akonáhle divi tito vojaci zazreli sv. mníšku so svia
'ou na múroch kláštora, hned” poutekali. Aj do nás hijú
duchovia, pokušenia. Ale my ni ideme v ústrety s naj
tejším v srdci. Predtým dostávajú strach; utekajú od nás
.emôžu nám uškodit.

Sv. prijímanieje nám zálohom nášho budú
ho slavného vzkriesenia. Keď sme s P. Kristom
jení. k dobr-mu posilneni, ufáme život večný, ba máme
to záloh. Záloh, čo je to? Podhorský potreboval 50 zl.
| k susedovi požičat' si ich a nechal u neho svoje zlaté
linky a povedal mu: tieto hodinky dávam ti do zá'ohu,
iti požičané peniaze nevrátim; t. j. ako je isté, že ti
lZ dávam tieto zlaté hodinky, tak isté je, že ti tie pe
:e vrátim - Pán Ježiš Kristus sl'úhil nám zmrtvých
inie a život večný; a že iste vyplni svoj sl'uh, na to dal
isviatost' oltárnu jako Záloh, t. j. ako je isté, že Pán
š Kristus vo sv. prijímaní seba nám dáva, tak isté je i to,
naše telo z mrtvých vzkriesi a dá nám večné spascnic.

\
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A to on sám takto povedal: „Kto jie telo moje a pije
krv moju, má život večný, a ja ho vzkriesim
v deň posledný“. (Ján 6, 52.) O, jaké to Šťastie, jaké
nevysloviteľné Šťastie je to: hodne prijímať! Prijde ti na
rozum: Len či i ja prijdem do neba? Ano. prijdeš; Pán
Ježiš Kristus ti to prisl'úbil, a aby si bol istý, že prijdeš do
neba, dal ti seba vo sv. prijímaní; sám t'a posilňuje na
cestu a sám t'a vedie do neba. Len ho musíš často a hodne
prijímať.

('J, Pastieru, Chlebe živý,
živ nás, Je/u milostivý.
kým nám je tu pulovat':
ved' a prived' nás do neba,
by sme mohli tam u Teba
so svätými bodovať.

283. Kedy sme účastní milosti' sväté/m prijímania ?

Milostí svätého prijímania účastní sme len vtedy,
estli~ hodne, to jest v stave posväcujúcej milosti
prijímame.

Deti moje, ak ste kedy počuly niečo smutného, to je
všetko nič proti tomu, čo vám pri tejto otázke poviem. To
je to najsmutnejšie,že nebýva každý, ktorý prijíma,
jtých milosti božích účastný. Tých milostibýva len
8" úČaStIlý, ktorý hodne prijíma. V čom pozostáva to

hodně prijímanie, to vám neskôr vyložím. Teraz vás len na
to chcem upozorniť, že všetci krest'ania, ktorí prístupujú k sv.
prijímaniu, prijímajú toho istého ježiša Krista: tí, ktorí ho
hodne prijímajú, k svojmu spaseniu, a tí, ktorí ho nehodne
prijímajú, k svojmu zatrateniu. Nehodne prijíma ten, ktorý
sa .rpováži prijať Božie telo, keď má na svojom svedomí
ťažký hriech. Kto má na' svedomí ťažký hriech, nesmie
v takom stave ist' k sv. prijimaniu. Keby predsa Šiel, beda
mu, uval'uje na seba zatratenie. Sv. Pavel hovorí:
„Ktokol'vek bude jest' chlieb tento alebo z ka
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licha Pána piť nehodne,... odsúdenie sebe jie
a pije, nerozsudzujúc telo Pánovoff (l. Kor.11,
29.). To jest, ten najdrahši pokrm, ktorý mu mal priniest'
život večný, pr'náša mu večnú smrť; jakonáhle nehodne pri
jima, už je súd nad ním vyrieknutý, je zatratený, lebo tak
zachádzal s telom Pánovým ako s obyčajným chlebom.

Nehodné prijímanie je veľmi veliký hriech.

284. ]aký hriech pácha ten, kto opováži sa nehodne, to
jesť schva'lne v smrtelhom hriechu prijímať?

0

Kto opováži sa nehodne to jest schválne v smr
teľnom hriechu prijímať, ten pácha najhroznejšiu
svätokrádež.

Kto opováži sa nehodne to jest schválne v smrteľnom
hriechu, čili keď vie, že má smrteľný hriech na duši, - pri
jimať,pácha najhroznejšiu sv äto krádež. S.ätokrádež pácha
ten, kto niečo svätého znéucti; ale tú najhroznejšiu sväto
krádež 'pácha ten, ktorý sv. vec, čo patrí k službe božej,
ku pr. kalich, monštranciu, ukradne. Ale tú najhroznejšiu
svätokrádež pácha ten, kto nehodne prijima; lebo kradne to
najsvätejšie, čo len môže byť, telo a krv Ježiša Krista, samého
Ježiša Krista.

Kto nehodne prijima, robí P. Ježišovi velikú hanbu a
potup , núti ho, aby vošiel do jeho srdca, ktoré je špinavé
od hriechu smrtel'ného. - Kradnúť znamená toľko, jako vziať
niekomu to, čo on dať nechce. Ježiš Kristus, náš Boh, nechce
dať seba do srdca hriešneho. Kto nehodne prijima, bere
silou Ježiša Krista, núti ho vojsf do jeho hriechom ošklivého
srdca, ktoré sa Pánu rxristovi hnusi. Ani tá najošklivejšia
mrtvola sa tebe tak nehnusi, jako Bohu srdce hriešne. A do
takého srdca núti Boha vstúpiť, kto nehodne prijima.

* Kto nehodne prijima, robi to tak, ako zradný Judáš.
Lebo jako Judáš, ačkol'vek zaumienil si už zradit' Pána Je
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žiša, predsa pri poslednej večeri sedel pri stole s ostatnými
apoštolmí, jako keby bol tým. najnábožnejším učedl'nikom
ježišovým; tak pristupuje hriešnik si pobožnými a veriacimi
k prijímaniu, ako keby bol tým najvernejším veriacím Krí
stovým. A jako Jud-áš pretvaroval sa za priateľa Ježiša, bozkal
Pána Krista a tak oddal ho jeho nepriateľom, tak ten, ktorý
nehodne prijíma, ústami svojimi dotýka sa'ježiša Krista (keď
Telo jeho na jazyk bere) a tým činom oddáva ho hriechom
v srdci, týmto najväčším nepriateľom Boha, Krista ježiša.

jak hrozne prehrešuje sa proti telu a krvi Pána ten,
kto nehodne prijíma! jak hrozne zneucťuje ho v tej sviatosti,
v ktorej mu on tú najväčšiu lásku preukázal, tak že už nič
nebolo na svete, čím by mu bol mohol väčšmi dokázať, ako
ho on miluje!

Ale také nehodné prijímanie máva hrozné, následky.
Hrozne tresty božie nevystávajú. Pán Boh posiela na takých
všeliké nešťastia, aby ich, ako dobrý otec, ktorý prúta upo
trebúvá, priviedol k polepšeniu. Alebo na takého, najmä ak
častej prijíma nehodne, pošle náhlu a nenadálu smrť, ktorá
môže mu otvorit' bránu do nešťastnej večnosti. lných takých
necháva Pán Boh žiť, ale dopúšt'a, aby v srdci zatvrdli,
hriechy na hriechy páchali'a napokon bez ľútosti zomreli.
Po nehodnom prijímaní Iudáš zradil Spasiteľa, potom zúfal
a napokon sa obesil. Pán Boh vás chráň, deti moje, od ne
hodného prijímania!

A prečo ľudia prijímajú nehodne? Najviac preto, že
niektorý smrteľný hriech pri spovedi zamlčali. Hanbili sa,
hovoria. Sprostost'. Len vy povedzte všetko, čo vás tlačí. Du
chovný otec počul už mnoho ťažkých hriechov a čo si pri
tom myslel? „Chvála Bohu, že tak úprimne sa spovedá;
poznať, že mu to ide od srdca, že mu na tom záleží; ten
chce hodne prijímať“ (Dr. Th. Dreher.).

Dobrí i zlí prijímajú,
nerovný však poznávajú
účinok tej sviatosti;
dobrým slúži ku spaseníu,
zlým k večnému 'zatrateniu,
ten istý zdroj milosti.

Všedné hriechy nerobia síce človeka nehodným sv. pri
jímania'. Preto niekedy dovoľuje sa nábožným kresťanom pri

5
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jímať i bez spovedi. A sv. prijímanie samé očisťuje od hrie
chov všedných. Ale to i sami nahliadnete, že kto chce
prijímať, musí sa vynasnažovať očistiť dušu svoju i od všedných
hriechov. Chce do svojej duše prijať božského Spasiteľa,
kráľa kráľov, musí sa vynasnažovať pripraviť mu príbytok
od každej škvrny očistený, celkom čistý. ježiš Kristus je ne
konečne svätý; každý, i ten najmenší hriech sa mu protiví.
Musíme sa teda vynasnažovat, aby sa Pánu ježišovi v našej
duši všetko zaľúbilo, keď do nej prijde. A žiada to i náš
vlastný úžitok. Kto vo všedných hriechoch pristupuje
k svätému prijimaniu, neprijíma síce nehodne; ale býva
v menšej miere účastný milosti, ktoré sväté
prijímanie udeľuje.

Vezmite pohár jeden celkom čistý a prázdny, a druhý,
v ktorom je niečo drobného piesku nasypano. Do ktorého
sa vmesti viac vody? - ]akú nádobu si kto k sv. prijí
jimaniu prinesie, za takú dostáva milosti. Kto si zo všedných
hriechov nič nerobí a v nich prijíma ježiša Krista, nemáva
mnoho požehnania zo sv. prijímania.

Pán Boh vám daj tú milosť, dietky moje, aby ste vždy
hodne prijímaly. To od vás závisí; Pán Boh dá vám tú milosť,
keď so svojej strany všetko urobíte, čo je potrebné k tomu,
aby ste hodne prijímaly. Dávajte len dobrý pozor; teraz vás
naučím, čo je s vašej stránky k tomu treba.

K hodnému svätému prijímaniu je potrebná príprava.

285. Koľkona'sobná príprava je potrebná ku svätému pri
jímaniu?

Ku svätému prijímaniu potrebná je dvojnásobná
príprava: duševná a telesná príprava.

Keby nejaký kráľ chcel náš príbytok navštíviť, my by
sme ten náš príbytok všemožne k tomu pripravili, vyčistili,
okrášlili. Vo sviatosti oltárnej pri svätom prijímaní prichádza
k nám kráľ všetkých kráľov, Ježiš Kristus, Boh a Pán náš.
O jako sa tu máme usilovať, aby sme i jemu čistý a krásny
príbytok pripravili. A poneváč tohoto Pána našeho i so svojou
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dušou i so svojím telom prijímame, musíme i dušu i telo
k sv. prijímaniu- pripraviť.

286. V čom záleží duševná priprava ku svätému pri/'imania ?

Duševná príprava ku svätému prijímaniu záleží
v tom: že 1. pri spovedi dušu našu očistíme od
smrteľných hriechov a všedné hriechy aspoň oľutu
jeme; 2. pornodlíme sa modlitby prípravné.

K hodnému sv. prijímaniu je prvé potrebné, aby sme
nemali ťažkých hriechov na svedomí; lebo kto vie, že
spáchal ťažký hriech a v tom stave ide k sv. prijímaniu, ten
prijíma nehodne, svätokrádežne. Sviatosť oltárna je sviatosť
živých.

Sviatosť oltárna je pokrm našej duše; kto užíva pokrm,
ten musí byť živý. Keď chceme duši dať pokrm užiť, musí
byť živá, musí byť v stave posväcujúcej milosti; lebo posvä
cujúca milosť je život duše. Najprv teda muSíme byť v stave
posväcujúcej milosti, keď chceme prijať sviatosť oltárnu.
A kedy bývame v stave posväcujúcej milosti? Keď nemáme
smrteľného hriechu.

Sv. Pavelhovorí: „Nech teda zkusuje sám seba
člove k“ (I. Kor. ll, 28.); t. j. skôr než ide k sv. prijímaniu,
nech sa zkusuje, zpytuje, či je v stave posväcujúcej milosti,
či nemá ťažký hriech na svedomí?

Kto pred sv. prijímaním najde vo svojom svedomí smr
teľnýhriech,musínajprv dušu očistiť od smrteľných
hriechov t. j. musí sa platne, skrúšene, úprimnevy
spovedať. V platnej spovedi obdrží odpustenie ťažkého hriechu
a posväcujúcu milosť a vtom stave môže potom prijímať
k úžitku svojej duše.

Keby človek pri spovedi pred sv. prijímaním niektorý
ťažký hriech zabudol a pred sv. prijímaním naň sa rozpamätal,
čo má vtedy urobiť? Jestli je to ešte možné, nech sa z toho

st
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hriechu vyspovedá ešte pred sv. prijímaním. Ale keby to bolo
len ťažko možné, alebo docela nemožné, nech vzbudí v sebe
čo najdokonalejšie ľútosť, a nech len ide k sv. prijímaniu:
nebude prijímať nehodne. A nech si vezme pred seba, že sa
z toho zabudnutého hriechu v najbližšej spovedi vyspovedá.
_ 0 sa týka duše, tu najsamprv musíme ju očistit od
ťažkých hriechov. Človek, ktorý vzácneho host'a má prijať,
očistí svoj príbytok najsamprv od väčších špatností. Ale s tým
ešte nenie spokojný. On vynasnažuje sa, aby príbytok i od
nepatrných škvŕn očistil a všelijak okrášlil. Tak i ten, ktorý
ježiša Krista chce prijať, nielen že dušu svoju očistí od
ťažkých hriechov, ale pousiluje sa od každej škvrny ju očistit.
jako? '

Onpousilujesa očistit dušu svoju i od všedných
hriechov tak, že ich úprimne oľutuje.

Príbytok, do ktorého vzácny host' má prijst', nebýva len
celkom ocistený, ale i vzácnymi vecmi okrášlený. Tak i naša
duša musi byt' okrášlená k prijatiu ježiša Krista. Dušu
okrašluje pobožnost'. Preto učí katechismus, že pred sv. pri
i' .Jnímpomodlímesa modlitby prípravné. Tie najdete

každej dobrej modlitebnej knižke. Aj v katechismuse ich
Lite (-str. 14.). '

* Ku prípravným modlitbám pred svätým prijímaním pri
slúcha, aby sme v sebe vzbudili l. vieru, nádej a lásku,
2. ľútost' a silné predsevzatie, 3. poníženost' a túžbu po
sviatosti oltárnej.

Naučím vás, ako máte tieto čnosti v sebe vzbudit' a v nich
sa cvičit”.

1. Máme v sebe vzbudit' vieru.
Rozmyslite si: kto prichádza ku mne? ježiš, Boh a Spa

siteľ môj. To hovorí mi viera. To povedal mi sam ježiš
Kristus: „Toto je telo moje“. Jeho slovo je pravda. Co Ježiš
povedal, to verím pevne. Verím pevne, o ježišu môj, že pod
spôsobami chleba i vína si Opravdive prítomný s Tvojím
božstvom i človečenstvom.

Máme v sebe vzbudit' nádej a lásku.
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Rozmyslile si: Prečo prichádza k vám Ježiš? Lebo ma
miluje a chce ma spasit'. Ježiš vie, že som biedne a hriešne
diet'a. Neh-ľadi na moju biedu a nehodnost'. Je'ž'iš je dobrý:
chce mi udelit' mnoho milosti, chce mi 'byt' na pomoci, aby
som sa mohol chránit' hriechu. To s istot0u očakávam, lebo
to on sám, nekonečne dobrý, vernýa milosrdný, tak prisľúbil.
- Ani vysloviť ani pochopit' nevládzem, ako ma P,._Ježiš
miloval, keď seba za mňa obetoval na križi a ked vo sviatosti
oltárnej seba prichystal za pokrm duše mojej. Ach, aké to
šťastie pre mňa, jaká to radost': prijat' teraz do srdca môjho
toho, ktorý ma tak miloval skôr, než ma na svete bolo. Som
sice nevládne diet'a, ale čo zo mňa vystači, budem sa usi
lovat' Pána Ježiša milovat' a jemu na radost' byt'; veď on je
najvýš dobrý a milovania najhodnejší.

2. Musimevsebe vzbudit' ľútost' a silné predse
vzatie. Ku komu prichádza ježiš? Ku mne. Veru nie som
toho hoden, lebo ja som diet'a hriešne, ktoré som svojho
Ježiša, Boha a Pána, ktorý ku mne prichádza, mnohoráz
obrazilo. Ach, ľutujem to veľmi. Prosim Ta, môj ježišu,
odpust' hriechy moje. Nikdy, nikdy viac nechcem Ta, o Pane
môj, úmyselne a dobrovoľne obrazit'.

3. Musimev sebe vzbudit' poniženost' a túžbu po
sviatosti oltárnej. Ku komu prichádza ježiš? Ku mne,
biednemu diet'at'u. Ach, ja biedne diet'a. ježiš je Boh, ja
som stvorenie, prach, červík. Preto hovorim so stotnikom:
O Pane, nie som hoden, abys vstúpil pod strechu moju; ale
riekni len slovo, a bude uzdravená duša moja. - Ešte raz
rozmyslite si: Kto prichádza k vám a kedy? ježiš Kristus,
môj najláskavejši otec, môj najlepší priateľ, dobrý pastier
-duše mojej prichádza; už o krátky čas, 0 malú chvíľu bude
u mňa! O jako sa radujem! O keby len skoro prišiel! 0 je
žišu, prijď skoro, prijď do môjho srdca, Ty budeš mojim
a ja budem tvojim. „Jako jeleň túži po pramení vody“, tak
žiada sa duši mojej po Tebe, ó Bože. O ježišu, prijď a
nemeškaj!

Sv. Rehor vypráva o nasledujúcom obyčaji starej' cirkve
kresťanskej, ktorý by za našich časov veľmi spasiteľne pô
sobit' mohol. Pred sv. prijimanim vstúpil jeden pred tých,
čo chceli prijimat' a riekol hlasom srozumiteľným : „Kto nenie
pripravený, aby toho tak veľkého a vznešeného tajomstva sa
účastnit' mohol, nech odstúpi' a uči'ni miesto inýml“ Potom
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riekol k tým, ktorí k prijímaniu boli pripravení: „Pristúpte
s vierou, s úctivost'ou a láskoul“ A tak chcel i nám dat' na
vedomie, že veľmi užitočno je, vzbudzovaním tých čností
k prijímaniu velebnej sviatosti sa pripraviť.

Tie čnosti máte mat' v srdci zvláštne ráno pred sv. pri-
jímaním - najdete ich cvičenie i vo vašej modlitebnej knižke,
v modlitbách pred sv. prijímaním. Ale už teraz vzbudzujte
tieto čnosti v sebe prečasto. Zvláštne vám radím, oddajte
svoje srdce Matke Božej, aby ho náležite pripravila za prí
bytok pre svojho božského Syna. Ona tomu najlepšie roz
umie; proste ju úprimne, aby srdce vaše k príchodu svojho
božského Syna pripravila a urobte všetko, čo vám vnukne.
Št'astlivé to dieťa, ktoré prípravu k sv. prijímaniu koná pod
zvláštnou ochranou Matky Božej! (K. Möhler.)

Hlavná vec je, dušu prichystat' k sv. prijímaniu; ale to
ešte nedostačí; aj telo musíme pripravit'.

287. V čom záleží telesná príprava k svätému prijímania ?

Telesná príprava ku svätému prijímaniu záleží
v tom, že prijímať musíme na lačný žalúdok,
t. j. od polnoci až do prijímania nič jesť a piť ne
smieme.

Prijímať musíme na lačný žalúdok, t. j. nesmieme od
polnoci = od dvanástej hodiny v noci pred sv. prijímaním
nič, ani to najmenšie, ani mak jest', a nič - ani kvapky
pit'. To je prikázanie cirkevné ešte z časov apoštolských
a žiada to tak úcta k najsvätejšej sviatosti; nesluší sa, aby
sme dávali prednost' zemskému telesnému pokrmu pred ]e
žišom Kristom; lebo sviatost' oltárna je nie taký pokrm ako
iné pokrmy. A ktorý pokrm má väčšiu cenu, pokrm duše
a či pokrm tela? Preto je to v poriadku, aby sme najprv
duchovný a potom len telesný pokrm prijali.

Kto by po polnoci vodu pil, alebo niečo jedol, trebárs
nevedomky alebo jako liek v mdlobe, a bárs jako málo len,
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nemôže a nesmie prijímať. Keby niekto, kto vie, že niečo,
bárs len máľučko, trebárs zo zábudlivosti, jedol alebo pil,
predsa šiel prijímať, taký dopustil by sa ťažkého hriechu.
Keď si sa zabudol, nemáš hriechu, ale k sv. prijímaniu
nesmieš pristúpiť. Ale ktože sa to môže zabudnúť, že dnes
chceme prijímať. Či by si to zabudol, keby ťa kráľ na ôsmu
ráno k sebe povolal?

* Ťažko nemocni, t. j. takí nemocni, o ktorých sa možno
obávať, že už zomrú; keď dajú sa zaopatriť sviatosťami a pri
jímajú Božie Telo, nemusia byť lačni. Tým to cirkev svätá
dovol'uje, lebo takí ani by nemohli byť lačni: musia často
užívať lieky, s času na čas pre slabosť jesť niečo.. . Vtedy
sa hovorí,že prijímajútelo Pána na cestu večnosti
jako pokrm posilňujúci. Ale nemocni, ktorí nedajú sa zaopatriť
sviatosťami nemocných, ale len sa vyspovedať a prijímať chcú
- na pr. vo veľkonočný čas - musia byť lační.

* K svätému prijímaniu máme nakoľko možno slušne
odení pristúpiť. To sa itak rozumie. Čo človek v srdci
cíti, to i zovnútorne ukazuje. Má-li človek v srdci najvyššiu
úctu k najsv. sviatosti oltárnej, - nuž i v slušnom odeve
k sv. prijímaniu pristúpi. Tu je slušný odev ten, ktorý je
najlepší a najčistejší - bez pýchy a parády. Kto nemá svia
točného odevu, nech ide v takom, aký má; Pán Boh hl'adí
viac na srdce jako na odev. Stav a ozdoba duše, to je
hlavná vec.

Kristina, dcéra chudobných ale nábožných rodičov, mala
prvý raz pristúpiť k sv. prijímaniu. O jak túžila po tomto
dni! V deň sv. prijímania bon všetky žiačky krásne a bo~
hate vystrojené, len Kristina mala chatrné ale čisté šiatky.
Dve dievčence sa jej preto posmievaly. Kristina nepovedala
ani slova; jej srdce sa len tešilo z nebeského hosťa, ktorý
dnes k nej prijsť mal. Ale učiteľ to spozoroval. l vstúpil pred
tie dve dievčence a povedal im vážne: „Neviete vy, že božský
Spasiteľ vždy chudobu miloval a pýchu a vnútornú špinu
vždy nenávidel? Vaše šaty sú plné márnivosti a vaše srdcia
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plné špiny, lebo v nich nie láska ale pýcha prebýva. lďte
a očistite svoju dušu, než Ježiša budete prijímaťl“ Týmito
slovmi nepripustil učiteľ pyšné a neláskavé' dievčence k sv.
prijímaniu, kým svoju chybu poriadnym a' mravným chovaním
sa- nenapravily a pokánim ju neodčinily.

288. Teraz vám poviem, ako máme pristúpiť ku sv. pri
jímaniu čili ku stolu Pána.

Ku stolu Pána čili k svätému grijímaniu máme pristúpiťs najväčšou úctivosťou. v. prijímanienazýva
sa aj stôl Pána, lebo ježiš Kristus náš Pán, pripravil nám
vo sv. prijímaní pokrm duše a v ňom nám svoje telo a svoju
krv dáva za pokrm a nápoj.

Najväčšia úctivosť, s ktorou máme pristúpiť ku stolu
Pána, musí sa na nás i ukazovať, aby bolo na nás vidno,
že máme veľmisvätú vec pred sebou. Táto n a j väčšia ú cta,
jestli ju skutočne v srdci máme, žiada, aby sme ruky ná
božne složili a k Bohu pozdvihovali, a s očima k zemi
uprenýma, sklopenýma, ticho a pokojne k stqu Pána pristú
pili, sem-tam sa neobzerali, že by sme na iné myšlienky
neprišli. Prv, nežli by sme k stolu Pána naše miesto pri
kíakli, na kolená padneme pred sviatosťou oltárnou.

Prv než kňáz prijímať dáva, rieka miništrant Konfiteor.
verejné vyznanie hriechov, v ktoromvyznávahriechy
Bohu, preblahoslavenej Panne a všetkým svätým a skrúšene
prosí o odpustenie. Miništrant modlí sa v mene a na miesto
tých, ktorí majú pristúpiť k stqu Pána; títo majú pod ve
rejným vyznaním hriechov ešte raz v sebe vzbudiť ľútosť
nad svojimi hnechami.

Medzitým kňaz otvorí tabernaculum a vyloží z neho ci
borium s Najsvätejším; odokryje ciborium, pokloní'sa Naj
svätejšiemu, a obráti sa k ľudu a modlí sa nad prijimajúcimi,
aby Boh nad nimi smilovať sa a im odpustenie hriechov dať
ráčil; preto že len ľútostivé vyznanie hriechov a ich odpu
stenie činí človeka hodným, by s úžitkom najsvätejšiu sviatosť
prijal. Pri tom kňaz žehná prijímajúcich a oni sa tiež prežehnajú.

Potom kňaz vezme z ciboria jednu sv. hostiu, ukazuje
ju veriacim, dr-žiac ju nad ciboriumom a hovorí: „Ejhľa Ba
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ránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta;“ aby povzbudil pri
jimajúcich k živej viere a k pravej dôvere v Ježiša Krista,
ktorý za ich hriechy jako nevinný baránok sa obetoval. Zatým
hovorí trikrát: „Pane, nie som hoden, abys vošiel pod strechu
moju; ale len riekni slovom, a bude uzdravená duša moja“,
na vyznamenanie, že Baránka Božieho len tenje hoden prijať,
koho Boh toho hodným učini.

288. Čo ma'me činit', keď kňaz ukazuje sviatosť oltárnu
pred svätým pri/'imaním ?

Keď kňaz ukazuje sviatosť oltárnu pred svätým
prijimaním, máme na kolená padnúť, ľ.'1tostive sa
v prsia biť a trikrát povedať: „O Pane, nie som
hod-en, abys vošiel do pribytku môjho, ale riekni len
slovom, a bude uzdravená duša moja.“

Pred sv. hostiou musíme na kolená padnúť, lebo pod
spôsobami je Ježiš Kristus ako Boh a človek prítomný. Kňaz
ide ku každému z prijimajúcich, ktorí pred oltárom kľačia,
robí sv. h o sti ou kríž nad ním, na znamenie, že ten, ktorý
svojou smrťou na križi zaslúžil nám všetky milosti, prichádza
k nemu a pritom hovorí: „Telo Pána našeho Ježiša Krista
zachovaj dušu tvoju k životu večnémul“ Potom podáva pri
jimajúcim Telo Božie.

289. C0 máme činit, keď na'm kňaz podáva sviatosť'
oltárnu?

Keď nám kňaz sviatosť oltárnu podáva, máme
(modlitebnú) knižku alebo bielu šatku pred sebou
držať, hlavu zdvihnúť, jazyk na spodnú peru položiť
a svätú hostíu s najväčšou úctivosťou prijať.

Keď kňaz sv. hostiu podáva, máte bielu šatku alebo
modlitebnú knižku pred sebou držať. Pred oltárom sú v mno
hých kostoloch šramky, ktoré svätyňu od lode chrámu odde
ľujú; k tým šramkám kľakajú tí, čo prijimat' majú. Na šramkách
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je biele prestieradlo, biela šatka, ktorú prijímajúci, keď im
kňaz sv. hostiu podáva, pred sebou pod ústami držia, aby,
keďby sv. hostia alebo čo len jej čiastočka vypadla z ruky
kňazovej, Božie Telo nepadlo na zem, ale na tú šatku bielu,
zkadiaľ by ju kňaz snadno zdvihol. Kde nieto takej šatky,
tam nech si prijímajúci držia otvorenú modliacu knižku
pred sebou. - Potom hlavu trošku pozdvihnete, ústa slušne
otvoríte a jazyk slušne položíte na spodnú peru
(gambu), aby kňaz bez prekážky, snadno, mohol naň položiť
sv. hostiu. - Keď kňaz sv. hostiu položil na váš jazyk, poma
ľúčky ho vtiahnete do úst a užijete s najväčšou úctivosťou
sv. hostiu bez h ryzenia, bez toho, žeby ste spôsoby sv.
hostie hrýzli, žuli. Ale ani dlho v ústach nesmiete držať
sv. hostiu, aby sa nerozpustila. Keď sa sv. hostia na ďasná
prilepila, vtedy nesmiete ju odlúštiť rukou, ale len jazykom.

Keď vám kňaz sv. hostiu na jazyk položil, nesmiete hneď
hlavu nadhodit' alebo vstat', ale budete pekne kľačat' a ticho
v sebe sa modliť: „Telo Ježiša Krista nech zachová dušu
moju k životu večnému. Amen“. Potom čakajte, kým celý
rad neodprijimal; vtedy vstanete, urobíte úctivú poklonu,
a v tom istom poriadku, ako ste prišli, navrátite sa každý
na svoje miesto.

29]. Čo máme činit' po svätom prijímaní?

Po svätom prijímaní máme sa Pánu Ježišovi
klaňať, jemu ďakovať a o jeho milosti prosiť.

Keď je slušno, aby sme pred' sv. prijímaním srdce svoje
k pravej pobožnosti bohabojným vykonávaním čností pohli,
tak sluší sa to isté vykonať i po sv. prijímaní. O jak šťastná
je tá duša, ktorá sv. prijímaním spojila sa s Ježišom Kristom!
Ježiš Kristus je lásky najhodnejší, on je najbohatší a naj
mocnejší, Pán nebies i zeme. Či nemáme mu všetko robiť,
čo robíme vznešenému hosťovi, keď k nám zavítal? Keď do
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nášho domu zavítal vznešený, milý hosť, nenechávame ho
samého, strvávame pri ňom, usilujeme sa použiť jeho prí
tomnosť k jeho radosti a k svojmu prospechu. Vo sv. pri
jímaní je ježiš Kristus, Syn Boží, Spasiteľ, Všemohúci, naším
hosťom. Teda sa sluší, vynaložiť všetky svoje sily, aby sme
ho čo najslušnejšie uctili, jemu sa klaňali, jemu za jeho do
brodenia ďakovali, aby sme sa jemu celkom oddali, venovali,
aby sme mu našu lásku dokazovali, aby sme mu - jako to
sám chce od nás - naše prosby a žiadosti prednášali, za
seba a za tých, za ktorých sme povinní modliť sa, za našich
rodičov, učiteľov, dobrodincov atď. Keď vždycky platí to slovo
Pána ježiša: „Všetko, čokoľvek budete prosiť Otca v mene
mojom, dá vám“, platí to najviac i teraz, keď po prijímaní
sa modlíte, lebo vtedy nemodlíte sa len v mene Pána ježiša,
ale Pán Ježiš modlí sa s vami. Jaká by to bola pre vás
nevyslovná škoda, keby ste po sv. prijímaní tieto modlitby
zanedbali! Ježiš môže všetko dať. Teda dôverne mu poroz
právajtc, čoho najviac potrebujete. Proste ho zvláštne po
božne o to, aby ste do smrteľného hriechu neupadli.

Máte síce i v modlitebných knižkách modlitby po
sv. prijímaní; ale hneď po sv. prijímaní, jaknáhle prijdete
na svoje miesto, neotvárajte modlitebné knižky. Najprv roz
právajte sa s božským Spasiteľom sami, jako vám vaše srdce
povie a káže. Veď vy aj sami budete vedeť povedať svojmu
drahému Spasiteľovi, jako ste radi, že do vášho srdca prišiel,
jako mu za to ďakujete, jako by ste sa mu chceli odplatiť
za to svojím srdcom, jako ho za to milujete a vždy milovať
chcete, čo si od neho žiadate atď. - Potom môžete sa
modliť z modlitebných knižiek.

Sv. Filip nerejský videl raz jednoho človeka, ktorý hneď,
jako prijal, bez poďakovania vyšiel z kostola. Sv. Filip poslal
dvoch miništrantov za ním s horiacimi sviecami. Celkom
prekvapený pýtal sa tento človek, čo chcú? Chlapci pove
dali, že ich Filip poslal. On teda išiel k sv. Filipovi a spýtal
sa ho, čo to má znamenať. „Synu môj“, povedal mu sv. Filip,
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„ked' telo Pána k nemocnému sa nesie, úcta požaduje, aby
sa po predku svieca'niesla. Ty si z kostola utiekol, ked'ešte
Telo Pána v tvojom srdci spočívalo, preto slušná vec to
to bola, aby sa pred Telom Božím svieca niesla.“ Svätý ten
muž chcel s tým ukázať, jak veľmi prehreší sa proti úcte
Ježišovi podlžnej taký človek, ktorý po sv. prijímaní v kostole
nejaký čas v pobožnej. modlitbe nestrváva.

* Keď po sv. prijímaní prijdete domov, ten deň čo máte
činiť? Predovšetkým máte strvávať v tých svätých myšlienkach
a predsavzatiach, ktoré ste v sebe vzbudili v kostole po
sv. prijímaní; častej cez deň máte v sebe vzbudit tú radosť,
ktorú ste ráno pri sv. prijímaní mali, mysleť na to veliké
šťastie, ktorého stali ste sa účastnými, opakovať poďakovanie
a odovzdanie sa Pánu Ježišovi; popoludní navštívite Pána
Ježiša, ktorý vás ráno tak blahosklonne navštívil. lné bohu
milé skutky v deň sv. prijímania sú: chudobných navštíviť,
im almužnu dať, nemocných navštíviť, pri nich a za nich sa
modliť, nábožné knižky čítať.

Potom z čoho sa máte zdržovať, od čoho sa máte
chrániť?Od svetských rozkoší a kratochvíl, aby
ste do hriechu neupadli a lásku Ježišovu neztratili. Svetské
rozkoše a kratochvíle rušia pokoj ducha, a keď je duch roz
tržitý, vtedy vdiera sa nepriateľ, pokušenie, do srdca a po
zbavuje ho radosti v ježišovi. Svetské rozkoše, zábavy, hry,
kratochvíle sú pre dušu vždy nebezpečné, ale najnebezpeč
nejšie sú jej ony v deň sv. prijímania . . .

Sv. Alojs, ktorý žil ako anjel v ľudskej postave, každú
nedeľu pristupoval k stolu Pána; tri posledné dni v týždni
k sv. prijímaniu sa pripravoval a tri prvé dni budúceho
týždňa za milosti, ktoré vo sv. prijímaní dosiahol, Pánu Je
žišovi čo najvrúcnejšie ďakoval. Jeho celý život bol teda za
svätený P. ježišovi. Tak i my máme slúžiť P. Ježišovi.

Zaumieňte si, že pristúpite ku stolu Pána, koľkokráť len
budete môcť, a že budete chlieb ten anjelský s tak čistým
Srdcom a tak pobožne prijímať, jako to len z vás vystane.



77

C) Uežiš obełąje sa za 'nás vo svätej omši.

ježiš Kristus ustanovil sviatost' oltárnu i preto, aby za
nás pri svätej omši sa obetoval.

291. ježiš Kristus sa pri sv. omši za nás svojmu nebe
skému Otcovi obetuje; preto sv. mšu menujeme i obetou
sv. omše. Aj v starom zákone, dávno pred Kristom, boly
obety. Ľudia vždycky uznávali to za svoju povinnost”, Pánu
Bohu prinášat' obety čili nejaké im milé veci. Už Kain a Abel,
synovia prvých ludi, obetovali. Čo? Oni to robili preto, aby
tým Boha, jakožto najvyššieho Pána uznali a ctili.

* Vieme z bibliky, že Kain a Abel, Noe, Abrahám, Mel
chisedech a všetci nábožní mužovia starého zákona obetovali.

Skrze Mojžiša rozkázal Boh lzraelitom, aby mu obety pri
nášali a naložil im, jaké obety a jako majú ich konat'.

291. Čo znamená obetu konať?

Obetu konať znamená, Bohu dať nejakú nam
milú vec, aby sme ho za najvyššieho Pána nášho
uznah.

* Obetu konat' môžeme zo štvornásobného úmyslu:
l. aby sme Boha chválili, 2. jemu vďaky vzdávali, 3. od neho
niečo prosili, 4. jemu za hriechy obetu smerenia priniesli.

* Odovzdávanie nejakej nám milej veci Bohu stáva sa
obyčajne tak, že tá vec zničená alebo premenená býva tak,
aby nemohla viac slúžit' ľudským cielom; ludia zabijú zvie
ratá, spália plody úrody, pália kadidlo, vylejú víno. - Hlavná
vec pri obete je úmysel; pri obetovani vyznávame: Ty, o Bože,
si najvyšší Pán náš; Ty si nás stvoril, od Teba všetko po
chádza, čo je dobrého; Tebe ďakujem všetko, čo mám a čo
som. Preto prijmi tento dar k Tvojej chvále a na vďak i za
prosbu o Tvoje dobrodenie; pre hriechy mOje zaslúžil som
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smrt'; ale že nežiadaš smrt' moju, dávam Ti za seba smrt'
tohoto zvieraťa, znivočenie tejto mne milej veci.

Kto v starom zákone obetoval baránka, ten chcel, aby
to zvieratko za neho samého platilo, jako keby seba obetoval.
Tým chcel povedat* Pánu Bohu: Skrze tohoto bäránka da
rúvam ti seba, svoj život, a vdačne by som dal život svoj
za teba, a bäránok, ktorý bude k tvojej cti zabitý, nech
zomre za mňa.

Obety starého zákona boly krvavé i nekrvavé.

292. Ale také obety neboly dokonále obety, lebo nemoth
Boha dokonále uctit', Pánu Bohu patria vyššie dary; keby
sme Bohu dali všetky poklady sveta, to všetko by bolo, jako
keby sme kráľovi dali jeden halier. A potom tie obety pri
nášali ľudia hriešni. Preto nemohol mat' Pán Boh na obetách

starého zákona zaľúbenie. A to Boh i povedal Židom skrze
Malachiáša: „Nemám zaľúbenie vo vás (v tých, čo mu
tie obety prinášali), praví Pán zástupov, a dar ne
prijmem z rúk vašich. Lebo od východu slnka
až na západ... a na každom mieste, budú mi obe
tovat' obetu čistú.“ (l, 10, 1].)

Ale Boh prijímal „tie obety, lebo vyobrazovaly tú
dokonálu, čistú obetu, ktorá sa bude Bohu v novom zákone
obetovat'. Ony boly predobrazmi nového zákona, tejto
pravej, dokonalej obety, a to sa ľúbilo v nich Pánu Bohu.
Veď aj diet'at'u ľúbi sa obra'z jeho otca, lebo mu je otec
milý. Tak ľúbin sa Bohu obrazy pravej obety, lebo sa mu
tá pravá obeta tak veľmi ľúbi. Boh mal na týchto obetách
starého zákona len preto zaľúbenie,. že vzt'ahovaly sa na
Ježiša Krista. Krvavé obety vyobrazovaly krvavú obet' Ježiša
Krista na kríži a nekrvavé obety chleba a vína boly obrazom
svätej omše. Ježiš Kristus sám je tá pravá a skutočná, do
konála najsvätejšia obeta, na ktorej Boh zal'úbenie mal.

292. Kto konal najsvätejšia obetu ?
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Najsvätejšiu obetu ježiš Kristus konal, keď sám
seba na kríži za nás obetoval.

Že Ježiš Kristus vo svojej smrti na kríži konal obetu,
to ľahko nahliadnete. Čo patrí k obete? Človekovi milá vec,
ktorú Bohu odovzdáva. Či to jesto v smrti Kristovej? Jesto;
Ježiš Kristus, keď trpel a umrel na kríži, odovzdal svojmu
Otcovi nebeskému to najvyššie a najlepšie, čo mal, dal mu
svoje sväté telo a svoju svätú krv. A jakým úmyslom to obe
toval? Aby Otca svojho nebeského ctil. Ľudia, ktorí mali
Boha jakožto najvyššieho Pána ctit' a poslúchat', spáchali
hriech, odopreli Bohu poslušnost', a miesto úcty, dopustili
sa prevelikej neúcty naproti Bohu, nevyslovne ho urazili. Za
to žiadal Boh zadost'učinenie tak veliké, jak veliká bola jeho
urážka. Ľudia teda, aby si Pána Boha smierili, mali mu pre
ukázať nekonečnú úctu, nekonečne velikú radost', ako mu
svojou neposlušnost'ou nekonečne velikú neúctu dokázali.
Ale ľudia hriešni takú úctu nevládali preukázat', a tak boli
by sme na veky ztratení bývali, keby sa Syn Boží nebol smi
Ioval nad nami. On sa stal človekom a učinil zadost' za

hriech Adamov a za hriechy všetkých ľudí, keď na kríži pri
niesol obetu nekonečnej ceny. Na kríži jako by bol ježiš
riekol svojmu nebeskému Otcovi: „Ľudia t'a nectili, stali se
ti neposlušnými, obrazili t'a a za to zaslúžili trest. Ale hľa
ja ťa ctím za nich; ja som ti poslušný, ja dám život svo;
za nich dla tvojej vôle. Prijmi moju poslušnost' a úctu, jak(
náhradu za ich neposlušnost' a neúctu; prijmi môj život za
ich život, moje muky za ich trest, ktorý zaslúžili, a odpust
im; prijmi ich zase za dietky svoje.“ - Touto obetou bo
Boh dokonale ctený.

293. Od toho času, jako sa Pán Kristus na kríži obe
toval, nemôžeme viac Pánu Bohu úctu a radost' preukázať
len touto obetou. Obraz nejakej osoby, ktorú milujeme, je
nám milý a s radosťou naň hľadime. Ale keď môžeme tt'
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osobu samu videt', opúšt'ame obraz a hľadíme radšej na
osobu, ktorú nám obraz predstavoval. Tak keď P. Ježiš prišiel
na svet, zanechaly sa a prestaly obety starého zákona, ktoré
ho len predobrazovaly. Na ich miesto vstúpila pravá a sku
točná obeta, ktorú Ježiš na kríži za nás vykonal. Na kríži sa
Ježiš len raz obetoval; aby ale Otec nebeský touto prevzácnou
obetou bol ustavične ctený, P. Ježiš, tú obetu iným - nekr
vavým - spôsobom po všetky časy opakuje, obnovuje. To
sa stáva vo sv. omši čili v obete omše svätej.

293. V ktorej obete obnovuje Pán ježiš obefu kríža P

Pán ježiš obetu kríža obnovuje v obete omše
svätej.

* Slovo omša, mša, vzaté je z latinskej reči missa = omša.

294. Čo je omša svätá P

Omša svätá je obeta nového zákona, v ktorej
ježiš Kristus pod spôsobami chleba 'i vína obetuje
sa svojemu Otcovi nebeskému.

Sv. omša je obeta; lebo v nej obe je sa Bohu telo
a krv Ježiša Krista na oltári. - Sv. mša je obeta nového
zákona lebo jako v starom zákone boly rozličné obety, tak
v novom zákone nieto len jednej obety, ktorá je sv. omša.
- A kto obetujevo sv. mši? Sám Ježiš Kristus obe
tuje, on je tu opravdivý kňaz. Ale pri tom upotrebuje služby
zemského kňaza; on sa skrze ruky kňazove-obetuje.
Kňaz je len zástupcom jeho pri sv. omši. A čo obetuje Ježiš
Kristus vo sv. omši? Ježiš Kristus obetuje sa, t. j. seba.
Komusa obetuje?Svojmu nebeskému Otcovi. Z toho
vidno, že sv. omša je podstatne tá istá obeta, jako obeta na
kríži. Lebo na kríži i vo sv. omši je Kristus ten istý, ktorý
obetuje, a na kríži i vo sv. mši je Kristus ten istý ktorý sa
obetuje; len v niečom je rozdiel.
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295. V čom je rozdielna omša svätá od obete kríža?

Omša svätá rozdielna je od obete kríža v tom,
že Kristus Pán na križi obetoval sa krvavým spô
sobom, vo svätej omši ale obetuje sa nekrvavým
spôsobom.

]ako sa obetuje Ježiš Kristus vo sv. omši? Pod spô
sobami chleba a vína: chlieb a vino premieňajúsa na
opravdivé telo a krv Ježiša Krista, ktorý sa pri sv.omši obe

--tuje nekrvavým spôsobom, t. j. na križiJežišKristus
vylieval svoju krv, trpel a umrel, čili obetoval sa krvavým
spôsobom; ale vo sv. omši nevylieva svoju krv, netrpí bo
ľasti a neumiera.

296. Kedy ustanovil Kristus Pa'n obetu omše svätej?

Kristus Pán obetu omše svätej ustanovil pri po
slednej večeri.

Ustanovenie obety omše svätej je úzko spojené s usta
novením najsv. sviatosti oltárnej. Ježiš Kristus pri poslednej
večeri premenil chlieb a vino na svoje telo a svoju krv a dal
to svoje telo a svoju krv apoštolom k poživaniu. Ale pri tom
učinil Pán Ježiš ešte niečo, čo je veľmi dôležité. Ježiš Kristus
dľa učenia našej katolíckej cirkve, svoje sväté telo a svoju
svätú krv pod spôsobom chleba a vina Otcovi nebeskému
obetoval. On riekol: „Toto je moje telo, ktoré za vás vy
dané bude“, t. j. ktoré zajtra na smrť vydám, ale už teraz
Otcu môjmu nebeskému oddávam, nekrvavým spôsobom obe
tujem; a potom riekol: „Toto je krv moja, ktorá za vás
vy l i ata b u d e, k odpusteniu hriechov“, t. j. krv moja, ktorú
zajtra vylejem, a ktorú už teraz tajomným spôsobom, popredku
za vás vylievam, obetujem k odpusteniu hriechov (Schmitt.)
- Čo Ježiš Kristus teraz vo sv. omši každý deň činí, to
učinil už pri poslednej večeri; obetoval seba pod spôsobom

6
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chleba a vína, nekrvavým spôsobom Otcovi svojmu nebe
skému; a tak slúžil prvý raz svätú omšu.

Túto nekrvavú obetu konať i apoštolom prikázal. „Toto
čiňte na moju pamiatku;“ povedal apoštolom.To jest:
robte to a tak, čo a jako som to ja teraz urobil; aj vy pre
mieňajte chlieb a vino na moje telo a moju krv a obetujte
ich Otcu nebeskému. Tými slovmi: „Toto čiňte na moju pa
miatku“, dal Ježiš Kristus apoštolom moc, konať obetu sv.
omše, t. j. chlieb a víno na telo a krv Krista Pána premieňať
a ich Pánu Bohu obetovať.

A túto moc apoštoli i vykonávali vo sv. omši. Už sv.
Pavel píše, že kresťania za jeho časov mali svoj vlastný
oltár: „Máme oltár, s ktorého nemajú moc jesť tí,
ktorí stánku slúža“ (Židia.) (Žid. 13, 10.). Keď kresťania
mali oltár, musela sai obeta konať.Táto obeta bola krmná
obeta, ináč nemohol by sv. Pavel povedať, že Židia nesmú
jesť z nej. Z čoho pozostávala táto krmná obeta, i to po
vedal sv. Pavel, že totižto z tela a krve Pána pod spô
sobom chleba a vína (l. Kor. 11, 16-21.).

Ale sv. omša nesmela prestať po smrti apoštolov. Čo
sa na pamiatku má konať, nemôže nikdy prestať, ale to má
vždy trvať. _Preto musela moc, ktorú ježiš Kristus dal apo
štolom, prejsť na ich nástupcov. Apoštoli dľa rozkazu Kri
stovho vysvätili nábožných mužov za biskupov a kňazov
a oddali im tú svätú moc. A od apoštolov vysväteni biskupi
zas iných vysvätili za biskupov a kňazov a takým činom sa
táto moc udržala až po naše časy.

* Na križi vykonal Pán ježiš Kristus najsvätejšiu, doko
nálu obetu; obetoval seba Otcovi nebeskému za spasenie
sveta. Tým preukázal nám tú najväčšiu lásku. Ale Ježiš chcel,
aby sme vždy mali tú dokonálu obetu, aby ľudia nikdy ne
zabudli túto jeho lásku a vždy na ňu pamätali s vďačnosťou.
Preto ustanovil svätú omšu, v ktorej sa tá obeta na križi
obnovuje, t. j. znovu koná. ježiš Kristus ustanovil obetu
omše svätej 1. k tomu, aby sme mali dokonálu (naj
lepšiu) obetu.
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Ježiš Kristus ustanovil obetu omše svätej 2. k tomu, aby
sme ustavične zásluh jeho obety na kríži účast
nými byť mohli. Pod zásluhami obety Ježiša Krista na
kríži rozumieme tie úžitky a požehnania, ktoré nám smrť
ježišova na kríži priniesla: odpuštenie hriechov, milosť a život
večný. To nám Ježiš Kristus svojou obetou na kríži zaslúžil,
ale nám to tým činom ešte nedal. Týchto zásluh stávame sa
účastnými obzvláštne skrze obetu sv. omše. 0 deti! Jak ne
vyslovne veľký poklad máme my v obete sv. omše! Mocou
tejto presvätej obety pritekajú nám všetky milosti; obeta na
kríži je prameň všetkých milostí, (t. j. všetky milosti po
chádzajú zo zásluh smrti Kristovej na kríži, jako voda zo
zásluh smrti Kristovej na kríži, jako voda zo svojho prameňa),
a sv. omša je žľab, ktorým sa nám tých milostí dostáva.
Preto hovoríme: skrze svätú omšu bývame účastní zásluh
obety Kristovej na kríži!

„O nesmerné bohatstvá sv. omše! Len dobre ponímajte
túto pravdu! Kto jednu sv. omšu slyší alebo slúži, keď ju
jaká je v sebe a dľa jej vnútornej ceny povážime, môže viac
získať, ako keby všetek svoj majetok rozdal chudobným alebo
celý svet poputoval. Základ tohoto tvrdenia môžeme vziať zo
sv. Tomáša, ktorý hovorí, že vo sv. omši nachádzajú sa
všetky tie úžitky, všetky tie milosti, všetky tie nesmierne po
klady, ktoré Syn Boží tak štedre na cirkev svoju v krvavej
obete kríža vylial.“ (Sv. Leonhard z Porto Mauricio).

Vo sv. omši stáva sa to isté, čo sa stalo na Kalvarii;
preto je na každom oltári kríž s Umučeným. „To isté telo,
ktoré plné rán na kríži viselo, tá istá krv, čo s kríža dolu
tiekla, obetuje sa znovu vo sv. omši, a ten istý Syn Boží,
ktorý sa vtedy na ramenách kríža obetoval, obetuje vo sv.
omši seba skrze ruky kňazove“ (Walter, die heil. Messe 81.).
Kňaz pri sv. omši je len viditeľným námestníkom
Kristovým; ježiš sám je vlastne ten kňaz, ktorý chlieb vo
svoje sv. telo a víno vo svoju svätú krv premieňa a Otcu
nebeskému obetuje; ale my to nevidíme, on je neviditeľný;
preto obetuje sa skrze ruky víditeľného kňaza. Preto kňaz
pri sv. omši nehovorí: „Toto je telo Kristovo“ atď. ale celkom
tak, ako keby Kristus sám hovoril tie slová: „Toto je telo
moje atď.“ _

* Deti moje! Sv. omša je tá jediná obeta, ktorá sa Pánu
Bohu ľúbi; ona je tá najdokonalejšia obeta, a nič na svete

6*
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nenie pre neho takou úctou, jako sv. omša, lebo sv. omša
je tá istá obeta na kríži. Všetky naše povinnosti naproti Bohu
môžeme vykonávať obetou sv. omše. My máme Pána Boha
chváliť, jemu sa klaňaf ako najvyššiemuPánovinášmu.
Najlepšie chválime Pána Boha a najlepšie sa mu klaniame
vo svätej omši. jedna svätá omša Pána Boha viac uctí, jako
všetky modlitby, ktoré svätí na nebi sa modlili a ktoré sa na
veky modlia v nebesiach. (Obeta chvály.) My máme Boh u
ďakovať za všetky jeho dobrodenia, za naše stvorenie, za
naše vykúpenie a za naše posvätenie a za všetko. ]ako sa
mu za to odplatíme? Najlepšie jeho jednorodzeným Synom,
keď mu ho Vo sv. omši obetujeme. (Obeta vďaky.) My máme
od Boha odpustenie hriechov prosiť a vynáhradu
mu dať za hriechy, ktorých sme sa dopustili. To najlepšie
urobíme sv. omšou; vo sv. omši obetuje sa Pán Kristus za
naše hriechy, jako sa na kríži obetoval za ne na vynáhradu
a zadosťučinenieBohu. (Obeta smieren ia.) Ale to nesmieme
tak mysleť, že skrze sv. omšu odpúšťajú sa nám hriechy; to
nie, ale sv. omša pomáha nám k ľútosti a úprimnej spovedi,
aby sme odpustenie hriechov obsiahli. My máme od Pána
Boha prosiť všetko, čo je telu i duši potrebné. Sv. omšou
najlepšie prosíme o to, lebo za nás prosí ježiš Kristus. Nado
všetko dáva nám Boh skrze sv. omšu pomoc k bohumilému
životu. (Obeta prosby.)

Všetky tieto povinnosti môžeme vykonať, keď Bohu sv.
omšu obetujeme; lebo ježiš Kristus, náš Spasiteľ, v tých
štyroch úmysloch obetoval sa Otcovi nebeskému na kríži,
a teraz sostupuje na naše oltáre, a čaká na poklony, poďa
kovania a prosby naše, aby ich Otcovi nebeskému prednášať
a obetovať mohol. O jak nekonečná je láska ježiša Krista
k nám! Zaiste Otec nebeský vyslyší prosby, ktoré pri obete
sv. omše, jemu najmilejšej, sme mu 5 ježišom obetovali.

„Katolík, ktorý je na sv. omši, má pred sebou celkom
to isté, a skoro tak blízko, jako Panna Maria, sv. ján, sv.
Maria Magdalena, lotor na kríži Spasiteľa pred sebou mali.
A každý kresťan, ktorý prišiel k poznaniu, že je veľkým hrie
šnikom, môže tak dôverne a tak zblízka k Spasiteľovi riecť:
Spomni na mňa, Pane, keď vojdeš do kráľovstva svojho 
a môže byť tiež tak vyslyšaný.“ (Al. Stolz.)

V prvých časoch pohanskí císari zakazovali sv. omšu
slúžiť a síce pod pokutou smrti. Ale prví kresťania radšej sa
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dali umučiť, ako by boli zanedbali sv. omšu v nedeľu.
Sv. Felixa, mučedlníka, spýtal sa sudca: „Prečo si bol pri
tomný pri nedeľnej obete?“ On odpovedal: „Lebo som
kresťan.“ Na to bol usmrtený. Aj dnes je ťažký hriech, ked'
niekto v nedeľu nejde na sv. omšu. Nábožní ľudia chodia
na sv. omšu i v stredtýždni, keď len môžu.

* Svätú omšu jedine Bohu obetujeme, avšak i na Svätých
môžeme sa rozpomenúť v nej. je obyčaj cirkve, pri sv. omši
rozpomenúť sa na Matku Božiu a Svätých a síce v dvojná
sobnom ohľade: aby sme Bohu d'akovali za tie milosti, ktoré
Svätým preukázal, a potom aby sme ich v rozpomienke na
pre nich i pre nás dokonané vykúpenie prosili o primluvu
u Boha. Kecľ tak na Svätých Božích pamätáme, máme pri
tom ten úmysel, aby sa Svätí pri tomto najsvätejšom úkone
svätej omše s nami spojili, by takým spôsobom naša Pánu
Bohu prinesená úcta a poklona tým príjemnejšou bola nášmu
spoločnému Otcovi nebeskému.

297. Kto je u'častný milosti svätej omše?

Milosti svätej omše účastni sú údovia cirkve, a
síce živí i mrtvi.

* Milosti svätej omše najviac účastni sú okrem kňaza
ti, za ktorých omša svätá obetuje sa a ktori omšu svätú po
božne slyšía.

ježiš Kristus obetoval sa na dreve kríža na spasenie
všetkých ľudí živých i mrtvých; teda jeho krvavá obeta na
kríží bola užitočná živým i mrtvým; tak i sv. omša, ktorá
je tá istá obeta nekrvave obnovená, musí byť užitočná nielen
živým ale i mrtvým. Duše vočistci sú živé údy ježiša Krista,
teda je prirodzená vec, že i ony účasť berú zo zásluh smrti
ježiša Krista, ktorých nás sv. omša účastnými činí. Preto sv.
cirkev vždy verila, že dušiam v očistci môžeme pomáhať
sv. omšou, môžeme im zaopatriť uľavenie múk a ukrátenie
ich pokút. Áno medzi tými prostriedkami, ktorými dušiam
v očistci pomáhať môžeme, je sv. omša ten najlepší a naj
užitočnejší. - Svätý Augustín vypráva, že jeho matka, keď
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mala umreť, len to si žiadala od neho, aby pamätal na ňu
pri oltári Pánovom. Tak prosila sv. Monika pred skoro ]600
rokmi, tak prosia i dnes nábožní kresťania, ktorí sa Iúčia
s týmto svetom: „Dajte za mňa slúžiť sv. omšu“, alebo:
„Modlite sa za mňa pri sv. omši.“

Deti moje, prosim vás, pamätajte pri sv. omši na dušičky
v očisťci, modlite sa pobožne za ne. Za mrtvých sa modliť
je skutok milosrdenstva; kto to koná, robi radosť Pánu Bohu.

Nábožní katolíci dávajú kňazovi almužnu, peniaze alebo
inú vec, s tou žiadosťou, aby za nich alebo za iných, živých
alebo mrtvých, alebo na ich úmysel obetoval sv. omšu. Cirkev
sv. to dovoľuje, lebo katolíci tými peniazmi alebo tou vecou
neplatia sv. omšu, nekupujú ju; sv. omša sa ani nepredáva
ani nekupuje. Ale tie peniaze alebo tá iná daná vec je len
almužnou pre kňaza k jeho výžive, lebo, jako hovori sv. Pavel,
„ktori oltáru slúžia, s oltárom diel majú“, t. j. z oltára nech
i žijú. (l. Kor. 9, 11.). Katolici takto smýšľajú: Ked kňazovi
dávam tieto peniaze, tým chcem ho napomôcť, aby si mohol
zaopatriť, čo potrebuje, alebo keď nič pre seba nepotrebuje,
aby mohol vykonať nejaký dobrý skutok. Kňaz dáva im potom
zo svojej strany nevýslovne viac, ako mu oni dať môžu. A tak
mali by katolíci smýšľať, kedykoľvek kňazovi niečo platia za
jeho cirkevnú službu. Sväté veci nedajú sa peniazmi kúpiť
alebo zaplatiť, tie sú nekonečne viac hodné než všetko zlato
a striebro.

Deti moje! Veliká milosť je to od Boha, že môžeme
slyšať omšu svätú. Preto hľaďte, aby ste každý deň s naj
vrúcnejšou pobožnosťou boli na sv. omši; lebo nenie iného
úkonu tak svätého a božského, takú hojnosť nebeských darov
a požehnania majúceho! Požehnanie božie spočíva na tom,
ktorý pred svojou dennou prácou, keď mu je to možné, pri
tomný býva na sv. omši.

Maria Theresia, kráľovná, každý deň aspoň dve sv. omše
slyšiavala; bl. ján Berchmans už ako sedemročný chlapec,
skôr než šiel ráno do školy, slyšiaval viac sv. omši; sv. Cita,
slúžka, vstávala každý deň veľmi zavčasu, aby len svätú omšu
slyšať mohla. '
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Hrdinský Šimon Monfort mal obyčaj, každý deň nábožne
slyšaf sv. omšu, aby mohol so sv. Šimonom každý deň ho
voriť: „Nyni, o Pane, prepust' sluhu svojho v pokoji dľa
slova svojho; lebo oči moje vider Spasiteľa !“ Šimon Monfort
dvanásť rokov bojoval proti Albigensom, kacierom; títo ne
priatelia našej viery raz vediac, že knieža každý deň býva
na sv. omši, priam vtedy znenazdania napadli tábor katolíkov
a narobili v ňom mnoho zmätku a strachu. Pod svätou omšou
pribehli dôstojníci ku kniežatu v kaplne a povedali mu čo
sa stalo, a že aby, pre Boha, hneď opustil kaplnu a ponáhľal
sa ľudu svojmu k pomoci. Knieža plný dôvery v prozreteľnost'
božiu, riekol: „Dovoľte mi dat prednosť vecam božským pred
vecami ľudskými, a najprv svojmu veľkému Bohu v tejto
sv. omši preukázať službu podlžnúl“ Na to prišli iní, ktorí
už o utrpenej škode zvestovali. Ale knieža riekol: „Neodídem
skôr odtiaľto, kým neuvidím svojho Boha a Spasiteľa Ježiša
Krista, a kým mu neučiním svoju poklonu.“ Medzitým obe
toval Bohu prítomné nebezpečenstvo a prosil skrze velikú
moc omše sv. o božskú pomoc pre svoj ľud. Ked kňaz Božie
Telo pozdvihoval, knieža vylial srdce svoje pred ním a obe
toval Bohu nebeskému telo i krv Krista Pána a s týmto
spolu i svoje telo i svoju krv, i svoj život k jeho cti. Po
pozdvihovaní kalicha hlasne zvolalz' „Nyni, o Pane, prepusf
sluhu svojho v pokoji dľa slova svojho; lebo oči moje vi
dely Spasiteľa! Vstal a horlive preriekol k dôstojníkom:
„Poďme teda, a jestli sa tak Bohu ľúbi, zomrime za toho,
ktorý za nás zomret ráčil.“ Vzal svoju zbroj,vysadol.na koňa,
rozdelil svojich 800 jazdcov a voľačo pechoty v tri šíky. A tak
bojovali v mene najsvätejšej Trojice proti 100,000 mužom,
kacierom a pobili z nich 20,000 na mieste, medzi ktorými
bol i Peter, kráľ aragónsky. Ostatní dali sa na útek. - Tak
Boh zjavil velikú moc svätej omše.

298. Kfore' sú hlavné čiastky omše svätej?

Hlavné čiastky omše svätej sú: 1. obetovanie,
2. premenenie a 3. prijímanie.

Sv. mša pozostáva z rozličných úkonov a modlitieb,
ktoré všetky sú čiastkami, sv. mše a z ktorých žiadnu ne
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slobodno vynechať. Ale tri čiastky sú zvláštne dôležité a
tieto nazývamehlavnými čiastkami mše svätej.

Pán ježiš 1. obetoval chlieb a víno Otcu nebeskému;
2. premenil to na sväté telo svoje a svätú krv svoju; 3.
prijímať dal učeníkom svojim. A tak je i vo sv. omši!
l. obetovanie, 2. premenenie a 3. prijímanie. Toto sú tri
hlavné čiastky svätej omše.

* Pred hlavnými čiastkami omše svätej konajú sa čiastky
prípravné; z týchto najvážnejšou čiastkou je evanjelium.

Poviem vám do poriadku, čo všetko deje sa pri sv. mši.

Kňaz najprv pred stupňami oltárnymi modlí sa 42. žalm,
vyznanie hriechov (konfiteor) a prosbu za odpustenie hrie
chov. Tieto modlitby nazývajú sa stupňové, preto že sa
ich kňaz u stupňov oltára modlí. - Potom kňaz pobozká
oltár, na znak úcty a lásky ku Kristu Pánu a svätým. 
Potom ide na pravú stranu oltára a číta vchod sv. mše;
to sú obyčajne niektoré výpovede zo sv. Písma, ktoré sa
vzťahujú na ten deň alebo sviatok. - Po vchode ide kňaz
zas do prostriedku oltára a rieka tam kyrie elejson
(Pane, smiluj sa nad nami) a Gloria, anjelský chválospev.
- Po Gloria modlí sa kňaz kollekty, alebo cirkevnémo
dlitby, v ktorých záležitosti a prosby prítomných sosbierané
Bohu prednáša. - Potom číta epištolu (list), ktorá je
obyčajne čiastka z niektorého listu apoštolského. - Nasle
duje graduale (stupňová pieseň), krátka modlitba. Teraz
ide kňaz na ľavú stranu oltára čítať evanjelium, t. j.
čiastku z jednoho zo štyroch evanjelií, ktorá sa na ten deň
alebo sviatok vzťahuje.

Sluha na zavolanie svojho pána hneď vstane a hotový
je prijať rozkaz a všetko urobiť, čo pán rozkáže. Tak i my,
keď evanjelium sa číta, máme vstať; lebo v evanjeliume ho
vorí k nám Pán Kristus, čo urobiť máme. Máme vstať na
znamenie, že hotoví sme s pomocou Božou podl'a učenia
sv. evanjelia žiť, t. j. všetko to konať, čo nám Pán
Kristus prikazuje, toho sa chrániť, čo nám zakazuje; celý
svoj život, všetky svoje činenia tak usporadovať, ako to viera
naša, učenie sv. evanjelia žiada, aby sme spasení boli. Máme
vstať na znamenie, že hotoví sme nielen podľa učenia sv.
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evanjeliumažiť, ale i za vieru svoju i smrť podstú
piť, t. j. že hotoví sme česť učenia ježišovho pred ľuďmi
úprimne vyznávať, zastávať a brániť, kedykoľvek by ho ne
priatelia pravdy napadli, zapierali alebo zneuctili; ba že 
keby na to prišlo - i život svoj hotoví sme položiť za
pravdy sv. evanjelia, jako to sv. mučenici učinili.

Kňaz značí sv. evanjelium, ktoré číta, znamením kríža,
robí naň kríž, na znamenie, že ono obsahuje slovo Krista
Pána, ukrižovaného. Aj my máme sa prežehnať a síce kríž
urobiť na čele, na ústa a na prsia. Na čele robíme kríž
na znamenie, že sme hotoví učenie ukrižovaného pevne a
stále veriť; na ústa robíme kríž, na znamenie, že sme ho
toví učenie ukrižovaného smelo vyznávať, zastávať a brániť;
na prsia robíme kríž na znamenie, že sme hotoví, učenie
ukrižovaného zo srdca milovať a verne nasledovať.

Po evanjeliume nasleduje K r ed o, vyznanie viery. Gloria
a Kredo nemodlí sa kňaz pri každej sv. mši. - Potom na
sleduje obetovanie (offertorium). Kňaz pozdvihne na
zlatej mištíčke hostiu (oblátku) a v kalichu víno, ktoré najprv
s vodou pomiešal. Vodu mieša kňaz do vína preto, lebo to
i Kristus Pán pri poslednej večeri tak urobil; aj preto, lebo
to predstavuje spojenie prirodzenosti ľudskej s prirodzenosťou
božskou v Kristu Ježišu. Toto obetovanie nenie ešte obeta
mše svätej; lebo to ešte nenie telo a krv Krista Pána, tým
stane sa chlieb a víno len neskôr pri pozdvihovaní. Kňaz
obetuje tu chlieb a víno, aby ich Boh požehnal, že by neskôr
premenené boly na telo a krv Krista Pána.

Obetovanie je hlavná čiastka mše svätej. Pri tej máme
byť zvláštne pozorní a pobožní.

Keď kňaz chlieb a víno obetuje Bohu, vtedy obetuje
Bohu seba i veriacich; modlí sa, aby nám tieto dary (chlieb
a víno, neskôr premenené v telo a krv Krista Pána) boly
k spaseniu. A keď to kňaz činí, miništrant dáva zvončokom
znak, aby sme sa i my s kňazom spojili a to isté urobili,
t. j. aby sme aj my obetovali Bohu sv. omšu na nejaký
úmysel. Poviem vám, ako to máte urobiť. Najprv obetujte za
seba. Pri obetovaní sľúbite Pánu Bohu, že budete poslušné,
jako bol Ježiš poslušný; potom vezmete si pred seba, všetko,
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čo máte, údy a sily svojho tela, svoj rozum a svoje srdce,
na česť a slávu božiu upotrebovať a vynaložiť .a nikdy
k hriechu nepoužiť; že chcete všetky svoje myšlienky, žia
dosti, reči a skutky na Boha vzťahovať a radšej všetko trpeť,
áno i život ztratiť, len aby ste jediným hriechom Boha ne
obrazílí. Len Bohu chcete prináležaťs telom, s dušou, v čase
i vo večnosti. Proste Boha, aby Vám k tomu pomáhala obeta
sv. omše. Potom obetujte ju za rodičov, bratov, sestry, uči
teľov atď.

Po obetovaní umýva si kňaz na strane epištolnej ruky
(Lavabo), na znamenie, že len s čistým srdcom smieme byť
pri oltári. Potom obracia sa k veriacim a vyzýva ich, aby sa
modlili(orate fratres), modlísa tiché modlitby, ana
sleduje prefácia (slavnostná chválna a poďakovacia mo
dlitba). Po prefácii rieka kňaz tri razy „Svätý“ (Sanctus).
Pri tom miništrant cengá, aby prítomných veriacich upo
zornil, že teraz nasleduje najdôležitejšia čiastka sv. mše, to
tižtopremenenie.

Premenenie je hlavná, áno najhlavnejšia čiastka mše
svätej: Pri tej máme byť najzvláštnejšie pozorni a pobožní.

Túto tretiu hlavnú-čiastku menujú iKánon t. j. pravidlo,
lebo obsahuje modlitby a úkony, ktoré církev od počiatku
ustanovila, a ktoré sa nikdy nesmú premeniť. Tie modlitby
modlí sa kňaz ticho a sám. Pred pozdvihovaním modlí sa
kňaz tri modlitby a síce modlí sa, aby Boh obetu prijať
ráčil: 1. za celú cirkev; 2. za tých živých, za ktorých
zvláštne modliť sa umienil si (Memento vivorum); a 3. za
všetkých, ktorí účasť berú na obete. Potom nasleduje po
zdvihovanie.

Pod premenením činí kňaz to isté, čo učínil ježiš pri
Joslednej večeri. Kňaz bere do ruky chlieb, požehná ho a
'íekaz „Toto je telo moje“. Potom vezme kalich, požehná ho
1 hovori: „Toto je kalich krve mojej“. Keď tie slová po
redal, už na oltárí nenie chlieb a vino, ale chlieb premenil
'.a v opravdivé telo a vino premenílo sa v opravdivú krv
(rista Pána. Preto kňaz ako povedal nad chlebom tie slová,
:l'aknea pozdvihuje svätú hostíu; a keď povedal nad
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kalichom tie slová, zas kľakne a pozdvihuje kalich so svätou
krvou. Tým pozdvihovaním vyzýva prítomných veriacich, aby
sa Ježišovi, v prevelebnej sviatosti oltárnej opravdive prí
tomnému, klaňali; preto i miništrant pri tom cengá, aby
upozornil na to prítomných. Teda

Čo máme činiťpod pozdvihovaním ? Pod pozdvihovaním
máme padnúť na kolená, skrúšene sa biť v prsia, klaňať sa
ježišovi v prevelebnej sviatosti oltárnej pritomnému a ho
voríť: „Ježišu, tebe žijem; Ježišu, tebe umieram; ježišu, tvoj
som živý i mrtvý (tvoja som živá i mrtvá).“ Amen.

Po pozdvihovaní nasleduje viac modliteb, v ktorých kňaz
prosí Boha, aby na túto obetu milostive vzhliadnuť ráčil, že
by 1. milosti, ktoré zo sv. mše vychádzajú, prítomným udeliť
ráčil; 2. že by z úžitkov sv. mše dušiam zomrelých, zvláštne
tým, na ktoré kňaz spomína (Memento mortuorum), popriať
ráčil, a 3. že by všetkých veriacich úžitkov sv. mše účast
nými učinil, by niekdy do neba medzi svätých prišli. 
Potom nasleduje Otčenáš (Pater noster).

S Otčenášom začína sa štvrtá hlavná čiastka mše
svätej: prijímanie. - Po Otčenáši kňaz po krátkej mo
dlitbe rozlomí svätú hostiu na tri čiastkya tú naj
menšiu pustí do kalicha. Láme hostiu, lebo tak robil i Pán
Kristus pri poslednej večeri, a to upamätúva na smrť Krista
Pána. - Malú čiastku púšťa do kalicha na znamenie, že
pod každým spôsobom je prítomný Kristus Pán celý a ne
rozdelený. - Potom nasleduje Bäránok Boží (Agnus Dei);
kňaz bije sa v prsia a rieka; „Bäránku Boží, ktorý snímaš
hriechy sveta“, k čomu pridáva dva razy: „smiluj sa nad
nami“, a raz: „daruj nám pokoja“. Po troch krátkych prí
pravných modlitbách nasleduje prijímanie. Kňazbere sv.
hostiu do ľavej ruky, pravou bije sa tri razy v prsa a rieka:
„O Pane, nie som hoden“ atď., pri čom miništrant cengá.
Na to kňaz prijíma, požíva telo a krv Ježiša Krista pod spô
sobami chleba (oblátky) a vína.

Prijímanie je hlavná čiastka mše svätej. Pri tej máme
byť zyláštne ponrní a pobožní.

Co máme činiť pod prijímaním kňazovým? Pod prijí
maním kňazovým máme vzbudiť v sebe vrúcnu žiadosť, Je
žiša do svojho srdca prijať.
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Keď miništrant pred prijímaním kňazovým zacengá,
máme si kľaknúť, biť sa v prsa a hovoriť ako kňaz: „O Pane,
nie som hoden . . .“ Pri tom máme vzbudiťv sebe
vrúcnu žiadosť, t. j. máme si veľmižiadaťježiša do
svoj h o srd ca prijať. Máme si z čistého srdca vzdychnúť:
„O môj Ježišu! Verím, že si prítomný v najsvätejšej svia
tosti oltárnej; milujem Ťa nado všetko; po Tebe sa žiada
mojej duši. O prijď ku mne a zostaň u mňa“; a všetko si
tak predstaviť, ako keby Spasiteľ skutočne do nášho srdca
vošiel. Kto tak robí pod prijímaním kňazovým, ten prijíma
duchovne. Toto duchovné prijímanie pri sv. mši nikdy
nezanedbajte. To sa veľmi ľúbi Bohu a vám je veľmi uži
točné. Len z čistého srdca môžeme žiadať Ježiša do seba
prijať; časté duchovné prijímanie bude vás povzbudzovať,
aby ste čisté srdce si zachovali a tak môžete snadno viac
a viac nábožnejšími sa stávať. A to robí veľkú radosť Pánu
Kristovi, keď vidí, že si tak žiadate prijať ho do svojho
srdca; ešte viac bude vás milovať a keď ho skutočne bu
dete prijímať, prinese vám tým hojnejšie milosti.

Ježiš zjavil sv. Johanne z Kríža, že kedykoľvek duchovne
prijímala, dostávala také milosti, ako tie, ktoré jej udelené
bývaly v skutočnom prijímaní. „Toto cvičenie je o mnoho
užitočnejsie, než niektorí myslia, a je spolu i tak snadné.“
(Svätý Alfons z Lig.)

Po prijímaní kňaz modlí sa viac modlitieb, v ktorých
prosí o hojné požehnanie prijímania a ďakuje zajeho milosť.
Potom obráti sa k ľudu a povie: „lte missa est“ (lďte,
mša je dokončená). - Miesto toho vo dňoch kajúcnych ho
vorí: „Benedicamus Domino (DobrorečmePánu), čo
je vyzvanie k vytrvaniu v modlitbe, lebo v takých dňoch
kresťania starodávnych časov i po mši sv. ešte v kostole
ostávali sa modliť. - Vo sv. mšiach za mrtvých rieka:
„Requiescant in pace“ (nechodpočívajúv pokoji.)
Potom kňaz vo všetkých sv. mšiach - krom sv. rnše za
mrtvých- dáva ľudupožehnanie; „Požehnajvás vše
mohúci Boh Otec, Syn i Duch svätý.“ Veriaci kľakačky pri
jímajú požehnanie a značia sa znakom svätého kríža, čo zna
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mená ich pokoru a vieru v Ježiša Krista, pre jehož zásluhy
úfajú a očakávajú požehnanie a Spasenie. - Napokon kňaz
číta evanjelium sv. Jána, v ktorom obsahuje sa neko
nečná láska, ktorú nám Syn Boží preukázal, že s neba so
stúpil, človekom sa stal, aby nás učinil synami božími. 
Po prečítanísv. evanjelia povedá miništrant: „Deo gratias“
(Vďaka Bohu), čím zaviera sa sv. mša.

Veliká úcta, ktorú 'apoštoli k tejto najsvätejšej obete
mali, priviedla ich k tomu, aby pripojili k nej rozličné mo
dlitby a sväté čítania. Tak povstal časom ten spôsob, ako
sa dnes sv. mša koná. Všetko, čo sa pri sv. mši koná, má
vznešený a tajnostný význam a naplňuje srdce úctivostou a
pobožnosťou.

Sv. mša je krátky obsah celého života a utrpenia Ježiša
Krista;všetko, čo sa pri sv. mši deje, upomína na
život a smrť Pána našeho Ježiša Krista:

Kňaz pred stupňami oltárnymi modli sa striedavo s mi
ništrantmi 42. Žalm, hovori „Konfiteor“ čili všeobecné vy
znanie hriechov a prosí odpustenie hriechov na znamenie,
že pokolenie ľudské po páde Adarnovom lriech a trest jeho
cítilo a po oslobodení z hriechov *úžilo.

Kňaz po modlitbách stupňových vystupuje k oltáru na
znamenie, že pokolenie ľudské po páde Adamovom ne
ostalo zavrhnuté, lebo Boh prisľúbil mu Vykupiteľa, ktorý
by ho od hriechov oslobodil. Potom ide na pravú stranu
oltára, a číta tam vchod sv. mše; to znamená prisľúbeníe
Messiáša čili Vykupiteľa sveta.

Po vchode svätej mše kňaz rieka striedavo s mini
štrantmi, ktorí tu ľud zastupujú, deväfkráť „Kyrie elejson“
(Pane, smiluj sa nad nami l); to znamená hojné volanie
svätých otcov, ktorí po príchode Messiášovom vzdychali a
jeho od Boha k vykúpeniu z hriechov vyprosili.

Po „Kyrie elejson“ rieka kňaz „Gloria“; tým vyjavuje
vďačnost a radost' nad tým, že Boh vyslyšal volanie svätých
otcov a že sa narodil prisľúbený Vykupiteľ.

Po „Gloria“ modli sa kňaz modlitby (kollekty); tým sa
pripomina zjavenieł Krista Pána pastierom i mudrcom od
východu a obetovanie Ježiša v chráme, tiež že sa Ježiš rád
modlieval k Otcovi nebeskému.



Po kollektách číta kňaz epištolu, čiastky z Písma sva
tého na znamenie, že Kristus Pán najprv poslal prorokov a
potom sv. Jána Krstiteľa, ktorí ľudí poučovali, napomínali a
k jeho príchodu pripravovali.

Po epištole kňaz číta evanjelium na znamenie, že Kristus
Pán v tridsiatom roku veku svojho začal sám učiť a hlásať
evanjelium.

Po evanjelium modlí sa kňaz „Kredo“, vyznanie viery,
na znamenie, že mnohí v Krista uverili, jeho učenie prijali
a že kresťania katolíci to isté učenie vyznávajú.

Po „Kredo“ nasleduje „Offertorium“, obetovanie; to vy
znamenáva dobrovoľnú obetu Kristovu a jeho prípravu k na
stávajúcemu horkému umučeniu.

Po obetovaní nasleduje prefácia, modlitba, v ktorej kňaz
so všetkými nebeskými anjelmi velebí a ďakuje za milosť
vykúpenia; po nej rieka trikráť „Sanktus“ (Svätý) a „Ho
sanna na výsosťach“; to vyznamenáva slavný príchod Krista
Pána do Jeruzalema, kde ľud ratolesti na cestu jemu lámal
a plesajúc „Hosanna Synu Dávidovmu“ volal.

Po prefácii nasleduje Kánon, t. j. tiché modlitby, ktoré
pripomínajú nám umučenie Kristovo. V modlitbách Kánonu
modlí sa kňaz. aby Boh tú svätú obetu prijať, a pápežovi,
biskupovi a kráľovi i celému katolíckemu ľudu požehnať
ráčil. Potom modlí sa za tých živých, ktorí sa jeho modlitbe
odporúčali, na znamenie, že Kristus Pán s učedlníkmi svo
jimi, s ktorými posledniu večeru konal, na horu olivetskú
vyšiel a tam padnúc na zem, za všetkých ľudí, zvlášť za
učedlníkov svojich sa modlil.

Po modlitbe za živých drží kňaz ruky svoje nad hostiou
a vínom. V starom zákone kládol kňaz ruky na bäránka,
pripraveného k obete, na znamenie, že klade naň hriechy
ľudu, ktorý by mal za ne zomref, jako ten bäránok, ktorý
za tie hriechy obetovaný bude. l kňaz nového zákona klade
ruky na dary obetné, ktoré predstavujú Pána ježiša, Bäránka
Božieho, ktorý vzal na seba hriechy sveta a obetoval sa za
ne na kríži, aby na miesto nás zadosť učinil spravedlnosti
božej a tak nás vykúpil a spasil.

Po vzkladaní rúk na obetné dary činí kňaz to isté, čo
Kristus Pán pri poslednej večeri činil. Kňaz bere do ruky
chlieb (hostiu), požehná ho a praví: „Toto je telo moje.“
Potom vezme kalich, požehná ho a praví: „Toto je kalich



95

krve mojej.“ A keď vyriekol tieto slová, premenil sa chlieb
v opravdivé telo, - a víno v opravdivú krv Krista Pána.
Potom kňaz pokloniac sa pozdvihuje jedno i druhé - na
znamenie, že Pán Ježiš bol na kríži povýšený.

Po pozdvihovaní spomína kňaz na mrtvých, modlí sa,
aby boli z múk očistcových vyslobodení, - na pripome
nutie, že duša Ježiša Krista po jeho smrti vstúpila do toho
miesta, kde duše zomrelých spravodlivých sa zdržovaly, aby
ich potešil.

Po vzpomienke na mrtvých modlí sa kňaz „Pater noster“
- Otčenáš; preto, že keď nás Ježiš skrze smrť svoju na
kríži s Bohom smieril, môžeme už Otca nebeského me
ndvať „Otcom naším“ a prosiť od neho všetko, za čo nás
Pán Ježiš v modlitbe Pána prosiť naučil.

Po „Pater noster“ kňaz rozlomí svätú hostiu a čia
stočku z nej pustí do kalicha na znamenie, že Pánu Ježi
šovi, po smrti bok kopiou prebodli a že z jeho srdca krv a
voda potiekla.

Po Iámaní svätej hostie kňaz tri razy bije sa v prsa,
riekajúc: „Agnus Dei“. t. j. „Bäránku Boží, ktorý snímaš
hriechy sveta, smiluj sa nad nami“, na znamenie, že pri
smrti Krista Pána zem sa triasla, skaly sa pukaly, a mnohí
bili sa v prsia, riekajúc: „Zaiste človek tento boI Syn Boží,
Bäránok nevinný.“

Po Agnus nasleduje Kommunio, čili prijímanie. Kňaz
bijúc sa tri razy v prsa rieka. „Pane, nie som hoden, abys
stúpil pod strechu moju (do srdca mojeho)“; a prijíma pravé
telo i pravú krv Krista Pána; to vyznamenáva, že Ježiša
Krista s kríža sňali a do hrobu pochovali.

Po prijímaní obráti sa kňaz k ľudu a hovorí: „Do
minus vobiscum“ (Pán s vami), na znamenie, že Pán Ježiš
z mrtvých vstal a učedlnikom svojim sa zjavil, a potom, keď
sa bol ešte pomodlil za ľud, kňaz obráti sa zas k ľudu a
praví: „lte, missa est“, to jest: „lďte, mša svätá je dokon
čenál“ To znamená, že Ježiš štyridsiateho dňa po svojom
zmrtvýchvstani na hore olivetskej pred nanebevstúpením
svojím rozoslal apoštolov slovami: „lďte, učte všetky ná
rodyl“

Po „lte, missa est“ obráti sa kňaz zpiatky k oltáru a
prosiac ešte raz Boha, aby tú presvätú obetu prijať ráčil,
zas obráti sa k ľudu a dáva mu požehnanie - na pripo
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menutie, že Ježiš, keď bol dal požehnanie učedlníkom svojim,
vstúpil na nebesá a poslal im Ducha svätého.

Kňaz zavíera svätú mšu s evanjelium svätého jána, ktoré
tajomstvá vtelenia Krista Pána a vykúpenia našeho v sebe
obsa .uje - na znamenie, že apoštoli po prijatí Ducha svä
tého rozišli sa do sveta, hlásať evanjelium Kristovo a rozši
rovať cirkev svätú.

Apoštoli a ich nástupci považovali to za neslušnú vec,
keby najsvätejšiu obetu konali v obleku obyčajnom; z toho
povstaly predpisy ohľadom na oblek kňazský' pri sv. mši.

Ciastkyšiat menších sú: humerál, alba, cingu
lum, manipulus, štóla, ornát alebo kasula, kva
drát. Poviem vám, čo tie čiastky odevu mešného zna
menajú.

1. Biela plátenná šatka, ktorú kňaz okolo krku si uvä
zuje, nazýva sa humerál (nárameník) a vyznamenáva tú
šatku, ktorou katovia v dome kniežaťa kňazského ježišovi
oči zakryli, keď ho bili.

2. Odev z bieleho plátna až na päty sahajúci, nazýva
sa alba a vyznamenáva ten biely odev, do ktorého He
rodes Ježiša na posmech obliecť dal.

3. Pás, ktorým kňaz albu priväzuje, menuje sa ci n
gulum, a vyznan iáva ten povraz, ktorým ježiš Kristus
v zahrade getsemai :ej sviazaný bol. 

4. Náručník, ktorý kňazovi s ľavej ruky visí, mani
pulus, predstavuje tú Veronikinu šatku, ktorou Pán jcžiš
pot svoj utieral.

5. To úzke rúcho, ktoré sebe kňaz okolo hrdla a na prse
krížom kladie, je štóla, ktorá pri sv. mši vyznamenáva
povraz, ktorý katovia Pánu Kristu okolo krku uviazali, keď
ťažký kríž na horu Kalvárie niesť musel.

Pri kázni, udeľovaní sv. sviatosti a úkonoch znamená šlóla
moc a dôstojnosť kňazskú.

6. Vrchné skvostné rúcho nazýva sa ornát alebo ka
sula a znamená jarmo Kristovo a sladké bremä kríža jeho.

7. Klobúčik, ktorým si kňaz idúci k oltáru hlavu pri
krýva, nazýva sa kvadrát (biret) a predstavuje tŕňovú ko
runu Kristovu.

Všetky šaty kňazove pri svätej mši označujú umučenie
a smrť ježiša Krista; preto, že kňaz u oltára je námestníkom
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Ježiša Krista a pri sv. mši pamiatku umučenia a smrti
Krista Pána koná.

Tieto mešné šaty mávajú dl'a cirkevných predpisov v isté
dni a cirkevné časy rozličné barvy: bielu, červenú, ze
lenú, fialkovú alebo čiernu. l tá barva mešníchšiat
má svoj krásny význam:

Biela barva znamená radosť a nevinnosť; preto užíva
sa na slávnosti Pána, blahoslavenej Panny Marie, anjelov a
všetkých svätých, ktorí mučenníckou smrťou nezomreli.

Cervená barva znamená lásku a oheň; preto užíva
sa na slávnosť svätodušnú, keď Duch svätý v podobe oh
nivých jazykov na apoštolov sostúpil, - a na sviatky apo
štolov a mučenníkov, ktorí krv svoju za Krista vyliali.

Zelená barva znamená nádej v Bohu; užíva sa na
niektoré nedele od slávnosti svätodušnej až po advent, ktorý
čas predstavuje putovanie naše do vlasti nebeskej, do ktorej
sa skrze zásluhy ježiša Krista dostať úfame.

Fialková (modrá) barva znamená skrúšenosť a po
kánie; preto užíva sa v advente a na dni kajúcne a pôstne.

Čierna barva znamená smútok a ztratu; preto užíva sa
na Veliký piatok apri svätých mšách za zomrelých.

lminištranti u oltára majú zvláštny oblek:
kamžíky a biele košieľky.

Kamžíky by maly byť vždycky čierne, preto, že mini
štranti miesto duchovných služobníkov zastupujú, ktorí dlhé
čierne rúcho nosievali.

Košiel'ky miništrantov sú biele; preto, že nekdy du
chovní služobníci, ktorí kňazovi u oltára posluhovali, v albách
oblečení bývali.

Miništranti majú pri službách Božích rúcho biele i preto,
lebo dietky u oltára sú obrazom anjelov Božích, ktorí sa
Pánu ježišovi na oltári v najhlbšej pokore klaňajú. Anjeli
ale objavovali sa v bielych rúchach jako ku príkladu ná
božným ženám pri hrobe Kristovom.

Pos 1Uh o v ať k ň az ovi je doista velíká česť a utešene šťastie:
preto majú byť miništranti čnostní a nevinní, aby tej svätej službe
hodní boli; oni maju povinnost' svoju pobožne a vážne konať, aby an
jelov božích na tom svätom mieste dôstojne zastupovali.

7
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Cirkevsvätá nariadilai nádoby a iné ku mši svätej
potrebné veci. Ku mši svätej potrebné sú - krom ne
kvaseného chleba (oblátky) a čistého vina -: kalich, pa
tena, purifikatorium, palla, velum, korporale,
bursa, missál.

Kalich je nádoba, v ktorej sa pri mši svätej vino na
krev Pána premeňuje; z najvyššej úcty k Bohu je kalich zo
zlata alebo aspoň pozlátený; preto i naše srdcia musia byť
čisté jako zlato, keď chceme hodne prijimat' telo i krv Ježiša.

Patena je kališná mištička, na ktorú sa svätá hostia
kladieva, je zo zlata alebo aspoň pozlátená jako kalich.

Purifikatorium je ten úzky ručníček, ktorým kňaz
kalich vytiera.

Palla je štvorhranná, plátnom podšitá pokryvka, ktorá
sa klade na kalich, aby tam nič nečistého nespadlo; palla
pripomina kameň, ktorý na hrobe Kristovom ležal.

Velum je zastieradlo kalicha z takej tkaniny, z jakej
je ornát a vyznamenáva tajomstvo, ktoré sa na oltári pri
svätej mši diať má.

Korporale je tuhé plátené prestieradlo, na ktoré sa
na oltári kalich a hostia klade; ono predstavuje to plátno,
do ktorého bol zavinutý Kristus Pán, keď ho do hrobu po
ložili.

Bursa je štvorhranná taška z takej tkaniny, z jakej je
ornát, do ktorej sa klade korporale.

Missál je kniha, ktorá obsahuje modlitby svätej mše
na každý deň.

Sv. mša koná sa na oltári. Oltár je povýšené miesto,
na ktorom kňaz sv. mšu koná, predstavuje ten stôl, na ktorom
Kristus Pán so svojimi apoštolmi posledne večeral. Oltár
musí mať kameň (5 ostatkami svätých), tri biele pre
stieradlá, kríž a aspoň dve sviece.

Oltár v kostole obyčajne podobá sa rakvi (umrlčej
truhle); preto že prví kresťania na hroboch sv. mučenikov
mšu svätú konali. Preto i dnes sú na každom oltári ostatky
(relikvije) svätých v kameni, ktorý je zvrchu v prostred
oltára umiestnený.
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Biele prestieradlo, ktorým je oltár pokrytý, zna
mená plátno, do ktorého zavinuté telo Pána našeho Ježiša
Krista v hrobe ležalo.

V prostred oltára stojí svätý stánok, čili taberna
kulum, kde Kristus pod spôsobom chleba prebýva.

Okolo svätého stánku predstavujú sa v hlbokej pobož
ností s oboch strán dvaja cherubini, ktorí nás upamä
túvaiú, že Ježišovi v tabernakulum prítomnému jako anjeli
nebeskí slúžiť máme. Oni predstavujú nám tiež tých dvoch
anjelov, ktorých Boh po oboch stranách archy úmluvy po
staviť prikázal.

Na svätom stánku býva obyčajne pripevnený kríž na
upamätovanie, že sa na oltári tá samá obeta obnovuje,
ktorú bol Pán ježíš z nekonečnej lásky k nám na kríži
dokonaL

Sviece na oltári po stranách svätého stánku predsta
vujú ježiša, ktorý je svetlo sveta, ktorý nás zo tmy hriechu
vyslobodil. Ony nás napomínajú, aby sme tak živí boli, by
svetlo viery v srdciach našich nikdy nezhaslo, oheň lásky
nás vždy ohrieval a plameň vrúcnej pobožnosti našej vždy
čisto k nebu sa vznášal.

Nad oltárom vystavený je obraz božských osôb alebo
Panny Marie alebo niektorého svätého, ku ktoréhožto cti je
kostol zasvätený, na znamenie, že obectoho chrámu vyvolila
si toho svätého, aby bol jej ochrancom (patrónom) alebo
orodovníkom u Boha.

Svätá omša je najsvätejším výkonom náboženstva kato
líckeho a najbohatším prameňom milosti Božej. „Poklady a
ceny sveta prevyšuje omša svätá.“ Raduj sa, kedykoľvek
slyšať môžeš omšu svätú. Ale nie hocako, ale pozorne, úc
tive a pobožne slyš ju vždy celú. ]ak poľutovanía hodné je
to dieťa, ktoré sv. omšu neslyší pozorne, úctive a pobožne!
Ono mohlo by pri sv. omši toľko milosti a požehnania
dostať, a miesto toho odnáša si kliatbu božiu!

Brat blahoslaveného Mikuláša z Flue mal raz pri jednej
sv. omši videnie. Videl, ako pod tou sv. omšou znáhla
strom vyrástol z dlážky kostolnej, ktorý svoje haluze. plné
krásneho kvetu, okolo seba rozprestieral. Potom videl, ako tie

7*
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kvety na prítomných padaly a na niektorých hneď uvädly,
na druhých celkom svieže ostaly; Toto videnie mu jeho brat
Mikuláš takto vysvetlil: „Ľudia, na ktorých padnuté kvety
svieže ostaly, sú tí, ktorí pobožne a skrúšeným srdcom omšu
svätú slyšali, a títo si takým činom veľkú zásluhu u Boha
ziskali; tí druhí, na ktorých tie kvety uvädly, prišli na svätú
omšu s myslou nepobožnou, a tí nech neočakávajú mnoho
milostí“. O, dietky milé, keby ste len ,vždy tak slyšali sv.
omšu, aby tie kvety na vás neuvädly, ale vždy svieže ostaly!
Potrebujete mnoho milostí od Pána Boha pre seba. Ale máte
i dobrých rodičov, ktorí sa musia veľmi trápiť, aby vás dobre
vychovať . . . mohli. Koľko potešenia a požehnania mohli
by ste svojim rodičom zaopatriť, keby ste sa pozorne, úctive
a pobožne držali pri sv. mši! - l dušičky v očisťci prosia
vás: Keď ty nechceš úžitok sv. mše, daruj ho aspoň nám!
Ale niektoré dieťa na to nič nedbá. O nemilosrdne dieťa!

(K Möhler.)

Sv. Margarita, kráľovná škótska, krom iných krásnych
naučení pi'lne vštepovala dietkam svojim i to naučenie, jako
by mšu sv. nábožne slyšať maly. Riekavala: „Nikde sa ne
máme tak slušne a úctive držať, ako v kostole, zvláštne, keď
sa obeta mše sv. koná. Tu musíme nielen na duši, ale i na
tele nábožnosť ukazovať“. Slová a príklad nábožnej matky
naučily skoro i deti v kostole pobožne sa držať. Preto po
vedal kedysi jeden mešťan svojmu susedovi: „Chceš~li vedeť,
ako anjelia v nebi sa modlia, pohliadni v chráme Pána na
král'ovnu našu a jej deti.“

Ešte niečo vám musím vysvetliť o sv. mši. Často poču
jete takéto mená: spievaná sv. mša, veľká sv. mša,
tichá sv. mša, malá sv. mša a Rekviem. Ci je snáď
rozdiel medzi sv. mšou a sv. mšou, že dávame jej také
mená?

Mša svätá je len jedna, len spôsob jej konaniajej
rozličný: Keď kňaz pri sv. mši niektoré modlitby spieva, vtedy
hovoríme,že koná spievanú alebo veľkú sv. mšu; keď
kňaz sv. mšu ticho bez spievania koná, tej sv. mši riekame
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tichá alebo malá sv. mša; a keď ju kňaz v čiernom
odeve koná, takú sv. mšu menujeme Rekviem.

Ešte počut': sv. omša pod vyloženým. To je sv.
mša, pod ktorou vyložená je na oltári nad svätým stánkom
v monštrancii velebná sviatosť oltárna. Vtedy sa užíva ka
didlo, ktorým okuruje sa velebná sviatosť a oltár, ono vtedy
znamená najvyššiu úctu božskú, ktorou sa Bohu vo sviatosti
oltárnej klaniame. Kadidlo vôbec vyobrazuje modlitbu a
pobožnost' našu, ktorá sa jako dym kadidla k nebu vznáša
a skrze ktorú sa Kristu Pánu ľúbeznou vôňou stat chceme.

Sv. mša koná sa v jazyku Iatinskom. Cirkev svätá
podržala pri sv. mši tie staré reči, v ktorých apoštoli a ich
učedlníci sv. mšu slúžili, tak na západe reč latinskú. A to
je tak dobre. Tým činom predstavuje sa nám vždy vysoký
vek, cirkve našej. Cirkev naša je apoštolská; preto za
chovala reč apoštolov. Cirkev naša je rim s ka; preto zacho
váva ten jazyk, v ktorom učennici apoštolskí vieru katolícku
z Ríma hlásali. jazyk latinský už viac nemení sa jako reč
živých národov. Sv. mša koná sa v jazyku Iatinskom i preto,
poneváč sa tým jednota cirkve svätej vo viere predstavuje
a jednakosť v službe božej zachováva. jedna viera, jedna
obeta, jeden jazyk.

Aj to hovorievame, keď ideme na sv. mšu, že ideme na
služby božie. Pod službami božimirozumiemetie úkony,
ktorými Bohu najvyššiu úctu vzdávame, keď sa jemu kla
niame, jeho o pomoc prosíme a jemu za obsiahnuté dobro
denia ďakujeme.

Najsvätejšia, najhodnejšia a najužitočnejšia služba božia
je sv. mša; poneváč vo sv. mši najsvätejši kňaz, ježiš
Kristus, seba samého Otcu nebeskému obetuje a týmto spô
sobom božskej velebnosti najhodnejšia úcta sa preukazuje,
- a poneváč sa nám v nej nevyslovné zásluhy krvavej obety
kríža privlastňujú.

Pre sv. mšu majú všetky iné služby božie svoju platnosť a uži
točnost'; preto hovori sv. František Saleský, 'že sv. mša je slnce du
chovných cvičení, hlbokosť bož'ského smilovania, prameň nábožnosti a
najvzácnejší prostriedok k dosiahnutiu milosti.

K službám božím schádzame sa riadne 'do domu, kto
rému riekamekostol, chrám Pána, dom boži preto,
že sa v ňom Pánu Bohu slúži.
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Na kostole a v ňom sú všelijaké veci, ktoré majú krásny
význam k nášmu poučeniu.

Vysoká veža na kostole je prst, ktorý ukazuje
k nebesám, do tej opravdivej vlasti našej, aby sme sa do
nej dostať usilovali.

Na samom vrchu veže je kríž na znamenie, že
ukrižovaný ježiš je to najvyššie dobré. Kríž stojí na guli,
ktorá predstavuje svet, na znamenie, že Kristus na kríži svet
vykúpil a nad ním zvíťazil, a že sa do toho kostola schádza
vajú tí, ktorí na svete vieru ukrižovaného Pána ježiša vy
znávajú.

Vo vežiach visia zvony, ktoré veriacich k službám božím
do kostola svolávajú a k modleniu povzbudzujú.

Keď do kostola vchádzame, najdeme hneď pri dverách
sväteničku (kropeničku) čili nádobu so svätenou vodou.
My kropíme sa tu svätenou vodou na upamätovanie, že len
s čistým a nepoškvrneným srdcom do chrámu vstupovať
máme.

Nad vchodom chrámovým obyčajne je chór (kruchta),
vyvýšené miesto pre spev a hudbu, kde organ (varhany)
najväčšie miesto zaujíma. Organ je hudobný nástroj k zbož
nému spevu a k oslavovaniu služieb božích.

Priestoru, kde ľud sa shromažďuje a svoje stolice má,
riekame lo ď chrám ová; preto že sa chrám s tou lodičkou
porovnáva, z ktorej ježiš ľud na brehu stojaci vynaučoval
(Luk. 5, 3.); tiež preto, že tam shromažďujú sa údovia
cirkve božej, ktorá sa nezriedka lodičkou sv. Petra menuje.

V lodi chrámovej hlavne vyniká 1. kazateľňa, z ktorej
kňazi kázne mavajú. Obyčajne býva svrchu holubicou, zna
mením Ducha svätého, označená; preto že čo sa odtuď ohla
suje, nenie múdrosť ľudská, ale slovo božie. - 2. Krsteľ
nica, v ktorej sa voda ku krstu zachováva, skrze ktorú sme
imy za synov božích a spoludedičov Kristových prijatí
boli, upamätúva nás na tie sľuby, ktoré sme niedky pri
krste činili, že totižto v Boha veriť, jeho svätú vôľu plniť a
nevinnosť svoju až do smrti zachovávaťbudeme. - 3. Spo
vedn i ca alebo súdna stolica milosrdenstva božieho, kde
na seba samých žalujeme, hriechy svoje vyznávame, a od-'
pustenia dostávame; napomína nás, aby sme, kedy
koľvek sme do ťažkého hriechu upadli, hneď pomoc proti
nemu v nej hľadali, by nezapadalo slnce nad nami, prv
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nežby sme od námestníka božieho, od kňaza, odpustenie
hriechu obsiahli. - 4. Zástavy, ktoré sú znamenia boja,
ktorý cirkev jako válečné vojsko Kristovo, za česť a chválu
božiu a za spasenie duši bojuje. - 5. Obrazy, ktoré sú
tu k okrase chrámu, k poučeniu veriacich, k povzbudzeniu
pravej nábožnosti a pre uctenie Krista Pána a jeho svätých.

Priestoru tomu, ktorý je od lodi chrámovej mrežkami
oddelený, riekame p rý šte r (presbyterium, miesto pre kňazov
vydelené)alebo svätyňa; lebo sem chodia kňazi (pre
sbyteri) obetovaťnajsvätejšiu obetu nového zákona.

Vo svätyni visí lampa s ve čným svetlom, na česť
a chválu Pána ježiša, ktorý je z nekonečnej lásky k nám
vo svätýní prítomný; a na upamätovanie, že láska
naša k ježišovi nikdy zhasnúť nemá.

Najznamenitejšou čiastkou svätyne je oltár, na ktorom
sa obeta nového zákona, svätá mša koná, na ktorom i Kristus
Pán v najsvätejšej sviatosti oltárnej prebýva.

Vedľasvätyne je sakristia. Sakristia je ten priestor,
kde zachovávajú sa v škrynách k službe božej potrebné
vecí, jako mešné šaty, nádoby a iné náčínie. ku mší svätej
a k iným sv. jednaniam potrebné a kde sa kňazia k službám
božím pripravujú a obliekajú.

l sakristia patrí ku kostolu, a preto je ono miesto sväté. Nesluší
sa tam hlasne hovoriť, harušiť, a pod službami božími záhalčivo po
stávať, čoho sa kostolnici a miništranti často dopúšt'ajú. V sakristii
majú činenie len kňazia, kostolnici a miništranti. Iné osoby sa tam
schádzať nemajú.

4. O sviatosti pokánia.

Vo sv_.›_krste odpúšťng _Sa_„hr_ieçhje_dičný...a všetky. pred
krstom spáchané hriechy; 'teda duša' bývabčistená, posvä
tená, dostáva milosť posväcujúcu. Čo ale, keď človek po
krste do ťažkého hriechu upadol a milosť posväcujúcu ztratil?
Či snáď môže zas prijať sv. krst? Nie. Prečo? . . . A či
teda taký človek už nemôže prijsť do neba? Či nemôže už
obsiahnuť odpustenie svojich hriechov? Pán Iežiš Kristus vo,
svojej velikej láske k človekovi ustanovil taký prostriedok,
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ktorým človek hriešny môže obsiahnuť odpustenie hriechov,
po krste spáchaných, zase môže obsiahnuť ztratenú posvä
cujúcu milosť.Ustanovilsviatosť pokánia.

299. Čo je sviatosť pokánia ?

Sviatosť pokánia je sviatosť, v ktorej kňaz na
miesto Boha odpúšťa hriechy po krste spáchané.

Sviatosťpokánia je sviatosť, lebo tüachádzajú sa
tie tri veci, ktoréjpatria ku sviatosti. Viditeľný znak je
ľútostivé vyznanie hriechov pred kňazom a sväté slová roz
hrešenia. Tohvšetkovideť a. počuť a to znamená osvobo
denie od hriechov. A tento viditeľný znak nielen znamená
ale i účinkuje neviditeľnú milosť, ktorá záleží v od
pustení hriechov a v udelení rozličných milosti. - Aj túto
sviatosťustanovil Pán Kristus sám; to viemezo sv.
Písma, a jako sa to stalo, to vám hneď poviem.

Vo sviatosti pokánia kňaz na miesto Boha od
púšťa hriechy. Hriechy odpúšťať môže len Boh; ale Boh
odpúšťa hriechy skrze kňaza; keď kňaz odpúšťa hriechy,
robí to namiesto P. Ježiša Krista. To je tak, ako keby P.
Kristus povedal: „Odpúšťajú sa hriechy tvoje.

Vo sviatostipokániakňaz odpúšťa hriechy, t. j. tie
hriechy, ktoré človek po krste spáchal.

300. Kedy ustanovil Krístus Pán sviatosť pokánia .9

Kristus Pán ustanovil sviatosť pokánia po svojom
vzkriesení, keď dýchol na apoštolov a pravil: „Prij
mite Ducha Svätého; ktorým odpustíte hriechy, od
púšťajú sa im, a ktorým zadržíte, zadržané sú.“

Kristus Pán dýchol na apoštolov a čo to znamená,
hneď im i riekol: „Prijmite Ducha Svätého“; tým to po
vedal apoštolom: prijmite úrad, moc 'a úlohu, ktorú môžete
vykonať iba mocou Ducha Svätého. Urad ten môžete konať
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len na miesto Boha, z plnomocenstva Ducha Svätého, kto
réhovám udeľujem.- „Ktorým odpustíte hriechy,
odpúšťajú sa im“, t. j. ktorým hriešnikom vy odpustíte
hriechy, tým budú i odo mňa odpustené, tým som ja od
pustil,a ktorým zadržíte, zadržané sú“, t. j. ktorým
vy zadržíte odpustenie hriechov, ktorým neodpustite hriechy,
tým zadržané sú i odo mňa, ani ja im neodpustím.

Týmito slovami P. ježiš Kristus udelil apoštolom moc,
hriechy odpúšťať alebo zadržať. Ale apoštoli pomreli a
hriešnych ľudí bude, kým svet svetom bude, a „P. Boh
chce, aby všetci ľudia spasení boli“ (l. Tim. 2, 4.). Pán
ježiš Kristus musel sa teda o to postarať, aby tá moc, hriechy
odpúšťať, vždy trvala. On postaral sa o to tak, že dal apo
štolom i tú moc, aby moc, hriechy odpúšťať, preniesli na
svojich nástupcov, biskupov a kňazov. Moc, hriechy od
púšťať, prijali apoštoli od P. Krista. Apoštoli udelili ju bi
skupom a kňazom, a tak moc, hriechy odpúšťať, majú ná
stupci apoštolov, t. j. s pápežom spojení biskupi a od bi
skupov posvätení a k tomu splnomocneni kňazia. A títo
užívajú právo odpúšťania hriechov už vtedy, keď hriešnikovi
vo sviatosti pokánia rozhrešenie udelujú. Keď ale rozhrešenie
odoprú alebo odložia, vtedy hriechy zadržujú.

Teda tá moc, ktorú P. Kristus vykonával, keď hriešnikom
hriechy odpúšťal, prešla na apoštolov, biskupov a kňazov
cirkve katolíckej. Pomyslite si, že by P. ježiš sostúpil s neba
a sadol si v kostole do jednej spovedelnice a obyčajný kňaz
sadol by si do druhej: to by bolo jedno, od koho by si
rozhrešenie obsiahol, či od Pána Krista a či od toho kňaza.
Lebo kňaz rozhrešuje v mene a na miesto Pána Krista, čo
on tu robí, to robí za Krista.

* Vo sviatosti pokánia môžeme obdržať odpustenie
všetkých hriechov. P. Kristusneurobil žiadnuvýnimku;
On povedal: „Ktorým odpustíte hriechy, odpustené sú“, teda
či veliké, ťažké hriechy a či malé, či ich je mnoho, a či málo.

Ale pápež môže biskupom a biskupi kňazom vziať moc,
hriechy odpúšťať, a tiež môže pápež a môžu i biskupi túto
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moc zmenšiť, alebo jako sa hovorí, môžu odpustenie nie
ktorých hriechov sebe podržať. Sú tak veľké hriechy, ktoré
len pápež odpúšt'a, na pr. hriech kacirstva; iné zas, ktoré
len pápež a biskupi odpúšťajú, na pr. podpalačstvo a iné.
Keby ale hriešnik prišiel do takého nebezpečenstva, že musí
umreť, vtedy každý kňaz i bez plnomocenstva môže mu dať
rozhrešenie.

Kto ešte nenie pokrstený a chce byť spasený, musí prijať
sviatosť krstu, musí sa dať pokrstiť. Ale kto po krste spáchal
ťažký hriech a chce obsiahnuť odpustenie hriechu, musí 
ak je to len možno - prijať sviatosť pokánia. lného žiadneho
spôsobu odpustenia hriechov nieto.

Sv. otcovia pomenovali sviatosť pokánia ochrannou doskou
po ztroskotani lode. Veliké lode, ktoré s ľuďmi plavia morom,
napáda búra a nejednu hodi o skaly tak silne, že-sa na
kusy roztrieska. Ľudia popadajú do mora a šťastliví tí, čo
zachytia kus dreva, dosky, a na tom dostanú sa na suchú
zem: taká doska zachránila im život. Plávanie morom je obraz
nášho života. Veľká loď je krst, búra. to sú pokušenia, a
ztroskotanie, to je hriech smrteľný. S posväcujúcou milosťou
sv. krstu má kresťan prijsť do neba; ale keď tú roztrieska,
na kusy rozláme, amen, padne do pekla, ak sa len neza
chytí ochrannej dosky, sviatosti pokánia, s ktorej pomocou
zase môže prijsť do neba.

301. [aké milosti udeľuje nám sviatosť pokánia.

Sviatosť pokánia: l. očisťuje nás od hriechov;
2. osloboďuje nás od večného trestu a aspoň od
čiastky trestu časného; 3. navracuje nám milosť po
sväcujúcu, alebo ju v nás rozmnožuje; 4. dáva nám
ešte aj milosť pomocnú, aby sme mohli pobožne žiť.

Boh skrze sviatosť pokánia nás niečoho zbavuje a niečo
nám dáva; zbavuje nás hriechov, večného trestu a čiastky
časného trestu: Boh 1. očisťuje nás od hriechov, ktoré sme
po krste spáchali, a s hriechami 2. osloboďuje nás od večného
trestu za hriechy, t. j. pekla. Smrteľný hriech a večný trest,
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tie sú, jako by boly spolu srastené, keď odpadne smrteľný
hriech, odpadne ivečný trest. Skrze ťažký hriech stal sa
človek nepriateľom božím, synom diablovým. Skrze odpu
stenie hriechu stal sa zas synom božím; prestalo nepria
teľstvo, diabol nemá právo na neho. - Časné tresty tie
môžu obstáť pri priateľstve božom; tieto Boh neodpúšťa vždy
všetky. Áno, P. Boh často, keď odpúšťa večný trest, naloží
trest časný. Ale predsa Boh skrze sviatosť pokánia odpúšťa
časného trestu aspoň čiastku dľa toho, jakú má
hriešnik skrúšenosť. _

Ale Boh skrze sviatosť pokánia nám i niečo dáva. Boh
3. dáva nám zase, navracuje nám milosť svoju po
sväcujúcu, prijíma nás zase za svoje milé deti, alebo,
jestli milosť posväcujúca nebola ztratená, ju
ro zm n ož uje, dušu našu činí svätejšou, lásku našu k Bohu
roznieti v silnejší plameň.

Boh skrze sviatosť pokánia 4. dáva nám ešte aj
milosť pomocnú, aby sme mohli nábožne žiť.
Teda krom odpustenia hriechov, večného trestu a čiastky
časného trestu, krom milosti posväcujúcej alebo jej rozmno
ženia, dáva nám Boh ešte aj zvláštnu milosť svoju, aby sme
mohli nábožne žiť; my dostávame od P. Boha zvláštnu pomoc
(milosť pomocnú), aby sme sa hriechov chrániť a prikázania
božie lepšie plniť mohli. „Vo sviatosti pokánia dostávame
novú silu k nábožnému životu. Hľa, kúpeľ občerstvuje, ob
sviežuje človeka; hovorí: taký som, ako by som sa bol znovu
narodil. Tak je sviatosť pokánia jako kúpeľ. Človek zo spo
vedelnice vychádza jako nový, s novými milosťami.“ (Dr.
Th. Dreher).

Sv. Karol boromejský spovedával sa každý večer. Mal
síce len malé hriechy, a keď ani tých nemal, spovedal sa
z hriechov, ktoré už oľutoval a vo spovedi vyznal. Jemu išlo
o tú sviežu silu a o milosti sviatosti pokánia. (Dr. Th. Dreher).

Vo sviatosti pokánia odpúšťajú sa nám hriechy. Ci ste
už rozmýšľali o tom, jak veľké dobrodenie je to? Povážte
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len, jak smutno je to s takým človekom, ktorý spáchal ťažký
hriech. Stal sa nepriateľom božím. A keď ako taký zomre,
kamže sa dostane?. .. ]ak dlho musi tam ostať? . .. To je
hrúza! Ale keď taký prijme sviatosť pokánia, hneď pozbavi
sa hriechu, stane sa synom božim, a keby teraz zomrel, ne
muší sa strachovať. Veď prijde do neba. O jak dobrý je Pán
Boh, že ustanovil túto potechyplnú sviatosť! Koľko ľudí bolo
by bez nej prišlo do pekla! Tu vidno jasne: Boh je milo
srdný, nechce smrť hriešnika, ale aby hriešnik obrátil sa a žil.
(K. Möhler.)

Vo sviatosti pokánia
odpustenie dáva
Pán Boh tomu, kto hriechy
skrúšene vyznava.

302. Čo máme činif; aby sme sviatosť' pokánia hodne
prijali?

Aby sme sviatosť pokánia hodne prijali: 1. mu
síme si zpytovať svedomie; 2. musíme mať
ľútosť za hriechy naše; 3. musíme mať silné
predsevzatie, to jest sľub, že viac nezhrešíme;
4. musime sa vyspovedať; 5. musime byt hotoví
vykonaťzadosťučinenie, to jest uloženúpokutu.

Čo s našej strany musime robiť, aby sme odpustenie
hriechov obsiahli, to ukázal nám P. Ježiš príkladom, keď vy
pravoval nám pribeh o ,márnotratnom synovi. Podobenstvo
o marnotratnom synovi vám je známe.

Človek, ktorý mal dvoch synov, predstavuje Boha, a
marnotratný syn a) hriešnika vôbec a b) kajúceho zvláštne;
lebo jako marnotratný syn, tak robí každý hriešnik. a) Marno
tratný syn sa\ vzdialil, odvrátil od otca, tak sa vzdialuje,
odvracia každý hriešnik svojimi hriechami od Boha; ten
ľahkomyseľne premárnil svoje dedictvo, tak ztráca i hriešnik
svojimi hriechami svoje dedictvo - milosť božiu a nebo;
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ten padol do veľkej núdze, tak i hriešnik prichádza do
0 mnoho väčšej núdze, - zasluhuje peklo.

b) Marnotratný syn nám ukazuje, čo máme robiť, aby
sme odpusteníe hriechov a milosť božiu zase obsiahli.

1. ]ako mamotratný syn vo svojej núdzi premýšľal svoj
ľahkomyseľný život a poznal, že ťažko zhrešil a otca ťažko
urazil, t. j. svoje svedomie zpytoval, tak i hriešnik, ktorý
po krste sv, ťažko zhrešil, musi premýšľať, čo a jako zhrešil,
čili musi svoje svedomie zpytovať; lebo by ináč nevedel,
čoho má ľutovat a v čom sa polepšiť. Zpytovanie sve
domia je teda prvá čiastka k dosiahnutiuodpustenia
hriechov.

2. Marnotratný syn poznal, jak nevďačne a ošklive proti
otcovi sa zadržal a zaiste že ho to v srdci bolelo, že tak
ťažko otca urazil: on ľutoval svoje hriechy. Tak i hriešnik
musí hriechy v ošklivosti mat' a ich l'utovať. Ľútosť je
teda druhá čiastka k dosiahnutiu odpustenia hriechov.

3. Marnotratný syn si umienil, že sa k otcovi vráti a ho
nikdy viac neurazi. Čo si vzal pred seba, to i vyplnil: jeho
predsavzatie bolo pevné, opravdivé. Opravdivé predsa
vzatie; životsvoj polepšit' a nikdy viac nehrešit, je tretia
čiastka k dosiahnutiu odpustenia hriechov.

4. Marnotratný syn otcovi hriechy svoje skrúšene vyznal,
sa vyspovedal.Spoveď je teda štvrtá čiastka k obsiah
nutiu odpustenia hriechov.

5. Marnotratný syn chceLbyť len nádennikom v dome
otca svojho, t. j. všetkého dobrého a prijemného, čo jako
syn užívať mohol, chcel sa odrieknuť a neprijemnú, obtížnu
prácu, jakú nádenník koná, zastávať a síce preto, aby ura
zenie otca tým napravil, jemu zadosf učinil. Zadosťuči
nenie je teda piata čiastka k obsiahnutiuodpustenia
hriechov.
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* Pri sviatosti pokánia teda týchto päť čiastok nasle
duje jedna za druhou: 1. zpytovanie svedomia, 2. žiaľ a
ľútosť, 3. predsavzatie, 4. spoveď, 5 dostiučinenie.

Kto týchto päť čiastok vykonáva, prijíma sviatosť po
kánia, aby odpustenie hriechov a milosť božiu dosiahol.

Týchto päť čiastok vám jednu za druhou vysvetlím.
Prv než by sme tieto čiastky začali konať, musime niečo

učiniť.

.ü Čo máme činitj ked' začíname sa chystat' ku p0
kániu?

Keď začíname sa chystať ku pokániu, musíme
prosiť Ducha Svätého o pomoc, aby sme hriechy
svoje dobre poznali, srdečne oľutovali a z nich
úprimne sa vyspovedali.

Chceme-li ku sviatosti pokánia pristúpiť, musime sa
k tomu náležite prichystať.

Aby sme to mohli, je nám ako ku každej dôležitej práci
pomoc božia potrebná; lebo len kto s Bohom začína, ten
dobre končieva. Preto musíme to započať vzývanim
Ducha svätého; on nám má pomáhať: musime od neho
prosiťmilosť,aby sme hriechy svoje dobre po
znali; Duch svätý má osvietiť náš rozum, má svetlo urobiť
v našom svedomí, v našej duši, aby nám všetky hriechy na
padly. Ty hľadáš ztratený peniaz, máš sice dobré oči, ale ty
môžeš peniaz len vtedy a tam videť a najsť, kde je svetlo.
-Svetla je k tomu tak treba jako oka. V tme nič ti neosoži
ani to najlepšie oko. Tak musí Duch svätý svojím svetlom
zasvietiť do našej duše, aby sme mohli poznať všetko, čo
sme zhrešili, a zvláštne, aby sme uznali, jaki sme boli zli,
že by sme svoje hriechy srdečne oľutovali a z nich_
úprimne sa vyspovedali. Bez pomociDuchasvätého
nič nemôžeme učiniť tak, jako je k spaseniu potrebné. Duch
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svätý k tomu musí osvietiť náš rozum, pohnúť naše srdce
a posilniť našu vôľu.

Teda ešte pred zpytovaním svedomia modlite sa k Duchu
svätému, s najväčšou pobožnosťou vzývajte ho, proste ho
o pomoc takto:

„Prijď, o Duchu svätý! osvieť môj rozum, abych mohol
hriechy svoje dobre poznať; pohni moje srdce, abych mohol
za ne srdečne ľutovať a úprimne z nich sa vyspovedať;
posilni moju vôľu, abych mohol dokonale sa polepšiť.“

- Boh vo sviatosti pokánia s takou láskou prijima ka
júceho hriešnika na milosť, ako ten otec do náručia prijal
syna marnotratného, ktorý sa domov navrátil. Nezostávaj
v hriechu, lež usiluj sa nazpät prísť s dôverou k Otcu nebe
skému a pros ho za odpuštenie vo sviatosti pokánia. „Keď
chceš Božie smilovanie,vrúcne vykonaj pokánie.“

a) 0 zpytovam' svedomia.

Zpytovať svedomie je toľko, ako vážne rozmýšľať, aby
sme poznali svoje hriechy.

„Svedomie“, jako už viete, je hlas (boží) v našom
srdci, ktorý nás od toho, čo je zlé, varuje, vystríha a zdržuje,
a k dobrému nahovára, ktorý nás žaluje a vytýka nám, keď
sme zlé vykonali, a chváli nás, keď sme dobré vykonali.

„8 v e d o mi e z p y t o v ať“ znamená vážne sa vypytovať,
vážne otom rozmýšľať, čo nám svedomie môže vytýkať, z čoho
nás žalovať.

304. Kto chce obsiahnuť odpustenie hriechov vo svia
tostimánia, musí sa zo svojich hriechov spovedať, t. j.
kňazovi povedať všetky svoje hriechy. Aby to mohol urobit
musí svoje hriechy náležite poznať a vedet. Ale my len tak
poznáme a dozvieme sa svoje hriechy, keď o nich roz
mýšľame, aby' nám všetky napadly, prišly na rozum. Po



112

neváč ale je to veľmi vážna vec, aby sme svoje hriechy po
znali, musime si dať na tom veľmi záležať, musime vážne
rozmýšľať, ako je to pri takej veci potrebné. Tu musime do
svojej duše hľadef a zkúmaf v nej, v akom stave sa nachádza;
musime zpytovat, preskúmať svoje myšlienky, slová, skutky,
opustenia, aby sme videli, či neboly hriešne; musime všetko
zpytovať, skúmať, čo sme konali, hovorili, mysleli, opustili, či
to všetko bolo podla vôle božej. Pomyslite si, jedno z vás
ztratilo by v izbe veľký peniaz. ]ako by všetko premetalo,
do každého kúta, do každej škuliny by pozrelo, svetlo by
zapálilo, aby i v tmavých kútoch videt' mohlo, kým by ne
našlo svoj peniaz. Tak máme činiť i pri zpytovani svedomia.

304. Nad čím rozmýšľame, ked' svedomie svoje zpytujeme ?

Keď svedomie svoje zpytujeme, vtedy nad spá~
chanými hriechami našimi rozmýšľame.“

305. ]ako máme svedomie svoje zpytovat'?

Svedomie svoje zpytovat' máme tak, že: 1. roz
pomenieme sa, kedy a jako sme sa naposledy spo
vedali, a zdáliž sme uložené zadost'učinenie vykonali;
2. prejdeme v poriadku prikázania Božie a cirkevné,
a pýtajme sa pri tom seba: jako zhrešili sme my
šlením, slovmi, skutkami alebo opustením dobrého.

Svedomie svoje máme zpytovat takto: 1. Rozpomeñme
sa, kedy a jako sme sa naposledy spovedali a
zdáliž -sme uložené zadosťučin'enie vykonali.
- Kto už viac ráz bol pri spovedi, a všetkých päť čiastok
sviatosti pokánia dobre vykonal, začína svedomie spytov-at
od poslednej spovedi; lebo taká spoveď bola platná.
- Kto ale v poslednej spovedi alebo zo strachu alebo z ne
pravej stydlivosti ťažký hriech zamlčal, alebo pravej ľútosti
nemal, vtedy bola táto jeho posledná spoveď neplatná a
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hriechy Boh neodpustíl. Taký hriešnik musi od ďalšieho času
svedomie zpytovat, totižto od poslednej platnej spovedi,
v ktorej zo všetkých hriechov skrúšene sa vyspovedal. 
Kto pri spovedi ešte nebol, musi zpytovať všetky hriechy, na
ktoré sa môže rozpamätat. A poneváč hriech je vedomé a
dobrovoľné prestúpenie prikázania božieho, musi dieťa, ktoré
po prvý raz ide k spovedi, svoje svedomie zpytovaf od toho
času, keď začalo dobré od zlého rozoznávat čili keď prišlo
k uživaniu svojho rozumu.

Potom zpytujme hriechy: 2. rozmyslíme sa, zdáliž a
jako sme zhrešili myšlenim, slovmi, skutkami
alebo opuslenim dobrého. Poneváč hriech je ve
domé a dobrovoľné prestúpenie prikázania božieho, prejdime
v poriadkuprikázania božie a cirkevné, t. j. po
rovnávajme svoje myšlienky, slová, skutky a opustenia s pri
kázaniami božimi a cirkevnými, a zpytujmc sa, či sa s nimi
srovnávaly, či boly také, jaké ich prikázania predpisujú,
alebo či sa prikázaniam protivily čili či sme proti priká
zziniam zhrešili a jako ?*)

306. Čo ma'me si zapamätať smrteľných hriechoch pri
zpytovani svedomia ?

O smrteľných hriechoch pri zpytovani svedomia
zapamätať si máme, koľko ráz sme ich spáchali.

Keď nám svedomie povie, že sme sa hriechu dopu
stili, tu musime sa ešte zpytovaf, či sme ten hriech jeden
raz alebo viac raz spáchali; lebo pri spovedi musime udat
i počet hriechov. To sa rozumie, že ten sa dopusti fažšieho
hriechu, kto hriech častejšie pácha, nežli ten, kto len raz
toho hriechu sa dopustil. Preto potrebno je i počet hriechov

*) K obšírnejšiemu výkladu zpytovania svedomia dI'a prikázani
božích a cirkevných, zvláštne pri pripravovani k prvej sv. spovedi,
odporúčam dielko: Huck-Osvald, „P r íp ra v a k p r v ej 5 v. 3 p o
vedi v hotových katechesach“, knižnicekatechetskejč. l.
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zpytovať. Pri malých, všedných hriechoch toto síce nenie
potrebné; ale, je dobre urobiť to aspoň pri nápadnejších,
alebo keď človek len také popáchal.

Pri hriechoch smrteľných musíme sa zpytovať
o počte. Kto nevie dobre udať počet, nech si rozmyslí, aby
vedel povedať, koľko asi razy hriech Spáchal, či každý deň
alebo týždeň, alebo mesiac raz alebo viac ráz.

Aj o okolnosťach hriechov musíme sa zpytovať.
Miesto, kde, čas, kedy, osoby, s ktorými, spôsob, ako sme
zhrešili,to sú okolnosti hriechu. - Okolnosti môžu
hriech lebo zväčšiť, z menšieho hriechu väčší učiniť, alebo'
preinačiť, premeniť, t. j. učiniť, že hriech stane sa celkom
inakším. Poviem vám na to niekoľko príkladov. Kto by
v kostole hriechu sa dopustil, väčší _by mal hriech, jako
keby vo svojom príbytku ten istý hriech spáchal. Keby dieťa
rodičov nielen neposlúchalo, ale pri tom im i vzdorovalo a
odvrkovalo, by táto okolnosť hriech neposlušnosti o mnoho
väčším činila, Kto luhá, hreší; kto pred súdom luhá, krivo
prisahá, má väčší hriech a táto okolnosť hriech mení, lebo
taká lož menuje sa krivá prísaha. Krádež je hriech, a už to
robí rozdiel, či kto málo a či mnoho ukradol, či bližnému
malú a či veľkú škodu urobil; ale keď niekto v kostole
ukradne na pr. kalich, nuž táto okolnosť hriech mení, to sú
teraz dva hriechy, jeden proti siedmemu a jeden proti
prvému prikázaniu. Nečistoty sa dopustiť pred inými je hriech
proti šiestemu a piatemu prikázaniu.

* Zpytovanie svedomia je vážna vec, preto musíme na
to vynaložiťi potrebný čas i potrebnú pilnosť, musíme si
veľmi dať na tom záležať. Kto by len povrchne alebo ľaho
stajne a na chytro chcel vec odbaviť, ten by zle pochodil.
To nielen že by sa protivil'o tak vážnej veci, od ktorej toľko
závisí, ale je ono i nebezpečné; lebo kto z nedbanlivosti,
z ľahkomyseľnosti pri zpytovaní svedomia ťažký hriech vy
nechá a pri spovedi nevyzná, ten prijíma sviatosť pokánia
nehodne, čo je ťažký hriech. Pavel už vyše roka nebol pri
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spovedi. Ide do kostola, vidí kňaza v spovedelnici, a práve
sa mu spovedá už ostatný. Pavel je rád, že nemusí dlho
čakať, trochu rozmýšľa, napadne mu niekoľko hriechov, a
s tým je on spokojný; prikľakne do spovedelnice a spovedá
sa. Či dobre urobil? „Beda tebe, beda, keď klameš sám
seba l“

A zas iní spovedajú sa každý týždeň a predsa pred
každou spoveďou nevedia byť hotoví so zpytovaním sve
domia. Takým dlhým rozhutovanim neprijde človek len
k úzkostlivosti. Keď si dáš na tom záležať, ťažké hriechy ti
snadno napadnú, tie tak tlačia človeka, že ich musí badať.
Keď si pred spoveďou tak vážne rozmýšľaš o hriechoch, ako
by si si dobre rozhútal vec, o ktorej by si mal pred súdom
pod prísahou svedčiť, nuž to dostači. Pri každom prikázaní
rozmýšľaj trochu, a keď ti nič neprijde na rozum, idz ďalej
k nasledujúcemu prikázaniu. Pán Boh je milosrdný, On ne
žiada od ľudí nič nemožného.

Aby si človek pred spoveďou snadno vyzpytoval sve
domie, nech si ho čím častejšie zpytuje, nech si zpytuje
svoje svedomie každučký deň. Toto vám veľmi odporúčam,
deti moje milé. Večer, keď sa pred ľahnutim modlíte, na
zrite trochu do svojej duše, v akom je stave, či je čistá od
hriechov či nie, či ste ten deň Pána Boha ťažko neurazili,
či ste vôbec ten deň tak strávili, jako sa P. Bohu ľúbi.
Niektorí ľudia, keď majú vyjsť z domu medzi druhých ľudí,
za každým pozerajú sa do zrkadla, či nie sú v tvári alebo
na šatách zababraní, či im šaty dobre stoja . . . Myslia si:
idem medzi ľudí, keby ľudia niečo zvláštneho zbadali na
mne, musel by som sa hanbiť; preto si všetko na sebe
usporiadam, kým som doma. A múdre to tak robia. Ale
aspoň tak múdry mal by byť každý človek, aspoň večer
z ohľadu na svoju dušu. P. Boh vidí nás síce vždycky, ale
každú chvíľu môže ťa k sebe odvolať, aby si dal počet~zo
svojho života, preto musíš byť 0 to starostlivý, aby tvoja
duša mohla obstáť pred súdom božím. Vždy máš vedeť, na
čom si, jako je s tvojou dušou, aby si - jestli je treba 
odstránil z nej každú škvrnu. Keď najdeš na duši hriech,
pros Boha skrúšene za odpustenie a hľaď čím skôr prijať
Sviatosť pokánia. Teda, deti moje, nespúšťajte s očú svoju
dušu. Nezabudnite tieto moje slová. Každý večer zpytujte
svoje svedomie. Nejeden pohan tak robieval; či nemusel

8*
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by sa hanbit' taký kresťan, ktorý v tejto veci menej robi
než pohan?

Pohan, ktorý žil v Ríme za časov apoštolov, píše
v jednej knihe: „Keď večer svetlá vyhast a moji zaspali,
prejdem celý deň a rozmýšľam svoje slová a skutky. A riekam
sebe: Hľaď, aby si to viac neurobil!“

b) 0 ľútosti.

Druhá čiastka pokánia je ľútosť. Táto ľútosť musí byť
opravdivá.

307. Kedy máme Opravdivú ľútosť za naše hriechy?

Opravdivú ľútosť za na:' 3 hriechy máme vtedy,
keď duševnú boľan máme preto, že sme zhrešili, a
keď oškliví sa nám to, čo s ne spáchali.

K ľútosti patri dvoje: boľasť du še nad spáchanými
hriechami a ošklivosť nad spáchanými hriechami.

Boľasť duše je boľasťvnútorná, ktorú človek v srdci
cíti, nevoľa, zármutok, skormútenost', žalosť srdca. Ale nie
každá boľasť duše je žiaľ a ľútosť potrebná k sviatosti po
kánia, ale len tá boľasť duše, ktorú človek cíti nad
spáchanými hriechami, t. j. preto, že Pána Boha
hriechami svojimi urazil.

Ošklivosť nad spáchanými hriechami je mrzutosť,
hnus, nenávisť proti spáchaným hriechom.

Človek hriešny, ktorý chce obsiahnuť odpustenie svojich
hriechov, po zpytovani svedomia vidi, že je zlý pred Pánom
Bohom; to i uznáva. Pri tom vidi, do jakého hrozného ne
šťastia sa dostal; lebo to najväčšie nešťastie je: obraziť Boha,
t. j. hriech. To mu je ľúto. Čo sa to v ňom robí?

Aby ste tomu dobre rozumeli, vysvetlim vám to pri
kladmi. Ján kúpil dom, teraz mu je ľúto; Michal predal pole,
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teraz mu je ľúto. Čo tým chceme povedať? To chceme po
vedať, že Ján a Michal by radšej boli, keby to neboli uro
bili. Radi by odvolať, čo urobili, odčiniť, čo učinili, hovoria:
„Len aby som to nebol urobil“.

Alebo hovori' sa o Petrovi, že mnoho trápil svoju matku,
zomrela od trápenia; teraz mu je ľúto. - Čo tým chceme
povedať? To chceme povedať, že Peter by bol rád, keby
svoju matku nebol trápil, ale on si to i vytýka (na oči vy
hadzuje) jako zlú, trestuhodnú vec; on si to oškliví, hovorí:
„Prečo Som to ja urobili: Či som si musel trápiť moju dobrú
matku! O jakýže som bol zlýl“

Tak to býva s hriešnikom, ktorý svoje hriechy pozná a
ľutuje. V duši má boľasf, svisi hlavu, robí smutnú tvár,
niekedy i plače. Hovorí v sebe pred Bohom: „Zhrešil som,
zle som urobil; preto som smutný, lebo mato bolí! O keby
som to len nebol urobill“ K tomu ešte hriešnik robí si vý
čitkypreto,že zhrešil; ošklivost cíti proti Spácha
nému hriechu, nenávidí hriech, ktorého sa d0pustil, ba
na oba sa hnevá, seba nenávidí, lebo veď dobrovoľne učinil
zlé, nemusel obraziť Pána Boha; hovorí v sebe pred BOhom:
„Ja som zhrešil, a nemusel som; 'zlé som urobil, trestu
som hoden; nenávidím, v ošklivosti mám ten hriech. O bodaj
by som ho ja nikdy nebol spáchall“

Myslite na sv. Petra. Čo to ten vykonal zlého?
Keď Ježiš zo súdnej siene bol vyvedený, pohliadol útrpne
na Petra: a tu čo sa porobilo v Petrovej duši? Peter
vzpomnel si, čo urobil, že zaprel svojho božského majstra,
urazil svojho Pána a Boha; v duši ho zabolelo; on vzdychal:
„Ó, čo som to vykonal! Tak nevďačne a neverne zachoval
som sa naproti môjmu božskému Majstrovi. Ó, len aby sa
to nebolo stalo! Ó ja nešťastný; prečo som to ja vykonal?“
Ó jak veľkú boľast duše a ošklivost musel mať Peter nad
svojím hriechom, že Pána zaprel! Tak veľkú, že ho slzy
zalialy, on plakal horko. - Myslite na Mariu Magdalenu ..
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Deti moje! Sv. Peter a Maria Magdalena plakali vo
svojom žiali a ľútosti; od vás to Pán Boh nežiada, ale aby
vás to bOlelo a mrzelo, že ste zhrešily, aby ste maly boľast'
duše nad spáchanými hriechami a ošklivosť proti spáchaným
hriechom, to žiada Pán Boh i od vás. Keď ku sviatosti po
kániapristupujete,vtedynajhlavnejšou povinnosťou
našou je, opravdivú ľútosť v sebe vzbudiť;
lebo jestli hriechy svoje neol'utujeme, nemô
žeme obsiahnuť odpustenie od Boha. (Maria
Magdalena, sv. Peter.) _

Ale nielen ústami ľutujme' za hriechy, keď nejakú
peknú ľútostnú modlitbu povedáme, keď sa ľútosť z modli
tebnej knižky modlime, ale v srdci na to nemyslime, v srdci
o tom nič nevieme. Taká ľútosť nenie nič hodná. Pán Kristus

povedal (u sv. Mat. 15, 8.): „Ľud tento ústami ma cti, ale
srdce jeho ďaleko je odo mňa.“ Čo to má znamenať? Že
ústna len modlitba nič nestojí, keď niet srdca pri tom. Ani
ľútosť nemôže byť milá Bohu, keď ona nepochádza zo srdca.
Boh hľadi do srdca, či skutočne hriech v ošklivosti máme
a či vrúcne a úprimne ľutujeme, že sme ho urazili. Aby teda
ľútosť pred Bohom platná bola, musí byť v srdci, musí to
srdce cítiť, čo ústa hovoria; a taká je ľútosť vtedy, keď má
hriechy v ošklivosti jako najväčšie zlé, a úprimne si žiada,
bár by ich nikdy nebol spáchal! A tak je to i vo sv. Písme:
„Obeta Bohu je duch skormútený; srdce skrú
šené a ponižené_ nezavrhneš, ó B_ože!“ (Žalm.
50, 19.).

\Ľ Kfore' hriechy musíme bez výnimky oľutovať?
Bez výnimky oľutovať musíme všetky smrteľné

hriechy spáchané, ale veľmi užitočné je, keď i Všedné
hriechy naše oľutujeme.

Kto chce, aby mu Boh odpustil, musi za všetky
hriechy, aspoň za smrteľné hriechy ľutovať, poneváč každým
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hriechom Boha urazil a trest zaslúžil. To sa nemá tak roz

umeť, že máme za každý hriech osobitne ľutovať; to nie,
ale máme ľutovať za všetky spolu. Z ľútosti nesmieme
vynechať alebo vyňať žiaden hriech. Keby niekto len
za jeden ťažký hriech neľutoval, nedostal by odpustenie
ani jednoho hriechu; lebo kto len za jeden ťažký hriech
neľutuje, “ten má ten hriech radšej ako Boha; vie, že Boh
aj ten hriech nenávidí, ale jemu je to jedno, on strváva
pri svojom hriechu. Takému je viac hriech, ako Boh. K za
streleniu človeka je dosť jedna guľa; viac gúľ ho nespravi
mrtvejšim, ako je. Tak i jeden smrteľný hriech dostači,
aby človeka hodil do pekla. Musime teda za všetky hriechy
ľutovať.„jestli by bezbožný činil pokánie zo všetkých
hriechov svojich, ktoré činil, živý bude“, hovori Pán Boh
skrze svojho proroka. (Ezech. 18, 21.).

Sv. Sebastian povedal pohanovi Chromacovi: „Keď
svojich bôžkov rozmrviš, vyzdravieš z lámky. 'Na druhý deň,
keď Sebastian navštívil Chromacia, ležaly všetky bôžkovja
rozmrvení, ale Chromáca trápila lámka ešte boľastnejšie. „Ci
si všetkých bôžkov rozmrvil, všetkých ?“ - „Nie, jednoho
domáceho bôžika som si schoval v škrvni, veď na tom zá
leží blaho môjho domu.“ Teraz videl Sebastian, prečo ne
spomohla jeho modlitba. Chromác vzal si vec k srdcu, roz
mrvil i toho bôžka, svojho miláčka, a vyzdravel. Ci tento
pohan nebol tak modlárom pri jednom tom bôžku, jako
by bol býval pri desiatich? A hriešnik pri jednom ťažkom
hriechu, či nenie tak nepriateľom božim, ako pri desiatich ?

Tu je, deti moje, len o ťažkých, smrteľných hriechoch
reč. Ponevač všedné hriechy človeka nie celkom odvracujú'
od Boha a ani peklo, trest večný, za sebou nemajú, môže
sa stať, že niekto dobre ľutuje za všetky smrteľné hriechy
bez toho, že by i všetky všedné hriechy nenávidel. Tomu
Boh len všetky smrteľné 'hriechy odpúšťa.

Kto len všedné hriechy spáchal a chce, abyjeho spoveď
bola platná, musi 'aspoň za jeden z nich úprimne ľutovať;
lebo ľútosť je k prijimaniu sviatosti pokánia potrebná. Ale
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či sú ony smrteľné alebo všedné; veď i všedný hriech je
veľké zlo.

309. Kedy máme hriechy naše oľuíovaí?

Hriechy naše oľutovať máme pred spoveďou
alebo aspoň pred rozhrešením kňazskym.

Ľútosť je jadro sviatosti pokánia. Vyber jadro z orecha,
čo stojí potom prázdny orech? To stojí spoveď bez ľútosti.
Bez ľútosti nenie odpustenia hriechov. Keď ťa chce otec za
niečo trestať: ty složíš ruky, hovoríš: „Uznávam, že som zle
urobil, aj ľúto mi je, že som to urobil, a už to viac ne
urobím.“ Otec ti odpusti. Ale keď neprosíš, keď sa ti ani
v oku nemrdne; veru ťa otec náležite potresce. Tak aj Pán
Boh, ľútosť bere za odprosenie. Keby niekto zanedbal alebo
zabudol pred rozhrešením kňazským ľútosť vzbudiť, rozhre
šenie by nebolo platné. (Kňaz rieka rozhrešenie nad ka
júčníkom pri spovedi, keď po uložení pokuty robí nad ním
znamenie svätého kríža.) Najlepšie je ľútosť v sebe vzbudiť
pred spoveďou, aSpoň zle nepochodíš, keby si potom ľútosť
vzbudiť zabudol, alebo len povrchne a roztržite ju vzbudil.

310. Kol'konásobnou l'útost'ou môžeme sviatosť poka'nia
hodne prijať?

Sviatosť pokánia hodne prijať môžeme s dvoj
násobnou ľútosťou: s dokonálon, alebo s menej
dokonálou.

Dobrá svätá ľútosťje táto: a) Svojimi hriechami
som Boha obrazil a b) svojimi hriechami som
nebo ztratil a peklo zaslúžil. Pre tieto dve príčiny ľu
tujem a v ošklivosti mám hriech. A dľa tej, pre ktorú z tých
dvoch príčin ľutujeme, je naša nadprirodzená ľútosť doko
nalá alebomenej dokonalá.
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31]. Kedy máme ľútosť dokonálu ?

Ľútosť dokonálu máme vtedy, keď za hriechy
naše ľutujeme hlavne preto, že sme nimi nekonečne
dobrého a laskavého Boha obrazili.

Dokonalú ľútosť má ten, koho dokonalá čistá láska
k Bohu, najvyššej dobrote, k ľútosti pohybuje.

Ľútosť dokonalá pochádza z dokonalej lásky.
Lásku dokonálu, má ten, kto Boha len preto mi

luje, že je najsvätejší, najdokonalejší a všetkej lásky naj
hodnejši; tak i ľútosť dokonalú máme, keď za hriechy len
preto ľutujeme, že sme nimi Boha, ktorého nado všetko mi
lujeme, obrazili. Kto -pri ľútosti len z tej príčiny za hriechy
ľutuje, že Boha, najvýš dobrého, obrazil, ten ľutuje doko
nalou ľútosťou.

312. Kedy máme ľútosť menej dokona'ľu?

Ľútosť menej dokonálu máme vtedy, keď za
hriechy naše ľutujeme hlavne preto, lebo sa pred
Bohom strachujeme a poneváč trestu jeho sa bojime.

Menej dokonálu ľútosť má ten, koho nedokonalá láska
k Bohu k ľútosti pohybuje. - Z lásky menej dokonálej
pochádza ľútosť menej d okonála. Lásku menej dokonálu
má ten, kto Boha preto miluje, že každý deň mnoho dobro
denia nám preukazuje. Pri tejto láske bere človek ohľad na
vlastný úžitok. A tak i ľútosť toho, kto za hriechy len preto
ľutuje, že ztratí nebo a' zaslúži peklo, menuje sa menej do
konalá. Pri tejto ľútosti hľadí človek na škodu, ktorú si
hriechom pritiahol.

Pri dokonalej ľútosti pohybuje k ľútosti a k ošklivosti
nad hriechami čistá láska k Bohu, - pri menej dokonalej
tiež síce láska, ale viacej ešte a najviac strach, nebo ztratiť
a peklo zaslúžiť.
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To je vec veľmi dôležitá - aby ste dobre pochopili
rozdiel medzi dokonalou a menej dokonalou ľútosťou. Preto
vám o tom- musím niečo obšírnejšie hovoriť. Dajte dobrý
pozor!

Keby som chcel vedeť, či máš dobrú ľútosť, musel by
si mi povedať, prečo ľutuješ. Na tom záleží všetko. Ľu
tuješ; prečo? Jeden mi povie: Hriechami som Boha
obrazil. Pán Boh toľko pre mňa urobil a ja som toľko
zlého proti nemu učinil. Viem, že som preto nebo ztratil a
peklo zaslúžil; ale to by bolo najmenej, taký trest som za
slúžil. Mne je len pre Boha ľúto; že som toho obrazil, to
mi je ťažko na srdci. Ak'ti je len preto ľúto, nuž máš do
konalú ľútosť. Takú ľútosťmal sv. Peter. Jemu boIo
ľúto, že svojím hriechom obrazil ježiša, svojho dobrého a
láskavého majstra, že proti ježišovi, svojmu najväčšiemu
dobrodincovi bol tak veľmi nevďačný. Aj Magdalena mala
dokonalú ľútosť; bolo jej ľúto, že obrazila ježiša, ktorého
z celého srdca milovala.

Na tom záleží, prečo ľutujeme. Ľutuješ; prečo? Druhý
zas mi povie: jakože by som nemal ľutovať? Svojimi
hriechami som nebo ztratil a peklo zaslúžil.
Keby som zomrel, čo bude so mnou? Prijdem do pekla;
do neba sa nedostanem. Mám veľký strach, že sa mi tak
povodí. To mi je tak ťažko na srdci. Teda ty ľutuješ len pre
seba, lebo sa bojiš, že na druhom svete bude zIe s tebou.
Ak ti je len preto ľúto, nuž máš menej dokonálu ľútosť.

Ľútosť menej dokonála je dobrá, svätá, bohumilá ľútosť
ale my ju menujeme menej dokonalou preto, lebo jesto ešte
lepšia ľútosť. Kto ľutuje za hriechy zo strachu pred božím
trestom, dobre robí; ale ešte lepšie urobí ten, kto ľutuje
z lásky k Bohu, najvyššej dobrote; lebo toho l'útosť je
dokonalá.

Kto má ľútosť menej dokonálu a tak sa spovedá, toho
spoveď je platná a on obsiahne odpustenie hriechov; ku
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platnosti spovedi nenie potrebné, aby ľútosť bola dokonalá;
avšak máme sa vynasnažovať, aby sme nadobudli, v sebe
vzbudili, i ľútosť dokonalú, lebo táto sa Bohu lepšie ľúbi a
prináša človekovi väčších milosti. A kto sa vynasnažuje na
dobudnúť si dokonalú ľútosť, je aspoň istý, že má ľútosť
menej dokonálu, ktorá je k platnosti spovedi potrebná.

* jestli za hriechy z lásky k Bohu, alebo z bázne Božej
ľutujeme,vtedy máme ľútosť nadprirodzenú. Naproti
tomu ale keď za hriechy svoje ľutujeme len preto, že sme
pre ne časnú škodu utrpeli, alebo hanbu získali, vtedy máme
ľútosťprirodzenú. Táto prirodzená ľútosť nie je dosta
točná ku sviatosti pokánia. (Antiochus.)

313. ]akú ľútosť máme vzbudiť v sebe, keď upadli sme
do nebezpečenstva smrti 0 sviatosť pokánia prijať nemôžeme?

Ked upadli sme do nebezpečenstva smrti a
sviatosť pokánia prijať nemôžeme, vtedy vzbudiť
máme v sebe ľútosť dokonálu.

Ľútosť dokonalú v sebe vzbudiť je každému človekovi
i mimo sviatosti pokánia užitočné, ba niekedy nevyhnuteľne
potrebné. A tu vám o dokonalej ľútosti poviem niečo veľmi
dôležitého a radostného. Kto v sebe vzbudil ľútosťdokonalú
a chce sviatosť pokánia prijať, ale nemôže, ta
kému P. Boh všetky jeho hriechy odpúšťa. Taký, keď chcel
a nemohol prijať sviatosť pokánia, predsa obsiahne od
pustenie všetkých hriechov: keď zomre bez sv. spovedi, ne
prijde do pekla. Dokonalá ľútosť so žiadosťou vyspovedať sa,
platí u Boha jako sviatosť pokánia. O jaký si ty dobrý, Bože
náš! Ty nechceš, aby hriešnik zahynul! V páde potreby pri
jímaš dokonalú ľútosť za zkrúšenú spoveď a odpúšťaš mu
i tie najťažšie hriechy!

Mohol by niekto mysleť si, že teda načo je spoveď, keď
k odpusteniu hriechov dostačí dokonalá ľútosť? Nie tak;
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veď som vám hovoril, že kto vzbudil v sebe dokonalú ľútosť,
taký, keď chcel a nemohol sviatost' pokánia
prijať, obsiahne odpusteníe hriechov. Len v páde potreby,
t. j. keď sa človek nemôže vyspovedať, ľútosť dokonalá na
hradzuje sviatosť pokánia. Kto sa môže spovedať, ten sa
musí; lebo musí poslúchnuť vôli ježiša Krista, ktorý nám
prikazuje z hriechov sa vyspovedať.

Katechismus nám spomína taký pád potreby, kedy je
vzbudiť dokonalú ľútosť obzvláštne užitočné, a síce v ne
bezpečenstve smrti: Od poslednej našej hodiny zá
visí naše celá večnosť. Ale smrť prichádza často 2 nenazdania,
keď ju človek nečaká, a umierajúci nemá kedy sa vyspo
vedať. V nebezpečenstve života nachádzajú sa tí, ktorí sú
v takom nebezpečenstve, že môžu umreť, na pr. keď je niekto
ťažko nemocný; keď ide na voze a splašia sa kone; keď ide
po železnici a vyšine sa vlak; keď sváža drevo a voz ho
prikvačí; keď ho v bani zasype; vojak, keď ide do boja,
keď ho v boji ranili atď. V takých prípadoch nepozostáva
človekovi len vzbudiť v sebe ľútosť dokonalú, aby sa s Bohom
smeríť mohol.

* Ale aj inokedy máme v sebe vzbudiť ľútosť dokonalú.
Kedykoľvek sme tak nešťastní, že sme ťažkého
hriechu sa dopustili a nemôžeme sa z neho
h n eď vy sp oved ať. Keď niekto do ťažkéhohriechu upadol,
tomu je najlepšie hneď a hneď sa vyspovedať. Ale to tak
ľahko nejde. Teda taký nech v sebe vzbudí dokonalú ľútosť,
lebo mohla by znáhla prijsť na neho smrť a on prišiel by
do pekla. Vôbec nikto nech ani chvíľu nestrváva v hroznom
stave hriechu smrteľného, ale hneď nech vstane, aby čím
falej tým viac do jeho moci neupadol. Hneď nech vzbudí
l sebe ľútosť dokonalú a potom ide k spovedi čo najskorej.
\le aspoň každý večer, prv než si na odpočinok ľahneme,
'zbuďme v sebe dokonalú ľútosť nad hriechami, ktoré sme
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v ten deň spáchali, a ktorých sme sa v živote dopustili;
lebo mohli by sme v noci umreť a ráno v pekle sa zobudiť.

Deti moje! Ešte raz vám hovorím, ľútosť je jadro svia
tosti pokánia. Ľútosť je k odpusteniu hriechov tak potrebná,
že ona ničím, nijak a v nijakmn prípade vynahradená byť
nemôže. Bez ľútosti nenie odpustenia hriechov, a preto často
a dokonale vzbudzujte v sebe ľútosť.

* Aby sme opravdivú ľútosť vzbudiť mohli, prosme Ducha
Svätého o pomoc. Sv. Ambroz hovorí: „Pravá ľútosť je
obzvláštnym darom Božím a presahuje naše sily. Preto máme
nebeského Samaritána Pána ježiša o pomoc prosiť, aby do
duše našej, hriechom ranenej, naliaI vína zármutku a oleja
dôvery,“ Preto, dietky moje, proste vrúcne a pobožne, aby
Duch svätý pohoI srdce vaše, že by ste v ňom mohly za
cítiť ľútosť opravdivú. Potom premýšľajte: l. že koľko trpel
P. Ježiš za nás a navzdor tomu jak nevďační boli sme proti
nemu; 2. že jak ničomnou a ošklivou vecou je hriech a jak
veľký trest očakáva nás v pekle, alebo v očisťci.

Ale, deti moje, môže sa stať, že budete iných videť v ne
bezpečenstve života a tí lebo zabudnú alebo nebudú vedet'
vzbudiť v sebe dokonalú ľútosť. Pomáhajte takým ľuďom.
jeden kňaz rozpráva: Pred niekoľko rokmi volali ma zaopatriť
nemocného, ktorého znáhla krv zaliala. Keď som prišiel
k nemu, už bol boží. Jeho syn vyprával mi neskôr, keď
ostatní okolo postele bedákali, on chytro sňal Umučenie so
steny a držiác ho pred otcom napomenul umierajúceho, aby
vzbudil v sebe dokonalú ľútosť a žiadosť po sv. spovedi
a prijímaní, a predríekal mu spôsob vzbudenia dokonalej
ľútosti, jako sa z katechismusa naučil. . . (Schmitt, Príprava
k prvému sv. prijimaniu.)

* S ľútosťou musí byť nevyhnutne spojené,
t. j. k l'útostipatri: l. nádej odpustenia, 2. silné
predsavzatie Ktorý hriešniktohotodvojho nemá, u toho
ani ľútosť nič nestojí ani odpustenie nenie možné.

K l'útostipatrí l. úfanie odpustenia. My smieme
úfať odpustenie, lebo milosrdenstvo božie je nekonečne veľké
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a zásluhy Ježiša Krista dostačia i za naše hriechy. My m u
síme úfať odpustenie, lebo keby sme zúfali nad milosrden»
stvom božím, dopustili by sme sa ťažkého hriechu (hriechu
proti Duchu svätému), jako Kain a Judáš. Čo tito urobili?
Kain zabil brata Abela. Pán Boh volal naň: „Kaine, Kaine,
čo si to urobil?“ Ale Kain neprosil za odpustenie. Ľutoval
síce svojho hriechu, ale nemal úfanie odpustenia; on zúfale
zvolal: „Väčšia je neprávosť moja, než abych odpustenie
zaslúžil“. A potulujúc sa jako plachá zver, zahynul. -Ju
dáša bolelo, že zradil Ježiša; pálily ho tie peniaze, čo dostal
za neho a preto vrátil ich židom a vyznal pred nimi: „Zhrešil
som, zradil som krv nevinnú“. To bolo dobre. Ale Judáš
nešiel k Ježišovi jako Peter, neodprosil ho, nemal dôvery
k nemu, nemal nádej, že mu Boh odpustí, zúfal a zahynul.

Teda ani Kainovi ani judášovi nič neosožila ich ľútosť
l. preto, že nemali nádej odpustenia. Ale aj preto nebola
im ľútosťplatná, že nemali silné predsavzatie.

- Vzbudzujte v sebe ľútosť každý deň pri večernej
modlitbe. Avšak kedykoľvek robilo by vám svedomie výčitky,
že spáchali ste hriech smrteľný a nemohli by ste sa vyspo
vedať, vzbuďte v sebe ľútosť dokonálu s tým silným sl'ubom,
že hrešiť viac nebudete a jaknáhle možno, z hriechov sa
vyspovedáte. Dajte dobrý pozor, aby vaša ľútosť nebola len
v ústach a v slovách, lež i v srdci vašom. Pohliadnite na
kríž a predstavte si, jako keby Pán ježiš takto pravil k vám:

Hľa, pre tvoje neprávosti
znášam bôle a úzkosti.

c) 0 silnom predsavzatí.

314. Kedy je naše predsavzatie silným?

Naše predsavzatie silným je vtedy, ked pevnú
vôlu máme, že už viac nezhrešíme.
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Predsavzatie má ten, kto si vzal niečo pred seba,
.a má úprimnú vôľu to vykonať. Dobré predsa
vzatie má ten, kto si vzal pred seba niečo dobrého vy
konať.- Silné predsavzatie má ten, kto si vzalpred
seba niečo a má silnú pevnú vôľu, to aj vykonať. S ľú
tosťou musí byť nevyhnutne spojené silné, dobré predsavzatie.
Čo dobrého vykonať musí mať ľútostivý hriešnik úprimnú a
pevnú vôľu? Už viacej nehrešiť.

K ľútostináleži úprimná a pevná vôľa, viacej
neh rešiť.

Kto teda má ľútosť nad hriechami, musí mať i úprimnú
a pevnú vôľu viacej nehrešiť.

Ani Kain ani Judáš nemal dobré predsavzatie, preto
ich ľútosť nebola platná. „Nechcem už viacej hrešiť; pre
Boha to už nechcem viac urobiťl“ tak musí to volať zo srdca
skrúšeného hriešnika. Keď to z neho tak nevolá, nieto v ňom
pravejľútosti.Lebo čoje ľútosť?Ošklivosť nad spácha
nými hriechami. Kto si oškliví hriech, nechce ho mať;
hriech sa mu tak protiví, že ani mysleť nechce naň, nieto
Spáchať ho. Sám na seba sa hnevá, že mal predtým niečo
s hriechom, na budúce nechce mať s ním nič.

Že je to potrebné, to vedia už i tie najmenšie deti. Keď
ich otec chce za niečo trestať, hneď sú tu s predsavzatim:
Sľubujú: „Už to viacej neurobím.“ - To Pán Boh tak žiada.

315. C0 máme v silnom predsavzati predovšem sľúbiť?

V silnom predsavzati predovšem sľúbiť máme;
1. že viac už nezhrešíme, alebo aspoň smrteľný hriech
nespáchame, 2. že chrániť sa budeme najbližšej prí
ležitosti k smrteľnému hriechu; 3. že zapríčinenú
škodu, nakoľko možno, nahradime.

Kto má silné predsavzatie, musí sľúbiť a to aj oprav
diveapevne chceť:l. že viac už nezhreší, alebo aspoň
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smrteľný hriech, nespácha. Keby len pri jednom
ťažkom hriechu mal vôľu sa ho nechrániť, ale zase ho spáchať,
toho predsavzatie nebolo by opravdivé, ani platné. Veď chce
Boha i ďalej ťažko obrážať: akože môže odpustenie očakávať?

Kto má silné predsavzatie, musí sľúbiť: 2. že chrániť
sa bude najbližšej príležitosti k hriechu smrteľ
n é m u.

Príležitost' k hriechu - to už viete -je všetko
(osoby, miesta, zábavy), čo k hriechu príčinu zavdáva.

Keď chcete, aby vaše predsavzatie bolo silné, musíte
vyhybovat' tým zlým ľuďom, ktorí vás navádzali k hriechu;
tým miestam, kde ste niečo zlého robievali; tým zábavám,
pri ktorých ste hrešievali; tomu času večernému alebo noč
nému, kde ste niečo špatného vídali; lebo to sú pre vás
najbližšie príležitosti k hriechu a kto nechce vyhybovat' pri
ležitost'am k hriechu, ten len to dokazuje, že nechce vyhy
bovat' ani hriechu.

Kto má silné predsavzatie, musí sľúbit': 3. že zaprí
činenú škodu, nakoľko môže, vynahradí. Musímat'
pevnú vôľu vynahradit' každú škodu, ktorú blížnemu vykonal
na tele (na pr. ranením), na duši (svedením k hriehu, po
horšením), na majetku (krádežou, škodárstvom), na dobrom
mene (pomlúvanim) atd. (Viac o vynáhrade vidz pri 5. 7.
a 8 prikázaní b.)

Tieto tri čiastky prináležia k silnému predsavzatiu. ]ako
strom poznávame po ovocí, tak môžeme opravdivé predsa
vzatie poznat' po úprimnej a pevnej vôli a plnení týchto
troch čiastok.

* Jestli niekto nechce zanechat' nejaký smrteľný hriech,
alebo najbližšiu príležitost' k hriechu, alebo nechce učinenú
veľkú škodu nahradit', ten spovedá sa nadarmo, lebo Boh
neodpusti mu ani iné hriechy jeho.

* Kto je v hneve s blížnym svojím, ten nemôže pristúpit'
ku sviatosti pokánia, jestli prv neodpusti protivníkovi svojmu.
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316. ]akými slovami môžeme v sebe vzbudit' ľútosť do
konálu a silné predsavzatie .9

Ľútosť dokonálu a silné predsavzatie vzbudiť mô
žeme v sebe týmito slovami: „O môj Bože, za všetky
moje hriechy zo srdca ľutujem, že som teba, tú naj
vyššiu a nekonečnú dobrotu, nimi obrazil: silne
sľubujem, viacej nehrešiť a príležitosti ku hriechu
sa varovať.“

Tak môžeme si vzbudit* dokonálu ľútost' a silné predsa
vzatie a povedat' to Pánu Bohu. Najprv vzbudíme si ľútost'I
„Za všetky moje hriechy... a s ľútosťouhneď spo
jujeme silné predsavzatie: „silne sľubujem..." Neza~
budnite, že je to modlitba. Teda nielen ústami to hovorte,
ale nech sa vám to zo srdca ohlasuje. Pán Boh hľadí na srdce.

- Jestli skutočnú ľútosť máš a hriechy svoje nenávidiš,
vtedy nepadne ti t'ažko silné predsavzatie učinit'. Pevne sľúb,
že s radosťou použit* chceš všetko, čo slúži ku polepšeniu
života; zvlášte, že sa chceš často modlievat', že chceš svätú
omšu a kázeň slyšiavat', dobré knihy čítavat" a ku svätej spo
vedi a prijímaniu pristupovať.

Deti! aby ste v predsavzatí svojom sotrvaly, opakujte
každý deň, čo ste Pánu Bohu sľúbily, a vynasnažujte sa to
i vykonat'. A keby sa vám niekto posmieval, že ste sa po
lepšily, nedajte sa tým od dobrej cesty odvrátiť. Sv. Vincent
Fererský hovori: „Komu sa podobajú ľudia, ktorí na svoje
predsavzatia zapomínajú, jaknáhle im niekto len dost' málo
odporuje? Či sa nepodobajú chlapcovi, ktorý sa poberá do
školy, ale sotva začuje štekot psa, trebárs domáceho, ihneď
s cesty zbieha a nazpät domov uteká?“

d) 0 spovedi.

Štvrtá čiastka sviatosti pokánia je spoveď.
Spoveď pochádza od spovedat' sa, čo toľkoznamená:

ako: niečo povedať, vyznat' na seba, na seba žalovat'.
9
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Vo sviatosti pokánia musime povedat' na seba, vyznat'
svoje hriechy.

317. Čo činl'me keď sa spovedáme?

Ked sa spovedáme, vtedy ľútostive vyznávame
naše hriechy kňazovi, aby nám dal rozhrešenie.

Pri spovedi ľútostive vyznávame t. j. s vyznanim
musi byt' spojená'lůtost' so silným predsavzatím. Ľútostivé
musi byt' naše vyznanie vo sviatosti pokánia, lebo bez ľú
tosti a silného predsavzatia nieto odpustenia hriechov.

Pri spovedi ľútostive vyznávame naše hriechy, t. j.
v spovedi vyznáva človek hriechy, ktoré sám spáchal, nie
ktoré iní spáchali, alebo si len namyslel, 'ale skutočne ne
spáchal

Pri spovedi ľútostive vyznávame naše hriechy kňa
zovi, t. j. nie inému človekovi, ale kňazovi, ktorý je ktomu
od biskupa ustanovený, splnomocnený. Takého kňaza me
nujeme duchovným otcom, spovedným otcom.

Pri spovedi ľútostive vyznávame naše hriechy kňazovi,
aby nám dal rozhrešenie, t. j. človek pri tom vy
znaní musí mať ten úmysel, že chce byť od svojich hriechov
rozhrešený. Keby niekto s iným úmyslom vyznal svoje hriechy
kňazovi, to by nebola spoveď.

318. Čo nesmieme vynechať pri spovedi?

Pri spovedi nesmieme vynechať smrteľne hriechy,
na ktoré sa rozpamätáme, a musime povedať i to,
že koľko ráz sme ich spáchali.

Kresťan musí sa vyspovedať aspoň zo všetkých ťažkých
hriechov, ktoré mu pri náležitom zpytovaní svedomia na
pamäť prišly. To je tak príkaz Kristov. Každý ťažký hriech,
ktorého sme sa po krste dopustili, a chceme-li obsiahnuť
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jeho odpustenie, musíme vyznať pred kňazom, aby sme do
stali od neho rozhrešenie. Keďto neurobíme, keď jeden ťažký
hriech nevyznáme, vtedy ani tie nám nebudú odpustené,
ktoré sme vyznali; rozhrešenie je neplatné.

Čo sa týka ťažkých hriechov, z tých sa musíme zo
všetkých vyspovedať, a preto musíme udaťi ich počet,
v'yznať, koľkoráz sme každý spáchali. Kto to neurobí, nevy
spovedal sa zo všetkých hriechov. To je nie jedno, či niekto
len desaťráz alebo či päťdesiatráz služby božie v nedeľu za
nedbal. - Keď nevieme iste, koľkokráť spáchali sme nie
ktorý hriech, vtedy máme počet hriechov tak oznámiť, jako
najlepšie vieme, na pr. tento hriech spáchal som každý deň,
každý týždeň, každý mesiac, asi dvakrát, trikrát atd. my mu
síme vyznať podstatné okolnosti hriechu.“

Miesto a okolie, kde sa hriech spáchal, spôsob, ako sa
spáchal, príčina, prečo sa spáchal, to sú okol n osti h ri ec h u_

Ale všetky tieto okolnosti nemusíme pri spovedi pred
nášať,len podstatné okolnosti. Podstatné sú tie
okolnosti hriechu, ktoré hriech takým činia, jaký je, bez
ktorých by hriech nebol takým, aký je. Na pr. bil si nekoho
ľavou rukou, je okolnosť hriechu, ale nie podstatná, len
vedľajšia, lebo to na hriechu nič nemení, či biješ ľavou a či
pravou. Túto okolnosť nemusíš oznámiť pri spovedi. Ale ty
si bil svoju matku; to je tiež okolnosť hriechu, ale už
podstatná, lebo to je inakší hriech, biť svoju matku jako biť
nekoho cudzieho. Túto okolnosť by si musel oznámiť pri
spovedi. Či by dosť bolo povedať: ]a som iného bil? Čo
by si musel riecť?

Musíme obzvláštne z tých okolností sa spovedať, ktoré
spôsob hriechu menia, alebo z hriechu, ináč všedného, smr
teľný činia.

Musíme 1. z tých okolností sa spovedať, ktoré spôsob
hriechu menia. Voľakto ukradol kalich z kostola. Kradnúť

je hriech, ale ukradnúť posvätenú vec z kostola je inakší
. 9*
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hriech; tá okolnosť, že ukradená vec bola posvätená a v ko
stole, urobila z krádeže iný hriech: svätokrádež, a ten, kto
posvätenú vec ukradol z kostola, spáchal hriech proti sied
memu (krádež), i. proti prvému prikázaniu (svätokrádež). 
„Luhal som“, povie niekto - hriech, ale ja som .luhal pri
prisahe, to je už celkom iné, ved je to krivá prísaha. 
„Ukradol som peniaze“, -hriech- krádež; ale ja som
v hore napadol pocestného a vzal som mu peniaze; aj, to
je už - iný hriech - lúpež. Takéto okolnosti musime
v spovedi oznámiť, lebo ony menia spôsob hriechu.

Musime sa i z tých okolnosti spovedať, ktoré z hrie
chu ináč všedného smrteľný činia. Napr.spovedá
sa niekto: „Bol som nemierny“. Nemiernosť v jedení býva
často len všedným hriechom. Ale on tou svojou nemiernosťou
vedome veľmi uškodil svojmu zdraviu; to už zo všedného
hriechu činí ťažký; a preto táto okolnosť musí sa v spovedi
oznámiť, lebo by duchovný otec myslel, že ten len všedný
hriech spáchal.

Jaj, deti moje, od okolnosti veľa závisí pri hriechu.
Ukradne niekto 30hal. chudobnej ženičke, ktorá cez'deň ani
10 hal. nezarobí a nepreje; hľa, ukradol ženičke na tri dni
roboty a chleba - veliký hriech.

Duchovný otec sa často i sám na rozličné okolnosti
hriechu spytuje; vtedy musite mu všetko tak povedať, ako
sa rozpamätáte, jako sa stalo. Keby ste naiste nevedeli, či
to máte oznámiť lebo nie, len to oznámte; ale nikdy ne
smiete pomenovať osoby, s ktorýmiste hriech spáchali.

Už som vám povedal, že sa musíme vyspovedať aspoň
zo všetkých nám povedomých ťažkých hriechov. Zo všedných
hriechov sa nemusime, nie sme povinní sa spovedať. Ale vy
sa len predsa aj zo všedných hriechov spovedajte, lebo to
učiniť je dobré a spasitel'né, t. j. to pomáha k spaseniu.
Často nemôžete vedeť, či je váš hriech ťažký a či všedný; to
najlepšie vie len Pán Boh; vtedy lepšie pochodíte, keď vy
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spovedáte sa aj zo všedných hriechov, aby ste boli istí, že
ste sa dobre vyspovedalí. Je pravda, že všedné hriechy od
púšťa nám Boh i mimo sviatosti pokánia, ale vo sviatosti
pokánia bývajú nám ľahšie a istejšie odpustené a Boh vo
sviatosti pokánia odpúšťa nám i mnoho časných pokút, ktoré
sme za všedné hriechy zaslúžili, a dáva nám mnoho milosti,
aby sme sa ich chrániť mohli, ktoré by nám ináč nedal.
Kto nemá ťažký hriech, neztratil síce posväcujúcu milosť, ale
keď sa spovedá i zo svojich všedných hriechov, obsiahne
rozmnoženie posväcujúcej milosti a zvláštnu pomocnú milosť,
aby mohol ťažkých hriechov sa varovať a v dobrom zotrvávať.
Či je takým činom nie dobré a spasiteľné spovedať sa i zo
všedných hriechov?

Niektorí ľudia spoliehajú sa, že veď nemajú len všedné
hriechy, a pri tom si ich veľmi nevšímajú a tak ich množia
a často upádajú do ťažkých hriechov. Preto sa vy len na
vyknite spovedať' i zo všedných hriechov, ktoré sú vám ve
domé, aby sa vam nestalo, čo hovorí sv. Písmo: „Kto si

nevšíma malých yecí, pomaly zahyne“ (Sir. 18. 1.).

319. ]ako máme vyznať hriechy svoje?

Hriechy svoje vyznať máme úprimne a zre
teľne.

Kto sa spovedá, ten sám na seba žaluje, a musí ú p rim n e
na seba žalovat' t. j. všetko povedat', všetky svoje hriechy
vyznat' tak, ako sú, jako to Boh v nás vidi a my pred Bohom
cítime; nič' nesmieme zamlčat', úmyslne vynechať' ani
zmenšovat', na pr. hriešnik nabil nekoho, tak že tento to
obľahol, za dva týždne nemohol na nohy, a hriešnik by sa
spovedal: bil som blížneho, ale to nebolo toľko. Všetko mu
síme po pravde povedat'; - nesmieme nič všelijakými da
robnými výkrutkami vyhováratl, na pr. ukradol som peniaze,
ale to si mamka na okne zabudla; alebo hádzal som za
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žobrákom kamene, ale aj druhí tak robili; - nesmieme
svoje hriechy, aspoň nie celkom, na iných svalovat'; veď je
to len preto tvoj hriech, že si i sám prestúpil príkaz boži;
Ak t'a ini sviedli alebo že ti'ež majú čiastku na tvojom hriechu,
to môžeš bez ich menovania povedat', ale len vždy po pravde.

Pán Boh nedaj, aby ste sa vol'akedy nespovedali úprimne;
lebo to je veliké nešťastie!

NiektOri povedia, že sa hanbia všetko povedat”, čo
zhrešili. Deti moje, je dvojaká hanba: hanba pravá, bohu
milá a hanba falošná, Bohu ošklivá, a preto záhubná.
Pravá hanba je tá, keď sa hanbime spáchat' hriech, a keď
po hriechu plni ľútosti a žiaľu hanbime sa pred Bohom za
to, že sme zhrešili. To je hanba pravá, takú hanbu, han
blivost', stydlivost' máte mat' vždycky, lebo to je ozajstná
hanba: hrešit'. - Ale to nenie hanba, to je vec ctihodná
a Bohu veľmi milá, keď svoje hriechy pred kňazom skrú
šene vyznáme. Preto je to falošná, nepravá, hriešna
hanba, keď sa niekto hanbi svoje hriechy vyznať; veď taký
hriešnik sa hanbi pozbaviť sa svojich hriechov, a to je len
veliká chyba a škoda!

Teda nesmieme sa hanbiť vyznať všetky svoje hriechy.
Spoveď, ktorá nenie úprimná, nezíska nám od

pustenie hriechov, t. j. kto sa hanbi všetkysvoje hriechy
vyznať, a zamlčal by alebo zatajil ťažký hriech alebo pod
statnú okolnost', toho spoved' je neplatná, žiaden hriech ne
bude mu odpustený.

* Spoveď, ktorá nenie úprimná, nezíska pokoj sve
domia. Hriech, čini hriešnika v jeho svedomi nepokojným,
lebo mu svedomie pre hriech často výčitky robí, kára ho,
trestom božím mu hrozi; „načo si to urobil, Pán Boh t'a
musi polrestat'“, mu hovori, tak že hriešnik nemá pokoja,
kým ten hriech v srdci svojom nosi, jako na pr. Kain.

Lepšie je, hriechy svoje vyznať kňazovi, ktorý je
zaviazaný k večitému mlčaniu, i. j. kňazovi,ktorý
na veky musi mlčať o tom, čo vo spovedi počul, a nikdy
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nesmie z toho niečo vyzradiť, čili pečať spovedelného ta
jomstva zlomiť. Kňaz, ktorý by zo spovedi niečo vyzradil,
dopustil by sa velikého hriechu a bol by časne (od biskupa)
a večne (od Boha) trestaný. Ani len na očiach nesmie pre
zradiť, že vie tvoj hriech. Keby sa dieťa veľmi špatné veci
spovedalo, kňaz musí sa i po spovedi k tomu dieťaťu tak
chovať ako predtým, musí ho rád mať ako predtým. Ba
keby na to prišlo, kňaz radšej musí muky i smrť podstúpiť,
ako len niečo zo spovedi vyzradiť. Počuli ste o sv. Jánovi
Nepomuckom ? Bol spovedelníkom kráľovnej Johanny v Prahe.
Jej manžel, Václav kráľ, pýtal sa sv. Jána, čo sa mu spo
vedáva. Ale sv. Ján mlčal. Kráľ mu vyhrážal, trápil ho a
mučil, ale to nič neplatilo. Sv. Ján Nep. dal sa radšej vo
Vltave utopiť, ako by zo sv. spovedi bol niečo vyzradil.

Pred niekoľko rokmi sa stalo v Rusku. Žili tam dvaja
susedi v nepriatel'stve a jednoho dňa zastrelil jeden z nich
svojho nepriateľa. Sotva to urobil, dostavily sa hrozné vý
čitky svedomia, a on odišiel na faru, postavil flintu v pitvore
a spovedal sa farárovi z vraždy tej, na čo odišiel a zabudol
flintu na fare. Nato hľadali vraha a prehliadali domy. l našla
sa flinta na fare; farára vyslovil súd za vraha a odsúdil ho
k doživotnéinu žaláru na Sibir, kde kňaz po dlhom trápení
zomrel. Vrah len na smrteľnejposteli sa priznal, že tú
vraždu on spáchal.

Teda lepšie je, hriechy svoje vyznať kňazovi, ktorý je
zaviazaný k večitému mlčaniu, lebo i čo máš z toho, keď
zatajišhriechy? Budeš v nich nepokojne žiť a ne
šťastne umierať. Pomyslite si len, také dieťa vyjde od
spovedi, ale jaké! Oklamalo duchovného otca, zneuctilo
sviatosť pokánia, žiaden hriech nebol mu odpustený, ba
k svojim hriechom pridalo ešte nový veliký hriech. Také
dieťa nemá viacej pokojnej hodiny, nemá žiadnej radosti;
vždy mu to v srdci volá: „Falošne si sa spovedal, chcel si
.oklamať Boha“, a keď všetko pred smrťou nenapravi, ne
šťastne umre, lebo prijde do pekla. „Najvýš nešťastlivá je
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smrť hriešnika“ (Ž. 33, 22.). Či je nie lepšie, hriechy svoje
vyznať kňazoví než preto, že sme ich zamlčali, pred celým
svetom hanby dôjsť.

Tak deti moje! keby vás pri sv. spovedi pojala hanba,
pomyslite si: Keď sa vyspovedám, budem mať pokoj a nevie
hriech nikto. Ale keby som sa nevyspovedal, nemal by som
pokoja, nesťastne by som umrel, okrem toho zvedeli by sa
môj hriech všetci ľudia pri poslednom súde a musel by som
sa hanbíť a večne trápiť v pekle.

Pamätajte si tieto príklady: ]akýsi vojak odniesol z bitky
tri rany. Dve ochotne udal lekárovi, ale tretiu neoznámil,
lebo sa hanbil. Lekári dali si záležať, aby raneného vojaka
zachránili, a tie dve rany skutočne sa zahojíly. Ale vojak
predsa len so dňa na deň býval horšie a zomrel. Zatajená
rana bola príčinou smrti. - Tak by na duši zahynul hriešnik,
keby trebárs len jediný ťažký hriech zatajil, hanbiac sa ho
vyznať

Chýrečný kazateľ, P. Lejeune, vyznáva, že za jeho času
žila v Souqrie pri Brussli jedna žena, ktorá na oko nábožná
bola, ale od mladosti jeden hriech proti šiestemu prikázaniu
tajila. V jej poslednej nemoci bola raz dlhšie bez seba. Keď
prišla k sebe, riekla k svojej sestre: „Sestra, ja som zatra
tená, videla som to miesto, ktoré mám v pekle prichystané.“
Sestra ju prehovárala, že sa jej to len zdalo, ale keď to nič
neplatilo, zavolala kňaza. Aj tomu hovorila nemocná to isté
a vyznala hlasne pred všetkými ten hriech, ktorý tol'ko rokov
tajila. Kňaz prosil ju, aby mu už teraz ten hriech i v spo
vedi vyznala, že Boh je milosrdný, a doista odpustí jej hriech,
keď sa z neho skrúšene vyzná. Nemocná mu na to, že to
ona dobre vie, ale že ona milosrdenstvo božie tak často
zneužívala, že nechce ľutovať. A tak odtrhla sa celkom od
Boha, oddala svoju dušu diablovi a umrela v zúfalstve.
(Schmitt.) '

Deti moje! len sa vy vždy úprimne spovedajte. Nehan
bite sa. Viete, kto býva príčinou, že sa ľudia hanbia spo
vedať svoje hriechy? Diabol je toho príčinou. On chce, aby
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sa hriešnik nevyspovedal a v hriechu i umrel. Diabol ide
za človekom ku spovedelnici a šepká mu: „Nepovedz to,
to je hanbal“ Dobre hovorí sv. Ján Zlatoustý: „Chce-li
zlý duch človeka k hriechu naviesť, bere mu hanbu a bázeň
a šeptá mu: Nebanbi sa, neboj sa! Aj iní to robia. A keď
človek zhrešil a sa vyspovedať chce, tu zase vracia mu
hanbu a naháňa mu strachu, aby sa nevyspovedal! Nedajte
sa, deti moje, mámiť diablovi; ale pomyslite si; „Keď som
sa nehanbil pred Bohom zhrešiť, nebudem sa ani hanbiť,
z hriechu toho sa vyznať.“

lnokedy zase šeptá diabol: „Nepovedz to; čo by
potom kňaz o tebe myslel?“ Ani na to nič nedbajte.
Čo by kňaz o vás myslel? Kňaz bude si mysleť: Chvála
Bohu, ten tie svoje hriechy všetky vyhodil zo seba, ten má
op'avdivú ľútosť, tomu už môžem dať rozhrešenie, ten _ozaj
čistý odíde zo spovedelnice! Sv. František spovedal kedysi
veľkú hriešnicu. Táto mu po spovedi riekla: „Čo si teraz
o mne pomyslite?“ A sv. František jej odpovedal: „Čo Boh
o vás myslí, že ste, chvála Bohu, zase dieťaťom božím.“

Pri spovedi máme zreteľne vyznať svoje hriechy;
máme sa vyslovovať zreteľne, t. j. tak máme hovoriť, aby
duchovný otec mohol nás dobre rozumeť, aby pri tom nič
iného nemyslel, len to, čo povedať chceme. Hriech musíme
pri spovedi oznámiť jeho menom, tak ako ste to počuli
v škole; také slová musíte užívať, akými sa hriech vyslo
vuje. A nesmieme slová všeobecné užívať, ku pr. nenie do
točné takto sa spovedať: Zhrešil som proti desatoro Božím
prikázaniam; alebo: Nemiloval som Boha; alebo: Zlé som
vykonal. Pri tom vás musím upozorniť, že nakoľko len možno,
musíte sa z hriechov vyznať slovami počestnými, slová ne
stydaté, nepočestné, hrubé na sväté miesto nepatria. Potom
spovedajte sa tak hlasno, aby vás duchovný otec dobre
počul, ale zas nie tak hlasno, aby vás i iní počuli. (Keby
ale predsa niekto z cudzej spovede niečo počul, nesmie o tom
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s nikým hovoriť.) Pri spovedi musíte sa na krátko vyslo
vovať, nie obširne rozprávať o jednej veci, nič o iných
nerozprávať, na iných svalovať, seba vychval'ovať, svoje cnosti
a dobré skutky spomínať, ale len svoje hriechy menovať
s udaním ich počtu a podstatných okolností.

320. Čo ma' činit; kto pri svätej spovedi bez svojej viny
nejakú vážnu vec zabudol povedať?

Kto pri svätej spovedi bez svojej viny nejakú
vážnu vec zabudol povedať, ten musí to pri prvej
budúcej spovedi vyznať.

Vážnou vecou pri sv. spovedi je: hriech smrteľný, počet
jeho, alebo nejaká okolnosť, ktorá povahu a druh jeho pre
meňuje.

Niekto si bedlive vyzpytoval svoje svedomie, vie všetky
hriechy svoje, aj chce sa zo všetkých úprimne vyspovedať,
ale jako prijde domov po spovedi, tu sa rozpamätá, že jeden
ťažký hriech alebo jeho počet pri spovedi zabudol. Čo robiť?
Len sa nestrachovať! Stalo sa to proti jeho vôli, bez jeho
viny. jeho spoveď je platná. Pán Boh mu i ten hriech od
pustil, jestli videl, že má vôl'u z každého hriechu sa vyspo
vedať; ale „to musí pri prvej budúcej spovedi
vy'znať“, t. j. keď prijde druhý raz na spoveď, musí hneď
z počiatku povedať, že hriech ten zabudol.

Ale celkom ináč by bolo, keby hriešník z vlastnej
viny pri spovedi ťažký hriech zamlčal.

a Čo ma' činit; kto pri svätej spovedi, schválne za
mlčal nejaký smrteľný hriech.

Kto pri svätej spovedi schválne zamlčal nejaký
smrteľný hriech, ten musí to vyznať v nasledujúcej
spovedi, a celú predošlú neplatnú spoveď musí
opakovať
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Schválne, zvlastnej viny, úmyselne zamlčal by hriech,
keby hoz vlastnej viny vynechal, spoveď je neplatná, neboly
mu odpustené ani tie hriechy, z ktorých sa vyspovedal, ba
ešte nový veľký hriech spáchal.

Kto pri spovedi niektorý svoj hriech zamlčal alebo za
tajil, tým činom dopustil sa nového hriechu, veľkého, totižto
svätokrádeže, ťažko prehreší sa proti úcte k Bohu, lebo
chce Boha vševedomého oklamať a oluhať. Jako Annaniáš a
Saphira oluhali Ducha svätého, tak i ten, ktorý sa nespo
vedá úprimne. Lebo vo spovedi je Duch svätý: „Prijmite
Ducha svätého. . .“ - Kto šiel k spovedi s dvanástimi
ťažkými hriechy a hanbíl sa povedať jeden, ten odchádza od
spovedi s trinástimi ťažkými hriechami; ten trinásty je ten,
že vykonal falošnú spoveď. Taký hriešnik ide k spovedi, aby
dosiahol odpustenie hriechov, čo mu má byť k spaseniu;
ale zatají hriech a miesto spasenia slúži mu jeho spoveď
k večnému zatrateniu. Annaniáš a Saphira potrestaní boli
náhlou smrťou, že luhali Duchu svätému, a hriešnik, ktorý
v spovedi zatají hriech svoj, ak to nenapraví, prijde do
pekla.

Čo má teda taký robiť, aby odpustenie hriechov ob
siahol? - Taký: 1. musí to v prvej budúcej spovedi po
vedať; 2. musí povedať, v koľko spoveďách to z vlastnej viny
vynechal; lebo za každým dopustil sa ťažkého hriechu a
z každého ťažkého hriechu musíme sa vyspovedať; 3. musí
všetky tie spovede opakovať, v ktorých to vynechal, t. j.
všetky tie hriechy, z ktorých sa už vyspovedal, musí znovu
vyznať; lebo všetky tie spovede, v ktorých ten hriech za
mlčal, boly neplatné a svätokrážné, a všetky hriechy, z ktorých
sa v takej neplatnej spovedi spovedal, ostaly mu na sve
domí. (Keby bol po takej neplatnej spovedi prijal niektorú
sviatosť, aj to musí povedať, lebo kto v stave hriešnom pri
jíma sviatosť živých [sviatosť oltárňu, birmovania . . .], ten
zneucťuje tú sviatosť, čo je veľký hriech.)
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Ktosi už päť rokov zamlčoval jeden ťažký hriech, každý
rok spovedal sa štyri razy. Zrazu onemocnie ťažko a chce sa
s Pánom Bohom smeriť. Co musí urobiť?

lný zas zamlčal úmyslne jeden ťažký hriech. Pri nasledu
júcej spovedi vyspovedá sa z neho, ale nepovie, že to pri
predošlej zamlčal. Či dobre urobil? - Spoveď je neplatná
i vtedy, keď hriešnik nemal ľútosti a silného predsavzatia;
i keď niekto pre nedbanlivé spytovanie svedomia smrteľný
hriech vynechal.

322. Ako nazývame spoveď, v ktorej viac spovedi opa
kujeme?

Spoveď, v ktorej viac spovedi opakujeme, nazý
vame generál'nou čili všeobecnou.

Generálna spoveď je toľko jako všeobecná spoveď.
Keď pri spovedi vyznávame sa naraz spolu zo všetkých
hriechov, z ktorých sme sa pri našich predošlých spoveďách
už vyspovedali alebo vyspovedať mali, to je generálna čili
všeobecná spoveď. Generálnu spoveď môžeme vykonať z ce
lého života alebo len z istej čiastky; z celého života, keď
všetky spovede, ktoré sme od svojej maličkosti vykonali,
opakujeme čili keď sa zo všetkých hriechov, ktorých sme sa
od svojej maličkosti dopustili, vyspovedáme; - alebo len
z jednej čiastky, keď svoje spovede, ktoré sme od istého
času, od niekoľko rokov, vykonali, opakujeme čili keď sa zo
všetkých hriechov vyspovedáme, ktorých sme sa od istého
času dopustili.

* Na začiatku všeobecnej spovede povieme duchov
nému otcovi, že prečo vybavujeme spoveď všeobecnú. Kto
spovede vybavil neplatne, ten musi povedať i to, že koľko
spovedi vybavil neplatne a či prijimal po nich. Na to po
vieme, čo sme zhrešili od poslednej spovede a potom opa
kujeme predošlé spovede.
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323. Kto musí vykonať spoveď všeobecnú?

Spoveď všeobecnú vykonať musí ten, kto raz
alebo viac ráz neplatnú spoveď vykonal.

Všeobecnú spoveď musí vykonať hriešnik, ktorý sa za
istý čas neplatne spovedal. Vo všetkých tých spoveďách,
ktoré z akejkoľvek príčiny neboly platné, hriešnik nedostal
odpustenie, preto musí sa vyspovedať zo všetkých svojich
ťažkých hriechov, z ktorých sa v neplatných spoveďách spo
vedal. A neplatné boly jeho spovede lebo preto, že sa ne
spovedal úprimne, keď ťažký hriech zo svojej viny, úmyslne.
z hanby alebo z i nej príčiny zamlčal; alebo že pri spo
vedi svoje hriechy skrúšene nel'utoval, ale bo že nemal dobré
predsavzatie, úprimnú a pevnú vôľu život svoj polepšiť a čo
je k polepšeniu potrebné, vykonať; alebo že si svoje sve
domie s hriešnou nedbanlivosťou zpytoval, keď si nedal na
tom záležať, aby mu všetky hriechy prišly na rozum. Kto
z akejkoľvek príčiny neplatne sa spovedával, tomu je po
trebné, aby sa úplne a úprimne znovu vyspovedal a na tom
bol, aby mal ľútosť a dobré predsavzatie, jaké je k dosia
hnutiu odpustenia hriechov potrebné; tomu je potrebná vše
obecná spoveď.

Všeobecná spoveď je užitočná tým, ktorí pochybujú, či
sa dobre spovedali, alebo ktorí z opakovania svojich spo
vedí ešte pokojnejšie svedomie, väčšiu ošklivosť proti hriechu,
vytrvalosť v dobrom nadobudnúť úfajú; užitočná je i pred
prvým svätým prijímaním, keď do nového stavu vstupujeme
(do stavu manželského, kňazského), keď sa chystáme k smrti.
Sv. Karol Boromejský. arcibiskup milánsky, utiahol sa každý
rok na jedno-pútnické miesto a tu strvával istý čas na mo
dlitbách a v rozjímaniach a za každým vykonal všeobecnú
spoveď.

324. ]ako začíname svätú spoveď?

Svätú spoveď začíname tak, že sa prežehnáme
a riekame: „Spovedám sa Bohu všemohúcemu,
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i vám otče duchovný, na miesto Boha ustanovený,
že som od mojej poslednej spovede, (od mojej ma
ličkosti) nasledujúce hriechy spáchal. Posledný kráť
spovedal som sa . . .“

* Tu na konci týchto úvodných slov povieme potom,
kedy sme sa posledný raz spovedali a povieme hriechy.

Čo najúctivejšie, so složenýma rukama, pristúpite ku
spovedelnici, a tam si kľaknete. Kňaz vám dá požehnanie,
pomodlí sa, aby vám Boh pomáhal dobre sa vyspovedať. Pri
tom vás prežehná, aj vy sa prežehnáte, aby to požehnanie
hlboko vošlo do vašej duše. Po prežehnani sami od seba
začnete sa modliť prvú spovednú modlitbu: „Spovedám
sa . . .“ To nesmiete len tak odriekať ako úlohu v škole 

to je modlitba a modlitbu musíme odriekať pobožne.

Že by ste sa spovednú modlitbu pobožne modlili, vy
Iožím vám ju; dajte pozor. Hovoríte: „Spovedám sa . .“ My
sme hriešni ľudia, a sami nemôžeme sa zbaviť hriechov
svojich. Keď chceme byť hriechov zbaveni, musime ich
vyznať: „Bohu všemohúcemu, i vám Otče duchovný, na
miesto Boha ustanovený.“ Vyznávame Boha, že sme jeho
najvyššiu Velebnosť obrazili; ale i dúfame, že nám odpusti,
lebo je Boh všemohúci a môže všetko. Vyznávame svoje
hriechy duchovnému otcovi (kňazovi), aby mohol posúdiť, či
nám ich má odpustiť a či zadržať: a to na miesto Boha,
jako by sám Pán Boh sedel na tom mieste. Poneváč ste vy
už boli pri spovedi, poviete: „Že som od mojej poslednej
spovedi, nasledujúce hriechy spáchal.“ Potom poviete, kedy
ste sa posledný raz spovedali, a potom vypočítate úprimne
a ľútostive svoje hriechy v tom poriadku, jako ste si svoje
svedomie zpytovali podľa desatoro božích prikázaní a päť
cirkevných prikázaní.

325. Čo máme povedat; ked' sme už hriechy naše vyznali?
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Keď sme už hriechy naše vyznali, povedať máme
toto: „Za všetky moje hriechy zo srdca ľutujem, že
som Pána Boha, tú najvyššiu a nekonečnú dobrotu
obrazil(a). Silne sľubujem viacej nehrešiť a príleži
tosti ku hriechu sa varovať. Prosim za spasiteľnú
pokutu a za rozhrešenie.“

V tejto modlitbe povedáte, že svoje hriechy zo srdca
ľutujete, a síce všetky hriechy, i tie, z ktorých ste sa vyspo
vedali, ktoré vám prišly na rozum, za vedomé hriechy,
i za tie, ktoré vám pri bedlivom zpytovani svedomia ne
prišly na rozum, za nevedome. A hneď povedáte, prečo
ľutujete za všetky hriechy? „Že som Pána Boha, tú najvyššiu
a nekonečnú dobrotu obrazil.“ Pri hriechoch je vždy to
najhoršie, že sme Boha obrazilí, ktorého najviac milujeme.
A z takej dokonálej ľútosti sľubujete polepšit' sa. Kto má
dobrú ľútosť, musi mat' i pevnú vôľu život svoj polepšiť; a
len kto sa chce polepšíi', môže odpustenie obsiahnuť. Ale
kto sa chce polepšit', nesmie viacej hrešiť a musí sa varovat'
každej príležitosti hriechu. Preto povedáte: „Silne sľubujem
viacej nehrešit a príležitostí ku hriechu sa varovat.“ Ku koncu
prosite kňaza, aby vám dal pokutu a rozhrešenie: „Prosim
za spasiteľnú pokutu a rozhrešenie.“ (Cfr. Huck-Osvald, Pri
prava k prvej sv. spovedi, str. 62, 63.)

326. Čo činí duchovný otec na konci spovede?

Duchovný otec na konci spovede po napome
nuti dáva kajúcemu zadosťučinenie, potom udeli mu
rozhrešenie.

Po tejto druhej spovednej modlitbe dajte pozor, čo vám
duchovný otec povie, čo sa vás spýta a čo vám uloží. Keby
ste niečo dobre nepočuli alebo nerozumeli, poproste duchov
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ného, aby vám to ešte raz povedal. - Kňaz vám dá najprv
dobré napomenutíe, potom uloží vám pokutu, modlitby alebo
iný dobrý skutok ako zadosťučíneníe, ktoré vám bude k spa
seniu, ktoré patrí k poslednej čiastke sviatostí pokánia. Po
pokute nasleduje hlavná vec - rozhrešenie. Toto slovo
„ro*zhrešenie“ sme už viacráz spomínali. Rozhrešenie je ten
súd, ktorý kňaz v mene Božom a na miesto Boha vyrieka,
ktorým kajúčnemu hriešnikovi hriechy odpúšťa: „Rozhrešujem
ťa od hriechov tvojich v mene Otca i Syna i Ducha svätého
Amen.“ V tom okamžení, jako kňaz rieka slová odpustenia,
duša stane sa čistou, skvie sa zas milosťou pred Bohom a
anjelmi. Pod rozhrešenim myslite si, že stojíte pod krížom a
krv Ježiša Krista teče na vašu dušu, aby ju očistila. Vy ešte
raz vzbuďte v sebe dokonalú ľútosť a hovorte v srdci: „0 Je
žišu, obmy dušu moju krvou svojoul“ Keď potom kňaz kríž
učiní na vás, i vy sa pobožne prežehnajte.

Kňaz po prežehnaní modlí sa ešte a potom obyčajne
povie krásne pozdravenie: „Pochválen buď Pán Ježiž Kristusl“
Vy pobožne odpovedajte: „Na veky. Amen.“ Potom vstaňte,
bOchLJĺCkňarrovi ruku a odídite od spovedelnice s natešeným
srdcom. Radujte sa jako Magdalena, keď jej Spasiteľ riekol:
„Odpúšťajú sa ti hriechy, choďv pokojil“ (Luk. 7, 48-50.).
(Cfr. tamže „str. 63, 64.).

a ČO máme činít'po svätej spovedi?

Po svätej spovedi: l. dakovať máme Bohu, že
nám hriechy odpustil; 2. vykonať máme zadosť
učinenie, od duchovného otca nám uložené.

Po spovedi zostaňte ešte v kostole. Prvé je, aby ste
Bohu za veľké dobrodenie sviatostí pokánia ďakovali. Potom
vykonajte spasiteľnú pokutu, ktorú vám kňaz na tento deň
uložil.

Kňaz odpúšťa hriechy, keď pri spovedi hriešnikovi roz
hrešeniedá; ale on môže i hriechy zadržať, t. j. rozhre
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šenie odopreť alebo odložiť. (Ot. 111.) Vidi-li kňaz, že by
rozhrešeníe hriešnikoví nebolo na úžitok, vtedy je povinný
rozhrešeníe odopreť alebo odložiť. Kňaz musi v tomto pri
pade hriechy zadržať, t. j. hriešnikoví jeho hriechy na sve
domi nechať. Kňaz nenie pánom nad sviatosťami; nesmie
robiť, čo chce; ale musí robiť, čo má. Keď hriešnik nechce
sa polepšiť, keď nechce potrebne' k polepšeníu prostriedky
vynakladať, alebo priležitosťam k hriechu vyhybovať, alebo
zadosťučiniť; kňaz nemôže mu dať rozhrešenie; veď by to
i tak bolo daromné. Tu neplatí žiadna prosba, žiaden hnev.
Taký hriešnik nech sa pokorne poddá súdu kňazovmu a
nech sa usiluje, aby čim skôr hodným sa stal rozhrešenia;
nech bedlive to robi, čo mu kňaz naloži, čo od neho žiada.

Spovedať sa, to ťažko padne človekovi. Hrešiť, to ide
l'ahko, ale spovedať sa a pokánie činiť, to nerobime ridi.
Preto boli bludári, ktori učili, že spoveď nenie potrebná že
je dosť len Boha o odpustenie prosiť; Ježiš Kristus neu.,ia
novil len sviatosť k odpusteniu hriechov asi tak, že dos.ači
Boha o odpustenie prosiť, alebo i tak, že netreba sa s,)o
vedať, ale len rozhrešeníe od kňaza žiadať. Nie, Ježiš Kristus
ustanovil spoveď ako potre'›nú čiastku sviatosti pokánia;
inými slovmi, (n cl'.:e, aby (resťania hriechy svoje kňazom
vyznávali, a len po tomto vyznani môžu kňazi rozhrešeníe
udeliť alebo zadržať.

Že Ježiš Kristus ustanovil spoveď, to vysvitá už zo slov,
ktorými apoštolov oslovil: „Ktorým odpustite hriechy . . .“
Tieto slová znamenajú to isté, jako keby im Ježiš bol po
vedal: „Ja vám, apoštolom svojim, dávam velikú moc, moc
hriechy odpúšťať. Ale túto moc nesmiete tak upotrebovať, že
by ste vždy a všade hriechy odpúšťali; niekedy a mnohoráz
hriechy odpustite, ale zas niekedy ich neodpustite. Teda za
každým musite videť, či je myseľ hriešnikova tak usporia
daná, že mu môžem odpustiť. Kajúčny hriešnik musí vám
dať nazreť do svojho srdca. Vy musite vedeť, čo urobil a či
to už nechce viac urobiť. Vy musite vedeť, či hriešnik chce
vynaložiť potrebné k tomu prostriedky, aby viac tak ľahko
do hriechu neupadol. To všetko vy nemôžete vedeť, keď vám
to hriešnik sám nepovie. Teda hriešnik musí sa sám žalovať,
svoje hriechy vyzn1ť a osvedčiť sa, že chce vynaložiť tie
prostriedky k polepšeníu, ktoré vy za potrebné uznáte. Keď

lO
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to hriešnik učini, môžete mu hriechy odpustiť, i ja mu ich
odpustim. Ale keď to hriešnik neučiní, vtedy mu hriechy za
držite, t. j. na jeho svedomí necháte, aj ja mu ich nechám,
ako sú, a neodpustim.“ - Toľko chcel Pán Ježiš povedať
tými krátkymi slovami: „Komu odpustite hriechy . . .“ 
Týmito slovami Ježiš Kristus ustanovil apoštolov a v ich
osobe kňazov za sudcov nad dušiami. Aby mohli súdiť,
musia poznať vec, nad ktorou súdiť prichodi. A oni ju len
tak poznajú, keď hriešnik sám na seba žaluje.

Kňaz vo spovedelnici je i lekárom. Lekár nemôže liečiť
nemoce, keď ich nepozná. Teda hriešnik musi svoje nemoce
vyznať a svoje rany odokryť.

Kňaz v spovedelnici je iotcom, učiteľom, vodcom. Tým
nemôže byť pre dušu, keď nepozná jej potreby. Tieto potreby
pozná len z úprimnej spovede hriešnikovej.

V tomto smysle rozumeli apoštoli slová Kristove; a dľa
tohoto smyslu i konali a uviedli spoveď; tak povstala spoveď
v cirkvi a tak ona stoji i teraz. (Cfr. Dr. j. Gapp, Vollstän
dige Katechesen ll. str. 141-145).

- Nestrachuj sa nikdy pred spoveďou a nehanbi sa
vyznať hriechy svoje pri svätej spovedi; lebo lepšie je pre
teba, keď teraz vyznáš hriechy svoje duchovnému otcovi,
ktorý povinný je tajomstvo večne zadržať, nežli v nepokoji
žiť, v hriechu zomreť a voľakedy na súdny deň zahanbeným
byť pred celým svetom. Po svätej spovedi staraj sa najviac
o to, aby si viac nehrešil. A keď zhrešiš, hriechy svoje ne
zatajuj, lebo:

Kto tu hriechy zatajuje,
ten si peklo podpal'uje.

2) O zadosľučineni.

Zadosťučinenie je piata čiastka sviatosti pokánia.
Zadosťučiniť je toľko, ako učiniť toľko, čo dostači

napraviť krivdu alebo urážku, ktorú sme niekomu urobili.
Zadosťuči n en i e je teda vôbec povinovatá náhrada

za niekomu učinenú krivdu alebo urážku.
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Pri sviatosti pokánia dostiučinenie znamená ná
hradu za hriech a za to zlé, čo sme hriechom zapričinili, za
obrazenie Boha, za škodu bližnemu učinenú atď.

Zadosťučinenim menuje sa i pokuta, ktorú nám du
chovný otec za hriechy uložil.

Teda zadosťučinenie v tom záleží, že hriešnik hotový je
prijať a podstúpiť pokutu za svoje hriechy.

Hriechom obrážame Boha. Poneváč Boh je nekonečný,
i obrazenie jeho je nekonečne veliké. A človek sám od seba
nikdy nemôže dať také zadosťučinenie, ktoré by dostačovalo
napraviť urážku božiu, lebo také zadosťučinenie muselo by
byť nekonečne veliké, a čo človek vládze vykonať, to všetko
je konečné alebo nedostatočné. Preto Ježiš Kristus dostiučinil
za všetky naše hriechy. Ale my sa musíme usilovať stať
účastnými toho dostiučinenia, t. j. musíme aspoň to vykonať,

.čo vládzeme, aby sme i my podiel mali v ňom, že by nám
dostiučinenie ježišovo bolo užitočné, a to sa stáva skrze
vykonanie pokánia, ktoré nám duchovný otec za hriechy
uložil.

328. K čomu ukladá nám duchovný otec zadosfučinenie?

Duchovný otec ukladá nám zadosťučinenie k tomu,
aby nám Boh aspoň jednu čiastku odpustil, keď
uložené dobré skutky vykonáme.

Pri každom hriechu musíme dve veci rozoznávať: sám

hriech alebo vinu pred Bohom a trest, ktorý hriech zaslúžil.
Vo svíatostí krstu odpúšťajú sa nám všetky hriechy, ktoré
sme pred krstom spáchali, i všetky tresty za hriechy. Ale
pri svíatostí pokánia odpúšťajú sa nám len hriechy, t. j.
všetka vina hriechov a večný trest, ktorý sme za hriechy za
slúžili, ale nie všetky časné tresty; tie musi človek podstúpiť
lebo tu v živote alebo v očisťci. Kresťan tiež musí voľačo

trpeť za svoje hriechy, keď je i P. Boh zase dobrý s nim.
To zaslúžil. Márnotratný syn chcel v dome otca svojho byť
najnižším nádenníkom; a to zaslúžil, ačkoľvek otec mu od

10*
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pustil. On vedel, že trebárs mu i otec odpustil, predsa je
to nie tak, ako keby sa nič nebolo stalo. Chcel teda ťažkú
prácu konať, aby tým spôsobom otcovi za veľké urazenie
náhradu dal a krivdu, ktorú mu zapríčinil, zase napravil, t. j.
aby otcovi dostiučinil. - Keď Dávid svoj ťažký hriech oľu
toval a vyznal, Boh mu skrze proroka odkázal: „Pán odpustil
tvoj hriech, ale syn tvoj smrťou umre“, t. j. Pán ti síce tvoj
hriech a večný trest odpustil, ale na trest, na pokánie za
to, čo si urobil, musíš smrťou ztratiť svojho syna.

PoneváčtedaBoh večný trest vždycky odpúšťa
s hriechami, ale časný nie vždycky, ten mu
síme trpeť buď na tomto svete alebo v očisťci;
preto duchovný otec ukladá hriešnikovi zadosťučinenie, po
kutu, t. j. také dobré skutky, ktoré sú Bohu príjemné a nám
obtížne, s naším namáhaním spojené a sú preto pre nás
pokutou, ktorú nám duchovný otec ukladá, aby sme ju za
ten časný trest pred Bohom podstúpili. To duchovný otec
smie, a to platí pred Bohom; lebo ježiš povedal apoštolom:
„Čokoľvek sviažete na zemi, bude sviazano i na nebi, a čo
koľvek rozviažete na zemi, bude rozviazano i na nebi.“ Teda
keď ti duchovný otec zadosťučinenie priviaže na svedomie,
to i Boh priviazal na svedomie; a keď zadosťučinenim časné
tresty rozviaže, t. j. vás tých trestov pozbavi, nuž tie aj Boh
rozviaže, t. j. aj Boh vás tých trestov pozbavi, vám ich
odpusü.

* jestli to, čo nám duchovný otec uložil, vykonať nemô
žeme, vtedy môžeme ho požiadať 0 iné zadosťučinenie.

* Pri spovedi musíme mať opravdivú vôľu, to po
kánie, ktoré nám duchovný otec uložil, vykonať. Kto túto
vôľu má, ale neskôr z nedbanlivosti svoje pokánie nevylronal,
taký spovedal sa síce platne, ale tým dopúšťa sa hriechu a
pozbavuje sa mnohých milosti božích. Ktorý ale ani tú vôľu
nemá, ten sa spovedal neplatne, lebo nechce vykonať vec,
ktorá je k sviatosti pokánia potrebná. Keď kresťan pri spo
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vedi vďačne prijíma na seba pokánie, to je znak ľútosti. Keď
si ale myslí: to mi je predsa primnoho, to neurobím, ten
nemá ani ľútosti a jeho spoveď aj preto nenie platná.

- Uložené pokánie musíme vykonať s pokorným
srdcom, t. j. máme ho ochotne prijať a pri tom mysleť, že
sme o mnoho väčšiu pokutu zaslúžili. Máme ho vykonať
tak, jako je uloženo, t. j. toľko, tam, vtedy a tak, ako
duchovný otec uložil. A máme to vykonať bez od
kladu, čo najskôr možné je, t. j. nesmieš to bez
potreby odkladať, odťahovať, ale jaknáhle môžeš, máš to vy
konať, alebo v takom čase, jako duchovný otec uložil.

Ba ani neuspokojujte sa len s tým, čo prísne treba vám
vykonať, ale i dobrovoľne vykonávajte dobré skutkyka
júčnosti, t. j. sami uložte si nejaké skutky obtížne. Preto
vykonajte po sv. spovedi dlhšie niektoré modlitby, jako ru
ženec, alebo križovú cestu, častejšie navštívte kostol domáci
alebo blízky, odoprite si nejaký pokrm, čo radi jiete, alebo
nejakú zábavu, čo radi máte atď.

Ale Pán Boh je taký dobrý k nám, že za taký dobro
voľný kajúčny skutok, nielen modlitbu, almužnu a pôst, ale
i trpezlivosť v trápeni prijima. Tak na pr. ak budete trpe
zliví, keď vás nemoc, nešťastie alebo ztrata navštívi, ak bu
dete spokojní s biednejšim pokrmom, s chatrnejším odevom,
s ťažšou prácou v zime alebo v horúčosti, ak budete trpe
zliví a spokojní, keď vás budú vysmievať, potupovať, prena
sledovať; keď na rozkaz rodičov musíte doma ostať, keď iné
deti pôjdu sa zabávať; slovom, ak budete trpezlive a z lásky
k Bohu znášať všetko, čo vám je nepríjemné a nemilé, po
mysliac si, že ste o mnoho prisnejších trestov zaslúžili. To
vám všetko Boh za dobrovoľné zadosťučinenie príjme jestli
to jemu za svoje hriechy obetujete.

Tu na zemi, hovorí sv. Katarina z Genuy, môžeme nie
koľko halierami zaplatiť dlh mnohých dukátov, t. j. malými
trápeniami sotreť mnoho trestov. Keď ale čakáme až do
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očisťca, vtedy musíme mnoho dukátov platiť za niekoľko ha
Iierov, t. j. ťažké tresty podstúpiť za ľahké hriechy. Keby
úbohé dušíčky ešte raz mohly prijsť na svet, čo by robily?
(Schmitt).

Márnotratný syn, chcejúc sa potrestať, povedal otcovi:
„Už nie som hoden, byť synom tvojim; učíň ma len náden
níkom !“ On sa teda vzdal práv a pohodlia domáceho syna
a chcel ako nádenník trebárs najnúdznejším odevom sa
odievať, najbiednejší pokrm požívať, najobtížnejšie práce
konať a nad to ešte hanu a potupu svojich spolupracovníkov
znášať; chcel jedným slovom všetky obtížnosti, trpkosti a
nepríjemnosti milerád pretrpeť, len aby otca usmieril.

Srdečne ďakujme Ježišu Kristu, že sviatosť pokánia usta
noviť ráčil; lebo keď túto sviatosť tak prijímame. jako to sv.
cirkev prikazuje, môžeme snadným spôsobom nábožne žiť a
Bohu sa zaľúbiť, zpytovaním svojho svedomia učíme sa
poznať svoje hriechy, náklonnosti, zlé príležitosti a obyčaje;
ľútosť nás učí, aby sme hriech, to najväčšie zlé, nenávideli
a v ošklivosti mali; dobré predsavzatie zkúša našu vôľu, či
v dobrom strváme av tom ju utvrdzuje a milosťbožiu nám
zachováva; spoveď a dostiučinenie nás povzbudzuje, aby sme
Boha milovali, udeľuje pokoj nášmu svedomiu, ktorý je naj
väčší poklad na svete. (Ch. Schüller.)

f) O odpusłkoch.

l po vykonaní uloženého zadosťučinenia ostávajú hriešni
kovi časné tresty; hriešnik ich lebo musí vytrpeť, alebo môže
za ne kajúcnymi dobrými skutkami dostiučiniť. Ale môže
hriešnik toľko hriechov spáchať, že mu po vykonaní uloženej
pokuty zostane toľko časných trestov za ne, koľko on na
tomto svete nemôže alebo sotva môže vytrpeť. Takému kre
sťanovi prišlo by potom na druhom svete v očistci dlho
trpeť. On to síce zaslúžil, ale Pán Boh predsa smiloval sa
nad ním a učinil, aby cirkev i takému kresťanovi bola na
pomoci, a cirkev býva nápomocná, že nám 2. mimo spo
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vede udeľuje odpustenie časných trestov. Abyste
to tým lepšie rozumeli, poviem to ešte razv príklade. Anton
spovedal sa z mnohých hriechov. Duchovný otec dal mu
rozhrešenie. Tým Anton obdržal odpustenie hriechov a več
ného trestu. Časné tresty mu ostaly. Za tie uložil mu du
chovný otec pokutu sedem otčenášov. Ale táto pokuta bola
malá, Antonovi nebon preň všetky časné tresty odpustené.
Ale Antonovi môžu byt' i tieto časné tresty odpustené, keď
obsiahneodpustky.

329. Čo sú odpustky?

Odpustky sú odpustenie časných trestov mimo
spovede udelené.

Odpustky, t. j. odpustenie. Ale toto odpustenie ne
stáva sa vo sviatosti pokánia, pri spovedi; odpustky sú ude
lené odpustenie časných trestov mimo spovede. To si
dobre zapamätajte. Luteráni hovoria, že v cirkvi katolíckej
odpúštajú sa hriechy odpustkami mimo spovedi. To je nie
pravda. Hriechy a večný trest za ne odpúšt'ajú sa len pri
spovedi (alebo keď sa krestan nemôže spovedať v nebezpe
čenstve života, dokonalou ľútosťou). Mimo spovedi odpust
kami neodpúšťajú sa žiadne hriechy ani veľké ani malé;
neodpúšta sa ani večný trest ani časný trest, ktorý je pri
rodzený následok hriechu; ani pokánie, ktoré je tým viac
potrebné k dosiahnutiu odpustkovc odpustkami odpúšt'ajú sa
mimospovedi tie časné tresty, ktoré by sme za
odpustené už hriechy buď na tomto svete alebo
v očíst'ci museli ešte trpet'. Teda odpustkyvzt'a
hujú sa len na časné tresty za tie hriechy, ktoré sú nám už
odpustené, t. j. ktoré sme pri spovedi vyznali a oľutovali.

330. Kol'kona'sobné sú odpustky?

Odpustky sú dvojnásobne: l. odpustky plno
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mocné, keď odpúšťajú sa nám všetky časné tresty
zaslúžené. 2. Odpustky neplnomocné, keď odpú
šťa sa nám len jedna čiastka časných trestov za
slúžených.

1 Podľa toho, či sa časné tresty za hřiechy celkom alebo
len z čiastky odpúšt'ajú, sú odpustky plnomocné alebo ne
plnomocné.

Ježiš spoluukrižovanému lotrovi všetky časné tresty,
ktoré by ešte bol musel trpet', odpustil; sv. Pavel tomu
hriešnemu krest'anovi v Korinte všetky časné tresty od
pustil: preto to boly odpustky plnomocné. Ked'niekto
plnomocné odpustky získa a umre, taký ide hneď do neba.
Ale k plnomocným odpustkom patrí, aby krest'an bol celkom
čistý od každého, i najmenšieho hriechu; lebo kým trvá
hriech, ani časný trest za hriech nemôže byt' odpustený.
Preto však trebárs by sme i nemohli celkom získat' plno
mocné odpustky, predsa smieme úfat', že ich aspoň 2 čiastky
získame, že nám aspoň čiastka našich časných trestov bude
odpustená dľa toho, jako skrúšene vykonáme predpísané ka
júčne dobré skutky.

Ale sv. cirkev vždy neodpúšťa všetky časné tresty, jako
ježiš lotrovi na kríži a sv. Pavel kresťanovi v Korinte, ale
niekedy odpúšťa len čiastku časných trestov. To sú ne
plnomocné odpustky. - Pri neplnomocnýchodpust
koch počíta sa na dni a roky. To je starodávna obyčaj a
znamená toto: v starých časoch cirkve ukladané bolo hrieš
nikom vo sviatosti pokánia prísne pokánie, tresty, ktoré dni
a roky trvaly. Odpustky sa ešte i dnes podľa toho obyčaja
udeľujú. Na pr. obsiahol by si odpustky 100 dní, to zna
mená, že sa odpustí toľko časných trestov, koľko by si
podľa obyčajov starocirkevných pokánim 100 dní bol pretrpel.
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331. Čo je potrebné k získaniu odpustkov?

K získaniu odpustkov potrebné je: 1. aby duša
naša čistá bola od smrteľných hriechov; 2. aby sme
dôkladne vykonali všetko, čo cirkev k získaniu od
pustkov predpisuje.

K získaniu odpustkov vôbec potrebné je: 1. aby sme
mali dušu čistú, t. j. bolí bez každého ťažkého hriechu.
Preto prv musíme aspoň za všetky ťažké hriechy ľutovať a
z nich sa vyspovedať, a tak odpustenie obsiahnuť. Kto je
v stave ťažkého hriechu, nemôže získať odpustky. Toto je
veľmi vážna podmienka. Ba plnomocné odpustky získame
len vtedy, keď sme sa najprvi od všetkých všedných hriechov
očistili.Potom po druhé je potrebné, aby sme vykonali
všetko, čo cirkev svätá k získaniu odpustkov
predpisuje. Cirkev (pápež, biskup) -predpisujúkremstavu
milosti niektoré dobré skutky, ktoré vykonať musíme, jestli
odpustkov účastní byť chceme. Také dobré skutky sú, aby
sme hodne sv. sviatostí pokánia a oltárňu prijali, nábožne
sv. mšu slyšali, na úmysel cirkve sa modlili, jeden alebo
viac kostolov navštívili, aby sme sa postili a almužnu dá
vali. Tieto dobré skutky musíme svedomite a celkom tak
vykonať, ako sú predpísané; ináč by sme nezískali odpustky.
Nemocným môže duchovný otec na miesto takých dobrých
skutkov, ktoré oni vykonať nemôžu, iné uložiť.

Cirkev svätá takto odpúšťa časné tresty. Cirkev má ne
vyčerpateľný poklad kajúčnych dobrých skutkov. totižto zásluh,
dostiučinení Ježiša a Matky Božej a všetkých svätých až po
naše časy. Tento poklad zvýšených zásluh, dostiučinení, dal
Pán ježiš cirkvi katolíckej, a ona bere z neho a dáva (tieto
kajúčne skutky) Otcovi nebeskému na náhradu za to, čo
menej kajúčni kresťania pre svoju slabosť vykonať nemôžu.
Teda k tým dobrým skutkom, ktoré cirkev k získaniu od
pustkov predpisuje, cirkev prikladá z pokladu zásluh Ježiša
Krista a svätých. Matka môže z toho, čo sošporoval jeden
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z jej synov, zaplatiť pokutu za druhého syna, ktorý čosi
trestu hodného vykonal.

* Užívanie odpustkov je nám veľmi pro
spešné - užitočné. Už z toho, čo som o odpustkoch po
hovoril, môžete videť, že odpustky sú veľmi užitočné, lebo
osvobodzujú nás od trestov, ktoré by sme lebo na tomto
svete alebo v očistci vytrpeť museli. Jeden človek má velikú
dlžobu. Celý život musí ťažko pracovať a sotva budev stave
vyplatiť dlh. Tu prijde jeden boháč a povie mu: „Urob, čo
z teba vystači, a čo nebudeš môcť vyplatiť, to splatim ja za
teba“. Aká to radosť, aký úžitok pre toho človeka! A tak
i cirkev sv. hovori nám: „Urobte, čo môžete; vykonajte
predpísané dobré skutky; to druhé nahradím ja zo svojho
duchovného pokladu, aby bolo, koľko treba na náhradu za
časný trest.“ ]aký to osoh pre nás! A tým, že tie nepatrné
skutky kajúčne, ktoré sa od nás k získaniu odpustkov žia
dajú, trestov očisťcových nás zbaviť môžu: vzbudzuje sa
v nás horlivosť v čineni pokánia, ochotnosť k častejšiemu
prijimaniu sv. sviatostí a konaniu dobrých skutkov. Lebo
nech si to nikto nemyslí, že odpustky osvobodzujú od po
vinnosti, činiť pokánie. To nenie pravda; cirkev len tým ude
ľuje odpustky, ktorí sa vynasnažujú Bohu konaním pokánia
dostiučiniť. Veď, kto chce získať odpustky, musi byt' v stave
milosti, teda predo všetkým musí sa opravdive polepšit',
krem toho musi predpísané dobré skutky vykonat'. A tak
krest'an, ktorý sa usiluje získat' odpustky, tým činom býva
povzbudzovaný ku konaniu dobrých skutkov. Krest'an má
z toho dvojaký úžitok. Tie dobré skutky sú samé v sebe
záslužné pre neho (jako každý dobrý skutok v stave milosti
vykonaný), a krem toho sú tie dobré skutky skutkami po
kánia za časný trest.

Ten človek, ktorý mal tú veľkú dlžobu, a ktorému boháč
sľúbil, že vyplatí za neho, čo ešte bude treba, ak sám urobi,
čo z neho vystačí, pomyslel si, že veď už má človeka, ktorý
zaplatí za neho, a neusiloval sa pracovat', aby i sám mohol
vyplatit', čo z neho vystačí. Co myslíte, či ten boháč vy
trhne ho z jeho dlhov? Nevytrhne. Tak je to v cirkvi s od
pustkami. Len tomu sú odpustky užitočné, kto usiluje sa
konat' pokánie.
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V ktorejsi rodine jeden 16-ročný syn sa tak zabudol, že
svojho otca nabil a veľmi spotupil. Otec vyhnal syna z domu
a nechce ho viac videt'. Ale syn prišiel nazpak a s plačom
prosí otca o odpustenie. Otec mu odpustí všetko a syn mu
je tak milý ako predtým. O rok zase zabudne sa syn a do
bije a spotupí otca zase. Otec vyžene ho zas z domu, ale
on zase prijde a s plačom prosí o odpustenie. Otec odpustí.
Ale teraz musi syn trest podstúpit', na pr. za šest' týždňov
nesmie sedet' s otcom, s matkou a s bratmi pri jednom
stole, jest' dostáva o sebe v kúte a pri jedení musí kľačat'.
To syn urobí raz. Tu tie ostatné deti, jeho bratia a sestry,
prosia otca, aby shliadol na nich, oni že ho vždy milovali
a ctili: aby im k vôli, pre nich, odpustil ten trest ich bra
tovi. Otec dal sa obmäkčit, a povedal: „Ešte raz dostane
prvé jedlo o sebe v kúte, a potom nech si k vám sadne ku
stolu, a bude zase dobrei“ - Či vám mám vysvetlit' toto
podobenstvo? - Surové držanie sa synovo a jeho vyhnanie
z domu otcovského znamená hriech a večný trest; to prvé
prijatie jeho nazpak do domu znamená odpustenie hriechu
skrze krst; to druhé - s uloženou pokutou - znamená
odpustenie vo. sviatosti pokánia a časný trest; obľahčenie a
odpustenie trestu znamená odpustky.

* l za duše v očistci môžeme získať odpustky, a síce
tak, že vykonáme tie dobré skutky, ktoré cirkev k získaniu
odpustkov predpísala a obetujeme ich Bohu za mrtvých, t. j.
prosíme Boha, aby odpustky, ktoré sme vykonaním tých do
brých skutkov získali, prijal za dušičky v očistci a im trest
lebo odpustil alebo ul'avil alebo zkrátil. Odpustky môžeme
obetovať za tú dušu, za ktorú chceme, za viac alebo za všetky
dušičky v očistci. To je potom tak, ako čo by tá duša, ktorej
si odpustky privlastnil, tie odpustky sama na zemi bola získala.
Ale tak môžeme pre duše v očistci obetovať len všetky tie
odpustky, o ktorých to pápež zjavne vyriekol.

Zvláštny spôsob plnomocných odpustkov je „Milostivé
le to“, tak zvané dl'a milostivého Ieta židovského. Židia totižto
každý pädesiaty rok museli svojich otrokov na svobodu pre
pustiť, kúpený alebo u seba založený majetok predošlému
jeho majiteľovi alebo jeho dedičom vrátiť, dlžoby odpustiť.
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Bol to u nich ozaj milostivý rok, milostivé leto. V cirkvi
svätej každých 25 rokov, alebo 2 veľmi vážnych príčin i ino
kedy, na pr. v čas prenasledovania cirkve, alebo keď nový
pápež zaujal stolicu Petrovu. Veriaci majú vtedy skrze modlitbu
a konanie dobrých kajúčnych skutkov vyprosiť ochranu a po
žehnanie od Boha na katolícku cirkev a jej hlavu. Vtedy do
stávajú duchovní otcovia veliké plnomocenstvá. Môžu na pr.
rozhrešiťi od takých hriechov, od ktorých ináč len biskup
alebo pápež môže dať rozhrešenie.

Z toho, čo som vám o odpustkoch povedal, môžete vedel,
že to nenie pravda, čo inoverci o odpustkoch na našu svätú
cirkev hovoria. Oni hovoria: l. Že my katolici verime, že od
pustkami odpúšťajú sa nám spáchané hriechy alebo i budúce
naše hriechy; - a my len to veríme, že odpustkami odpú
šťajú sa nám len časné tresty, ktoré sme za hriechy zaslúžili.
- lnoverci hovoria: 2. že katolícka cirkev predáva odpustky
za peniaze; - a my vieme, že keď cirkev k získaniu od
pustkov almužnu na dobrý cieľ predpisuje, tá almužna vy
naložená býva na ten určitý dobrý cieľ, a je len almužnou,
dobrým kajúcim skutkom a žiadnou kúpnou cenou. - lno
verci hovoria: 3. že katolícke odpustky sú na prekážku oprav
divému pokániu; a my vieme, že odpustky pokánie podpo
rujú, lebo kto ich chce získať, musí usilovať sa obsiahnuť
odpustenie hriechov, sa polepšiť a konať kajúčne skutky.

Vd'ačne užívaj odpustky,
je to zvláštne dobrodenie,
ktorým cirkev z moci božej
obl'ahčuje nám spasenie.

- V úctivosti a vážnosti majte odpustky a vynasnažujte
sa, aby ste ich hodne mnoho získali jak pre seba, tak pre
duše v očist'ci. Koľko časných trestov môžete od seba odstrániť
a jako môžete si i očistec pre seba zkrátiť! A jakáto potecha,
keď si pomyslite, že tie duše, ktorým vy odpustkami z očisfca
pomôžete, budú za vás prosiť v nebi a pri smrti prijdu pre
vás a odvedú do neba! Každé ráno obnovte v sebe úmysel:
O Bože, chcem získat všetky odpustky, ktoré dnes ziskat
môžem. Na začiatku katechismusa máte viac modlitieb, ktorými
môžete získať odpustky, a v modlitebnej knižke ich ešte viac
najdete. Aj sv. ružencom môžete získať odpustky; ale ten
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musí byť od kňaza. k tomu splnomocneného, posvätený.
V spolku zvanom „Živý Ruženec“ môžete obsiahnuť mnoho
odpustkov; vstúptc doňho; tiež v spolku „Najsvätejšíeho
Srdca Ježiša atď.“

„Poneváč odpustky tak veľkú vážnosť zasluhujú, že nie
som v stave dľa ich zásluhy ich chváliť a velebiť, preto len
môžem vás všetkých pre lásku a úctu, ktorú ste Bohu podlžni,
prosiť a zaprísahať, aby ste ich, ako len z vás vystačí, vy
soko cenili a velice vážíli“. Tak napomínal sv. lgnác z Loyoly
svojich rodákov r. 1540.

Kto sa odpustkom posmieva,
Dušu do pekla posiela.

5. O poslednom pomazaní.

Milosť bož, :1 je nám vždy potrebná, obzvlášte ale na
konci nášho života. Keď kresťan ťažko nemocný je a preve
líké boľasti cíti, keď si pripomína svoj predošlý život a len
teraz svoje hriechy skutočne poznáva, za ktoré už dostiučiniť
nemôže a keď si pripomína, čo ho na druhom svete čaká
a preto smrti sa bojí; keď snadno i od diabla pokúšaný býva
alebo vo svojich boľasťach netrpezlivý byť môže, miesto čo
by trpezlive a kajúčne nemoc znášal: ó, či takému kresťanovi
v hodine smrti nenie nanajvýš potrebná pomoc a posila?
A Ježiš Kristus chce mu ju dať vo sviatosti posled
níeho pomazania.

332. Čo je poslednie pomazanie?

Poslednie pomazanie je sviatosť, ktorú Kristus
Pán pre ťažko nemocných ustanovil, aby od Boha
milosť dosiahli k dobrému duše a často i tela.

Sviatosť táto menuje sa pomazanie, lebo nemocný
býva pomazaný svätým olejom. - Menuje sa poslednie
pomazanie, preto že človek obyčajne po tomto pomazaní
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žiadnu inú sviatosť už neprijima, v ktorej by sv. olejom po
mazaný bol. Najprv býva pomazaný pri krste, potom pri bir
movke, potom niektorý pri posvätení na kňazstvo; pri po
slednom pomazani býva teda naposledy pomazaný. Teda nie
preto menuje sa posledným. ako by po prijatí tejto sviatosti
nemocný už umrel alebo musel umreť. - Kňaz, ktorý po
mazanie koná, modli sa nad nemocným, a nemocný skrze
to pomazanie olejom a modlitbou kňaza dosa
huje milosť božiu. Táto milosť božia účinkuje k do
brému duše a často i tela. - Svätýolej, o ktorom
je tu reč, býva na zelený štvrtok pod sv. omšou posvätený,
a nazýva sa olejom nemocných.

Posledniepomazanieje sviatosť. Viditeľný znak
je pomazanie svätým olejom a predpisaná modlitba. - A tento
znak znamená a účinkuje neviditeľnú milosť božiu k dobrému
duše a často i tela, aby duši a často i telu dobre bolo. 
A túto sviatosť ustanovil Ježiš Kristus. To dosvedčuje sv. jakob
apoštol (5, 14-15.) tými slovami: „Je-li kto z vás nemocný,
zavolaj kňaza cirkve, a nech sa modli nad ním mažúc ho
olejom v mene Pána, a modlitba viery uzdravi nemocného
a poľahči mu Pán, a jestli v hriechoch je, budú mu odpustené.“

Apoštol prikazuje pomazanie nemocného pod modlitbami
a prisľubuje, že to bude nemocnému k dobrému. Toto apoštol
sám od' seba nemohol by sľubovať, keby Kristus tak nebol
ustanovil; lebo len Kristus mohol viditeľnému znaku pripojiť
neviditeľnú milosť. A tak len Kristus ustanovil milosť posled
ného pomazania. A jako to sv. jakob opísal, tak to zacho
vávajú katolíci až podnes. Kresťan ide k pánu farárovi a povie;
„jeden z n as je c horý, prijdte ho zaopatriť“. A kňaz prijde
a modli sa nad chorým a pod modlitbamimaže ho
sv. olejom, ako to robievali za časov sv. jakoba.

* Sviatosť poslednieho pomazania obyčajne a riadne du
chovný pastier nemocného udeľuje, to jest ten kňaz, ku kto
rého farnosti nemocný prislúcha.

333. ]ako slúži poslednie pomazanie k dobrému duše?
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Poslednie pomazanie slúži k dobrému duše tak,
že 1. rozmnožuje milosť posväcujúcu; 2. sotiera
hriechy všedné ba i smrteľné, z ktorých nemocný
nemôže sa viacej vyspovedať, ale ich aspoň oľutoval ;
3. posilňuje v trápení a v pokušeniach, zvlášte
v smrteľnom boji.

Poslednie pomazanie: l. rozmnožuje (v nemoc
nom) milosť božiu posväcujúcu, vtedytotižto,keď
nemocný je v stave milosti božej. Preto, keď len môže, má
najprv prijať sviatosť pokánia.

2. Sv. Jakob povedal: „Je-li nemocný v hriechoch, budú
mu odpustené“. Má-li nemocný hriechy všedné, poslednie
pomazaniesotiera mu h riechy všedné. Akeďnemocný
nemohol sa pre svoju slabosť alebo zapomenlivosť vyspovedať,
poslednie pomazanie sotiera mu i tie 3 m r t eľn é h rie c hy,
z ktorých nemocný nemôže sa viac vyspovedať;
ale vždy predpokladáme, že za svoje hriechy v srdci ľutuje
alebo predtým l'utoval.

3. Sv. jakob povedal: „A poľahči jemu Pán“, t. j. po
silní ho. Nielen telo nemocného je slabé, ale i vôľa jeho slabá,
k zlému naklonená: on snadno môže pre svoje boľasti ne
trpezlivým a nepokojným byť, zúfať. Poslednie pomazanie pri
náša nemocnému zvláštne milosti, tak že jeho vôľa býva po
silnená k dobrému; nemocný stane sa silným a mocným, že
že svoju nemoc, svoje trápenie trpezlive, do vôle božej
odovzdane znáša, ale i všetky pokúšania zlého ducha pre
máha, ktorý zvlášte v čas nemoci a v hodinu smrti nás po
kúša, ba že sa ani smrti neboji, lebo keď ho i ľaká tá my
šlienka, že umreť musí a čo bude s nim pri božom súde:
on nezúfa, ale zcela sa dôveruje v milosrdenstvo božie. Teda
poslednie pomazanie posilňuje nemocného v trápení
a v pokušeniach, zvlášte v smrtel'nom boji.
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0, deti moje! Sto a storáz som sám videl, ako poslednie
pomazanie zázračne posilňuje nemocných v týchto vážnych
okamženiach. Človek sa smrti bojí, to mu je prirodzené, bojí
sa i prísneho súdu, ktorý po smrti nasleduje. Po poslednom
pomazaní je nemocný pokojný a veselý; už nemá taký strach
pred smrťou; už vďačne umre, len aby do hriechov neupadol.
Tento zázračný účinok som nieraz videl a ďakoval som Bohu
za to. Často v živote proste, deti moje, o milosť, že by ste
v poslednom smrteľnom boji sviatosť poslednieho pomazania
prijať mohly. (Dr. Jul. Gapp.).

334. ]ako slúži poslednie pomazanie k dobrému Iela?

Poslednie pomazanie k dobrému tela slúži tak,
že uľavuje boľastí, ba i zdravie nám získa, jestli to
slúži k našemu dušnému spaseniu.

Poslednie pomazanie často činí, že nemocnému býva po
ňom ľahšie, ba poslednie pomazanie často i zdravie prina
vracuje nemocnému, ale to sa len vtedy stáva, keď Pán Boh
predvidi, že by ďaľší život nemocnému bol užitočný k po
kániu, polepšeniu sa a preto k spaseniu duše.

Niektorí kresťania predsa nechcú poslednie pomazanie.
Boja sa, že by museli potom hneď umreť, lebo tak ľudia ho
voria. Sprostosť. Co ľudia hovoria, od toho neumreš ani ne
ozdravieš. Koľko ich len ja poznám, ktorým som sám udelil
poslednie pomazanie, a sú zase zdraví. Svätým pomazanim
ziskali mnoho na duši a asnáď i na zdraví.

35. ]ako udeľuje kňaz poslednie pomazanie?

Kňaz poslednie pomazanie udeľuje tak, že ne
mocnému oči, uši, nos, ústa, ruky a nohy maže
olejom posväteným.

Na konci vám vyrozprávam, ako sa toto udeľovanie po
slednieho pomazania deje.
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336. Kto môže pri/'at' poslednie pomazanie?

Poslednie pomazanie môže prijať každý kresťan
katolík, ktorý k uživaniu rozumu prišiel a je nebe
zpečne nemocný.

Poslednie pomazanie môže prijať každý kresťan katolík,
ktorý k užívaniu rozumu prišiel. Kto k užívaniuroz
umu neprišiel, ten nevie ešte zhrešiť. Obyčajne sa povie, že
deti sedem rokov staré príšly už k užívaniu rozumu; ale
mnohé už skôr. A taký katolík, ktorý k užívaniu rozumu prišiel,
môže prijať poslednie pomazanie aj keď ešte nebol pri spo
vedi, keď je nebezpečne nemocný, keď je tu nebezpe
čenstvo, že nemocný na tú nemoc zomre. Sem patrí aj sta
roba. Vojaci pred bitkou alebo na smrť odsúdení pred smrťou
nedostanú poslednie pomazanie, leda keby ťažko onemocneli
(poranení).

337. Kedy má nemocný poslednie poznanie prijať?

Jestli len možno, nemocný poslednie pomazanie
prijať má vtedy, ked je ešte pri povedomí.

* Detí moje! navštívi-li vás Boh dobrotivý ťažkou ne
mocou, neodkladajteže s prijatím sv. sviatostí až do posled
nieho okamženia; lebo môže vás boj smrteľný zastihnúť skôr,
než by ste sa nazdaly, tak, že ani nebudete môcť dat kňaza
volať. Poslednie pomazanie nemôže byť užitočné telu, keď
nemocný má smrť už na jazyku; ale aj duši málo pomôže,
keď sa nemocný k hodnému prijatiu sviatostí náležite pri
praviť nemohol. Rodina nemocného veľmi mu tým škodí, keď
dá k nemu zavolať kňaza len vtedy, keď od nemocného reč
a pamäť odišla. Čo bude s takým človekom, ktorý s hrie
chamí, s rozličnými svetskými myšlienkami odíde na druhý
svet pred Pána Boha?! 0, deti moje, myslite na to, a keď
je v dome niekto nebezpečne nemocný, povedzte vašim ro
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dičom alebo rodine nemocného, aby mu pravdu povedali;
aj vy keby ste padly do nebezpečnej nemoci, aby aj vám
povedali pravdu. Nemocný sa pravda zľakne, ale to chytro
prejde a pre dušu je mu to tak dobre. Najlepšie je hneď
vtedy prijať poslednie pomazanie, keď nemoc počina
byť nebezpečnou. - Nemocnéhopribuzni svätopovinní
sú k nemocnému kňaza volať ešte i vtedy, keď by nemocni
povedomie bol ztratil.

338. ]ako sa ma' nemocný prichystaf ku prijatiu posled
nie/10pomazania?

Ku prijatiu poslednieho pomazania nemocný má
sa prichystať tak, že sa 1. vyzpovedá, alebo jestli
sa zpovedať nemôže, aspoň oľutuje hriechy svoje;
2. vzbudi v sebe vieru, nádej a lásku a odovzdá sa
úplne do vôle Božej.

Aby nemocný sviatosť poslednieho pomazania hodne
prijal, musí byť v stave posväcujúcej milosti; do toho stavu
dostane sa skrze svätú zpoveď. Jestli sa nemôže vyzpovedať,
musi aSpoň vzbudiť v sebe ľútosťnad spáchanými hriechami.
Potom musi ešte vzbudiť v sebe vieru, nádej a lásku. A ešte
jedno, čo je veľmi dôležité, musí sa úplne odovzdať do vôle
Božej. - Vo sv. Pisme čítame, ako P. Boh povolal niekto
rých svojich služebnikov, keď chcel ich poveriť nejakým úra
dom. Tak povolal Mojžiša. Mojžiš riekol: „Tu som, Panel“
Tak stalo sa chlapcovi Samuelovi, tento odpovedal: „Hovor,
Pane, sluha tvoj počúval“ Tak má smýšl'ať kresťan-katolik
v hodine smrti svojej. - P. ježiš Kristus, keď videl, že už
zomre, riekol: „Otče, do tvojich rúk porúčam ducha svojhol“
Tak má každý človek mysleť a hovoriť, keď už blíži sa
mu smrť.

Teraz vám poviem, ako sa poslednie pomazanie udeľuje.
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Domáci majú prichystať: l. stôl a stolčok (kľakadlo).
2. Stôl má byť bielym obrusom zastrený. 3. Na stole má
byť krížík s dvoma horiacimi sviecami. 4. Nádobka so svä
tenou vodou a druhá s obyčajnou vodou. 5. Tanier s bavlnou
alebo s konopami. 6. Nádoba so soľou a 7. čistý uterák.

Soľou a vodou si kňaz prsty vo svätom oleji omočené
na čisto umyje, a potom tú vodu, bavInu alebo konope, aby
v nejakú neúctu nepadly, musia domáci na oheň dať.

Obyčajne udeľuje sa poslednie pomazanie spolu so svia
tosťou pokánia a s oltárnou sviatosťou, a vtedy nazývajú sa
tieto sviatosti spolu sviatosti umierajúcich; a udeľo
vaniu sviatosti umierajúcich riekame zaopatrovanie ne
mocných.

Zaopatrenie nemocných koná ,sa týmto spô
sobom:

1. Kňaz vojdúc do príbytku nemocného rieka: „Pokoj
domu tomuto a všetkým prebývajúcim v ňom!“ na zna
menie, že sa nemocný nemá báť príchodu kňaza; Iebo za
opatrenie neprináša smrť, ale liek nebeský pre chorú dušu
a slabé telo.

2.. Kňaz položí Božie Telo na stôl a pokropi ne
mocného svätenou vodou na upomenutie,žes veľkou
čistotou duše prijať má sviatosť poslednieho pomazania a
jestli že duša jeho čistá nenie, že ju má očistiť svätou
spoveďou.

3. Kňaz vyslyši spoveď nemocného a dá mu prijať Božie
Telo obyčajným spôsobom a potom ide mu udeliť po
slednie pomazanie.

Sviatosť poslednieho pomazania udeľujesa
takto:

1. Kňaz kladie ruky na hlavu nemocného na
znamenie, že nemocný do zvláštnej ochrany božej sa od
porúča, a preto sa pri tom kňaz modlí, aby Boh skrze to
vzkladanie rúk a skrze prímluvu všetkých svätých všetku
moc ducha zlého od nemocného odvrátiť ráčil.

2. Po modlitbemaže kňaz nemocného v podobe
krížana očiach, na ušiach, na nose, na ústach,
na rukách a na nohách, prosiac Boha, aby skrze to

11*



161

mazanie a skrze milosrdenstvo svoje nemocnému všetky
hriechy, ktoré tými piatimi smyslami spáchal, odpustiť ráčil.

3. Po mazaní svätým 'olejom modlísa kňaz za duchovné
itelesné zdravie nemocného a podáva nemocnému
kríž k bozkaniu, na upamätovanie, že vo svojej ne
moci má nemocný s Kristom sa tešiť, s Kristom trpeť a
s Kristom umierať.

4. Naposledy udelí kňaz zomierajúcemu alebo v nebez
pečenstveživota postavenémugenerálnu absolúciu,
ktorá nenie rozhrešenie ale len požehnanie, s ktorým sa
umierajúcemu plnomocné odpustky udeľujú, jestli sa on vy
spovedal a sviatosť oltárnu prijal alebo jestli by to vykonať
chcel, keby ešte pri smysloch bol.

Mazanie olejom znamená milosťposilnenia, ktorá sa ne
mocnému v sviatosti posledníeho pomazania udeľuje; lebo
jako olej hoji rany, posilňuje údy tela a obľahčuje
boľasti, tak sviatosť poslednieho pomazania hojí rany
hriechov, posilňuje v trápení a v pokušeniach, zvlášť
v poslednom boji a obľahčuje častokráť nemoc, ba
i zdravie nemocnému získa, jestli to k jeho dušnému spa
seniu slúži.

Domáci, keď kňaz nemocnému sviatosti prisluhu'e, majú
sa modliť. k Pánu Bohu, aby sviatosti nemocnému životu
večnému užitočné boly; keby myseľ nemocného bola už
veľmi slabá: sú povinní nemocnému za0patrenie sviatosťami
pripamätovať a ho k tomu pripraviť.

339. Koľkokrát' môže človek prijať poslednie pomazanie?

Poslednie pomazanie prijať môže človek jeden
krát v každej nebezpečnej nemoci; áno, môže ho
i v tej istej nemoci viac ráz prijať, jestli nebezpe
čenstvo smrti pominulo a zase znovu nastúpilo.

To je jasné. V nebezpečnej nemoci môže a má katolícky
kresťan prijať poslednie pomazanie; keď sa toto nebezpe
čenstvo pominulo, a nastalo nové, môže a má byť poslednie
pomazanie zase prijaté. Kresťan nech sa v tej veci spoľahne
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na kňaza, tento bude vedeť, kedy má dať nemocnému po
slednie pomazanie.

* Poslednie pomazanie nie je síce nevyhnuteľne potrebné
k spaseniu, avšak predsa hriech pácha 'ten, kto nechce ho
prijať v ťažkej nemoci.

- Keď ťa Boh dobrotivý ťažkou nemocou navštívi, ne;
odkladaj prijatie poslednieho pomazania až do poslednieho
okamženia, lež včasne chystaj sa na posledniu cestu a na
súd Boží. Modlievaj sa často 0 tú milosť, aby si zomreť
mohol bez smrteľného hriechu a v stave posväcujúcej milosti.

Neodkladaj dobrodenia
poslednieho pomazania!

6. O posväteni kňazstva.
Sv. sviatosti, o ktorých sme sa dosiaľ učili, sú pre všetkých

ľudí ustanovené. Teraz budeme sa učiť o dvoch, ktoré nie
sú pre všetkých ľudí, to je sviatosť posvätenia kňazstva a
stavu manželského.

Najprv budem vám hovoriťo posvätení kňazstva.
Dajteže dobrý pozor; lebo keďi nemôžu všetci kresťania
prijať túto sviatosť, ona je predsa ustanovená k spaseniu
všetkých kresťanov, preto všetci kresťania majú znať- a vážiť
si ju pre jej význam a velikú cenu. Tie osoby, ktoré od je
žiša Krista dostaly moc, sv. omšu slúžiť, sviatosti udeľovať,
slovo božie kázať a ustanovovať, čo je k spaseniu veriacich
potrebné, menujú sa kňazia. Kňazia sú prostredníci medzi
Bohom a ľuďmi a milosti božie, bez ktorých nemôžeme byť
spasení, dáva nám Boh skrze kňazov a my ľudia vzdávame
Pánu Bohu hodné vďaky, prednášame prosby, smierenie a
poklonu len skrze kňaza.

340. Čo je posvätenie kňazstva.

Posvätenie kňazstva je sviatosť, v ktorej tých,
ktorých Boh ku službe svojej povoláva, za kňazov
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vysväcujú, aby k ich svätému úradu duchovnú moc
a milosť obsiahli od Boha.

Posvätenie kňazstva je sviatosť, v ktorej tí, ktorých Boh
ku svojej službe povoláva, dostávajú dvoje: duchovnú
(kňazskú) moc a zvláštnu milosť. Už aj z tohoto môžete
vedeť, že táto sviatosť líši sa od iných, v ktorých sa len
milosťbožia udeľuje.Kňazská - duchovná mocje taká
moc, ktorá sa na dušu, na dušné spasenie vzťahuje. Táto
moc pozostáva v tom, že ten, ktorý ju prijíma, vysväcuje sa
za kňaza, môže kňazský úrad zastávať, čo nikto iný ne
môže, len ten, ktorý kňazskú moc prijal. Z toho zase vi
díte, že kňaz vyššie stojí ako ostatní kresťania, a títo sú
mu väčšiu úctu podlžní. A táto kňazská moc daná mu je
nielen k jeho úžitku, ale ob2vlášte k úžitku tých ľudí, ku
ktorým je poslaný. A aby tí, ktorí kňazskú moc prijali,
kňazský úrad náležite zastávali, k tomu posvätenie kňazstva
udeľuje im zvláštnu milosť božiu. Teda okrem rozmno
ženia posväcujúcej milosti dostáva kňaz skrze posvätenie
obzvláštnu pomoc božiu, aby kňazský úrad náležite a sväte
zastával.

Posväteniekňazstvaje sviatosť. -Viditeľný znak
je modlitba a vzkladanie rúk biskupských. Sv. Písmo zre
tedlne hovorí, že Pavel a Barnabáš v Antiochii boli týmto
znakom posvätení za biskupov a kňazov. „Oni (predstavení
cirkvev Antiochii)modlili sa a vzkladali ruky svoje
na nich“ (Sk. ap. ]3, 3.). - Tento viditeľnýznak znamená
a účinkuje neviditeľnú milosť. To zretedlne hovorí sv.
Pavel. keď píše k Timotheovi: „Napomínam ťa, aby si
zase vzbudil v sebe milosť božiu, ktorá je v tebe
skrze vzkladanie rúk mojich“ (ll. Tim. ], 6.) A po
neváč apoštolia vzkladaním rúk a modlitbou kňazov posvia
cali a tým, ako sv. Pavel hovorí, neviditeľnú milosť udeľo
vali, preto posvätenie kňazstva musí byť od Krista usta
novené, lebo len Kristus môže s viditeľným znakom spojiť
neviditeľnú moc. A preto cirkev vždy učila, že posvätenie
kňazstva je sviatosť.
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34]. Kto môže kňazov vysväcovat'?

Kňazov vysväcovať môžu len biskupi, ktori túto
moc obsiahli skrze posvätenie biskupské.

Prvé posvätenie kňazstva vykonal sám Pán Ježiš Kristus.
Prvými kňazmi učinil svojich apoštolov, keď im oddal svoju
úplnú moc, rieknuc: „Ako mňa poslal Otec, tak i ja
posielam vás“ (Ján 20, 21.). Môj Otec ma poslal, aby
som učil, l'udí k spaseniu viedol, a na obetu za nich seba
priniesol, a vás si vyvolil za mojich vyslancov a nástupcov,
a udelil vám moju moc; tú istú moc, ktorú mi dal Otec môj
nebeský, i ja dávam vám: i vy učte, sviatosti udeľujte k spa
seniu, obetu sv. mše prinášajte a vol'te si nástupcov a udeľte
im tú istú úplnú moc, ktorú ste odo mňa obdržali.

A apoštolia dl'a vôle Ježiša Krista odovzdali túto úplnú
moc iným, totižto biskupom, ktorých si za svojich ná
stupcov vyvolili, a čiastku tej moci zas iným, totižto kňa
zom. A od toho času zas biskupi sviacajú biskupov i kňazov.
Biskup má úplnú moc apoštolskú. Môže niekoho učinif tým,
čím je on sám a dať mu úplnú moc: vtedy on toho posviaca
za biskupa; alebo môže mu dal' len čiastku svojej moci, ale
tú najsvätejšiu, sv. omšu slúžiť: vtedy ho vysviaca za kňaza.
Ale túto moc, či biskupskú, či kňazskú môžu len biskupi
udeľovať,ktorí túto moc obsiahnu od iného biskupa
skrzeposvätenie biskupské.

Pred opravdivým posvätením kňazstva obdrží kňaz od
biskupanajprv šest' posvätení: štyri nižšie, ktorýmido
stávajú moc -ku konaniu niektorých nízkych služieb cirkev
ných; dve vyššie: ktorými sa ten, čo má byť vysvätený za
kňaza, stáva podjahen a jahen, a tým dostáva už moc
vysoké a veľmi dôležité služby cirkevné konať. Podjahcn
spieva pri sv. mši epištolu a smie brať do ruky posvätné
nádoby. Jahen spieva evanjelium; smie i kázať, prijímať dávať
a krstif, keď mu biskup i to dovolí. Len po tomto posvätení
nasledujepo svätenie kňazstva. Tých šestoro posvätení
sú stupne, - po ktorých sa mužovia službe božej venovaní
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k hodnosti kňazskej dostávajú; lebo oltár, na ktorom kňaz
najsvätejšiu službu božiu koná, je miesto sväté, ku ktorému
viacej stupňov vede.

Ešte vyššie jako posvätenie kňazstva stoji posvätenie
biskupa,_ktorým kňazovi biskupská moc udelená býva.
Biskup môže viac ako kňaz, biskup krom všetkého toho, čo
kňaz môže, má moc i sviatosť birmovania udeľovať, kňazov
a biskupov sviacať a cirkev božiu riadiť; biskup má jako
pravý nástupca apoštolov úplnú moc kňazskú. Ani pápež
nemá vyššie posvätenie, aj ten je len biskup; rozdiel je len
ten, že pápež riadi celú cirkev i biskupov a biskupi len
čiastky cirkve, a biskupi môžu svätiť kňazov za biskupov,
len keď pápež k tomu privoli.

Kto je raz posvätený za kňaza, ten ostane vždy a na
veky kňazom; ako človek pokrstený nikdy neztratí krst. Po
svätenie kňazské vtlačuje v duši nezmazatel'ný znak,
t. j. to z duše kňaza nikdy vzaté alebo zrušené byť nemôže.
Kto je raz posvätený za kňaza, ostane takým vždy, tu na
zemi, i tam vo večnosti. Keby taký povedal: „Nechcem alebo
prestanem byť kňazom“, to darmo hovorí; premení len odev
a ztratí práva kňazské, t. j. právo vykonávania kňazskej
moci, a to právo biskup i odnima zlým kňazom za pokutu,
ale posvätenie kňazské ani im nikto nevezme ani ho neztratia.

Protestanti nemajú posvätenia kňazstva. Ich duchovní,
alebo ako ich volajú, slova božieho kazatelia, nie sú kňazia,
lebo nedostali od biskupa posvätenie. Oni hovoria, že všetci
veriaci sú rovni, všetci sú kňazia, lebo vraj sv. Peter po
vedal, že všetci kresťania sú „kráľovské kňazstvo“ (l.
Petra 2, 9.); ale z toho tak málo pochádza to, že všetci
kresťania sú kňazia, jako že všetci kresťania sú králi. Tým
slovom chce sv. apoštol to povedať, že všetci kresťania sú
skrze sv. krst povinovati vnútornú čili duchovnú ohetu viery,
nádeje a lásky, poklony a sebazaprenia Bohu prinášať.

342. K čomu dostávajú vysvätenz' kňazi moc duchovnú?

Vysvätení kňazi moc duchovnú dostávajú k tomu,
aby 1. mohli svätú omšu Bohu obetovať; 2. sviatosti
prisluhovať; 3. slovo božie hlásaf.
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Moc duchovnú poznáte už z toho, čo sme sa učili, a
zo svojej zkúsenosti. Viete, čo kňazia robia a to robia zo
svojej duchovnej kňazskej moci. Kňazia majú moc 1. sv.
omšu slúžiť. Tú moc dal im ježiš pri poslednej večeri,
keďpovedal im „Toto čiňte na moju pamiatku“. Kňazia
majú moc 2. sviatosti vysluhovať; oni krstia, hriechy
odpúšťajú, poslednie pomazanie udeľujú, sviatosť stavu man
želského prisluhujú. A kňazia majú moc 3. slovo božie
ohlasovať. Túto moc dal im Ježiš týmito slovami: „lďte a
učte všetky národy, krstiac ich v mene Otca
i Syna, i Ducha svätého, učiac ich zachovávať
všetko, čo som prikázal vám“ (Mat. 28, 19.). Hl'a, aj
krstiť tak kázal im, teda sviatosť prisluhovať, aj učiť, čo on
prikázal, t. j. jeho slovo ohlasovať.

Deti moje! Preukazujte kňazom, jakožto námestníkom
Boha a prislúhovatel'om svätých tajomství jeho vždy podlžnú
úctu a poddanosť.

Ctí žehnané kňazské hlavy,
ruky tiež posvätené;
v nichž spočíva každodenne
Božstvo pre vás vtelené.

„Ostatnie dobrodenia božie by vám bez kňaza nič ne
osožily. Čo by vám osožil dom plný zlata, keby ste nemali,
kto by vám dvere doňho otvoril? Kňaz má kľúč k nebeským
pokladom, on otvára dvere, on je vladárom ,dobrého Boha,
správcom jeho pokladov“. Ani svätí anjelia nemajú tak'ú moc.
Preto zaslúžia úctu. Kňazia sú naši duchovní otcovia a
vodcovia na ceste k Bohu; preto máme k nim byť dôverní,
oni zaslúžia našu lásku a'poddanosť.

Jesto dost' takých zlých ľudí, ktorí kňaza nemôžu vystáť.
Vy, deti moje, nikdy nedržte s takými nepriatel'mi kňazov.
Takí ľudia sú od diabla najatí. Diabol nenávidíkňazov, lebo
mu odnímajú duše; preto skrze takých ľudí luhá všeličo
zlého na kňazov. Ale tomu sa my riedivíme, lebo veď i na
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Pána ježiša jeho nepriatelia luhali. Keď teda s takým člo
vekom sa sídete, ktorý potupuje kňazov, s tým sa nepria
teľte; neverte mu, ten s vami nymyslí dobre. (K. Müller.)

Modlievajte sa, aby Boh dával svojej cirkvi dobrých,
nábožných, svätých kňazov.

Kto si z kňazov posmech robí,
Ten prv - neskôr zle pochodi.

Posvätenie kňazstva je prekrásna služba božia. To ste
vy ešte nikdy nevideli. Porozprávam vám, ako sa to stáva:

Biskup udel'uje posvätenie kňazstva týmto
spôsobom:

Pod sv. omšou pri epištole l. povolani na kňaz
stvo padnú tvárou svojou na zem pred oltáromna
vyznanie, že sú síce nehodní tak dôstojného úradu, ale že
svetu odomreť a zcela Bohu sa zasvätiť chcú.

2. Keď povolaní na kňazstvo tvárou na zemi ležia,
modlí sa biskup s prítomnými kňazmi Iitánie ku
všetkým Svätým, aby sa u Boha primlúvali, by tých vy
volených požehnať, posvätiť a pomazať ráčil.

3. Po litániach vstanú vyvolení a biskup i ostatní
kňazia vzkladajú ruky svoje na hlavu každého
z nich na znamenie, že Duch svätý vstupuje do nich, aby
úrad kňazský náležite a sväte „konať mohli.

_ 4. Nato biskup vyvolenému na kňazstvo pre
loží štólu pres prse v podobe kríža na upamätovanie,
že kňazskú moc, ktorú štóla predstavuje, náležite konať bude,
jestli lásku k Ukrižovanému v srdci svojom ustavične zachová.

5. Potom biskup oblečie vyvoleného v ornát
(v kňazské vrchné rúcho mešné) na znamenie, že klade na
neho bremeno úradu kňazského. Na tom ornáte je zadnia
čiastka svinutá na znamenie, že vyvolený ešte všetku moc
kňazskú neprijal.

6. Biskup maže vyvoleným prednie dva prsty
a dlane svätým olejom na znameníe, že ich ruky sú posvä
tené, a obdržaly moc, Tela Božieho sa dotýkať a požehnania
v mene božom udeľovať.

7. Biskup podáva svätenému kalich s vínom
a kališnú mištičku s hostiou, čím vyznamenávato, čo
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pri podávaní hovorí k nemu: „Prijmi moc, prinášať Bohu
obetu a slúžiť mšu jako za živých tak za mrtvých“.

8. Pred obetovaním prinesie každý novopo
svätený horiacu voskovicu biskupovi, na znamenie
svojej horúcej lásky k Bohu i k ľuďom, z ktorej seba službe
božej odovzdáva.

9. Od tej chvíle, čo biskup posväteným kalich a kališnú
mištičkupodal, čítajú oni nahlas kľačiac svätú mšu
a prijímajú z rukybiskupovej,ale len pod spôsobom
chleba na znamenie, že prijímanie pod obojím spôsobom
ani kňazom nenie nevyhnutne potrebné.

10.Po svätomprijímanírieka novoposvätený apo
štolské vyznanie viery;' preto že kto má učiť vieru
Kristovu, sám musí byť pevný v tejže viere.

11. Po vyznaní viery vloží biskup obidve ruky
svoje na hlavu novoposväteného kňaza a rieka: „Prijmi
Ducha svätého, ktorým odpustíš hriechy, odpúšťajú sa im a
ktorým ich zadržíš, zadržané súl“ Na to spustí sa mu dolu
zadnia dosaváď svinutá časť ornátu na význam, že mu je už
úplná moc kňazská daná.

12. Naposledyvezme biskup obidve ruky novo
posväteného medzi svoje a pýta sa ho: zdáližjemu
a jeho nástupcom úctivosť a poslušnosť sľubuje? A na od
povedz „Sľubujem“ bozká ho so želaním: „Pokoj Pána buď
vždycky s tebou!“

7. O stave manželskom.

343. Čo je stav manželský?

Stav manželský je sviatosť, v ktorej dve svobodné
osoby, muž a žena, do nerozlučiteľného sväzku ži
vota vstupujú a od Boha milosť obdržujú, aby po
vinnosti manželské až do smrti verne plnili.

Čo by ste z tejto otázky dobre nerozumeli,.to pri nasle
dujúcich vysvetlím.

Stav manželský ustanovil sám Boh v raji, keď Evu stvoril
a dal Adamovi za manželku, aby oba až do smrti spolu žili
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a svoje dietky nábožne vychovávali. Podľa toho ustanovenia
má stav manželský pozostávať len medzi jedným mužským
a jednou ženskou a byť nerozlučiteľným až do smrti jednej
alebo druhej stránky; lebo Boh stvoril len jednoho muža a
jednu ženu a spojil, sosobášil ich do sväzku nerozlučitel'ného.
Ježiž Kristus stav manželský povýšil na sviatosť, udelil mu
zvláštnu milosť, aby manželia povinnosti stavu svojho až do
smrti verne plnili. Sv. Pavel (Efez. 5, 32.) nazýva stav man
želský „velikou sviatosťou v Kristu a v cirkvi“. Sv. cirkev
vždy učila a verila, že stav manželský je sviatosť.

344. Ktoré sú povinnosti manželov?

Povinnosti manželov sú: 1. aby v láske a ver
nosti spolu žili; 2. aby dietky svoje nábožne vycho
vávah. '

O týchto povinnosťach tí, ktorí do stavu manželskéko
vstúpiť zamýšľajú, budú od ich duchovného otca vtom čase
zvláštne vynaučovaní.

* Do stavu manželského vstúpiť môžu ti, ktorých man
želstvo žiadna prekážka nečiní neplatným, alebo zaká
zanýnL

Prekážky stavu manželskéhosú dvojaké: rozlučujúce,
a zakazujúce. Cirkev svätá zakazuje v istých okolnosťach
istým osobám vstúpiť do stavu manželského; tie okolnosti
sú prekážkami stavu manželského. Sú okolnosti, čili príčiny,
ktoré stav manželský činia neplatným; ktorí v tých okol
nosťach vstúpili by do stavu manželského, nie sú manželia
a majú sa rozlúčiť, stav ich manželský je rozlučiteľný.
V takom neplatnom manželstve by boli. keby jedna stránka
nebola pokrstená (katolík a židovka), alebo keby už s dru
hým žila v platnom manželstve; keby blízki pokrevní a pri
buzní (rodina) bez cirkevného d0volenia (uľavenia, dispen
sacie) do stavu manželského vstúpili, alebo keby niekto
z prinútenosti (násilím) do stavu manželského vstúpil.
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* Sú ešte aj iné prekážky rozlučujúce. Niekedy cirkev
z vážnych príčin dáva dovolenie k sobášu aj pri tých prí
čínách. Toto dovolenie menuje sa uľavenie,dispensacia.
Dobrí, horliví katolíci zriedka prosia dispensaciu, oni radšej
zachovávajú zákony cirkevné.

* Druhé okolností zas činia stav manželský zakáza
ným; tak ku pr. keď jedna stránka nie je kresťanom-kato
líkom, alebo keď manželstvo nebolo tri razy v kostole pred
bežne ohlásené. - Kto s prekážkou zakazujúcou bez do
volenia cirkevného (dispensacie) vstupuje do stavu man
želského, ten pácha hriech, ale jeho manželstvo je platné.

345. ]ako menujeme to manželstvo, v ktorom jedna stránka
je katolíkom, druha' ale je krest'anom nekatoh'konz .9

To manželstvo, v ktorom je jedna stránka kato
líkom, druhá ale kresťanom nekatolíkom, menujeme
miešaným manželstvom.

Cirkev svätá v istých okolnosťach zakazuje stav man
želský; taký pád je, keď katolík chce si vziať za manželku
nekatolíčku, alebo keď katolíčka chce isť za manželku k ne
katolíkovi. Také manželstvá nazývajú sa miešané man
želstvá. '

346. Prečo zakazuje cirkev miešané manželstva' ?

Cirkev miešané manželstvá zakazuje preto, lebo
v nich 1. stránka katolícka náboženstvo svoje ťažko
môže vyznávať, ba ľahko ho i ztratí; 2. katolícke
vychovávanie dietok je v nich zriedka možné.

Manželia majú mať jednaké náboženstvo. Miešané man
želstvá cirkev zakazuje 2 veľmi vážnych príčin. Manželia ne
môžu sa spolu modliť; nechodia spolu do kostola; čo jeden
viac musí milovať, ako všetko na svete, svoju vieru, to ten
druhýnenávidí:stránka katolícka svoje nábožen



]74

stvo ťažko môže vyznávať a popúšťaa tak ľahko
ho i ztratí. - Aleaj katolícke vychovávanie die
tok je v miešaných manželstvách zriedka mož
né. Deti nevedia, či majú s otcom držať, či s matkou vo
veciach náboženstva, najmä po smrti katolíckej stránky bývajú
deti nútené, aby odpadly od viery svojej.

* Kto nie pred katolíckym kňazom vstupuje do manžel
stva a tým spôsobom dovoľuje, aby dietky jeho nie v kato
líckom náboženstve boly vychovávané, ten pácha ťažký hriech
a priťahujena seba pokutu vytvorenia z cirkve.

Miešané manželstvá musí cirkev svätá nenávideť, a nikdy
by ich nedopustila; ale niekedy predsa s ťažkým srdcom ich
dovolí, aby sa niečo horšieho nestalo.

3437. Kedy dovoľuje cirkev svätá miešané manželstvo?

Cirkev svätá miešané manželstvo dovoľuje vtedy,
keď 1. stránka katolícka slobodne zachovávať môže

svoje náboženstvo; 2. keď stránky sľúbia, že každé
dieťa svoje v náboženstve katolíckom vychovávať
budú.

.* Stránka katolícka usilovať sa musí, aby svoju stránku
nekatolícku o katolíckom náboženstve poučila a nazpät do
cirkve priviedla.

* V Uhorsku sľub ohľadom katolíckeho vychovávania
dietok treba prv, nežby stránky miešaného manželstva do
stavu manželského vstúpily, hodnoverne napísať pred mešťa
nostom, alebo pred okresným sudcom, buď pred slúžnym,
budto pred kráľovským notárom.

348. Čo majú najprv učinz't'tí, ktorí do stavu manžel
ského vstupujú ?

Ktorí do stavu manželského vstupujú, najprv
svojmu farárovi oznámiť majú svoje zasnúbenie a
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pred sobášom musia sa vyspovedať a k sv. priji
maniu pristúpiť.

Ktorí do stavu manželského vstupujú, musia najprv
svojmu farárovi oznámiť, že sa chcú sobrať, že majú úmysel'
vstúpiť do-stavu manželského. Pred sobášom musia sa vy
spovedaťasviatosť oltárnu prijať. Sviatosť stavu manželského
je sviatosť živých, ona rozmnožuje milosť posväcujúcu; teda
ten, ktorý ju prijíma, musí byť v stave milosti posväcujúcej.

349. Pred kým musia zasnúbenci do stavu manželského
vstúpiť?

Zasnúbenci do stavu manželského vstúpiť musia
pred svojim farárom, alebo pred jeho námestníkom
v prítomnosti dvoch svedkov.

* Zásnúbenci pred svojim farárom, alebo pred námest
níkom jeho vyslovia sa, že do stavu manželského vstupujú,
a kňaz na to požehná ich manželstvo.

* Ešte vám musím niečo veľmi dôležitého povedať. Dla
krajinských zákonov musia tí, ktorí sa chcú sobrať, ísť k'ma
trikárovi, a pred týmto svetským úradníkom sa osvedčiť, vy
znať, že chcú spolu vstúpiť do stavu manželského. Preto, že
to tak civílny, t. j. občiansky zákon žiada aže pri tom
len občianska vrchnosť má robotu, nuž to voláme civil
nym alebo občianskym manželstvom. Ale takí, čo už
u matrikára boli, ešte nie sú právoplatní kresťanskí man
želia. Lebo stav manželský je sviatosť, a sviatosť neudeluje
žiaden svetský človek. Mladoženísi musia teda ísť do kostola,
a cirkevne sa dať sobášiť, t. j. sviatosť stavu manželského
prijať; len tak stávajú sa opravdivými kresťanskými manželmi.
Teda taki mladoženísi, ktorí by_sa len občiansky a nie cir
kevne sobášiť dali, vytvárajú sa z obcovania cirkve a ne
môžu brať podiel na jej prostriedkoch milosti, nemôžu pri
jímať sviatosti, na pr. spoveď, prijímanie, ba ani sviatosť
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poslednieho pomazania: nemôžu byť krstnými rodičmi, ani
svedkami a starejšími pri sobáši a keby bez lútosti zomreli,
nebudú cirkevne pochovaní, t. j. kňaz nepochová ich a sv.
omša nebude sa slúžiť za ich dušu.

* Kresťanské manželstvo je dľa zákona Božieho nero z
lučiteľným. Z vážnych príčin svätá stolica, čili cir
kevný súd, manželov odlúčiť môže, aby nemuseli spolu žiť;
ale dokiaľ obidve stránky žijú, ani jedna z nich nemôže
vstúpiť do nového manželstva.

* Pán ježiš hovori: „Čo Boh spojil, nech človek neroz
lučuje“.

Ešte vám vyložím obrady cirkevné pri sobáši.
Tí, ktorí do stavu manželskéko vstupujú, musia byť naj

prv trikráť v kostole ohlašovaní, aby prekážky, pre ktoré
by sosobášení byť nemohli, na javo vyšly; lebo každý, kto
by o nejakej prekážke niečo vedel, musí takú na fare oznámiť.

Sobáš deje sa týmto spôsobom:
1. Ženich a nevesta prijdu do kostola so svedkami a

prikľaknú k oltáru na znamenie, že od Boha žiadajú
a prijímajú milosť sviatosti stavu manželského.

2. Kňaz pýta sa ženíchov, či svobodnou
vôľou a z lásky vstupujú do stavu manželského, a sved
kov pýta sa, či o žiadnej prekážke medzi ženíchami nevedia;
aby totižto mladoženísi sviatosť túto nedovoleno, alebo ne
platne neprijali.

3. Kňaz žehná prstene mladoženíchov a nastýka
prsteň ženíchov na prst neveste a prsteň nevestin na prst
ženíchovi - na napomenutie, že jako ten prsteň nemá za
čiatku.ani konca, tak i ich vernosť má byť večná a neroz
delená.

4..Na to pýta sa kňaz mladoženíchov, či ozaj
chcú sa sobrať a povinnosti stavu manželského svedomite
plniť; lebo len keď je to ich úprimná vôľa, môžu hodne
prijať požehnanie, ktorého im kňaz udeliť chce.

5. jaknáhle mladoženísi svoju úprimnú vôľu vyjavili, že
chcú do stavu manželského vstúpiť a jeho povinnosti plniť,
modlí sa kňaz, aby Boh milosťou svojou potvrdil to
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požehnanie, ktorémladoženíchom v znamení svätého kríža
udeľuje. “' "

6. Po požehnanímladoženísipodajú si pravé ruky
na znamenie, že chcú v každej potrebesebe pomocnú ruku
podávať, lásku a vernosť sebe zachovávať a že nikdy jeden
druhého neopustia.' '

7. Kňaz viaže spojené ruky mladoženíchov
štólou na znamenie, že ich manželstvo je mocou kňazskou
potvrdené, aby bolo sväté a nerozviazatelné; - a žehná' ich
znamením svätého kríža na upamätovanie, že milosť božia
vo sviatosti stavu manželského zo zásluh ukrižovaného ježiša
Krista sa udeľuje. _

8. Po sviazaní rúk štólou ženísi prisahajú, .kľačiac
a položenýma na križik dvoma prstami, jeden za druhým,
že sa vo spolok až do smrti milovať budú a v žiadnom
protivenstve neopustia.

9. Po tejto prísahe dá kňaz ženíchom križik
bozkať na znamenie, že keď budú Krista Pána vrúcne mi
lovať a v neho vždy dôverovať, vtedy zostanú verní tejto
prísahe až do smrti.

10. Naposledykňaz pokropí ženichov svätenou
vodou na znamenie želania, aby požehnanie nebeské jako
rosa na nich zostupovalo,- a na napomenutie, aby
milosť božin, ktorú obsiahli, skrze čistotu srdca svojeho vždy
zachovávali.

- Keď niekto po náležitom rozmyslení odhodlá sa do
stavu manželského vstúpiť, nech vyvolí'si za spoločníka ži
vota takého človeka čnostného, ktorý nie na prekážku, lež
radšej na pomoc môže mu byť v obsiahnutí dušného spa
senia.

Nehl'aď na krásu, bohatstvá,
keď vstupuješ do manželstva.

Deti moje! Ďakujte Bohu, že tak dobrotive stará sa
o každý stav udeľovaním svojich milosti! Ďakujte Bohu Je
žišu Kristu, že pre naše spasenie vôbec sviatosti založil a že
nás povolal do svojej cirkve, v ktorej účastnými byť ,mô
žeme všetkých tých dobrodeni, ktoré nám on k našemu 'duš~~
nému spaseniu vo sviatosťach zanechal.

12
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Od koliebky po hrob tmavý
cirkev, jako matka pravá,
pečuje o dietky svoje,
by nám svitla večná sláva.

Aby ste prevelikých dobrodení, ktoré sv. sviatostí ude
l'ujú, účastnými byť mohly, vždy sa k ich prijímaniu náležite
pripravujte, a po prijímaní sviatostí s dosiahnutou milosťou
verne spoluúčinkujte, aby ste vždy lepšími, nábožnejšími,
Bohu milšími sa staly a tak večné spasenie v nebi dosiahly.

II. 0 sväteninách.
(O posväteniach a žehnaniach.)

350. C0 rozumieme pod sväteninami?

Pod sväteninami rozumieme zvlášte tie veci,
ktore' cirkev posväcuje, ku príkladu svätenú vodu.

* Sväteninami menujemei posvätenie; alebo požehnanie
osôb alebo vecí.

Cirkev svätá posväcuje. Cirkev sv. pri posväcení osoby
alebo veci z obyčajného užívania vylučuje a k svätému užívaniu
ustanovuje. Sväté alebo nábožné užívanie je, užívanie lebo
k službám Božím alebo k našemu úžitku. K službám Božím
bývajú posvätené kostoly, oltáre, rúcha a nádoby mešné,
zvony, hrobitovy, oleje, sviece. 'Cirkev pri posvätení do
zvláštnej ochrany Božej odporúča a ctihodnými činí tie veci,
či predmety, ktoré sú k službám Božím obetované.

Cirkev svätá žehná. Pri žehnaní cirkev praje od Boha
dobré, čili prosí Boha, aby tým osobám a veciam, ktoré
ona žehná, popriat ráčil svojho dobrodenia a zvláštne po
moci proti každému zlému. Cirkev svätá žehná osoby, vodu,
soľ, chlieb, víno, ratolesti, zbožie atď. Pri žehnaní cirkev

'žiada a nám udeľuje pomoc Božiu k úžitku duše i tela, ku
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pr. keď sv. sviatosťou oltárňou požehnanie dáva, alebo keď
zbožie alebo pokrmy požehnáva.

Všetko, čo cirkev k službám Božím alebo k nášmu ná
božnému užívaniu posväcuje alebo žehná, menujeme sväte
ninami. _

Aj sväteniny sú prostriedky milosti, ale nie tak sväté,
dôležité a potrebné jako sviatosti, ale predsa veľmi užitočné.

Sväteniny podobajú sa sviatosťam, lebo i sväteniny sú
viditeľné znaky, ktoré nám slúžia k dosiahnutiu božej pomoci
a milosti a k našemu posväteniu. Ale je medzi sväteninami
a sviatosťamivelký, podstatný rozdiel. l. Sviatosti sú od
Krista Pána ustanovené a sväteniny od cirkve, ktorej ježiš
Kristus dal k tomu moc. 2. Sviatosti účinkujú milosť vtých,
ktorí ich hodne prijímajú, tak iste, jako celkom iste bývame
svetlom slnca osvietení, keď len oči nezažmún'me; a pri
sväteninách cirkev svätá len prosí, aby Boh svoju milosť
udeliť ráčil tým, ktorí ich nábožne užívať budú. 3. Sviatosti
zrovna účinkujú alebo rozmnožujú posväcujúcu milosť a svä
teniny len pomáhajú, aby sme niektoré skutočné milosti ob
siahli.

Sväteniny máme nábožne užívať, t. j. nie jako oby
čajné nesvätené veci, ale jako k službám božím, k úcte
božej, k rozmnoženiu nábožnosti, k dosiahnutiu zvláštne
ochrany božej a požehnania božieho.

Modlitba cirkve svätej má zvláštnu moc, poneváč
s kňazom, ktorý sa pri žehnaní a posviacaní v mene cirkve
modlí, modlí sa ježiš Kristus, hlava a ženich cirkve, všetci
svätí na nebi, ktorí boli synovia a dcéry cirkve, pápež, bi
skupi a všetci veriaci. Taká modlitba je doista mocnejšia,
jako keby si sa ty modlil tú modlitbu sám pre seba.

Cirkev pri žehnaní a svätení modlí sa k Bohu za od
pustenie časných trestov, všedných hriechov, potom za po
moc, milosť k dobrým činom, za ochranu proti zlému duchu
a za mnohé telu i duši užitočné veci, na pr. pri svätení
vody modlí sa cirkev, aby tá voda slúžila k odháňaniu
zlého ducha a k oddialeniu nemocí; to sú všetko veci, ktoré

12"



180

sú pred Bohom viac hodně, jako poklady striebra a
zlata. Ale akokoľvek je mocná modlitba cirkve za tieto veci,
sväteniny ich vždy neúčinkujú, neprinášajú kresťanovi; vy
slyšanie závisí od'múdrej prozreteľnosti božej, potom ob
zvlášte od toho, či je tých vecí ten hoden, kto sväteniny
užíva, a či telesná pomoc bola by užitočná jeho duši.

Kresťania,katolíci najviac užívajú svätenú vodu. To
je starodávna obyčaj v cirkvi. Verejne so spevom kropí kňaz
veriacich svätenou vodou v nedeľu pred sv. omšou. Tým
bývajú veriaci napomínaní, aby pri sv. obete boli prítomní
s čistým srdcom, a preto aby teraz vzbudili v sebe žiaľ a
ľútosť nad hriechami. V každom dome má byť svätenička,
nádoba so svätenou vodou, lebo nábožný krest'an často
kropí sa svätenou vodou; Nábožný kresťan prežehnáva sa
svätenou vodou, nielen keď do kostola vstupuje, alebo z neho
vychádza, ale i doma, keď ráno vstane, alebo večer na od
počinok sa poberá, keď ide von alebo vnútor, a inokedy
tiež, a prosí pri tom Boha, aby bol skrze krv Krista Pána
vždy viac očistený a vo všetkých nebezpečenstvách tela
i duše ochránený.

Pokrop ma, Bože milost'ou,
ochraňuj pred všetkou zlost'ou,
skrz Kristovo umučenie,
udel' mi večné spasenie.

(Nepotrebuje vysvetlenia.)

Teraz vám ešte pospomínam a vysvetlím niektoré že
hnania a síce:

a) Žehnania osôb:
1. Žehnanie šestinedieľky.

]ako Panna Maria Ježiša Krista v chráme jeruzalemskom Bohu
Otcu predstavila a za neho obetu dvoch holúbkov dala; tak prichá
dzajú matky kresťanské po pôrode s dieťaťom svojím do chrámu na
›úvod«, aby dieťa svoje Bohu obetovaly, obetu nejakú daly a pože
hnanie od kňaza sebe vyprosiLy.

Žehnanie šestinedieľky čili úvod koná sa
nasledujúcim spôsobom:

Šestinedielka očakáva kňaza vo dverách chrámových na
znamenie poníženosti svojej, s ktorou o požehnanie cirkve
prosí
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2. Tam šestinedieľka dostane do ruky rozžatú sviecu
na znamenie, že kňaz ide sa nad ňou modliť, aby jej Boh
poprial milosti, by dieťa svoje vo svetle pravej viery a ho
rúcej láske k nej vychovala.

3. Po modlitbách kňaz podá štólu šestinedieľkea
uvádza ju do chrámu pred oltár na znamenie, že cirkev
svätá uvádza uzdravenú matku i dieťa na milosť božiu.

Pri oltáre čita kňaz evanjelium o očisťovani Panny Marie
a pokropi šestinedieľku svätenouvodouna znamenie,
že jej obetovanie tým milšie bude u Boha, čim čistejšie bude
jej srdce a čím viac sa usilovať bude skrze kresťanské vy
chovávanie čistotu a nevinnosť dieťaťa svojho zachrániť.

2. Požehnanie sv. Blažeja.
Na deň sv. Blažejavezme kňaz dve horiace sviece

a prikladá ich križom k hrdlu veriacich, riekajúc: „Skrze
orodovanie svätého Blažeja, biskupa a mučenika nech ťa
ochráni Pán od všetkého bolenia hrdla. Ve meno Otca i Syna
i Ducha svätého. Amen.“ To sa koná pre zázrak, ktorým
sv. Blažej kedysi jedno dieťa ktorejsi nábožnej matky sv.
krížom od smrti vysvobodil. Dieťaťu totižto spriečila sa
rybacia kostička v hrdle, tak že žiadnym prirodzeným spô
sobom vytiahnutá byť nemohla.

3. Žehnanie mrtvého tela. (Pohrab.)
Pri pohrabe modlia sa kňaz i veriaci u mrtvého, aby

Boh zomrelému večné odpočinutiea slávu nebeskú dať ráčil.
Kňaz kropi mrtvé telo svätenou vodou na znamenie

prosby, aby Boh zomrelého od všetkej škvrny hriechu očistiť
ráčil.

Kňazkadidlom okuruje mrtvé telo naznamenie
žiadosti, aby prosba naša za zomrelého jako dym kadidla
knebu vystupovala, a jako vôňa kadidla Bohu príjemná bola.

Pripochodepohrabnomnahrobitovl.zvonisa
zvonami zomrelému na úctu, ktoroucirkevveriaceho
svojho k večnému pokoju sprevádza, a živým na napo
menutie, že sa za zomrelého brata (sestru) modliťmajú;
2. spieva sa kajúčny žalm Miserere na upome
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nutie, že i my umret musíme, a že pokánie činit máme,
dokiaľ žijeme.

Mrtvé telo pochováva sa' do zeme, leboono
je zo zeme učinené a do zeme sa navracuje, pokiaľ ho hlas
Sudcu k životu nevzkriesi.

Na hrob pochovaného zasadzuje sa kríž,
poneváč kríž je znakom nádeje života večného; preto že na
kríži zomrel Ježiš, ktorý slávne z mrtvých vstal, a kríž bude
sa v sláve skviet na nebi, keď niekdy i my vstaneme z hro
bov svojich.

b) Žehnanie vecí.
Cirkev svätá žehná všetky veci l. znamením svä

tého kríža; preto že nám ježiš Kristus na kríži všetko
požehnanie zaslúžil.

2. Kňazprižehnaníkropi veci svätenou vodou,
aby tí, ktorí ich užívať budú, od všetkej nečistoty a nebez
pečenstvatela i duše zachránení boli a na u pam ätovanie,
že žehnaných veci z čistého a nábožného úmyslu, na čisté
ciele, a nie z povery užívat' máme.

1. Žehnanie vina na deň sv. Jána Evanjelistu.

Cirkev svätá žehná víno na deň sv. Jána Evanjelistu na
pamiatku onoho zázraku, keď sv. ján jed k pitiu mu podaný,
neškodným učinil. Kňaz žehnajúci víno prosí Boha, aby sme
nápojov bez uškodenia požívať mohli; v poživaní vína máme
teda byť mierni a nikdy Boha neobrážať.

2. Žehnanie sviec.

Cirkev žehná na slávnosť očisťovania Panny Marie sviece,
ktoré Pána Ježiša vyznamenávajú. Veriaci dávajú tieto sviece
do rúk umierajúcim, aby sa umierajúci Ježišovi celkom po
ručil, ktorý dušu jeho z tmavej smrti do svetla večného k Ot
covi nebeskému vyprevadí.

- Milé deti! Veci, ktoré cirkev svätá posvätila, meno
vite svätenú vodu, užívajte s náležitou úctivostou a pobož
nosťou. V úcte ich držte a len tak ich užívajte, jako cirkev
chce, aby ste ich užívaly. S posvätenými vecmi, s krížami,
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ružencami, agnúšťokami atd. nerobte žarty alebo posmechy,
ako keby to boly len obyčajné veci; nikdy ich neužívajte
z povery. S náležitou úctivosťou budete užívaťposvätené veci,
keď ich úctive zachovávate, pri sebe nosíte alebo nábožne
bozkávate atď. 8 náležitou pobOžnosťou ich užívate, keď ich
s pobožným, veriacim úmyslom, na čisté ciele, k úžitku duše,
so skrúšeným srdcom a oddaní do vôle božej užívate: vtedy
skrze modlitbu a žehnanie cirkve svätej obsiahnete veľké
milosti od Boha.

V nehodách a v pokušeni
užívaj vždy sväteniny.

Sv. Terezia mala veľkú dôveru k svätenej vode. „Mno
horáz som zkúsila, hovorí, že od ničoho tak neuteká zlý
duch, ako od svätenej vody... Uznávam, jak dôležité je
všetko, čo cirkev nariadi; a veľmi sa radujem, keď i vidím,
že slová posviacania takú silu udeľujú vode, a že je tak
veľký rozdiel medzi svätenými a nesvätenými vecmi“.

Traja vysokí vojenskí dôstojníci sadli si ku kartám.
Vonku len tak triaslo sa nebo od hrmenia a blýskania. To
bola hrôza. Najväčší z nich, ačkoľvek najmladší, nechcel sa
kartovať v takej hrôze. Tí ostatní dvaja sa mu posmievali,
že či si nezapáli hromničku (svätenú sviecu) od strachu.
„Páni, povedal ten najmladší, dovoľte, aby som ozaj zapálil
svätenú sviecul“ Povedal to s nábožným úmyslom a vyšiel
2 izby. Tu strašne zahrmelo a udrelo, až sa tak celý dom
ztriasol. Najmladší dôstojník ponáhľal sa k svojim dvom ka
marátom. A tí obydvaja ležali na zemi; zabil ich hrom.
(Salzb. Kirchenblatt.)

lll. O modlíłbe.
1. O modliłbe vôbec.

Z vlastnej sily nemôžeme ani veriť, ani prikázania božie
zachovávať. K tomu potrebujeme milosť božiu. Milosť božiu
dáva nám P. Boh skrze sviatosti, sväteniny a modlitbu, preto
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sviatosti a modlitbu nazývame prostriedkami milosti. Dosiaľ
učili sme sa o sviatosťach a sväteninách. Ale mimo sviatosti

a svätenin je modlitba, bez ktorej by nám ani sviatosti, ani
sväteniny neboly k úžitku, lebo by sme ich bez náležitej
prípravy prijimali a užívali, a ktorou sa- P. Boh dá pohnúť,
aby nám udelil milosť lebo sviatosťou alebo mimo nej. Mo
dlitba, deti moje, je taká vážna a veľká vec, že dieťa, ktoré
to nekoná, čo sa v katechisme o modlitbe uči, pomaly ani
to nezachová, čo sa o viere, o prikázaniach a o sviatosťach
učilo. To uznáte, keď na všetko dobrý pozor dávať budete,
čo vám o modlitbe budem hovoriť.

35]. C0 čim'me, keď sa modll'me?

Ked sa modlime, vtedy sa s Bohom vyprá
vame, aby sme ho chválili, jemu ďakovali, alebo
od neho niečo prosili.

Keď sa modlime, obraciame sa k Bohu. K Bohu po
zdvihujeme svoj rozum, svoju vôľu, svoju dušu, svoje srdce.

K Bohu pozdvihnúť seba, obrátiť sa je toľko, jako
svoje myšlienky a žiadosti, svoj rozum a svoju vôľu, svoje
celé srdce odhrnúť od veci, čo sú na zemi a k Bohu, ktorý
je zvlášte na nebi, obrátiť.

Poneváč človek svoje myšlienky, žiadosti a city vždy do
slov oblieka, i keď ich rečou nevyslovuje, preto sv. Otcovia
pomenovali mOdlitbu „primluvou k Bohu“, modliť teda zna
mená rozprávať sa s Bohom.

Pozdvihnúť sa k Bohu. Aká to krása, jaká vznešenosť.
Hľaďte na vtákov z jara! ]ako sa veselo dvíhajú hore do
povetria! Tak pozdvihuje sa v modlitbe myseľ naša, celé
Srdce naše k Bohu. A načo? Aby sme sa s ním dôverne,
láskave rozprávali, s nim úctive obcovali, jako dieťa so svojim
otcom. Keď sa dieťa rozpráva s otcom, lebo mu niečo vy
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práva, alebo .chce sa niečo od neho dozvedeť, alebo za niečo
mu ďakuje, alebo o niečo ho prosí; toto pohýňa dieťa k tomu,
aby sa s otcom rozprávalo. Tak je to i s človekom: aj toho
niečo pohýňa k tomu, aby sa modlil, aby sa s Pánom Bo
hom rozprával. Prečo sa modlíme? Aby sme buď Boha
chválili, jako nášho najvyššieho Pána, buďto je mu
da k 0 v a li j'ako najlepšiemu dobrodincovi, b u ďto 0 d n e ho
niečo prosili, odpustenie hriechov alebo pomoc v po
trebách, jako od nášho najvyššieho pána a najmocnejšieho
spomocnika.

Deti moje! Že sa smieme modliť, to je pre nás tá naj
väčšia česť. Za vela by ste si to považovaly, keby prišiel
sem pán kráľ a vy smely by ste sa rozprávať s ním. Pán
Boh je o mnoho viac ako král' a Pán Boh to rád má, keď
sa s ním shovárate. Povážte len, v modlitbe smie biedny,
hriešny človek rozprávať sa s nekonečným Bohom celkom
tak, ako dieťa s, otcom; a P. Boh to rád má! Kto sa ná
božne modlí, ten vtedy vždy postaví sa medzi anjelov, činí
to isté, čo anjeli u Pána Boha činia. Teda tak sa patrí, aby
si, keď sa modlíš, kľakol na kolená, sopial ruky, očima ne
obzeral sa sem i tam, a čo je hlavné - aby si dušu svoju
-celkom odtrhol od veci, čo sú na zemi.

352. Prečo sa máme modliť?

Modliť sa máme preto, lebo to 1. Kristus Pán
prikázal, 2. poneváč bez modlitby potrebné milosti
neobdržíme od Boha.

_Modlitba je pre nás nielen česť veľká ale i veľká po
vinnosť. Všetci, ktorí vedia, čo je modlitba a jako sa 'majú
modliť,musia sa modliť; lebo modlitba je všetkým
tým k spaseniu potrebná, t. j. kebysa nemodlili,ne
prišli by do neba. Poprvé Kristus Pán prikázal, aby sme sa
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modlili. Kto sa nemodlí, prestupuje prikázanie božie, obráža
Boha, odtŕha sa od neho, musí zahynúť. Po druhé: bez
modlitby nemôžeme obdržať milosti od Boha. A kto nemá
milosti Božej, nemôže byť spasený. Bez milosti Božej nemô
žeme veriť, bez milosti Božej nemôžeme prikázanie Božie
zachovávať, bez milosti Božej nemôžeme sviatosti hodne pri
jímať, ako je to k spaseniu potrebné. Aby sme milosť Božiu,
k spaseniu potrebnú obsiahli, musíme sa modliť. To povedal
i Ježiš Kristustakto: „Proste a bude vám dané“ (Luk.
1], 9.). Teda, kto sa nemodlí, nič nedostane.

„Jak smutno to vyzerá včlovekovi, ktorý sa nemodlieva!
O tom sa niektorí učení nábožní ľudia všelijak krásne vy
slovili; poviem vám niektoré také výpovede, naučíte sa ich
zpamäti: „Človek, ktorý sa nemodlí, je jako
lampa bez oleja, telo bez pokvrmu,rastlina bez
vlhkosti, vojak bez zbroja“.l Co stávasa shoriacou
lampou, keď olej vyšiel? Zhasne. Jako povodí sa telu, keď
nedostane pokrmu? Zomre. Co stane sa s rastlinou, keď
nedostane sa jej vlhka? Vyschne. Jako pochodí vojak, keď
napadne ho nepriateľ a nemá zbroja? Nepriateľ premôže ho
a usmrtí. A čo stane sa s človekom, ktorý sa nemodlieva?
Zahyne. O, jako to zle stojí stakým človekom, ktorý sa ne
modlieva!„Bez modlitby nieto čnosti, nieto sily
proti zlému, nieto dobrejsmrti, nietospasenia.
Beda človekovi, ktorý modlitbu zanedbal, ten
je ztratený“.2 Tieto slová si dobre zapamätajte. Poviem
vám ich ešte raz: „Bez modlitby... Že modlitba je k spa
seniu potrebná, to učí isv. Alfons 2 L. tymito slovami:
„Všetci svätí v nebi (vyjmúc malé deti) skrze
modlitbu stali sa spasenými. Všetci zatratení
zahynuli, lebo sa nemodlievali; keby sa boli
modlievali, doista neboli by zahynuli“.3 Sv.
Alfons hovorí: Všetci svätí v nebi (vyjmúc malé deti) skrze
modlitbu stali sa spasenými, t. j. všetci, čo sú v nebi, preto
prišli do neba, lebo sa modlievali. Ale vyjmúc malé deti 

1 Deharbe-Wíttenbrink. Kurz. Handbuch. 810.
'3 Tenže, str. 811.
8 Modlitba, prvá hlava na konci.
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hovorí. Či tie nie sú v nebi? Ba sú v nebi i tie deti, ktoré
po sv. krste umrely, prv než mohly zhrešiť; ale o tých ne
môžeme povedať, že dostaly sa k spaseniu skrze modlitbu,
veď také deti sa ešte modliť nevedely. Sv. Alfons chce po
vedať: Malé deti pokrstené prijdu i bez modlitby do neba,
ale všetci ostatní ľudia, ktorí sú už dospelí, čo k užívaniu
rozumu prišli, nemôžu byť spasení bez modlitby. Poneváč
je modlitba k spaseniu potrebná, poneváč nám do neba po
máha a nám ho otvára, preto môžeme pomenovať modlitbu
i kľúčom od neba, alebo rebríkom do neba“. (K. Möhler.
IV. 17.)

Modlitba je kl'úč tajomný,
ktorým nebe otváranie,
milá reč, ktorou sa s Bohom,
so svätým: rozprávame.

Ale aby ste si nemyslely, že kto chce prísť do neba,
musí sa len modliť. To nie. Musí i veriť, i prikázania božie
zachovávať i sv. sviatosti hodne prijímať. Ale kto sa nemo
dlieva, ten zanedbá i tieto tri veci.

Ktorýsi kňaz šiel do žalára k zločincovi, ktorý bol od
súdený na smrť. Zločinec mal malú knižočku v rukách a
veľmi plakal. Kňaz sa ho pýta: „Čo je to za knižočka?“ On
odpovedá: „To je modlitebná knižočka, čo mi pán farár
dali, keď som prvý raz prijímal. Ach, keby som len túto
knižočku často bol brával do ruky; nebolo by to so mnou
tak ďaleko došlo“. Tak musia hovoriť všetci tí, čo budú do
pekla odsúdení: Keby som sa bol modlieval, nebol by som
sa Boha spustil . . .

Modlitba je človekovi veľmi užitočná. Jej úžitok nedá
sa vysloviť. Len voľačo vám pripomeniem. Modlitba spo
juje nás s Bohom. Keď sa modlíme, odvrátime sa od
zeme a jej vecí a obrátime sa k Bohu; úprimne sa s ním
rozprávame a on sa schýli k nám, vypočúva nás a milosťou
svojou spojuje nás so sebou. - Modlitba spôsobuje
v nás nebeskú myseľ. Kto sa rád modlieva, rád myslí
na nebe, žiada si prísť do neba, chce mať to, čo je v nebi,
na tom má radosť, čo je v nebi; smýšľa ako tí, čo sú v nebi.
- Modlitbaposilňuje proti zlému. Kto sakBohu mo
dlieva, tomu Boh pomáha, aby nepodľahol pokušeniu. Preto
dobrý kresťan modlí sa v pokušeniach. - Modlitba dáva
silu a chuť k dobrému. Kto sa rád modlieva, tomu Boh
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- Modlitba potešuje v biede. Keď prijde na nás zá
nutok, trápenie a protiveň, vtedy Boh na našu modlitbu dá
otechu do srdca, odožene od nás biedu. - Modlitba vy
rosuje pomoc v núdzi a milosť sotrvanlivosti
ž do smrti. Ľudia v úzkosťacha núdzi sa modlia, prosia
omoc od Boha a millioni zkúsili, že keď už núdza bola
ajväčšia, tam pomohla modlitba, t. j. Boh im pomohol,
reto že sa modlili. A modlitba vyprosuje i milosť sotrvania

dobrom až do smrti. To je veľká, veľmi veľká- milosť;
:bo kto v dobrom sotrvá, ten bude spasený.

Ale aby sme mohli byť účastní tohoto úžitku modlitby,
iusime sa dobre modliť.

353. Kedy je naša modlitba Bohu milá?

Naša modlitba je Bohu milá vtedy, keď sa mo
líme pokorne a pobožne v mene Pána Ježiša.

Modlitba naša je pokorná keď uznávame, že sme
labi a nehodní pred Bohom; keď to nahliadame a uzná
ame, že to ani nezaslúžime, aby sme boli vyslyšaní. Ako
okorne prosí žobrák boháča o almužnu! Pred Bohom sme
Iy všetci žobráci. Sami od seba nič dobrého ani mysleť,
ni vykonať nemôžeme, pre každú maličkosť do hriechu upá
ame; keby nám P. Boh nedal svojej milosti, čo by z nás
olo?! - A nielen svoju slabosť máme uznávať pri mo
litbe, ale i svoju nehodnosť. Nie sme my hodní roz
rávať sa s Bohom, toľkoráz ho urážame, že nezasluhu
me, aby na nás hľadel, aby našu modlitbu počúval. Máme
iy prečo pokornými byť pri modlitbe!

Rozpamätajte sa na modlitbu. fariseovu a mýtnikovu.
arisej nemodlil sa pokorne, plný bol pyšných myšlienok,
lk sa staval pred Bohom, ako keby on bol lepší od všet
ých ostatných ľudí. A mýtnik modlil sa pokorne. „Pane,
1d mne hriešnikovi milostivý“, tak sa modlil, a jeho mo
litba l'úbila sa Bohu.
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Pobožne pochádza z tohoto: po Bohu, t. j. že pri mo
dlitbe naše srdce má túžiť po Bohu; na ničom nemá ~pri
modlitbe záležať nášmu srdcu len na Bohu. To, čo pri mo
dlitbe hovoríme, má byť v_srdci, má sa vzťahovať na Boha
a má ísť zo srdca k Bohu. '

l srdce zdvihni s rukami
ku nebesiam s modlítbami.

Teda nenie dosť len ústami sa modliť, aj srdce musí
byť pri tom. Niekto by čítal v tvojej modlitebnej knižočke;
len chce vedeť, čo je v nej. Či sa ten modlí? Nie. Jeho
srdce nenie u Boha, on to nehovorí Bohu, čo v knižočke
vidí. Pri modlitbe musíme mať myseľ pozornú, t. j. musíme
sa chrániť všetkých iných myšlienok, čo nepatria k modlitbe,
kebyineboly zlé, na pr. dieťa myslí pri modlitbe na učenie,
lebo zábavku, obidvoje nepatrí sem. Muž myslí na robotu.
Žena na svoju domácnosť, na deti. Také myšlienky musíme
si vyhodiť z hlavy. Keď z toho nemôžeme, že nám také my
šlienky prišly, nemáme hriech. Ale ked' ich zbadáš a nevy
nasnažuješ sa odohnať ich, máš hriech, všedný síce, ale len
predsa hriech, ktorý ťa pozbavuje niejedneho úžitku mo
dlitby. Preto napomína nás P. Boh vo sv. Písme (Sir. 18,
23.): „Pred modlitbou príprav dušu svoju, a
nebuď ako človek, ktorý pokúša Boha.“ O tých,
čo sa dobrovoľne modlia v roztržitosti, povedal Ježiš Kristus:
„Títo ľudia ctiamaústami,ale ich srdce ďaleko
je odo mňa“ (Mat. 15, 8.).

Na znak našej pokory spíname ruky a kľakáme pri mo~
dlitbe, bijeme sa v prsia. Na znak našej nehodnosti zavie
rame naše modlitby takto: „Skrze Ježiša Krista Pána na
šeho, t. j. modlíme sa v mene Ježiša Krista, čo toľko
znamená: my v sebe vyznávame, že sme hriešnici, ktorí ne
zaslúža vyslyšanía, a že len na to sa spoliehame, že aj nás
P. Kristus vykúpil, aj nám milosti božie zaslúžil. To je toľko,
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jako čo by sme sa pri modlitbe za Pána Krista schovávali,
aby Otec nebeský nehľadel na nás, ale na svojho milého
Syna a našu modlitbu preto vyslyšal, lebo to už nenie naša
modlitba, ale stala sa modlitbou P. Kristovou.

354. ]ako sa máme modliť; ked' od Boha niečo prosíme?

Ked od Boha niečo prosíme, vtedy modliť sa
máme 1. dôverne, 2. vytrvanlive, 3. s odovzdaním
sa do vôle Božej.

Musíme sa' modliť dôverne, t. j. kto sa modlí, musí
veriť a silno úfať, nijak nepochybovať o tom, že Boh jeho
modlitbu vyslyší, jestli že to slúži k jeho cti a k našemu
spaseniu. To tak chce Boh, aby sme mali dôveru k nemu.
On je náš najlepší otec, teda otcovsky smýšľa s nami, chce
nám dobre. Boh je všemohúci, všetko môže obrátiť k na
šemu dobrému. A Boh nám to aj sľúbil: „Proste a bude
vám dano“ - a „čokoľvek budete v modlitbe
žiadať, len verte, že obdržíte, a stane sa vám“
(Mar. 11, 24.). Teda keď sa modlíme, jako sa máme modliť,
môžeme byť istí, že sa nemodlíme darmo. Lebo nám Boh
dá to, o čo sa modlíme, alebo niečo lepšieho dostaneme od
neho. Takú dôveru v Boha mala žena, ktorá krvotok trpela
dvanásť rokov, keď myslela sama u seba: „Keď sa len rúcha
jeho dotknem, budem uzdravená“, a uzdravená bola. Stáva
sa, že ľudia zaslúžia, aby im Boh vytýkal ako matke bratov,
Jána a Jakuba, keď prosila Spasiteľa, aby ti dvaja jej sy
novia sedeli vedľa neho v královstve jeho. „Neviete, čo žia
date“, vytýkal jej Pán Ježiš. Pán Boh dá nám doista, čo
slúži k jeho cti a k našemu spaseniu.

Musíme sa modliť vytrvanlive t. j. vytrvať musíme v mo
dlitbe a neprestávať modliťsa, teda musíme sa modliťbez presta
nia. Boh nás niekedy necháva dlho čakať, kým vyslyší našu
prosbu. My sa modlime a modlíme, ale vyslyšanie len ne
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prichádza. V takom prípade niektorí kresťania tratia nádej,
myslia si: darmo sa modlím, a prestávajú sa modliť. A to
je zle. My musíme sa len ďalej modliťa nesmieme prestávat
sa modliť, bárs nespatríme vyslyšanie. Sobral by si sa do
ďalekého mesta, šiel by si za hodinu a tu pomyslel by si si:
ešte nevidim mesto, doista idem darmo, a vrátil by si sa.
Či ťa nevysmejú, keď prijdeš domov? Áno, vtedy keď ne
vidíme vyslyšanie, modlime sa ešte tým horlivejšie, lebo
môžeme vedet, že P. Boh má s nami svoj dobrý úmysel',
prečo ešte nevyslyšal našu modlitbu. On ju doista vyslyší.
Pomyslite si na to podobenstvo o priateľovi, ktorý prišiel
s cesty, u svojho priateľa klopal a klopať neprestal, kým
mu tento jeho priateľ neotvoril. To sám Ježiš Kristus roz
prával, aby nás k vytrvanlivosti v modlitbe povzbudil. A tá
kananejská žena, či prestala prosiť? Nie. A P. ježiš najprv
ako keby ju nechcel vyslyšať. Keď len ďalej prosila, už sa
i učedlníci ježišovi primlúvali za ňu, aby ju vyslyšal. A Pán
ježiš ani na to nevyslyšal ženu. Žena prosila ešte horlivejšie,
padla k nohám Ježišovýma prosila: „Pane, pomôž mil“
Aj teraz prosila darmo. Ale či prestala? Nie tá. A keď Ježiš
videl jej vytrvanlivosťv modlitbe (prosbe), riekol: „Ó ženo,
veľká je viera tvoja! staň sa ti jako chcešl“

S odovzdaním do vôle božej modli sa ten, ktorý je
s tým spokojný, čo Boh chce. My môžeme sa modliť
s tou úprimnou žiadosťou, aby nás P. Boh vyslyšal, ale ne
smieme Pánu Bohu predpisovať, aby nás hneď alebo tak
vyslyšal, ako si my žiadame. Boh najlepšie vie, kedy a jako
má nás vyslyšať, my musime s tým byť spokojní a musíme
na Pána Boha nechať, aby nás vyslyšal, kedy a jako za
dobré uzná. Krásny priklad nám vtom dal Pán Ježiš. V za
hrade olivetskej modlil sa, aby kalich utrpenia odišiel od
neho, aby ho Otec jeho vzal preč, ale k tej modlitbe dodal:
„Ale Otče môj, nie jako ja chcem, ale jako ty
ch cešl“ Pán Boh najlepšie vie, čo a kedy nám je to dobré.



Ľudia niekedy veľmi zle pochodia, keď silou-mocou si
žiadajú, aby sa stalo, O čo sa modlia. Jedna matka mala
syna jedináčka a ten ochorel nebezpečne. Kňaz, ktorý ho
navštívil, chcel matku k tomu pripraviť, že jej jedináčok
umre. „Odovzdajte sa do vôle božej“, riekol jej. Ale'ona
na to: „Nie a_nie, Boh mi nesmie vziať moje dieťa“. Proti
všetkému očakávaniu chlapec vyzdravel. Následkom zlého
materinského vychovávania stával sa čím ďalej horším. 'Keď
mal dvadsať rokov, pobil sa s kamarátmi, zabil jednoho a
tak dostal sa na šibenicu. Ci by nebolo lepšie bývalo, keby
bol vtedy jako dieťa umrel, keď sa jeho matka nerozumne
proti vôli božej vzpierala? (A. Stolz).

* Deti moje! Nikdy nedajte si to od nikoho povedať, že
modlitba je daromná. Vy vždycky majte dôveru k modlitbe,
majte živú vieru v moc modlitby. Len sa vy modlite, bárs
nevidíte hneď .vyslyšanie. Keď sa vy tak modlite, jako sa
patrí, darmo sa nikdy nebudete modliť. P. Boh dá vám lebo.
to, o čo ho prosíte, alebo niečo, čo je lepšie pre vás.

Kto prosí, ten nosl.

* Vždycky my to neobdržíme, za čo sa modlíme. A
prečo? Tu je, deti moje, viac príčin. Neobdržíme, lebo ne
modlíme sa dobre; nemodlíme sa pobožne zo srdca,
ale len ústami, .nemodlíme sa pokorne, dôverne, s odovzda
ním sa do vôle božej, alebo modllme sa zo zlého úmyslu,
na pr. aby \Boh zle urobil našim protivníkom atď. - Neob
držíme, za čo sa modlíme, lebo to, čo žiadame, nen'ie
nám prošpešné. Mnohoráz sa modlíme o časné veci, o
ktorých P. Boh vie, že by nám neboly prospešné; P. Boh
je najvýš dobrý, nemôže nám dať to, čo by nám škodilo.
„Toto je úfanie, ktoré máme k. Bohu, že nás vo všetkom,
čokoľvek by sme po jeho vôli žiadali, vyslyší“ (l. Ján- 5-,
14.). Pri modlitbe, ktorou niečo prosíme, žiadame od P. Boha,
musíme zachovávať istý poriadok. Najsamprv musíme sa mo
dliť za to, aby každé stvorenie chválilo Boha. Potom máme
žiadať, čo je k našemu spaseniu užitočné. A len potom na
treťom mieste smieme žiadať svetské, časné dobré veci. Pán
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ježiš tak povedal: „Hľadajte najprv kráľovstvo boživea spra
vodlivosť jeho a všetko ostatníe bude vám pridané !“ - Krá
ľovstvo božie 1. je chvála božia; spravodlivosť
jeho 2. je spasenienašej duše, a všetko ostatnie 3.
to sú svetské, časné dobré veci. Časné dobré veci smieme
len tak žiadať, jestli nie sú škodné našej duši; lebo najprv
musíme žiadať dobré pre dušu a len potom pre telo. - Ne
obdržíme,za čo sa modlime,lebo nie sme v modlitbe
vytrvanliví. Pán Boh chcel nás vyslyšať, ale my ho už
neprosíme o to. Ale nás Boh preto nevyslyší, lebo pre hrie
chy naše nie sme hodní toho, za čo sa modlíme.

Aké nerozumné veci niektorí ľudia žiadajú si od Pána
Boha! Sedliak v hore rúbal du'ba; práca to bola ťažká. Se
dliak požaloval si, že jako sa on musi trápiť. „Ej, keby som
ja bol boháčom, veď by som sa ja nemusel takto stŕhať a
draťl“ Zavzdychol si. Tu sa mu predstaví chlapec pekný, ku
čeravý, v striebornom obleku, so zlatou paličkou. „Co chceš,
zažiadaj si, a hneď sa ti splnil“ povie sedliakovi. Tento dlho
nerozmýšľa, „nech sa mi všetko premení na zlato, čoho sa
dotknem“, rečie. - „Maj si, čo si žiadal“, povie chlapec,
dotkne sa sedliaka zlatou paličkou a potom zmizol. Sedliak
hneď oprobuje svoje umenie, a div divúci, lístie a kvet na
dube, ktorých sa dotkol, len tak jasaly od rýdzeho zlata. Seĺ
dliak bol šťastlivý. „Idem domov“, povedá; „nech sa tu s du
bom drie, kto chce. ja si doma budem jiedať pečenku a
upíjať to najlepšie Vínol“ No, ešte raz chce si zajesť svojho
chleba a zapiť vody zo svojho krčiažka. Ale beda, chlieb
i voda staly sa zlatom, a tak bývalo to s každým pokrmom,
ktorého sa sedliak dotkol. Nemôže nič ani jesť, ani piť. No,
chvála Bohu, sedliak sa zobudil; všetko to bol len sen. 
Ci to nenie veselá rozprávka? Ale veľmi poučná: Všetko je
dobre, čo Pán Boh robi, i keď nevyslyší človeka; lebo nie
ktorý žiada si nerozumné veci, pri ktorých by zahynul na
tele i na duši.

355. Kedy je najviac potrebne' a kedy užitočné modliť sa ?

Modliť sa najviac potrebné je vtedy, keď sme
v pokušeni, alebo v i nom nebezpečenstve; užitočné
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ale je modliť sa ráno a večer, ba aj cez deň v dô
ležitých záležitosťach.

Bohu modliť sa, to vždy hodí sa!

]ako vždy dýchame, tak máme sa vždy modliť. P. ježiš
káže, aby sme sa vždy modlíli a nikdy neprestávali (Luk.
18, 1.), a sv. Pavel apoštol napomína, aby sme sa modlili
bez prestania (l. Thes. 5, 17.). Hovorí sa: to dieťa vždy
plače, tá žena sa bez prestania vadí, to znamená, že to
dieťa často plače, tá žena sa často vadí. Teda máme
často sa modliť, často srdce k Bohu pozdvihovať. Ale sú isté
časy alebo príčiny, keď a v ktorých sa obzvlášte máme
modliť.Tak máme sa modliť: v čas pokušenia. V po
kušeniach nám je zvlášte milosť božia potrebná; kto sa vpo
kušeniach nemodlí, podľahne im; preto napomína Pán Ježiš:
„Bdite a modlite sa, aby ste neupadli do pokušenial“ 
Alebov inom nebezpečenstve. Keď lebo teba alebo
tvoju rodinu, alebo obec, lebo cirkev, alebo národ, vlasť niečo
trápi, modli sa, utiekaj sa k Bohu. Keď ľudia nevedia pomôcť,
vie pomôcť P. Boh, a Pán Boh neopustí tých, čo sa k nemu
utiekajú, jeho o pomoc prosia. Aj žalmista tak spieva: „K Pá
novi som volal, keď som bol v zármutku, a on vyslyšal mal“
(Žalm 119, 1.). - Máme sa 'modliťz ráno a večer.
Ráno nevychádzajte 2 izby, čo by ste sa neboli pomodlili.
Po ceste a pri robote modliť sa raňajšiu modlitbu, to mnoho
nestojí, lebo vtedy bývajú myšlienky už pri iných veciach.
Ráno musíme P. Bohu ďakovať, jeho chváliť a velebiť zato,
že nám zas dal dožiť nový deň a musíme slúbiť P. Bohu,
že ten nový deň vynaložíme na jeho česť a na naše spasenie,
a k tomu musíme prosiť P. Boha o jeho milosť. Večer
koná kresťan svoju večerňajšiu modlitbu; k tej patrí P. Bohu
ďakovať za prežitý deň a za jeho ochranu, svoje svedomie
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zpytovať, ľútosť vzbudiť nad spáchanými hriechami, za od
pustenie hriechov a ochranu božiu pre nastávajúcu noc prosiť.
- Mámesa modliťaj cez deň v dôležitých záleži
tosťach. Keď niečo dôležitého máme začal', k niečomu sa
odhodlať (na pr. do iného stavu vstúpiť): modlime sa, aby
nám Boh dal k tomu svoje požehnanie. Keď niekto do ťaž
kého hriechu upadol, nechže sa pokorne modlí, aby mu Boh
pomohol zbaviť sa toho hriechu, polepšiť sa. Pri smrti 
keď máme umierať - ach, aká to dôležitá záležitosť, od kto
rej závisí naša večnosť - vtedy treba sa dobre modliť. 
Dobrýkresťanmodlievasa: pred jedlom a po jedle.
To je naša povinnosť, -aby sme vyznávali, že všetko dobré
máme od Pána Boha; preto musíme P. Boha prosiť a jemu
ďakovať i za pokrm a nápoj. Nikdy nehanbite sa modliť pred
jedlom a po jedle; tým dokážete, že ste dobrí kresťania a
takými chcete byť vždy. - Modlievame sa, keď na mo
dleníe zvonia. Keď zvonia na Anjel Pána, máme sa ho
modliť a pri tom na tajomstvo vtelenia ježiša Krista pobožne
mysleť. Keď zvonia na pozdvihovanie, máme sa modliť a P.
Kristu, ktorý pod spôsobom chleba a vína je na oltári, sa
klaňať. Keď zvonia umieračkom alebo na pohrab;
máme sa modliť za umierajúceho alebo za mrtve'ho.

Ešte vás, deti moje, na modlitbu upozorním, o ktorej
môžemepovedať,že je to „modlitba bez prestania“,
keď totižto naše práce a namáhania, naše starosti atrápenia
Pánu Bohu obetujeme. Toto všetko nám P. Boh prijme za
modlitbu, keď pracujeme a trpíme z lásky k Bohu, k jeho
sláve, preto že to Boh tak chce. Modlitbou stávajú sa naše
práce a trápenia, keď ich dobrým ú myslom Bohu obe
tujeme. Viete, čo je dobrý úmyseľ. Ráno pomodlíte sa; „P a n e
Bože môj! všetko ku tvojej cti a slável“ Potom
cez deň častejšie pozdvihnite myseľ k Bohu kráťučkými, ma
ľučkými modlitbami, vzdychami. (Strelne' modlitby, povzdychy,
lebo len tak krátko to trvá, kým ich povieme, jako výstreľ,
alebovzdych),na pr. ježišu môj, milosrdenstvo! 
Bože môj, všetko, len žiaden hriech! - 0 Má

13*
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ria, pomáhaj mi! -r'A'njel-u boží, strážca môj,
neopusť ma! - ježiš, Maria, Jozef, buďte so
mnou!

To sa ľahko povie, a keď to ide zo srdca, koľko po
žehnania to prináša! '

Modlitba je verejná, keď lebo v kostole alebo pri
prôvode 's inými ľuďmi alebo na verejnom mieste sa mo
dlíme; modlitba je súkromná, keď samotní alebo doma
alebo inde, kde nás ľudia nevidia, sa modlímc.

Modlitba je vnútorná, keď nábožné myšlienkya žia
dosti len v_srdci ,k Bohu Odosielame, ale ich slovom nevy
slovujeme. Sem patrí i -ro zj í m a nie, t. j. rozmýšľanie o Bohu,
Kristu Pánu, Panne Marii, o svätých, o prikázaniach božích,
o čnosťach, o posledných veciach atď., aby sme si v srdci
nábožné city a dobré predsavzatia vzbudili. Táto modlitba je
veľmiužitočná. - Modlitbaje zovnútorná čili ústna,
ked' 'svoje myšlienky, žiadosti a city slovmi vyjadrujeme či
vyjavujeme.

Dietky moje, vy to už viete, že sme všetci alebo máme
byť všetci dietky Božie, že sa máme jeden druhého milovat,
jeden druhého napomáhať, podporovať, jeden druhému dobre
činiť, teda máme aj nielen za seba sa modliť, ale i za iných
bližných, za všetkých, poneváč každý človek je váš bližný a
preto každého človeka máme tak milovať, jako seba samého
a každému od P. Boha 'priať a prosiť, čo by sme sebe žiadali,
keby sme v jeho položeni boli. A katechismus nám i vypo
čituje, za koho sa máme modliť.

356. Za koho sa máme modliť?

Modliť sa máme za všetkých: za priateľov a ne
priateľov, za živých i za mrtvých, zvlášte za rodičov,
bratov, sestry, príbuzných, dobrodíncov a za cirkev
ných i svetských predstavených.

Mojžiš často prosil Boha za lzraelitOv, jeremiáš vždy
modlil sa za národ židovský, učenníci prosia ježiša, aby
uzdravíl svokru Petrovu, ktorá bola .trápená zimnicou. Naj
starší z Kafarnaumu sú vďační za prijaté dobrodenia a ho
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voria k Ježišovi: „Stotník je hodný toho, 'aby si vyslyšal
jeho prosbu, lebo, miluje národ svoj a dal námšvystaviť školu.“
Sv. Štefan, prvý mučeník modlí sa: „Pane, nemaj im to za
hriech“, a táto modlitba obrátila Šavla.

357. jakým znakom začíname a dokonávame modlitba?

Modlitbu začíname a dokonávame znakom svä

tého kríža, to jest keď sa prežehnáme.
Pred modlitbou prežehnávame sa znakom svätého kríža.

tým sa postavíme pred Boha a jako keby sme si vpísali
hlboko do mysle tú myšlienku: teraz sa budeš rozprávať
s Bohom. A po modlitbe sa žehnáme, ako by sme chceli
povedať, že čo sme v modlitbe hovorili, to chceme, aby malo
cenu alebo dosiahlo vyslyšania u Boha skrze zásluhy smrti
ježiša na kríži, jako by sa\ to bol sám ježiš Kristus modlil,
keď na kríži trpel.

* Spasiteľné je prežehnať sa pri vstávaní a líhaní, pred
jedlom a po jedení, na začiatku každej vážnej veci, v poku
šení a v nebezpečenstve. Znak svätého kríža posilňujea po
tešuje nás v trápeniach telesných i duševných, poneváč u p0
mína nás na smrť ježiša; spolu i ochraňujenásapo
žehnanie nám prináša, lebo keď sa prežehnáme, vtedy vzdy
cháme si k Najsvätejšej Trojici.

Milé dietky! Mnoho som vám hovoril o modlitbe, lebo
modlitba je veľmi dôležitá vec a k spaseniu vášmu veľmi
potrebná. Povážte, jak šťastlivé ste vy, že vy, biedne čer
víčky zemské, môžete hovoriť s Bohom, najväčším Pánom,
ako dietky so svojím otcom. Modlievajte sa teda často a rady
a vždycky s najväčšou pobožnosťou, jak doma, tak v kostole.
Sv. Augustínhovorí: „Kto sa vie dobre modliť, vie
i dobre žiť“, a sv.Františeszssisi: „Od duše, ktorá,
sa nemodlieva, nemôžeme nič dobrého očaká
vať“. Zapamätajte si to. Svätí, ktorí sú v nebi, velice si vá
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žili modlitbu, preto sú teraz v nebi. Aj vám, deti moje, nech
je modlitba najväčšou radosťou a rozkošou!

Zbožne jako anjelik,
dobré dieťa stále,
už zavčasu modlí sa,
k Božej cti a chvále.

Pamätuj, že:
Ktorí žobrák neprosl
Prázdnu kapsu vždy nosi.

2. O modlitbe Pána.

Dosiaľ hovoril som vám podľa katechismu o modlitbe
vôbec, teraz budem vam hovoriť o osobitnej modlitbe, ktorú
ste sa vy, dietky moje, tisíc a tisíc ráz modlily a ešte mo
dlievaťbudete, a ktorá je tá najvýbornejšia modlitba. Je mnoho
rozličných modlitieb po modlitebných knižkách, aj vy ich už
viac viete. ale tak výbornej nieto, jako je táto!

358. Ktora' je najvýbornejšia modlitba?

Najvýbornejšia modlitba je modlitba Pána, to
jest Otčenáš.

„Otčenáš“ nazýva sa tá modlitba, lebo sa začína tými
slovami: Otče náš.

„Otčenáš“ je tá modlitba, ktorú nás sám ježiš Kristus
naučil a modliťsa prikázal. Preto nazýva sa modlitbou
Pána; ten Pán je Pán ježiš Kristus. Pán Ježiš sám veľmi
rád, často a nábožne sa modlieval. Apoštoli sa tiež modlie
vali, ale modlenie sa im z počiatku veľmi nedarilo, lebo ešte
nevedeli, jako by sa dobre mohli modliť. Preto riekli raz
k Ježišovt: „Pane! nauč nás modliť sal“ Vedeli apoštoli, že
Ježiš najlepšie vie, jako a za čo sa modliť máme, aby sme
sa jemu zaľúbili. ježiš odpovedal im na túto prosbu: „Keď
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sa modlíte,modlitesa takto: Otče náš, ktorý si na ne
besiach! posväť sa menotvoje; prijď kráľov
stvo tvoje; buď vôľa tvoja, jako v nebi, tak ina
zemi; chlieb náš vezdajší daj nám dnes, a od
pusť nám naše viny, jako i my odpúšťame na
šim vinnikom; a neuvoď nás v pokušenie: ale
zbav nás od zlého. Amen“.

Toto je tá najvýbornejšia modlitba; najvýbornejšia, lebo
nás ju naučil Kristus Pán, nekonečne múdry; najvýbornejšia,
lebo všetko v sebe obsahuje, čo od Boha žiadať máme; naj
výbornejšia, lebo je v nej ten poriadok, ktorý pri modlitbe
zachovávať máme: máme žiadať najprv chválu božiu, potom
spasenie duše a len potom časné dobré veci.

359. Z koľko čiast'ok pozostáva „Otčenáš“ ?

„Otčenáš“ pozostáva z dvoch čiastok: 1. z pred
mluvy a 2. zo siedmich prosieb.

„Otčenáš“ pozostáva z predmluvy a prosieb.
Co pred prosbami mluvime, to je predmluva, alebo

oslovenie, lebo keď chceme s nekým mluvit, hovoriť, najprv
ho oslovime, menom ho voláme.

„Otčenáš“ pozostáva zo siedmich prosieb, t. j.
v „Otčenáši“ proslme Pána Boha o sedem rozličných dobrých
vecí. V štyroch prosbách prosíme o udelenie tých vecí,
ktoré sú nám k dosiahnutiu poslednieho cieľa potrebné, a
v troch prosbách prosíme o odstránenie týchvecí, ktoré
sú dosiahnutiu poslednieho cieľa na prekážke.

Predmluva v Otčenáši znie:

„Otče náš, ktorý si na nebesiach.“

Pán ježiš Kristus nás učil, akým menom Boh najradšej
oslovený byť chce, než sa k nemu modlime; máme totižto
riekat: „Otče náš“, lebo Boh prijal nás za dietky svoje.
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Prvé slovo v otčenáši je „Otče«. Boh je náš otec a
chce, aby sme s ním mluvili, jako dieťa mluví s otcom svo
jím. A my sme skutočne dietky božie, odkedy 'sme pokr
stení. »Hľa, jakú lásku preukázal nám Boh«, píše
sv. ján, »že synami nazývaní bývame i skutočne
sme« (l. 3, 1.). Keď je Boh náš otec, my ho musíme ctiť,
my ho musíme milovať, my musíme mať k nemu dôveru.
S úctou, láskou a dôvernosťou ide dobré dieťa k svojmu
dobrému otcovi. ]aké to veľké šťastie pre nás! Anjeli trasú
sa pred P. Bohom, ale my nemáme sa čo triasť a stracho
vať, ale tak sa cítiť, keď k P. Bohu v modlitbe hovoríme,
jako doma pred otcom, máme sa k nemu modliť s detin
skou úctivosťou, láskou a dôvernosťou.

Ako je to, sám sa modlíš, a predsa nehovoríš: „Otče
môj“ ale „Otče náš?“ To je preto, lebo v otčenáši sa nikdy
nemodlíš sám za seba, ale vždy za všetkých a všetci kre
sťania modlia sa jeden za druhého. Všetci ľudia sú dietky
božie a preto jedna rodina, medzi sebou, bratia a sestry,
ktorým je Pán Boh otcom. V tejto božskej rodine nemodlí
sa každý len za seba, ale musia sa všetci modliť jeden za
druhého a všetci sa vospolok milovať. l ten najväčší boháč
a pán nesmie svojim bližným pohŕdať, trebárs by bol žo
bràkom, lebo mu je brat. Všetci sme bratia, a preto voláme
k svojmu Otcovi: „Otče náš“! Jaká to radosť, aký to úžitok
pre nás! Koľko otčenášov sa ľudia každý deň modlia
v Europe, v Asii, v Afrike, v Amerike, v Austrálii, a všetci
modlia sa iza mňa! Ako ktorý začne sa modliť: „Otče náš“,
už som i ja v tom. _

Teraz začnime prosby. Sedem prosieb votčenáši delíme
na dvoje. Prvé oddelenie obsahuje tri prvé prosby, v kto
rých predovšetkým za to prosíme, čo sa cti božej týka. 
Druhé oddelenie obsahuje štyri nasledujúce prosby, v kto
rých prosíme za to, čo nám alebo bližným potrebné je.

Prvá prosba v otčenáši znie: „Posväť sa meno
tvoje.“.

„Posvätiť“ tu neznamenásvätýmučiniť,ale zasväté
považovať, v úcte držať, ctiť, zvelebovať.
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Pod menom božím nerozumieme tu len to meno,
ktorým Boha nazývame, ale spolu i Boha samého; meno
zastupuje osobu. meno za osobu, ktorú znamená. Teda keď
hovoríme: posväť sa meno tvoje, tým chcemepovedať:
Žiadame si, aby všetci ľudia teba, Boha poznali a osla
vovah.

A to žiadame si najprv osebe, t. j. hovoríme: ]archcem
Boha v úcte mať, chcem všetko k jeho cti a chvále činiť
a nechcem ho zneuctiť hriechom. - Ale ja si i to žiadam,
aby to tak všetci l'udia chceli, jako ja: Boha v úcte mať a
nezneuctiť ho hriechom. A tu si pomyslím -na tých, ktorí
Boha ani len po jeho'pravom mene neznajú. Takí sú po
hania, ktorí sa stvoreným alebo spraveným veciamxklaňajú
a nie opravdivému Bohu. A poneváč ho neznajú, ani ho
nemilujú, ani ho nectia. ]a si žiadam, aby všetci ľudia, i títo
pohania k pravej viere sa dostali av nej Boha a jeho svätú
vôľu vždy lepšie poznali. A myslím i na tých, ktorí Boha
síce poznajú, ale ho nemil ujú, ako keby im nebol do
brým otcom, ako keby nedostávali od neho mnohé dobro
denia. ]a si žiadam a modlím sa, aby aj títo Pána Boha
milovali. 1- A myslím si i na tých, čo ho nectia. ktorí
ho hriechami obrážajú, a žiadam a modlím sa, aby sa títo
obrátili, s Bohom smerili a jeho ctili. - Pán Boh žiada od
všetkých ľudí, aby ho tak poznali, milovali a ctili, jako on
to sám skrze cirkev svätú učí. Kto ho tak nectí, kto bludy,
povery verí, nekresťanský život vede, ten nedáva Bohu takú
úctu, jaká Bohu patrí, ten ho zneucťuje, a sú ľudia,
ktorí opovržlivé, potupné reči proti Bohu hovoria, t. j. rú
hajú sa mu. ]a si žiadam a modlím, aby Bohu, jeho svä
tému menu, nikdy nikto neučinil zneuctenie alebo jemu ne
rúhal sa.

A keď si to žiadam, aj chcem všetko urobiť, čo zo mňa
vystačí, aby všetci ludia Pána Boha poznali, milovali a ctili.
Predovšetkým chcem iným na sebe dávať dobrý príklad:
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chcem rád učiť sa katechismus, poslúchať kázne a kresťan
ské vynaučovania; nebudem brať meno božie nadarmo, ne
budem zlorečiť, kliať, prisahat' sa, budem rád chodievať do
kostola a k svätým sviatosťam, účasť bral' na pobožnosťach,
dávat almužnu na obráteníe pohanov a nevercov, vôbec
budem poslušný prikázaniam božim a cirkevným, budem
tak žiť, ako Kristus Pán učil, a všetko činit' ku cti a chvále
božej

Keď sa modlíme: „Posväť sa meno tvoje“, tým hovo
ríme. „Otče náš na nebesiach! Učiň, aby pohani a bludári,
hriešnici a my všetci teba čim diaľ lepšie poznali a teba
nikdy hriechom nezneuctili. Učiň, aby sme tým viac úprimnou
láskou, náležitou poslušnosťou a veľkou horlivosťou v službe
tvojej teba ctili a oslavovali!“ (Dr. Fr. Oberer.)

Druhá prosba v otčenášíznie takto: „Prijď krá
ľovstvo tvojel“

V druhej prosbe otčenáša spominame král'ovstvo.
Kráľovstvo je krajina, v ktorej je kráľ pánom, ktorý rozka
zuje, a ktorej obyvatelia ho poslúchať musia. To je zemské
kráľovstvo. Také my v otčenáší nežiadame. My žiadame du
chovné kráľovstvo, v ktorom Boh je pánom, Boh roz
kazuje a ľudia ho poslúchajú.

V cirkvi svätej panuje Boh, dáva zákony skrze
svojich námestnikov, pápeža a biskupov, a týmto musia byl'
poslušni všetci, ktorí k cirkvi prináležia. Keď teda modlime
sa: „Prijď kráľovstvo tvoje“, tými slovami žiadame, aby
porád viac rozširovalo sa kráľovstvo božie na
zemi, cirkev svätá, aby všetci ľudia prišli do cirkve
svätej a stali sa dobrými katolíckymi kresťanmi.

V srdciach panuje Boh svojou milosťoua láskou.
Keď sme v milosti božej, Boh panuje v nás svojimi priká
zaniami a my sme mu poslušni, keď tie zákony z lásky
k nemu plníme. Keď sa modlime: „Prijď kráľovstvo tvoje“;
tými slovamisi žiadame,aby uhostilo sa v srdciach
našich kráľovstvo milosti a lásky božskej, t. j.
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aby nám Boh porád viac milosti udeľoval a aby sme ju
nikdy hriechom neztratili.

V kráľovstve nebeskom panuje Boh, v sláve
svojej zjavuje sa spravodlivým s tváre do tváre a anjeli a
svätí klaňajú sa mu jako najvyššiemu Pánu svojmu a vtom
majú svoju radosť, rozkoš a neskončené blahoslavenstvo.
Keď sa my v otčenáši modlíme: „Prijď kráľovstvo tvoje“,
žiadamesi, aby sme všetci po tomto živote prišli
do kráľovstva nebeského, t. j. aby sme všetciverne
vytrvali pri sv. cirkvi, zachovali v sebe milosť posväcujúcu,
v nej zomreli a do neba prijatí boli.

A keď si to žiadame, aj chceme všetko urobiť, čo z nás
vystačí, aby sa to mohlo stať. Chcem sa modliť, aby Boh
i nešťastným židom, pohanom a vo viere' blúdiacim milosť
dal, by pravú vieru poznali a tak údami našej cirkve katolíckej
sa stali; budem sa modliť za rozšírenie kresťanstva i al
mužnu na to dávať. Ale i sám chcem tak žiť, ako Kristus
Pán skrze svoju cirkev učí, aby Pán Boh svojou milosťou
vo mne panoval; nechcem dopúšťať sa ťažkých hriechov,
lebo v hriešnikoch panuje diabol, oni sú jeho poddaní; ani
iných nechcem pohoršovať a svádzať k hriechu, ale chcem
im dávať dobrý príklad, aby si i oni kráľovstvo božiev sebe
zamilovali, a aby sme všetci blahoslavenstvo nebeské ob
siahli.

Keď sa modlíme: „Prijď kráľovstvo tvoje“, tým chceme
povedať. „Otče náš na nebesiach. učiň to, aby sa tvoja sv.
cirkev čím diaľ viac rozširovala! Chráň ju proti každému
protivenstvu, aby svoj úrad, zachrániť duše, vždy lepšie vy
konávala! A daj, aby sme ja a všetci ľudia v tvojej milosti
a láske boli a prospievali a naposledy k tebe do neba sa
dostali“ (Dr. Fr. Oberer.).

Tretia prosba v otčenáši znie takto. „Buď vôľa.
tvoja, jako v nebi, tak i na zemi“.
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Žiadame-li, aby Boh vyslyšal našu druhú prosbu v otče
náši, t. j. aby sme prišli do kráľovstva nebeského, musíme
na zemi žiť podľa vôle jeho. Preto po druhej prosbe nasle
duje: „Buď vôľa tvoja, jako v nebi tak i na zemi“. Pod
vôľou božou rozumieme všetko, čo ježiš Kristus svojím
slovom a príkladom nás učil a nám prikázal, a čo i teraz
skrze cirkev svätú učí a prikazuje (= prikázania božie a
cirkevné). Podľa vôle božej musíme žiť, čili vôľu božiu mu
síme plniť. Keď sa v otčenaši modlime: „Buď vôľa tvoja,
jako v nebi tak i na zemi“, tými slovami žiadame, aby sa
stávala vôľa božia od nás a od všetkých ľudí,
t. j. aby sme my a všetci ľudia plnili vôľu
božiu; - a žiadame si, aby sme my a všetci ľudia na
zemi vôľu božiu tak plnili, jako ju plnia na nebi. An
jelia a svätí na nebi plnia vôľu božiu radi, ochotne, úplne,
verne a vždy; tak máme i my a všetci ľudia na zemi majú
tak plniťvôl'ubožiu, jako anjelia a svätí v nebi.

My nič dobrého neurobíme bez pomoci, milosti božej,
a vôľu božiu plniť je ťažko; prichádzajú pokušenia a my sme
veľmi náchylní k tomu, čo sa nám ľúbi, čo si naša vôľa žiada;
protivenstvo od ľudí, núdza, nešťastie často robia nám
ťažkosti a prekážky, keď vôľu božiu plniť máme: tu .máme
Pána Boha prosiť, aby nám pomáhal svojou milosťou,
a to i robíme, keď sa modlíme: „Buď vôľa tvoja, jako
v nebi tak i na zemi“; tými slovami i to žiadame, aby nám
Boh svoju milosť udeliť ráčil, aby sme jeho vôľu verne a
ochotne plnili.

Keď si tú milosť žiadame, musíme i sami, čo len z nás
vystačí, usilovať sa plniť vôľu.,božiu vždy a čokoľvek by sa
s nami robilo. Musíme tak smýšľať: Ja mám síce svobodnú
vôľu, ale ja som svoju vôľu dobrovoľne oddal Pánu Bohu,
do vôle božej som ju položil, jako anjelia a svätí v nebi;
pre seba som nič z nej nezadržal. Teraz te'da, čo je vôľa
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božia, to je i moja vôľa; jako Boh chce, tak chcem i ja;
a čo chce Boh so mnou, proti tomu ja nič nemám, to nech
sa stane, lebo to i ja chcem.

„ Ked' sa modlíme: „Buď vôľa tvoja, jako v nebi taki na
zemi“, tým chceme povedať: '„Otče náš, ktorý si na nebe
siach, daj mne i všetkým ľuďom milosť svoju, aby sme dnes
a vždycky tvoju svätú vôľu tak verne a ochotne plnili, jako
ju plnia anjelia a svätí v_nebi, a aby sme všetky trápenia
z tvojej ruky vďačne prijali a znášali.

Štvrtá prosba v otčenášiznie takto: „Chlieb
náš vezdajší daj nám dnes.“

Chlieb znamená ten výborný pokrm, ktorý chlebom
nazývame, ale tu znamená toto slovo vôbec všetko, čo nám
je k životu potrebné.

Každý ,kresťan má dvojaký život: p ri r 0 d 2 e ný ži v ot,
to je život tela, telesný, časný: a nadprirodzený život,
to je život duše, život pre nebo, ktorý je posväcujúca mi
losť. K životu prirodzenému potrebujeme to, čo život telesný
udržuje a sosiňuje, telesný chlieb, t. j. pokrm, nápoj,
bydlisko, odev atd”. - K životu nadprirodzenému potrebu
jeme to, čo posväcujúcu milosť v duši udržuje a rozmno
žuje, teda všetko, čo je k spaseniu duše: slovo božie, naj
sv'átejšia sviatosť oltárňa, milosť božia, ktorá sa vo sviatosťach
udeľuje a skrze sväteniny, modlitbu a dobré skutky rozmno
žená býva. - A tak v štvrtej prosbe otčenáša žiadame
všetko, čo nám je pre telo a dušu každodenne potrebné.

Keď nám P. ježiš káže modliť sa len za chlieb, tým
nás napomína, aby sme zbytočné veci nežiadali, ale len to,
čo nám je potrebné, a s tým aby sme spokojní boli. „Má m e-Ii
čo jesť a čím sa odievať, bud'me spokojní“, píše
sv. Pavel (I. Tim. 6, 8.). V duchovnom ohľade tým slovom
„chlieb“ prosíme o všetko, čo je k spaseniu duše potrebné.
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Máme sa modliť za chlieb vezdajši, t. j. len za to, čo
je nám na dneská treba, lebo sa vždy máme modliťa každý
deň uznávať Boha za darcu všetkých dobrých vecí, a ani
o budúcnosť nemáme byť priveľmi starostliví. Keď nám Pán
Boh viac dá, jako nám treba, keď nám dá koláč miesto
chleba, i to prijmime s vďačnosťou: ale prosiť ho máme
len o to, čo ,je potrebné. - Aj v duchovnom ohľade pro
síme chlieb vezdajši, lebo každý deň potrebujeme milosti
pomocné.

Modlime sa: chlieb náš, t. j. taký chlieb, ktorý nám
právom patri, ktorý si prácou, usilovnosťou zarábame, za
slúžime; lebo čo by sme si klamstvom, krádežou atď. za
opatrili alebo v záhaľke užili, to nenie náš chlieb, ani nemá
božieho požehnania. - V duchovnom smysle to „náš“
nás napomina, že ten chlieb len tí požívajú, ktorí sú dietky
božie a Boha otcom svojim smú nazývať.

Modlime sa: daj nám, t.j. daj nám,všetkým ľuďom, čo im je
pre telo i dušu potrebné, lebo každý kresťan musí sa modliť
za všetkých ľudí, preto že všetci ľudia sú jeho bratmi. Chu
dobným dáva Pán Boh chlieb skrze tých, ktorí ho hojne
majú. Kto má a nechce nič dať chudobným, ten sa nemodlí
úprimne: chlieb náš vezdajši daj nám.

Keď od Pána Boha žiadame chlieb, t. j. čo je telu i duši
treba, musíme i sami, čo z nás vystačí, urobiť, aby sme to
dosiahnuť mohli. ja chcem prácou chleba si vyhľadávať a
mierne a šetrne požívať. Už za mladi chcem si všetky ve
domosti privlastniť, aby som si v staršom veku vedel vý
živu zaopatriť. Budem i bližného v núdzi podporovať, lebo
Boh chce, aby bohatí chlieb vezdajši chudobným dávali.
Budem ochotne a pozorne poslúchať slovo Božie na kázňach
a kresťanskom vynaučovani, hodne prijímať sviatosť oltárñu.
ktorá je „živý chlieb, ktorý s neba sostúpil“; budem i iné
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sviatosti nábožne prijímať, sväteniny pobožne užívať a rád
sa modlievať.

Keď sa modlíme; „Chlieb náš vezdajší daj nám dnes“,
tým hovoríme: „Otče náš, ktorý si na nebesiach, popraj
nám, čo je pre telo treba: daj nám všetkým ľuďom, sily,
aby sme si výživu zarobiť i chudobným z nej udeľovať
mohli; a udeľ nám všetkým, čo je pre dušu treba, pomáhaj
nám, aby sme prostriedky milosti tvojej náležite užívali a
v tvojej posväcujúcej milosti až do konca vytrvali“.

V prvých štyroch prosbách otčenáša prosili sme Boha,
aby nám udeliť ráčil všetko, čo je potrebné k dosiahnutiú
blahoslavenstva. ~_~V troch ostatných prosbách prosíme ho,
aby nás ochránil od všetkého, čo býva dosiahnutiu blaho
slavenstva na prekážku, a síce čo bolo, čo je a čo bude
na prekážku. Hri echy boly, pokušenia sú a zlá smrť bude
nám na prekážku blahoslavenstva, o odstránenie týchto vecí
prosím Boha v ostatných troch prosbách otčenáša.

Piata prosbavotčenášiznie: „Odpusť nám naše
viny, jako i my odpúšťame našim vinníkom“.

Naše viny : naše hriechy; naši vinníci, to sú tí,
čo proti nám previnili sa, shrešili, nás obrazili, ukrivdili.

Pán Ježiš učí nás modliťsa: „Odpusť nám naše
viny“. My sme nie vstave napraviť urážku, ktorú sme Pánu
Bohu ťažkými hriechami učinili, ani dostiučiniť za hriechy
nie sme vstave; preto nás Pán Ježiš učí, aby sme sa ob
rátili k milosrdenstvu božiemu a prosili za odpustenie hrie
chov. A P. Boh nám odpustí pre zásluhy ježiša Krista, keď
vykonáme, čo k tomu treba a z nás vystačí. Teda v piatej
prosbe Otčenáša prosíme, aby nám Boh odpustil
hriechy naše.

Ale Pán ježiš nás učí, aby sme po slovách: „Odpusť
nám naše viny“, hneď pridali: „jako i my odpúšťame
našim vinníkom“. Tým to chce nám povedať, že Pán
Bohlen tak odpustí hriechy naše, jako my od
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nich zlé počujeme, menuje sv. Písmo svet. Teda bývame po
kušení od sveta. - 0, deti moje! nesmieme my všetko
veriť, čo iní hovoria, a všetko činiť, čo iní činia! Veriť, čo
cirkev sv. učí, a činiť, čo Boh prikázal, toho sa drží kresťan
katolík. '

l zlý duch pokúša človeka, keď mu ponúka zlé myšlienky
alebo v srdci popudzuje zlé žiadosti. On pokúšal i prvých
ľudí, on pokúšal i Ježiša. Teda bývame pokušeni i od dia
bla, zlého ducha. Ale my nebudeme ho poslúchať ako prví
naši rodiča, ale budeme mu odporovať, ako P. Ježiš.

Pokušenie samo v sebe nenie hriech; hriechom stáva sa
len vtedy, keď človek sám svojou vinou zapríčiní si poku
šenie, a obzvlášte keď pokušeniu privolí, na pr. keď diabol
Evu oslovil, to nebol hriech pre ňu. Ale hriech sa počal, ked
sa Eva do reči pustila s diablom. Vtedy počalo sa v nej po
kušenie, sama bola si vina, že pokušenie prišlo jej do srdca
a dlhšie trvalo. A hriech sa dokonal, keď Eva si umyslela na
slovo diablovo jesť ovocie, prestúpiť prikázanie božie.

Nemožno je všetkých pokušení sa uvarovať a Pán Boh
i úmyselne dopúšťa na nás pokušenia; vtedy nezúfajte, ale
majte dôveru k Bohu, ktorý nám v pokušeniach môže po
môcť, a keď ho o to prosiť budeme, i pomôže. Keď nás Boh
milosťou svojou posilní, aby sme mohli pokušeniam odpo
rovať, a keď im odporujeme, vtedy vykonali sme dobrý skutok,
pocvičili sme sa v čnosti, postúpili sme v dokonalosti, máme
zásluhu. A P. Boh preto dopúšťa pokušenia na nás, aby sme
im odporovali a skrze to nebo si zaslúžili. Preto žiadame
v šiestejprosbe: aby Boh ráčil nás milosťou svo
jou posilniť, aby sme pokušeniam odporovať
m 0 hl i.

Ked od Boha žiadam, aby pokušenia odvrátil odo mňa,
alebo aby mňa v ňOm posilnil. isám musím, čo zo mňa
vystačí, vykonávať, aby som nemal pokušenia alebo im od~
poroval, i iných nesmiem pokúšať. Budem dávať pozor na
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seba a usilovne sa modliť; budem pilne konať svoje povin
nosti a nikdy nebudem zaháľať; budem sa príležitostí k hrie
chu chrániť. lných nebudem k hriechu svádzať, na pr. šep
taniu v kostole, k hnevu, ku krádeži. Keď prijdu na mňa po
kušenia, hneď budem hľadeť vyhodiť si ich z hlavy, budem
sa modliť: Bože, buď mi na pomoci - ježiš, Maria, Jozef,
buďte so mnou. - Radšej zomreť, ako zhrešiť, - Maria,
buď so mnou, - Sv. anjelu strážco môj, stoj pri mne! 
Alebo sa pobožne prežehnám, svätenou vodou pokropim;
začnem rozmýšľaťo smrti, 0 poslednom súde, o nebi, o pekle.
- Keď tak budete robiť, deti moje, BOhvás posilní, a budete
môcť odporovať pokušeniu a odohnať ho.

Keď sa modlíme: „A neuvoď nás v pokušenie“, tými
slovmi hovoríme: „Otče náš, ktorý si na nebesiach, učiň, aby
sme neboli pokúšani k zlému! Ale keď to dopustíš, aby po
kúšania prišly na nás, buď nám na pomoci a daj nám toľko
milosti a sily, aby sme im odporovať a hriechu sa zavarovať
mohli“.

Siedma prosba otčenášaznie: „Ale zbav nás od
zlého“.

Zbaviť = odňať niečo, osvobodiť, zachrániť od nie
čoho. Zlé je všetko, čo je človekovi škodlivé. Zlé je dvo
jaké: jedno sa týka tela, druhé duše, tedy zlé je telesné
i duchovné. Zlé telesné je na pr. nemoc, chudoba, hlad, ne
úroda a všelijaké súženie. A takého zlého bude, kým svet
svetom bude, lebo svet je slzavé údolie. Zlé duchovné je
hriech. Hriech je najväčšie zlé. Jako prvým rodičom časnú
a večnú smrť a mnoho zlého na tele ina duši zapríčinil, tak
dosiaľ i nám hriech škodí na tele i na duší, zapríčiňuje nám
časné i večné tresty. Keby hriechu nebolo, nebolo by ani
iného zlého. Za odvrátenie všetkého zlého modlíme sa v sied
mej prosbe otčenáša,aby nás Boh ráčil zachrániť
všetkého zlého na duši na i tele.

Teda, deti moje, pozor! Najväčšie zlé je hriech. Potom
len prijde to, čo ľudia zlým volajú na zemi: starosti, súženía,

14"
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boľasti, nemoce atď.; ale toto telesné zlé, keď ho trpezlive
znášaš, môže byť užitočné tvojej duši. Mnohí v takom ne
šťastí jako márnotratný syn spomínajú si na svoje hriechy,
ľutujúc ich, chcú sa polepšiť; tým telesné zlé slúži k spa
seniu, teda vlastne ani nenie zlým. To my nikdy nedosiah
neme, aby sme boli bez telesného zlého, bez trápenia a sú
ženia, to by bolo proti úmyslu Spasiteľovmu; veď, „cez trá
penia musia prejsť tí, čo chcú dostať sa do kráľovstva bo
žieho“. Len vtedy, keďby telesné zlé nám k spaseniu slúžiť
nemalo, prosíme za jeho odvrátenie od Boha; ináč v každom
nešťastí máme prosiť Boha o pomoc, aby sme ho trpez
live znášať mohli.

Keď od Boha žiadam, aby nás zbavil od zlého, i sám
musím, čo zo mňa vystačí, na tom byť, aby som seba zbavil,
aj iní ľudia aby od zlého sa zachránili. Preto, aby telesné zlé
neprišlo na mňa: budem si chrániť zdravie, nepokazím si ho
nemiernosťou, hnevom, prepínaním síl, ani iných zdravie ne
urazím, samopašným pasovaním, bitkou, sužovaním atď.;
budem usilovne pracovať, aj iných k tomu napomínať; božie
dary nebudem márniť, ale šetriť; nebudem iným na dobrom
mene utŕhať ani na majetku škody robiť; a druhých vtakom
nebudem napomáhať, ale prekážať; nebudem nikoho svádzať
k hriechu. Keď by'z dopustenia božieho prišlo na mňa te
lesne zlé, nešťastie, nemoc, to budem trpezlive znášať, a iných
budem v nešťastí, v biede, v nemoci navštevovať, im pomáhať,
ich tešiť, k trpezlivosti napomínať. V nešťastí pomyslím si,
že som to zaslúžil za hriechy a budem trpeť na pokutu.
Hriechu sa budem chrániť, ale keby som predsa upadol do
neho, hneď ho oľutujem a vezmem si pred seba polepšiť sa,
a jakonáhle budem môcť, vyspovedám sa atď.

Keď sa modlíme: „Ale zbav nás od zlého“, tými slovmi
hovoríme: „Otče náš, ktorý si na nebesiach, chráň nás od
všetkého zlého, obzvlášte od hriechu a večného zatratenia.
A keď dopustíš na nás telesné zlé, udeľ nám svojej pomoci,
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aby sme ho trpezlive znášať a tak k spaseniu našemu po
užit mohli“.

Krehkí sme a nevieme,
kde nás smrť zastihnút' môže,
preto vrúcne vzdycháme:
„Zbav nás zlého, mocný Božel"

Záverečné slovo A men, slovo hebrejské, znamená: za
iste, tak je, staň sa, alebo stane sa.

V otčenáši znamená: nech sa stane, o čo sme prosili.
Keď hovoríme „Amen“, to je, jako by sme všetky prosby
„otčenáša“ opakovali a potvrdili. Amen je jako pečať. Chceme
ním povedať, že veľmi túžime po tom, aby nás P. Boh vy
slyšal, a že tak veľmi i úfame, že budeme vyslyšaní.

Hľa, deti moje, jak krásna, vznešená a významná je mo
dlitba Pána! My hriešnici ani nevedeli by sme, jako sa
k Bohu modliť, ani neopovážili by sme sa pred Boha pred
stúpit'. Ale Pán ježiš, ktorý nám smrťou svojou otvoril bránu
do nebies a prístup k P. Bohu, naučil ,nás modlit' sa, ako
k Pánu Bohu mluvit' máme, a prikázal nám prosit' Boha,
jako diet'a prosieva otca svojho.

Jak predstúpim pred boží trón,
čo biedny hriešnik vravet' mám? 
]a pomodlím sa „Otčenáš“,
jak jeho Syn nás učil sám.

Daj Boh, aby ste modlitbu Pána vždycky s úctivou po
zornost'ou a pobožnost'ou, nie len z úst, ale i zo srdca vy
konávali, pamätajúc, že sme ju prijali od samého božského
Spasiteľa našeho.

Srdce tvoje otváraj,
Tak sa s Bohom vyprávaj!



3. O pozdravem' anjelskom.

360. Čo sa obyčajne modlievame my katolíci po „otčenáši“ .9

My katolíci modlievame sa po „otčenáši“ oby
čajne „Zdrávas Maria“, čo pozdravením anjelským
menujeme.

Táto modlitbamenujesa anjelské pozdravenie
lebo sa začína tými slovami, ktorými archanjel Gabriel Mariu
pozdravil. - Modlitba táto nazýva sa i „Zdravas Maria“,
lebo sa týmito slovami začína. Pozdravenie anjelské čili „Zdra
vas Maria“ je modlitba, ktorou najsvätejšiu Pannu Mariu,
Matku Božiu, obzvlášte a predo všetkými anjelmi a svätými
ctime a vzývame.

361. Z koľko čiastok pozostáva pozdravenie anjelské?

Pozdravenie anjelské pozostáva z troch čiastok:
1. zo slov archanjela Gabriela, ktorými Preblaho
slavenú Pannu Mariu pozdravil, 2. z pozdravujúcich
slov svätej Alžbety, 3. z prosby cirkve svätej.

Jako otčenáš pozostáva z viac čiastok, tak i pozdravenie
anjelské. Toto pozostáva z troch čiastok: zo slov archanjela
Gabriela, zo slov sv. Alžbety a z prosby cirkve.

Slová archanjela Gabriela: „Zdravas Maria! milosti plná,
Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami !“ Tak pozdravil
Mariu archanjel Gabriel v ten pamätný deň, keď jej zvestoval,
že bude matkou Syna Božieho. - (Sviatok zvestovania
Panne Marii).

Slová svätej Alžbety: „A požehnaný je plod života tvo
jeho“. To sú slová, ktorými svätá Alžbeta pozdravila Pannu
Mariu, keď ju jakožto Matka Božia navštívila. - (Sviatok
navštívenie Panny Marie).



215

Slovo „ježiš“ pridala k tomu cirkev svätá. A tak aj meno
„Maria“ pridala cirkev svätá k slovám Gabrielovým, aby sme
si predstavili, koho to Gabriel tak pozdravil.

Prosba cirkve: „Svätá Maria, Matko Božia, pros za nás
hriešnych včuľ i v hodinu smrti našej. Amen.“

Teraz vám to obšírnejšie vyložim.
Maria je milosti plná, lebo má nielen toľko milosti,

koľko ini ľudia, ale Boh jej ako matke Pána Ježiša, udelil
viac milosti, jako všetkým anjelom a ľuďom, Boh ju milo
sťami naplnil. Maria je svätejšia nad anjelov avšetkých svä
tých.Mariabola milosťami božími už predsvojím
narodzením naplnená. Maria bola samá milosťuž od
svojho počiatku. Všetci ľudia zdedili hriech od Adama, len
Maria ho nezdedila, ju Boh zachránil od poškvrnenia dedič
ným hriechom. - (Sviatok: Nepoškvrnené Počatie P. Marie.)
Maria bola od večnosti vyvolená za matku Spasiteľovu, preto
ju Boh toľkými milosťami naplnil. - Maria ani sama nikdy
žiadneho hriechu sa nedopustila, jej duša zostala vždy čistá.
Maria milosti od Boha udelené verne používala, svedomite
s nimi spoluúčinkovala, a každú chvíľu ich svätými myšlien
kami, slovami a skutkami rozmnožovala. Každá milosť, čo
jej Boh udelil, bola v nej semenom, ktoré prinášalo stoná
sobné ovocie.

„Pán s tebou“. S každým spravodlivým je Pán Boh,
lebo je s nim skrze svoju milosť úzko spojený. Ale Panna
Maria milosťou svojou všetkých spravodlivých, i anjelov pre
vyšuje. Ona je plná milosti. A práve preto, že P. Maria je
milostiplná, je Pán Boh s ňou obzvláštnym spôso
bom. Maria je vždy s Bohom a Boh je vždy s ňou. Boh
Otec je s ňou ako so svojím najsvätejším stvorením; Boh
Syn je s ňou, lebo je v ľudskej prirodzenosti jej synom;
Duch svätý je s ňou ako vo svojom najkrásnejšom chráme.
Maria je v rodine s trojjediným Bohom, teda tak úzko spo
jená s Bohom, že už užšie ani byt' nemôže. Boh Otec dal



ej svojho jediného Syna za dieťa, za syna; teda je vyvo
ená dcéra Boha Otca. Maria porodila Ježiša Krista,
SynaBožieho:teda je opravdivá matka Boha Syna.
\Ilaria počala Syna Božieho z Ducha svätého: teda je naj
Eistejšia nevesta Ducha svätého. - Bohbolvždy
; Mariou na zemi a tým viac je teraz s ňou na nebi. Hneď
JO jej smrti vzal si ju s telom i s dušou do neba, kde jako
(ráľovna nebeská a matka naša najbližšie stojí u trónu božieho.

Mariaje „požeh nana medzi ženami“; týmislovami
o vyslovujeme, že medzi všetkými ženami a pannami, ktoré
redy žily a žiť budú, Maria je tá, ktorej Boh najviac milosti
1 blaženosti udelil, ktorú svojím hojným požehnanim najbla
Ioslavenejšou učinil, ktorá nad všetky ženy a panny je ctená
1 slávená. Všetky ženy a panny musia byť hrdé na P. Mariu.
Foľkého požehnania sa nikdy človekovi z mužského pohlavia
Iedostalo. Maria je najblahoslavenejšia zo všetkých stvorení
Ia nebi i na zemi. My by sme mali hovoriť: „požehnaná si
nedzi všetkými anjelmi“; my ju len preto voláme požehnanou,
Iajblahoslavenejšou, medzi ženami, lebo tými slovami ju
lrchanjel Gabriel pozdravil.

Ty si hlava - lesk a sláva
pokolenia ženského,
vyvolená - oslávená
Pani sveta celého.

A prečo je Maria najblahoslavenejšia z celého ženského
:ohlavia? Pre to najväčšie požehnanie, ktoré sa jej dostalo
ld Boha a pre to najväčšie požehnanie, ktoré sa nám do
talo skrze ňu. Najväčšieho požehnania sa jej doslalo od
Šoha,keď bola od večnosti nad všetky ženy vyvo
ená za Matku Božiu. To je hodnost' a milosťnepocho
›iteľná, pre ňu blahoslavíme Mariu nad všetky ženy; ctíme,
lslavujeme, lebo v tom pozostáva jej vyvýšenosť nad všetkých
.njelov a ľudí, že je Matkou Božou. - Najblahoslavenejšia
nedzi ženami je Maria i pre to požehnanie, ktorého sa nám
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skrze ňu dostalo. Skrze Mariu dostalo sa všetkým ľuďom
blahoslavenstva. Ten istý Syn panenskej matky, Marie, je
studnicou všetkých milosti, jako pre Mariu, tak i pre nás.
všetkých ľudí. Maria napravila to, čo nám Eva bola pokazila,
Prvá žena, Eva, uverila diablovi apriniesla svetu
kliatbu; Panna Maria uverila Bohu, ktorý jej skrze ar
chanjela zvestoval, že porodí Syna Božieho, a vo svojom
Synovipriniesla svetu'spásu. Eva bola našou matkou
k smrti, Panna Maria stala sa našou matkou k životu večnému.

V kliatbu vrhla prvá žena
pýchou ľudské pokolenie:

Maria zas ponížená
svetu SplOdĺIaspasenie.

Skrze Evu - výrok hnevu
vlasti rajskej zbavil nás;

skrz Mariu - môžme si ju
celkom iste získať zas.

Preto teba - Pani neba,
slušno vždycky zvlášte ctit',

vychvaľovat' - vyvýšovat',
nad vše tvory velebit'.

Akokoľvek požehnaná, vyvýšená a blahoslavená je Panna
Maria, predsa je ktosi ešte požehnanejši, vyvýšenejší a bla
hoslavenejší nad ňu. To je Ježiš Kristus, plod jej života, jej
božský Syn. Alžbeta to z vnuknutia Ducha svätého vedela
a preto tak pozdravila Mariu: „Požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod života tvojho Ježiš“. A tými
slovami jako by bola povedala: „A tou, čo si, drahá moja
Maria, učinil ťa tvoj syn Ježiš; preto si najblahoslavenejšia
medzi ženami, lebo z tvojho panenského života narodil sa
Syn Boží Ježiš. Preto: požehnaný. chválený buď Ježiš, tvoj
syn !“ Alžbeta pozdravila Mariu a spolu hneď - naraz 
pozdravila jej syna, Ježiša. Keď sa tie slová Alžbetine v an
jelskom pozdravení modlime, i my, jako ona, myslíme na



lariu a pritom spolu myslíme i na jej syna, ježiša, ctíme
lariu, ale spolu ctíme tým i ježiša Krista. A tak vždy: kto
i Mariu, cti i Ježiša. Preto hovori katechismus, že z tých
lžbetiných slov vidíme, že koľkokoľvek ráz Pannu Mariu
ozdravujeme, vtedy i Pána ježišovi úctu našu vzdávame.
tenie Panny Marie je nerozlučiteľné od ctenia ježiša Krista.
lkO ctíme a milujeme matku Mariu, po tom dá sa poznat”,

ctíme a milujeme jej Syna, ježiša Krista. - A Maria je
.k veľkej úcty hodná pre jej Syna, jemu má všetko ďakovat',
reto že je Matkou jeho. Mesiac dostáva svetlo svoje od
nca, tak i Maria dostáva svoju slávu a krásu od ježiša.
to cti a zvelebuje Mariu pre jej dôstojnosť, vyvýšenosť a
ávu, ten zarovnak ctí a zvelebuje jej Syna, Ježiša Krista,
bo tá dôstojnosť, vyvýšenost' a sláva v Marii je ježišova,
laria ju má od ježiša, Maria matka má ju od ježiša, svoj
) syna.'

Teraz prejdeme k prosb e. Tá je krátka, ale krásna
mocná.

Prosba cirkve začína sa oslovením: „Svätá Maria“.
eda hľadime v duchu do nebies a vidíme tu Mariu v jej
/ätosti a kráse jej čnosti, v jej sláve, a voláme k nej: Svätá
laria, Maria je svätá, najsvätejšia medzi svätými, kráľovna
/ätých. - Cirkev k tomuto osloveniu dodala: „Matko
ožia“. Toto je jej titul. Najprv sme ju oslovili menom,
otom ju oslovujeme jej titulom, t. j. jej hodnosťou. To je
› najväčšie, najslávnejšie, čo o Marii povedat' môžeme, že
3Matkou Božou. Kedykoľvek to povieme, že Maria je Matka
ožia: preukazujeme jej tú najvyššiu úctu, vzdávame jej tú
ajväčšiu chválu a slávu, a vyznávame pred celým
vetom našu pevnú vieru, že Maria je opravdivá
latka Božia. - Že je Maria Matka Božia, preto má
:ľkú moc na nebi. Všemohúci Boh všetko urobí k vôli

/ojej Matke. Maria je i naša matka, rada nás má, jako
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svoje deti, a žiada si jako dobrá matka, aby sa nám, jej
deťom, dobre vodilo a aby sme prišli do neba. A toto po
hýňa nás v dôvere k nej, že keď je taká dobrá a mocná,
doista pomôže nám v potrebách našich, a my voláme: „Sväta
Maria, Matko Božia, pros za nás“, t. j. povedz niekoľko
slov, primlúvaj sa za nás u Syna svojho, aby nám pomáhal;
my sa bojíme, že nás nevyslyší, lebo sme ľudia hriešni, čo
so žiaľom uznávame; ale pros ty „za nás hriešnych“.
Keď ho ty, jako matka jeho, prosiť budeš za nás, Boh to
tebe k vôli učiní, čo by nám hriešnikom k vôli neučinil. 
„Pros za nás hriešnych nyni“, t. j. teraz, včuľ, čili dnes a
v každú chvíľu nášho života; my potrebujeme tvoju prímluvu
za celý čas nášho života, aby nám Boh pomáhal v potrebách
tela i duše. - Cirkev svätá pridala k pozdraveniu anjel
skému tú prosbu preto, aby sme Pannu Mariu v po
trebách našich o pomoc vzývali. Alenadovšetko,ob
zvlášte máme ju vzývať o šťastlivú hodinu smrti, 0 blahé
skonanie; modlíme sa: „Pros za nás hriešnych nyni i v
hodinu smrti našej“. V hodinu smrti, vtedypotrebujeme
najviac prímluvy Matky Božej a našej. Na tom, ako 20
mreme, záleží všetko, od toho závisí, či na veky do neba
prijdeme, a či na veky do pekla.

Teda musíme sa modliť, aby sme v dobrom, v našej
viere, nádeji a láske k Bohu až do skonania vytrvali. To je
veľká milosť od Boha, o tú musíme prosiť. Zvlášte musíme
prosiť, aby nás zlý duch v hodinu smrti našej viery, nádeje
a lásky k Bohu nepozbavil. My budeme vtedy slabí a diabol
nás bude celou silou pokúšať, aby dostal našu dušu. Ó, to
bude hrozné! Ó, či nemáme prečo modliť sa, aby sme v ho
dinu smrti dobre obstáli?! Panna Maria, matka naša, bude vtedy
prosiť za nás u Syna svojho, Boha všemohúceho, keď v ži
vote našom dôverne a pobožne budeme sa k nej modlievať,
ako cirkev sv. káže: „Svätá Maria, Matko Božia, pros za nás
hriešnych nyni i v hodinu smrti našej“.



220

Maria, Maria!
V smrteľnej nemoci - prispej nám k pomoci

proti pekla moci, ó Maria!
Ochranne pri nás stoj - a pros, by nám Syn Tvoj

dal šťastne skončiť boj, o Maria!

]aké to šťastie pre nás, deti moje, že Panna Maria je
matkou našou. Ona je opravdive matkou našou. Maria je
matkou Ježišovou, a ježiš menuje nás bratmi svojimi; ona
porodila Ježiša, skrze ktorého obdržali sme život milosti;
Ježiš Kristus nám ju dal s kríža (keď na kríži umieral) za
matku, keď jej riekol ukazujúc na jána: „Hľa, syn tvojl“
Všetci sv. otcovia hovoria, že vtedy v osobe sv. jána roz
umel všetkých kresťanov. Teda Maria po vyslovenej vôli Je
žiša Krista, umierajúceho Spasiteľa stala sa našou matkou.
Maria je naša matka, ktorá každého z nás s celou lásk0u a
dobrotou miluje. Preto každý z nás má sa v potrebách svo
jich k nej utiekať tak dôverne, jako dieťa k svojej matke.
S celou dôverou modlievajte sa pozorne, úctive a pobožne
„Zdravas Maria...“ Sv. Alanus hovorí: „Nebo sa raduje a
satan uteká, heď hovorím: Zdravas Maria“.

Katechismus nás ešte upozorňuje na modlenie sa Po
zdravenia anjelského, alebo na „Anjel Pána“. Ráno, na po
ludnie a večer zvoni sa, aby sa ľudia modlili „Anjel Pána“;
tak sa volá tá modlitba, lebo sa tými slovami začína: Anjel
Pána...

362. Čo sa modlievame ráno, na poludnie a večer pri
zvonení?

Ráno, na poludnie a večer pri zvonení modlie
vame sa: „Anjel Pána“.

* „Anjel Pána zvestoval . . .“ (6. str. katechismusa).
Anjel Pána, o ktorom je tu reč, je archanjel Gabriel,

ktorý zvestoval Marii, že stane sa Matkou Božou.
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„Slovo telom učineno je“, je toľko jako: Jedno
rodzený Syn Boží stal sa človekom.

(100 dní odpustky dostane každý raz, a plnomocné odpustky po
spovedi a prijímaní každý mesiac, kto sa Anjel Pána skrúšene a po
božne na kolenách modli.)

Večer pridáva sa zaduše v očistci jeden „otčenáš“ a
,jedno „zdravas“ s týmito slovami: Duše zomrelých ve
riacich skrze milosrdenstvo božie nech odpoči
vajú v pokoji. Amen.

Modlitbu „Anjel Pána“ vykonávame, l. aby sme sa
s povďačnostou rozpomínali, že Syn Boží pre nás človekom
sa_stal. Ráno, na poludnie a\ večer privoláva nám zvon:
„A slovo telom učineno je“. jednorodzený Syn Boží
sostúpil na zem, vzal na seba telo ľudské, jaké my ľudia
máme, aby nás hriešnych ľudí vykúpil. To je to najväčšie
dobrodenie, ktorého sa nám od Boha dostalo, bez toho boli
by sme následkom dedičného hriechu zahynuli; Keďteda ten
zvon oznamuje nám toto najväčšie dobrodenie a nám ho
takrečeno pred oči kladie, kto z nás nebude sa modliť
„Anjel Pána“, aby Bohu ďakoval za vtelenie Krista Pána?

Modlimesa „AnjelPána“ 2. aby sme preblahosla
venej Panne Marii úctu vzdávali a do jej ochrany
sa poručili. Keď Marii archanjel zvestoval, že stane sa
Matkou Božou, ona riekla: „Ejhľa, dievka Pána, staň sa mi
podľa slova tvojho“. Tými slovami privolila k vteleniu Krista
Pána. To veľké tajomstvo sa splnilo a Maria stala sa matkou
Božou a preto ju musíme chváliť, ctif a velebiť, jako 'len
z nás vystačí; a môžemeju o pomoc vzývatv každej potrebe
tela i duše. A my to činime. lkeď zvony oznamujú, že
Maria privolila k tomu, aby sa stala Matkou Božou, mo
dlíme sa „Anjel Pána“, aby sme preblahoslavenú Matku
Božiu uctili a do jej ochrany sa poručili.
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Deti moje! Odporúčam vám z celého srdca túto mo
dlitbu: „Anjel Pána“.

Vieš, čo vravia zvonov hlasy
trikrát za deň po vše časy? 
„Naše spasenie počalo,
keď sa slovo telom stalo“.
Milé toto cti zvonenia,
nedaj znieť mu bez modlenia!

Nebojte sa, ani nehanbite sa pred ľuďmi pomodliť sa
„Anjel Pána“, kdekoľvek by ste boli, keď počujete zvoniť na
„Anjel Pána”. A keď môžete, kľaknite si k tomu. Pán Boh
bude tomu veľmi rád a Panna Maria vyprosi vám od neho
mnoho milosti.

363. Čo je svätý ruženec?

Svätý ruženec je obľúbenou pobožnosťou Cirkve
svätej, ked totižto najvýbornejšie modlitby, Otčenáš
a Pozdravenie anjelské, opakujúc odriekame a
o živote Pána Ježiša i preblahoslavenej Panny Marie
rozmýšľame.

Výborný spôsob ctenia Panny Marie a ziskania veľkých
milosti je pobožnosť svätého ruženca, ktorú pápežia mno
hými odpustkami spojili a ktorú zvlášte pápež Lev Xlll. od
porúčal veriacim. Ja som vám o ruženci už pri vysvetlovani
prvej čiastky Katechismu hovoril. Radi a často sa ho mo
dlievajte a o tajomstvách, ktoré v ňom spomínať budete, ná
božne rozmýšľajte. Ti katolici, ktorí sa každý deň modlie
vajú ruženec, najlepšie urobia, keď tajomstvá zamieňajú,
v pondelok 0 radostných tajomstvách rozmýšľajú, v utorok
0 boľastných, v stredu 0 slávnostných, vo štvrtok zase o ra
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dostných atď. V nedeľu rozmýšľať budeme o tajomstvách,
ktoré sa najlepšie pre čas roku cirkevného vhodia: v čase
pred Vianocami a po nich o radostných, v čase pôstnom
o boľastných, po Veľkej noci o slávnostných. Takým spô
sobom dostane sa nám pred oči duše našej celý život Pána
ježiša a preblahoslavenej Panny Marie a srdce naše pre
niknú tie krásne príklady. Len Pán Boh vie, ako je to uži
točné duši našej. Boh zvláštne požehnáva tie rodiny, v kto
rých sa ruženec večer spoločne modlievajú, najmä v zime.
Netrpte to, deti moje, aby táto prekrásna obyčaj zvašej ro
diny vymizla; a keď to nenie u vás obyčajou, nedajte po
koja svojim rodičom, kým ju neuvedú. Mnoho odpustkov
je tým udeleno, ktorí sa ruženec modlievajú, obzvláštne jestli
tú pobožnosť konajú na ruženci (pátrikách) posvätenom od
kňaza, ktorý má k tomu moc.

Tomu pomáha Maria,
kto sladké jej meno vzýva;
nech pozre k nej v každej chvíli,
kto na svete tomto kvíli.

Deti moje! Ctite a vzývajte Pannu Mariu, v tom záleží
kresťanská pobožnosť k Matke Božej, a to je i naša povin
nosť. S obzvláštnou a opravdu detinskou zbožnosťou ctite
preblahoslavenú Pannu Mariu. Vzývajte ju vo všetkých po
trebách a záležitosťach svojich. Pod ochranou preblahosla
venej Panny nič vám neuškodl zlý duch. Ale ešte niečo
žiada sa od vás krom ctenia a vzývania. Ešte jedno ste po
vinné: vynasnažovať sa jej lásku, čistotu a ostatné čnosti
nasledovať, t. j. žiť podľa jej príkladu. Maria je vzor, príklad
najkrajší, všetkých čností bez tej najmenšej vady. Len vtedy,
keď sa budete vynasnažovať každého, aj toho najmenšieho
hriechu sa varovať, ako ona, tak čnostne žiť, ako ona, vtedy
len budete hodně nazývat' sa jej dietkami.
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Deti moje! Teraz a vždycky, v šťastí i v nešťastí, v ra
dosti i v zármutku, v živote i v smrti buďte verne Marii.
Naučte sa každý deň a častej k nej vzdychať: „Svätá
Maria, buď mi dobrou matkou, ja chcem vždy byt
dobrým dieťaťom tvojim!“ Táto streľnámodlitbičkasa
vám veľmi-veľmi vyplatí.

A teraz, deti moje zaspievajme pobožne posledný verš
z Marianskejpiesne: „Chváľ každého dňa božiehoz“

Shliadni na nás - a pros za nás
Matko, Syna Svojeho,

by sme žili - Boha ctili
dľa príkladu Tvojeho;

pros, nech dá nám - proti bránam
pekla statne bojovať,

a na večnosť -- nekonečnosť,
ta, kdes' Ty sa odobrať.

Sláva na výsosti Bohu!

Zdravas Maria!
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