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Předmluva k vydání prvnímu.

Kniha tato jest v literatuře české prvý pokus 0 stručné,
a pokud možná, též úplné vypracování pastýřského bohosloví
dle nynějšího stavu vědy této. Kdyžod professora
Jilího Chládkapřed93 léty vydáni jsu „Počátkové opa
trnosti pastýřské“ byl tento odbortheologiev plénkách,
počínaje se vyvinovati. Potřeba spisu o pastýřském úřadování
českým jazykem jednajícího dávno již uznána a bezpochyby
jen ty obtíže mnohé, které tu překonati jest, byly u příčině,
že posud neobjevila se pastorálka česká. Že pak já jsem k dilu
takovému přikročil, spůsobeno jest ne tolik mým úmyslem aneb
domněním, jakobych dosti schopen byl všecky obtíže přemoci,
ale spíše okolnostmi, o kterých se tuto šířiti nebudu.

Odevzdávaje veřejnosti skrovnou práci svou, poroučím ji
vlídněmu soudu kompetentních mužů. Každý, komu nynější
stav vědy pastorální znám jest, uzná ochotně, že pastoralista
český, nalézaje v domácí literatuře pomoc velmi malou, zápasl
s obtížemi velikými, byť i měl po ruce dobrá dila cizojazyčná
A kromě toho pastýřské bohosloví ještě samo sebou každému
spisovateli nesnáze mnohé působí rozsáhlostí svou; takové se
řadění látky, aby vyhovělo zákonům vědecké soustavy, aby
nebylo třeba věcí jednou pověděných zase opakovati, anebo
trhati a rozdělovati těch, ježto i dle povahy své i ve praxi pa
stýřské k sobě náležejí —jest při pastorálce mnohem obtižnější
nežli při jiných odvětvích posvátné vědy. Každý posud vydaný
spis o pastýřském bohosloví potvrzuje pravdy této nade všecku
pochybnost. Obvyklé rozdělení podle trojího úřadu církve ne
vyhnutelně k tomu vede, že díl druhý (o kněžském úřadu) jest
pouhá liturgika, o dilu třetím pak že pastoralisté posaváde na
rozpacích jsou, čím by jej vyplnili. Soustava tato má ještě tu
velikou vadu, že nucena jest opakovati mnoho věcíz dogmatiky,
trhati zejména učení o zpovědi, manželství a duchovní správě



u nemocných a stavěti čásť do dilu 2. a čásť do dilu 3., na
újmu jasnosti, stručnosti a přehlednosti. Zkusiv obtiži těchto
přemýšlel jsem po delší čas o soustavě, která by ke skutečné
duchovní správě, k životu a působení cirkve určitěji přihlížela,
nižádné stránky života 1 působení toho nepomijela, prostředky
pastorace a cirkevní zákony o jejich užívání dle konečného
a jediného úkolu cirkve katolické posuzovala, pravému jejich
významu rozuměti, váhu jejich oceňovati učila. Zdali se mi
to podařilo timto novým plánem, o tom nechat učení bohoslovci
soudí. To aspoň jistě jest, že bohosloví pastýřské posud hledá
přiměřené soustavy a že pokrok jeho nemálo závisí na šťastném
nalezení takové, při které by tato věda skutečně byla soustavné
zobrazení činnosti katolické cirkve skrze veškerenstvo členův
1 orgánů jejich, a spolu vědecký návod, kterak by zvláště
osadní duchovenstvo úřad svůj a službu svou zastávati mělo.

Chtěje zůstati věren definici bohosloví pastýřského, měl
jsem ustavičněk tomu obrácenýzřetel, abych činnosť cirkve
zobrazoval a vždy to předkládal, co dle zřejmé vůle a dle ducha
církve katohcké činiti náleži, aby se rozmáhalo království boži
na zemi.

Spisovatel.



Předmluva k vydání druhému.

Po šestnácti létech vychází tato kniha po druhé na světlo.
Za tu dobu měl jsem s dostatek podnětu a příležitosti, abych
seznal jeji vady, a čim vlce mně tyto na vědomi přicházely,
tim 1 vřeleji jsem toužil, by možná bylo napraviti je. Když
pak přede dvěma léty slavný výbor Dědictví Svatoprokopského
v zásadě na tom se usnesl, že ochoten jest druhé vydání při
jati: vynaložil jsem svědomitou pilnosť a všecken svobodný čas,
abych použivaje materialu zatim nasbiraného, doplnil, co schá
zelo ve vydání prvním, opravil, co chybného, vypustil, co ne
potřebuého bylo. A tak odevzdávám důst. a vel. pp. spolubratřim
spis na většim dile přepracovaný, téměř nový, zejména v tomto
prvém svazku. Kniha I o základech pastorace nabyla rozměru
mnohem rozsáhlejšího, snad ve svůj a celéh» dila prospěch;
obsahujíťt se tu pospolu všecky ty věci obecné, jichžto přede
sláním usnadrěn další postup a zbytečny se čini časté úvody,
zacházky a drobeni náuky v nekonečné oddily, články a pa
ragrafy.

V podrobném provedení jednotlivých oddilů shledávají se
mnohé odchylky od obyčejných, mezi německými pastoralisty
zdomácnělých soustav. Tak n. př. nepřidržel jsem se v homi
letice obvyklého rozvrhu na čtyři oddily (nalezeni, pořádání,
proslovení, přednášení), ale také nedělám rozdilu mezi obecnou
a zvláštní homiletikou, nejednaje o duchovní řečidle rozdilnosti
obsahu jejiho. Pominul jsem oddilu o zvláštní homiletice, po
něvadž dalšími studiemi jsem došel ku poznání, že ojednotlivých
obsahem rozdilných kázanich (dogmatických, mravoučnýcha t.d.)
skoro nic pověděti nelze a také v homiletikách obyčejně se nic
nenalézá, co již v obecné homiletice v oddilu o látce a rozvoji
by se bylo jnepředkládalo aneb aspoň bylo nemělo pověděti,
béře-li se náležitý zřetel k úplnosti a ku zjednodušení náuky
homiletické. Pakli ale homiletika obecná skutečně již dosti



úplně vykládá zásady a pravidla o duchovní řeči, odpadá po
třeba „homiletiky zvláštní ,“ náuka o duchovním řečnictví se
takto zjednodušuje, větší praktické užitečnosti nabývá, prázd
nými paragrafy se neznechucuje.

Praktický, k našim skutečným poměrům přihližejici směr
dbal jse.. v této práci zachovati všude, vyhýbaje se dalekým
zacházkám v jiné odbory bohoslovné a vůbec věcem pouze
theoretickým. Ohled na praktickou duchovní správu byl u pří
čině, že táhnu se také ku státním zákonům, vládním na
řízením a nálezům vyšších instanci, kde povědomosť jich může
duchovnímu správci velmi prospěšna býti. Že jsem k novějším
dekretům římských kongregaci povinnou pozornosť obracel, do
svědčuje spis tento na přemnohých mistech, nejvíce v pojednání
o bratrstvech a odpustcich.

Přes všecku svědomitou a mnohaletou práci nijak nedo
mnivám se, že by toto dilo nemělo vad a nedostatkův. Obor
tolik rozsáhlý, jako jest pastorálka, téměř ani nedopouští, aby
jeden člověk úplně ovládal všecky oddily jeho, a sotva který
pastoralista se nalezne, kterýž by toho byl nezkusil, v jaké
nesnáze uvádí s jedné strany snaha nepominouti věci důležitých
a s druhé strany zase ohled, aby kniha nenabyla rozměrů ne
mírných, praktickým účelům vadných. 'Tyto nesnáze bohdá
omluvi nedostatky mého spisu, o kterémž jiného přání nemám,
leč aby ctěným bratřim na vinici Páně pracujicím platně po
sloužil a takto 1 prospěl milému národu našemu, jehož pravé
blaho pastorace v duchu cirkve katolické vedená lépe zaklá
dati a rozmáhati může nežli jacikoli jini prostředkové,
jimiž působiti lze ku rozšíření blaživé osvěty, vzdělanosti
a mravné sily.

V Budějovicích, dne 26. října 1890.

Spisovatel.



DÍF

UDUDUPCDC
OTP©

oc-I

OBSAL.

Úvod
. Úkol církve katolické
. Bohosloví pastýřské, přední jeho zásada, poměr k ostatním odvětvím

theologie
. Pramenové a pomůcky
. Historie a literatura bohosloví pastýřského
. Plán bohosloví pastýřského.

Kniha [L
O základech pastorace.

FExXlava I.

Duchovenstvo katolické.

. Doplňování a spůsobilosť kněžstva. Povolání ku kněžstvu. Pří
prava ku kněžství. Nadpřirozená spůsobilosť

. Vnější řád a vnitřní jednota hierarchie .

. Působení duchovenstva v církvi vůbec. Církevní úřady a služby;
pravomoc. Život v povolání a v úřadě. Svatosť kněze. Vědecké
vzdělání kněze

Hlava JI.
Prostředky pastorace

Oddíl I. Náuka církevní,

S 9. Úřad učitelský. Slovo boží — počátek lidské spásy. Cíl učitelského
úřadu v církvi. Vykonávání učitelského úřadu v církvi.

20
28

32

49

D0



$ 10.

12.
13.

PDU

14.U

16.
17.

TIUD

18.
19.

UIUM

20.
21.

UNUD

20.
UDUV

24.
20.

UPUP

S 26.
$ 27.

S 28.

V

Oddil 2. Bohoslužba.

Kristův kněžský úřad v církvi. Pojem o liturgii; účel její. Po
třeba liturgických forem; jich součásti a druhy. Historický vývin
bohoslužebných forem. Normy praxe liturgické

. Posvátné umění

0 formách liturgických vůbec.

A. Slovo liturgické. Liturgický jazyk
Formuláře liturgické a jejich přednášení. Posvátná poesie. zpěv
a hudba
B. Bohoslužebné konání a pohyby. C. Litureické symboly, posvátné
věci a obecné potřeby bohoslužebné

. Chrám katolický. Posvátné stavitelství. Stavba chrámu: vnitřní
rozdělení. Zařízení ve chrámu. Sakristie a její úprava. Svěcení
nového chrámu. Znesvěcení a poskvrnění chrámu: rekonciliace.
Kaple a modlitebny. Péče duchovního správce o místa posvátná
Nádobí a náčiní bohoslužebné. Zvon
Paramenty liturgické. Roucha bohoslužebná a liturgické ozdoby.
Liturgické prádlo. Obecná forma paramentů. látka, liturgické
barvy. Benedikce paramentů. Péče duchovního správce 0 litur
gické nádoby a paramenty
Svaté oleje. Voda a sůl. Světlo. Kadidlo
Obecné povinnosti kněze a lidu k liturgii. Poměr duchovního
k liturgii. Povinnosti kněze stran kultu. Obecné povinnosti vě
řících ke kultu. Služebnictvo chrámové

Oddíl 3 Královský úřad.

Úkol jeho; kázeň církevní
Vykonávání královského úřadu v církvi; diecése a biskup, cír
kevní osada a farář. Úřad a pravomoc faráře. Kměží pomocní.
Poměr mezi farářem a osadníky. Zvláštní povinnosti osadníků
Farní úřad před právem občanským a jeho styky s úřady veřejnými
Knihy a písemnosti farské. Obecná pravidla o vedení a chování
farských knih. Opravy, doplňky a změny v matrikách. Listy
z matrik. Výtahy z matrik. Vysvědčení, potvrzování, zprávy
úřadní. Chování u zřejmosti a bezpečnosti
Povaha i směr působení pastýřského
Vzorný život a příkladné obcování pastýře. Neúhonný a vzorný
život vůbec. Soukromý život duchovního správce. Svornosť kněží
na osadě. Společenské obcování duchovního správce
Vážnosť, důvěra a láska lidu k duchovnímu pastýři
Horlivosť a opatrnosť —, obecný ráz všeho působení pastýřského.
Pastýřská horlivosť. Opatrnosť pastýřská.
Znalosť osady, lidí a životních poměrův. obecných a zvláštních,
nebezpečenství křesťanského mravu a života. Znalosť lidské při
rozenosti vůbec, osady zvláště. Bdělosť duchovního správce. Čelná

O7

70

13

15

92

97
112

117
132

140

152
101

102
185

186
196

198



g 29.

UP5UD
G5U =

U-UD
UIUDN86O

nebezpečenství křesťanské víry a mravnosti. A. Obecné příčiny,
podněty a příležitosti ku zlému. B. Zvláštní nebezpečenství pro
mravy mládeže. Pravidla opatrnosti při domluvě a pastýřském
pokárání. O dobrém poměru farního kněžstva k osobám vliv na
jiné majícím
Zvláštní prostředky k buzení katolické uvědomělosti a horlivosti
věřících. Dobré knihy a časopisy. Mimořádné pobožnosti. Misie.
Bratrstva. Třetí řád sv. Františka

Oddíl 4. Církevní rok. Farní služby boží.

. Dni posvátné vůbec

. Význam a účel církevního roku. Doby roku církevního: A. Ústřední
slavnosti. B. Význam jednotlivých částí roku církevního. 1. Okruh
vánoční. 2. Okruh velikonoční. 3. Okruh svatodušní. C. Ostatní
svátky roku církevního. Poměr roku církevního ku správě du
chovní

. Svěcení neděle a dnů svátečních
„ Farní služby boží. Význam farních služeb božích. Vnější řád far

ních služeb božích. Povinnosti osadníků k farním službám božím
. Přihlídka k duchovní správě

Kniha IL.

Str.

209

299

271

213
901

300
322

Počátek a první podmínka obcování s Bohem —
víra a slovo boží.

FXlava |.
Veházení do církve.

> 30. Svátosť křtu. Místo a doba křtu. Přijimatel křtu. Udělovatel křtu.J

UDOUPUP
©©W00"MIO

Kmotrové. Hmotnosť a forma křtu. Křtění spodmínkou. Povinnosti
duchovního správce stran porodní báby. Ritus křestní

. Zápis do matriky křestní

. Legitimace dítek mimo manželské lože narozených

. Uvádění jinověrců do církve. Návrat křesťanů nekatolických. Obrá
cení nevěřících. Odpadlíci. Vliv změny v náboženském vyznání
rodičů na dítky jejich. Misie církve katolické

FxXlava KI.

. Svátosť biřmování. Význam této svátosti pro život křesťanský.
Ritus svátosti biřmování. Disposice přijimatelů. Povinnosti du
chovního správce stran biřmování

329
JD1
361

383



FXlava III.

Vyučování pastýřské.

Str.

396
399
401

S 40. Účel a důležitosť jeho povinnosť k němu
S 41. Pastorální didaktika. Homiletika. Rozvrh
S 42. Spůsobilosť kazatelova

Oddíl 1. Předmět a všecken obsah vyučování pastýřského; obecné
jeho vlastnosti.

S 43. Předmět a obsah pastýřského vyučování vůbec a jednotlivých

8 44.

8 47.

UDUDUN

D0.

D1.

. Důvody ku přesvědčování o dobru a zlu (pohnutky). Řečnické

přednášek zvláště
Obecné podmínky, aby pastýřské vyučování prospělo. Vyučování
pastýřské budiž veškerým obsahem svým pravda. Vyučování pa
stýřské poučuj prakticky. jasně a důkladně. Duchovní přednáška
vzdělávej srdce a vůli; proto i budiž mocha, živa, pronikava, ale
také šetrna, laskava. Duchovní přednáška budiž velebna, poutava,
zajímava, aby budila pozornosť a libosť

Oddíl 2. Rozvoj předmětu nebo vypracování přednášek

Článek I. Zdrojové látky.

. Vnitřní zdrojové

. Vnější zdrojové látky a jich užívání

Článek 2. Kazatelský stoh čí proslovení.

Sloh řečnický vůbec. Obecné vlastnosti slohu řečnického. Zvláštní
prostředkové slohu příjemného a libého. Mluva biblická, vzor
kazateli.

Článek 3. Methoda ve stránce poučné,

. Výklad slovný a věcný. Znázorňování pojmů zásmyslných
. Důkaz. Bezprostřední důkazy nadpřirozené. Prostředečné důkazy

nadpřirozené. Důkazy vedlejší nebo doklady. 'Vyvrácení

Článek 4. Methoda ve stránce paraenetické.

Psychologické základy
Obecné podmínky prospěšného buzení affektu

předkládání pohnutek. Slohové prostředky k rozvoji pohnutek tím
směrem, aby se budil affekt. Tlnmení affektu škodného

404

408

428

429
433

498

448

460

476
480

484



UP)UDUPD2UPIUD

OT OT

$ 59.

S 60.

Článek 5. Vnitřní soustava přednášek a vnější forma Jejich.

. Pořádání obsahu v přednáškách duchovních .

. Soustava thematického kázaní. A. Úvod. B. Pojednání. C. Závěr

. Paraenese neb exhorta.

. Kázaní panegyrická
„ Homilie
. Křesťanské cvičení

Článek 6. Přednášení.

Obecné vlastnosti. Důležitosť. Příprava na přednášku. Ústní před
náška. Tělohyb řečnický. Ritus přednášky duchovní
Dějepisný přehled o kazatelství křesťanském

Str.

500
D01
019
D20

D24

D20

D32

D46



Úvod. Kniha I.
O základech církevní činnosti pastýřské.
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UVOD

S 1. Úkol církve katolické.

1. Zjevení boži má za účel, pozdvihnouti člověka padlého,
obrátiti duchovní zrak jeho zase k Bohu, zjednati mu vyšší,
nadpřirozený život, založiti a utvrditi království boží v člově
čenstvu celém a v duši každého člověka zvláště.

Všecko zjevení boží dokonáno jest skrze Krista; jeho
pravda a milosť jest jediný zdroj života nadpřirozeného a pod
stata pravého království božího na zemi. Pravda a milosť tato
složena jest v cirkvi svaté obecné, kteráž jest viditelné kra
lovství boží na zemi. Od té doby, co Kristus dokonal vykupi
telské dilo své, seslav Ducha svatého, účastní se člověčenstvo
zjevení Božího, pravdy a milosti Kristovy skrze jedinou pravou
cirkev. Tato zajisté jest ústav, v němž a skrze nějž stále působí
Kristus Vykupitel s Duchem svatým, ona jediné má od Boha
poslání, t. j. právo 1 povinnosť, aby ve vykupitelském dile
Páně platně pokračovala až do času, kdyžto se naplní počet
vyvolených ; ona jest království boži, v kterémž jediné možno,
aby člověk účasten byl pravdy a milosti Spasitelovy, aby života
vyššího, nadpřirozeného nabyl, k dosažení nadpřirozeného cile
svého spůsobilým se učinil a jeho i skutečně dosáhl. Církvi
svaté odevzdán jest troji úřad Kristův, učitelský totiž, kněžský
a královský, aby působila, jako Kristus působil, viditelně k vy
koupení člověčenstva a k navrácení jeho ve stav ten, v němžto
se původně nalézal Adam; jeji úkol jest, aby člověka učinila
spůsobilého k dosažení nadpřirozeného cile, kterýž jemu posta
ven byl na počátku, jej podporovala v práci o dosažení toho
cile, k němu jej 1 dovedla. Však ještě dále sahá úkol katolické
cirkve; jako zajisté cil vykoupení na kříži dokonaného jest
náprava všeho světa podle idee boží, odklizením následků hří
chu: tak i jest úkol církve, aby všecky věci z kletby hříchu
vybavila, je napravovala, obnovovala, jich posvěcovala podle
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věčné idee boži, je zasé k Bohu přiváděla, v původní stav je
jich před hříchem navracela a takto pro budoucí obnovení a
oslavení ustrojovala. Veškerá úloha církve dokoná se v den
poslední, kdyžto budou oslaveni a shromážděni v nebeském
Jerusalémě věrni ode čtyř úhlů světa, a když bude s nimi osla
vena i příroda, jež „očekává zjevení synů božich“ *).

2. Duch Kristův jest, kterýž obnovuje pokolení lidské ;
„aj, všecko činím nové“ **). A protož jest úkol cirkve, aby
ducha Kristova, princip křesťanský, štipila, pěstovala, chránila
1 působila, že by ovoce nesl***). Za působiště má sobě od Pána
všehomira dánu veškerou zemi, ji poručen jest veškeren svět,
poručeni jsou všickni národové).

Provádějic rozsáhlý a velebný úkol svůj, hledi cirkev
k tomu, aby jednotniky, aby srdce člověka duchem Kri
stovým naplnila, potom 1 duchem tim oživila veškeré snahy
ducha lidského, nechať tyto se obracejí k věcem hmotným
anebo se vynasnažuji v oboru vědy a umění.

Rovně náleži pravé církvi, aby rodin posvěcovala, je
v duchu Kristově pořádala.

Rodiny spojeny jsou vedle řádu božského u větší společ
nosti, v obce totiž, kmeny, národy a státy a všecko lidstvo
jest jediná společnost lidská, jedna rodina boži; cirkev vedle
posláni svého snaží se, aby údy společnosti ovinula páskou,
kteráž jediné působí pevnost a zaručuje zdárné trvání, aniž by
koho tlačila, — duchem Kristovým, principem křesťanským.
Církev stojí při člověku a člověčenstvu odporujic a podporujic;
odpor činí překazám, ježto se principu křesťanskému v cestu
stavi, pomáhá pak, aby ducha Kristova hlouběji a hlouběji
vštěpovala, k rozsáhlejšímu vlivu, k vévodění přiváděla. Takto
má, veškeré člověčenstvo, jak by koli v částech rozdilny byly
snahy a poměry jeho, v církvi skrze druhého Adama k Bohu
zase navráceno býti, od něhož jest odpadlo v ráji skrze Adama
prvního +1).

*) Řím. 8, 19—29. II. Petr. 3, 18. Mat. 19, 28. Zjev. 21, 1.
++) Zjev. 21, 5.
*+*) Hettinger, Apologie des Christenthumes. II. 1. str. 4493.II. 3. str.

441. (vyd. 4.).
+) Jan 20. 21. Mat. 28, 18—20.
++) „Haec ooelestis civitas dum peregrinatur in terris, ex omnibus gen

tibus cives evocat, atgue in moribus, lecibus institutisgue guidguid diversum
est, nihil eorum rescindens mec destruens, imo etiam servans ac seguens. 8.
Augustin. de civitate Dei, lib. XIX. c. 17.
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3. Působic dle úkolu svého, představuje cirkev sebe člo
věčenstvu za štipení Otce nebeského, za království boži na
zemi, za jedinou bránu k životu věčnému ; hlásá slovem živým
ustavičně vykoupení člověčenstva, skrze posvátné úkony a
činnou lásku dodává jednotlivcům 1 veškerenstvu ovoce vy
koupení; pracuje o svém byti a trváni, jednotníky v lůno své
uvádějic, pravdou a milosti Kristovou je naplňujíc; vyšší, nad
lidskou autoritu majic a nadpřirozených prostředkův užívajíc,
vede lidi k životu svatému a skrze tento k blaženosti věčné.
Z pokolení na pokolení samu sebe přenášejic, dodáva každému
pokolení pravdu a milosť,kterých sama plna jest, jako Kristus*).
Skrze cirkev katolickou přijimají národové učení nebeské, po
žehnání a milost boží, pravidlo života, normu a cil veškerého
snažení svého; skrze ni vzdává lidstvo a s ním veškeré stvo
ření Bohu povinnou úctu; ona, stojic mezi nebem a zemí,
sbirá modlitby a oběti věřicích a skládá je před trůnem božim,
a zase vážil hojnost milosti a požehnání ze zdroje spásy a po
dává z nich člověku. A nejen modlitby a oběti věřících před
kládá Hospodinu, ale i vše, co duch lidský působí; a protož
vidíme ji ve spolku s vědou a vzdělanosti kráčeti stoleti za
stoletím, spatřujeme, kterak uživá všelikého umění ke službě
boži. Neni nelaskava na hmotné výzkumy a vynálezy, žehná
nové lodi, železné dráze, továrně, žehná přibytkům lidským a
statkům, pomazává hlavy kralů, vzkládá ruku svou 1 na že
bráka, pomáhá v bědách 1 strastech tělesných, zakládá ústavy
a domy: útočištné pro nemocné, chudé a věkem sešlé, shromaž
ďuje opuštěné ditký, aby z nich vychovala zdárné údy spo
lečnosti; káže bohatci, kterak má užívati statků svých, aby
sobě 1 ostatnim prospěl, uči chudého, kterak by chud býti měl
podle Krista **).

Duchu Kristovu protivi se duch světa, a protož 1cirkev
bojuje proti zlému principu světa, vyhledává ho v úkrytech
jeho a přemáhá jej. Cirkev a svět, víra a nevěra, život a smrť
nesjednají se spolu nikdy; zápas jejich počal se v ráji a do
koná se v poslední den“**). Církev a svět, duch křesťanský a

*) Jan 1, 14. 17.
**) Encyklika Lva XIII. 21. dub. 1878. O potřebnosti katolické církve

pro blaho lidstva.
++) Das eigentliche, einzigceund tiefste Thema der Weltgeschichte ist

der Conflict des Unglaubens und Glaubens; alle Epochen der Weltgeschichte,
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duch světský nemohou se nikdy smířiti; cirkev vedena jest
v boji svém láskou, svět pak nenávistí a hněvem zuřivým;
cirkev se odpláci světu za zlé dobrým, svět pak cirkvi za
lásku jeji nevděkem a zradou; svět namáhá se, aby cirkev
zničil, tato pak vztahuje ruce své k lidu nevěřicímu a odpo
rujicímu. Svět trpi každou sektu, jediné cirkve strpěti nechce;
dává svobodu všem rozkolům a bludům, jediné cirkev Kristovu
jimá v pouta. Nesmiřitelná nenávist světa proti církvi sama
jest postačitelný důkaz, že církev zůstává věrna původu a po
volání svému “). Ale v boji svém nebude cirkev přemožena,
brány pekelné nepřemohou ji; zakladatel a Pán jeji přemohl
svět, a protož tento nemůže cirkve přemoci.

4. Dilo církve nemůže zůstávati jalovo, poněvadž oslavený
a vitězný Kristus podle zaslíbení svého zůstává s církví svou**)
a skrze ni působí s Duchem svatým, zůstávaje učitelem, kně
zem a pastýřem jejim na věky.***) Seslánim Ducha svatého,
kterýž i zůstává, $) vdechnuta jest cirkvi životná sila, kteráž
posud nebyla umořena, aniž kdy bude. Této životné sile ni
žádná moc odolati nemůže, ona kroti vzbouřené národy, vztý
čila a vztyčuje kříž Páně ve všech krajinách světá. Životná
tato sila působí, že cirkev ihned na jiném mistě světlem svým
jasněji svititl počiná, uhaslo-li toto na některém; že trhápouta,
kterými ji svázala světa moc, že sama se vyhojuje i z nejbo
lestnějších ran, kteréž ji zasazeny byly.

o. Církev jest organismus živý a obživný. Pro tuto příčinu
již 1 pouhé byťijejí jesť působení, činnost; jeji liturgické formy
a symboly, jeji chrámy a hřbitovy, posvátné umění atd. vy
učuji, povzbuzují, zraků a srdci lidských k nebi pozdvihuji
samy sebou.

Nepůsobí pak cirkev nevědomě a nu nejisto. Všickni čle
nové jeji, jsouce údové jednoho těla mystického, jehož hlava
Kristus jest a duše Duch svatý, mají před sebou jeden veliký

jn welchen der Glaube herrscht, sind glinzend, herzerhebend und fruchthar
fiir Mit- und Nachwelt. Alle Epochen dagegen. in. welchen der Unelaube einen
kůimmerlichen Sieg behauptet, versclhwinden vor der Nachwelt.“ Góthe, West
ostlicher Divan.

+) Jan 15, 18—21. Mat. 10, 16—36.
++) Os. 2, 19. 20. V. Mojž. 23, 14. Mat. 28, 20.
+P) Mat. 23, 10. Žlm. 109, 4.
+) Jan 14, 16. 17.
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úkol společný: vzdělání království božího, oslavení Boha 1 spa
seni své, — oslaveni Boha ve spasení svém *).

K dosažení toho cíle působí vše, cožkoli páskou víry a
milosti v jednotu spojeno jest. Velmi vhodně nazývá se cirkev
mohutný šik válečný; jako v zástupech vojenských nepůsobi
toliko vůdcové, ale spolu s nimi každý jednotlivec, jaký by
koli zvláštní úkol jemu přidělen byl: tak podobně v cirkvi,
jejiž nejvyšší pán a vůdce jest Kristus, působí k rozřešení ve
likého úkolu každý oud jeji, pokud jenom zůstává ve spojení
s Kristem.

I působí o cirkevním úkolu Kristus, kníže pastýřů ““) a
prostředník všeho lidu věřiciho***); působí Duch svatý, Duch
pravdy a milosti kterýž posvěcuje, osvěcuje, sili a řidi veške
ren sbor cirkve a každého člena zvláště.

Cirkev působí skrze veškerenstvosvýchorgánů t. j. kněžstva
neb hierarchie, kteráž pro všecky ostříhá pokladu víry, všem
rozdává z pokladů milosti, chrání jednotu cirkve; jednotlivý
pastýř pracuje s biskupem svým a s papežem, biskup a papež
pracuje s nim, káže slovo boži, uděluje milostí duchovních,
dává pravidlo života a předpisuje dobrý řád až i pro nejvzdá
lenější vesničku horskou

Avšak ne kněžstvo samo pracuje a ne pro sebe; při na
máhavém řešení úkolu cirkevního ovšem stoji kněžstvo v čele
bojovníků božích, posvěcuje, osvěcuje a spravuje lid věřici, vy
konávajic úřad Kristův. Avšak ne ono samo stavi dům boží,
ne ono samo vzdělává cirkev a přenáší ji z pokolení na po
koleni; kněžstvo jest orgán Krista 1 Ducha svatého, orgán
cirkve; ono káže a Bůh dává viru, ono křtí a Bůh posvěcuje,
ono radi a veli a Bůh nakloňuje srdce lidského

S kněžstvem a vedle kněžstva, za správou a vůdcovstvím
svatovlády veškerenstvo věřících a veškerenstvo duší jedné osady
podobně působi v cirkvi a k úkolu jejimu Farář i osada jeho
tvoří jeden celek; modlitby, oběti, almužny ze zbožných na
dání, slavení svátků a památek, po křesťansku spravené ro
dimy, domácí společná pobožnosť, blahé působení nábožných
spolkův, bratrstev, duchovních kongregaci a řádů, křesťanské
ústavy atd. — to vše jest působení, činnost veškerenstva vě

*) Hymn. in Off. Dedie. Ecel. ad Matut.
*) 9, Pety. 5, 4.
**) 3. Tim. 2, 5.
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řicích, ať už hledimo k velikému celku veškeré cirkve boži,
anebo k menšímu celku jednotlivých osad. Takto s kněžstvem
a vedle něho pracuji v církevním úkolu o království božím
vladaři u vrchnosti světa, učenci a umělci vychovatelé a uči
telé, pokud se duchu Kristovu vésti dávají, dobří rodičové a
hospodářové, pracují skroušení kajicnici, nemocní a chudí trpi
telé, a všickni ti, kdož budujice království boží v srdci svém,
buduji je zároveň 1 v jiných, ano všem prospívá, co jednomu
prospivá ve svatém obcování tomto. — K cili tomu nesou se
a k dosažení jeho platně pomáhají modlitby, oběti a dobři
skutkové, ctnosti a zásluhy všech oudů církve, vzájemné na
pomínáni, vzbuzování a poučování, křesťanští mravové a oby
čejové, kázeň v rodině, ústavy- soukromé a veřejné. — Rozdílné
práce a sluěby ukláda Pan vinice této; čim lépe a svědomitěji
kona jeden každý, což mu jest uloženo, tim krásněji a radost
něji vzdělává se cirkev a sbíhají se všickni v jednotu víry a
poznání Syna božího, v dokonalého muže, vmiru plnosti věku
Kristova *).

Působení katolické cirkve vůbec jest život cirkve; půso
beni obzvláště skrze kněžstvo na místě Kristově a s Duchem sva
lým nazývá se správa duší — regimen animarum, péče o duše
— cura animarum, také úřad pastýřský — munus pastorale,
pastorace, poněvadž Kristus sebe pro působení své pastýřem
nazvatl ráčil.

S 2. Bohosloví pastýřské, přední jeho zásada, poměr
k ostatním odvětvím theologie.

O působení katolické cirkve, kterým ona skutečně řeší
úkol ji od Boha poručený, jedná bohosloví pastýřské čili
praktické.

1. Bohoslovi pastýřské jest soustavné zobrazení života
a činnosti katolické cirkve skrze veškerenstvo orgánův 1 členů
jejich, a spolu vědecký návod, kterak by zvláště osadní ducho
venstvo úřad svůj a službu svou zastávati mělo.

Věda naše nazývá se bohosloví pastýřské, poněvadž jedná
o působení ku spáse lidi. V mluvě biblické nazývá se pečovatel

*) Ef. 4, 13. Srovn. Řím. kap. 12. I. Kor. kap. 12. Efes. kap. 4.
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o blaho a spásu jiných (králové a zvláště Bůh a kněžstvo) pa
stýřem; ti, o kteréž pečuje, nazývají se ovce, stádo; čím působí
k jejich spáse, čeho jim podává, slove pastva *).

S významy těmito potkáváme se již ve starém zákoně.
V zákoně novém nazval Kristus sebe dobrým pastýřem, věřici
své ovcemi, stádcem, pravdu svou pak a milost jmenoval
pastvu *“),

Úřad a služba orgánů církevních jest týž úřad a táž
služba, které Kristus konal a pro něžto sebe pastýřem nazval.
A protož na biledni jest, proč výraz a obraz tento zdomácněl
v cirkvi zároveň s evangeliem; již v Hermově knize popsán
jest poučujicí anděl v obleku pastýře a kniha sama nazvána
Pastor; svatý Řehoř Veliký (590—604) dal svému dilu 0 vy
učování a spravování věřlolch jméno Regula pastoralis, pravidlo
pastýtů.

Život a činnosť, působení veškeré církve staví pastýřské
bohosloví v popředí, aby velebný organismus těla církevního
stále byl na očích jednotlivcům, kteříž povoláni jsou k půso
bení ve jménu cirkve svaté. Svatli otcové mnoho a s posvátným
zápalem mluví o činnosti, o působení svaté církve, v jednotlivém
knězi pak jen orgán spatřují, který potud prospěšně působi,
pokud cirkvi se zůplna podrobuje a pokud milost boží chce
užiti působnosti jeho za prostředek, aby spasila, které spasiti
chce. A může-li co důtklivě připominati knězi důležitost úřadu
jeho a odpovědnosť, kterou na sobě má, může-li ho něco uchrá
niti nebezpečné domýšlivosti aneb malomyslnosti, — jest to ji
stotně jenom živé vědomi, že nikoli on samotný to jest, kdo
působí na osadě jeho, že on jest toliko článek v řetězu, který
objimá veškeren svět.

Bohosloví pastýřské jest spolu vědecký návod, kterak by
zvláště osadní duchovenstvo úřad svůj aslužbu svou zastávati
mělo. Představujic a vypisujic idealnou činnost cirkve, uči,
kterak věrný kněz hledí na život a činnost cirkve, kterak se
cirkvi za nástroj propůjčuje a svědomitě dbá, aby slovem a ži
votem, veškerým úřadem svým a veškerou svoji službou oži
voval své stádo a je postavil ve proud tajemného života ve
škeré cirkve; aby ve jménu cirkve byl jemu vůdcem na cestě,

„ML Král. 22. 11. Isai. 44, 28. Jerem. 10. 21: 25, 34—30. Gen. 49,
24. Zlm. 22. 1. 2. Ezech. 34, 6. Zlm. 94. 7. Jan 10, 9.

*) Tan 10, 1—27; 21. 11.
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která se nejedné ovečce v křivolakém údoli pozemském snadno
ztráci, silitelem každému, kdož v boji umdlévá, milosrdným
Samaritánem tomu. kdož na cestě upadl mezi lotry.

2. Ačkoli pastýřské bohosloví na zřeteli má veškerenstvo
církevních orgánův a věřicich, nicméně přihlíží nejblíže k jed
notlivým osadám a jejich pastýřům. Osady a duchovní pastýři
jejich mohou platně pracovati o církevním úkolu, jsou-li du
chovně spojeni s církví, upřimně-li k ní lnou, jest-li jim duch
a vůle jeji za nejpřednější pravidlo života, v němž jeden každý
Koná, což na něho náleži. Takto-li jest, posvěcují se ovce i pa
stýřové posvěcuje se veškerá církev, úkol cirkve uvádí se ve
skůtečnosť. A protož jest přední a nejvyšší zásada, kteréž dává
se věsti bohosloví pastýřské a svorně s ním i duchovni správa:

Duchovní správce a lid věřici věrně se přidržte katolické
cirkve, rozumějte úmyslům jejím a lásce jeji, milujte ji a mile
rádi se podrobujte mateřské jeji správě, V duchu a dle vůle
Ježiše Krista posvěcuj pastýř sebe a posvěcuj své osady, věrně
konaje úřad svůj a službu svou; uč a nabádej každého uživati
darů jemu propůjčených ku vzdělání těla Kristova a býti věren
v povoláni jeho. jako sám věrný jest ve svém, podle vzoru
věčného pastýře, kterýž cesta jest, pravda a život“).

3. Předmět vědy bohoslovné v celém rozsahu jejím jest:
Bůh, jeho působení vůbec a zvláště jeho zjevení, vykoupení
světa skrze Syna božího, založení, úkol a působení katolickécirkve,čiliveškerénáboženstvíkřesťanské© Vedletoho,jakž
sobě bohoslovná věda volí jistou stránku náboženství křesťan
ského, dělí se na bohosloví biblické a historické, systematické,praktické.© Bohoslovíbiblickémánejprvezaúlohu,abyskrze
historickou a filosofickou kritiku dokázalo pravosti a neporu
šenosti písem; dále pak utkává osnovu pravidel, vedle kteřých
pismo vykládati náleži ve shodé s veškerou naukou cirkve.

Bohosloví historické popisuje vznik a vývin království bo
žiho, posavádní život a příhody katolické cirkve buďto vesměs
anebo v některých zjevech toliko, buďto na celém okrsku světa
anebo jenom v některých krajinách.

Bohosloví systematické dokazuje vědecky, že náboženství
křesťanské jest původu božského a že naleza se neporušené
v církvi katolické, — základné čili obecné Dohosloví.Další před
mět jeho jest božské zjevení samo, jehož obsah předkládá do/o

+) Jan 14, 6.



11

sloví věroučné a mravoučné. Obsah tento jest vira a zákon krů
lovství božiho. Poněvadž pak cirkev jest viditelná společnosť,
třeba jest ji zákonův, jimiž by vnější řád cirkevní společnosti
se spravoval a vedle nichž by skutky věřících byly řizeny
k úkolu cirkvi vlastnimu. Zákony tyto soustavně předkládá a
vykládá cirkevní neb kanonické právo“).

Na základě všech odvětví těchto vzdělává se bohosloví
praktické, pastýřské, vykládajic, kterak se v cirkvi dále kona
úřad Kristův, kterak cirkev Boha skutečně oslavuje a své údy
ku spasení vede. Bohosloví systematické podává praktickému
božskou pravdu a odkrývá mu zdroje milosti Kristovy, ukazuje
na cil a na čelné zásady veškeré činnosti církevní, jakož i na
nejvyšší pravidlo jeji, —. na ducha 1 vůli Ježiše Krista a cirkve
jeho. Bohoslovi biblické a historické jest jako zrcadlo, v němžto
se shliži bohosloví pastýřské. Tu zajisté spatřujeme skutky a
činnost Pastýře nebeského, jenž ve starém zákoně vedl člově
čenstvo k cili tohoto zákona ke Kristu, v novém pak ukázal
se sám ve spůsobě viditelné, aby počátečný cil znovu položil
všechněm a aby sebe postavil za vzor pastýřům 1 stádu, kterak
by všickni měli v cirkvi a skrze cirkev dosahovati cile toho
Sami a společně sobě pomáhati k němu. Dle vzoru a rozkazu
knižete pastýřů pracovali v cirkvi tisicové věrných následovníků
jeho; tito znázorňují a objasňují nám vznešený onen pravzor,
abychom jemu lépe porozuměti mohli a v naději se rozmáhali,
že také my dostihneme ho. Za 19 stoleti, co cirkev putuje po
zemi této, dožila se příhod radostných a žalostných, nebezpe
čenství a překážky přerozličné stavěly se ji v cestu; působení
jeji, boje a vitězství, porážky a škody, zármutky a plesání
v těžkých a důležitých dobách minulých jsou kniha moudrosti
života, přirozené světlo na cestách, v bojích a nesnázích každé
doby přítomné. Bibli a dějiny cirkve ukazují nám pastoraci
věků dávných a protož 1 osvětlují pastoraci věků přitomných
a budoucich.

*) Aichner, Compendium juris ecelesiastici, editio 3. pe. 7.
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$ 3. Pramenové a pomůcky.

Poněvadž náboženský život jednotlivých osad a veškerá
činnost orgánů církevních nemůže přispivati k řešení úkolu
katolické cirkve, leč srovnává-li se s duchem a vůli Ježiše
Krista a cirkve jeho: sluší za prvnia poslední pramen (obecný)
bohosloví pastýřského považovati ducha % vůli Ježíše Kristu.
Duch tento a vůle tato poznává se z pisem svatých, z učení
a života cirkve. Učení své pronáší církev na obecných sněmech,
ústy nejvyšší hlavy své (rozhodnuti Stolice apoštolské) a ve
svorném svědectví svatých otcův a učitelů svých. Život církve
zračí se ve slavnostech jejich a svátcích, zřizenich a obyčejich,
v knihách obřadových, v dobrých, nábožných a zákonitou auto
ritou schválených obyčejich lidu křesťanského. — Z pramenů
těchto váží pastýřské bohosloví hlavně obecné zásady, pravého
ducha církevního, s kterým potom pravidla zvláštní se srov
návají, z něho vyplývajíce.

Další pramenové (zvláštní) jsou ty, skrze kteréž nejvyšší
pravidlo pastorace buď pro celou církev anebo pro některé jeji
části se blíže vyvinuje a určuje. Sem počítáme výroky a zá
kony náměstka Kristova, statuta i nařizení řádných biskupů,
jmenovitě: konstituce papežské, kanony a ustanovení sněmův
obecných a provinciálních (u nás Acta et decreta Concilii pro
vincie Pragensis r. 1860), liturgické knihy, Corpusjuris, Římský
katechismus, dekrety a rozhodnutí sv. kongregaci sněmu tri
dentského, ritův a odpustků; konkordáty, statuta synod dlecés
nich (u nas Synodus archidioecesana Pragensis r. 1605, Acta
et statuta Synodi diecesana Pragensis r. 1863 a 1873, Budvi
censis r. 1803, 1872 a 1875), nařízení biskupův a jejich pastýř
ské listy, pravidla a stanovy duchovních řádův a kongregaci,
nábožných bratrstev, jednot a spolků, jsou-li potvrzeny auto
ritou církevní; oprávnění obyčejové, t. j. takovi, kteři mají
pro sebe starobylost, božskému zákonu neodporuji a lidským
zavržení nejsou, dobrých mravův a veřejného řádu v cirkvi
neruší.

Pomocná prostředkovéjsou všeliké výklady, odůvodňování,
znázorňovaní obecných zásad a zvláštních pravidel pastorace, jich
obracení na život a pastýřskou praxi. K těmto počítáme: Spisy
svatých otcův a učitelů církevních v tom, kdež nejsou svědky
božiho zjevení; spisy duchem církevním naplněných bohoslovců
ve všech odvětvích posvátné vědy; zásady a praxi svatých a
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zbožných pastýřů duchovnich, jakž se nám ukazují v životo
pisech, knihách a listech jejich; zkušenosti svědomitých a hor
livých správců duchovních, misionářů, zpovědníkův a t. d. Zá
sady, praxe a zkušenosti svatých biskupův a kněží plati pa
stýřskému bohoslovi a skutečné duchovní správě za poklad
drahocenný. Vyšší světlo a sila, kterýmiž obdaření byli, činily
je schopny, aby v každém, i v nejobtižnějším případu seznali,
co by řici a dělati náleželo, činily je schopny, aby se ni
žádných překážek nelekali; jejich moudrosti osvěcuje se duch
náš, jejich odvaha, vytrvalost a nezhroženosť dodává mysli a
zmužilosti tu, kdež vaháme nebo se báti počináme*).

Konečně slouží za pomocné prostředky z obecných věd
obzvláště dušeslovi a vychovatelství, poněkud i občanšti záko
nové, na př. o závětu, o náhradě a napravení škody a j. v.

Při všelhikémposuzování a učívání prostředků pomocných platí
za jediné a nejvyšší pravidlo duch a vůle Ježíše Krista i jeho církve;
jenom kde se nedostává positivních zákonův a pravidel, anebo
kde tyto jasny a zřejmy nejsou, anebo když jejich provedení
jest nesnadné, obraci se bohoslovna věda i praktická pastorace
ku prostředkům pomocným a ku zdání osobnímu, pokaždé uva
žujic pilně, zdali nejvyššímu pravidlu nejenom neodporuji, ale
s nim se dobře srovnati mohou.

Pastýřské bohoslovi, vzdělané na těchto základech a vá
žené z těchto pramenů, smi toho žádati, aby hlas jeho slyšán
byl v praktické duchovní správě; proti vážnosti bohosloví to
hoto neostojí běžná průpovidka: Aliter in theoria, aliter in
praxi. Theorie vážená z učení a života nejlepších synů jejich
není theorie, ale jest praxe jediné platná, jest praxe cir
kevni, před kterouž ustoupiti jest všeliké jiné praxi, pokud ji
zřejmě odporuje anebo s ni se aspoň dobře nesjednává.

S 4. Historie a literatura bohosloví pastýřského.

Bohoslovi pastýřské jest v nynější své formě, jakožto
zvláštní odvětví theologické vědy, ještě nová věda a stolice

*) 9. Joannis Chrysost. de S. Ignatio tom. 5. (in Oct. Sti. Adalberti, in
Proprio Bohem.)
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jeji na vysokých školách počaly se zřizovati teprve na konci
předešlého věku“).

Nic však méně ty věci, kteréž nyní předmětem soustavné
vědy pastorálné jsou, pěstovalý se v literatuře církevní hned
od prvých dob velmi horlivě, ano horlivěji, nežli jiná odvětví
bohovědy; suchého doktrinářství zajisté a vědy, kteráž prý
sama sobě účelem jest, neznal ctihodný starý věk víry a cnosti
křesťanské.

Svatí otcové a učitelové církve nepsali o jednotlivých
oddilech praktické theologie soustavně, ale jenom jakž toho žádalyokolnosti,přiležitosť,potřeba© Aleponěvadžbylivěrní
otcově a pastýři, plni horlivosti o spásu bližních, plni ducha
Kristova a lásky k jeho církvi: jsou slova jejich ryzé zlato,
které posud nepozbylo lesku svého a ceny své, jsou oheň,
kterýž až posud zahřívá mysl a srdce, utvrzuje a tuží víru,
rozněcuje horlivost a lásku **).

V dobách scholastiky. nezanedbávala se nikoli praktická
stránka vědy posvátné, ač ovšem vrchu nabylo učené zkoumání;
sv. Tomáše Akv. menší spisové, dila sv. Bonaventury, sv. Va
vřince Justinianova de regimine et institutione Praelatorum,
řadi se obsahem, duchem i formou ke spisům svatých otcův.

*) Na universitě pražské zřízena byla německá stolice bohosloví past.
r. 1775. r. 1778 také česká; r. 1806 byly obě spojeny v jednu latinskou.

**) Pokud se naší vědy nejblíže týkají. jmenují se zvláště: Spisy sva
tých otcův apoštolských; — Sv. Cypriana, epist. de lapsis; de oratione do
minica; — 8. Dionysia Areopagity de eceles. hierarchia; Sv. Eufrema de
sacerdotio; Sv. Jana Zlatoúst. de sacerdotio; Sv. Ambrože de officiis; Sv.
Hieronyma epist. al Nepotianum; Heliodorum ; Rusticum ; Commentarii in
epist. ad Timoth. et Titum; — Sv. Augustina de doctrina christiana:; de
catechizandis rudibus; de fide et symbolo; de utilitate credendi; sermones;
Sv. Řehoře Vel. liber regulae pastoralis; epistolae in Job; — Sv. Isidora de
eceles.; — Sv. Petra Damianova., opuscula; sv. Bernarda, tractatus de mori
bus et officiis epíscoporum; de consideratione ; sermo de conversione ad clericos.

Za nejpřednější spis patristický o duchovní správě pokládá se a sloužil
ve středověku za rukověť k poučování budoucích kněží sv. Řehoře Vel. Liber
regulae pastoralis. Psán jest k biskupu Janovi z Ravenv. kterýž byl káral
Řehoře, že zdráhal se přijmouti úřad biskupský. VWdílu prvém vypisuje sv.
Řehoř, kdo hodni jsou úřadu pastýřského a kdo nehodni; v druhém popisuje
se život duchovního správce; dí? třetí jedná o poučování, rozdílném podle povah
lidských, podle ctností a hříchů; dil čtvrtý o jediné kapitole napomíná du
chovního k opatrnosti, aby se nevynášel pro svůj život aneb pro své vy
učování.
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Svatý Antonin sbíral s mravenčí pilností pro duchovní správu.
Svatý Alfons Liguori zůstane na vždy památen pro svoje pů
sobení pastýřské a prosvoje spisy důkladné. — Vedle čelných
těchto scholastiků pracovali ještě jiní na poli bohosloví prakti
ckého, zvláště od časů sněmu tridentského. Sv. Karla Bor
Imstructiones pastorum byly známy a váženy i kromě Italie.
Novější theologie, kteráž v druhé polovici předešlého stoleti
zabočovala více a vice na dráhy necirkevní, domýšlivému sub
jektivismu se poddávala, i proti nejlepším výtvorům scholastiky
slepě brojíc a je, nepoznané a nezkoumané, zavrhujíc, měla
velmi neblahý vliv na bohosloví pastýřské. Znovu probuzená
tehdy snaha po vědeckém vzdělání theologie a touha po opra
vách v církvi nechtěla stavěti a opravovati na základě staré
tradice a posavádního stavu věci; revoluční, záporný duch vedl
theology a opravovatele na poli náboženském podobně, jako
francouzské encyklopedisty ma politickém a sociálném. A že
v bohosloví soustavném zde vice, onde méně mizel ráz katolický
a ustupoval nevěřicimu a neplodnému rationalismu, nemohlo
ovšem ani praktické bohosloví státi na půdě církevní; nadpři
rozený život a positivní prostředkové k dosažení, utvrzení a
zdokonalení jeho byli málo váženi, rozum a zkušenost samy
měly dáti radu a poskytnouti prostředků, kterak lid vésti k ži
votu „rozumně-mravně-náboženskému“. Stránka liturgická, svá
tostná, nebyla v tehdejších návodech ku správě duši valně
oblíbena a téměř každý spisovatel shledával v ní přemnoho
věci, ježto dle smyslu jeho měly se opraviti nebo zcela pomi
nouti. O kazatel-tví jednají tito spisovatelé nejobširněji a mnoho
řečí vedou o tom, kterak jest duchovnímu správci se zachovati
v přerozmanitých. případnostech, jichžto se napočitalo do ne
konečna, poněvadž nechtělo se věděti o nejvyšším pravidlu a
nejvyšší zásadě veškeré činnosti a všeho života v cirkvi —
Bylo však by přece s křivdou, veškerá té doby dila pastorální
odsouditi naprosto. Pastoralisté Pochard, Gollovitz, Schenkl,
Sailer, Jais, Povondra a náš ctihodný Jilji Chládek *) neodcizili
se duchu církevnímu, aniž se dali uchvátiti proudu časovému
podobně, jako Pitroff, Hinterberger, Giftschůtz a jiní, kterým
za nejvyšší zákon v cirkvi platily dvorské dekrety, za normu
jedinou Febronianismus a Josefinismus.

V novější době opanoval církevní duch ve spisech o du

*) Počátkové opatrnosti pastýřské. V Praze 1780.
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chovní správě a bohosloví pastýřské vzdělalo se u vědu posi
tivnou. Zásluha veliká o tento utěšený obrat bez odporu náleží
sv. Alfonsu Liguori a těm spisovatelům, kteři jeho dila v no
vých soustavách vydávali, jich užívání takto usnadňujíce a
leckde i je doplňujice, jako zvláště Scavění, Gousset, Neyraguet.
Z novějších spisovatelů, jednajících soustavně o duchovní správě,
za bezpečné vůdce považuji se zvláště: Frassinetti, Imstructio
pastoralis (vydaná pro diecési Eichstádtskou), Dubois (Le saint
Prétre a Pratigue du zěle ecclesiastigue, Le guide des semina
ristes), Dieulim (Le bon curé, Le Guide des curés), J. Amberger,
M. Benger, Jos. Wilczek (Pastoralna, polsky), Ig. Schůch, On
dřej Gassner, Emil Berardi*).

S 5. Plán bohosloví pastýřského.

Aby zobrazilo činnosť, skrze kterou katolická cirkev řeší
úkol svůj, jedna bohosloví pastýřské nejprve o základech čin
nosti té, předkládajic podminky a obecnou povahu všeho pů
sobení k oslavě boži a spáse lidi dle vůle Kristovy a dle
vzoru jeho.

Základové činnosti pastýřské spatřují se v samém založení
a počátku cirkve. Kristus, od Boha poslaný Vykupitel, sstoupil
na svět, aby za čas vezdejšího života svého dilo spásy našli
dokonal. Naplněn jsa duchem Páně**) shromažďoval kolem sebe
učenniky a zvolil budouci své náměstky; byl učitel, kněz a král,
zanechal cirkvi své pravdu a milosť, přikázal, aby jeho náměst
kové pravdu zvěstoval, milosti udělovali a cirkev spravovali.

Podobně jest při pokračování ve vykupitelském dile Kri
stově; na mistě Krista postaveno jest kněžstvo katolické, ježto
viditelně pokračuje v dile jeho, zastávajíc úřad učitelský, kněž
ský a pastýřský. A jako se dilo vykupitelské soustředilo v po
zemském životě Páně a v něm se 1 dokonalo skrze smrť a

*) Díla tohoto, zejména: De parocho, Praxis confessariorum, De reci
divis et oceasionariis, Examen confessarii et parochi seu Compendium theo
logiae moralis et pastoralis, před nedávnem mnasvětlo vydaná, obrátila na
sebe pozornosť všeobecnou a chválí se pro důkladnosť a vzácnou učenosť
autorovu.

+) Luk. 4, 18.
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vzkříšení jeho, plodným pak učiněno jest na všecky budoucí
věky skrze čtyřicetidenní pobyt Krista vzkříšeného s apoštoly,
skrze na nebe vstoupení jeho a seslání Ducha svatého: tak
1 život a pastýřská působnosť katolické cirkve soustřeďuje a
dokonává se v církevním roce a pro jednotlivce a celé sbory
plodnou se činí obzvláště skrze svěcení dnů svátečních a farní
služby boží.

O pastorální činnosti samé vykládá bohosloví pastýřské
podrobně, v čem záleži všecka, k čemu jednotlivé kroky jeji
směřují bezprostředně a nejblíže, kterak propůjčuje se k ni
za orgán a kterak se ji účastní duchovenstvo vůbec a jednotliví
pastýři na osadách; kterak povinni jsou věřící spolupůsobiti se
svými pastýři a vůdci, kterak přistupny se „činiti snahám
1 prácem církevním, aby dosahováno bylo účelu posledního, —
slávy boží a spásy lidské.

Veškeru pastorální činnosťkatolické církve a jejich orgánů
zobraziti lze dle postupu, jakž ve skutečném životě provází
člověka od narození až do smrti jeho, v obcování s Bohem
skrze Krista, původce a dokonavatele spásy lidské jej uvádějic
a toho se domahajic, aby v obcování tom setrval a v něm
1 shledán byl, až mu vykročiti bude z tohoto světa na věčnost.
K Bohu jen skrze Krista přístup máme, nikdo nepřichází
k Otci, leč jenom skrze Krista *), bez něho nic nemůže člověk
učiniti **),

Počátek a první podminka obcování lidského s Bohem
jest, aby člověk do cirkve Kristovy vešel, údem duchovního
těla Kristova 1 schopným učiněn byl skrze dar víry ku přijeti
slova božího, pravdy Kristovy. Do cirkve vcházime křtem,
kdež Bůh pro zásluhy Kristovy skrze službu církevních orgánů
člověka ospravedlňuje a darem víry naplňuje, bez kteréž nelze
k Bohu přistoupiti a jemu se libiti***). Viru na křtu svatém
vštipenou posiluje Duch svatý biřmováním, aby ji člověk za
choval, rozmáhal, vyznával a podle ní živ byl.

Toto pak aby skutečně se dálo, potřebí jest člověku obsah
viry lépe a lépe poznávati, zjevenou pravdou, slovem božim na
pominánu a vzbuzovánu býti. Proto i zůstává Kristus v cirkvi své
učitelem, církevní orgánové mnamistě jeho stále předkládají

*) Jan 14, 6. — **) Jam 15, 5. — ***) Žid. 11, 6.
Skočdopole, Pastorálka. 9
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slovo boži, zjevenou pravdu, vyučujice napomínaji, vzbuzují,
varuji, ukazují cestu, kterak ve spojeni s Kristem a skrze něho
v obcování s Bohem vytrvati, osidel pokušitele se vystřihati,
kterak bojovati a se namáhati o spravedlnosť a korunu její.

Nejužší a nejvice požehnané spojení Krista s věřícími
jest eucharistie; hodné spojeri křesťana s Kristem, v tajemství
těla svého a krve své pravdivě, skutečně a podstatně přebý
vajícím, vede ku synovskému obcování člověka s Bohem a za
ručuje blažené obcování věčné skrze Krista a spolu s ním.
Ve spojení s Kristem v eucharistii přítomným vzdává cirkev
nejdokonalejší úctu Bohu a nabývá všech milosti ku spáse po
třebných, aby rozdávala ditkám svým a takto je úžeji a úžeji
spojovala s Kristem a udržovala v obcování s Bohem. Prostřed
nice a průvodkyně v obcování s Kristem eucharistickým a
skrze něho s Bohem jest modlitba, jakož 1 Kristus modlitbou
připravoval a doprovázel svoji oběť chvály, díků, prosby a
smíru, až ji za vroucich modliteb*) dokonal na dřevě kříže.

Ku snaze cirkve o spasné obcování člověka s Bohem skrze
slovo a nejsv. tělo Kristovo druží se, ano jest i podstatný jeji
směr, obrana proti hříchu, který obcování s Bohem přerušuje.
A proto jest předůležitá stránka pastorální působnosti cirkve,
aby duše hříchem poskvrněné očišťovala a znovu zase ve spasné
obcování s Bohem je uvádějic, naději věčné spásy jim na
vracela.

Nastiněná posud činnosť katolické cirkve přihlíží obzvláště
k duchovní stránce člověka, pokud jest přímé očišťování a po
svěcování jeho. Člověk však žije také v řádu přirozeném, skrze
hřich prvotný valně porušeném. K životu společenskému a
vůbec k životu vezdejšímu druži se potřeby, nesnáze a obtíže,
ve kterých přirozený rozum a přirozená sila dostatečné pomoci
poskytnouti nemůže tou měrou, aby život vezdejší se svými
přirozenými a skrze hřích porušenými anebo hříchem zavině
nými poměry obecnými a zvláštními, se svými obtížemi a ne
snázemi nebyl mnohým za pramen běd a utrpení, za břímě
nesnesitelné, za překážku nepřemožnou na cestě k cíli věčnému.
Křesťanství 1 těmto lidským potřebám skýtá pomoc vyšší; a
protož 1 vduchu Kristově, dle nauky a přikladu jeho posvěcuje

——

*) Žid 7
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církev svazky přirozené a poměry společenské, pomáhá v dů
ležitostech a bědách života vezdejšího a působí, aby od obco
vání s Bohem neodvádělo a zase sloužiti mohlo ke cti boží a
posvěcování člověka, co hříchem bylo porušeno nebo zlého
spůsobeno.

Nežli člověk dokoná vezdejší putování své, jest mu ještě
zápasitl s nemoci a smrti, po kteréž přijde soud; na posledním
boji záleží nejvice, záleži všecko. Kdo v obcovánís Bohem na
ději v Krista maje, odchází z údoli slzavého, vchází do země
živých k věčnému s Bohem obcování. Církev neopouští člověka
ve strasti této, ale navštěvuje nemocné dítky své, pečuje o ně,
provází zemřelé k místu odpočinutí jejich, jde za nimi až před
soudnou stolici boží a hledá jim milosti a milosrdenství.

Takto všecka nauka o církevní činnosti na oslavu Boha
a ku spáse lidi v šesteře knih se zavírá, a Sice:

V knize I. 0 základech cirkevná činnosti pastýřské: o kněž
stvu, trojím úřadě Kristově v církvi vůbec, cirkevním roku,
svěcení dne svátečního a farních službách božích ;

v knize II. 0 počátku a první podmínce obcováná lidského
s Bohem skrze víru a slovo boží: vcházení do cirkve, biřmováni,
pastýřském vyučování;

v knize III. o lidském obcování s Bohem skrze Krista
eucharistického: oběti, svátosti oltářní a modlitbě;

v knize IV. o svátostném osvobozování od hříchu skrze po
káni, o církevních odpustcich ;

v knize V. 0 posvěcování svazků přirozených, pomoci v dů
ležitostech a bědách vezdejšího života;

v knize VI. o péči, kterouž církev prokazuje nemocným a
zemřelým.



KNIHA L.

O základech pastorace.
Hlava 1.

Duchovenstvo katolické.

Církev, jakožto společnost viditelná, může úkol svůj řešiti
jenom skrze viditelné orgány. A protož, ačkoli jeden každý
křesťanjest povinen pracovati a pomáhati k dosahování vzne
šeného úkolu církevního, nicméně zřízen jest obzvláštní stav,
aby ve jménu Krista a jeho církve z moci úřadu svého pů
sobil, člověčenstvo a jednotníky k působení. a spolupůsobení
budil a vedl, velebnou a trudnou práci, skrze kterouž církev
sama sebe vzdělává, viditelně spravoval a řidil. Stav tento,
stav duchovní neb kněžský, zřízen jest od Krista samého; ve
svatvečer smrti své, v nejvážnější době vezdejšího života svého,
ustanovil a Otci nebeskému představil apoštoly za svoje vidi
telné nástupce, kterýmž i milosti na Bohu vyprosil“); když
pak opatření byli moci s výsosti*“*) a pokřtěni ohněm Ducha
svatého ***),počala se činnost cirkve a vzdělávání jeji po veške
rém světě.

Stav duchovní jest tedy k tomu zřízen, aby mnamistě
Kristovu stoje, byl orgánem neviditelného působení Vykupitelova
ke cti a chvále boži skrze posvěcování člověčenstva. Stav tento
jest řádný správce tajemstvi božich +), správce vnější milosti

*) Jan 17. kap.
we) Luk. 24, 49.
**) Skut. ap. 1, 9.
+) I. Kor. 1, 4.
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(gratia externa) čili oněch řádných prostředků, skrze kteréž
Kristus všem a vždy svoji pravdu a milost podávati, svou
církev Ťíditi a spravovati chce (nauka, kultus a kázeň); on jest
vykonavatel trojího úřadu Kristova čili nástroj, skrze kterýž
vykonává Kristus úřad svůj učitelský, kněžský a královský.

Pro tento svatý úřad svůj jest duchovní stav rovně tak
důležitý jako vznešený; zastupujeť Krista a koná dílo Kristovo,
jest ve službě boži a podil jeho jest Bůh. On jest živý a vidi
telný representant a hlasatel vyššího, nadpřirozeného života
1 povolání lidského, učitel pravdy věčné a nezměnitelné, vy
chovatel národů pro nebe, a již pouhé byti jeho jest živé
kázaní o sebezáporu a boji proti žádostivosti, odsuzuje smýšlení
a snahy hrubého materialismu. Beze stavu kněžského nemohlo
by se zachovati křesťanství, člověčenstvo pak bez Krista upadlo
by v barbarství.

Na důstojnosť a důležitost kněžstva ukazuje název „klerus“
t.j. podil Páně, aneb majici Pána za podil; zřejmě pak vy
jádřuje ji pismo svaté, nazývajic kněze: posly boži, správce
(šafáře) boži. prostředníky mezi Bohem a lidmi, naměstky
Ježiše Krista. opatřené touž moci, kterou Syn boží měl od otce
svého“).

Kněžství, podobně jako cirkev sama, přenáší se z pokolení
ma pokolení. Aby stále bylo a zůstávalo, čím je Kristus míti
chce, a působilo v cirkvi, k čemu je zakladatel cirkve usta
novil: doplňuje se údy k jeho úloze spůsobilými a v celotě své
seřaděno jest dle vůle Kristovy; v dile kněžstvu poručeném
jest jednotnikům obor působení jejich vykázán, každý úd kněž
stva póvinen jest v úřadě a veškerém životě svém býti obra
zem Spasitele, aby, co na něm jest, dilo svaté svatě a zdárně
Kkonati mohl.

S 6. Doplňování a spůsobilost kněžstva.

I. Povolání ku kněžstvu.

1. Nikdo sám sobě nesmi osobovati té cti, aby knězem
pravé církve boží byl; onaťtjen tomu náleží, kdo povolán jest
jako Aaron.

*) Srovn. Cone. Prov. Prag. Tit. I. cap. 1.
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Ani Kristus sám sebe neoslavil, aby nejvyšším knězem
byl, ale ten ustanovil jej, kterýž k němu řekl: Syn můj jsi
ty, já dnes zplodil jsem tebe; ty jsi kněz na věky podle řádu
Melchisedechova *). Podobně také Kristus nepřijal všech, kteří
za nim choditi chtěli **).

Jest-li na světě jaké poslání, ve kteréž nesluší člověku se
uvazovati z vůle vlastní, jest to dojista kněžství; byltě by to
skutek násilné dotiravosti a smělé opovážlivosti, vztáhnouti
ruku po kaditelnici a před se bráti posvátné výkony. nezvolil-li
k tomu Hospodin ***). Bůh zajisté sámpovolává dělníků na vinici
svou, jakž jemu se libi, nehledě na osobu člověka. Jem povolaný
může se bezpečně naditi oněch darův a milosti, kterých mu
třeba jest, aby kněžství prospělo jemu i cirkvi. Kdo bez po
volání, jako na vzdor božské prozřetelnosti, do stavu kněžského
vstupují, jsou jako stromové přesazení v půdu a do podnebi,
ježto jim nesvědčí a kdež po krátkém živoření chřadnou a
usychajij). To v míře svrchované plati o kněžství. Nepovolaní
kněží vkládají ra sebe břímě,. jehož unésti nemohou. bývají
lidu věřicímu na škodu, na urážku a na zkázu. cirkvi na po
tupu, hoře a neštěstí, sobě na záhubu; největší nehody a rány
spůsobeny byly cirkvi od těch a skrze ty, kteřiž bez povoláni
vstoupili do svatyně Časné zájmy a zištné ohledy osobní a ro
dinné zavinily přečasto neštěstí takové TT).

V člověku mravně neporušeném jeví se povolání přiroze
nými vlohami a náklonností ke svaté službě, úmyslem čistým,
přirozenými schopnostmi tělesnými a duchovními; někdy také
skrze zvláštní osvěcování, vnukáni, jiné nadpřirozené prostředky
a neobyčejné události zve a vybízí Bůh mysl i srdce člověka,
aby sobě oblibil službu cirkevní. Ano dle mnohých zkušenosti
také tim způsobem Bůh povoláva, že přivodi okolnosti, za kte
rých člověku nemožno se zdá, aby k jinému stavu se obrátil,
ač ku kněžství valné naklonnosti v sobě neznamená.

Povolávaje ku kněžství. nepůsobí Bůh bez prostředkováni
cirkve; ji zajisté poručeno jest, aby zkoušela povolání těch,
kteří ve stav duchovní vstoupiti chtěji; aby skrze vychování

*) Žid. 5, 5. 6.
**) Luk. 8, 39: 9, 58. 60. 62.
:“*) Dieulin, Le bon curé I. chap. I. Vocation ecclesiastigue.
+) Dieulin L. c.
+1) Dieulin L. c.
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a, vyučování náklonnost a přirozené schopnosti jejich vyvino
vala, cvičila a rozmáhala. přirozenou spůsobilosť jejich zvýšila,
o ní se přesvědčila prve, než by dosáhli spůsobilosti nadpřiro
zené skrze vzkládání rukou biskupských.

Zkoumání a vzdělávání kandidátů stavu kněžského ne
zbytně žádá jistého času přípravy (ovšem vyjimajic neobyčejné
připady, mimořádné způsoby povolání), za kterýž by společným
působením milosti boží cirkve a budoucích kněží schopnosti
jejich se vyvinouti a zdokonaliti, všeliké vady, překážky 1 ne
dostatky odkliditi mohly, tak aby jeden každý, pokud člověku
lze, hodna se učinil vznešené důstojnosti kněžské a dosáhnouti
mohl plnosti darů nadpřirozených.

II. Připrava ku kněžství.

1. Způsob, jakým v pravé cirkvi náleži vzdělávati a při
pravovati kandidáty stavu kněžského, naznačen jest dosti určitě
a jasně od Krista, kterýž dvanácte učeniků svých za apoštoly a
pastýře sám vychoval a vyučil. Ve přípravném vzdělávání apo
štolů zvláště tří podstatné známky shledávají se: odloučen' od
světa a stálé obcování s Pánem — přeměna i zdokonalení
srdce, — poučení o povinnostech úřadu a povolání apoštolského.
Na těchto třech zásadách spoléhalo vzdělávání kněžstva po všecky
časy; a podle toho, jakž vice nebo méně kvetl dobrý řad
v církvi šetřilo se zásad těchto více nebo méně. — Poněvadž
klerikové každé dlecése jsou pomocnici a zástupel biskupa,
kterýž 1 za ně odpověden jest před Bohem: patrna jest úloha
jeho, aby vzdělání a vychování jejich spravoval až do tě doby,
kdy jim částku své pastýřské péče odevzdati může. A protož
1, znamenajice tuto svou povinnosť, zakládali biskupové již
v nejstarších dobách ústavy, na kterých mladší klerikové pod
dohlídkou vrchních pastýřů svých, nezřídka i od nich samých,
vyučování a vychováváni byli buďto v domě biskupském anebo
na blízku (domus ecclesia, episcopeia). Taková škola biskupská
bylo lateránské patriarchium či škola papežská v Římě, kteráž
nejvyšší dokonalosti dosáhla ve 13. stoleti když tu vyučovali
Albert Veliký a Tomáš Akvinský. Společný život budoucích
služebníků církve považoval se za nezbytný ku zdárné přípravě
ne méně, nežli posluhování ve chrámech; s touto přípravou,
theoretickou i praktickou, jest úzce spojeno zřízení stupňů niž
šich (ordines minores). Vedle ústavů biskupských a zvláště tu,
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kdež jich nebylo, sloužily klášterské školy za přípravu na
kněžství. Také farářům venkovským nařizovali biskupové a cir
kevní sněmové, aby schopné pacholiky učili a pro službu cír
kevní vzdělávali. Před posvěcením na kněze ale byl povinen
každý dokonávati svou přípravu na ústavě biskupském.

Školy biskupské (kathedrální) utvrzeny byly obzvláště,
když kanonický život duchovenstva vykvetl; mladší klerikové
bydleli společně dle řehole sv. Augustina se staršími a s bi
skupem v témž domě a správa veškerého vyučování poručena
byla zvláštnímu řediteli (magister, canonicus scholaris, schola
sticus). Papežové pilně pečovali aby zřízení toto se zachovalo
a zdokonalilo. Když zanikl společný (kanonický) život kněžstva,
udržely se nicméně tyto ústavy ještě za nějaký čas ve způsobu
konviktů pod správou školastika; dle nařízení třetiho a čtvrtého
sněmu lateránského (1179 a 1215) měla při každém sidle bi
skupském býti stolice grammatiky, při každém chrámu metro
politnim stolice bohosloví. Avšak tyto biskupské školy zašly
poznenáblu, poněvadž nižší učení přešlo na školy klášterské,
vyšší pak na university. Zkáza 1 surovosť mravů, která ob
zvláště ve 14. a 15. stoleti na universitách zdomácněla. ano
1 do škol klášterských vnikla, působila velmi zhoubně v kandi
dáty kněžstva, obzvláště proto, že zapomenuto bylo na spo
lečný život budoucího kněžstva a na starou tradici u vychování
jeho. Sněm tridentský zasadil se o vzkříšení praxe bývalé na
řidiv“), aby se při každém chrámu biskupském zřídila kollej,
v kteréž by, co v duchovním semeništi („ita ut hoc collegium
Dei ministrorum perpetuum seminarium sit“), pacholici od 12.
roku dále chování a vzdělávání byli, až by ve stav kněžský
vstoupiti mohli.

Ačkoli tento rozkaz tridentského sněmu ne všude vyplněn
byl aneb vyplněn býti mohl: přece aspoň tolik dosaženo jest,
že obecně zase uznána potřeba církevního vychování a vyučo
vání budoucich kleriků, potřebu jisté přípravy pod správou bi
skupa; že k této připravě nevyhnutelně náleži ustraněný, od
hluku světského vzdálený život pospolitý, a že svoboda církve
ostáti nemůže bez dostatečné svobody u veděláváná budoucího
kněžstva dle ustavičné tradice církevní.

Za bouři a válek náboženských ve střední Evropě na
mnoze zaniklé ústavy biskupské a klášterské povstávaly k ži

*) Sess. XXIII. cp. 18. de ref.
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votu novému, o kterýž potěšitelný obrat dobyl si velikých zá
sluh řád jesuitský, 1 biskupům nápomocen jsa v péči o vzdě
lání budouciho duchovenstva, 1sám na svých gymnasiich a kol
lejich dávaje mládeži vzdělání v duchu cirkve katolické. Když
v 18. stoleti státy evropské počaly veřejné vyučování potaho
vati v obor působnosti své, školy a rozmanité ústavy zřizujice,
a když pod «gidou státu protikřesťanský duch (illuminatismus)
směleji a směleji ve všecken život veřejný se vtiraje, cirkvl
všude překážel, odevšad ji vytlačoval, ač 1 ve vyšší hierarchii
vnikal a zrušení řadu jesuitského neústupným terrorismem vý
nutil: klesaly semináře klerikální a vůbec ústavy katolické
počtem i duchem svým a vymykaly se vlivu cirkevnímu více
a vlce. Státní absolutismus ve mnohých zemich 1 naprosto vy
rval kněžské semináře a kolleje z rukou biskupův a klášterův,
aby bezpečněji dosáhl cile svého, učiniti z cirkve druh státní
policie, kteráž by, náboženství křesťanského jenom za prostředek
zneuživajíc, sloužila účelům „osvíceného“ absolutismu. Ve stá
tech rakouských zrušeny jsou r. 1783. semináře diecésní a bo
hoslovná učení v klášteřích a vyzdviženy čtyři generální semi
máře (ve Vidni, Pešti, Pavii a Luvanii, s filialami ve Štýrském
Hradci, Olomouci Praze, Innsbrucku a Lucemburku), kteréž
na vždy zůstanou nesmazatelná skvrna v dějinách cirkve ra
kouské. Když tyto nestvůry rationalismu a státního despotismu,
v kterých kandidáti stavu kněžského byli zůmyslně a soustavně
porušování a mravně otravování, konečně rozhodnutím cisaře
Leopolda II. ze dne 4. července 1790 zrušeny jsou: zařizovaly
se v zemich rakouských diecésní semináře zase. Od té doby,
co duch cirkevní znova se osvěžil a pouta absolutismu státního
se uvolnila, navracuje se katolický episkopát vedle možnosti
ku starobylým zásadám o vychování kněžstva* Ztenčení statků
církevních a školní monopol státův ovšem nedovoluje cirkvi,
aby kněžstvo své všude vychovávala již od věku dětského, a
přestává na tom, aby aspoň jinochy, kteří se ji ke službě na
bizeji, podle příkladu Kristova i staré církve potřebným vědo
mostem dostatečně vyučila, mysli a srdce jejich ku věcem ne
beským pozdvihla a posvětila, jim cnosti křesťanské vštípila,
na cestu dokonalosti je uvedla a vůbec tak připravila, že by
schopní byli dosíci v plné miře oněch milostí, bez kterých
nelze kněžím působiti ku spasení vlastnímu a věřicich.

*) Srovn. Wetzer und Welte Kirchenlexikon, čl. Generalseminarien,
Josef II.
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Duchovenstvo v úřadech a službách církevních už posta
vené povinno jest pomáhati biskupovi a ustanoveným od něho
vychovatelům a učitelům na ústavech ku vzdělání kněžstva.
Pomoc tato se děje, když duchovní správcové, katechetové a
kněži vůbec působením a veškerým životem svým vštěpují
mládeži vážnosť a náklonnosť ke stavu kněžskému, na cho
vance pacholeckých a klerikálních seminářů zvláštní pozor
maji, jim k sobě přistupu přeji, šlechetnosti a neůúhonnosti
svou úctu a vážnosť ke stavu kněžskému v nich vzbuzovati a
utyvrzovati dbaji*).

2. Ani Bůh, ani církev nikoho nenutí, aby se uvázal v úřad
kněžský, ač ovšem hřišno bylo by, neuposlechnouti pozvání
božiho, když by se patrné známky jeho ukazovaly. Kdo pak
se domnívá, že by ku kněžství povolán byl, povinen jest času
připravy svědomitě užiti podle úmyslu cirkve, a tedy zkoumati
své povoláni, je v sobě vyvinovati a utvrzovati, s milosti boží
horlivě působiti, nařizením a radam cirkve ochotně se podro
biti a k čemu veden jest, tomu také svobodně a upřímně
chtiti, totiž aby se na duši stále očišťoval a posvěcoval, cnostem
přivykal, v trpělivosti, sebezáporu a v pokoře horlivě se cvičil,
vědám bohoslovným Sspilnosti velikou se učil a takto 1 sva
tosti života 1 dostatečnou měrou vědomosti se hodna činil ve
liké důstojnosti, kteréž ho Bůh 1 cirkev účastna učiniti chtějí.

III. Nadpřirozená spůsobilosť.

Aby kdo služebnikem cirkve býti a úřad Kristův zastá
vati mohl, k tomu nižádná spůsobilosť přirozená, nižádná sva
tosť a učenosť sama o sobě nepostačuje Kristus vycvičiv a při
praviv dvanácte učenniků svých, odevzdal jim plnou moc, kte
rou sám měl**), moc nadpřirozenou, božskou, aby skutečně a
platně konati mohli, k čemu povoláni a potom 1iposláni byli.
Protož i posaváde odevzdává se v církvi způsobem nadpřiro
zeným božská moc ku konání úřadu Kristova, — člověk do
cházi nadpřirozené spůsobilosti čili moci (potestas) skrze svá=
tost svěcení kněžstva.

Moc duchovní, která se uděluje svátostně, buďto jest moc
a spůsobilosť k zastávání úřadu pastýřského (kněžství, sacer

*) Cone. Prov. Prag. Tit. I. c. 9. 10. str. 27-34.
+) Jan 20, 21.
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dottum) aneb moc a spůsobilosť ku posluhování kněžím při
jejich úřadě (služebnictvo, ministerium,.

Odevzdání moci duchovní se strany cirkve a přijímání
moci této se strany člověka jest velice vážná 1 důležitá věc
pro cirkev i přijimatele. A protož církev za všech časů dbala,
aby se co nejvice možná ujistila o hodnosti těch, kteréž za
orgány a sluhy své přijimá. Nepřestává zajisté na tom, že
vzdělání a přípravu kandidátů položila v ruce biskupů; také
ostatní duchovenstvo a veškeren lid věřici,zvláště pak ustano
veni k tomu examinatoři ordinandů“) maji slyšáni býti, co by
soudili o hodnosti těch, kterým již jest vstoupiti v řadu jejich
spoludělníkův a duchovních pastýřů; kněžstvu 1 lidu náleží
modlitbou a postem vyprošovati na Bohu kněze dobré a věrné.
Společné působení všech oudů cirkve na ten cil a konec, aby
se duchovenstvo na obecný užitek doplňovalo, zakládá se na
rozkazu Páně**), na obyčejích a zákonech cirkevnich. Ve shodě
s obecnými zákony eirkevnimi*“““) nařizuje sněm provincie praž
ské), aby v době nastávajicímu svěcení kněžstva blízké se
ohlašovali 1 dnové tohoto ve všech farních kostelích a ve chrámě
biskupském, i jména jednotlivých ordinandů v kostele té osady,
kdež některý z nich obydli má Duchovní správcové vzbuzují
při ohlášení tomto lid věřici, aby svobodně každý vyjevil, co
by spravedlivě namitati mohl proti hodnosti některého z ordi
nandův; a bylo-li od věřicích něco vážného žalováno, povinen
jest farář biskupovi oznámiti, a ovšem také, když by sam byl
přesvědčen o nehodnosti kandidáta. — Kromě toho náleží všem
oudům cirkve modliti se. a posty suchých dnů na ten úmysl
konati, aby Bůh poslal dělníky dobré na vinici svou, duchovním
správcům pak, aby lid o této křesťanské povinnosti nejen po
učili, ale s nim společně | ři službách božích na úmysl ten se
modlili. Ohlašování dnů ordinace aneb jiné vhodné přiležitosti
uživejtež kazatelé, aby poučovali o svátosti svěcení kněžstva
a jaké odtud požehnání jde veškeré cirkvi a lidské společnostij1).

*) Cone. Prag. Tit. IV. c. 10. str. 153.
+) Mat. 9, 38.
**) Cone. Trid. Sess. XXIII. cp. 5. de ref.
+) Cone. Prov. Prae. I. c. str. 154. a 155.
+T) V diecési budějovické nařízeno jest, aby v neděli, kteráž předchází

udělování presbyteratu, po ranní řeči a po kázaní se ohlásili dnové ordinace
a jména ordinandů, spolu pak aby se kněz pomodlil s lidem pětkráte mod
htbu Páně a pozdravení andělské; v neděli, v kterouž se koná svěcení na
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Ježto veškera cirkev přispivak tomu, aby se sbor správcův
a pastýřů jejich doplňoval hodnými členy podobně jako rodina
včel sobě matku vzdělává: sluši ordinandům, aby modliteb a
postů cirkve svaté nejen sami na sobě nemařili, ale s velikou
nábožnosti a svědomitosti všecko činili, čeho vlastní a nejbližší
příprava ku hodnému přijeti té tak veliké svátosti žádá. Ob
zvláště povinni jsou všeliké jim podávané pomoci a příležitosti
horlhvě užívati aby svou duši očistili, modlitbou, postem a
dokonalým ustraněním se posvětili duchovními exerciciemi
zvláště důvěru v Boha, odevzdání sebe v oběť Bohu libeznou,
úmysl 1 žádost obětovného a vytrvalého působení pro česť boži
a pro spasení nesmrtelných duši v sobě vzbuzovali a utvrzovali.

S 7. Vnější řád a vniterná jednota hierarchie.

Přijav vyšší posvěcení (ordo major) činí se člověk duchov
niho stavu (elericus) členem. hierarchie, kteréž poručen jest
pastýřský úřad v celém rozsahu; a protož 1 každý člen hier
archie povinen jest účastniti se v pastýřském působení až do
smrti své podle rozdilnosti stupně, kteréhož dosáhnul. Avšak
přislušenství k hierarchii samo sebou ještě nedělá, aby každý
člen jeji měl účastenství ve všech oborech činnosti pastýřské.
Tato zajisté se řidí stupněm posvěcení a církevním úřadem,
kterýž jednotlivcům svěřen jest.

Nejen svěcení vůbec má rozdilné stupně, na kterých člo
věk dosahuje rozdilné duchovní moci; ale i svěcení na kněžství
samo uděluje buďto nejvyšší moci učitelské, kněžské a správ
covské (potestas magisterii, ordinis n. sacerdotii, jurisdictionis),
— stupeň biskupský (sacerdotes perfecti, sacerdotes primi ordinis),
aneb uděluje moci obmezené, aby posvěcený vykonával úřad
pastýřský jako pomocník biskupův a pod jeho vrchni správou,
— stupeň kněžský (sacerdotes imperfecti, sacerdotes secundi
ordinis).

Právo ke skutečnému vykonávání moci svěcením, a zvláště
kněžstvím dosažené řídí se pevnými zákony, kterýmiž se nejen

kněžství, povinni jsou kazatelé po ranní řeči a po kázaní veřejně říkati mo
dlitbu vydanou'v Ord. listě buděj. diecése od r. 1892. na str. 82. sld. Synod.
Budvic. I. sťat. 14.
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dobrý řád v hierarchii, ale i jeji řádné a dovolené (dilem
1 platné) působení pojišťuje.

Řád hierarchický naznačuje se slovy majoritas a obedientia,
zaklad jeho pak jest rozdilný stupeň svěcení,jmenovitě rozdilný
stupeň kněžský čili stupeň moci učitelské a kněžské v užším
smyslu, — zvláště ale rozdilný stupeň moci správcovské (pote
stas jurisdictionis). Vedle toho rozeznávají se tři stupňové
v hierarchii: služebnici, kněží a biskupové.

Dle ustanovení Kristova drží nástupce svatého Petra
přední misto v katolické hierarchii a celé cirkvi, jsa hlava
pastýřův 1 věřicich, nejvyšší a neklamný učitel, nejvyšší kněz
a nejvyššl správce veškeré cirkve, s moci plnou. Jsa nejvyšší
učitel a nejvyšší správce, jest papež úhelný kámen církevní
jedmoťty,tak že všickni členové hierarchie mohou řádnými or
gany cirkve býti a za takové se pokládati, jen pokud v jednotě
S papežem trvají a jeho nejvyšší moc uznávají. Kterak nejvyšší
hlava cirkve vykonává úřad svůj správcovský, zdali totiž sama
o sobě a bezprostředně anebo skrze vlastní své orgány a jejich
pomoci (kardinálové, rozličné kongregace, legátové, nuntiové,
apoštolšti vikářové a t. d.), to nenáleží ku podstatě neéjvyššího
v cirkvi úřadu, a protož i dle rozdilných potřeb a okolnosti
také měniti se může.

Druhý stupeň vřádu hierarchickém jsou biskupovéa kněži
biskupům rovni nesice stupněm svého kněžství, ale pravomocí
(jurisdictio guasiepiscopalis). Biskupové vedou správu a vládu
v ohraničených okresich (diecésich) a jsou řádní vrchní pa
stýři, pokud s papežem v jednotě zůstávají; zdali s papežem
bezprostředně obcuji ve všech věcech úřadu svého anebo
v některých skrze patriarchy, arcibiskupy a vlastní orgány
papežské, to zase řidi se potřebami a povahou časů. Pro nej
vyšší moc, kterouž ve svých okresich maji, slovou biskupové
knižata cirkevni.

Kněží vůbecjsou třeti podstatný člen hierarchie církevní,
jsou povoláni, aby se dělili o pastýřskou péči a práci s bisku
pem svým (in partem sollicitudinis episcopalis vocati). V kněž
ství jsou všickni vespolek sobě rovni, moc Jejich jest obmezena,
a Slicemoc učitelská v tom, že prostý kněz nenáleží k neklam
nému učitelstvu apoštolskému (magisterium infallibile apostoli
cum) a že učí jménem biskupa svého; moc kněžství obmezuje
se při prostých kněžich v tom, že nemohou udělovati svátosti
biřmování, svěcení kněžstva a některých jiných svěcení, ob
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zvláště oněch, při kterých pomazání svatým křižmem nařízeno
jest; vnější moci vladařské čili správcovské, £. j. moci zákoro
dárné, soudcovské 1 trestní nemaji prosti kněží, ale jsou jménem
biskupa a vurčitých mezích správcové menších okresův (osad)
aneb jistých osob, majice takto účastenství v církevním úřadě
správcovském. Z kněží voli sobě biskup (aneb kanoničti záko
nové ustanovují mu) zvláštní orgány soudní a správní (soud
diecése, soud manželský, consistorium, capitulum, vlcarii foranei),
kteří jej v úřadě vladařském podporují, jemu 1 kněžstvu vzá
jemné spojení usnadňují, majíce sobě propůjčenu čásť jeho
pravomoci. — Správní orgánová papežští a biskupští počítají
se k církevním hodnostářům (dignitari, ostatní kněží slovou
prosti (sacerdotes simplices).

V tomto řádu hierarchickém zaleží vnější jednota a zři
zení (organisace) duchovenstva. účel jeho jest, aby se v úřadě
pastýřském všecko v dobrém pořádku dálo, bez něhož by ne
mohlo býti zdaru *“).

2. Vnější organisace a jednota veškerého duchovenstva
nemohla by valně prospivati ku vznešenému cili kdyby mezi
členy jeho nebylo spojení duchovního, jednoty vniterné.

Vlastní a jediný základ vniterně jednoty duchovenstva
jest víra křesťanská, kteráž 1 jest vniterné spojidlo všech kato
lických křesťanů, poněvadž v ni se poznávají za ditky jednoho
Otce nebeského a za spoiudědice Syna božího. v němžto všickni
jedna rodina boží jsou a na vzájem se miluji. Víra sama učí
o veliké důstojnosti kněze, o veliké a svaté úloze všeho kněž
stva; věrou poznává kn'z kněze za pomazaného Páně, za orgán
a sluhu cirkve boži, za domácího a důvěrníka božího. Kněz
věrný uznává a cti papeže za nejvyššího viditelného pastýře
pastýřův 1 lidu, za viditelnou hlavu cirkve boží, za náměstka
Kristova, za nástupce svatého Petra, jemuž odevzdány jsou
kliče kralovstvi božiho a jemuž přikázáno 1 propůjčeno jest,
aby potvrzoval bratři; takovýto kněz uznává a cti biskupy za
nástupce svatých apoštolů, ježto ustanovil Duch svatý, aby
spravovali cirkev boži, kteréž Kristus dobyl krví svou**). U víře
poznávají se vzájemně pape: 1 biskupové, hodnostáři cirkevní
1 prosti kněží za sluhy jednoho Pána a hospodáře, kterýž jedny
znich představil druhým a všem poručil, aby těžili se hřivnami

*) Srovn. Aichner. Compendium juris ecelesiastici $ 22—24.
**) Skut. ap. 20, 28.
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jeho, čekajice až přijde odměnit bdělých a pilných, potrestat
ospalých a lenivých“).

Vyznání víry, jehož cirkev žádá na všech, kdo vyššich
posvěcení a jakéhokoli úřadu církevního dosahují*“), připomíná
jednomu každému, že by služebnictvo a kněžstvo katolické ne
bylo stavem a sjednoceným sborem, kdyby jeden každý člen
jeho nepoznával sebe a všech ostatnich ve světle pravé viry.

Uznávajice společnou důstojnost kněžskou všech a úča
stenství jejich ve kněžství Kristovu, vznešený jeden úkol a
svaté povolání jedno, miluji se věrní kněži na vzájem čistou,
bratrskou láskou v Kristu a pro Krista. Tato láska plodí spo
lečenského, stavovského ducha (esprit de corps), který v tom
záleži, aby jednomu každému záleželo na cti celého stavu a
každého člena jeho, na vzájemné podpoře v boji proti principu
nekřesťanskému a pro jméno Kristovo, na zdaru společné práce,
na prospěchu a slávě společné matky cirkve. Kristus prosil ve
svatvečer smrti své nejprve za to, aby Otec nebeský posvětil
učenniků v pravdě a v jednotě; potom teprve prosil podobně
1 za ty, kteří skrze slovojejich uvěří**“). Z vědomi o povinnosti
bratrské lásky a společenského ducha pochází obyčej, že du
chovní nazývají sebe bratřimi a že se pozdravují nejen při
oltáři polibením pokoje, ale i v obecném životě polibenim bra
trským.

Vira neličená, učic poznávati vrchni pastýře za náměstky
apoštolův a viditelnou hlavu cirkve za náměstka neviditelné
hlavy jeji, Krista, má za ovoce neličenou uctivosť a poslušnosť
ku papeči a biskupům, jejich vlastním orgánům a zmocněncům +).
Každý jednotník duchovního stavu měj vždy na mysli, že sám
o sobě nic není a že jen ve spojení se řádnou církevní vrch
nosti jest článkem řetězu, kterýž od samého Syna božího se
počíná. Poslušnosť přislibuje každý kněz v den ordinace při
oběti mše svaté kterou společněse svým biskupem koná. Papež,
mluvě k biskupům, nazývá je bratry, biskup oslovuje ducho
venstvo své lahodnými jmény bratři a synů; biskupové i kněží
společně nazývají papeže otcem, kněžstvo celé diecése cti svého
biskupa jménem oťec—biskup.Bez povinné uctivosti a posluš

*) Mat. 25. 14—30. Mar. 13. 34—37. Luk. 19, 12—20.
"*) Conc. Prov. Prag. Tit. I. c. 2. str. 1.
*+*) Jan 17. kap.
+) Conc. Prace. Tit. VI. c. I. (str. 202).
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nosti k duchovním představeným nemůže nižádný kněz miti
požehnání božího pro dilo své a pobloudií často, dá-li se smyslu
svému vésti, nedbaje rozkazův a rad biskupa a papeže, anebo
snad až pohrdaje jimi v pýše a domýšlivosti. Obzvláště pak
v dobách. kdy svět vede soustavný a svorný boj proti církvi,
jistě by nedostatek pevné organisace a kázně v duchovenstvu
zplodil následky velmi žalostné. Aniž pak by mohl který du
chovní spravedlivě žádati poslušnosti na dětech a jinošich ve
škole aneb na dospělých osadnicich, když sám by se vyzouval
z povinné poslušnosti ku svým vrchním*).

Aby však poslušnost mohla býti ochotna 1 radostna, po
vinen jest každý vrchni člen hierarchie býti otcem a bratrem,
ne pak přisným a tvrdým pánem podřízených, věren jsa při
kázani Kristovu: „Králové národů panuji nad nimi, a kteřiž
moc mají nad nimi, dobrodincové slovou. Ale vy netak; nýbrž
kdo větši jest mezi vámi, budiž jako menší, a kdo předchází,
budiž jako sloužici“ **). Církev upomíná biskupy na tuto jejich
povinnost ku kněžstvu ritem svým, dle něhož dává biskup po
libení lásky těm, kteréž na kněžství světí.

S 8. Působení duchovenstva v církvi vůbec.

I. CČirkevni úřady aslužby; pravomoc.

1. Řádně a platně posvěcenýjest uspůsoben, aby na úřady
a služby církevní dosazen býti a v nich svoji duchovní, nad
přirozenou moc platně vykonávati mohl.

Cirkevní úřad (oficium ecelesiasticum) jest právo 1 po
vinnosť, vykonávati duchovní moc trvale na jistém mistě a nad
jistými osobami. S úřady církevními ve smyslu vlastním spo
jena jest výživa, obroči (beneficium), kteréž se považuje za
právní majetnosť úřadu toho; odtud pochází, že cirkevní úřa
dové také beneficia slovou, a že obého pojmenování se užívá.
v jednom smyslu.

Obroči aneb úřady církevní jsou vyšší a měší (majora,
minora) Vyšší jsou, s kterými spojena jest vrchni pravomoc

*) Dieulin, Le bon curé, II. chap. 18. 19. Amberger Pastoraltheologie.
III. $ 255. a 259.

**) Luk. 22, 25. 26. srovn. Kol. 3, 21.



33

pro vnější a vniterný obor (pro foro externo etinterno); k nim
počítají se biskupství a prelatury s pravomoci na způsob biskup
ské (jurisdictio guasi-episcopalis); ostatní všechny jsou mižší,

Důležitý jest rozdil mezi úřady správcovskými a prostými.
Obročisprávcovské(beneficium curatum) jest vůbec každé, s kterým
spojena jest vnější pravomoc, zvláště pak mini se slovem tim
úřadové, s kterými spojena jest plná duchovní správa v okresich
malých (farnostech, osadách). — Obdročíprosté (beneficium sim
plex) jest takové, při kterém není pravomoci vnější a tedy ani
duchovní správy ve smyslu plném, ale jest pouze povinnost
kázati, mši svatou sloužiti, modlitby neb i jiné služby boží
konati, vůbec faraři za podporu býti na určitém místě. Tako
výto úřad může slouti beneficium, jen když důchodové s nim
spojení skutečně jsou právní majetek úřadu toho, a tedy jměni
cirkevní.

Obor působnosti (práva 1 závazky) ve vlastních úřadech
cirkevnich vyměřen jest obecnými zákony církevními aneb
nadačními listinami, od biskupa ztvrzenými*).

Kromě vlastnich úřadů církevních, kterým jméno benefi
cium náleží, jsou ještě jiné služby, k tomu zřízené, aby posky
tovaly pomoci řádným duchovním správcům, anebo v jistém
oboru a vedle duchovní správy k účelům cirkevním působily.
Zastavatelé služeb takových jsou n. př. zpovědníci a kazatelé
zvláštní při chrámech, katechetové na ústavech vychovacich,
učitelé a ředitelé na ústavech církevních, pomocnici (kooperatoři,
kaplani). Tito všickni také jsou duchovní správci, poněvadž pů
sobi buďto ve všech oborech duchovní spravy (kooperatoři),
aneb aspoň v některých; pokud nejsou pomocnici faráře a jemu
dle zákonů kanonických ve svém působení podřízeni, jsou za
svoji službu sami odpovědni před řádnou vrchností svou.

2. Cirkevnich úřadův a služeb propůjčovati a dosazeného
zmocniti, aby práv s úřadem spojených užívati a povinnosti
jeho řádně a právně (licite) vykonávati směl, náleží těm, kteří
mají vrchní pravomoc pro vnější a vniterný obor; náleži pak
jim dle určení kanonického práva a ovšem tak, že vice dáti
nemohou, nežli sami maji*“).

Propůjčování úřadův a služeb církevních bylo až do 12.
stoleti spojeno zároveň s ordinaci (ordiňatio ad titulum); nyní

*) Srovn. Aichner, Compendium $ 73. a 74.
**) Srovn. Aichner, 1. c. De beneficiorum -provislone.

Skočdo pole, Pastorálka, 3
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pak děje se zvláštním úkonem vrchní pravomoci, kterýž slove
zákonné poslání (missio canonica“, také duchovní pravomoc (ju
risdictio) ve smyslu nejširším.

Zákonné poslání na úřady a služby církevní aneb du
chovní pravomoc ve smyslu nejširším jest zmocnění platně or
dinovaného a přirozeně spůsobilého, aby svoji duchovni, nad
přirozenou moc právně (licite) a dílem 1platně na jistém místě
a nad jistými osobami vykonával.

Jurisdikce jest a) pro obor vnější a ta jest zmocnění ku
vládě v cirkvi, jakž přisluší hierarchu vladařské (hierarchia
jurisdictionis); b) pro obor vmiterný, kteráž obzvláště jest zmoc
nění kněze, aby svátosť pokání platně spravovati mohl.

Obojí tato pravomoc buďto jest řádná (ordinaria) aneb
propůjčená čí náměstná idelegata, vicaria *

Pravomoc řádná jest, která s cirkevním úřadem nerozdilně
spojena jest a k jeho podstatě náleži, tak že kdo úřad ten po
právu drži, také spojenou snim pravomoci opatřenjest a plnou
moc má, aby 1 sám vše konal, co na ten úřad po právu náleží,
1 v jednotlivých připadech jiným konati dovoloval. Řádnou
pravon.oc mají: papež, jeho legátové i zástupci a některé kon
gregace při stolici papežské; patrlarchové, arcibiskupové, bis
kupové a (sede vacante) vikář kapitoly; faráfové; generálové,
provincialové a vrchni řeholních domů; zpovědnici osob řehol
nich, duchovní správci u vojska, v nemocnicich atd.

Pravomoc propůjčená jest ta, kterouž jistá osoba vykonává
ne moci úřadu svého, ale s povolením neb k rozkazu, na mistě
a jménem jiného, kterémuž vlastně a řádně náleži. K čemu
pravomoc tato zmocňuje, kam až sahá a v čem se obmezuje,
to vysvitá vždy ze slov, kterýmiž dána jest.

Přenešenou pravomoc maji: 1. Kněží řádnou pravomoci
opatření, kdykoli v cizím obvodu výkony duchovní dělají s povo
lenim toho, jemuž tam přisluši pravomoc řádná. 2. Kněži od
biskupa za schopné uznaní (approbovani) a pravomoci pro die
césl opatření, aby buďto v jistém obvodu farním byli pomocníci
farářů (kaplani, kooperatoři) anebo vůbec kde koli s vědomím
a povolením správce chrámu konali, k čemu skrze posvěcení
dosáhli duchovní spůsobilosti 3. Všickni, kteřiž maji mimo
řádné zmocnění, — pravomoc privilegovanou, t.j. takovou, kteráž
přesahuje obyčejnou a jejich úřadu vlastní pravomoc, ale přece

*) Borový, Sloh církevní. 2. vyd. str. 126.; Aichner, Compendium S 24.
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s vykonáváním úřadusouvisí. Farářové jsou zmocněni, aby dispen
sovali od zápovědi služebných prací v neděli a ve svátek, zpo
vědnici mohou pro platné příčiny dispensovati od zápovědi
masitých pokrmů ve dny postní.

Všickni kněží, třeba by suspendování aneb vyobcováni
byli, maji delegovanou moc, aby v nebezpečenství smrti posta
veným posluhovali svátostmi nejpotřebnějšími, totiž křtem, po
kánim, svátosti oltářní, posledním pomazáním, když by možno
nebylo, povolati řádného duchovního správce osob těch.

3. Cirkevním právem ustanoveno jest, kdy pravomoc
přestava. Pravomoci řádné pozbývá se, když jakýmkoli způsobem
přestává někdo býti v držení úřadu, s kterým spojena byla;
pravomoc propůjčená přesťává, uplynul-li čas, na který dána byla,
odvolána-li výslovně. Úplná neb částečná ztráta pravomoci může
dále býti následek nepravidelnosti (irregularitas), zápovědi (in
terdictum) a zastavení služeb božích (cessatio a divinis), zakon
ného složení z úřadu aneb z hodnosti (depositio, degradatio),
klatby (excommunicatio major).

II. Zivot v povoláni aav úřadě.

1. Kdo bý ve stav duchovní byl vešel anebo na církevní
úřad nastoupil, nemaje vniterného povolání, vydává se ovšem
u veliké nebezpečenství. Avšak nicméně ani jemu nesluší spou
štětl se naděje a klesati na mysli, poněvadž Bůh dosti mocný
a moudrý jest, aby naleznul a člověku poznati dal prostředky,
kterými by zase v dobrý řád uvésti se mohlo, což bylo se od
něho uchýlilo. I zde platí pravda: čini-li člověk, co mu lze,
Bůh neodepře mu pomoci své. Náleží pak nepovolanému knězi
a sluhovi církve, aby nepřestával želeti srdečně opovážlivosti
své, že sobě osobil, čeho mu sám Bůh nepřisoudil. Tato pak
litost bude tim větši cenu míti, čím svědomitěji se nepovolaný
vynasnaži, aby velikou vinu svou napravil a celý svůj -život
cestami povolaných kráčeti usiloval *“), tou naději se koje, že
Bůh shlédne na pokornou mysl jeho a že oblíbí sobě a odmění
práci sluhy, jehož byl nenajal. — Kdo svatokupecky nabyl
úřadu, ten vinu svou napraví, složi-li úřad anebo dbáti bude,
aby kajicným vyznáním sobě rozřešení z censur a darování be

*) Si non es vocatus, fac, ut voceris. Sv. Augustin.
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neficia nabytého zasloužil; kdo vcházeje v úřad, měl úmysl
světský, vzbuzuj stále úmysl svatý a čistý; kdo byl pro hřiš
nosť a nekajicnosť nehoden kněžství napravuje vinu svou, na
máhá-li se bez ustání, aby životem a smýšlením svatým hodna
se učinil důstojnosti své. Napravuje-li a lituje-li, jakž nejvíce
může, dosáhne pokornými prosbami pro stav 1 úřad svůj těch
milosti, kteréž mu od Boha přislíbeny nebyly podobně jako
povolaným *).

2. Kdo poslán byl na úřad aneb povolán a ustanoven
k jistým službám, povinen jest poslušně se podrobiti, jak by
mu koli za těžko přicházelo, ten jistý úřad vůbec aneb na
tomto mistě obzvláště vykonávati.

Kněz katolický nemůže bez hříchu o své vůli se vzdáti
úřadu a odejitil z mista, na kteréž byl postaven; jen s povole
nim biskupa smí se úřadu vzdáti (resignovati) a jen pro slušné
a vážné přičiny hledati úřadu a místa jiného. Státi o úřad
vyšší a takový, s kterým spojeny jsou větší důchody, větší
vážnost a důležitější práce, mení samo sebou nenáležito, aniž
odporuje duchu cirkve, kteráž 1 hmotných odměn a vyzname
náni vždy uživa.a za prostředek, aby horlivé služby odměňo
vala, snaživosť duchovenstva podněcovala, služby boží zvelebo
vala a vůbec veškeré duchovní správě prospěla. Knězi katoli
ckému ovšem nesluší, aby žádostivě a lakotně bažil po úřadech
výnosnějších ; jest-li ale si vědom, že posud věrně pracoval a
může-li dobrou naději miti, že by povinnosti vyššího úřadu ná
ležitě plniti uměl, může se o ně ucházeti cestou zákonnou, ko
nečný soud o zásluhách i schopnostech svých důvěrně porou
čeje svým vrchním.

V úřadě a službě nejen vytrvati jest katolickému knězi,
ale 1 dbáti svědomitě, aby prospěl cti boži a spáse lidí, konaje
úkol svůj vždy jen pro Boha a dle vůle boží. Ne pohodlí jeho,
ale cil pastorace rozhoduje, co kdy činiti a čeho nechati ná
leží ; tento cil jest 1sudidlo, vedle něhož kněz rozeznává, kterak
by, jsa sluha Kristův a rozdavač tajemství božích, za věrného
shledán byl*“).

Avšak 1 kdo určitého posláni nemá, ale oprávněn jest
vůbec vykonávati moc kněžskou, povinen jest z lásky k Bohu
a bližním uživatl své duchovní moci ve prospěch cirkve a jejich

*) Dieulin, Le bon curé I. str. 3. Benger, Pastoraltheologie I. S 28.
++) I, Kor. 4, 1. 2,
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oudův. Povinnost tato může často velmi vážna a pilna býti,
jmenovitě když za dob a okolnosti kromobyčejných řádná du
chovni správa nevystačuje na všechnu posvátnou práci. Nikomu
zajisté neuděluje se důstojnosti kněžské jenom pro jeho česť a
pro povýšení osoby jeho, ale pouze proto, aby pracovati po
máhal o církevním úkolu. Čo apoštolům, to každému knězi
pravi Kristus: „Ne vy jste mne vyvolili, ale já vyvoll jsem
vás, abyste šli a užitek přinesli, a užitek váš aby zůstal*);“
cirkev oznamuje ústy biskupa ordinandům: „Oportebit in Ec
cleslae ministerio semper esse mancipatos;“ sněm tridentský
pak zapovidá ordinovati koho, leč by ho dle soudu biskupova
bylo třeba aneb aspoň byl na užitek lidu věřicimu**).

3. Poněvadž pak jeden každý kněz povinen jest cirkvi
sloužiti, t. j. duchovní moci své k řešení úkolu cirkevního
uživati: jest 1 povinen ke všemu, bez čehož by slučba jeho ne
mohla býti užitečna ani jemu k zásluze, ani věřícím ku spáse,
ani Bohu k oslavě. A protož i věrnost v úřadu a povoláni
zvláště se osvědčuje za pravou a nelíčenou, když kněz upřímně
se vynasnažuje, aby svojí přirozenou spůsobilosť ustavičně r02
máhal. Za celý čas přípravy ku kněžství dbala cirkev o vývin
a zvýšení spůsobilosti jeho, vedouc jej k životu svatému a
skrze svoje orgány jej vyučujic vědomostem nejvice potřeb
ným a cestu ukazujic, kterak by se i sám vzdělávati měl.
Práce tato nikoli nemůže ukončena býti dnem, v kterýž kdo
na kněžství posvěcen byl a ústav připravy opustil; mravné 1
vědecké zdokonalování sebe tim způsobem a směrem, jakž je
cirkev nařizuje na čas přípravy, považuje každý svědomitý
kněz katolický za úlohu, která leži na bedrách jeho až do té
doby, v kterouž jej Pán života i smrti povolá, aby vydal počet
z vladařství svého. Jenom když takto činí, může kněz užiteč
ným děinikem na vinici Páně býti, jiným ku spasení pomá
hati a svým spasením se ujistiti.

A protož kněz katolický rozmáhá svoji spůsobilosť přiro
zenou, prospivá-li ustavičně ve svatosti a vědomostech. Toto
jsou dva zdrojové, z kterých se prýšti pravé smyšlení kněze a
pravý života jeho způsob, to jsou i základové oněch ctností a
vlastnosti, kteréž činí katolického kněze andělem spásy a do
brodincem lidu, sluhou a přítelem božím.

*) Jan 15, 16.
**) Sess. XXIII. c. 16. de ref.
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III. Svatost kněze.

1. Úkol kněze jest: spasiti sebe a jiným ku spasení pomá
hati. Čím bedlivěji se vynasnažuje, aby pojistil spasení své,
tim také bude spůsobilejší, aby jiné na cestu spásy uváděl a
po ni bezpečně kráčeti učil. A protož aby sám byl spasen a
cirkvi užitečně sloužil, budiž kněz svat, křesťanský a kněžsky
spravedliv. Omzajisté jest viditelný zástupce Nejvyššího a strážce
svatyně; on každodenně přináší Bohu nejčistší oběť, často po
sluhuje svátostm?, povinen jest lid křesťanský učiti a vésti, kte
rak by naplnil přikázaní, anož velí všem „Svati buďte, jakož
i já svatý jsem.“ Kněz učiněn jest prostředníkem a přímluvcem
u Boha, protož třeba jemu přítelem božím býti pro svoji sva
tost; on potřebuje mnohých a velikých milostí, aby jiné spasil
a sám nezahynul; on jest postaven na svícen, aby světlem
cnosti a nevinnosti všechněm svítil, příkladem svým odváděl
z cesty bludu a uváděl na cestu pravdy. Jediné vniterná sva
tosť posvěcuje úmyslu, budi horlivost apoštolskou, osvěcuje a.
sili, ona sama nejlépe učí jiné osvěcovati, jejich srdce láskou
ku věcem nebeským naplňovati a mocně k dobrému naklo
ňovati *).

Základ veškeré svatosti a spravedlnosti lidské jest vlra,
která skrze lásku působí; „spravedlivý můj z viry živ jest“ **).
Kněz sám sobě a jiným nic není, leč by sebe posuzoval a od
jiných posuzován byl dle víry***). Vira jest 1 soujem všech
cnosti pravého kněze; v té-li jest neúhonný a dokonalý, jistě
ve všech věcech neúhonný a dokonalý bude. Protož 1 dí sněm
cirkevní provincie pražské: „Jakékoli na kněžích dokonalosti
hledáme, tu dle pevné a čisté víry jejich měříme "Tato zajisté,
jakož jest lidské spásy počatek, tak i jest spravedlnosti kněžské
původ. Bez víry nikdo neměl účasti v Bohu, nikdo nedosáhnul
vrcholu dokonalosti; bez víry nic v nás není svatého ani Či
stého, ani živého, ani takového, ježto by hodno bylo abychom
toho službou svojí Bohu podati mohli“ +). U víře-li nedoufa a
nemiluje kněz, ani pravé naděje a lásky křesťanské nemá;
u viře-li nepokládá hříchu za největší zlé, nebude se ho báti

*) Dubois, Le saint prétre, premiěre partie.
**) Žid. 10, 38.

***) Dubois l, c. pg. 69.
+) Cone. Prov. Prag. Tit. I. c. 2. (str. 3.)
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a bližníiho svého nenaučí nenávidět hřichu a báti se ho, ne
podvoli se tuhé práci a nevydá se 1 v nebezpečenství, aby za
bránil hřichu.

Víra katolickéhokněze zůstává pevna a čista tolik, kolikž
ústy a skutkem vyznává živé a obživné obcování s katolickou
cirkvi, kolikž má církevního ducha, církevního smýšlení *). Ne
rozdilny zajisté jsou: pevnost víry a církevní duch, t. j. 708
hodná a synovská příchylmosťke slovu, životu a veškerému sna
žení katolické cirkve. Kdo věří upřímně a pevně, že cirkev
katolická jest dilo Kristovo, že ji Duch svatý spravuje a řídi:
ten miluje tuto cirkev, tomu jsou její náuka a jeji rozkazové,
obyčejové a obřadové, jeji duch a jeji přání předmětem synov
ské úcty; ten béře srdečné účastenství ve všem, co tato cirkev
koná 1 trpi, ze všeho se raduje, co cirkvi prospívá, ze všeho
se rmouti, co cirkvi na škodu jest a co ji tiži. Avšak ne v pou
hých citech záleží duch cirkevni; kdo jim proniknut jest, při
čiňuje rukou svých, aby této cirkvi užitečen byl, vynakládá
milerád všecky své sily duchovní a prostředky hmotné, aby
pomáhal bojovati a stavěti, kde by koli pomoci jeho třeba bylo.
„Trpí-li co úd jeden, trpí spolu s nim všickni údové; pakli
jeden úd se oslavuje, radují se spolu s ním všickni údovéě“*“).

K osvicené a živé viře druži se pokora, jediný pevný zá
klad všech cnosti křesťanských, kněžských pak obzvláště. Který
kněz okem víry hledi na sebe a na službu svou, ten také zná,
že sluši jemu nade všecky lidi pokornu býti, poněvadž nikdy
se za hodna nemůže pokládati své důstojnosti, nikdy za dosti
čista k dilu, kteréž mu svěřeno jest; bez pokory nikdy by ne
dosahoval těch milosti, kterých potřebuje, aby služebníkem ne
užitečným nebyl; pakli všem pyšným se protiví Bůh***) dojista
nejvice těm, kteři zastávají úřad Krista pokorného srdcem +).
Maje stále na mysli, že „ani ten, kdož sází. jest něco, ani ten,
kdo zalévá: ale (všecko že jest) Bůh, jenž dává vzrůst“+7),
nekocháa se samolibě ve zdaru svých praci, ale také neklesá
na mysli, znamená-li nezdar. Pokora sama může jej uhájiti je

*) Tamže str. 5.
**) I. Kor. 12, 20.
+) Jak 4, 6.
T) Mat. 11, 29.
+1) I Kor. 3, 7.
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Šitnosti a ctižádosti, aby ne svoji, ale jediné boží cti a slávy
hledal; pokorou jen může ohražen býti proti pochlebenství,
kteréhož se knězi mnohem vice báti jest, nežli pomluvy a potupy *).

Jen v duši pokorně může býti vůle a sila ku sebezáporu.
Sebezápor, boj proti tělu a světu šlechti člověka vůbec a sebe
zápor kněžský stavi člověka mezi bytosti vyšší; on zajisté na
hražuje duši lidské tu spravedlnosť, kterouž měla před pádem
prarodičů našich, on jest náprava přirozenosti naši. Kdo sebe
samého důsledně zapirá, navracuje se ku blahému stavu prvního
člověka, neboť věrný a vytrvalý sebezápor působi, že tělo jest
rozumu poddáno, rozum pak Bohu **). Zapřiti sebe samého každý
křesťan sice povinen jest, ale nikoli v té miře, jako kněz kato
lický. Život pravého kněze katolického zajisté jest jedna obět ***);
kněz-li sebe neobětuje, nezalíbí se Bohu žádnou obětí. Starý
člověk i v něm žije a vždy hlási se k domnělým právům svým,
kteráž odporují zákonu a duchu božimu; a přece kdo zástupcem
Kristovým jest, na toho sluší, aby v něm živ byl Kristus),
kterýž sam sebe zmařil, aby Boha oslavil a člověčenstvo spasil.
Neumi-li kněz, anebo nechce-li zapirati sebe, těžko, ano ne
možno bude mu, snášeti neuznalosť, nevděk i potupu, jichžto
se mu nezřidka dostává za obětovné namáhání, za upřímnou
snahu a práci. A mnohem méně bude mu možno nezraditi
úřadu svého, neodstupovati od povinnosti své, nezapřiti svého
přesvědčení pro nenáležité ohledy na osobu člověka; k apo
štolské rozhodnosti a mužnosti, bez kteréž nelze, aby kdo byl
pravým sluhou božím, nikdy nenalezne odvahy a sily, kdo se
nenaučil přemáhati sobecké přihližení k sobě samému, k osob
nimu prospěchu svému a nižším náklonnostem svým.

Přirozená žádost k tomu tihne, aby člověk před světem
za něco platil, statky vezdejšími vládnul, mnoho užil; porušená
přirozenost záleží v žádosti oči, žádosti těla, pýše života. Pravý
kněz přemáhá troji tuto žádost, jsa chudý duchem, středmý a
čistý, tichý a pokorný srdcem, milovník posvátné samoty, kteráž
jest semeniště svatých myšlének, Bohu milých žádosti a spasi
telných skutků, náhrada za hlučné zábavy světské, při nichž
nejen probouzí se žádostivosť obyčejně, ale také vitězi. Konečný

*) Dubois. Le saint prětre, II. p. chap. X.
**) Dnbois, Le salnt prétre, chap. IX. n. 151.
***) Amberger. Pastoraltheologie I. kap. 2.
+) Gal 2. 20.
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cil a spolu i vzácné ovoce vytrválého sebezáporu jest svoboda
synů božích, svobodné panování ducha nad tělesnými žádostmi,
ušlechtilá, sprostými vášněmi a náruživostmi nepokálená mysl,
nade všecko pak posvátná čistota, panictví duše i těla*). Tato
zajistě tak úzce spojena jest s ideou kněžství, že nejen starý
zákon, ale 1 pohanstvo samo žádaly na kněžstvu svém aspoň
nějakého přiblížení k čistotě. V cirkvi křesťanské hned na po
čátku živo bylo a praktické platnosti nabývalo přesvědčení, že
jenom čisté a cudné kněžstvo může důstojně konati velebná
tajemství nového zákona. A v skutku, na nový, Kristem zalo
žený řad dobře sluší, aby otcové duchovni, rozdavači milosti
boži, skrze kterou se Bohu ditky zrozuji, přemáhali přirozenost,
kteraž rozplozuje pokolení Adama prvniho. Nejlepší biskupové
a kněží prvých stoleti křesťanských žili v bezženství dobro
volném; jim nebylo zákona třeba, neboť „zákon neni uložen
spravedlivým“ **). Pismeno zákona o celibátu kněžském ovšem
nemůže způsobiti mravné dokonalosti, kteráž jenom z viry po
cházi; avšak zákon tento jest hradba, kteráž nepovolaným za
braňuje přístup do svatyně **“). A nastoupil-li někdo přece, aniž
by se prve byl v této přičině dostatečně zkoumal, tomu ten zákon
budiž vůdcem, aby z nezbyti udélal cnosť, jakž 1 sám raditi po
vinen jest nejedněm manželům, kterým v nezvolené, nedobro
volné zdrželivosti žiti třeba, ač-li hříchu nevěrnosti a křivopří
sežnictví prazdni býti chtějí. Knězi pak mnohem snáze jest, nežli
komukoli, bojovati proti žádosti těla. Úřad jeho sám podává
mu zbraní nejlepšich; nekona-li úřadu svého pouze mechanicky,
bez ducha 1 pravdy, posiluje se mocně, aby dobrý boj bojoval,
viru živou zachoval, za odměnu vezdejší maje vážnost a úctu
věřicichý) a tu sladkou důvěru, že nezlehčuje slova božího
v ústech poskvrněných a nejčistějšího těla Kristova neukládá
v srdce nečisté.

U víře a cirkevním duchu, v pokoře a sebezáporu záleží
podstata kněžské svatosti. Aby takto svat byl a zůstal, stále
se posvěcuje, uživá každé přiležitosti aby osvědčil svoji víru,
svoji pokoru a svoji vládu nad sebou samým, za pomocnici

*) Dubois, Le saint prétre, chap. XII. n. 189—209.
**) I. Tim. 1, 9.
ateez
"*) Krbec, O bezženství kněžském. Laurin, O bezženství a manželství

duchovních; téhož: Der Coelibat der Geistlichen nach kanonischem Rechí.
+) Moudr. 4, 1.
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maje svatou bázeň, aby kněžství Kristova na sobě nezlehčil,
lidu křesťanskému za pohoršení a kámen urážky nebyl.

Žádná cnost kněžská nemůže obstáti, té míry a toho
stupně dojíti, aby se vyvyšovala nad úroveň obyčejných „do
brých“ lidí, scházi-li knězi, co jej mužem božím činí, upřímá,
opravd.vá nábožnosť. Ano bez nábožnosti nelze, aby člověk ne
upadal v ocháblosť a vlažnosť, kteráž jest obyčejná přičina, že
mnohý kněz mravně klesá hlouběji a hlouběji, a že všecken
život jeho jest pouze vnější, od života lidi světských nijak ne
rozdilný, roztržitý lehkovážný nebo smyslný Kněz nenábožný
jest neschopen, aby někomu víru živou vdechl, někoho cnostem
křesťanským vyučil; neboť nejsa nábožný, sám těchto vzácných
statků v pravdě nemá a nezná“).

I záleží tedy na tom, aby kněz rozmáhal v sobě ducha
pravé nábožnosti, bez kteréž byl by, i při mnohých dokonalo
stech a cnostech, přece jen neživý nástroj, dilo jeho zůstávalo
by chladno a neobživno, jemu samému bylo by vic a více
obtižno.

Učitelé duchovního života jmenují za prostředky, kterými
se duch nábožnosti rozmáhá a sili, obzvláště tyto:.a) modlitbu
a rozjímání, b) duchovní čtení, c) návštěvu velebné svátosti,
d) každého dne zpytovati svědomi a často se zpovidati (aspoň
jednou za měsíc), e) ustraniti se na jeden celý den v každém
měsíci, f) konati duchovní exercicie každý rok. — Prostředky
tyto uznává cirkev za tolik důležité, že zřejmými zákony je
svým kněžím přikazuje **). A v pravdě, prostředků těchto uží
vati, tyto způsoby nábožnosti rok od roku nejen zachovávati,
ale horlivěji a horlivěji konati, jest každému knězi nevyhnu
telně třeba, chce-li se uchrániti toho, aby po několika letech
jeho kněžství shledáno nebylo, že nejen ve svatosti nepokročil,
ale že iochladl v prvni své lásce nebo aži opustil ji**“). Každo
denní služba posvátná sama v sobě chová nebezpečenství, že by
sluhovi ovšedněti mohla nejsvětější tajemstvi. I tomu knězi, který
bedlivě užívá prostředků k posvěcování svému, dosti těžko jest,
zachovatl onu vroucnosť, svatou bázeň a uctivost, kterou srdce
jeho za prvních dob svatého úřadování naplněno bylo; kdo
však pomiji prostředků těch, upadá vic a více v nebezpečnou

*) Dieulin, Le bon curé I. chap. 3.
++) Cone. Prov. Prag. Tit. I, c. 5. str. 14—20. Syn. Budv. I. Stat. 18.
++) Zjev. 2, 4.
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vlažnosť, při kteréž áni svého spasení opatřiti, ani lidu kře
stanského k živé viře roznititi nemůže. Vlažnosť tato jest proto
nebezpečna, že kněz, upadaje v ni, zavirá oči, aby ji za vlaž
nost nepoznal“).

Vniterná svatosť jevi se sama sebou u veškerém životě
zevnějším, a kněz povinen jest dbáti, aby se na něm jevila.
K úřadu a povolání kněžskému náleži, aby kněži byli, podobně
jako byl Kristus, obraz všech ctnosti, kniha života, světlo světa
zrcadlo, v němžto by jeden každý shlédnouti mohl, co by mu
činiti a čeho se vystřihati bylo, aby se Bohu libil.

IV. Vědecké vzděláni kněze.

Ne méně nežli na svatosti záleží na učenosti a vědeckém
vzdělání kněze. Tento zajisté povolán jest, aby blud a nevědo
mosť zapuzoval a protož 1 třeba mu světlem býti. „Rto. 6 kněze
maji ostřihati umění a z úst jeho hledati budou zákona; nebo
anděl Hospodina zástupů jest**).“ Jemu náleží mládež a všecken
lid učiti pravou a čistou viru poznávati, ji na poměry života
obraceti, v obecný život uváděti, dle zásad viry posuzovatl
věci obecné a soukromé, duchovní a hmotné; nikdo však ne
může učitelem důkladným býti, kdo sám jen skrovné a nejisté
vědomosti má o věcech, kterým vyučuje. -—Aby služby boží
řádně vykonával, svátostmi správně a platně posluhoval, jest
mu znalosti positivných zákonův a předpisů cirkevnich nevy
hnutelně třeba. Ve správě osady jest mu se řiditi zákony a
předpisy netoliko církevními, ale na mnoze též občanskými, a
protož 1 dobré znalosti jejich potřebuje. an by jinak mnohé
škody spůsobil sobě 1 jiným u věcech duchovních 1 tělesných,
věčných 1 časných. Neumělý kněz nemůže býti strážce pokladu
božího, kterýž mu svěřen jest ku spáse lidu, nemůž“- chrániti
věřicich před bludy a křivými zásadami ani odporovati útokům
nepřátel jména křesťanského; kněz neumělý není schopen, aby
ve vážných záležitostech života duchovního radil a rozhodoval,
naráži při každém kroku svém na překážky a obtiže veliké, a
buďto uvaluje na sebe i na jiné břemenanenáležitá, nerozumně
přísný aneb úzkostlivý jsa, buďto naopak upadá v laxismus,
záhubný jemu i těm, kterým za vůdce a správce jest postaven.

*) Dubois, Le saint prétre, chap. IIT. n. 30: 31. Dieulin, Le bon curé
I. chap. IIT. De la tiedeur dans le prétre.

**) Malach. 2, 7.
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Vědecky vzdělaný kněz vniká hlouběji ve všecken obsah
křesťanského náboženství, snáze pojímá ho ne rozumem toliko,
ale i srdcem, nabývá k němu a ke všemu povolání svému
vroncnější lásky, zastává všecken úřad svůj bezpečněji a pro
spěšněji, má ve svých vědomostech oporu mocnou proti vlaž
nosti a hřichu, osvicená víra jeho nesnadnose kolisá, nesnadno
návalům tělesnosti podléhá.

Učenostťta vědecké vzdělání kněžstva zjednává celému
stavu potřebnou vážnost také ve třidách obecenstva vzdělaněj
šiho, učené a na vědomosti bohaté kněžstvo jest ozdoba cirkve
a mohutná podpora jeji. Za naši doby obzvláště, kdy hrdě si
vedouci „svrchovaná věda“ a „svobodné badáni“ podkopává
všecky základy náboženství a mravnosti, zároveň obviňujic
katolickou cirkev, jako by nepřitelkyně osvěty byla, všeobecné
vzdělanosti a zdravému pokroku lidstva jen překážela, — jistě
by nedostatečné, chudé vzdělání kněžstva velice na škodu bylo
nejen vážnosti, ale 1 působnosti křesťanského náboženství a
katolické cirkve *).

Neúhonnosť, ba ani svatost života nemůže sama dovésti
toho, aby kněz dobyl sobě vážnosti a důvěry, zvláště u lidí
vzdělanějších a vzácnějších. Jest ovšem pravda, že všeliká uče
nosť bez nábožnosti a svatého života nic neplatí a nezasluhuje ;
avšak neůhonná mravnost bez vědeckého vzdělání jest nevidomá
a nijak nemůže za dostatečnou spůsobilost býti tomu, kdož
postaven jest jiným za učitele a vůdce; i nejlepši vůle a nej
čistější úmysl vede k pochybenim přemnohým tu, kdež náležité
vědomosti nepodávají dostatečného světla. Není arci všem kně
žim jedné míry vědomosti třeba; ale nevědomost činí kněze
neschopna, pakli taková jest, že pro ni nelze náležitě a pro
spěšně konati služby cirkevní. Učenost a svatost pospolu dělají
kněze dokonalého; „učenost a nábožnost jsou dvě oči kněze,“
di sv. František Sal. Protož i církev nepřestává pečovati o
vědecké vzdělání svého kněžstva, odměňovati pilnost a vědecké
zásluhyjednotlivcův a vzbuzovati všecky kněze k ušlechtilé
snaze v oboru tomto**),

Bohoslovná studia, kteráž konal kněz za času připravy
své ku kněžství, mohla mu zjednati jenom přehled a počátky
rozsáhlých věd bohoslovných, mohla ukázati mu nejlepši způ

p=
*) Dieulin, Le bon curé I. chap. 7. a 1í.
**) Cone. Prag. Tit. I. c. 3. 9. 10. str. 10., 27. a 31.
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sob, jak by vědu dále pěstoval, a seznámiti ho s vědeckými
spisy, z nichžto by dále obohacoval ducha svého. Škola ne
mohla ho vyučiti na vždy a nevyučila, ona dosti učinila, pakli
mu dala schopnosť a obratnosť, aby se prospěšně učiti uměl.
I jest tedy knězi stálého studia třeba, aby nejen zachoval -a
lépe chápal, čemu se byl naučil, ale aby poklad vědění svého
ustavičně rozmáhal. Komu nepřibývá, jistě ubývá. Jen při
stálé pilnosti možno jest knězi býti učitelem umělým v králov
stvi nebeském, kterýž vynáší ze skladu svého věci nové a
staré *), kterýž uměje pravdu věčnou přispůsobiti potřebám
osob, míst a časů za celou řadu let na jednom místě, zjednává
svým mnaukámvždy půvab novosti a protož i záruku jejich
působnostu.

Studia věd posvátných, konaji-li se horlivě, vtiskuji člo
věku karakter vážný, opravdový, skromný a klidný, kterýž
jest pečeťducha cirkevniho**). Který kněz i v letech pozdějších
milovníkem četby a studia zůstává, utvrzuje se v karakteru
takovém a nalezá ochranu, aby ve způsobech života soukromého
a společenského neklesl pod třídy obecenstva vzdělaného. Ne
bezpečenství tomuto zajisté vystaven jest katolický kněz vice
nežli jednotlivci jiných stavů, poněvadž na mnoze odloučen
jest od učeného a vzdělanějšího světa a nejbližší okolí jeho
neposkytuje přiležitosti, aby se novým věcem přiučoval, aniž
podněcuje ducha jeho. Jen kniha může kněze udržeti na výši,
na které sobě dobývá úcty také u těch, kterým kněžská jeho
důstojnost sama o sobě za málo plati anebo za nic.

Stálým vzděláváním sebe může však u kněze jenom to
studium a ta četba slouti, kteréž ho nezdržují a neodváději od
povolání jeho, ale raději uvádějí v ně a v něm udržují. Za
městnává-li se kněz obzvláště aneb jediné vědami světskýmy,
které s úřadem jeho nic činiti nemají, věnuje-li mnoho času
belletristice a politickým časopisům, odcizuje se povoláni svému
vic a vice, bývá nedbalý a nesvědomitý. Kněz jménu a úřadu
svému věrný při všelikém studiu a čtení svém přihliži k po
volání a působení svému a přemitá na mysli, jak by nabytých
vědomosti a myšlének užiti mohl i pro jiné, — on studuje
prakticky.

Kdo má schopnosti a pokdy, dobře čini, také-li v umě

*) Mat. 13, 62.
**) Dubois, Le guide des semenaristes, str. 37.
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nich a vědomostech světských pokračuje a zdokonaliti se dbá,
ač nevede-li ho ctižádost a marnivosť, ale upřímná žádost, aby
vědomosti svých užil ke ct1 boží, na obranu viry a cirkve, k obec
nému dobrému buďto vyučováním na veřejných ústavech, tiskem
aneb jak jinak nejlépe lze; 1 samy světské vědy přece vždy
lépe sluší knězi, nežli nevzdělanosť a nevědomost

Vědecké vzdělání své a svůj poklad vědomosti rozmáhá
kněz věrou, čtením dobrých spisův a zkušenosti. a) Křesťanská
víra sama jest světlo a čim kdo jest vice utvrzen u viře, tim
1 snáze proniká duchem 1 srdcem obsah jeji. pochodeň viry
objasňuje mu mnohé záhady života lidského propůjčuje pravé
moudrosti, kteréž dáti nemůže nižádné umění lidské*) A tak
jest víra základ nejen svatosti, ale i moudrosti naší. Životopisy
mnohých svatých dosvědčují, že vira byla jim za učitelku je
dinou, aby poznali pravdu boží jasněji, nežli se podařiti může
1 rozumu nejbystřejšímu.

b) Vlastní studia kněze maji za předmět bohosloví vě
decké v celém rozsahu jeho. Nejjistěji pokroči u vědě, pakli
sobě z každého oboru opatří některé důkladné dilo a v něm
úplně zdomácněti hledi; v tomto smyslu se rozumi staré prů
povědi: „lectorem unius libri timeo.“ — Veškeré studium a vě
decké vzdělání zůstávalo by však povrchní a jalové, když by
se k němu nedružilo stálé studium bibli a sv. otců; toto stu
dium zajisté probuzuje 1 chuť ke studiu systematické theologie,
objasňuje, utvrzuje a zůrodňuje bohoslovné vědomosti všecky.
Pismo jest kniha kněži; pilné a zároveň rozjimavé čtení jeho
posvěcuje mysli a srdce a uči o věcech božských mluviti slovy
nejvice přihodnými a dojemnými. Vedle pisem svatých nižádná
četba knězi tolik prospěti nemůže, jako četba spisů, ježto za
poklad převzácný zůstavili katolické cirkvi sv. otcové a uči
telé, svati vůbec; ze spisů těchto zajisté vane a mluvi duch
boží, jejž vážil z pisem a modlitby **).

Při veškerém studiu svém varuj se kněz obzvláště cbvatu
a povrchnosti; jen co pozorně opět a opět bylo. čteno, uváženo
a celé pochopeno, přispívá k obohacení ducha —povrchní a
polovičaté pojeti věci zanechává po sobě v duchu lidském jenom

*) Luk. 10, 21.
**) Diculin. Le bon curé I. chap. 17. Sources de la science sacrée. Nik.

Schleiníger, Das kirchliche Prediotamt S 2. Bihelkunde. S 3. Váterkunde.
Conc. Prag. L c.
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slabé stopy, kteráž brzy zanáši se jinými dojmy všedního ži
vota, podobně jako stopa cestujiciho pisčinou.

c) Všeliké vědomosti tomu nic platny nejsou, kdo jich u
živati neumi ku svému a jiných dobrému. Aby pak uměl kněz
takto uživati vědomosti svých, ktomu vede ho zkušenosťvlastní
u cizí; zkušenosti zajisté učí se poznávati sebe a lidi vůbec,
uči se vlc a více rozuměti zásadám svatých, nabývá moudrosti
pro život, učí se na život obraceti neproměnnou pravdu, pro
váděti obecné, věčné zásady podle rozdilnosti a zvláštní povahy
časů, mist a osob, aby s prospěchem budoval království boží
v jednotlivých dušich. Nižádná věda nemůže pojmouti v sebe
všech připadů přerozmanitého života lidského; jen oko zkuše
nosti vytříbené prohlédá ku zvláštnostem a umí na ně obraceti
zásady a pravdy obecné.

K drahocenné zkušenosti pomáhá soudné studium dějin
cirkevních, apoštolských listův okružných (encyklik) sněmů
provinciálních a listů biskupských z doby nejnovější; vzácnou
službu prokazují též spisovésvatých, dila ascetická, mužů moudrých
a cirkvi upřímně oddaných rozpravy a úvahy opoměrech a dů
ležitostech doby naši. Spojuje-li se s timto studiem horlivé pů
sobení v duchovni správě vůbec, svědomitá práce ve zpovědnici;
zkoumá-li kněz v upřimnosti a pokoře sebe a všecko dilo své;
všimá-li sobě obecného lidu, života a veškerých poměrů jeho;
obcuje-li, jak mu lze, s kněžími znalým: duchovního života, du
chovní správy a světa; čitá-li praktické časopisy, obzvláště
pastorální: nabýva den ode dne zkušenosti vzácných a zvyšuje
svoji schopnost, aby všém za všecko býti, a pokud na němjest,
všecky Kristu ziskati uměl.

K nabývání zkušenosti takové mnoho přispěti mohou
pastorálná konferencečili schůze kněžstva na ten cil akonec, aby
společně rozmlouvali o důležitých otázkách bohoslovných, zvláště
ku praktické duchovní správě přihližejicich*). Konference tyto
nařizuje církevní sněm český **), a po něm nařizují je synody
českých dlecési“**), ukládajice návštěvu jich za přisnou povin
nost). Aby pak duchovenstvo bezpečné rady dosahovalo při

*) Dieulin, Lé bon curé I., chap. 18. Amber Pastoraltheologie ITT.8 250.
**) Cone. Prov. Prace. Tit. I. cp. 4. str. 13.
i*%*)Synod. dioec. Budv. I. Stat. 21.
+) V diecési budějovické odbývají se tyto konference již od r. 1858.
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všelikém studiu svém a ve všelikých pochybnostech o tom,
kterak by obecné zásady a pravidla na konkretné připady o
braceti slušelo, ustanovuje sněm provincie pražské, aby v kaž
dém sidle biskupském byl sestaven sbor učemýchmučův, u něhož
by každý kněz vyžádati soběmohl výkladu a objasnění těžkých
otázek bohoslovných, rozluštění nesnadných připadů ze zpověd
nice, z liturgie a kanonického práva*).

Viz Ord. list od r. 1858 č. 4. str. 23—29. V sídle biskupském konaly se již
od roku 18952několikráte do roka.

*) Skutečné sestavení sboru takového (Conegregatio pro dilucidandis
naestionibus theologicis) stalo se v diecési budějovické 22. statutem I. dieo.
synody od r. 18063.



Hlava II.

Prostředky pastorace.

Člověčenstvo nemůže spaseno býti, leč jenom v Kristu, od
něhož všeliká pravda, milost a všeliké pravidlo života pochází;
pravda Kristova zajisté osvěcuje a cestu jediné pravou ukazuje,
milosť jeho oživuje, očisťuje a sili, vláda i správa Kristova uči
a vede člověka, kterak by zachovával vše, což koli přikázáno
jest. Pravda Kristova, jeho milosť a vláda zůstaveny jsou cirkvi;
pravda podává se v náuce církevní, milosťve svatých úkonech,
ježto se zahrnují jménem bohoslužba (cultus), navádění k ži
votu křesťanskému, pěstování a utvrzování jeho jest cirkevní
kázeň (disciplina . A protož náuka, bohoslužba 1kázeň cirkevní
jsou prostředkové, jimiž podle rozkazu Kristova*) cirkev kato
hceká řeší úkol svůj. Církev jedina jest k užívání prostředků těch
oprávněna; ona jediná drži právem úřad učitelský, kněžský a
královský.

Náuka, bohoslužba ikázeň jsou prostředkové pastorace ka
tolické pro všecky časy a pro všecky národy, užívání prostředků
těchto jest tedy obyčejný, řádný způsob duchovní správy, a
protož 1 slovou řáďní prostředkové; k nim jediné přihližeji
zakonové cirkevní a všeliká pravidla, podle kterých se církevní
činnost nese k tomu, aby duchem Kristovým, principem kře
sťanským proniknuti byli jednotlivci i národové.

Vedle řadných propůjčuje Bůh cirkvi prostředků mimo
řádných a v nezpytatelné radě své voli sobě duše, kterýmž
propůjčuje spůsobilosti aby mimořádných prostředků těch
uživaly k oslavení Boha i ku své a bližních spáse. K nim
náleži dar jazyků, divů, zjevení, vidění, budoucích věci před

+) Mat. 28, 18—20.
Skočdopole, Pastorálka. 4
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povídání a t. p. Mimořádných prostředků takových ku řešení
úkolu jejího propůjčoval cirkvi své Bůh obzvláště v počátcích
jejich, aby se rozšířila rychleji a utvrdila pevněji, jakž vykládá
sv. Řehoř Veliký*). |

Řádní prostředkové pastorace nemohou se ve skutečné
duchovní správě od sebe děliti tak, aby některého z nich vý
hradně a bez ostatních užíváno bylo. Jako zajisté duchovní
správce 1 učitel, i kněz, 1 pastýř jest zároveň: tak 1 všeliká
důležitější činnost jeho ku pěstování dobrého. a k zamezení
aneb vymýtění zlého záleží obyčejně v současném užívání pro
středků těchto; podobně všeliké bohumilé konání věřicich,
všeliký pokrok jejich v dobrém a všeliký šťastný boj proti
zlému spoléhá na pomoci, kterouž maji z náuky, bohoslužby a
kázuě církevní.

V theorii však nicméně jedná se o prostředcich těchto zvlá
ště, aby na význam, působnosť a důležitost jejich se ukázalo.

Oddíl. I. Náuka církevní.

S 9. Úřad učitelský.

I. Slovo boži —počátek lidské spásy.

| Věčné Slovo, kteréž jest pravda, světlo a život. obnovilo
mezi Bohem a lidmi svazky hřichem přetrhané. Měl- zajisté
člověk od Boha odtržený opět navrácen býti v původní poměr,
jakž jej ustanovil Bůh, a tedy měl-li v živé společenství s Bo
hem trojjediným zase vstoupiti a v něm setrvati: třeba bylo,
aby mu zjednána byla zase pravda, v kteréž jediné záleží
společenství ono. Zjednání a zprostředkování toto však mohlo
státi se jediné skrze vnější, od Boha samého vycházejicí zvě
stováni, poněvadž náležité a dokonalé poznání pravdy daleko
přesahuje přirozené sily padlého člověka,jakž dějiny pohanstva
dosvědčují.

V nejstaršich dobách (za časů zákona přirozeného a psa

*) Homil. 29. in Bvane. „Zázraků na počátku církve bylo třeha. Aby
zajisté se rozmáhal počet věřících, bylo třeba zázraky pomáhati. Podobně i
my. sázejíce stromy. zaléváme je, dokud bychom neshledali. že již se v půdě
ujaly; když pak již pustily kořeny. přestává zalévání.“
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ného). mluvil Bůh „mnohokráte a mnohým: způsoby otcům
skrze proroky; nejposléze pak skrze Syna, jejž ustanovil dědi
cem všech věcí, skrze něhož 1 věky učinil“ *).

Zvěstování božské pravdy bylo podstatná čásť vykupitel
ského dila Kristova a, podobně jako očištění a posvěcení člo
věčenstva, účel jeho vtělení. „Já jsem se k tomu narodil a
proto jsem na svět přišel, abych svědectví vydal pravdě“ “*).,

Slovo boží položilo tedy zaklad ku smíření Boha s lidmi,
otevřelo cestu k nevývažným pokladlům milosrdenství božího;
zevnější a slyšitelné zvěstování pravdy se strany boží a přijeti
této pravdy od lidi věrou neličenou, to byl od pádu lidi v ráji
až do na nebe vstoupení Kristova vždy základ a první počátek
všeho působení k nápravě člověčenstva.

Odcházeje do slávy»své ustanovil Kristus, aby týmže řá
demlidské spasení se dálo až do skonání věků ***).A poštolům
odevzdal slovo své a poslal je s nim do všech končin světa,
ku všem národům. A nemohl jinak učiniti, mělo-li jeho dilo
trvati a všem pokolením až do skonáni světa prospivatl; vždy
zajisté zůstává i zůstane pravda jediné spojidlo mezi Bohem a
člověkem, nikdy nebude moci k Bohu přistoupiti tvor, leč by
pravda nadpřirozená učiněna byla duchovním jeho vlastnictvím ;
a jeho vlastnictvím stává se pravda, když člověkobsah pravdy
nadpřirožené zná a ji věrou v duši své chová.

II. Cil učitelského úřadu v cirkvi.

Právo i povinnost katolické církve, neporušenou pravdu
Kristovu lidem zvěstovati a vykládati, nazývá se učitelský úřad
cirkevni.

Vedle slov Páně: „Jdouce, učte všecky národy, křtice je
ve jménu Otce i Syna 1 Ducha svatého, učice je zachovávati
všecko, což jsem koli přikázal vám; a aj, Já S vámi jsem až
do skonání světa,“ —-jest cil učitelského úřadu ocirkevního
dvoji: 1. učená Kristovo zachovati a zvěsťovati, 2. di R životu
dle učení toho zřízenému malklomiti. Poněvadž pak zjeveným
slovem velebnostť a skutky boži se rozhlašuji a životem dle
učení Kristova zřízeným Bůh se oslavuje a lidé spásy dosahují,

* Žid 1.1.2
**) Jan 18. 37.
soss) Mat. 28. 19. 26.
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má učitelský úřad tentýž cil, ku kterému veškerá duchovní
správa směřuje, totiž: oslavení Boha a spásu duši.

Jest ovšem pravda, že učitelský úřad církevní sám sebou
nikoho spasiti nemůže; avšak bez působení jeho nižádný do
spělý k tomu by nedošel, aby viry spasitelné nabyl, aneb aby
vira jeho kterouž na křtu sv. obdržel, se probudila a vyvinula.
Že pak víra jest počátek ospravedlnění našeho a zdroj všeho
života bohumilého 1 záslužného k životu věčnému: právem
přičita se úřadu učitelskému, že s milosti boži přede vším pů
sobi k oslavě Boha 1 spáse duší.

Vedle tohoto předního má cirkevní úřad učitelský ještě
ten účel, aby byl Vlumočníkem vmiterné víry. naděje a lásky
věřicich čili vniterného náboženství jejich; a s této stránky
má úřad ten svoji váhu a důležitost i při svatých údech ciikve,
kterých již není třeba vzbuzovati k dobrému a zdržovati od
zlého. — nější výraz vniterného náboženství nejen jest při
rozená potřeba člověka, ale jest 1 svatá povinnosť jeho, povin
nost. vyznávati Krista předlidmi; a s této stránky má učitelský
úřad církevní za účel veřejnou poctu boží, jest čásť té boho
služby, kteráž přímo směřuje k oslavení Boha.

Vedle tohoto cile předního má učitelský -úřad cirkve ještě
cil vedlejší, a ten jest: býti člověku za podporu a bazpečného
vůdce v důležitostech vezdejšího života. Náboženství křesťan
ské zajisté, ježto se učitelským úřadem církevním zachovává
neporušené a všude proniknouti se snaží, jest nepodminěnou,
absolutní pravdivosti svou neklamný upravitel (regulator) všeho
snažení čistě lidského, veškerého konání a působení v každém
oboru činnosti lidské, jest i lék na všecky neduhy, kterými se
člověčenstvo zdržuje na cestě pokroku pravého k vývoji a zdo
konalení svému. Zásady a pravdy křesťanskédávají jednotníkům
1 společnosti ušlechtilé pohnutky a zdravý směr veškerého
podnikání a snažení, a objasňujiíce podstatu všech věcí, pomá
haji člověku, aby zdánlivému lesku okamžité výhody a po
vrchni krásy zaslepiti se nedal, ale ku pravé podstatě a všeli
kým následkům soukromých i veřejných důležitosti přihlížeti
se učil*). V náuce křesťanské nalézá rodina nejlepší pravidla
pro vychováni nedospělých členů svých, pro řád a kázeň do

*) Sám Montesguleu vyznává: „Jest to věc podivná při náboženství kře
sťanském; zdá se o něm, jako by jediné blaženosť budoucího Života mělo za
předmět, avšak ono jest základ našeho blaha i v tomto životě.
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máci, ježto jsou jediné rukojemství spokojeného a blaženého
byti; v náuce křesťanské nalézá se 1 bezpečné sudidlo (criterium)
všech proměnných názorův o životě občanském a společenském,
věčné a neproměnné pravdy jeji jsou i jediný pevný bod, na
němžto všelika věda lidská spočinouti může, aby se uchovala
poblouzeni nejen nečestných pro ducha lidského, ale 1 záhub
ných jednotnikům a společnosti. A v skutku dosvědčuje dějepis,
že rodiny a státy, společenský řád, veřejné 1 soukromé blaho,
zdar vědy pravé a uměni ušlechtilého, vzdělanost a vůbec
všecky důležitosti čistě lidské buďto vzkvětaly anebo klesaly
v té miře, v kteréž průvodní hvězdou všeho snažení a života
soukromého 1 veřejného buďto byla náuka křesťanská anebo
hrdý rozum a břidná smyslnost.

III.Vykonávániučitelského úřadu vecirkvl

1. Učitelský úřad v cirkvi a pro celou cirkev se vykonává
skrze apostolat (biskupové s papežem), jenž také cirkev vy
učujici slove. Jemu přede vším náleži, aby bděl nad čistotou
zjevení božího, ježto se zachovává 1 rozšiřuje prostředkem tra
dice. Náuka křasťanská zajisté neni odtažitá theorie; dějepisné
události dělaji jádro pravdy nadpřirozené a tato přechází z po
koleni na pokolení ne ústnou řeči toliko, ale 1 prostředkemži
vého konání a názoru v bohoslužbě, v mravich a obyčejich
křesťanských. A co se v liturgii, veškerém smýšlení a životě
křesťanském hned za prvých dob cirkve viditelně zobrazilo,
nad čím apostolat spolu s věřícími bděl jako nad nejdražším
dědictvím, to již dle přirozeného běhu věcí nijak nemohlo býti
někým porušeno. ani mohly podstatné části upadnouti v za
pomenuti; křesťanství pak neni lidské dilo, ježto by sobě samo
zůstaveno bylo. Bůh sám postaral se, aby křesťanské učení na
zmar uvedeno nebylo; pod stráž Ducha svatého je postavil
aby se dochovalo až do nejposlednějšího pokolení. Objektivná,
v živém vědomi veškeré církve uložená pravda byla pravidlem
(kánonem) pravověrnosti, vedle něhož i samy svaté knihy za
pravé, za čásť podané náuky nebeské uznány a pravidlem víry
(kánonem) nazvány byly. Podle pravidla tohoto rozsuzovaly a
odsuzovaly se nauky nové, bludné; tyto byly u příčině, že
cirkevní vědomi se určitěji a určitěji pronášelo, jakž viděti na
symbolech, z kterých každé pozdější, při rovnosti obsahu všech,
určitěji a významněji se pronáší, nežli předcházející. Bludná
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učení zamitaji se a pravá vira určitě se vyslovuje na sněmech
cirkevních také ve formě dekretů (decreta fidei) a kánonů. Sym
bola a dekrety věroučné jsou tedy výkon učitelský celého
apostolatu.

Poněvadž pak ani nelze po každé, ani neprospívá, aby se
scházeli sněmové církevní, kdy koli dogmatického rozhodnutí
třeba jest, a poněvadž Vykupitel slíbil své cirkvi pomoc na
všecky časy: děje se rozhodnuti u věcech víry a mravů také
skrze nejvyšší hlavu ve formě vice negativně, t. j. zavrhováním
bludných vět, a rozhodnuti tato mají platnosť v celé cirkvi.
Nejvyšší hlava vykonává učitelský úřad pro celou cirkev také
skrze okružné listy (literae encyclice) a jiné pro celý křesťanský
svět (urbi et orbi) vydané úřadní listiny.

2. Ve svých diecésich vykonávají biskupové úřad učitelský
skrze kázaní a příležitostné promluvy na svých pastýřských
cestách a skrze listy pastýřské; s povýšeného mista, na němž
postaveni jsou; pozdvihují hlasu svého, aby pastýřův istád na
pominali, povzbudili, vystřihali, pokárali.

Po jednotlivých osadách a chrámech konají učitelský úřad
ve jménu cirkve kněží v duchovní spravě vůbec ustanoveni,
aneb na zvláštní kazatelský úřad dosazení; pravidelná forma
učitelského působení jejich jsou katechese, kázání a soukromé
vyučováni.

Velmi důležité a vážné pomoci ve svém učitelském úřadě
nabývá apostolat a kněžstvo od nábožných rodičů, hospodářů,
školnich učitelů a vůbec ode všech křesťanů těch, kteři ve
svaté horlivosti pro česť boží a lidské spaseni slovem a při
kladem pravdě svědectví vydávají, napomináním, vzbuzováním,
poučováním a káráním k tomu přispivajice, aby pravá víra
v paměti a srdcich utkvěla. Ač tito nemaji posláni apoštolského,
a protož ani slovo jejich té váhy nemá, co slovo řádných
a k vyučování poslaných orgánů církevních: nicméně jest při
činěnl jejich velmi vzácné, cirkev přijímá vděčněslužby jejich
a oni zasluhují spolu sřádnými orgány cirkve odměny, o kteréž
psáno jest: „Kteřiž vyučují spravedlnosti mnohé, skviti se bu
dou jako hvězdy na věčné věky“ *).

3. V učitelském úřadě církevním působí též bohoslové,
kteréž vědecky předkládá slovo boži posluchačům vzdělaným.
Forma bohoslovného vyučování jsou přednášky kanovníka bo

*) Dan. 12,3.
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hoslovce (canonicus theologus)*“), čtení na fakultách i ústavech
theologických, náboženské vyučování na vyššich oddělenich
ústavů středních (gymnasia, školy reálné a podobné ústavy),
vyšší konference t. j. veřejné a zvláště ku vzdělaným laikům
přihližejici učené přednášky obsahu apologetického a polemi
ckého, ježto háji pravdivosti náboženství křesťanského a vyvra
cujl zasady protikřesťanské a neznabožské.

Bohoslovci jsou, jako všickni ostatní učitelé slova božího,
sluhové Kristovi a cirkve; také oni maji své poslání od cirkve,
ona 1 na jeiich působení dohliží a rozsuzuje, zdali vědecké
práce a zkoumání jejich se neodchyluji od pravé náuky, ona
také odnimá jim dané zmocnění (licentia docendi), když by se
od pravdy zjevené odchylovali a cirkevní autoritě se opravitl
dáti nechtěli. I pro učence zajisté psáno jest: „Jestliže cirkve
neuposlechne, budiž tobě jako pohan a publikán“**). Za normu
bohoslovného a vůbec vědeckého snažení budou vždy platiti
slova sv. Anselma: „Credo, utintelligam.“ A že pravá věda n1
koli neodporuje víře ani tato oné, krásně vykládá papež Plus IX.
v encyklice od 9. listop. 1846: „Ačkoli víra přesahuje rozum,
nicméně nemůže mezi nimi odporu a rozkolu býti, poněvadž
z jednoho zdroje, z neproměnné a věčné pravdy vyplývají, od
Boha pocházeji, a tak sebe vzájemně podporuji, že zdravý roz
um dokazuje i hájí pravdivosti víry, víra pak osvobozuje roz
um ode všech bludův a podivně jej osvěcuje, sílí a zdokonaluje
skrze poznání věci božich.

Rozumu lidskému, ač nemá-li u věcech tolik vážných
oklamán býti a blouditi, ovšem sluší událosť zjevení božiho pe
člivě zkoumati, aby takto jistoty nabyl, že Bůh skutečně mlu
vil, a potom aby od Boha obdržel dar víry rozumné, jakž di
apoštol národů. Poznav z důvodů skvělých a podstatných, že
Bůh jest původ víry, nemůže rozum dále jíti v oboru pravdy
zjeveně), ale zavázán jest, všeliké nesnady a pochybnosti pře
máhaje, víře plnou poslušnosť prokazovati, poněvadž byl na tom
zůstal, že všecko, což vira člověku věřiti a činiti velí, od Boha
samého pocházi.“ ***)

*) Cone. Trid. Sess. V. ep. 1. ref.
**) Mat. 18, 17.
***) Nicht dadurch unterseheidet sich der philosophisch (ře)ildete von

dem Ungebildeten, dass dieser in den eoróssten religiósen und sittlichen Wahr
heiten Gewissheit hat, jener aber sie bezweifelt, um sie von Neuemm seinem
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4. Ne pouze živým, ale 1 psumým slovem Koná se v církvi
úřad učitelský. Vynešení papežská a biskupská jsou náučné
spisy bezprostředně cirkevníi, úřadní. Spisové od jednotlivců po
cházejici, neúřadní, nabývají vážnosti prostředečně církevní
skrze approbaci papežskou nebo biskupskou. Ke spisům těmto
se počitají spisové sv. otců 7 a učitelů cirkevnich, kteřiž podanou
náuku křesťanskou objasňovali, na život obraceli a ji proti
bludům hájili. Vážnosť jejich v cirkvi jest veliká, cirkev užívá
slov jejich ve svých náučných spisech a listech úřadních a takto
skutkem vyznává je za vyučovaci orgány své.

A jako cirkev bdí nad slovem živým, aby se neodchylo
valo od pravé víry, tak podobně náleži k učitelskému úřadu
jejimu, aby nad spisy a knihami tiskem vydávanými bděla, a
když toho třeba, je 1 zavrhovala. Cirkevní censuru zavedl pa
pež Alexandr VI. (1493 —1502) a znovu nařídil 5. sněm late
ranský r. 1515.; sněm tridentský s velikou bedlivosti pečoval
o vhodná ustanoveni, kterýmiž by se obmeziti dala záhuba vy
plývajici z knih pravé víře odporných. Komise v záležitosti
této zřízená sestavila „deset pravidel o knihách zapovězených.“
Knihy, kteréž buďto zřejmě anebo skrytě proti křesťanským
pravdám broji, nařízeno vřaditi do seznamu knih zapovězených
(index sibrorum prohibitorum); práci tuto odevzdal papež Pius V
r. 1566. zvláštnímu sboru (congregatio indicis), kterýž od pa
peže Sixta V. za stalý sbor byl ustanoven.

V jednotlivých diecésich náleží biskupům bditi, aby ti
skem pravá vira rušena nebyla, a protož 1náleži jim právo cen
sury církevní. Dle práva tohoto cirkevní sněm pražský “) na
pominá věřicich a kněžím nařizuje, aby tiskem nevydával
knih o náboženství jednajících, leč by prve dosáhli povoleni
biskupova; jen takové knihy modlici a zpěvníky dovoluje ku
oovati a prodávati, kteréž maji schválení biskupské; důcho
venstvu jest bedlivě bditi, aby se na osadách nerozšiřovali spi
sové škodní pravé víře a dobrým mravům, spisové pověrečni,
spisové o nejistých anebo patrně smyšlených zázracich, pro

jeiste und auf anderen Grundlagen aurzubauen. Der Vorzug des Gebildeten
jeet vielmehr einfach dariu, dass er jene Ideen zu begriůnden weiss und
lurch wissenschaftliche Vermittlune zur Evidenz zu erheben sucht, welche
las Volk unmittelbar. aber deshalb nicht ohne Griinde, vor aller Reflexion
lámlich, fiir wahr hált. (Hettinger, Apologie L. str. 9.).

*) Cone. Prov. Prag. Tit. IL. cp. 4. str. 49. cfr. Synod. Budvic. 1963
Stat. 2.
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roctvích a odpusteich; otcové a hospodářové buďtež jménem
cirkve napomináni, aby nejen sami se varovali knih pravé víře
odporných, ale aby nikomu v domě svém netrpěli spisy takové
miti anebo čisti.

Ve bdění nad pravou vírou vždy obracela cirkev svoji po
zornosť ku čtení pisem svatých, aby z něho věřicím škoda ne
vzešla. A protož nařizují zákonové cirkevni, aby věřícínečitali
překladů, na kterých neni jmenován překladatel aneb vydava
tel jménem svým pravým, a kteréž opatřeny nejsou poznám
kami a výklady svornými s náukou katolickou. Bibli vydávané
od společnosti protestantských zapovidá cirkev lidu věřlcimu,
poněvadž vydávají se bez výkladu, některé knihy vynechany
jsou, mnohá pak mista odchylují se od pravého smyslu, jejž
vykládati jediné cirkvi katolické t. j. apostolatu náleži. Až po
sud ještě slýchaná výčitka, že v katolické cirkvi jest bibli
knihou lidu zapovězenou, není leč pomluva zlomyslná. Již Be
nedikt XIV a po něm Řehoř XVI.*) prohlásili vůbec, že ni
komu se nebrání, takové překlady pisma čistí, kteréž opatřeny
jsou výklady svatých otcův, aneb jiných učených mužů kato
lických a vydány s církevní approbaci.

Oddíl 2. Bohoslužba.

S 10. Kristův kněžský úřad v cirkvi.

Vykupitelské dilo své, kteréž byl počal úřadem učitelským,
dokonal Kristus vyplněním úřadu kněžského. — Jakožto učitel
oznámil pravdu božskou a s ni také cil, ku kterému se člověk
bráti má, a cestu, po které by cile dojiti mohl; jakožto nej
vyšší kněz ale dobyl všemu světu milosti boži, propůjčil se za
prostředníka mezi Bohem a lidmi, aby Bůh oslaven byl a lidé
se posvětili, člověčenstvo hříchem od Boha oddělené k Bohu
zase navráceno bylo. A jakož Vykupitel náš ustavičné zvěsto
vání pravdy své poručil katolické cirkvi, tak podobně poručil
ji stálé dodávání milosti, kteréž obětí svou na křiži dobyl všem
lidem, aby skrze ni — věk za věkem a pokolení za pokolením
— se posvěcovali a k dosažení nadpřirozeného cile schop2y “in1l.

*) Eneyklika od 8. května 8144.
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Právo ipovinnosť katolické cirkve, aby milosťSpasitelovu
lhdem zjednávala 1 dodávala, jest kněžský úřad jeji. "Podstata
úřadu kněžského jest: prostřednictví mezi Bohem a člověkem,
ctění Boha modlitbou a oběti, ospravedlňováni, posvěcování a
silení člověka skrze božskou milosť, aby k poznanému cili
svému horlivě kráčel a jeho skutečně i dosáhnul.

Kristův kněžský úřad vykonává se v katolické cirkvi skrze
bohoslužbu (cultus) neb liturgii.

I. Pojem o liturgii; účel jeji.

1.Jsouc pokračování v kněžském úřaděKristově na ten cil
a konec, aby a) Bůh otěn byl v duchu a pravdě, b) ovoce vy
koupení dokonaného (milost Vykupitelova) lidem přivlastňo
váno bylo: záleži katolická liturgie se stránkg objektivné v týchže
posvátných úkonech, kterýmiž Kristus, jako nejvyšší kněz,
Boha uctil i smiřil a dilo našeho vykoupení konal 1 dokonal,
— v oběti a modlitbě, potom v těch, které za zdroje zvláštních
milosti, buďto výhradně sám anebo také ještě skrze cirkev
ustanovil —, ve svátostech a svátostinách.

Se stránky subjektivně záleží bohoslužba v tom, aby kře
stané osvědčovali svoje vnitřní náboženství (ctnosť viry, naděje,
lásky a nábožnosti — virtus religionis —), Bohu se oddali, jej
ctili, milosti jeho hledali a ji tak přijímali, že by působna byla
k jejich spáse neméně, nežli ke cti boží.

Vnější, smyslům dostupný způsob, jakým se koná boho
služba na mistě Kristově a dle rozkazu jeho, jménem a dle
určitých předpisů cirkve, a jakým jednotlivci a celé sbory vě
řicich spolu s cirkvi a dle návodu jejiho vniterné svoje nábo
ženství projadřují a ku spasitelnému přijetí milosti se uspůso
buji — nazýváme obecným jménem formy liturgické. Jest tedy
forma liturgická zračité, smyslům dostupné znameni, ježto kře
sťanskou idei v sobě zavirá, ji člověku představuje a za účel
má, skrze zástupce Kristový člověku milosti boži dodávati,
zjevně vyjádřitl 1 povahu té milosti 1 veškeré smýšlení, v kte
rém a kterým náleží křesťanu Boha otiti a milosť jeho přiji
mati, kterak působiti s přijatou a kterak vůbec projevovati
vniterné náboženství. Takto jest katolická liturgie či bohoslužba
veškerosť od. Krista ustamovených, v církvi učhovaných a zevně
upravených slov, výkonů a symbolů, skrze které, za prostřednictvám
kněží, řádných zástupců Kristových a slučedbnákůcírkevních, obco
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váná věřících s Bohem se zjednává 1 udrěuje, Bohu česť náležitá
se prokazuje, lidem se milosť boží zjednává, křesťanské smýšlená
(vniterné náboženství) věřících se projevuje a zobrazuje, sílí a
zachovává.

Poznámka. Slovo „cultus“ jest rozsahu širšího než „litureie.“ Cultus
zajisté vůbec jest všechen vniterný ivnější, soukromý i veřejnýprojev nábožen
ského smýšlení, pokud přímo směřuje k Bohu, kdežto slovem liturgie označuje
se cultus veřejný, oprávněnou k tomu autoritou zřízený a řádnými orgány
konaný.

Soustavné vyličení liturgie v celku 1částech jest liťurgiku;
tato má za úkol, aby důkladně poučila, v čem liturgie záleží,
kterak ve formách svých se vyvinula a zákonně upravena jest,
jaký význam přičitati sluši jednotlivým částem a všemu, co
k liturgii náleží, kterak církevní orgánové bohoslužbu konati
a kterak věřicli se v ní účastniti povinni jsou, aby vlastniho
účelu bohoslužby dosaženo bylo. Kněz sloxe liťturg, poněvadž
lturoiu vykonáva a řidl.

2. Výměrem bohoslužby vyjádřen jest také již účel jeji,
kterýž ovšem nemůže býti jiný. nežli účel vykupitelského dila
Kristova. Účel bohoslužby zajistě jest:

A. Oslavení Bohu, uctění Boha, vzdání Bohu povinných
diků —, účel latreučický.

Uctění Boha, jakož ve pravé cirkvi se děje vůbec, jest:
a) Pouze vnilerné aneb zároveň 1ivnější, smyslům dostupné.
b) Liťurgické či veřejné a soukromé. Za liturgické počitaji se
ti způsobové (ty formy) pocty boži, jižto se konají skrze cir
kevní orgány ve jménu cirkve a řádnou cirkevní autoritou na
řizeni jsou. Protož i soukromé řikání breviáře, děje-li se od
kněží (subdiakonů, diakonů', jest výkon liturgický, veřejný,
vlastně církevní; všeliké modlitby a pobožnosti, ježto se nedějí
z nařizení a jménem cirkve, slovou neliťurgické či soukromé,
bez rozdilu, koná-li je pouze jeden člověk aneb mnoholidi, na
mistě skrytém nebo veřejném. c) Uctění Boha slove dezpro
středné čili přímé (direktni), vzdáva-li se pocta Bohu samému
o sobě, a prostředečné, ctime-li Boha v těch jeho tvorech roz
umných, na kterých obzvláště se jevi moc, dobrotivosť a mou
drosť jeho, a tedy ctění Boha vesvatých. Dezprostředné 1 pro
středečné ctěni Boha slove klanění (latria. religio), ctění Matky
boží hyperduha, ctěni andělův asvatých dulia. d) Uctění nábo
ženské slove naprosté (absolutní), vzdává-li se úcta někomu pro
něho samého ; respektivné, děje-li se někomu neb něčemu nábo
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ženská pocta pro jisté spojení, v kterém se nalézá s předmě
tem pocty naprosté. Bůh cti se jenom absolutně; nádoby po
svátné, roucha, mista bohoslužebná cti se pouze respektivně;
rozumní tvorové i absolutně (pro své otnosti) 1 respektivně
(k vůli Bohu).

B. Druhý účel bohoslužby jest spása svěťa, anebo štipeni,
zachování a rozšíření království božiho v člověčenstvu. Boho
služba zakládá irozšiřuje a) království boží vmiterné t. 1. posvě
cuje člověka, — účel ethický, dodávajíc mu milosti, zároveň
i projevujic a osvědčujíc vniterné náboženství vůbec a to smýšle
ní a ty ctnosti zvláště, ve kterých záleží pravá jeho disposice,
aby se v kultu hodně a s užitkem účastnil 1 koslavě boží i ku
spáse svojí. Timto pak vyjádřením a zobrazením vniterného
náboženství vede bohoslužba k tomu, aby se vniterné nábožen
ství, náležité smýšlení a veškeré uspůsobení člověka posilovalo,
zachovávalo 1 rozmáhalo, i v těch kteří je projevují a osvěd
čuji, 1 v těch, kteří projevu a osvědčování toho svědci jsou.

b) Bohoslužba zachovává 1 rozmáhá viditelné království
boží mezi lidmi, cirkev Kristovu —, účel cárlkevná.Bohoslužbou,
kultem svým zajisté osvědčuje cirkev svoje byti a kultem jeví
činnosť, skrze kterou sobě údy zjednává a je sobě zachovává.
Ani království boží v člověku, ani viditelné království boži mezi
lidmi nemohlo by obstáti bez kultu veřejného; bez něho neni
a nikdy nebylo aniž bude náboženské společnosti, a protož 1
slovo „cultus“ za jedno se klade se slovem máboženská společ
most, náboženské vyznání a cirkev.

II. Potřeba liturgických forem; jich součásti a
druhy.

1. Nezbytná potřeba liturgických forem vysvítá z podstaty
a z účelu bohoslužby sama sebou. Všeliká zajisté pocta Bohu
vzdávaná, všeliké obrácení mysli k Bohu, všeliké náboženské
hnuti srdce lidského přirozeně jeví se také způsobem zračitým,
člověku ani nelze činnu býti pouze duchem tak, aby spolu a
souhlasně činna nebyla také tělesná přirozenost jeho, aneb aby
věci hmotných nebyl potřeben, chce-li vzbuditi činnosťduchovní
anebo na čas ji udržeti. Protož 1jisté formy čili vnější způsoby
samy sebou, bezděky. tak druži se k naboženskémuživotu, že samy
vniterné úkony náboženské od nich jméno maji, jako n. př.
klaněti se Bohu, pokořiti, ponižiti se předBohem, obětovatiat. p.

Velmi patrně vysvítá potřeba určitých forem v církevní
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bohoslužbě z jejiho účelu ethického. Milosti boži zajisté dosa
hovati ke ct1 boži a svému spasení může člověk dospělý k uži
váni rozumu a svobodné vůle, jenom působi-li spolu se svým
Spasitelem. Nežli milosti dosáhne, jest mu se ku přijetí uspů
sobiti (disponovati); když ji dosahuje, má ji vědomě a spolu
činně přijimati, dosáhnuv pak, věrně s ni působiti, aby ovoce
nesla. Aby pak milosť prospěšně přijmouti a s ní spolupůsobiti
mohl, jest mu. třeba býti ujištěnu a poučenu, že milosť přijímá,
kdy a jakou přijímá, kterak by podávanou přijmouti a s při
jatou spolupůsobiti povinen byl a mohl. Ujištění a poučení toho
pak nemůže nabyti, leč viditelně-li znamená, čeho dosahuje, a
naznačuje-li se mu slovy, přihodnými věcmi a výkony, co by
jemu činiti a kterak se zachovati náleželo; aby dosáhl, zacho
val a ku svoji spáse vynaložil, comu dobrotivý Bůh dáti chce
a po čem toužil on sám. Aby pak jistá slova, jisté věci a vý
kony mohly člověka ujistiti a poučiti o věcech tolik vážných,
od Boha samého pocházejících, nemohou býti libovolny, ale
potřebi jest, aby průvod braly od Boha a zplnomocněnécirkve.

2. Veškery zračité formy liturgické záležeji ve slovech,
výkonech a symbolech, t. j. předmětech z oboru viditelné při
rody, které svoji povahou se k tomn hodi, aby zobrazily a
prostředkovaly pravdu i dar boži, poněvadž podobnosťmezi tě
mito a oněmi patrna jest a v oči bije.

Slovo a konání s pobyby toto předcházejícími, je provázejí
cimi a po něm následujícími jsou obecné způsoby a prostředky,
jimiž člověk pomysly a city vyjadřuje a vyjádřené slyše a vida
chápe, pro kterouž příčinu jich uživá Bůh a cirkev, aby účelu
bohoslužebného se dosahovalo. — Symbol působí ve člověka
leckdy mocněji nežli samo slovo a konání, vždy ale posiluje
působnosť obou, poněvadž idee náboženské se v něm člověku
představují trvale a jako samostatné, dostupné oku, kteréž jest
prostředkovatel představ nejvice jasných a vlidskou mysl nej
mocněji působicich.

3. Meziliturgickými formami rozeznáváme podstatné a mimo
podstatné či vedlejší. /odstatmé formy, jimž i posvátné úkony
řikame, ty jsou, které dle ustanovení Kristova samy obsahují
a dávají jeho pravdu a milosť, jako: hlásání slova božiho, novo
zakonná oběť sama o sobě, viditelné znameni při svátostech,
modlitba. Skrze každý posvátný úkon (každoupodstatnou formu)
uskutečňuje se všecken cil bohoslužby. Nicméně však některé
z nich svoji povahou přímo směřují k uctění Boha, udělení
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milosti pak (zvláště milosti účinlivé) maji za následek a jako
za cil druhý; jedny zase přímo směřují ku zjednání určité mi
losti (posvěcujici, účinlivé neb obojí) uctění Boha pak záleži
při nich obzvláště u víře a důvěře, s kterou se jich člověk ú
častní. Úkony prvního druhu nazýváme úkony pocty boží, a ty
jsou: modlitba, oběť, hlásání slova božiho; ostatní nazýváme
úkony milostidárné, a ty jsou: svátosti, svátostiny, odpustky.

Mimopodstatné jsou ty liturgické formy, větším dilem pů
vodu apoštolského a církevního, kteréž kromě obécného, všem
lturgickým formám vlastního, také ten účel maji, aby k důstoj
nosti a vážnosti služeb božích přispívaly. Čím hojnější a roz
manitější formy se druži k úkonu posvátnému, tim 1 slavnější
jest tento, jako n. př. svěcení kněžstva, pontifikální mše, kon
sekrace chrámů, svěcení zvonů. — Dle terminologie nyní ustá
lené řikáme liturgickým formám mimopodstatným svaté obřady,
ceremonie, pokud záležeji v nějakém konání neb pohybu n. př.
klékáni, odkrývání neb úklona hlavy a t. p. Obřad jest sym
bolický, spojeno- konání se symbolem aneb má za účel, zná
zorniti událost či pravdu některou; tak jsou symbolický obřad :
shasirani světel o temných hodinkách (matutinum tenebrarum),
pokrývání křtěnce rouchem bilým, odevzdání jemu světla, a
mnohé jiné obřady, zvláště při svátostech.

Veškerosť podstatných i mimopodstatných forem přijistém
úkonu bohoslužebném nazýva se riťus jeho, n. př. ritus mše,
křtu a t. d. Slovo „ritus“ béře se však 1 v témže smyslu jako
„liturgie,“ a označuje se oběma netoliko veškerosť forem, co
jich náleži k ustálené a řádně oprávněné bohoslužbě veřejné,
nýbrž i jazyk, kterým se tato koná. Takto mluvime o ritu la
tinském, řeckém, slovanském, arménském, koptickém, a jedno
stejnou věc na mysli majice, o liturgii latinské, řecké a t. d.

Pravidla, vedle kterých náleži prováděti formy liturgické,
slovou rubriky; ten odbor liturgiky, jenžto se zabývá výkladem
rubrik, jak nalezaji se v knihách bohoslužebných, církevní
autoritou nařizených, slove rubricastika

III.Historický vývin bohoslužebných forem.

Nejčelnější úkony bohoslužebné ustanovil Kristus (oběť,
svátosti); Kristus i některé formy bohoslužebné zřejmě velel,
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anebo přikladem svým ukázal“). Rozkaz a přiklad Kristův byl
apoštolům za pravidlo, jak by bohoslužbu vykoná:ati měli. Co
zřejmým rozkazem anebo přikladem Kristovým ustanoveno ne
bylo, činili a mluvili apoštolé při bohoslužbě, jakž jim Duch
svatý na mysl dával a jakž okolnosti času a mista žádaly. Li
turgická praxe apoštolů, slova 1 formy, kterých užívali při bo
hoslužbě, přešly, aspoň u věcech důležitějších, na bezprostředné
nástupce apoštolské. Zděděná takto liturgie zachovávala se
věrně v cirkvich s veškerou ostatní tradicí apoštolskou; rozdil
né cirkve zachovávaly 1 později zvláště tu liturgii, kteráž dle
tradice pocházela od apoštola (neb apoštolského učennika), jenž
byl těch cirkvi první zakladatel. Liturgické tradice apoštolské
byly záhy, aspoň v nejdůležitějších částech, sepsány a tak
povstaly nejstarší knihy bohoslužebné, jakožto pravidlo litur
gické praxe.

Bohoslužebné knihy starověké obzvláště tyto byly:
1. Sacramentarium neb liber mysteriorum; v něm obsaho

valy se obzvláště modlitby mešní a vše, co říkati bylo při
posluhování svátostmi a svátostinami.

2. Antiphonarním, kniha zpěvů při mešní oběti, notované
nápěvy k částem oběti mešní: Introit, Graduale, Offertorium atd,

3. Calendarium čili compuťus, byl seznam cirkevnich slav
nosti, jak v jisté cirkvi se konaly.

4. Diptycha, tabulky ze slonové kosti anebo dřevěné, po
dvou složené a voskem natřené, aby se na nich psáti mohlo.
Byla troji, a sice a) diptycha episcoporum, na kterých napsána
byla jména všech apoštolů, pak 1 mučenníků, vyznavačův a bi
skupů těch, kteři za živa k té jisté cirkvi náleželi; protož i
tato 1 ostatní dvoje diptycha obsahovala v rozdílných církvích
jména rozdilná. Někdejší diptycha episcoporum jsou v nynějším
misálu modlitby „Communicantes“ před pozdvihováním a „No
bis guogue“ po pozdvihování. b) Diptycha vivorum obsahovala
jména živých křesťanů, kteří sobě o cirkev dobyli zásluh aneb
vůbec na mistě důležitém stáli, především jméno vládnoucího
papeže, patriarchy, biskupa, cisaře křesťanského a těch, od kte
rýčh anebo za kteréž podána byla zvláštní oběť k účelům
cirkevním. V našem misálu jsou tato diptycha nahražena mo
dlitbami „Te igitur“ a „Memento“ před pozdvihováním. c)
Diptycha movtuorum, jména těch zemřelých křesťanů, za kteréž

*) Viz Johann Lůft, Liturgik 1. Band, str. 49. Thalhofer. Handbuch
der kath. Litureik I. str. 332 a sld.
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obzvláštní oběť podána byla; na jich mistě jest nyni „Memento“
po pozdvihováni.

5. Martyrologia (u Řeků menologia, synaxaria); v nich
obsahovaly se ne pouze jména mučennikův, ale i krátké'popisy
utrpení a smrti jejich, a byly při veřejné bohoslužbě čitány ve
výroční den památky mučenniků.

6. V každě církvi chovaly se Amihy písem svatých, aby
se z nich čitalo při službách božich. V nejstarší době ustanovil
po každé biskup, z které knihy a mnoho-lh čisti. Když pak
povlovně se ustálila čtení na jistě dni v roce, byly tyto výňatky
(perikopy) později s ohledem na církevní rok po řadě sestaveny
ve zvláštní bohoslužebné knihy; v jedněch nalézaly se perikopy
z evangelii, evangeliarium neb evangelistarium, také synaxarium,
v jedněch zase perikopy z knih starého zákona, skutkův apo
štolských a z epištol jejich, lecttonarůum, epistolare, apostolus,
u Řeků také praxapostolos. Za pořadatele perikop považuje se
z dobrých důvodů sv. Hieronym, na něhož prý papež Damasus
vznesl ten úkol*).

V knihách posud jmenovaných, mezi nimiž sacramentaria
byly nejpřednější, nalézaly se modlitby, formule zpovědni,
formy svátostné atd., avšak nic o způsobu konání liturgického
čili o ritu. Vlastní předpisy o ritu sestaveny byly ve zvlášt
nich rukopisech, ježto se v církvi západní nazývaly Ordines,
ve východní pak Typikon **).

Starobylé knihy bohoslužebné byly již za prvnich dob
cirkve na jednotlivých mistech obsahu rozdílného a rozdil tento
vzmáhal se postupem času vic a vice. Ale při mnohé rozdil
nosti srovnávaly se nicméně v podstatě, zvláště pak nalézá
se ve všech jeden a týž pořad modliteb a výkonů při mši a
udělování svátosti. Tato shoda dokazuje, že liturgie rozdilných

*) Wetzer u. Welte Kirchenlexikon, Perikopen.
"*) Dle těchto lituroických kněh učili se kandidáti stavu kněžského na

školách kathedrálních ještě dlouho ve středověku. jakož vysvítá z památného
rukopisu opatovického v archivu metrop. kapitoly pražské chovaného (z r.
1235.), jehož kanon poenitentialis církve české dí: Onuae Ipsis sacerdotibus
necessaria ad discendum. id est. sacramentarium. lectionarius. antiphonarius,
baptisterium. computus, kanon poenitentialis, psalterium, omelie (homiliae)
per circulum anni dominicis diebus et festivitatibus aperte ex guibus omnibus
si unum defuerit, sacerdotis nomen in eo vix constabit. (Pojednání K. Konrada
o vzdělání českého duchovenstva v XI. století, v Časop. katol. duchovenstva
r. 1889. str. 352. a sld.)
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cirkvi se vyvinuly z jedné liturgie, kteráž ještě předrozchodem
apoštolů byla ustanovena a jim všem známa.

Z písemných zbytků staré liturgie vysvítá. že rozdilné
liturgie řecké (východní) maji vespolek jistou příbuznost a
podobně zase liturgie latinské (západní) srovnávají se vespolek
mnohem vice, nežli kterákoli z mich se shoduje s liturgiemi
řeckými. Tradice na východě v tom se srovnává, že původ
jedné každé z rozdilných ' liturgii připisuje sv. apoštolu Jaku
bovi, tradice západní pak odvozuje původ liturgii latinských
od sv. Petra. — Na východě zpracoval svatý Basil (7 380)
podle starých rukopisů řeckou liturgii zkrácenou, kteráž brzy
veliké vážnosti a obliby dosáhla. Nové zkrácení liturgie Ba
silový provedl sv. Jan Zlatoústý; tato brzy zdomácněla po
všech krajinách východu křesťanského (v cirkvi řecké).

Na západě nalézaly se rozmanité liturgie: řimská, severo
africká, staroanglická, milánská či svatoambrožská. galikánská,
španělska či mozarabská *). Nejvice rozšířena byla řimska a
požívala obzvláště v Italii vážnosti veliké. Avšak časem doznala
mnohých změn: zlý vkus a nevědomosť uvedly v ni při někte
rých církvích věci nenáležité a nedůstojné, nad to pak 1 pro
svoji délku překažela hojné návštěvě služeb božich.

Papež Řehoř Veliký podnikl opravu liturgie římské tím
způsobem, že některé starobylé, avšak již téměř zapomenuté
obřady zase uvedl, k liturgii jiných církví italských svědomitě
přihlížel, některé věci nové přidal pořad v modlitbách misty
změnil, mnohé modlitby a obřady buďto pustil anebo zkrátil,
proto zvláště, že nově zavedený zpěv choralní prodlužoval bo
hoslužbu **).

Liturgie římská, jakž ji byl upravil Řehoř Veliký, jest
v podstatě tatáž, která nyní vůbec vládne v cirkvi latinské;
nástupcové Řehořovi zjednávali římské liturgii víc a vice
platnosti na západě, až obecné rozšíření jeji téměř Jokonáno
bylo za časů Řehoře VII. (1073—1085). Nejnovější revise bo
hoslužebných knih katolických stala se k rozkazu sněmu tri

*) Liturgie mozarabská slove též gothsko-španělská; byla to liturgie
křesťanů poddaných Arabům.

+) Nejstarší latinské lituroie psané jsou: Sacramentarium Leonianum
(Lev I. 440—461), Gelasianum (Gelasius 492—496), Gregorianum (Řehoř
Vel. 590—604).

Skočdopole, Vastorálka. 5
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dentského za papeže Pia V., Klementa VIII, Urbana VIII a
Pavla V (od r. 1510—1614)*).

IV. Normy praxe liturgické.

Kterak by kněžstvu při bohoslužbě všecky obřady za
chovávati slušelo, ukazují samy liturgické knihy a jejich ru
briky, nařízení papežská, usnešení kongregace ritův, obyčej a
rubricisté.

1. Nejpřednější bohoslužebné Kmihy jsou: římský breviář,
misál, rituál, pontifikál a ceremomál dvoji (caeremoniale roma
num a caeremoniale episcoporum). Knihy tyto časem (asi od 9.
stoleti) povstávaly ze starších, původních; nutila k nim zajistě
praktická potřeba, miti pospolu v jedné knize vše, 00 při ji
stých úkonech říkati a činiti náleží,

V pontifikálu nalézá se norma bohoslužebných výkonů
biskupských a kněži cum usu pontificalium. V ceremoniálu
řimském obsahuje se: ratio creandi Pontificem, korunováni
řimského cisaře, ritus kanonisace a vůbec úkony papežské.
Ceremoniál biskupský ustanoven jest obzvláště pro chrámy ka
thedrální a kollegiátní, upravuje zvláštnosti při bohoslužbě
v těchto chrámech, mše pontifikální, mše za přitomnosti biskupa.© Ceremoniálembiskupskýmsedoplňujemisálaobsa
huji se v něm mnohá pro každý kostel důležitá ustanoveni
jako: ritus pro posluhovače (ministri), pro kostelnika, předpisy
o kostelní okrase.... Ritus bohoslužby ma hromice, na pope
lečnou středu, svatý týden pro tarní kostely menší upraven jest
v Memoriale rituum pro aliguibus praestantioribus sacris funo
tlonibus, persolvendis in minoribus ecelesiis parochialibus, jež
vydal Benedikt XIIL. r. 1725. — Rituál obzvláště dvojí se ro
zeznává: římský a diecésní. Rituálu římského (rituale romanum)
uživá se v Italii, a kdekoli do časů sněmu tridentského nebylo
rituálu zvláštního (proprium) pro diecési aneb celou provincii.

Rituály jednotlivých diecésií obsahovaly od dávných časů
(asi od 11. stoleti) ve přiručné formě ty liturgické formuláře,
kterých osadní duchovenstvo častěji potřebuje ku posluhování
svátostmi, ku rozmanitým svěcením a žehnáním ve chrámě i
mimo chrám, ku procesím, pohřbům atd. Nazývaly se Agenda,
Manuale, Obseguiale, Sacerdotale, Parochiale, Pastorale, Rituale a
— m —————

*) Lůift L c. str, 140—189. Thalhofer l. c. str. 338—346.
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byly v rozdílných diecésich velmi rozdilny. Když Pavel V. vydal
r. 1614. nově upravený rituál římský, povzbuzoval a žádal bisku
pův, aby jej zaváděli ve svých diecésích. Ód té doby přispů
sobovali biskupové svoje diecésní rituály římskému vice neb
méně, šetřice starobylých obyčejů domácích. pokud za potřebno
neb užitečno dával poznávati ohled na přání duchovenstva a
lhdu. — Za nynějších časů liši se rituály diecésní od římského
jen tolik, že obsahuji některé zvláštní benedikce, čtení a mod
litby o veřejných průvodech, a že některé formuláře kladou i
v jazyku obecném.

Bohoslužebné knihy obsahují nejenom znění modliteb a
promluv, ale udávají v rubrikách i způsob, jak jednotlivé vý
kony prověsti, modlitby a zpěvy přednášeti. Každý katolický
liturg jest povinen rubriky svědomitě zachovávati, poněvadž
ony jsou zákon církevní, jehož rušiti nebo měniti nesluší ni
komu, leč jen cirkvi*).

Rubriky obecné (rubricae generales) nalézají se na počátku
misálu a breviáře; rubriky zvláštní (speciales) jsou v textu
modliteb.

V rubrikách rozeznávame: poučení a rady (rubricae direc
tivae) a vlastné předpisy či pravidla (r. praeceptivae“. — K na
učením a radám počitajl se zvláště ustanovení, jimiž upravuje
se chování a konání liturga kromě úkonu, před nim neb po
něm, na př. nežli k oltáři jde, nežli svátost udělovati počne
Vlastní předpisyjsou pravidla, ježto zachovávati jest při úkonu
samém (při mši, svátostech, breviáři v choru ©. .). Z rubrik
těchto jenom ty nezavazuji přisně, při kterých jest dodatek
„pro opportunitate temporis“, „ad arbitrium“, „potest“, „ubi
moris est“ a t. p. Ostatně rozeznání mezi rubrikami jenom
ukazuje na stupeň viny, kterou na sebe uvaluje, kdo rubrik
nešetři, moha jich šetřiti. a nijak v ten rozum vykládati se
nemůže, jako by rubriky direktivné zachovávati nebo neza
choyávati záviselo jenom na libovůli jednotlivců.

Každého kněze katolického váže ritus obřadu jeho, a tedy
kněze obřadu latinského ritus římský, armenského armenský,
unitského unitský a t. p. „Permixtio rituum“ zapovidá se

*) Cone. Trid. sess. VII. de sacramentiš in genere. Bully papežů Pia
V.. Klementa VIII., Urbana VIII. a Pavla V.. jež otiskují se v čele knih l
turecických, ukládají všemu kněžstvu za povinnosť, zachovávati předpisy a
pravidla, jak obsahují se v knihách těch.
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přisně*). I věřici jsou povinni účastniti se bohoslužby a při
jimati svátosti dle toho ritu, k němuž sami náležejí; v nebez
pečenství smrti však může kněz posloužiti věřícím k jinému
ritu katolickému náležejicím, ovšem ale jenom dle ritu svého;
svátost pokání může kněz uděliti katolikům jiného ritu, ne
mohou-li zpovidati se knězi ritu svého.

Některé řehole maji v kanonických hodinkách a mešních
formulářich nejedny zvláštnosti, jež ovšem zavazují členy
řehole vesměs, není-li jim svěřena duchovní správa.

Řeholní faráři — administrátoři — (a jejich řeholní ka
plani) modlí se kanonické hodinky a slouží mši dle kalendáře
a ritu řeholního; avšak povinnou mši za osadníky dle direktáře
diecésniho, jakož rozhodla S. R. C. 23. května r. 1846. Z dekretu
toho vyvozuje de Herdt**), že totéž pravidlo plati vůbec o veřej
ných výkonech farnich, jako jsou nešpory a všecky mše slavné.
Vodu křestnou světí řeholní farářové dle obecného ritu řimského
a jsou k tomuto ritu vázáni u výkonech v úřadní pravomoc
farskou náležejicich, zejména při veřejných průvodech, svěce
nich a žehnánich, obřadech svatého týdne a t. p.

Biskupové jsou povinní dohližeti a dbáti ve svých die
césích, aby rubrik ostřiháno bylo. Vydávaje každého roku D%
rectortum (ordo) officii divini oznamuje duchovenstvu své dle
cése bohoslužebný řád o mši a hodinkách. Každý kněz diecésní
jest povinen direktářem biskupským se řiditi (pokud nevloudil
se omyl patrný), 1 kdyby se mu zdálo za podobno, že některý
předpis neni správný “**).

2. Jsa nejvyšší zakonodárce v církvi a pravověrnosti opa
trovník, jest papež oprávněn též u věcech liturgie dávati zá
kony, stanovit1 a povolovati změny, zavrhovati a zapovidati,
co nenáležitého se v liturgii na některých mistech katolického
světa vloudilo.

Kongregace vitů (Sacra rituum congregatio ustanovená
r. 1588. od Sixta V.) má za úkol, aby nad jednotou liturgie
bděla, jednotlivé proměny anebo ustanovení nových forem a
části řídila, k dotazům o liturgii odpovídala, pochybnosti roz
lušťovala. Výnosy sboru obřadového maji tutouž váhu, jako by

*) C. 9. X. I. 11. Constit. Pia V. „Providentia Romani“ zedne 21.
srpna 1560.

**e)P. 4. n. 208 R. IL. Not. 3.
**) 9. R. 3. května 1835.
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je papež sám bezprostředně vydával“), a cokoli se jimi pro celou
církev nařizuje, to jest 1 zakonem, aniž by třeba bylo prohlá
šení (publicatio) skrze biskupa. Týkají-li se dekrety a rozhod
nutí kongregace jenom jedné diecése, nezavazují v diecésích
ostatnich, pro kteréž vydány nebyly; každý biskup však může
jim dáti závaznou moc ve své diecési, nařidi-li o nich, aby se
zechovávaly.

3. Obyčej (consuetudo, usus) má v bohoslužebné praxi
velikou důležitost. Aby se některý způsob aneb výkon litur
gický, jenž rubrikami předepsán neni anebo se s nimi nesrov
nává, za obyčej považovati mohl, jest třeba:

a) aby byl obecně a od dávna rozšířený a takto v moc
práva vešlý (per praeseriptionem), b) chvalitebný, t. j. sám se
bou dobrý aneb aspoň k účelům bohoslužebným prospěšný,
c) aby od náležité vrchnosti byl (aspoň mlčky) schválen, d) aby
zjevným zákonům liturgickým patrně neodporoval. Odchyluje-li
se nějaký obyčej liturgický sice od obecného zákona, ale tak,
že mu neodporuje, nýbrž buďto ze zákona vyplývá jakožto
výklad jeho (secundum legem“, anebo jsa doplněk zákona tim
způsobem, že provedení jeho bliže určuje, mezery vyplňuje, na
případy v zákoně nejmenované jej obrací anebo k ritům pře
depsaným nové přidává (praeter legem)** , tedy ještě za právní
obyčej plati, pakli jen mu ostatní známky nescházeji. Naopak, shle
dává-li se návyk nějaký jenom u jednotlivcův a ne vůbec, uráži-li
podstatné známky bohoslužby, jsa n. p. proti dogmatům anebo se
nesnáší s důstojnosti služeb božích, odporuje-li zjevně zákonům
liturgickým (contra legem) anebo byl již výslovně od řádné
vrchnosti duchovní zavržen a zapovězen, —-nemůže platiti za
právní obyčej, ale jest zlořád (abusus, corruptela, desuetudo).
Takového zanechati jest každý povinen, leč by ho vyšší auto
rita pro důležité přičiny (n. př. aby nepovstalo pohoršení v lidu)
schváliti aneb na čas trpěti za dobré uznala*“*“). Soud o tom,
zdali některý velmi rozšířený obyčej oprávněn jest, anebo trpěn
býti může, náleži biskupovi. V pochybnostech odůvodněných

*) Výrok téže konor. 23. května 1846. schválený a potvrzený dekretem
papežským 17. června 1840.

+*) Obyčeje takové jsou: žehnání vel. svátosti na cestě k nemocnému,
zvonění při Domine non sum dignus. výstava vel. svátosti v božím hrobě,
evangelia a modlitby o slavnosti Božího Těla, o křížových dnech a J. v.

©) 9, R. C. 9. května 1897.
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nevykládá liturgických zákonů biskup, ale předkládá je kongre
gaci ritů“).

Jde-li onějaký rubrikám zjevně odporný obyčej na jedno
tlivých osadách, náleži odkliditi jej, jakmile poznán byl za ta
kový. Může-li duchovní správce nezákonný obyčej na osadě
zavládlý přetrhnouti, aniž by se odporu osadníků báti bylo,
povinen jest tak učiniti. Jinak předklada věc biskupovi; když
pak by tento, jsa dostatečně o stavu věci poučen, ostříhání zá
kona lturgického nařidil, náleži duchovnímu správei, aby ne
zákonný obyčej zastavil a možné pohoršení v lidu klidným
poučením předejiti dbal. Podobně i biskup nesmí ve své diecési
déle trpěti obyčejů, kteréž od apoštolské stolice při dobré zna
losti věci a okolnosti zavrženy. byly **).

4. Rubricisté vykládají rubriky kněh liturgických a vý
nosy kongregace ritů, uči, kterak podle nich se zachovati nebo
kterak jim rozuměti, jsou-li nejasny buďto samy o sobě nebo
čtenáři nezběhlému. K nejlepším počitají se: Gardellini ***), Ga
vanti, Meratti, Bouvry, Walise Sacrorum rituum compendiosa
elucidatio. De Herdt Sacrae liturgiae praxis, Hartmann Re
pertorium Rituum, Fornici Institutiones liturgicae, Martinucai.

S 11. Posvátné umění.

Jako formy liturgické všecky, tak i náboženské čili po
svátné uměni slouží k oslavování Boha, jeho svatých, viry a
cnosti, slouži k náboženskému vedělání křesťana, znázorňujic
podstatu a cil bohoslužby 1 všeho křesťanství. Oboji tento účel
navzájem se proniká; umění slouží k oslavě Boha, budi-li ná
boženskécity, vroucnosť, úctu, důvěru, slovem, vzdělává-li mysl,

Vznešenému cili svému slouží umění tolik, kolik má zsthe
tické ceny t. j. vedle toho, jak na uměleckém výtvoru zname
natl jest aesthetieké vlastnosti: krásu, vznešenost, pravdu,
spanilosť. +).

*) S. R. Č. 11. června 1605. Hartmann, Repertorium $ 2. IV.
*“)Srovn. Thalhofer I. c. str. 360. a sld. Benger, Pastoraltheolocie II.

str. 23. a sld. Lehmkuhl, Theol. moral. (1883.) I. str. 119. a sld.
***) (ardelliniho sbírka dekretů authentických (sedm velkých svazků

formátu čtvercového) schválena jest od samé kongregace ritů s dodatkem:
„ut in judiciis et m guacungue dirimenda controversia illorum tantummodo
decretorum auctoritas valeat, guae in hac editione a se permissa et approbata
atgue Secretarii S. R. Congregationis manu subsoripta continentur.“

+) Jungmann, Aesthetik 2. vyd. str. 325.
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Umění a náboženství se svoji bohoslužbou maji jeden spo
lečný původ přirozený, vědomí člověka o ztrátě původní newn
nosti a synovství božího, a snahu, navrátiti se ve stav ten zase.
U všech národů mělo umění kořeny své v náboženství a boho
službě “); skrze umění snažil se člověk zachovati své vzpomínky
na lepší stav, kdy ještě byl v Bohu, jeho pravdě, dobrotě a
kráse, a podporovati své vyšší touhy zevnějším pohledem na
věci vyšší, nadzemské; bohoslužbou chtěl dosáhnouti toho, což
byl ztratil, nevinnosti totiž a společenství s Bohem. Čím byl
živější a čistější názor o Bohu a poměru člověka k Bohu, tim
1 důstojnější byla bohohoslužba, tim ušlechtilejší bylo umění.
Kde však vyšší vzlet ducha ochroměl anebo zcela zmizel, tu
1 bohoslužba 1 umění se zvrhly ve klam a mam, v nelidskosť a
nemravnost, anebo zbyly po nich jen trosky chudě, mlhavé.

Skrze křesťanství nabylo člověčenstvo plné a bezpečné
známosti osvém původu, ceně své a cili svém i všeho tvorstva.
Umění nalezlo tu nový ideál a od té doby shledávalo úlohu
svoji v tom, aby všelikou pravdu, vznešenosť, iibeznosť a krásu,
jak objevila se v Kristu a království jeho, názorně představo
valo a vyšší touhy v člověku budilo a sililo. A nejen nejvyšší
ideál nalezlo uměni v křesťanském náboženství, ale v nadpři
rozeném účelu, k němuž jediné směřuje, nalezlo isvůj princip,
nejvyšší pravidlo a bezpečné ředidlo své **).

Umění posvátné jest přede všim liturgické umění; dům
boži, v něměto se soustřeďuje veškerý pastorální život, jest
vlastní domov a dědictví jeho, zde objevuje se v největší přes
notě, plnosti, kráse a moci své.

Umění posvátné ve všech odborech svých podporujepastýř
skou čínnosť církve: výtvory svými dává slovu věčné pravdy
formu viditelnou, vtiskuje ji v srdce lidské, vštěpuje trvale
v celou duši. Posvátná poesie a hudba tlumočí a vzbuzuje city
posvátné a povznáši ducha ku světu zásmyslnému; stavitelství,
řezbářství a maliřství doplňují a oživují slovo cirkve, pohled na
pravdu a svatost vniká hlouběji v obraznosť i srdce člověka,
nežli se státi může slovem, náukou ***).

Uměním posvátným klesti sobě vwira i mrav křesťanský

*) Jungmann, I. c. 338.
**) Jungmann, I. c. 375.
"**) Amberger, Pastoraltheologie II. str. 763. a sld.
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cestu do všech vrstev člověčenstva a proniká veškeré duchovní
mohůtnosti lidské, aby je podrobila službě boží.

Odtud 1 se vysvětluje, proč za všech věků přála cirkev
katolická posvátnému uměni, proč umění vzdělalo se za umění
oirkevní a proč na půdě náboženské dostoupilo výše nebývalé
a mocně přispivalo ku vzdělání národů, k ušlecht-ni mravů,
k idealnimu pojmu o ceně a povolání člověka,

Že pak umění křesťanské povinno jest přispivati k oslavě
boží a ku vzdělání věřicích, nemůže jinak býti, nežli že cirkev,
ač plné svobody umělcům přeje, opatrně dohliží k uměleckým
výtvorům, aby také na tomto poli střežila viru 1 mrav a za
braňovala, aby se umění neodcizovalo, nezpronevěřovalo idea
lům svým a vznešenému povolání svému. Jako se zajisté. umění
křesťanské vyvinulo na základě víry, tak 1 jen na tomto zá
kladě může se udržeti v přesnosti své, kromě základu toho
klesá. Dějiny dosvědčují také, že umění kvetlo tim utěšeněji,
čim vice v který čas ovládala víra všecku mysl lidskou a vše
cken život veřejný. Od časů humaristických a protestantských
klesalo uměni zároveň se starobylou vřelosti a nadvládou víry,
až kleslo nejhlouběji v dobách, kdy duchovní život kruhů vzdě
lanějších zabředl v lichém rozumářství a hrubém materialismu.

Klesajici a pokleslé umění hleděla cirkev opět povznésti,
obracejic jeho zraky k dokonalým výtvorům dávnější minulosti,
které samy slouží za důkaz, že nejúrodnější půda krásy jest
obor nadpřirozený V dobách novějších, kdy bohosloví počalo
se víc a vlce navraceti na půdu positivniho křesťanství a kdy
vážnější duchové vůbec počali správně oceňovati křesťanství
věrou držané, daři se 1 snahy cirkve o nápravu porušeného
uměni posvátného, toto ve všech odborech svých navracuje se
ku klassickým vzorům věků staršich, dle nich se opravujic a
z nich se obrozujic“).

*) Srovn. Thalhofer 1. c. $ 31.



O formách liturgických zvláště.

A. Slovo liturgické.

$ 12. Liturgický jazyk.

Apoštolé a nejbližší nástupci jejich konali služby boži v tom
jazyku, v kterémž evangelium kázali Byli pak toho času ob
zvláště tři jazykové zobecněli v římském cisařství: syrochal
dejský totiž, řecký a latinský, kteréž se záhy považoval za
posvátné, poněvadž nápis na křiži v těchto jazycích se četl.

Jazyk v liturgii uvedený neměnil se. jako řeč obecná,
nýbrž v původní své formě se zachovával a zachovává*). —
Na západě vůbec konala se bohoslužba v latinském jazyku; je
diná výjimka byla diecése sv. Methoděje. kdež užívání jazyka
slovanského povolili a schválili papežové Jan VIII a Hadrian II.,
hlavně asi proto, aby přemožera byla nedůvěra ku křesťanství,
národům slovanským posaváde zvěstované jazykem cizím a
skrze misionáře, ježto naznačovali osudové mnohých větví slo
vanských za předchůdce poroby pod vládu cizi. Avšak 1 tato
liturgie ustoupila brzy latinské, když nebylo se již báti věro
zvěstův od západu.

Že pak církev katolická i nyní, když národní jazykové
dosáhli vzdělanosti, přece při jazyku latinském zůstává a po
kusy o jeho vyloučení zavrhuje*“*), k tomu má důvody velmi
vážné. Bez neproměnlivého jazyka liturgického pozbyla by bo
hoslužba brzy významu 1jádra svého, jednoty a obecnosti své.
Jeden jazyk liturgický a spolu také úřadní jest vzácný pro
středek jednoty se stolici apoštolskou, a jsa po všem světě roz
šiřen, mocně hlásá katolíkům, že vespolek bratři jsou spojuje
různé národy na půdě posvátné, zamezuje rozklad jedné cirkve
obecné ve mnohé cirkve národní.

Liturgie neni převahou vyučování, ale jest oběť, vzdávání
úcty Bohu, dobývání milosti člověku; proto i mnohé modlitby
pronášeji se dle řádu bohoslužebného po tichu, nebyly by mlu
veny pro lid i kdyby se v jazyku obecném pronášely. Neroz
umi-li věřící lid obřadům a symbolům liturgickým, nemohla

*) Oprávněné na rozdílných místech v katolické církvi jazykové litur
oičtí jsou nyní: latinský, starořecký, staroslovanský, syrský, chaldejský, staro
arménský a staroethlopský.

**) Cone. Trid. Sess. XXII. de Sacrif. Miss. cp. 8. Ibid. can. 9.
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by mu ani živá řeč posloužiti, aby významu liturgie úplně
rozuměl.

Neznámý jazyk liturgický jest posvátný a prospěšný zá
voj, kterýž tajemstvi posvátná oku obecnému zakrývá ; 1 nelze
popirati, že starobylý, obecnému lidu nepovědomý jazyk veškeré
bohoslužbě přidáva posvátné důstojnosti a velebnosti. Pravda
tato jest tak přirozená, že saml pohané v bohoslužbách svých
měli jazyk od jazyka lidu obecného vice neb méně rozdilný.

Aniž pak může jazyk neznámý na ujmu býti nábožen
skému vzdělání ducha 1 srdce; vykládaji-li se lidu obřady a
úkony bohoslužebné, jako sněm tridentský přikazuje“), nelze
pochybovati, že lid věřici bude bohoslužbou se vzdělávati a ku
pravé nábožnosti podněcovatl při jazyku latinském ne méně,
nežli při jiném. Bohoslužba zajisté má svojí obecnou řeč ma
teřskou, a ta jest: zbožný život kromě chrámu a přirozený
projev jeho ve chrámě.; kdo umi s2 modliti v duchu a v pravdě,
ten přináší mateřskou mluvu bohoslužebnou do chrámu a S ni
také klíč, jenž mu otvirá tajemství liturgická.

Že pak řeč liturgická nijak nepřekáží nábožnosti lidu a
horlivému jeho účastenství v kultu, tomu na důkaz právě jsou
země a osady katolické; ani v řecké cirkvi zajisté ani na osa
dách protestantských neni té lásky ke službám božim ani té
svědomitosti a horlivosti v návštěvě chrámu, jako shledáváme
vůbec mezi lidem katolickým. A posavádní zkušenost ukazuje
že o zavedeni jazyka obecného v liturgii nejvice ti volaji, kteří
málo dbají o služby boži a že zbožný lid katolický vůbec ne
znamená té prý tak veliké potřeby srozumitelného jazyka při
konání svatých tajemstvi.

Slova sv. Pavla (I. Kor. 146.)**), kteráž se obyčejně
uváději proti cirkevní praxi, pravena jsou o daru jazykův a na
řizuje jimi sv. apoštol, aby srozumitelně pronášeno bylo, cokoli
k poučení lidu se přednáší; toto pak děje se v cirkvi hned od
počátku a vůbec tak hojně, že nesnadno může kdo zůstati
v nevědomosti pro nedostatek veřejného i soukroméhe vy
učováni**“).

*) I. c. a Sess. XXIV. cp. 7. de ref.
*) „A nyní, bratří. přišel-li bych k vám, mluvě jazyky, co vámprospěji,

leč bych vám mluvil buďto v zjevení, nebo v umění. anebo v proroctví. anebo
v účení?“

i**) Srovn. Josefa Bartáka: „Užívání jazyka mateřského v ltureiu“
Časop. katol. duchovenstva 1870 str. 1. a 106.
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Avšak častečné uživání obecného jazyka v liturgii vedle
jazyka latinského aneb 1na jeho mistě není v zásadě vyloučeno,
jakž viděti z agend a rituálů dliecésnícha provinciálních, kteréž
vydány byly s povolením aneb k rozkazu řádné cirkevní auto
rity a z nichžto některé i papežské approbace dosáhly *), ačkoli
jazyku obecnému ještě vice mista přály, nežli agendy s appro
baci biskupskou vydané. A protož neni pochybnosti, že pro
důležité přičiny možno jest dosáhnouti na nejvyšší autoritě
cirkevní podobných dispensi a povoleni, jakéž dle svědectví
dějepisu církevního již dány byly, aby se usnadnilo obrácení
některého národa (sv. Cyril a Methoděj), aby kaciři nebo roz
kolnici v jednotu víry se navrátili sjednocení Řekové) **). Cir
kev zajisté ústy papežů samých prohlašuje, že sluší chválti
Boha ne třemi toliko, ale všemi jazyky ***), žeslovo másloužiti
věci, nikoli ale věc slovu, že sice všem potřebi jest, aby ka
tolici, ne pak aby latiníci bylit+). Že pak nicméně bez důle
žitých a vážných přičin autorita cirkevní se v záležitosti této
neukvapuje a žejednotlivcům nižadného práva ku proměňování
jazyka liturgického nedává, — to úplně souhlasí i s povahou
katolické cirkve i s jeji péčí o jednotu a svornosť křesťanstva,
o čistotu a neporušenosť náuky a bohoslužby11).

$ 13. Formuláře liturgické a jejich přednášení.

1 Vice ještě, nežli jednoty v jazyku, potřebí jest určitého
formulování a jednoty slova liturgického, aby se zachovala či
stota 1 jednota víry a cirkve. A protož 1 velmi záhy snesla
cirkev v určité formuláře, co při bohoslužbě slovem vyjádřiti
chtěla; o těchto pak zákonem přikázala, aby se jich jediné

*) Rituál lineckého biskupa Zieglera r. 1838; rituál diecése Vrati
slavské, Collectlo rituum particularium a clero provinciae Pragensis ex beniena
venia s. Sedis apostolicae retinendarum (poprve vydána ve přípojku k ritnálu
římskému, vydanému v Řezně r. 1872 péčí arcibisk. ordin. pražského).

**) Roku 1887. povolil papež Lev XIII. slovanskou liturgii katolíkům
na území černohorském v biskupství Barském, aby rozkolu řeckého snáze
uchráněni byli.

i) Jana VIII. bulla k Svatoplukovi.
+) Innoc. IV.
++) Benedikt XIV. při vydání lituro. knih..Slovanův ilirských.
+++) Srovn. v Časop. katol. duchov. r. 1870. Máme-liž v hturoii zůstati

při latině ?Str. 176. a 284. Lift. 1. c. sv. 1. str. 504.
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uživalo a nikdo aby sobě neosoboval, je libovolně měniti, k nim
přidávat aneb od nich ujimati“).

Slova liturgická v ustálených formulářích jsou dilem slova
boži, dilem slova cirkve. Slova boží pronáší kněz v liturgu ja
kožto sluha 1 orgán Kristův pro spásu lidí. Ana se slova boži
v liturgii pronášeji, jest jako by Kristus sám vstupoval mezi
lid věřici, aby ho poučoval a posvěcoval. Slova církve pronáší
kněz jakožto sluha i orgán jeji ke cti boži a za lidi; slovy
svými v liturgii přináší cirkev Bohu osvědčení nejvyšší úcty
a pokorné poddanosti své, aby sobě a díikám svým milosti
vyprošovala.

Slovo se objevuje v liturgii ve způsobě modlitby, kázani,
čtení a jako. forma svátosti a svátostin.

2. Liturgické formulaře modliteb, žehnání, exorcismů atd.
buďto se říkaji (racituji), buďto zpívají, obě pak buďto sám
liturg činí anebo mu odpovídá shromážděný lid anebo jménem
lidu odpovídají služebníci a chor, anebo koná se modlitba vzá
jemně, jakož jest při litaniich a žalmech.

Liturg pronaši slova liturgická buďto hlasitě (clara voce)
nebo po tichu (secreto, submissa voce). Hlasitě pronášejí se po
zdravy a povzbuzování lidu, co svým obsahem směřuje k po
učení a vzděláni všech, ty modlitby, které řiká kněz jakožto
prostředník jménem a ze srdce věřících, kteříž úmysl svůj s
úmyslem zástupce svého spojiti povinni jsou. —Po tichu se pronáší,
co kněz ve jménu ana mistě Kristově řiká, na př.malý a velký
kánon mešní, kdykoli sobě samému vyprošuje očistění, posvě
ceni, jako: Munda cor meum, modlitby před přijimánim a po
něm, Placeat... O tichém pronášení se nařizuje, aby kněz sám
sebe slyšel Tiché vyslovování ukazuje tedy na božskou povahu
posvátných úkonů, vzbuzuje ku sebráni mysli, označuje vrouc
nosť modlitby, vyjadřuje větší uctivost a svatou bázeň 1za
mezuje, aby ostatní vyrušování nebyli a posvátná slova, ob
zvláště v kánonu, aby nezobecněla a v lehkovážné uživání
nevešla **).

Výi mši jest, kromě pronášení hlasitého a tichého, ještě
polohlasité (media, mediocri, aliguantulum elata voce). (Čo se

*) Přídavky po dávném obyčeji oprávněné (na př. při oddavkách) ná
sledují po ritu předepsaném, nepřerušujíce ho ani jej, byť i jenom částečně,
nahražujíce.

**) Cone. Trid. sess. 22. de sacrifť. Missae cap. Ď.
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o slavné mši zpívá, to v tiché mši se řiká hlasitě; co při slavné
mši chor zpívá (Introit, Gloria, Cred >), řiká celebrant po tichu.

Posvátná poesie, zpěv a hudba.

Poněvadž liturgické slovo má za účel, vyjádřovati a tlu
močiti vnitřní náboženství a veškeré smýšlení náboženské, při
rozeno jest, že vyšší a nadšené položení mysli se pronáší ve
formě živější a mocnému citu přiměřené. Klidná prosa přechází
v poesii, obyčejné mluvení ve zpěv. Poesie i zpěv obzvlaště
slouží k tomu, aby zvýšené vnitřní pohnutí ducha se i vhodně
vyjádřilo i v jiných budilo. Hudební nástrojové pomáhají hlasu
a slovu, aby obého cile dosaženo bylo plněji. A protož 1 poesie,
zpěv a hudba jsou vzácní prostředkové k dosahovaní účelu
liturgického, byly a jsou nerozdilní průvodcové bohoslužby všech
náboženství.

1. Posvátná poesie má za účel, propůjčovati náboženskému
nadšení vhodného výrazu ve slovich a obrazich, a vhodnými
formami rytmickými a metrickými sloužiti rozjařenému duchu,
aby vedle přirozené snahy zpěvem se projevil.

Rytmické zpěvy cirkve katolické jsou:
a) Žalmy, zpěvy starozákonní, ježto se společně žaltář

nazývají a již u Židů za zpěvník liturgický byly. Poněvadž
křesťanům ze židovstva obráceným již od mladosti vzácny býly,
a zvláště pro vnitřní svou cenu, pro slovný a mystický svůj
význam vešly záhy v uživání při bohoslužbě a jsou podnes
nejvzácnější kniha modliteb a zpěvů cirkevních. — Nejstarší
české překlady písma sv. jsou po výtce překlady žalmů.

by)Chvalozpěvy biblické, Cantica.
Metrické zpěvy bohoslužebné jsou:
a) Hymny, chvalozpěvy v brevláři a misálu kromě bi

blických. Již za dob apoštolských skládali nadšení křesťané
zpěvy nábožné, kterýmiž oslavovali pravdy svatého náboženství,
milost boži, skutky a vitězství svatých. Užívání hymnů těchto
záhy zobecnělo v liturgii, zvláště pak od 4. stoleti, když nej
krásnější a nejvelebnější z nich skládati se počaly *).

b) Písně církevní kromě knih liturgických v jazyku la
tinském skládány za středověku hojně, aby chor je zpíval při

*) Viz úvod k Sušilovu překladu hymnů církevních. Wetzer u. Welte
Kirchenlexikon, Hymnus.
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službách božich; některé z nich přešly časem 1 do kněh litur
gických, jako: Pange lingua, Dies irae a jiné sekvence v mi
sálu položené.

2. Kromě zpěvů liturgických čili církevních v jazyku la
tinském pěstují se posvátné zpěvy (kostelní písně) v jazyku
obecném. Takové uváděny a rozšiřovány všude zároveň s kře
sťanstvím, aby sloužily za prostředek poučovaci, náboženské
vyučování dilem nahražujice a dilem hlouběji vštěpujice, za
prostředek pobožnosti a spasitelného vzdělání netoliko ve chrá
mich a za služeb božích, ale také v soukromém životě při
prácech a všelikém zaměstnání v domě 1 na poli.

Písně posvátné jsou důležitý činitel v náboženském životě
jednotlivcův icelých osad. Jsouce výlev srdce nábožného, samy
zase nábožnost budi ve zpivajicích 1 poslouchajicích, udržují
pozornost na svůj obsah lépe nežli čtená nebo z paměti řikaná
modlitba, zamezují ocháblosť mysli a nuděni, vzbuzují obsahem
1 nápěvem city náboženské, pronikají veškeru bytost lidskou.
Pisně nábožné jsou 1 nejlepší prostředek, aby zamezeny byly
pisně nemravné, špatné, mravům škodné*).

Protož idosvěděují dějiny, že posvátný zpěv byl pěstován
nejhorlivěji v dobách, kdy náboženství vládlo srdcíim i všemu
životu národů. Nad jiné vynikal od dávna 1 hojnosti i krásou
nábožných písní národ českoslovanský, dokud v jednotě víry
katolické trval; ano 1 ty jeho části, ježto se od cirkve kato
lické odštěpily, zachovaly po katolických předcích lásku k ná
božným zpěvům *“).

Přehojná bratrstva literátská, po celé zemi rozšířená, byla

*) Pius IX. povolil dne 7. dubna 1898 ku prosbám kněze Jana Bosca
(zakladatel konoregace Salesianů, T 30. ledna 1888): a) Odpustky jednoho
roku všem, kdož aspoň několikráte učí posvátné písně zpívati veřejněneb sou
kromí; 100 dní za každé jednotlivé vyučování v oratoriu veřejném nebo sou
kromém ; b) plnomocné odpustky na konci května všem, kteří v tomto měsíci
zvláště zpívali posvátné písně v kostele a májové pobožnosti se účastnili;
c) plnomocné odpustky jednou za měsíc těm, kdož aspoň čtyřikráte (ve svátek
nebo všedního dne) účastní se ve zpěvu posvátných písní anebo vyučování
jemu; odpustků těchto dosáhne toho dne, kdy svátosť pokání a oltářní přijal
a na úmysl sv. Otce se pomodlil. — Vůbec rozumějí se tu písně, jež mají
církevní approbaci. Odpustky tyto lze přivlastniti duším v očistci.

**) O0posvátné písni české obšírněji jednají spisové: Josefa Jirečka
Hymnologia bohemica (v Praze 1879) a Karla Konráda dějiny posvátného
zpěvu staročeského (v Praze 1992).

„
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jako zpěvácké školy, kterými pravidelný a ušlechtillý zpěv se
zachovával a z pokolení na pokolení přecházel. Štědrá nadání,
kterýmiž bratrstva literátská obdarována byla, dosvědčují, jak
velice u vážnosti byly tyto ústavy na zvelebení zpěvu posvát
ného. Avšak právě tato nadání byla také jedna z příčin, pro
kteréž za vlády cisaře Josefa II. zrušena a jmění jejich přl
psáno matici škol obecných. Skutkem tim zasazena jest nejen
zpěvu nábožnému, ale vůbec křesťanskému životu rána velmi
škodlivá; nic však méně katolický lid český až posud předčí
láskou a spůsobilosti knábožnému zpěvu nad mnohé jiné národy
katolické. Diecésni synody pražská a budějovická od r. 1803.
obrátily k této důležité věcisvoji pozornosťa shledávají v novém
zakládání bratrstev literátských prostředek působný, aby ná
božný zpěv lidu se 1 rozmáhal 1 zveleboval ustavičně *).

3. Zpěv jest vůbec výjev vnitřní radosti, vnitřního smut
ku, vnitřní lásky a naděje, výjev všelikých citů, jimiž duše
oplývá; slovo vyjádřuje myšlénku, zpěv jest vlastní tlumoč
nik citu. — Cirkev uživa zpěvu při bohoslužbě, aby slovo
liturgické nabývalo větši moci, aby pohnutí mysli tonem sym
bolicky vyjádřeno a v srdoich lidu probuzeno bylo. O zpěvu
posvátném vůbec nařizuje se, a) aby všeliký text liturgický
pronášen byl bez proměny, každé slovo celé, zřetelně a srozumi
telně; bd)aby nápěv byl významný a skutečné znázornění
slova tonem; c) aby zpěv byl nábožný, prostý, slavný, nábož
nosti nejen aby nepřekážei, ale ji vbuzoval a zvyšoval **).

Zpěv při službách božích jest chorální a mensurální. a)
Zpěv chorálmá neb Řehořský (cantus choralis, Gregorianus) jest
vlastní zpěv (vokální hudba) církevní. V prvních dobách tvořil
se církevní zpěv podle zpěvu řeckého ; o další vzdělání jeho
zvláště sv. Bfrem a Basil se přičinil. Na západě uveden byl
zpěv dle řeckého vzdělaný nejprve skrze sv. Ambrože a pro
svoji libeznou rozmanitost došel tu obliby větši, nežli až do
těch dob obyčejný zpěv domáci (západní) Brzy však porušil
se, tak že pro svoji měkkosť přilišnou nehrubě souhlasil s váž
ností a velebnosti služeb božich. Řehoř Veliký podnikl a pro
vedl opravu cirkevního zpěvu podobně jako byl spořádal ve
škeru liturgii; on dal zpěvu církevnímu tolik prostoty, aby
——— —————

*) Stanovy bratrstev literátských navrhuje diecésní synoda pražská;
jiný návrh uveřejněn v ord. listě buděj. r. 1864. str. 61. a 108.

**) Cone. Trid. Sess, XXII. decr. de observ. in Miss.
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veškeren lid mohl snadno zpívati, dal mu 1 tolik vážnosti a
významu, aby důstojným tlumočníkem vznešených idei křesťan
ských byl. Chtěje zachovati a rozšířiti tento zpěv, založil Ře
hoř zpěváckou školu v Římě; zpěváci tuto vycvičení uváděli
zpěv řimský v zemich západních.

Zpěv Řehořův zachoval se neporušený až do 14. století;
od té doby pak porušoval se vic a vice, až téměř na celo
ustoupil zpěvu figurálnimu, zvláště pak hudbě. Sněm tridentský
také tomuto nešvaru meze položil (v sezení XXII. a XXIV..
O zpěvu figurálním usnesl se k žádosti poslů cisařských, aby:
trpěn byl při kultu, ale aby vymýtěno bylo z něho, cožkoli
na služby boží nesluši. Za vlastní zpěv liturgický uznán byl
Řehořův chorální a mistr Palestrina (1524—1594) dostal za
úlohu, aby Řehořův zpěv zase obnovil v původní jeho čistotě.
Po sněmu tridentském biskupové a synody nepřestávají žádat,
aby cirkevní zpěv chorální horlivě byl pěstován a na misto
figurálního uváděn. Sněm pražský takto se pronáší: „Že cho
rální zpěv jest vlastně cirkevni, k bohoslužbě nejpřihodnější,
ku chválení Boha a ku povznešení mysli nejschopnější, tak že
zvukové jeho, pravidelně-li se přednášejí, neschoulostivělým
uším a nábožným srdcim velice lahodi: budou pečovati bisku
pové a s nimi společně jest se přičiniti správcům chrámů, aby
výborný tento zpěv dle možnosti byl pěstován, opět zaváděn
a podporován. A protož vynikejte v náležitém pěstovaní zpěvu
Řehořského zvláště kathedrální a všecky vzácnější chrámy této
provincie; také nescházej při žádném duchovním semináři
a při žádném učilišti příležitost, aby se chovanci zpěvu tomuto
vyučiti a v něm vycvičiti mohli“*).

b) Zpěv metsurálhú (figurální a harmonický) není prostě
zakázán při bohoslužbě, sluší však, aby i pro svůj obsah i pro
hudební sadbu měl za pevný základ zpěv Řehořský, vystříhaje
se nápěvů theatrálních, častého opakování a zadrhování slov.
— V souhlasu s papežem Benediktem XIV. di sněm pražský:
„Nezavrhujeme mirné užívání zpěvu harmonického neb figiwrál
niho, neboť již od věků dávných zobecněl v cirkvi. Ano pak
jistě nikoho neni, jenž by rozdilu nějakého mezi nápěvý diva
delnimi a zpěvem posvátným nežádal a toho nehaněl, když by
se zvuky nesvaté v chrámich trpěly: chceme a velime, aby

*) Cone. Prov. Prag. Tit. III. cp. 7. str. 9%.
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zpěv tento byl vážný, domu božímu a chvalám božím úplně
přiměrný *).

4. Hudba instrumentální nemá sama o sobě toho významu
a té moci co zpěv, avšak dobře pomáhá, aby účinek zpěvu
sesilovala, smysl jeho vic a vice v srdce lidu vštěpovala, ducha
k rozjimání věcí nadsmyslných povzbuzovala, k Bohu lásku
podněcovala. A protož není hudba ve chrámě samotna opráv
něna a bylo by nenáležito, aby přehlušovala zpěv anebo jej
rušila, na mistě co by jemu sloužiti, jej podporovati měla. —
Hudba při službách božích byla ve starých dobách cirkve ne
znama a teprve s figurálním zpěvem uvedena jest do chrámů
v cirkvi západní; v církvi řecké nikdy neměla a posud nemá
mista.

Nejstarší ale 1 nejvice vhodný a vlastně církevní nástroj
hudební jsou varhany, kteréž bez pochyby z Řecka pocházejí
Varhan užívalo se snad již ve 4, jistě pak v 7. stoleti k in
tonováni při zpěvu chorovém; od stoleti 9. rozšířily se po
celém západě, zdokonalovaly se vic a více a počaly sloužiti
vůbec ku provázení zpěvu kostelního **

Kromě varhan neuživalo se ještě v 13. stoleti jiných ná
strojů hudebních při bohoslužbě. Hudba instrumentální potká
vala se hned při prvním vstoupení do chrámu a později vždy
s odporem ; vůbec považuje se za trpěnou a připouští se, roz
máhá-li pobožnosť a zpěvu mocnosti přidává, ne ale překáži-li
srozumitelnosti slov a pobožnosti, jakož jest při hudbě hlučné,
smyslné a lehkovážné na způsob hudby divadelní. Že vykračo
vala z náležitých mezi, byla častěji zapovidána 1 obmezována.
O hudbě chrámové přikazuje církevní sněm pražský: „Varhany

nepřehlušujte hlasu zpivajících a neurážejte mysli nábožné;
hra budiž vážna, prosta všeliké marnivosti a hledanosti, služ
bám božím úplně přiměřena. Uživání ostatnich nástrojů hudeb
nich, zvláště na venkově, budiž řídké a všude mirné. Rozléhavé
nástroje, kteréž hlukem a třepetáním přehlušují zpěv lidský,
buďte z chrámů vymýtěny. Dopouštějice hudbu instrumentální,
chceme nicméně a přísně žádáme, aby ničeho při ni nebylo,
což by lehkovážnosť, světský smysl a vkus divadelní prozrazo
valo. Skladby a neobyčejné přechody takové, kterýmiž
se vášeň prudká. vyjadřuje, nijak nenáležeji k bohoslužbě.

*) L. c. str. 90.
+) Thalhofer I. c. str. 563.

Skočdopole, Pastorálka. 6
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V neděle adventní a postní zakazuje se instrumentální hudba
ve chrámich na prosto. — Při mši svaté v čas pozdvihováni i
samy varhany umlkněte anebo se na nich přednášej velmi
jemná a vážná melodie. Misty obyčejné intráty hlediž duchovní
správce odklditi Také nesluši, aby provozování hudebních
mší, anebo snad až jména zpívajících, jako na pozváni obecen
stva, se ohlašovala. Zpěváci a hudebnici provozujte své umění
v chrámě s nábožnosti a skromnosti, pamatujice, že zaměstnání
jsou při službě boži“*).

S 14. Bohoslužebné konání a pohyby.

Liturg vykonává posvátnou službu větším dílem stoje.
Stání naznačuje u kněze obzvláště ochotnosť ve službě boží.
Věřicím neni vůbec nařizena postava těla při službách božích **).
Starobylý jest obyčej, že křesťané poslouchají evangelum sto
jice a že podobně konají modlitby od velikonoc až do letnic,
na každý veliký svátek a každou neděli po celý rok. Stání
při modlitbě a službách božich vůbec naznačuje radostnou
vzpomínku na vzkříšení Páně a jest znameni radosti, že vykou
peni a do počtu ditek božích přijati jsme. — Kromě mše svaté,
svátosti a svěcenin přikazuje se v liturgii stání při marianské
antifoně na závěrku hodinek církevních každou neděli (počinajíc
od prvnich nešpor t. j. v sobotu odpoledne) pocelý rok, v čas
velikonoční ale každý den. Kdo chce dosáhnouti odpustků, jež
povolil papež Benedikt XIV. na modlitbu Anděl Páně (v čas
velikonoční: „Raduj se, nebes královno“, s příslušnou modlitbou),
koná pobožnost tuto stoje v tytéž doby a časy, jakž dle litur
gických zákonů pro antifonu závěrkovou při hodinkách přede
psáno jest, jindy kleče**“).

*) L. c. (str. 97.)

s ) Jediné k tiché mši předpisuje misál (Rubr. gener. tit. XVII. n. 2.),
aby přítomní klečeli také v čas velikonoční, kromě když evangelium se čte.

s) Dekretem ze dne 3. dubna 1884povolil Lev XIII., aby odpustků na
tuto modlitbu daných účastní byli. kdož pro skutečnou překážku (legitimum
impedimentum) kleknouti nemohou, kdož nemodlí se zrovna za klekání (ad
aeris campani signum) a kdož. neumějíce modlitby té fíkati, modlí se pět
kráte Zdrávas.
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Sedění liturga při službách božích jest znamení důstoj
nosti, má místo při slavné mši a zvláště při bohoslužbě ponti
fikální vůbec a při výkonech biskupských obzvláště.

Stání a seděni jest obecná a jako základní postava těla
při veřejné bohoslužbě; v této postavě vykonává liturg veškeré
rubrikami nařízené pohyby anebo z ní přechází k nim.

Nejčastější obecné výkony a pohyby liturgické jsou:
1. Znamení kříže a žehnání sebe i jimých křížem. Mezi litur
gickými výkony zaujímá čelné misto znamení sv. kříže. Pože
hnávati se křížem při modlitbě a při každém důležitém jednání
jest jeden z nejstarších obyčejů křesťanskýchv životě nábožen
ském 1 obecném. Rovně tak nalézá se znamení křiže již v nej
starší liturgii; svěcení a žehnání konala se vždy ve způsobě
kříže, při udělování svátostí, při oběti mše svaté bylo znamení
kříže obřad velmi častý jakož i posud jest.

Křiž dělá se v liturgii trojim způsobem: a) Obecný neb
malý kříž, jenž jest znamenání čela, úst a prsou palcem pravé
ruky ve způsobě křiže. Timto způsobem dělá se v liturgii křiž,
kdykoli kněz dotknutím fysickým někoho křížem znamená (n.
p. na křtu, při posledním pomazání), anebo sebe samého před
kázáním, prve nežli evangelium čte při mši anebo vůbec pro
lid. 6) Kříž latinský aneb veliký, jenž se dělá celou pravici
dotknutim čela i prsou, ramene levého a pravého. Ve způsobu
tomto dělá se kříž na počátku mše, při introitu, před početím
hodinek cirkevních a kdykoli se říkají slova: Adjutorium no
strum ect. Deus in adjutorium meum intende, Divinum auxi
lhum. c) Celou rukou ve způsobu kříže latinského směrem
k osobě umebo věci při žehnání; podobně dělá se křiž také cibo
riem, monstranci, částečkou sv. křiže, svatými ostatky, uděluje-li
se jiml požehnání.

Žehnání sebe znamením kříže jest veřejné vyznání kře
sťanské víry v Ukřižovaného a v nejsv. Trojici; jest symbolické
vyjádření základního pravidla života křesťamova,že všeliké skutky
počinati a konati sluši s Bohem, pro Boha skrze Syna jeho
Ježiše Krista v Duchu svatém; jest 1 připomínka a naučení,
že viru svou smýšlením, slovy a skutky osvědčovati máme a
že milost vykoupení Kristova nemůže v nás působiti, leč
konáme-li sami horlivě dilo vykoupení svého, sebe přemáhajice
a křiž svůj nesouce. — A takto jest žehnání sebe velice vý
znamný obyčej křesťanský, jest symbolická modlitba a sym
bolické vyznání naděje, že skrze křiž Kristův dosáhneme sily
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proti nepřiteli, pomoci a ochrany v potřebách tělesných i
duchovních.

Podobný význam má liturgické žehnání osob a věci ve
způsobě křiže, obzvláště pak vyjadřuje se jim slavné vitězství
Kristovo nad moci temnosti, bludu a hříchu, napravení násled
kův hříchu, dokonání lidské spásy skrze smrť na křiži.

2. Polibená liturgické znamená lásku, pokoru a poctu,
jmenovitě když se líbá posvátné roucho při oblékání, ruka pon
tifikantova; téhož významu jest líbání svatýchobrazův, ostatků,
křiže, oltáře atd.

Lábáním oltáře v liturgii mešní naznačuje se úcta, kterou
Kristu vzdáváme, obcování naše s ním a se svatým!', jichž
ostatkové v oltaři a na oltáři jsou. Líbání evangelia po pře
čtení jeho jest vyznání, že kněz nade všecku moudrost miluje
evangelium Páně. — Polibení po „Pax Domini“ zastupuje
někdejší obyčej, vedle něhož ve staré cirkvi křesťané sebe
vespolek libali, nežli ke stolu Páně přistupovali; dávali pak
nejprve klerikové polibení biskupovi a potom sobě vespolek;
a podobně muži mužům a ženy ženám polibeni dávali. V po
zdějších dobách zaveden jest obyčej, podávati k polibeni ta
bulku s obrazem Ukřižovaného aneb objímati se ramenem bez
polibení. Dle nynější liturgie objimá se pouze kněžstvo zaměst
nané při slavné mši (anebo líbají jen pacifikál, jejž byl cele
brant prve políbil), členům choru (kanovníkům) a předněj
ším laikům, zvláště patronovi kostela nebo zástupci jeho, oso
bám v úřadě postaveným a zastupitelům obce dává se líbati
pacifikál (instrumentum pacis), a sice při mši jenom některým
(ne však osobám ženským), jakž kde od dávna obyčej jest.
Objimání a polibeni toto jest, jakož i onen starobylý obyčej
byl, vyznání a utvrzení lásky a smiřlivosti, přátelství a od
danosti*).

Téhož významu jest polibeni, kteréž dávají konsekrujici
biskupové nově konsekrovanému, ordinujicí biskup nově ordi
novaným kněžím.

9. Klečení. Kromě času velikonočního, neděli a velikých
svátků klečeli za starodávna věřici při službách božich z vět
šlho dilu a klečice vykonávali vůbec modlitby domácí a sou
kromé. Před některými modlitbami vyzýval jáhen celé shro

*) Viz v Časopise katol. duchovenstva r. 1888. str. 409. „Podávání kro
páče a pacifikálu laikům.“ |
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mážděni, aby pokleklo. — Klečení a poklekání bralo se vždy
za výraz klaněni, úcty a skroušenosti, snažné a pokorné prosby,
a tento jest jeho význam v liturgii a vůbec; protož i kleká
nábožný katolik do chrámu vstoupiv anebo vůbec vel. svátosti
se klaněje, protože úctu a skroušenosť budí v jeho duši vědomi
o božské přitomnosti, svatosti a neskončenosti. — V liturgu
předpisuje se poklekáni buď na jedno koleno anebo na obě;
klečení na obou kolenou nařizuje se, kdykoli déle trvá pro li
turgický text (modlitby) aneb pro uctění velebné svátosti, při
pozdvihování, podávání, výstavě a okuřování“).

Pokládání se na zemi (humi prostratio) znamená nejhlubší
bolest a vroucnější skroušenosť; u národů východních nalézá se
i v obyčejném životě od časů nepamětných. V latinské liturgi
předepsáno jest na veliký pátek na počátku sv. obřadů toho
dne, pak v ritu svěcení vody křestné při litaniich, při vyšších
posvěcenich, při konsekraci biskupa, při oblékání v roucho ře
holní a při skládání slibů řeholnich.

4. Odkrývání neb obnažování hlavy. Při mši svaté, při udě
lování svátosti, při svěceních a žehnánich, při všech úkonech
s'velebnou svátosti a vůbec při každé modlitbě objevuje se
kněz maje hlavu nekrytou. U věřících vesměs obyčej jest, že
muži se modlí majice hlavu nekrytou a že vcházejíce do chrámu
aneb jdouce'mimo chrám, obraz atd. odkrývají hlavu, — ženy
pak i ve chrámě maji hlavu pokrytou. Základ obyčeje tohoto
jest nařízení sv Pavla v 1. epišt ku Korint. 11, 4 5**). Od
krývání hlavy při modlitbě a službách božích jest u křesťanů,
hledime-li k opačnému obyčeji Židův i pohanů při modlitbě hlavu
zahalujících na důkaz své úcty, znamení důstojnosti křesťana
povolaného ku svobodě synů božích; hledime-li k obecnému
mravu evropskému, jest to znamení úcty.

5. Sklánění hlavy a těla (inclinatio) má význam úcty a
pokory. A protož katolický křesťannakloňuje hlavy, když vešel
do chrámu a když odtud odchází, když se požehnání uděluje,
kdykoli vědomě a z úmysla Bohu se klani. Dle liturgických
rubrik rozeznává se sklánění těla a skláněni hlavy. Sklánění
těla (inclinatio corporis) jest dvoji: profunda, kteréž jest úklona
hlavy a plecí tolik hluboká, že by prsty rukou vztažených sa
haly ku kolenoum; media jest mírné sklonění hlavy a pleci

*) Hartmann, Repertoriun S 92.
**) Viz výklad Sušilův k tomuto místu str. 240. a 241.
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PSkláněná hlavy jest dle rubrik troji: magna, profunda, hluboké
uklonění hlavy spolu s pohybem pleci, n. př. při jménu Ježiš,
media jest naklonění hlavy aniž by se naklonilýy spolu plece, a
děje se při jménu Marie, parva jest lehká úklona hlavy, n.př.
přijménu svatého v den svátku nebo památky jeho*).

Vzpřímení hlavy značí důvěru, s jakou vyslyšení proseb
svých s nebe očekávámeé.

6. Pozdvihování a spínámí rukou jest od dávna způsob
křesťanský při modlitbě. Ruce pozdvižené znamenají mysl
k Bohu pozdviženou, znamenají touhu naši po slitování božim,
potřebu milosti a pomoci s hůry. Pozdvižené ruce skládají anebo
spinají se na označení ducha v Bohu sebraného, a svírají se
prsty přeloženými na znameni největši skroušenosti a nejsnaž
nější žádosti, jako bychom milost a slitování boží pevně po
jmouti a držeti chtěli. Dle liturgických předpisů spinaji se ruce
na závěrku modliteb při jménu Ježiš aneb „in unitate,“ při
svěcenich, které se mimo mši konaji, před absolucí, prve nežli
se rukou uděluje požehnání atd.

Pozdvižení a spolu vrozestření vukou častěji se podle
rubrik děje při modlitbách (jmenovitě při mši) a označuje, že
kněz jako sbírá modlitby všech; znamená 1 touhu po vyslyšení.

Vzkládání rukou aneb jenom jedné znamená 1 působi 0
chranu božskou a požehnání boží, udělování Ducha svatého,
nadpřirozené moci a milosti boží vůbec; při mši sv. znamená
vzkládání rukou ma obětní dary, že oběť zastupuje člověka
a že jemu smiření zjednává.

ď. Tepání prsou jest naznačení nedostatečnosti a hřišnosti
naší, jakož 1 vroucnosti a skroušenosti, s kterou za odpuštění
a slitování prosíme. A protož děje se při vstoupení do chrámu,
při uctění Boha v nejsv. svátosti a vůbec při klanění, poně
vadž vědomi o bezprostřední přitomnosti boží a pravá úcta
k Bohu nemůže odloučiti se od vědomí o naší nedostatečnosti
a nehodnosti.

o. Oči liturga jsou při bohoslužebných výkonech větším
dilem sklopené, na znamení úcty a pokory; podobnějest 1lidu
zachovati se při službách božích. Pozdvižčeníočí, jakož misty
v rubrikách se předpisuje, znamená pozdvižení srdce k Bohu
a důvěru v Boha.

*) Rubriky misálu a jiných knih liturgických udávají, kdy se jaké sklo
nění děje. Hartmann, Repertorium $ 91.
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C. Liturgické symboly, posvátné věci a obecné potřeby boho
služebné.

Výkony liturgické na mnoze nesou a vážou se k jistým
předmětům, kteréž dílem k důstojnosti, vnějšímu zvelebení a
subjektivné působnosti všeho kultu přispívají, a dilem ku pro
vádění svatých úkonův a obřadů jakožto hmotnost (materia)
svátosti a svěcenin potřebny jsou, a kteréž vedle vlastního
účelu svého i význam symbolický maji.

Symbolický význam maji pak buďto již pro vlastní při
rozenost a podstatu, poněvadž mezi nimi a pomysly nadpři
rozenými nějaká podobnost patrna jest a v oči padá, aneb pro
zvláštní jim daný útvar, kterýž jim významu symbolickéhote
prve dodává.

Tyto předměty vůbec nazýváme posvátné věci a potřeby
bohoslužebné, a čitáme k nim obzvláště chrám, jeho zařizení a
přislušenství, roucha, nádoby a náčiní bohoslužebné, olej, vodu,
sůl, světlo, kadidlo.

$ 15. Chrám katolický.

Jméno chrám náleži mistu, kteréž jest výhradně službám
božim věnováno a všem věřícím bez rozdilu přistupno*“). Pod
statné znaky chrámu jsou: 1. Jest majetek církevní a nepři
poušti vlastnictvi soukromého; 2. při chrámu mohou se zaklá
dati nadace zbožné; 3. má věži a několik oltářů; 4. může býti
za cil cesty procesim; 5. nabýva konsekrace biskupské; 6. pod
léhá visitaci biskupově; €. může býti za sidlo duchovní správy ;
©. veřejnost jeho závisí ne tolik na veřejnosti vchodu, jako na
tom, že vlastník půdy okolní nemá práva, přistup ke chrámu
zamezovati““).

Význam chrámů jest podle názoru katolickéhotroji; chrá
mové jsou totiž: 1. pro skutečnou přítomnost boži obraz věč
ného království Kristova v nebesích; 2. pro stálé shromažďovánilidukřesťanskéhovnichobrazcirkvenazemi;| pro

*) 9. R. C. 22. července 1855.
**) Barbier de Montault, Traitě pratigue de la construction, de Vameu

blement et de la décoration des églises. Tome I. liv. I. chap. 1.
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milosti zde rozdávané obraz království božího v nás. V tomto
významu katolických chrámů záleží důstojnosť jejich.

Na důstojnost chrámu křesťanského ukazují také jména,
kterýmiž se nazývá. Latinské jméno ecclesia vyznamenává, že
chrám jest misto, kdež věřicí se shromažďují. Slovem domus
(Dóm) naznačuje se chrám za veliký dům Boha všudy přitom
něho, za střed příbytků lidských, kolem něho se nalézajících ;
tentýž význam má české slovo chrám, kteréž znamená etymo
logicky tolik, co příbytek. Německé slovo Kirche a některým
Slovanům obyčejné cerkva jest totéž co řecké kyriaka, dům
Páně, domus Domini. České, polské a staroslovanské jméno
kostel odvozuje se od latinského castellum (tvrze), poněvadž o
krouhlé tvrze římské častečně sloužily za vzor starobylé kře
sťtanské architektuře netoliko na východě, ale i na západě,
zvláště v krajinách podunajských *)

Každý kostel katolický jest Bohu věnován, pro kterouž přiči
nu i dům boží, chrám Páně se nazývá. Nic však méně dává se chrá
mu po některém tajemství božím aneb po některém ze svatých
určité pojmenování, čiťulus, tak že Bohu zasvécen jest na toto
jméno čili na tento název. Nejčastěji označuje název kostela
zároveň patrona; správně však třeba jest činiti rozdil mezi slovy
Uitulus a patronus; slovo titulus zajisté vztahuje se k názvu či
pojmenování kostela, slovo patronus k mistu, obci, farní osadě
aneb řeholní společnosti, kdež anebo při kteréž kostel se na
cházi**).

Hlavní t.j. veliké a skvostné chrámy slovou dasihky,
ježto se rozeznávají na velké a malé (majores, minores); jménem
timto se naznačuje, že ve chrámu křesťanském se pocta děje
a oběti přinášejí krali králů ***). Kathedrálmí slove předni chrám
diecésní se stolcem biskupským (cathedra episcopi); určitěji
slove patriarchální, primaciální, metropohtmá podle důstojnosti
neb titulu biskupa. Kollegiátní slovou chrámy, ve kterých neni
stolice biskupské a kdež veřejné služby boží a církevní ho
dinky vykonávají kanovnici kapituly světské (neřeholní); kde
zastávají službu kanovnici řeholní (canonici regulares), slove
chrám Konventní.a jest-li hlavou řeholní společnosti opat, nazý
vá se chrám opatský. Chrám farní jest ten, který zároveň sdu

*) Časoris Method r. 1890. str. 91.
**) Barbier 1. c. chap. 20.
i) Barbier l. c. chap. 18.
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chovní správou farní osady poručen jest péči faráře; tento pak
jest 1 správce kostela (rector ecelesiae).

Mateřský kostel a fihálmí (ecelesia matrix, filialis) jsou
pojmy souvztažné; filiální zajisté nazývá se kostel, který ko
stelu farnimu jest podřizen a na něm závisí tak, že buďto jen
kněžstvo farního kostela v jisté dni anebo za jistých podnětů
tam služby boží koná, anebo jest-li při nich zvláštní kněz, že
tento jest faráři poddán a jménem farářovým koná, co buď
tento jemu dovoluje, aneb co dle zvláštních ustanovení od bis
kupa potvrzených jemu konati přisluší*).

Kostely farnl jsou obyčejně zároveů s obročím farnim po
ručeny ochraně a péči patronů, kteřiž podle obecných zákonů
cirkevnich a zvláštních ustanovení občanských povinni jsou,
aspoň do jisté miry a při nedostatku jmění kostelního, věsti
náklad na opravy kostela a jeho udržení v dobrém stavu**).
Kostely filiální obyčejně nemají patrona a stran udržování a
správy podléhají zádušním starostům (advocati ecolesiae, Kir
chenvogt). Udržuji se obyčejně nákladem svého jmění anebo
skrze příplatky těch, kterým ma tom záleži, aby se filiální
kostel zachoval**“).

Kdo na svůj náklad vystavěl filiální chrám, povinen jest
dle rakouských zakonův 1 za jeho udržování se zaručiti T).

Obyčejně náležeji k jednotlivým chrámům jisti kněží
(aspoň jeden), kteři tu povinni jsou konati, co jim úřad jejich
ukládá, jako jsou povinnosti- správy duchovní, kanonické ho
dinky vchoru. Kněžstvo jistému chrámu tak přidělené, že v něm
jisté povinnosti úřadní vykonávati zavázáno jest, slove v olr
kevní řeči clerus ecelesiae adscriptus. Jest li při ústavech církev
nich (m. př. seminářich) zvláštní kostel, třeba 1 farnimu byl

*) Dle dvor. dekretu ze dne 14. srpna 1793 i ten kostelse v Rakousku
nazývá filialní, při kterém jest plná a samostatná duchovní správa, pak-li
duchovního správce k nim presentuje farář kostela farního, ku kterému tento
druhý kostel byl před časy v poměru podřízenosti jakožto filiální ve vlastním
smyslu obecném. (Helfert, Darstellung der Rechte, welche in Ansehung der
heiligen Handlungen, dann der heiligen und religičsen Sachen sowohlnach
kirchlichen, als čsterreichisch-birgerlichen (zesetzen stattfinden. S 129.

a ) Borový, Slohtcírkevní $ 131. Aichner, Compendium juris canonici $ 231.
***) Jaksch, Gesetzlexikon 7. Band „Baufiihrune.“
+) Patronátu nad kostelem filiálním nabývá (per praescriptionem), aniž

se ho může potom zříci, kdo za jistou dobu plnil povinnosti patrona. (Nález
nejv. správn. soudu ve Vídni 6. června 1888.)
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podřízen, jsou kněží v ústavě bydlici chrámu tomu připsání
Rovně tak připsání jsou řeholnici kostelu při klášteře “),

I. Posvátné stavitelstvi.

Jako umění posvátné vůbec podstatu a cil bohoslužby a
všeho křesťanství znázorňuje a skutkem tim platně pomáhá
účelům křesťanství samého: tak posvátné stavitelství obzvlaště
zobrazuje všecken význam a veškeru důstojnost křesťanského
chrámu; poněvadž pak tento jest v trojim ohledu zobrazeni
království božího, jest posvátné stavitelství nejdůležitější odbor
umění posvátného.

Základní myšlénky křesťanského názoru o chrámu a bo
hoslužbě zobrazovaly se za prvých dob cirkve v obyčejích a
zákonech, kterýmiž předepsán byl řád služeb božích a způsob,
jak by se lid křesťanský při nich zachovati měl. V řádu a
způsobu tomto spatřují se základní rysy chrámu křesťanského,
kteréž jsou symbolické znázornění víry, že Kristus mezi věři
cimi přítomný se tu obětuje. Kříž byl základní podoba chrámu
křesťanského nejprve aspoň uvnitř. —- Dokud ještě sloužily za
chrám světnice v domích a katakomby, byl již oltář a kněz od
věřicíich oddělen; to bylo oddělení dle šiřky (na příč). Shro
mážděnáa obec křesťanská sama rozdělovala se dle pohlaví na
dvojí časť nebo stranu“*). To bylo oddělení ná délku, obé pak
oddělení tvořilo způsob kříže. Ramena křižová oddělovala kněze
a lid; kratši čásť kříže představovala se mistem, kdež byl oltář
a kněz, delší čásť byla zobrazena lidem shromážděným.

Nejstarší svědectví dále dokazují. že oltář byl ve východní
části a že vždy voleno bylo za staveniště místo povýšené,
v soukromých příbytcich aspoň, pokud možno, nějaká světnice
hořejší, povýšená.

Když ve 4. stoleti stavěti se počaly chrámy křesťanské,
stará tradice symbolická nejen se zachovala, nýbrž i vněi
vnitř úplněji provedena byla. A jakkoli v rozdilných časech
rozdilný sloh při stavbě chrámů panoval, symbolika křesťanská
nejen v pozadi neustoupila, nýbrž věk od věku se vyvinovala
v umění křesťanském.

1. První výraz křesťanského názoru o chrámech byl sloh

*) Hartmann, Repertorium rituum $ 33.
**) I, Pin. 2, 11.
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basilikový, v němžto stavěly se první chrámy. Vnitřní úprava
basilik těchto byla: Na východní straně nacházela se časť
chrámu oddělená od lidu, chor nazvaná; chor byl dvojí: horni
a dolní. — „Horná chor měl na východní straně apsidu (apsis),
t. j. výklenek polookrouhlý, na hoře sklenutý. V apsidě nejdále
na východ stála vyvýšená kathedra (stolec biskupský), vedle
ní v polokruhu sedadla kněži. To bylo vlastní presbyterium.
K apsidě přiděláno bylo leckde vedlejších apsid a sice v pravo
pastophortum (prothese) na uschování darův obětních a kněh
bohoslužebných, v levo dtakonikon, v němž prodlévah a se oblé
kali klerikové před počátkem služeb božich.

Před kathedrou, téměř uprostřed horního choru, několik
stupňů povýšený stál oltář, zhusta nad malou kryptou; pro
stora hned před oltářem sloula tribunál. Horni chor byl od
dolejšíiho oddělen mřížkou (zábradlim, cancelli), kteráž byla
opatřena dvířky; ve mnohých basilikach oddělen byl horni
chor drahými oponami. Za chorem hornim, dolů na západ po
činaly se lodi chrámové. V některých basilikách byla ještě loď
příčná mezi horním chorem a lodi obdélnou; střed jeji sloužil
za dolní chor, t.j. misto pro zpěváky a nižší duchovenstvo;
také tu byla dvě vyvýšená lešení (empory, ambony), z nichž
postavené na jižní straně sloužilo ku čtení epištoly, na severni
ku čtení evangelia. V tu stranu k lodi obdélné přehražen byl
chor dolní zábradlím.

Prostranství určené pro lid věřící bylo podlouhlý čtver
hran a nazývalo sejiž tehdy loď (navis) kteréž pojmenování se
zakládá v tom, že cirkev záhy obrazně jmenována byla lodi,
anaž plyne po moři světa k přistavu věčnosti. Loď chrámová
dělila se dvěma neb čtyřmi řadami sloup% ve tři nebo paterý
lodi, z kterých prostřední byla nejvyšší a nejširší. Kde scházela
loď příčná, tu sloužila čásť ohražená lodi prostřední za dolejší
chor. Věřící měli mista v lodi; na pravo (na jih) bylo mužské
pohlaví, a sice nejbliže k presbyteriu mnichové, za nimi mládež
dospělá, potom muži s malými pacholaty; na levo bylo ženské
pohlavi, nejprve matrony (vdovy, ježto se po druhé nevdávaly)
a Bohu zasvěcené panny, za nimi dospělé dívky, potom ženy
s malými dívkami.

Z lodi chrámových v tu stranu k západu byly dvéře,
jedny prostřední a dvoje poboční; u dveří, a tedy na nejzazším
konci lodi, měli misto své čtvrtá třída veřejných kajicniků
(consistentes) a katechumeni.
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K lodi přiléhala na západě kobka (sině narthex); u ně
kterých kostelů byla ještě druha kobka, obyčejně prostora ne
pokrytá, obstavená sloupením čili chodbami krytými. Kde byly
kobky dvě, sloula prvá vnitřní (narthex interior), druhá pak
vnější (exterior, také vestibulum, atrium, nádvoří). V kobce u
dveři chrámových stála 3. třida kajicniků (prostrati), na zá
padní straně kobky stála 2. třida (audientes); také směli tu při
některých částech bohoslužby prodlévati Židé, pohané a kacíři.
Kde nebylo nádvoři, tu nalézaly se v kobce nádoby s vodou ;
kde nádvoři bylo, stála u prostřed veliká štoudve s vodou, aby
se vstupující do chrámu omývali aneb pokropovali. V chodbách
kolem nádvoři stála 1. třida kajicniků (hyemantes). Na mnoze
sloužilo nádvoři také za hřbitov.

Toto vnitřní rozdělení zachovalo se v podstatě i později,
když chrámy se už nestavěly ve slohu basilikovém.

Charakteristické známky slohu basilikového jsou: Zevnějšek
neúhledný, obdélný čtverhran s apsidou na východě, směr rovno
běžný (horizontální); uvnitř nádhera 1bohatství, sloupy a pilíře,
kterýmiž se loď dělila“ Mezi horním chorem a lodi pnul se
oblouk vitězný (arcus triumphalis), obyčejně velmi nádherný a
bohatě ozdobený. Stěny lodi střední stály na sloupech spojených
klenutim a vynikaly vysoko nad stěny lodi pobočnich, nad
kterými otviraly se někde galerie vtu stranu do chrámu klodi
střední. Stěny v choru a střední lodi ozdobovaly se malbami
neb mozaikou. Okna byla v okroublý oblouk sklenutá, malá,
koberci neb průzračnými plochami mramorovými zakrytá. Strop
byl pouze trámový a někde tabulovaný. „Podlaha byla velmi
uměle barevnými mramory vykládaná a kasety stropu tabulo
vaného zářily pozlacenými řezbami. Také tu nechybělo nádher
ného nářadí a tepichů; a již ta péče, s jakou ambony a celé
ohraničení choru ozdobeny byly, svědčí o tom, že si umění
křesťanské svou vlastní dráhu raziti počalo.

Věží nebylo v 6. a 7. stoleti při basilikách; a ještě vůbec
v l.tisicileti stavěly se vedle chrámů věže nevysoké, čtyrhranné
nebo kulaté s nizkou střechou jehlancovitou nebo kuželovitou.

Vedle chrámů basilikových nalézaly se obyčejně ještě
stavby vedlejší (exedry) s půdorysem osmistranným anebo ku
latým (rotundy). Nejdůležitější mezi nimi byla daptisteria, t. j.
malé chrámy, obyčejně kopuli pokryté a k udělování křtu vý
hradně ustanovené; uprostřed nich stála veliká mramorová
křtitelnice.
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Mimo to nacházely se nezřidka při basilikách krypty pod
zemní, ježto byly samostatné kaple pod oltářem anebo pod
celou basilikou. Zde chovaly se ostatky mučennikův a svatých,
a konaly se i služby boží za zemřelé, neb i některé zvláštní
pobožnosti.

Sloh basilikový vyvinul se v Rimě a udržel se v západních
a vůbec ve všech krajinách, kam se bylo z Říma rozšířilo ná
boženství křesťanské. až do konce 1. tisíciletí, a ještě potom ne
ztratila se forma basiliková zcela, ač již v románském slohu
se prováděla, jak to viděti na kostele sv. Jiří na hradě praž
ském z r. 1142

2. Sloh byzantský vyvinul se na východě ze slohu basili
kového. Z počátku měnila se zděděná tradice křesťanská ve
stavitelství jen ponenáhlu, podlouhlá forma basiliky krátila se
ve formu čtvercovou nebo kruhovou, jižto bylo snadno kopuli
(bání) sklenouti. Jako forma basiliky obdélné představovala
kříž latinský, tak tuto čtvercová rovnoramenný křiž řecký.
Sloh byzantský se počíná 6. stoletim a rozšířil se na východě
v zemích řeckých a slovanských. Vzápadních zemich se také
stavělo ve slohu byzantském, ale nikdy tolik, aby basilka byla
v zapomenuti vešla, jako na východě. Charakteristická známka
slohu toho jsou skupení měénšíchkopulí kolem jedné největší
prostřední. Nejpamátnější stavba slohu byzantského jest chrám
svaté Zofie v Cařihradě (530—537).

3. Sloh románský. Od závěrku 10. stoleti počal se podle
slohu basilikového vyvinovati na západě sloh nový, románský,
důležitý to pokrok v umění křesťanském. Ačkoli již basiliky
některé se stavěly ve formě křiže (a tedy s příčnou lodí), vy
mkla podoba křížová úplně ve slohu románském.

Uvnitř zůstala apsis a poloha oltáře tatáž, co v basilikách.
Chor (sanotuarium) při rostoucím počtu kněží řeholních a ka
novníků byl prodloužen a pro krypty, nyní vůbec dělané, po
výšen. Odloulkvítězný zůstal též při slohu románském; do ramen
křižových vedou vysoké oblouky průjezdné (Schwibbogen) a
na východních koncích těchto ramen nacházíme též apsidy;
někdy se též poboční lodi táhnou dále za lodi příčnou a ukon
čuji se vedle hlavní apsidy menšími apsidami nebo rovnočárně.

Sloupy střídají se v románském slohu s pilíři a dělají,
půlkruhy jsouce svrchem spojeny, dlouhé loubení, na němž
oddělená a půlkruhová stěna s okny spočívá. Úprava piliřův a
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sloupů vyniká mnohými zvláštnostmi; sloupy jsou nizké a velmi
hmotné, hlavice jejich velmi rozmanité.

Okna jsou vice úzká nežli široká, nahoře sklenutá do.
okrouhla. Střední loď zakrývala se ještě stropem plochým ; lodi
vedlejší klenuly se.

Největší proměnu, naproti basilikám, jevi při slohu ro
mánském zevnějšek. Portály (hlavní brány do kostelů) dosa
hovaly veliké ozdoby bohatstvím jednotlivých části, sochami,
praci kamenickou, praci vypuklou (relief). Věže, až do 10. sto
leti jen zřídka vidané, stavěly se hustěji a do stavby chrámové
organicky se vtahovaly, ač i později ještě stavěly se věže o sobě
stojici. Štavěly pak se buďto na západní straně chrámu nebo
na východni; na západě byla předsíň chrámová již dolní část
věže. Okna věžová bývají na dvé rozdělena sloupkem uprostřed
postaveným. — V Čechách vystavěno bylo od 11. do 13. sto
leti mnoho chrámů románských, mezi nimiž obzvláště vynikaly
chrámy velikých klášterův ; av-ak velebné stavby ty namnoze
zničeny jsou ve válkách husitských; menšich zachoval se podnes
veliký počet.

4, Sloh gothický se počiná stoletim 13. Charakterická jeho
známka jest lomený oblouk (Spitzbogen), odvážná výše piliřů,
klenby, věži a neskončeně rozmanitá, vždy ale jednou myšlen
kou vázaná ornamentika, plná poesie křesťanské, výtvor obraz
nosti veskrze nadchnuté a živené věrou křesťanskou. Dóm
v Strassburgu, Frankobrodě, Rýnském Kolině, Svatoštěpánský
ve Vidni, dóm v Řezně, Svatovítský v Praze Svatobarborský
v Kutné Hoře a j. V. ve všech zemich evropských jsou skvělé
památky z časů gothiky.

5. Sloh renmssančná. Se studiem klassickým, zvláště v 15.
stoleti horlivě pěstovaným, nabývalo i staré umění klassické
vice a vice otitelů. V Italii již v 15. stoleti znova se křisil
starý sloh římský z doby císařův, ano 1 starořímský způsob
okrasy vešel tu opět v uživání. Obnovené umění staroklassické
dostalo jméno renaissance (znovuzrozeni).

Že sloh tento jest původem svým světský, pohanský,
hodi se méně ku stavbám církevním; idea křesťanského chrámu
nedochází tu svého výrazu, symbolika křesťanská v něm za
chází. V 17. stoleti začala se stará přísná renaissance kaziti;
chtějic tvořiti skvostnost a nádheru, opouštěla čisté umělecké
formy, hromadic ozdobu na ozdobu. Duch pravého umění tratil
se v té miře, v kteréž mizela hluboká pokora a radostná víra
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věků předešlých. Pozdní renaissance (tak zvané 7ococo,vzniklé
za Ludvika XIV.) opustila již všecka pravidla umělecká, po
zbyla téměř všeho smyslu uměleckého, hledic nedostatek ducha
a myšlénky zakryti přerozmanitými, malichernými a nevkusnými
ozdůbkami (sloh parukový)

Z úpadku svého počíná se stavitelský sloh povznášeti
k lepšímu pilným studiem a spravedlivějším oceňovánim slohů
klassických, románského a gothického*).

II. Stavba chrámu; vnitřní rozděleni.

1. Ku stavbě nového chrámu jest biskupského svolení
třeba ; zároveň se žádosti předkládá se biskupovi nákres bu
doucího chrámu. Vedle zákonů rakouských potřebnojest i schvá
lení úřadů civilních, kterýmž se nákres také ovšem předkládá.

Na počátku stavby světi se základní kámen (lapis angu
laris) skrze biskupa nebo kněze k tomu zvláště splnomocně
ného. Na večer před dnem ku svěcení ustanoveným vztyčuje
se kříž dřevěný na tom místě, kde hlavní oltář bude státi. Zá
kladní kámen ukládá se v pravém rohu přední části chrámové
na budouci straně evangelia a zobrazuje Krista, který jest zá
kladní kámen cirkve boži*“).

O základním kameni ustanovuje Pontificale, aby čtver
hranný byl a ostroúhelný ; na svrchu jeho vytesává se pamětní
nápis aneb aspoň letopočet, anebo vkládají se do vytesané
v něm prostory pamětný spis a jiné menši předměty (medaile,
běžné penize).

Při stavbě nových kostelů náleži, pokud možná, šetřiti
starých tradici a předpisů cirkevnich o poloze chrámu, o po
době křiže a vnitřním rozdělení prostory. MŠtaveništěnového
kostela budiž povýšené, suché, od přibytků lidských odloučené,
pohodlné a slušné, o kterýchžto vlastnostech biskupovi souditi
jest, nežli se počne stavěti. Pohodlnosť mista béře se v tom
smyslu, aby budouci kostel byl snadno přistupný a poměrně
blizký, aby nestál podle cest a míst hlučných, lomozných anebo

*) Viz pěkné dílo: Slohy stavitelské od nejstarších dob až na dobu
nynější. Sepsali Josef Niklas a Frant. Šanda. V Praze 1865. — Obšírné po
jednání Dra. Jana Bílého o církevním stavitelství v Časop. katol. duchov. r.
1960. — Liift 1. c. sv. 2.. str. 647—713.

**) Mat. 21, 42. Efes. 2, 20.
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neči-tých. Mista povýšená důležita jsou i ve zdravotním ohledu
i proto, že veškeré předměty v chrámu se nalézajici snáze a,
déle se v dobrém stavu zachovávají, netrpice vlhkosti. (Chrám
na mistě povýšeném znamená církev na skále vzdělanou *),
město na hoře ležici**) a sám sebou hlásá, že nic nemá společ
ného s obyčejnými příbytky lidi. Není-li staveniště svojí polo
hou povýšené, náleži staviteli skrze vhodná opatření zameziti
vlhkost.

Na chrám neni dovoleno uvaliti jakékoli servituty buďto
ve prospěch jednotlivých domův aneb obecenstva všeho, na př.
aby kostel byl zároveň za průchodiště veřejné, aby ze soused
nich domů byl bezprostřední vchod do chrámu aneb okno, při
kterém by obyvatelé, doma zůstávajice, účastnili se služeb
božích.

Starým tradicím nejlépe vyhovuje ta poloha chrámu, při
které jest přední jeho strana (apsis, čelo) obrácena k východu
tak, aby hlavní oltář byl naproti hlavnímu vchodu. Východ
připominá kolébku člověčenstva, spásu jeho skrze narození a
vzkříšení Syna božiho, jejž pismo přirovnává ke slunci vychá
zejicímu ; připominá 1 vlasť, do které navracuje se člověk po
dokonané pouti života vezdejšiho. Východ jest strana světa
odkud vychází slunce, jehož jasné světlo jest odznak pravdy
zvěstované skrze evangelium Kristovo. Stranu východní určo
vali středověcí stavitelé podle východu slunce v čas rovno
dennosti ***).

2. Vnitřní prostor chrámu vždy se dělil na tři části: loď,
presbyterium čili chor a svatyni (sanctuarium).

Lod (navis ecolesiae), určená pro lid věřici, jménem svým
připominá archu Noemovu a lodičku Petrovu, symbóly cirkve
katolické, ve kteréž jediné možno se uchrániti věčné záhuby
a která na rybaři Petrovi vzdšlána jest. Ve chrámech velikých
rozdělují sloupy čili piliře loď obyčejně mnatři podélné části
z nichžto prostřední jest nejvyšší. Mezi loďmi podélnými a
presbyteriem táhne se loď příčná, kteráž vypodobňuje ramena
kříže, jako loď podélná představuje delší čásť jeho trámu kol
mého. Loď příčná buďto jen uvnitř jest patrna, jakož prostor
mezi předními pilíři a presbyteriem, aneb ina venek vybočuje,
ze šířky loďove.

*) Mat. 16, 18.
**) Mat. 5, 14; Zjev. 21, 10.
+) Barbier I. c. chap. 3. a 4. Amberger, Pastoraltheologie II. 5 10%.
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Presbyterium (chor) vyznačuje se povýšenou polohou a jest
určeno pro kněžstvo a vůbec kleriky, jakož ijméno samo uka
zuje; ve chrámech velikých vedou k němu stupně — Nesrov
nává se socirkevními zákony, aby kdokoli z laiků zaujal misto
v presbyteriu “). V kostelích farních a vůbec takových, kde
není kněži a kleriků, kteří by za služeb božích v presbyteriu
své misto zaujali, povoluje se, aby laikové tu bývali; v koste
lích takových obmezuje se presbyterium na tu čásťjeho, která
slove svatyně (sanctuarium), nejbližší okoli oltáře hlavního.
Tato jest ve velkých kostelich přední čásť presbyteria aspoň
o jeden stupeň povýšená, v kostelích menších oddělená mřížemi,
kteréž vlastně náležeji a v kostelich velikých také se nalézají
tam, kde loď se končí a presbyterium počíná.

Mnoho záleži na dobré podlaze ve chramech; mramor
anebo jiný tvrdý kámen brání nečistotě, kteráž hubi veškeré
nářadí a všecky ozdoby. Dlaždice hliněné a cementové nemají
dostatečné tvrdosti ami stálosti, a protož nehodí se dobře za
podlahu kostelní. Nejbližší okoli oltáře hlavního, sanctuarium
vůbec, vyznačuje se ozdobnou a jemnou dlažbou. V dobách
starého a středního věku zdobila nezřidka velmi vzácná mo
zaika půdu chrámovou, důmyslná symbolika zobrazovala vitěz
ství světla nad temnosti, principu božského nad principem
zlým. Vždy ale zakázáno bylo, vytesávati, sestavovati nebo
malovati na podlaze křiže a jiné svaté obrazy, dějiny nebo
náznaky svatých tajemství.

Vnějšek chrámu ovšem rozdilný jest podle jeho velikosti,
slohu a zvláště nákladu, jaký se naň obrátiti mohl. Staré tra
dice a předpisy církevní žádají, aby před vlastním vchodem do
chrámu byla kobka (atrium); tato pak, pokud jen možná, ozdo
bena budiž křižem slušným anebo svatými obrazy, aby upo
minala přichoziho, že stroji se vstoupiti v dům boží.

Na portál kostelů vynakládalo stavitelské uměni velikou
pilnost a také menší starobylé kostely dosvědčují, že na ozdob
nosť jeho bedlivě pamatováno, aby hlásal, že chrám jest misto
svaté, od přibytků lidských rozdilné.

Vzácná ozdoba vnějšku chrámového jsou věže, určené
k tomu, aby odtud velebný aneb truchlivý hlahol zvonů po
všem okoli se roziéhal, jako hlas boží a hlas cirkve, s hůry
volající ku člověku. Vrchol věže a vrchol krytby chrámové

*) Caerem. epise. lib. I. c. 14. n. 183.S. R. C. 10. dubna 1660 a 11.
července 1699.

Skočdopole, Pastorálka. 7
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ozdobuje se křižem, jakožto vítězným znamením krále milosti,
kterýž ve chrámech Rřesťanských rozbil sobě stan. Nezřídka
nalézá se na vrcholu kříže věžového kohouť, jehož význam
symbolický na snadě jest. Již za doby starověké brán kohout,
jakožto zvěstovatel ranného jitra, za symbol bdělosti, vedle
názoru křesťanského, jakožto zvěstovatel denniho světla, za
symbol Krista, apoštolů, věrozvěstů vůbec. Pro tento význam
záhy (dojista od 10. stoleti) umisťován obraz kohouta na vě
žich kostelních. Ovšem zařizen jest 1 za větrník, ale 1 takto
jest, hlavu vždy proti větru obraceje, symbol duchovních pa
stýřů, kteří zmužile a nezhroženě, žadné bouře se nelekajice,
háji pravdy křesťanské. Stoje na křiži naznačuje 1 důvod bdě
losti křesťanské i předmět a základ křesťanské náuky*).

II. Zařízení ve chrámu.

Zařizením chrámu rozumime předměty, kteréž nezbytně
potřebny jsou ku konání bohoslužby aneb aspoň účel jeji a
chrámu samého podporuji.

Nejdůležitější předměty ve chrámu jsou oltáře**), po těchto
pak ve chrámech farnich křtitelnice ***).

V nižádném chrámě scházeti nesmi Kazatelna. Za starších
dob četlo a dilem 1kázalo se slovo božl s ambonu, postaveného
v dolním choru. Když pak asi ve 13. stoleti chor zpěvácký
přenešen na povýšené misto nade vchodem do chrámu, nahra
žován starobylý ambo kazatelnami, ježto zřizovaly se na stěně
anebo při některém pilíři chrámu po straně evangelia, nejvice
mezi lodi a presbyteriem. Vkus dobrý žádá, aby forma 1všecka
úprava kazatelny dobře souhlasila se slohem a s ostatní úpra
vou chrámu, a pokud možná, ozdobena byla obrazy svatých
evangelistův anebo symboly naznačujlcimi, že slovo boži vitězi
nad královstvím ďábla, biblickými obrazy o kazatelské působ
nosti sv. Jana, Ježiše Krista, o rozsévači a t. p.

Zpovědnice náležeji na misto přístupné a světlé. Cirkevní
předpisové žádají, aby uvnitř, kde zasedá kněz připevněna
byla tabulka s reservaty, na obou stranách pak tu, kam oči
kajicnika se obraceji, posvátný obraz, na př. krucifix, dobrý
pastýř a p. Každá zpovědnice budiž dveřmi opatřena, otvor,

*) Barbier, I. c. chap. 24.
**) Viz o nich v knize IIY. při náuce 0 eucharistii.
++) O té viz v náuce o křtu.
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skrze kterýž se kajicnik vyznává, mřížkou zakryt. Nalézají-li
se na zpovědnicich ozdoby řezbářské, ukazujtež významem
svým na svátost pokání. V každém chrámě nacházej se tolik
zpovědnice, kolik duchovních bývá zpovídáním zaměstnáno při
větši schůzi kajicniků.

Pobliž dveří chrámových nalézají se kKropenky (labra)
s vodou svěcenou; správce chrámu jest povinen dbáti, aby tyto
nikdy nebyly prázdny a častěji se vyčistily. Neni dobře do zdi
je zasazovati; nejpřihodnější jest, aby na sloupci svobodně sto
jicíim se nalézaly a z kamene tvrdého vzdělány byly.

Varhany nalézaly se původně v choru dolejším; nynější
postavení jejich na místě povýšeném (chor, kruchta) jest dosti
prospěšné a poskytuje 1 možnosti, aby varhany byly ozdobou
chrámu.

Chor hudební nevyýstupuj daleko do lodi chrámové a přední
strana jcho budiž tak ozdobena, aby nejen chrámu nehbyzdila,
nýbrž jej okrašlovala. Chor sám budiž předmětem bedlivosti
duchovního správce, aby snad pohoršení odtud nepřicházelo,
odkud má se přispivati ku zvelebení služeb božích a ku vzdělání
nábožné mysli.

Svaté obrazy netoliko na oltářich, ale také po stěnách,
schránky s ostatky svatých —relikviáře — kladeny po všecky
časy za ozdoby chrámův a za podporu bohoslužebných účelů.

Sedadla v kostelich rozeznávají se na liturgická, určená
pro kněžstvo úřadem při bohoslužbě zaměstnané, a obecná pro
hd věřici.

Sedadla liturgická nalézají se ve svatyni po straně epi
štoly. V kostelich, kdež pontifikální mše bývají, náležejí do
sanktnaria kredence a sedadla pro celebranta 1 jeho assistenty;
v kostelich kathedralnich nalézá se po straně evangelia stolec
biskupův a po obou jeho stranách sedadla pro kanovníky bi
skupovi assistujici při slavné bohoslužbě. Za liturgická poklá
daji se 1 sedadla kanovníků v choru, poněvadž jsou to mista,
na kterých kanonické hodinky řikati a každého dne mši spo
lečné obcovati kanovníci úřadem svým zavázáni jsou.

Sedadla obecná pro lid nacházející se v lodi; vedle staro
bylého řádu bohoslužebného sluší, aby stolice pro pohlavi muž
ské byly po straně epištoly (na jih), pro pohlaví ženské po
straně evangelia. Sedadla pro lid rozestavuji se v kostele tak,
aby nepřekážely volnému pohybu přicházejících a odcházejících,
an1 prostor před kazatelnou všechen zaujat anebo přilišně sůžen
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byl. Nedovoluje se stavěti stolice na blizko oltářů, zejména
tak, že by sedici vnich měli za zády některý oltář. V kostelích
s četným kněžstvem a zejména v kathedrálnich netrpi se, aby
sedadla obecná byla v presbyteriu; nicméně však i v těchto
a ještě více v kostelich obyčejných nalézají se v presbyteriu
po dávném obyčeji stolice tak zvané magistrátní a patronátní.

Zvláštní stolice pro jednotlivé osoby neb rodiny mohou
se zřizovatl s povolením faráře. Pronajimaniístolic ospravedlnit:
lze jen chudobou kostela nebo dávným obyčejem; příjem plyne
do důchodů kostelních a všeliké jednání v této záležitosti při
sluší jen faráři spolu s patronem; v nastalých sporech rozho
dují úřadové duchovní. (Výn. rak. minist. kultu 26. června
1860, č. 9388.).

Správě kostela a zvláště faraři náleži o to pečovati, aby
stolice kostelní z tvrdého dřeva byly a celou svoji úpravou se
od podobného nábytku světských domů rozeznávaly.*)

III. Sakristie a jeji úprava.
Sakristie ňení posvátné misto; jest určena jen pro kněž

stvo a služebnictvo chrámové a pro liturgické nádoby, roucha,
vůbec ty věci, kterých se při bohoslužbě užívá. Podle dvojiho
účelu toho řídí se prostrannosťt a zařízení jeji množstvím kněží
ku chrámu přidělených.

V každé náležitě zřizené sakristii nalézá se buďto kre
dence dostatečně široká 1 dlouhá, aby se kněz při ní oblékal
a svlékal, anebo jest upravena jedna schrána tak, aby nevysokáplochajejinamístokredencesloužila© Nazadníčástiplochy
té nebo kredence stojí schrána vyšší s příhradami zavřitými,
aby se v nich stavěly kalichy neb 1 jiné liturgické nádoby
(pacifikál, monstrance) k užívání dennimu připravené. Na vr
cholu této schrány nalézá se křiž, po pravé a levé straně na
dvířkách upevněna jest tabulka s modlitbami k obláčení rouch
mešních předepsanými, jiná se jménem kostelního patrona a
diecésniho biskupa, s titulem zvláštní modlitby, jest-li nějaká
na čas přikázána (collecta imperata). Na témže nebo na jiném
mistě vhodném a patrném visí podrobný seznam závazků (mší)
fundačnich, spolu se dnem, kdy jednotlivým zadost učiniti jest,
v kostelich velikých i napsaný řád bohoslužebný při chrámě
ustanovený, zejména určité hodiny jednotlivých mši. Záznam,
kdy naposledy obnovena byla velebná svátosť v ociboriua

*) Srovn. Čonec. Prag. Tit. V. c. 6. str. 183.
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v monstranci, nalézá se na zvláštní tabulce, umistěné buďto
při kredenci nebo na jiném místě vhodném a patrném.

Kromě kredence (dvou schran na sobě postavených) měj
každá sakristie schram a skřímátolik, že by liturgické nádoby,
roucha a jiné potřeby v nich pohodlně uloženy býti mohly,
jak toho nezbytně žádá ohled na jejich posvátný karakter a,
co jen možná, největší ušetření. Výška jejich jen taková buď,
aby podnožek anebo jiných přístrojů třeba nebylo, když po
svátné věci se ukládají nebo vyjimaji.

V sakristii každé nalézej se klekáťtkoslušné na němž koná
kněžstvo předepsané modlitby, ke mši se připravujíc a po mši
děkujic; nad prostředkem klekátka umistěn budiž na stěně kříž,
po obou stranách tabulky s modlitbami přede mší a po mši.

K další úpravě sakristie náleži umyvadlo, aby knězi možno
bylo zachovávati předpisliturgický *), vedle něhož povinen jest
omývati sobě ruce, nežli oblékati počne paramenty mešní. Při
umyvadle visi, dle počtu kněžstva, jeden čistý ručník anebo
dva Při vchodu do sakristie nalézej se kropenka s vodou
svěcenou.

V sakristii obyčejně nalézá se sacrarium (piscina), bez
něhož žádný kostel býti nesmí; účel jeho jest, aby se v ně
metaly takové zbytky věci při bohoslužbě užívaných, kterých
na mista obecná nebo nečistá vrhati nesluší. jako jsou: potře
bovaná voda křestná, není-li zvláštního sacraria (piscina) u křti
telnice, popel zbylý po spálení sv. olejů, bavlny na křtu,
biřmování a poslednim pomazání uživané, voda, v které oči
šťovaly se posvátné nádoby nebo poprve se propraly purifika
toria, pally a korporály a t. p.

Sacrarlum obyčejně jest prohlubeň přiměřeně široká a se
všech stran, kromě dna, cihlami vroubená, vikem dřevěným
anebo kamenným (v tomto se upevňuje kruh železný) pokrytá.
Ostatně může se udělati sacrarium i na přihodném, málo pa
trném mistě ve chrámě, na př. za hlavním oltářem anebo jinde
při stěně uvnitř, ano i kromě kostela na mistě slušném a ne
vůbec každému přístupném

Dovoluje se, aby v sakristii byla jedna zpovědnice ku
zpovědem lidí churavých a nahluchlých **).

eh
*) Missale, Ritus celebrandi missam I. n. 1.
**) Srovn. Conc. Prag. tit. V. c. 8. (str. 192); Barbier, I. c. liv. VIII.

chap. 1.
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Že sakristie slouží k uschování bohoslužebných potřeb,
leckde dosti vzácných, náleži k jeji celé úpravě, aby bezpečna
byla proti lidem zlým, proti vlhkosti a jiným nehodám, z kte
rých by majetku chrámovému škoda vzejiti mohla.

IV. Svěceni nového chrámu.

V novém chrámě nemohou se konati služby boži, dokud
neni posvěcen. Svěcení chrámů dvojí jest: Konsekrace a bene
dikce. Obojí náleži k úřadu biskupskému; ku benedikci může
biskup delegovati každého kněze, ku konsekraci jenom papež
může knězi delegaci dáti. Pro kostely kathedrální a farni pře
depsána jest konsekrace; jiným kostelům postačuje benedikce.

Chrám konsekrovati jest učiniti jej mistem posvátným,
věnovati jej skrze pomazání křižmem veřejné bohoslužbě a
zjednatl mu výsadu, aby každá modlitba, která se tu vykoná
od té doby, moc měla hříchy všední shlazovati*).

Mitus konsekrace obsahuje se v pontifikálu římském, vše
cky obřady jeho jsou celek z něhož nic vypuštěno býti nesmi.
V předvečer slavnosti postí se biskup a též obyvatelstvo, jemuž
ohlašuje se půst již dřive**). Počátek obřadu jest ten, že svaté
ostatky, kteréž vloženy budou v kámen oltářový, klade biskup
do čisté nádobky spolu se třemi zrny kadidla a s lístkem per
gamenovým, na kterém napsány jsou: rok a den konsekrace,
jméno biskupa, sv. patrona kostelního a svatého, od něhož
ostatky pocházejí, odpustky povolené za příčinou konsekrace.
Nádobka tato ukládá se zapečetěná v jiném kostele nebo v kapli;
neni-li kaple nebo kostela, ukládá se mezi dvěma svicema před
kostelem pod stánek ozdobně zřízený. Potom se říkaji de Com
muni hodinky jitřni a chvály o svatém, od něhož relikvie po
chazeji.

Kostel zůstává až do konsekrace prázden a nebo se vy
prazdňuje předkonsekraci tak, aby podlaha byla úplně svobodna;
tež okolí chrámu se uvolňuje, aby možná bylo jej obcházeti.
Vnitřní stěny poznamenány jsou 12 kříži tak, aby na obou
stranách pobočních bylo po šesti, dva první na blízku oltáře
hlavního, dva poslední blíže portálu ***). Při každém kříži za

*) Barbier liv. I. chap. 26.
**) S. R. Č. 12. září 1840.
*i) ©, R. Č. 31. srpna 1807.
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ražen jest nástěnný svicen; voskovice rozsvěcuji se tu, nežli
biskup obřady počíná. Křiže ty buďto jen barvami se vyznačují
nebo jsou kamenné a ve zdivo tak pojaty, aby s nim jedno
byly; nikoli křiže samy o sobě, ale stěny se křižmem poma
závají a protož 1, jsou-li železné, třeba jest v nich otvoru, skrze
kterýž by zeď mazána býti mohla. Nástěnné svícny zarážeji -se
na svrchním konci křižův a nikoli uprostřed („ad caput crucis“,
di rubrika pontifikálu). Švice na křižich hoři přes celou dobu
konsekrace a zažehaji se též na den výroční nebo na který
tento byl přeložen *).

Po konsekraci zachovati jest kříže na věčné časy““);
jsoutě zároveň za důkaz, že chrám konsekrován byl. Pakli
kříže časem zmizely z příčin nepovědomých anebo byly zabí
leny (malbou zakryty), náleží obnoviti je na mistech jim vůbec
vykázaných, třeba by to nebyla táž, na kterých se prve na
lézaly ***).

Vlastní ritus konsekrace děli se na tři části, jichžto vý
znam jest: očištění, posvěcení a konečné odevzdání čili věno
vání nového chrámu posvátným úkonům.

V části prvé převládá vykropování chrámu, napřed vně
a potom uvnitř; na podlaze chrámu piše biskup ve kříž po
pelem vysypaný abecedu řeckou a latinskou. K vykropováni
prostory vnitřní světi biskup ve chrámě vodu Řehořovu (agua
Gregorlana), ku kteréž přiměšuje soli a popelu.

V části druhé. konsekruje se oltář. Konsekraci oltaře před
cházi pomazání dveří chrámových křižmem; po konsekraci jeho
následuje pomazání 12 křížů na stěnách. Konsekrace jednoho
oltáře (obyčejně hlavního) podstatně náleží k celému ritu, tak
že nelze konsekrovati kostela bez oltáře, ani nahrac'5i konse
krace jeho přenosným oltářem (portatile), dříve konsekrovaným.

Včásti třetí nejprve koná se oběť symbolická; na pěti prve
Již a Sice v první části ritu vodou ve způsobě kříže svěcených
a ve druhé křižmem pomazaných mistech oltářové plochy se
stavuje biskup patero křížů z kadidla, na těch pak zažeha malé
svice voskové, aby kadidlo ztrávily. Pak pomazává křižmem
ještě přední stranu a čtyři rohy oltáře, světí okrasy a nádoby
oltářové a konečně obětuje biskup anebo jiný kněz mši svatou

*) S. R. C. 18. února 1682.
**) S. R. Č. 18. února 1690.
*4*) 8. R, C. 31. srpna 1807.
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dle formuláře in dedicatione ecelesia; sloužil-li by ještě jiný
kněz toho dne v novém chrámě, užívá téhož formuláře.

Po mši vyhlašují se odpustky jednoho roku, kterých do
sahuji účastníci v den konsekrace, a 40 dnů ve výroční
den jeji).

Výroční den konsekrace (anniversarium dedicationis), jejž
může konsekrátor po libosti ustanoviti, světí osada a kněž
stvo ku chrámu přidělené za svátek dvojný I. třídy s oktávem ;
že ale v našich zemich ustanoven jest jediný den za výroční
památku všech (neděle po sv. Havle), nesvětí se in choro vý
roční den kostelů jednotlivých. Jako výroční den konsekrace,
světi se 1 svatek patrona kostelního.

Benedikce chrámu (a kaple) jest jenom zkrácená prvni
časť ritu ke konsekraci předepsaného a protož 1 méně slavná
nežli tato; konsekrace oltáře není při benedikoi chrámu neb
kaple““). Byl-li farní kostel pro jakoukoli přičinupouze benedi
kován, jest biskup povinen konsekrovati ho, jakmile možno.

Kostel řádně vysvěcený nesmí pro sešlost anebo pro jiné
přičiny opuštěu býti Leze svolení biskupského, ježto se však
může dáti jen s podminkou, aby se kostela neužilo k účelům
nizkým (ad usus sordidos); ovšem pak může ho býti užito
k účelům dobročinnosti a křesťanského vzdělání, jako: za ne
mocnici, hospital, školu, sirotčinec a t. p **",

Třeba-li zbořiti kostel (neb veřejnou kapli), jest ovšem
také svolení biskupského třeba; vedle zákonů církevních ná
leži postaviti křiž na tom místě neužije-li se ho ku stavbě ko
stela nového, a zapovidá se užiti mista nebo materiálu k účelům
nizkým+). Nestavi-li se kostel nový v náhradu za zbořený,
jest postarati se, aby v kostele sousedním byl zřízen oltář sva
tému patronu kostela zbořeného.

V Znesvěcení a poskvrněni chrámu; rekonciliace.

Konsekrace a benedikce pozbývá chrám (kaple), byl-li
znesvěcen anebo poskvrněn (exsecratio, pollutio ecelesiae).

*) O ritu konsekrace viz: Amberger, Pastoraltheologie II. S 10%.,Hart
mann, Repertorium rituum $ 136.

**) O ritu benedikce viz Amberger L. c., Hartmann 1. c. S 137.
***) Barbier I c. liv. I. chap. 34.
+) Conc. Trid. Sess, XXI. e. 7. de ref.
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Chrám znesvěcuje se: a) zřitil či zbořil-li se všechen anebo se.
zbořila větší čásť jeho tak, že znovu je vzdělati třeba; b) byla-li
otlučena neb opadala omitka uvnitř na větším dile, na př. po
velikém požáru.

Obilení nebo pomalovánií stěn chrámových, zboření střechy
samotné, postupné opravování neb omitání stěn nemá znesvě
ceni za následek, třeba by časem celý chrám uvnitř obnoven byl.

Bylo-li třeba přistavěti nebo přestavěti apsis anebo pres
byterium kostela, anebo celé průčeli jeho až do základů zbořiti,
byť i byly proto zmařeny dva ze dvanácti křížů, nepozbývá
kostel svoji konsekrace, pakli poboční jeho zdi ostatně zůstaly
nedotknuty a nové stavby vůbec menší čásť celku dělaji*). —
Totéž plati, byl-li kostel zvětšen v ten způsob, že prodloužily
se křížové lodi, průčeli se vpřed pošinulo anebo presbyterium
se prodloužilo, pakli jen pobočné zdi nebyly s větší čásť
omitány znova. Pokryti stěn vnitřních štukaturou klade se na
roveň s obilenim neb omalovánim**).

Kostel nepozbývá konsekrace neb benedikce, obnovena-li
podlaha, sbořena-li nebo zřitila se jeho klenba anebo s ní
omítka opadala.

Chrám poskvrňuje se jistými činy, vykonanými uvnitř
chrámu (věže a sakristie nepočítají se za posvátnou čásť jeho),
jsou-li obecně povědomy a mohou-li původci jejich za hřích
těžký počteny býti. Jsou-li nepovědomy anebo jen několika
osobám povědomy,nenastává poskvrnění; nastane však, vejdou-li
v obecnou vědomosť později. Činové tito jsou: vražda anebo
sebevražda; hojné prolití krve lidské z poranění zlomyslného
(krváceni z nosu, jakožto následek utrpěného poranění, nepo
stačuje); effuslo seminis humani mortaliter peccaminosa (volun
tarla 1 mezi manžely); pochováni nevěřiciho, nekřtěného a jmé
nem vyobcovaného (nominatim excommunicatus). Stalo-li se
poskvrnění chrámu, jsou poskvrněny také oltáře jeho a po
skvrněn i hřbitov, nalezá-li se v bezprostředním okoli chrámu;
poskvrněn-li hřbitov některým z činů těch, neposkvrňuje se
proto 1 kostel.

Jest-li poskvrnění chrámu jisto a vůbec povědomo, na
stává kostelní smutek; zvony a varhany umlkaji, oltáře a obrazy
ve chrámě zastirají se, velebná svátost přenáší se do chrámu

*) S. R. C. 11. března 1871.
**) S. R. C. 16. ledna 1886.
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jiného. nalezá-li se v mistě, dvéře uzavirají se a služby boží
přestávají, o přihodě pak dává se podrobná zpráva biskupovi.
V čas kostelního smutku dovoleno jest udělovati jenom svátosti
křtu, biřmování a pokání, a není-li kostelů jiných, může v
poskvrněném býti mše jednou za týden, aby věřící mohli plniti
povinnost dne svátečního.

Stalo-li se poskvrnění mezi mši svatou před kánonem,
přerušuje se oběť (krom neděle anebo zasvěceného svátku a
prvního přijímání) a kněz odchází od oltáře; stalo-li se později,
pokračuje se ve mši až do konce*).

Jest-li poskvrnění kostela nejisto a pochybmo, oznamuje
se skutečná přihoda biskupovi, kterýž o ni rozsoudi; dokud
biskup nerozsoudil, nic nemění se zatim v kostele a v obyčej
ném řadu bohoslužebném.

Znesvěcený a poskvrněný kostel navracuje se službám
božim skrze nové svěcení, jemuž rekoncilace řikame. Byl-li
znesvěcený neb poskvrněný kostel původně pouze benedikován,
může jei s biskupským povolením znova posvětiti kněz oby
čejnou svěcenou vodou, za obřadů v rituálu římském obsažených ;
byl-li však původně konsekrován, může znova světiti jen bi
skup ritem v pontifikálu předepsaným anebo s papežskou dele
gaci kněz; tento však užívá při tom vody od biskupa posvě
cené, které by užival biskup sám, kdyby rekonciliaci konal.

Jest-li patrno, že za dlouhý čas nebude možná znovu svě
titi řádně kostel původně konsekrovaný, může biskup dovoliti,
aby kněz jej benedikoval a potom aby se tu konaly služby
boží. dokud by řádná rekonciliace vykonána nebyla.

Uživáno-li chrámu za delší čas k účelům obecným anebo
k nekatolické bohoslužbě, neni sice pro tuto příčinu znesvěcen,
nicméně však pokládá se za slušnou věc, aby předcházela bene
dikce, nežli se v něm katolické služby boži konati počnou *“).

VT.Kaple a modlitebny.

Kaple jsou malé chrámy anebo zvláštní světnice v do
mech, určené ku konání pobožnosti domácí aneb 1 k veřejné
bohoslužbě. Vůvod kaplí jest velmi starobylý. Dokud ještě ne
bylo chrámů kromě sidla biskupského, zřizovali křesťané malé

*) Miss. Rom. de defectibus circa missam oceurrentibus X. n. 2.
*) 5. R. Č. 27. února 1847.
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prostory posvátné, martyria (boží muka) zvané, poněvadž nade
hroby mučenníků stavěny byly; tu scházeli se jednotlivci aneb
1 mnozi společně k pobožnostem. Později zakládali kaple bo
hatši zemané obzvláště na hradech, aby jim nebylo třeba na
služby boží až do sídla biskupova se vydávati. Z kapli těchto
povstávali napotom farní chrámové přistavbou lodi.

Kaple rozeznávají se veřejné a soukromé neb domácí.
1. Za veřejné (publica) považuji se ty, kteréž jsou s povolením
biskupa k veřejné bohoslužbě zřízeny, jediné a na vždy služ
bám božim věnovány, k témuž cili také posvěceny a každému
svobodně přistupny, majice vchod z mista veřejného, aneb
vůbec přístup, jehož zabrániti nikdo neni oprávněn. Jest-li kaple
majetek soukromý (obecní), nabývá skrze posvěcení karakteru
církevního, nemůže býti k účelům světským obrácena, ani
prodána a koupena.

Kromě těchto plati za veřejné 1 kaple v obydli biskupů,
řeholnikův a řeholnic, v nemoenicich, na učilištich, sirotčincich,
ve vězenich, třeba by nebyly každému přistupny. — Kaple ve
řejné mohou 1 konsekrovány býti a maji svatého patrona, jako
vlastní chrámy.

Kdo chce dosáhnouti povolení biskupova ku stavbě ve
řejné kaple, přikládá ku své žádosti kromě nákresu též dosta
tečné pisemné zaručení, že kaple v dobrém stavu držena bude.
Kromě biskupského třeba jest i svolení úřadu politického, kte
rýž 1 předložené nákresy posuzuje i k tomu přihlíži, aby vy
držování kaple na budouci časy právoplatně zaručeno bylo *).
Svolení, aby se v kapli veřejně konati směly služby boží, dává
biskup, až když nabyl jistoty, že kaple náležitě upravena a
všemi věcmi opatřena jest, kteréž ke mši anebo také k jiným
službám božím nezbytně potřebny jsou. Dekretem ze dne 14.
ledna r. 1845. postavila kongregace ritů za pravidlo, aby se
kaple a mše v nich povolovaly jen s podmínkou „salvo jure et
sine praejudicio ecelesiae parochialis.“

Obyčejně dává biskup veřejným kaplim povolení ke mši
(licentia missae) jenom na několik po sobějdoucich roků, po jichž
uplynutí znova žádají ti, kterým záleži na tom (nejčastěji obce
venkovské, jež kapli sobě vystavěly). Kaple klášterní, zámecké
se zvláštním knězem a kaple v ústavech veřejných nejsou zá
vislé na faráři tolik, zby jim určovati mohl dobu mše svaté,

*) Borový, Sloh církevní, str. 362.
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pakl ji biskup neurčil sám; přisluhuje-li ale v kapli ducho
venstvo farni, závisí zcela na faráři, kdy se v nich nějaké
služby boži konati budou. Ovšem 1 farář jest vázán ohledem,
aby pro kaple nebyly zkracovany farní služby boži a jest vů
bec i při kaplích se zvláštním knězem povinen přihlížeti aby
osadníci pro mši v kapli nezanedbávali farních služeb božich.

Kromě mše svaté dovoluje se v kaplích veřejných: světiti
a rozdávati svice (hromičky), popel a na květnou neděli rato
lesti, zpovidatil a velebnou svátost podávati, vůbec povoleny
jsou výkony, ježto nenáležeji ku právům farním.

2. Kaple neb modlitebny soulkromé, domácí (oratoria privata)
jsou buďto zvláštní stavby nebo jen komnaty domu, zřizené
na ten cil, aby sloužily za misto ku konání pobožnosti sou
kromé. Pokud majetník modlitebny takové nežádá, aby se tu
mše sv. sloužila, nepodléhá zřizování soukromé kaple nižádným
zákonům cirkevnim“).

Povolení aby v kapli domácí mohla mše svatá bývati
dává buďto biskup z moci delegované, nebo se za ně žádá
přímo u stolice apoštolské prostřednictvím biskupa diecésního.
K pisemné žádosti přikládá se nákres, aby vysvitalo, kde se
kaple v domě nalézá a že nad ni ani pod ni se nenachází lož
nice. K potřebné úpravě náleží, aby kaple měla svůj stálý
oltář a vlastní posvátné paramenty a nádoby““). Povolení bi
skupské dává se obyčejně na dvě nebo tři léta, papežské na
doživotí žadatele, má povahu privilegia osobního (privilegium
personale), platí vůbec jen o jedné mši za den a jediné osobám
v reskriptu jmenovaným *“*). Protož 1 nemůže se v kapli sou
kromé sloužiti mše, neni-li přítomen nikdo z těch, kterým dané
privilegium svědčí; přitomnosť děti a čeledi nepostačuje za dů
vod, aby se privilegia užívati mohlo, leč by, jakož při povo
lení biskupském bývá, listina i rodinu jmenovala (Dominoejusguefamiliae© Papežskounebobiskupskoulistinu,kteráž
o povolení mše svědčí. náleží vyvěsiti v kapli na místě zřejmém
(in loco patenti). Dáno-li privilegium ke mši od apoštolské
stolice, předkládá se reskript nejprve biskupovi, aby o jeho
pravosti se přesvědčil; povolení biskupské předkládá se biskup
skému vikáři,aby oněm vědomosti nabyl; ostatně pak ani tento
ani farář místní nemá nad kapli soukromou nižádné jurisdikce.
09 Cone Prag. Tit. V. cap.3, str. 174.

+) Conc. Prag. l. c. str, 173. Borový, Sloh církevní, str. 175.
s) 9. C. C. 13. pros. 1740.
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Přenešení privilegia mešního v jinou mistnosť i téhož
domu státi se může jen se svolením toho, kdo je byl udělil.

Obdržela-li soukromá kaple od apoštolské stolice nějaké
zvláštní výsady, na př. oltář privilegovaný, zvláštní odpustky,
chovati stále a podávati velebnou svátosť a t. p., může jich
užívati, až když biskupovi předloženy byly, aby se o jich pra
vosti přesvědčil.

Lze-li sloužiti mši sv. v kapli soukromé každého dne
nebo jenomněkteré dni. otom jenom dané povolení rozhodovati
může. Povolení papežská znějí obyčejně na všecky dni roku,
kromě hodu božiho vánočního, zjevení Páně, zeleného čtvrtka,
bilé soboty, hodu božího velikonočního a svasodušního, božího
vstoupení, sv. Petra a Pavla, zvěstování a nanebevzeti Panny
Marie, všech svatých a patrona místního chrámu*“). Dáno-li
však mešní privilegium pro churavosť žadatele nejsou tyto dni
vymezeny a lze o vánocích sloužiti tři mše svaté **).

Povolení biskupské dává se obyčejně jenom na všední
dny; na neděle a zasvěcené svátky pouze pro churavost žada
tele. Ve případě tomto učiní zadost 2. církevnímu přikázání
jenom churavý indultář a s ním leda jen ta osoba, které ne
zbytně třeba jest k obsluze jeho. Dni svrchu jmenované, obec
ným zákonem cirkevním vyjmuté, nejsou miněny povolením
na neděle a svátky, leč by výslovně také jich dotčeno bylo.

Kaplím soukromým nedovoluje se mše zpívaná a slavná.
ani zpívané Asperges, svěcení hromiček, popelu, ratolesti; po
dávati velebnou svátosť lze jenom, bylo-li na biskupovi povo
lení k tomu vyžádáno; stálé chování velebné svátosti může
dovolitt jenom papež, na krátkou dobu pro důležitou přičinu
také biskup.

Vysvěcení kaple soukromé není přikázáno, a děje-li se
přece, jest prostá Benedictio loci vel domus, jakž v rituálu se
nachází; protož i kaple tyto zase mohou k užívání obecnému
býti navráceny po libosti majetnika ***).

3. K místům posvátným počítají se i kaple polmi (boží
muka), které nejsou zřízeny ke službám božim, ale jen k účelu
témuž. k jakému staví se kříže a obrazy na mistech veřejných ;
povolení biskupského nebo civilního nepotřebuje, kdo kapli ta
——vy=v— — —

*) S. R. C. 17. listop. 1607. a S. C. C. 17. února 1095.

+) S, C. C. 20. ledna 1720.
£) Srovn. Casop. katol. duchov. r. 1890. str. 400 a sld.
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? wekovou vystavěti chce. ani se na něm záruky nežádá, že v dobrém
stavu bude udržována.

VII Péče duchovního správce o mista posvátná.

Poněvadž duchovní pastýř osady také správcem chrámu
a vůbec míst posvátných na osadě jest, náleži jemu z povin
nosti úřadu, aby péči o tato mista měl. Touž povinnost má
1 každý jiný kněz, kterýž ustanoven jest za správce jakéhokoli
chrámu jiného. Péče ta směřuje k tomu, aby posvátná mista
ve stavu dobrém byla udržena, anebo v něj uvedena.

Přede všim třeba jest, aby bedlivě přihlížel, zdali nějaké
vady a nedostatky se neukazují na vnější stavbě chrámové a
jmenovitě, zdali střecha, žlaby, nejbližší okolí stěn chrámových,
zdi a veškerá krytina. věž atd. buďto něčím samy netrpi aneb
pro špatný svůj stav příčinou nějaké škody na stavbě chrámo
vé býti nepočinají. Mnoho na tom záleží, aby voda a vlhkosť
při stěnách a základech jejich se nedržela. ale vždy volný od
tok měla; a proto hledi se k tomu, aby při samých zdech ani
tráva nezůstávala, ani kyprá půda, v které by se vlhkosť dr
žela. Pokud možná, budiž okoli chrámu nižší, nežli půda jeho.
Kde toho způsobiti nelze, jakž obzvláště při sakristiich býva,
budiž aspoň o dobrý odtok vody postaráno, by se do zdi ne
táhla; častým otviráním oken 1 schran a skřiní za suchého a
jasného počasí předcházejí a zmirňuji se zhoubní následkové
vlhkosti v sakristu.

Podobně třeba jest bedlivých zraků správcových 1 vmťru
kostela, veškeré jeho úpravě, oltářům, obrazům a sochám, oknům
atd. Zde mnoho na tom záleži, aby všecko na svém mistě se
nalézalo, ve všem dobrv pořádek se spatřoval, aby nic pouhou
nedbalosti a nedostatkem péče nehynulo ase nekazilo. Za první
ozdobu křesťanského chrámu plati čistota ve všech prostorách a
na každém předmětu. Zakonové církevní nařizuji, aby veškeré
nábytky a ozdoby chrámové velmi často (každý týden) byly
oprašovany a očišťovány; sedadla, stěny, okna, oltáře a obrazy
náleži rouchem nějakým otirati, pavučiny po stěnách a prach
na zemi pilně a pečlivě smetati; zametání kostela děj se jenom
s užitim smočených pilin. Dobrá dlažba výborně podporuje či
stotu v chrámě a touto zase nejlépe přispívá se, aby vzácnější
věci porušení rychle nebraly. Vedle pravidelného a pečlivého
čištění pomáhá k zachování potřeb a ozdob chrámových časté
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otvirani oken; vlhko zajisté a prach uváději rychle na zkázu
vše, cokoli jemnějšího ve chrámu se nalézá.

Nastala-li potřebu oprav na stavbě chrámu, aneb na okrase
jeho, vždy třeba jest, aby duchovní správce radu bral s muži
znalými a zkušenými. Znamenitější a rozsáhlejší změny a opra
vy jen s povolením biskupovým se podniknouti mohou, nad to
pak ještě eivilním úřadům (hejtmanství a místodržitelstvu) před
ložiti jest návrh a nákresy*“). Učel nařízení těchto jest, aby
snad pro něči nedorozum nebyly chrámy a jejich okrasý zne
švařeny, vzácné památky křesťanského umění porušeny a po
kaženy “*). Konservátoři, které stát ustanovuje, propůjčují se
ochotně za pomocníky a rádce v připadnostech vážnějších, kdež
jednotlivcům nesnadno se vývarovati omylův a škod až nena
pravitelných.

Při každém chrámě nalezá se inventář ***), v kterém za
znamenány jsou všechny oltáře, sochy, obrazy, stolice, boho
služebné nářadi, nádobi, prádlo, vůbec veškeré vlastnictví
chrámu. Bylo-li něco nového zjednáno, ihned zaznamenává se
v inventář. O každém kusu jest poznamenáno, v jakém stavu
se nacházi; čeho již nelze ke službám božim potřebovati a ve
chrámě ponechati pro sešlosť, o tom se v inventáři pozname
nává, že „není k další potřebě“. Věci takových však nesluší
leckam pohoditi, obzvláště jsou-li starobylé a snad i umě
lecka dila.

Také ku kaplím na osadě se nalézajícím povinen jest du
chovní správce bedlivě přihližeti. Povinnost i právo jeho jest,
aby zamezil všeliké obrazy a sochy nevkusné a vůbec takovou
úpravu nových kapli, která se nijak nesrovnává s církevním
názorem o mistech posvátných a odporuje snad účelu, jenž jest:
vzdělání mysli křesťanské. Rovně tak jemu náleži, aby častěji
nahlédnul, zdali veřejné kaple dostatečně opatřeny jsou, aby
stavba sama porušení nebrala; zdali obrazy, sochy v kaplích

*) Výnos česk. místodrž. ze dne 13. břez. 1887, č. 99011.
*) Vedle statut diecésní synody pražské a budějovické od roku 18068.

jmenován jest v každém vikariátu biskupský konservator církevního umění.
K tomu především obrátiti se má každý duchovní správce, aby s ním radu
vzal o všelikých opravách a změnách ve chrámě. Instrukci konservátorům
diecése budějovické viz v Ord. listě od r. 1864. č. 6.

7) Inventář jest na každém archu kolkem 50 kr. opatřen,vedle nařízení
minist. financí ze dne 7. ledna 1870.
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anebo na veřejných mistech postavené potřebuji opravy aneb
aspoň ochrany proti zhoubnému vlivu povětrnosti*).

S 15. Nádobí a náčiní bohoslužebné.

Mezi kovovým nádobím bohoslužebným slovou posvátné
ty nádoby (vasa sacra), kteréž bezprostředně ve styk přicházejí
s velebnou svátosti a k tomuto účelu 1 skrze zvláštní posvě
cení se ustanovuji. Ostatní kovové nádobí a náčiní liturgické
(utensilia), kromě zvonů věžových, nesvětí se.

Posvátné nádoby jsou kalich, patena, ostensoriuum čili
monstrance a ciborium.

Kalich upomíná ve smyslu duchovním na kalich utrpení,
jejž Vykupitel z rukou Otce svého poslušně přijal a pil; on
jest 1 obraz Kristova srdce, z něhož vylila se krev a voda.
Cirkev uživa kalicha při mši, poněvadž i Pán Ježiš při poslednívečeřikalichaužil.—© prvýchdobáchcirkveobyčejnybyly
kalichy dřevěné, cinové atd, ale také střibrné a zlaté, jakž
která cirkev stačila. Dle nynějších zákonů církevních nařizují
se kalichy, neb aspoň kuppy jejich, z tvrdého a pokud možna
ze vzácného kovu; podobně i pateny*““). Nejsou-li kalich a pa
tena ze zlata, náleži, aby dobře vyzlaceny byly, kalich aspoň
uvnitř, patena po svrchu. |

Nežli se kalicha i pateny uživá, dostává se jim komse
krace od biskupa. Posvátné tyto nádoby pozbývají konsekrace,
když by se již nehodily k účelu svému. Kalich jmenovitě po
zbývá konsekrace, když by se Kkuppaod nohy odlomila, když

+) Cone. Prov. Prag. Tit. V. cp. 2. Syn. dioec. Budvic. Stat. 11. Srov.
Dra. J. Bílého: Stavění chrámů v naší době a pravidla, jakých při tom za
chovávati slušno. Časop. katol. duch. r. 1861., str. 134. — O zachování staro
bylých budov a památek. Tamtéž str. 236. Giefers, Praktische Erfahrungen
und Rathschláge, die Erbauung neuer Kirchen, sowie die Erhaltung und Wie
derherstellung, die Ausschmiickung und Ausstattung der Kirchen iiberhaupt
betreffend. Paderborn 1869.

+**)Ritus celebr. miss. I. 1. Rubr. de defect. missae X. 1. připouští též
kalich cínový. — Sbor obřadový prohlásil 6. pros. 1896 kalichy z bronzu alu
miniového za dovolené, s tou však podmínkou, aby smíšení s mědí a pozlacení
vykonáno bylo dle předpisu, jejž. vydal týž sbor v „Acta s. sedis“ vol. VI.
str. 590. — Sněm církevní provincie pražské Tit. V. cp. 7. str. 186. nařizuje,
aby aspoň kuppa byla ze zlata nebo stříbra, o jiném kovu nemluvě.
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by pukliny měl aneb dno jeho bylo děravé, když by pozlacení
setřeno bylo. Kalich nově pozlacený znova se konsekruje.*)

Nádoby určené ku chování svatých hostil jsou ceborium
(pyxis, hierotheca minor) a monstrance (ostensorium). Číbortum
podobně jako mešní kalich z kovu dobrého se zhotovuje a
není-li zlaté, jest vyzlacení jeho, aspoň uvnitř, nezbytně po
třebno. Cirkevní sněm pražský nařizuje, aby aspoň kuppa ci
boria zlatá nebo střibrná byla. Momstrance (a také ciborium)
může i z kovu méně vzácného býtí. na př. z mosazi, mědi**).
Nejpřednější čásť "monstrance jest lumula (melchisedech), na
kterou sluší, aby zlatá neb aspoň stříbrná a dobře pozlacená
byla. Nejvhodněji se upravuje lunula tím způsobem. že oba
dily svrchní se rozvírati a svirati mohou pomoci šroubků nebo
per; takto zajistě snadno jest hostii vkládati a zbylé částečky
odklizeti **“).

Na vrchol monstrance náleži buďto křížek anebo soška
Krista vzkřišeného; ciborium ozdobuje se rouchem (pláštikem)
bilým, víko jeho křižkem. Obě tyto posvátné nádoby (u mon
strance aspoň lunula) posvěcuji (benedikuji) se, nežli svaté
hostie do nich vloženy byly. K této benedikci uživá se formu
láře „Benedictio tabernaculi seu vasculi pro sacrosancta Eucha
ristia conservanda“, a biskup může k ni delegovati kněze;
v našich diecésich maji biskupšti vikářové (děkanové) vůbec
tuto delegaci. Opatové řeholní, kterým přísluší usus pontifi
calium, světí monstrance a ciboria pro kostely svých klášterův
a inkorporovaných far.

Poněvadž monstrance nesnadno může stále zůstávati ve svatostánku,
mají mnohé kostely zvláštní kovovou a pozlacenou schránku na velikou hostii,
custodia, repositortum, do které se lunula s hostií vsouvá a takto ve svato
stánku chová, aby v čas potřeby zase do monstrance vsazena byla.

Starší zákonové církevní zapovídají laikům vůbec a výslovně také je
ptiškám bráti posvátné nádoby do rukou. Za našich časův a poměrů však nelze
toho brániti, jakož 1 sám papež Pius IX. uznal (Můhlbauer, Decreta authen
tica congreg. s. rituum III., 2. str. 721), těm laikům, kteří zastávají službu
kostelnickou a řehodnicímsakristánkám. Nicméně však uznává se za chvali
tebnu praxe těch kněží, kteří sobě sami kalich ke mši upravují a po měl
zase odstrojují, dopouštějíce kostelníkům kalich do rukou bráti jenom ve
schránce uzavřený.

*) S. R. C. 14. června 1945.
**) 9. R. Č. 31. srpna 1807.
+) Dává-li se znova pozlatiti lunula nerozvěrací, třeba ji prve za ně

který den chovati v čisté nádobce vody, kteráž potom se vlévá do sakraria.
Skočdo pole, Pastorálka. 9
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Církevní sněm pražský žádá, aby každý chrám farni
vedle možnosti měl kromě ciboria většiho také ciborium menší,
v kterém by se velebná svátosť k nemocným nosila, obzvláště
k takovým, kteřiž v mistě farním přebývají anebo velmi na
blízku. — Malá patena, kteréž se obyčejně uživá při zaopatřo
vání nemocných, podobně z kovu vzácnéhojest, dobře vyzla
cena a víčkem úplně přiléhajícím opatřena. I tato nádobka po
svěcuje se podobně jako ciborium.

K náčiní bohoslužebnému počitá se: Pacifikál, (instru
mentum pacis); tento jest buďto krucifix nebo deská s obra
zem Krista (narození, vzkřišení Páně, Beránek), Matky boži,
sv. patrona kostelního, aneb podoba malé monstrance s ostatky
svatých; jest-li deska, má na zadu rukověť, za kterou jej kněz
drži, a ktera 1 slouží za oporu, aby se postavitl mohl. Podá
vaje libatl pacifikál, jakož se děje při slavné mši, béře spolu
s nim šátek Iněný nebo hedvábný téže barvy, ktera ke mši
denní předepsána jest a otirá po každém polibeni*).

Kaditelmce a loďka; onano nebudiž tuze veliká, tato pak
měj nohu širokou, aby bezpečně postaviti se mohla. Za konvičky
mešní nejlépe se hodi skleněné **), poněvadž se nejsnáze v čisto
tě chovatl mohou a že nesnadno se může státi, aby na mistě vina
vody do kalicha se nalilo. Při kostelich kathedrálních a vůbec
takových, kde bývají mše pontifikální, nalézá se aspoň jedno
umyvadlo skvostné s konvici ku předepsanému umývání rukou.

Jiné kovové náčiní, jehož se při službách božich užívá,
jsou: svécny oltářové, visací lampy, kropenky přenosné, kropáče
atd. Jednají-li se tyto a podobné věci znova, sluší správci ko
stela pamatovati, aby chrámu a oltářům na ozdobu byly, a
z kovutakového, jejž i snadno v čistotědržeti lze a kterýž 1dosti
pevný jest; cínové nádobí a náčiní za méně vhodné se pokládá,
poněvadž křehké jest, brzy se znečišťuje a nezacházi-li se velmi
opatrně s ním, snadno se porušuje**“).

*) Barbier I. c. 1. V. chap. 9. Hartmann 1. c. S 99.
++) Rubr. gener. Miss. XX. mluví též o konvičkách skleněných.
+) Kovy z posvátných nádob a z náčiní bohoslužebného mohou se pro

dati aneb vůbec obrátiti k účelům obecným, byla-li forma jejich zrušena prve
nežli někomu se vydaly.
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ZVON.

Mezi náčiním bohoslužebným přední misto zaujímá Zvom
věžový*), a to dílem pro slavné svěcení, jehož se mu dostává,
dilem pro svůj význam mystický, dilem i pro nejbližší účel;
k němuž jest ustanoven a v pontifikálu římském slovy pro
stými vyjádřen: „Hoc vwasculumad invitandos filios sanctae
Ecelesiae praeparatum.“ Pro tyto příčiny ozdobuje se liturgický
zvon svatými obrazy, pamětnými aneb i důmyslnými nápisy
vypuklými, požívá veliké úcty v lidu věřícím, mnohé krásné
obyčeje a tklivé výtvory poesie prostonárodní oslavují jej a
povyšují v obor předmětů tajemných.

Zvony se liji ze zvláštní smišeniny kovů, ježto se ozna
čuje jménem Zvonovina. Sbor obřadový prohlásil, že uživati
lze 1 zvonů ccelových **); tyto si'e lacinější jsou, ale hlahol je
jich málo jest příjemný.

Benedikt XIII. prohlašnje za skutečnou potřebu, aby při
každém kostele farnim byly tři aneb aspoň dva zvony, ježto
by společně vydávaly Alaholharmonický***). — Nejen kostely a
kaple veřejné, nýbrž 1 kaple či modlitebny soukromé mohou
míti svoje zvony a jich užívati podobně, jako se zvonů litur
gických vůbec uživa T).

Vedle účelu a významu svého jest liturgický zvon napo
minatel člověka ku smýšlení bohulibému a skutkům spasitel
ným; připomíná pomíjivosť času, vzbuzuje k modlitbě a veli,
abychom každý den a celý život dle víry mravně pořádal:
zvony provázejí veškerý život člověka, připomínají misto a čas
modlitby, ohlašují veřejné služby boži, svátky a slavnosti cirkevní,odchodvěřícíchnavěčnostatd© Taktovnikáhlahol
zvonů nejen v ucho, nýbrž i v duši člověka, hýbaje srdcem a
povznášeje mysli ku věcem božským.

Posvěceným zvonem znázorňuje se mocný hlas Páně, hlas
Boha silného, krále říšenepřemožné, vítěze vždy slavného, jenž
moci vzdušné poráži, vojsko nepřátelské ustrašuje, třeskot kru
pobiti, prudkosť větrů, nával bouři zapuzuje, blesk, hrom a

*) Jméno latinské nola, campana odtud vzalo původ, že kov u města
Noly v Campagnii, chvalně známý již za časů Pliniových, považoval se za
nejzpůsobilejší ke zvonům. Barbier, 1. c. liv. IV. chap. 10.

+) S, R. C. 6. února 1858.
*) Barbier I. c.

+) S. R. C. 26. září r. 1608.
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bouřku odvraci“). Křesťan poznává ve hlaholu zvonů otcovský
hlas boží, jenž velí člověku, aby hlasu víry katolické uposlechl,
ku svaté cirkvi láskou přilnul; hlas, který zve, abychom se
v Pánu posilnili, na duchu i na těle skrze ochranu boží nepo
rušeni zůstávali **).

Vznešený tento symbolický význam zvonů nejen modlit
bami se vyslovuje, nýbrž i všemi obřady slavného svěcení se
znázorňuje. Svěcení zvonů, ježto se1 křesťnazývá, náleží bisku
povi, který jen s povolením stolice apoštolské může delegovati
kněze; delegovaný povinen jest uživati vody od biskupa zvláště
svěcené. Všecken ritus velice podoben jest ritu křestnímu a
konsekraci kostela. První čásťjeho jest očišťovámizvonu. Zvon
omývá se vodou podobně svěcenou jako jest ustanoveno ku
svěcení základního kamene, a takto se z oboru věci obecných
vyjimá a k účelům bohoslužebným ustanovuje. S omýváním
spojeno jest šestero žalmů ke chvále povzbuzujicich; takto se
vyjadřuje pravda, že jen to srdce chválí Boha v pravdě, které
zachovalo se čistě anebo se očistilo pokánim. Ve druhé části
se pomazává zvon olejem nemocných ve způsobě kříže na zna
meni, že ve hlasu, v moci Páně nalézají churavi a slabi pomoc
ve svých bědách a že zvon zvěstuje šťastné vítězství v Pánu
zesnulých. Pomazání zvonu děje se olejem nemocných sedm
kráte vně a křižmem čtyřikráte uvnitř, na znameni, že sedmerá
milost Ducha sv. všecky rány duše lidské zhojiti všeliké zlo
a nebezpečenství odkliditi a nam sily propůjčiti může, abychom
víru ve čtyřech evangeliich složenou duchem 1 srdcem pojali,
ji milovali a skutkem vyznával. Ve třeťí části dokonává se
benedikce. Pode zvon staví se kaditelnice s tymiamem, kadidlem
a myrrhou a řiká se žalm, v kterém se Bůh velebi, že za hromo
biti, blesku a zemětřesení vedl lid israelský skrze Mojžíše 1
Arona zázračně, mocně a milostivě prostředkem vod mořských;
hlahol zvonu v každém soužení vzbuzuje k modlitbě důvěrné.
— Ku závěrku čte se evangelium, kdež učí Pán, že jednoho
jest potřebi, a celý ten velebný ritus se ukončuje znamením
sv. kříže; cirkevní zvon volá ku člověku, aby jej vytrhoval
z úzkostlivého pečování o věci mnohé, připomíná mu, aby srdce
vzhůru povznášel k nepomíjivým statkům nebeským, tyto nade
všecko miloval, o ně se, doufaje v Ukřižovaného, statečně na

*) Pontif. Rom. Bened. Camp.
**) Pontif. Rom. 1. c.
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máhal. Takto jest církevní zvon i symbol kazatele, apoštola:
„Po veškeré zemi vyšel zvuk jejich, a až do končin okrsku
země slova jejich“ *),

Zvony ustanovené k účelům světským (domácí, na rad
nicich atd.) a zvony pouze k oznamování hodin určené nesvětí
se. Kdyby zvony, prve nežli posvěceny jsou, na věži umístěny
byly, nesvěti jich biskup celým slavným ritem, ale prostý kněz
vodou svěcenou je kropi**).

Skrze církevní benedikci nabývají zvony karakteru po
svátného a jsou od tédoby zasvěceny a věnovány účelům boho
služebným ; pro tuto příčinu jest i farář, jakožto správce ko
stela i všeho přislušenství kostelního, sám jediný oprávněn, řiditi
užívání posvěcených zvonů k účelům bohoslužebným, I kdyby
zvony, a třeba 1věže, byly majetek obce politické, nemůže tato
ani který civilní úřad osobovati sobě práva ku rozhodování o
zvonech anebo žádati zvláštních poplatkův za to, že zvonů
bylo užito k výkonům bohoslužebným ***).

Užívati zvonů posvěcených a církevním účelům odevzdaných ku slavno
stem pouze svělským anebo ku pohřbu jinověrců není dovoleno; kdo by jich
takto zneužil, může soudně stíhán býti.

$ 16. Paramenty liturgické.

Slovem paramenta neb ornamenta mini se vůbec před
měty výhradně nebo převahou ze tkanin zhotovené; ty dilem
kněz na sebe klade, dilem náležejí k ozdobě oltáře a kostela,
nebo jinak přispivají ku vnější slavnosti výkonů bohoslužebných.
Vedle látky, ze které zhotovují se, můžeme je děliti na 2 třídy:
I roucha bohoslužebná a liturgické okrasy (vestes sacrae et
ornamenta), II. pradlo kostelní (linteamina).

I. Roucha bohoslužebná a liturgické ozdoby.
Poněvadž kněz při službách božich se objevuje nikoli

jako člověk obyčejný, nýbrž jako zástupce Kristův, posel boži

*) Žalm 18, 5.
**) S. R. C. 16. července r. 1594.
**) 9 tímto názorem církevním úplně souhlasí názor nejvyšších soudů

v Rakousku; v tomto smyslu zajisté rozhodl nejv. soudní dvůr r. 1873. (nález
pod č. 16083) a nejv. správní soud nálezem ze dne 13. června 1877 č. 190.,
20. května 1882 č. 843.. 22. března 1883. č. 2466,
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a prostředník mezi Bohem a lidmi: sluši dobře, aby se ne
objevoval v rouchu obecném, jehož se užívá při obyčejných
prácech a zaměstnáních lidských. K tomu sám přirozený smysl
vede člověka, aby vykonavatel bohoslužby a obětnik také ze
vnějškem se lišil od lidu ostatního, jmenovitě aby oblekem
zvláštním se zračil posvátný úřad jeho. Protož 1 sami kněží
pohanšti všech národův a věků ve zvláštním bohoslužebném
rouše konali úřad svůj, ve starém zákoně pak byla roucha boho
služebná kněží a levitů zřejmě a do podrobna předepsána.

V bohoslužbě křesťanské nalézáme zvláštní bohoslužebná
roucha již v dobách nejstarších; sněm tridentský *)je odvozuje
z tradice apoštolské. Ovšem byla roucha tato na počátku po
dobna k obecnému kroji v říši římské ; ale velmi záhy počala
se odchylovati od obecných i látkou 1 formou, a kněžím 1
služebníkům církevním zapovídalo se přistupovati k. oltáři
v té tunice (albě', kterou. vůbec nosili a naopak, ukazovati se
kromě chrámu v rouše, kteréž ke službám božim oblékali.
Časem vyvinoval se rozdíl mezi občanským a bohoslužebným
oblekem vic a vice, poněvadž tento neměnil se jak onen.

A nejen výhradně užívání jistých rouch při službách bo
žich dodalo těmto rázu vyššího; cirkev světi roucha liturgická
a přikládá jim význam symbolický. Symbolický význam rouch
liturgických, a těch obzvláště, která se oblékají ke mši svaté,
jest dvoji: allegorický a morální. Poněvadž eucharistická oběť
jest živé představení, tajemná obnova oběti na křiži, srovnávají
se roucha ke mši oblékaná s rouchy, kterými Kristus oděn
byl v čas utrpení svého, nebo s mučidly, kterými trápen a
tupen byl. V tom arci shledává se rozdil, že roucha, která
knězi jsou na okrasu a radosť, nám připomínají věci, ježto
trpicimu Vykupiteli potupu a bolesť působily. Allegorický
význam liturgických rouch nenalézá výrazu v liturgu, ale
ovšem význam morální. V tomto smyslu posvátná roucha
znamenají rozličné cnosti, kterými okrašlenu a oděnu býti ná
leží knězi obětujicímu, za příkladem neviditelného a nejvyššího
kněze, jehož misto zastupuje. "Tentovýznam vyjadřuje se v litur
gii hojně a lze jej postihnouti ve slovech, za kterých se při ordi
naci knězi roucha podávají a při degradaci snimají, jakož i
vysvitá z modliteb, kteréž říka kněz, ke mši sv. se oblékaje **).

*) Sess. XXII. c. 5.
**) Gihr, Das heilige Messopfer.
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K rouchům liturgickým náleži:
1 Kasula, mešní roucho, ornát (casula, planeta, u Římanů

toga). Tato byla původně plášt široký, který až k nohoum sahal
a celé tělo zahaloval, s jediným otvorem pro hlavu. Pro tuto
formu bylo třeba povyhrnouti kasuly mnaobou stranách, když
kněz obětujici rukama co dělati a také když klekati měl. Asi
od 10. stol. počaly se dělati kasuly na pravo ina levo otevřené
a vesměs kratši, až časem dostaly svou nynější podobu. —
Morální význam kasuly jest vyjádřen slovy, která biskup řiká,
dávaje ordinandům kasulu na zadní polovici svinutou. „Accipe
vestem sacerdotalem, per guam charitas intelligitur; potens est
enim Deus, ut augeat tibi charitatem,“ a dalšími slovy, když
kasulu rozvinuje: „Stola innocentiae induat te Dominus“ V
modlitbě, kterou řiká kněz oblékaje kasulu ke mši sv, nabývá
symbolismus nové formy; kasula zobrazuje jho Kristovo, kteréž
milost Boží dělá lehké. — Kasuly uživá se ke mši sv. a k vý
konům se mši úzce spojeným, při oltáři odbývaným. Ku svě
ceni olejů na zelený čtvrtek obléká se 12 kněží v kasuly a
podobně o slavnosti Božího Těla někteři kněží ve průvodu
odění jsou v kasuly, avšak neberou manipulu a štoly “). Prostý
kněz obléká ji na albu, biskup a hodnostáři, kterým pontifikalie
jsou povoleny, na dalmatiku a tunicellu *“).

Pluviál povstal ze staršího způsobu kasul; původně nebyl
zajisté leč kasula s kuklou (casula cucullata', kteréž užívalo se
obzvláště při průvodech na ochranu proti dešti a nepohodám.
Nyní jest pluviál skvostný plášť, jehož uživá celebrant bez
manipulu při průvodech. slavných nešporách a chvalách, při
svěcenich u oltáře konaných, při pohřbech, při absoluci po mši
zádušní. Při pontiikální mši, slavných nešporách a jiných vý
konech pontifikálních odivá se assistent pluviálem ; kromě toho
jest užívání pluviálu výslovně povoleno assistentům při slavné
mši kanovníků a hodnostářů ***).

Jako kněz odivá se kasulou a pluvialem, tak diakon dal
matikou, subdiakon čumicellouk assistenci. Obě tato roucha po
dobna jsou kasule, maji však rukávy. Podjáhnové konali nej
prve službu svou jen v albě; později dána jim za oblek tunicella

*) S. R. C. 12. července 1848.
**) Rubr. gener. miss. XIX. De gnalitate paramentorum.
*PF) Ruby. Miss. 1. c. S. R. C.23. září 1713. Srovn. Faliice, I. c. S V. de

officiis presbyteri assistentis. Hartmann, I. c. $ 203.
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1 manipulus. Tumcella rozeznávala se původně od dalmatiky
rukávol užšími a kratšími; nyní již není rozdílu mezi oběma.
Dalmatika 1 tunicella jsou roucha radosti, jakož se 1 naznačuje
slovy biskupa při ordinaci a modlitbami, kteréž při oblékání
se řikaji. Dávaje tunicellu a dalmatiku, biskup di: „Tunica
jucunditatis et indumento laetitiae induat te Dominus“ ; podjáhen
oblékaje se v roucho jemu příslušné, řiká: „Tunica jucunditatis
et indumento laetitiae induat me Dominus“ ; jáhen pak: „Indue
me Domine, indumento salutis et vestimento laetitiae et dal
matica justitiae circumda me semper“.

Štola jest vlastní oznak moci a důstojnosti kněžské, a
protož ji užívá kněz při výkonech. ku kterým jen moc kněž
ská oprávňuje. Jáhnovi povoluje se štola, poněvadž může v čas
potřeby udělovati křtu a podávati velebnou svátost; tento
klade ji přes levou plec a váže po pravém boku; kněz klade
ji za krk a překládá křížem na prsou. Při výkonech kromě
mše sv. visi knězi štola po obou stranách rovně dolů, leč by se
výkon dál bezprostředně přede mši nebo po mši a kněz oděn
byl albou. Odevzdávaje při ordinaci štolu, di biskup diakonovi:
„Aceipe stolam candidam de manu Dei, adimple ministerium
tuum; potens est enim Deus, ut augeat tibi gratiam suam“;
knězi: „Aceipe jugum Domini; jugum enim ejus suave est et
onus leve“. Vedle slov těch a modlitby, kterouž kněz řiká
oblékaje ke mši štolu, jest význam roucha toho dvoji: že nosi
se za krkem, znamená jho a břimě posvátné služby; jakožto
roucho čestné a ozdoba, představuje roucho nevinnosti, jehož
třeba ku hodnému konání svaté služby, a roucho nesmrtelnosti
a slávy, kterým oděn bude služebník dobrý a věrný.

Dle předpisů liturgických béře kněz štolu: ke mši sv. a
kdykoli jest mu velebnou svátost nésti, do rukou bráti, vysta
vovati neb ukládati, vystavené se klaněti, když na způsob laiků
přistupuje ku stolu Páně; se štolou jen smí kněz posluhovati
svátostmi, žehnání a svěcení konati, kázati, pohřební průvod a
jiné průvocy vésti; účastní-li se kněží průvodů, nemají štoly,
leč jenom při průvodech, kteréž se ději při synodách die
césních *); podobně nebéře se štola ku kanonickým hodinkám

*) Jen farářům městským a kapitolám. účastňují-li se v procesí společně
(collegialiter), povoluje se štola. S. R. C. 7. září 18106.
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do choru, nebéře ji assistent při slavné mši, ani assistent při
neomystovi a při tiché mši biskupa*).

Mamipulus byl již za časů Řehoře Velikého za čestný
oznak kněžím a jahnům, a teprve od 9. stoleti dělal se z téže
látky, ze které štola i kasula. Roucho toto naznačuje namáhavou
práci apoštolskou, kteréž povinen jest kněz ochotně se podvoliti,
aby odplatu za ni přijal, jakož di modlitba k oblékání manipula
nařízena. Na tento význam zřetelně ukazují slova, která při
ordinaci mluvi biskup, podávaje manipula: „Accipe manipulum,
per guem designatur fructus bonorum operum.“ Béře se jenom
ke mši sv.; ke mši slavné obléká jej netoliko kněz, nýbrž také
diakon a subdiakon.

Ku pokrývání hlavy slouži bírveť, který byl zaveden asi
ve 13. stoleti; nejprve sloužila k tomu cili kukla kasuly, po
zději humerale. Přikrýváni hlavy jest netoliko známka důstoj
nosti, ale 1 toho smýšlení, ježto se humeralem naznačuje.

Birret liturgický má tři rohy cornicula) a staví se na hlavu
tak, aby strana bez rohu byla na levo. Birret čtyřrohý náleží
vlastně doktorům a licentiatům theologie a kanonického práva,
jakožto vyznamenání, ale jen kromě výkonů liturgických **)

Bohoslužebná voucha biskupa a těch, kdož maji usum pon
tificallum (paramenta vel ornamenta pontificalia), jsou 1četnější
1 skvostnější a ukazují na vyšší moc a vážnější povinnosti ú
řadu biskupského. Pod kasulou nosi biskup dalmatiku a ťumi
cellu na znameni, že stupeň biskupský všecky stupně posvěcení
v sobě zavírá. Když sedi.na stolci svém za mše, klade se mu
na lůno gremnale. Sandály (skvostné -střevice), kteréž ke mši
obouvá, jsou znamení ochotnosti, kázati evangelium pokoje;
rukavice jsou symbol čistoty a opatrnosti ve všelikém jednání.

K paramentům pontifikalním druží se tnsigma pontificaha:
mitra, berla, prsten a pectorale. Mitrou se naznačuje znalosť
obého zakona (úřad učitelský). Berla (pastorale) jest symbol
úřadu pastýřského; pectorale připomíná biskupovi, že jemu ob
zvláště náleží, aby památku na utrpení Kristovo stále živou
zachovával a jediné v křiži Páně svoji důstojnost a chloubu
zakládal. Prsten znači úzké spojení biskupovo s diecési a věrnost,
kterou cirkvi obzvláště dlužen jest.

Paramenta, kteráž ku vlastním rouchům nenáležeji, zvláště———
*) 9. R. C. 12. března 1836. Srovn. Hartmann 8 2053.
**) 9. R. C. 7. pros. 1844.
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jsou: velum a bursa na kalich pláštik na ciborium, baldachyn
čili nebesa, korouhve, velum humerale, šerpa diakonova a šerpy
akolytů některé pontifikalie držicich.

Velum kalichové (velum calicis) slouží ku zakrývání ka
lhcha na počátku a na konci mše. Delka a šiřka jeho jest ta
kova, aby kalich se všech stran zakrývalo a volně ku ploše
oltářové splývalo; protož 1látka jeho budiž hebka. Bursa k tomu
jest ustanovena, aby pojala korporál složený *).

Velum 1 bursa náležeji k paramentům mešnim a protož
oba tyto kusy shodují se v látce a barvě s kasulou. Neni-li
kasula z hedvábné látky, aspoň velum kalichové budiž hed
vábné **); vždy ovšem shoduje se barva bursy a vela kalicho
vého s barvou kasuly.

Pláštik ma cibortum (velum calicis, velum ciborii) slouží
ku zahalení ciboria, jest barvy bílé a pokud jen možná skvostné,
aby v pravdě mohlo se jmenovati okrasa posvátné nádoby.

Velum humerale pro kněze a biskupa zhotovuje se z látky
hedvábné, pokud možná skvostné; a poněvadž výhradně slouží
za okrasu, když velebná svátost se nese nebo ciboriem čimon
stranci dává požehnání, jest velum toto dílé, aniž kdy dovoleno
jest uživati barevného ***).

Velum (šerpa), jehož subdiakon užívá při slavné mši od
offertoria až do Pater noster, jest méně skvostné a téže barvy,
které jsou paramenta ke mši denni.

Baldachym či nebesa (baldachinum, umbraculum, coelum
gestatorium) určen jest ku procesim s velebnou svátosti a
částečkou pravého kříže Kristova (particula crucis Christi). Zho
tovuje se z bilého hedbáví +), jest po všech čtyřech stranách
ozdobeno draperiemi a ty zase třásněmi. Za čtyři nebo za šest
ozdobených tyči, ježto se v rozich (a prostředku) mezi drape
riemi zastrkují, drží nebesa mužové počestní a vzácnější nad
knězem svátost nesoucim. Umbella, umbellina, jsou nebesa menší,
jichž uživá se. prozatim, dokud procesí z kostela nevyšlo a na
veliká nebesa obmezenosť mista pro nával lidu nestačila.

Korouhve, prapory (vexilla) určeny jsou, aby přispívaly
k oslavě veřejných průvodů liturgických. Zhotovuji se z látekNÍ

*) Rubr. Miss. Ritus celebr. Miss. I. 1.
") „Velo serico“ dí Rubr. Miss. I. c. Cone. Prag. Tit. V. c.7. str. 189.
i*) Ku procesí s částečkou kříže Kristova béře se velum červené.
+) Ku procesí s částečkou kříže béře se baldachyn červený.
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hedvábných anebo z jiných tkanin vzácnějších, jsou zavěšeny
na žerdi křížové a ozdobeny jedním nebo dvěma obrazy sva
tých. Významný jest obyčej, rozestavovati v lodi kostela ko
rouhve vůbec, a korouhve jednotlivým stavům a společenstvům
náležejici zvláště. Upominajit křesťana, že bojovnikem jest pod
praporem Kristovým, že boj jeho bude vítězný, následuje-li
přikladu svatých a těch zejména, kteréž obraz na korouhví
představuje, jakožto zvláštní patrony a vzory jistého stavu, spolku
nebo společenstva.

Čalouny a koberce pokrývají stěny a půdu ve chrámě,
aspoň v nejbližším okoli oltáře, ve svatyni. Kterému kostelu
dovoluje vlastní jmění nebo štědrost věřicích předměty takové
pořiditi, ten jistě má v nich prostředek velmi způsobilý ku
zvelebení služeb božich na veliké svátky a slavnosti, a protož
1 prostředek, pozdvihnoutl a k úctě 1 posvátné radosti naladiti
mysli věřících. Ovšem také o těchto předmětech pamatovati
jest, že ne všecko se dobře hodi do chrámu božího, co v do
mech a mistnostech ku světskému pohodlí a veselí ustanovených
dobře obstáti může.

II. Liturgické prádlo.

Prádlo liturgické (linteamina) slouží, jako paramenty bas
revné, dilem knězi za liturgický oblek, dilem za ozdobu neb
ochranu oltáře, dilem za přislušenství ku kalichu. Potřebné
v každém chrámu části prádla liturgického jsou :

1. Humerale (amictus), ktěéré kněz na plece a kolem krku
klade. Zavedeno bylo teprve v 8. stoleti, když svrchní roucho
mešní (kasula) se dělati počalo s větším otvorem, tak že krk
a plece nezakryty zůstávaly. Ve středověku byl obyčej, že
kněz humerálem 1 hlavu přikrýval, o čemž ještě nyni svědčí
slova, ježto se při oblékání humeralu řikaji. Humerálom nazna
čuje se skromnosť u vidění a slyšení a nepřístupnosť všemu,
ježto nesluší k oběti svaté; význam tento se vyjadřuje slovy,
ježto biskup, podávaje podjáhnovi humerál, říká: „Accipe ami
ctum, per guem designatur castigatio vocis.“ Na humeralu vy
šivá se kříž, jejž libá kněz, oblékaje roucho toto. — Modlitba
kněžská při oblékání humerálu sama připomíná, že roucho to
se klade nejprv na hlavu; odtud spouští se do týla. Dle slov
modlitby té nazačuje se humerálem naděje v pomoc boží. (I.
Thes. 5, 8.).
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2. Alba (camisia, v životě obecném tunica), řiza bilá a
lněná od krku až k nohoum sahajicí; naznačuje spravedlnosť
krví Páně nám dobytou a onu zvláštní svatost a čistotu, která
zdobi sluhu Páně, jakož připomíná modlitba při oblékání alby.
Ozdobování alby na odolku sitěninou a krumplováním nepři
kazuje se; dávati pod tuto sitěninu podložku prosvitavou, za
kazuji zákonové cirkevní*). Alba jest oblek mešní; při jiných
výkonech uživá se ji jenom když se ději bezprostředně přede
mši svatou aneb po ni. Kromě mše svaté obléká se kněz
k bohoslužbě v albu zkrácenou, kteráž obecně superpelhceum
a rocheta se nazývá. Rocheta jest vlastně roucho praelatů a
kanovníků k církevním hodinkám v choru, má úzké a dlouhé
rukávy Superpelliceum (cotta) předepsánojest pro ostatní kněze
a pro akolyty, má rukávyjširoké a jen asi po lokte**). Zkrácená
alba v obojí způsobě své jest jediné roucho liturgické při hodin
kách v choru; při posluhování svátostmi a při svěceních se
béře ještě štola.

9. K podkasaání alby slouži cíngulum, kterým se nazna
čuje zdrželivost a čistota kněze; význam tento se vyjádřuje
modlitbou, jižto kněz řiká, cingulum vázaje. — Cingulum může
býti téže barvy, kterouž maji barevná roucha mešní, může
i z jiné látky býti nežli ze Inu neb konopí; avšak za nejpři
měřenější pokládá se bilé lněné ***).

Za ochranu a ozdobu oltáře slouži prostěradla oltářová
(mappa, tobale)t). Aby se prostěradla čista uchovala, prostirá
se po dokonané bohoslužbě pokryvka z barevné tkaniny přes
povrch oltáře.

Příslušné ku kalichu prádlo jest corporale,palla a purt
ficatorium. Korporál jest plátno čisté, na něžto se při mši
svaté klade hostie a kalich, ve svatostánku ciborium a mon
strance. Za starých časů býval korporál mnohem větši; kladlyt
se na něj chleby od věřicích obětované, jákož 1 posud přede
psáno, aby též malé, ku konsekraci určené hostie na korporál
byly položeny. Zadní čásť korporálu přehrnovala se přes ka
lich, a těto části jeho řikalo se palla. Korporál připomíná
plénky, jimiž Maria ditko Ježiše ovinula, naznačuje též plátno

*) 9. R. C. 17. srpna 1833.
*+) K jednomu dotazu prohlásila kongr. ritů 27. února 1847, že „non

sunt inguientandi“, kdož užívají rochety místo superpellicea.
+) S, R. C. 8. července r. 1709; 23. pros. 1962.
+) Viz o nich při článku „oltát“.
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čisté, v něž Josef z Arimathie zavinul tělo Páně. Na korporálu
vyšivá se kříž, uprostřed při kraji, na palle uprostřed čtverce.
Krajky nemnoho se ku korporálu hodi, poněvadž v nich snadno
se zadržují částečky hostie. Palla nynější jest čtverec 10—15
centimetrů délky a šiřky. Jest-li palla jenom plátno, vyšívají
se na svrchu obrazy buďto jen bilé aneb v jemných a slabých
barvách. Obrazy (kontury) svatých mnenáležejína pallu, ale
jenom symboly Krista a oběti jeho. Nejlépe hodí se křiž. Aby
palla více tuhosti nabyla, dává se dvojí plátno a třeba se mezi
ně vkládá tuhý papir, kterýž vyjímá se před praním. Jedno
duché plátno připevněné stehem v rozích vespod na tuhý pa
pír (lepenku), postačuje za pallu; tuhá pokrývka tato se po
tahuje svrchu touž látkou, z které jest roucho mešní; barvou.
černou se potahovati nesmí, a proto při paramentech černých
budiž palla jenom bilé plátno.

Purificatorčtum jest rouška Ilněná, kteréž užívá se k oči
štěni a otření kalicha, pateny, úst a rukou po přijimání. Upro
střed vyšivá se křiž na něm.

Ručníky na otirání rukou, na př. po abluci přede mši, po
křtu a některých výkonech jsou potřeba nezbytná, poněvadž
by jinak možná nebylo zachovati se dle rubrik v těch připa
dech, kdež omývání rukou předepsáno jest.

III. Obecná forma paramentů, látka, liturgické
barvy.

1. Forma čili způsoba liturgických paramentů jest vůbec
troji: římská, gothická a národní; tato se udržuje v některých
částech Francie a ve Španělsku *). Forma římská (střih řím
ský) udržela se více nežli kterékoli jiné, starší tradice, a již
proto dává se ji přednosť, kde potřeba jednoty se náležitě oce
ňuje. Nad to pak i výslovně prohlásil sbor obřadový *“), že
jednotlivcům nijak nepřísluší, aby sobě dávali posvátná roucha
dělati podle chuti své nebo navracovali se ku zastaralým for
mám. V témže smyslu cirkevní sněm pražský ***) se vyjadřuje:
„Litujeme, že za nynější doby jsou kasuly na ujmu své důstoj
nosti tolik ukráceny a téměř v jinou věc obráceny, až by
sotva jejich jméno jim slušelo, když by se porovnávaly se sta

—%) Barbier, L c. liv. X. chap. 2.
**) S, R. C. 21. srpna 1863.
nek) Cone. Prac. lit. V. c. 7. str. 187.
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robylou a rouchu tomuto vlastní formou. Zvrhlého vkusu toho
neschválil nižádný papež ani sněm. A protož ku podání předků
se táhnouce obnovujeme dekret arcidiecésní synody pražské a
přikazujeme, jáby všecky kasuly, ježto se nyni nové jednati
budou, aspoň dva lokte*) dlouhy bylya po obou stranách něco
dolů přes ramena sahaly; z předu a zadu mějte pásmo slušné
šiřky až k odolku, přes ně pak budiž na přič položeno pásmo
jiné, tak aby obě tvořila podobu kříže. Dalmatika jahnova
mějž touže delku jako kasula; od ni se tunika podjáhnova liší
rukávci kratšími a užšími a jest něco kratší nežli dalmatika.

Pluviál budiž něco přes dva lokte dlouhý a ve způsob
polokruhu rozšířený. Odolek roucha tohoto, jakož 1 dalmatiky
a tuniky raději třásněmi vhodnými nežli lemovkami se ozdobuj.

Štola měj délku čtyř loktův, aby knězi až po kolena do
sahovala; šířky měj sotva půl pidi, avšak na obou koncich
budiž ponenáhlu rozšířena a vkusnými třásněmi opatřena;
téže šiřky budiž a třásněmi se ozdobuj manipul, jehož dělka
nepřesahuj dvou pidi. Na štolu a manipul náleži tré křížů při
šiti, nejsou-li již na látce vytkány, a sice uprostřed jeden ana
obou koncich po jednom.“

2. Paramenty liturgické zhotovují se dilem z plátra lně
ného (konopného), dilem z jiných látek barevných.

Z plátna Iměného nebo konopného jsou: humerál, alba,
ubrusy oltářové. korporály, pally. purifikatoria. Sněm pražský
přisně velí, aby se pro žádný kostel nejednaly alby, humerály,
pally, purifiaktoria, korporály a ubrusy oltářové, leč jenom
lněné nebo konopné; podobně též ostatní prádlo kostelní, jako
rochety, superpellicea atd. raději plátěné buďte, nežli tkanina
jiná. Chudým kostelům, při kterých jsou humerály, alby, ubrusy
oltářové z bavlny, povoluje týž sněm, aby se jich užívalo, do
kud jsou k potřebě; bavlněné korporály, pally a purifikatoria
však nikde dovoleny nejsou.

Tkanina Iněná neb konopná jest nařízena pro důvody
historické a symbolické. Tělo Páně zavinuto bylo v plátno
bilé a čisté. Bylinstvo ukazuje vzhůru svou tajemnou přichyl
nosti ku světlu, svojí krásnou barvitosti a libeznou vůni; barva,
světlo a vůně vůbec jsou nejvice význačné symboly v boho
službě. Plátno lněné obzvláště významno jest. Namáhavé a
pracné připravování plátna bilého krásně zobrazuje pravdu,

*“)Jeden loket rovná se 711/, cm.
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že čistoty nelze zachovati, leč by člověk o ni se namáhal,
ustavičně sám sebe zapiraje, žádosti těla přemáhaje a umrtvuje.

O látce barevných rouch liturgických nářizeno jest: „Ne
lze-li pro chudobu kostela zjednati hedvábí anebo damašku na
roucha posvátná, budiž opatřena dobra tkanina, tvaru ne svět
ského ani tuze tuhá, aby roucha pohodlně přiléhala k tělu a
nepřekážela knězi v pohybech“*).

Liturgické barvy jsou: bilá, červená, zelená, fialová a
černá**). Cirkevní ustanoveni o barvách liturgických náleži
zachovávati svědomitě, pokud překážky nepřemožné tomu ne
brání. Každé roucho budiž barvy jedné ***),neb aspoň jedna
barva převahu takovou měj, aby se snadno určiti dala. Roucha
barev smíšených mohou, zvláště při chudých kostelich, zůstati
v uživání, dokud jich potřebovati lze.

Barva modrá nemůže odbývati za fialovou aneb kterou
koli jinou; sbor obřadový prohlásil uživání modrých a žlutých
paramentů za zlořad****),pro kterouž příčinu 1nařizuje církevní
sněm pražský, aby modrá, ponenáhlu aspoň, ustupovala fialové+).
Domněnií, že by barva žlutá mohla všecky ostatní barvy zastu
povati, zavrženo jest vynešením kongregace ritů dne 23. záři
1837. Látky celé nebo většinou zlaté mohou zastupovati barvu
bilou, červenou a zelenou++); látky potažené niti skelnou zaká
zány jsouj+1). Podobně látky lněné.

Na mešnich rouchách černých nedovolují se vytkávané
bilé kříže ani jakékoli oznaky smrti.

Přirozený význam barev přenáší cirkev na věci nadpři
rozené, duchovní, aby takto vyjádřila pravdy, smýšlení a city,
kteréž při každém bohoslužebném konání zobrazovati nebo v kně
žich a lidu věřícím vzbuzovati chce. a) Barva bílá jest oznak
radosti, nevinnosti, nebeské oslavy andělův a svatých. A protož
uživá se bilé barvy o slavnostech Páně, Panny Marie, andělův
a oněch svatých, kteři nejsou mučennici. 4) Barva červená
jest barva svaté lásky a této uživá se na svátky a slavnosti

*) Cone. Prag. 1. c. str. 191..
**) Rubr. gener. Miss. XVIII. n. 1. Barvy liturgické ustálily se pone

náhlu, při nové revisi misálu v 16. století určeny zákonem.
=) S. R. C. 23. září 1837.
+i) 9. R. C. 23. února 1839.
+) Uonc. Prag 1. c.
+1) S. R. C. 29. března 1851, 28. dubna 18066.
+71) 8. R. C. 11. září 1847.
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svatých a mučenniků, poněvadž krev svou vylili za Krista; na
svátky, v kteréž obzvláště ctime umučení Páně; o slavnosti svato
dušní a za celý oktáv, poněvadž v žáru ohně Duch sv. sestou
pil. c) Barva zelená jest symbol naděje, nám znova nabyté zá
sluhami Kristovými; barva tato jest uprostřed barev jasných a
temných a protož 1 se ji užívá ve dny, kteréž nemají rázu
slavnostního, ale také nejsou dny kajicnosti a smutku. Tyto
jsou: ferie a neděle po oktávu zjevení Páně až do devitníku
a od třetl až do poslední neděle po sv. Duchu, nepřipadá-li
svátek. d) Barva fialová jest symbol kajicnosti spojené s naději,
a protož 1 nařízena jest na čas adventní a postní, na suché
dni (kromě těch, ježto padají do týdnu svatodušniího) kromě vi
oilii, křížových a vůbec kajicích dnů. e) Barva černá jest symbol
zaniklého života, smrti a hrobu, zároveň 1 symbol nejhlubšího
zármutku a žalu, jejž působí smrt. Uživá se ji na veliký pátek
a k cirkevní bohoslužbě za zemřelé.

IV.Benedikce paramentů.

1. Roucha bohoslužebná a některé jiné paramenty světí se
prve, nežli se jich užívá. Kdyby kněz nevěda byl oblekl ke
mši roucha nesvěcená, neposvěcují se timto uživáním“).

Přisný zákon o svěcení paramentů liturgických vztahuje
se nejprve k ornátu mešnímu, kterýmž rozuměji se: humerále,
alba, cingulum, manipulus, štola, kasula, dalmatika a tunicella
biskupova; k těm přidati se mohou a zároveň s nimi nabývají
posvěcení rochety, pluviály [dalmatiky a jiné kusy paramentů **).
Rovně tak přisně váže tento zákon ku svěcení prostěradel olta
fových, korporálu a pally. O dalmatice diakonově a tunicelle
subdiakonově neni nařízeno výslovně, že ji před užíváním svě
biti třeba; totéž plati o pluviálu, o velu kalichovém, burse a
purifikatoriu, o antipendiu, o rochetách a superpelliceich; avšak
benedikce těchto předmětů pokládá se aspoň za slušnou věc a
koná se téměř všeobecně. Velum humerale a birret nesvěti se.
Purifikatorium může se světiti, ale zákonem to nařízeno neni“““).

Svěcení paramentů náleži biskupům, kteřiž mohou kněze
lelegovati, jakož v diecésich našich vůbec delegováni jsou vi

*) S. R. C. 31. srpna 1867.
*) Hartmann 1. c. $ 203.
eee) S. R. C. U. září 1816.
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káři biskupšti. Opatové a vůbec přednostové řeholi, kteříž uží
vajl pontifikálii, mají právo světiti paramenty pro kostely své.

Formuláře benedikcí těchto nalézají se v rituále římském*)
a na konci misálu po mších zádušních. Všechen ornát mešní
světl se najednou dla formuláře prvního a lze k ornátu mešnímu
přidati 1 takové paramenty, jichžto svěcení nařízeno není.
Světi-l zplnomocněný kněz jenom některé kusy, na př. jen
štolu samotnu, uživá také formuláře obecného (prvního: „Be
nediotio sacerdotalium indumentorum“) bez všeliké změny a
neni mu dovoleno užívati formulářů pro jednotlivé kusy, jakž
nalézaji se v pontifikálu**).

Pally světí se zároveň s korporály; světi-li se několik
pall bez korporálů, béře se formulář v rituálu a misálu obsa
žený: „Penedictio corporalium“***).

Benedikce paramentů kostelních zůstává, dokud maji formu,vkteréžbylyposvěcený© Paklialetoliksešlyneboroztrhany
jsou, že již ku vlastnímu cili svému se nehodí nebo změnila-li
se původní forma jejich tolik, že již nejsou, co byly, pozbývají
benedikce. A protož, udělána-li z rouch velikých roucha menší.
na př. štoly a manipuly z dalmatik anebo kasul, ze dvou štol
jedna a t. d., třeba jest, aby v této nové formě zase byly svě
ceny. Bylo-li však některé roucho jenom spravováno, ale větši
jeho část zůstala, jakž byla, není nového svěcení třeba. Bylo-li
posvátných rouch užíváno k účelům nenáležitým, obecným, jest
uživání takové hřišno, ale roucho nepozbývá benedikce+).

V. Péče duchovního správce o liturgické nádoby
a paramenty.

Správce chrámu povinen jest úřadem svým dbáti peč
livě, aby opatřil chrám svůj nádobami, náčiním a paramenty
pěknými a dle církevních nařízení zhotovenými. Kde kostel
jmění svoje má, pořizuje se z něho, čeho třeba; nad to pak 1
zkušenost uči, že lid věřicí neopouští horlivého kněze, kterýž

%)Benedictiones ab episcopis vel aliis facultatem habentibus faciendae.
**) S. R. C. 4. září 1880, 10. září 1891.
*) 9. R. C. 4. září 1880.
+) Roucha bohoslužebná, která již nejsou k potřebě, neobracejí se k u

žívání obecnému ani se prodávají, ale spalují se a popel z nich vrhá se do
sakrarla.

Skočdopole, Pastorálka. 9



130

upřímně dbá, aby kostel v dobrý stav uvedl, slušnými rouchy,
nádobami a jinými potřebami jej opatřil. Duchovní správce
sám, který „z oltáře dil má“ *), v prvni řadě povinen jest, aby
některou čásť důchodů svých na potřeby a ozdobu chrámu far
ního vynakládal; jeho příklad bude osadníkům za povzbuzení
účinné, aby poznali své povinnosti ke chrámu farnímu, přichyl
nosť a lásku svou k němu osvěděili a potom k němu s láskou
tim větši Inuli majice to milé vědomi, že také oni přispěli na
potřeby a ozdobu jeho. A jako při stavbách 1 opravách kostela
samého, tak 1tehdy dobře jest hledati rady znalců, když roucha
bohoslužebná, posvátné nádoby, prapory a jiné věci pro potřebu
neb ozdobu znova se jednají.

V Čechách docházejí chudí chrámové velmi vzácné po
moci od „Jednoty věčného uctění velebné svátosti“, aby po
nenáhlu se opatřily slušnými rouchy liturgickými, ano i ná
dobami posvátnými a jinými k ozdobení oltářů vhodnými
věcmi **).

Další povinnost duchovního správce jest, aby nádoby a
paramenty bohoslužebné, ježto se při chrámu jeho nalézaji,
v dobrém stavu zachoval, před pohromou a zkázou chránil.
Jemu náleži dbáti, aby všeliká roucha bohoslužebná, kdykoli
se potřeba toho ukáže, opravena byla; nikde na to nedocházej,
aby kněz v rouchu roztrhaném, rozpáraném a t. d. posvátné
služby konal***).

Svědomitý duchovní správce velikou péči vynakládá, aby
na prádle chrámovém, na posvátných nádobách a všem litur
gickém náčiní čistota největší zřejma byla. Odpovědnosť těžkou
uvaluje na sebe zvláště ten duchovní správce, v jehož chrámu
i samy korporály, pally a purifikatoria nečisty jsou. Nedostatek
čistoty a vzorného pořádku v paramentech a nádobách kostel
ních jest neklamné svědectví, že duchovní správce nemá po
vinné úcty ke chrámu a snad ani k posvátným výkonům samým.
A také nijak nelze očekávati, aby lid měl náležitou úctu ke
chrámu, službám božim a svátostem, spatřuje-li, že 1 ty věci
nečisty a neslušny jsou, jichžto se užívá ve chrámě a při těch
výkonech, které jemu kněz o čistotu všeho zařizení chrámového
nedbalý za posvátné vyhlašuje.

*) I. Kor. 9, 13.
**) O této viz níže při bratrstvech k úctě velebné svátosti.
<) Rit. celebr. miss. I. n. 2.
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Stran kostelního prádla jest správce kostela odpověden
1 z toho, děje-li se čištění způsobem náležitým. Vedle zákonů
cirkevnich zajisté náleži, aby korporály, pally a purifikatoria
nejprve rukou kněze, diakona neb aspoň subdiakona (ve vlažné
vodě) čištěny byly v nádobě pouze k tomu cili ustanovené, voda
pak po prvém čištění tomto aby se vlila do sakraria; potom
teprve mohou tyto kusy prádla bohoslužebného odevzdati se
rukoum laiků *). Kostelního prádla vůbec nesluší čistiti s ostat
nim domácím zároveň v jedné nádobě.

Jako ty roušky, které ve styk bezprostřední přicházejí
s velebnou svátosti, práti z první vody náleží knězi (aspoň
jáhnovi nebo podjáhnovi) tak 1 čistění kalicha, pateny, mon
strance (zvláště lunuly) a ciboria.

Na čišťění posvátných nádob a jiného náčiní kovového
třeba jest pozornosti duchovního správce, poněvadž děje-li se
způsobem nevhodným a zejména uživá-li se čistidel neopatrně,
snadno i veliká škoda se na nich udělati může. Mnoholetými
zkušenostmi osvěděily se jisté prostředky a způsoby, a proto
1 vůbec povědomy jsou tolik, že snadno jest doptati se jich;
duchovní správce pak obzvláště na to budiž opatrný, aby či
štění nikomu nesvěřil, o kom se prve nepřesvědčil, že provede
tu práci, aniž by liturgickému náčiní kovovému bylo ubliženo **).

*) Pontif. rom. de Ordin. Subdiaconi. Synodus archidioec. Prag. z roku
1605. de parochis.

**) Začazená kaditelnice dobře a bez ublížení se očistí, ponoří-li se celá
na delší dobu do mydlin horkých, anebo se v nich i vařiti nechá kratčeji neb
déle vedle toho, jak mnoho pryskyřice na ní přilnulo. Když pak již čista jest.
otře se hebkým plátnem neb otrubami. nebo pilinami prosátými; otře-li se
konečně kusem jirchy srnčí potřené křidou, nabývá lesku. Týmže způsobem
i kalichy se čistiti mohou; skvrny zbylé po vyvaření ztrácejí se pod šťávou
citronovou: — Za lepší ještě způsob čistiti kalichy tento se udává: Kalich
se postaví do vody teplé a tře se jemným kartáčkem za současného užití
mýdla cídicího (Putzseife), až jest dostatečně čist; potom rychle se otírá jem
ným plátnem, naposledy pak jirchou. (Corresp.-Bl. fiir den kath. Clerus 1888.
VI. 10, str. 311.) — Obšírné poučení v této záležitosti dává kniha: Von der
Reinhaltung der heil. Geráthe und Gewánder von Karl Geiger. Můnchen 1875.
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S 18. Svaté oleje. Voda a sůl. Světlo. Kadidlo.

I. Svaté oleje.

Svaté oleje, kterých se uživá.ke svátostem a svěceninám,
troji jsou: a) Olej nemocných (oleum infirmorum) k poslednímu
pomazání a ku svěceni zvonů. b) Olej katechumenů (Oleum ca
techumenorum) ku svěcení vody křestné, ke křtu, svěcení kněž
stva, k pomazání a korunováuí králů, ku konsekraci chrámův
a oltářů. c) Křičmo (chrisma) ku svěcení vody křestně, ke křtu
a biřmování, ku konsekraci biskupů, chrámův, oltářů, kalichů
a paten, ku svěcení zvonů.

Svěcení sv. olejů náleži jediné biskupovi a děje se na
zelený čtvrtek při slavné mši s četnou assistenci kněžstva.
O rozdělování sv. olejů nařízeno jest, aby v nádobách dobře
uzavřených a zapečetěných donášeny bylý skrze muže počestné
k jednotlivým vikářům biskupským, od těchto pak zase na
jednotlivé fary. Jak mile byl obdržel duchovní správce nové
oleje, nesmi již užívati starých ; jsou-li tyto ve stavu tekutém,
spaluji se v lampě, která ustavičně hoři před svatostánkem
(věčné světlo, nasycená jimi v nádobkách bavlna spaluje se
obyčejně na bilou sobotu.

Svaté oleje chovají se*) v nádobkách, pokud možná,
stříbrných a uvnitř vyzlacených; jsou-li cínové, nepotřebují
vyzlaceni. Náadobky tyto jsou buďto oddělené na každý sv. olej,
anebo jsou spojeny; vždy ale budiž na vlčku nádobek vrytými
písmeny (J ol. infir. 0. catech. Ú. chrisma) naznačeno, který
olej se v které nádobce chová. Na olej nemocných má každý
chrám farni ještě jednu menší nádobku, ve které se k nemoo
ným nosí.

Zakony církevními se zapovidá, chovati sv. oleje jinde
nežli ve chrámu; zápověď tato vztahuje se i k malé nádobce,
s kterou se k nemocným chodi, leč by chram od fary velmi
vzdálen byla na faře se kaple nalézala**). Jinak jen pro velmi
důležitou příčinu (urgentissima necessitas) a na kratičký čas
mohl by sv olej v domě farním se chovati.

Ve chrámě samém chová se olej katechumenů, křižmo a
větši nádobka s olejem nemocných na místě slušném, vnitř 1

*) Cone. Prag. Tit. V. c. 9. (str. 195.) Rit. Rom. de Bapt.
s) S. R, C. 16. Dec. 1820.
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vně náležitě ozdobeném. Toto misto jest obyčejně výklenek
ve stěně na levo neb na pravo čelného oltáře, op? „ný dveřmi
úpravnými a zaměitými“). Také to nalézá se v „nohých chrá
mech, že na blizku oltáře čelného jen olej ner ocných se chová,
ostatní dva pak blíže křtitelnice svoje stál“ misto mají. Menší
nádobka s olejem nemocných může b“«i v sakristii ale na
mistě zvláštním a slušném; totéž platí osv. olejich vůbec, když
by pro ně určeného místa v kostsle nebylo**) -— Ve všech
nádobkách se sv. oleji, a zvláště v oné, která se k nemocným
béře, jest něco bavlny čistě, aby rozliší snadno se státi ne
mohlo. — Kdyby mezi rokem oleje docházely a jiných by do
stati možná nebylo, lze přimisiti něco nesvěceného oleje olivo
vého, ale v menší části, nežli ještě zbývá svěceného.

Symbolický význam sv. olejů již nejstarší spisovatelé cír
kevní udávají Olej, jenž hoři a sviti, živi, sili a hoji, sloužil
již ve starém zákoně k pomazání a posvěcení, n. p. kněží a
králů. Podle tradice apoštolské užívá se oleje za hmotnost při
mnohých svátostech a svátostninach, poněvadž jest nejpřihod
nější symbol duchovního, nadpřirozeného osvícení, nadpřirozené
posily, útěchy a milosti Ducha sv., — symbol vyšší moci, sily
a důstojnosti. Křižmo jest smišenina zoleje a balzámu a nazna
čuje výborně účinky milosti svátostných. „Neboťolej, jenž tučný
jest a z přirozenosti své kane a se roztéká, znamená plnosť
milosti, která skrze Ducha sv. od Krista hlavy stéka a se roz
lévá na jiné“ ***),Balzám pak pro vůni svou jest symbol života
bohumilého, ku kterémuž svátostná milost uděluje způsobilosti;
a že chrání před hnilobou, znamená onu milost svátostnou,
kteráž přijimatele chrání před nákazou a hnilobou hřichu.

JI. Voda a sůl.

1. Voda byla vždy a u všech národů symbol čistoty a
očišťování. U Židů i pohanů byl bohoslužebný obyčej, omývati
a kropiti se vodou, prve nežli se modliti počali. nežli obětovali
anebo ve chrám vstoupili. Liturgické užívání vody očistné (agua
lustralis) nalézá se již v prvých dobách cirkve křesťanské, a
zde nabyla voda obzvláště důležitého významu, poněvadž ji

*) Rit, Rom. de sacr. Bapt.

“ DeHerdt,Sacraeee p P. 6. u. 4. ed.5. Felisep. 627.
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ustanovil Kristus za hmotnosť svátosti křtu Vždy byla v církvi
voda 1 stálý symbol 1 hmotnosť úkonů posvátných a prostředek
dosahování milosti; proto 1 stály štoudve v nádvoři chrámův a
nejstarší svědectví dávají jistotu, že křesťané vodu svěcenou
v domich měli, sebe i své příbytky často pokropujice.

Kromě vody křestné užívá se v katolické liturgii trojí
svěcené vody: obyčejné očistné, vody Řehořovy a té, kterou
světi biskup k benedikci základního kamene chrámového a
zvonů. K vodě očistné, která světí se pravidelně v neděli a
podle potřeby také jindy k pokropování lidu a ku všelikým
benedikcim, přidáva se soli. VodaŘehořova světí se řádem skrze
papeže Řehoře Vel. předepsaným; k ní přidává se kromě soli
také popelu a vína. Vody Řehořovy se užívá ku konsekraci a
rekonciliaci kostelův a jenom biskup ji světiti může.

Vodou vůbec naznačuje se plnosťpožehnání božiho; „rosa
nebeská“ byl již ve starém zákoně tropický výraz pro milosť
a požehnání. Jako deštěm zotavují se a bují rostliny, tak i
člověk prospivá skrze požehnání boží. V liturgii má voda svě
cená rozmanitý význam symbolický. Naznačuje zajisté, že člo
věku jenom s čistým srdcem se modliti a beze hříchu před
Bohem ukázati se sluši. Voda svěcená všude vzbuzuje k oči
štění ducha 1 srdce; u dveři chrámových nám připomíná, že
nic nečistého nevejde do království božiho; postavená vedle
mrtvoly uvádi živým na paměť, že duše na mistě očistném
meškaji a občerstvení potřebuji, jehož jim svými modlitbami
zjednati můžeme. Umývání rukou přede mši a při Lavabo
naznačuje čistotu a kajicnosť za přirozenou způsobilost ku ko
nání oběti.

Přirozená voda jest nejpřihodnější hmotnosť křtu, poně
vadž nejdokonaleji zobrazuje nadpřirozenou moc a působnosť
této svátosti. Jako zajisté voda nečistotu smývá, rovně tak
smývá křest všelikou poskvrnu hřichu; a jako jest voda ne
zbytný zaklad života bylinám a živočichům, podobnějest i křest
základ duchovního života lidského, A protož voda dobře nazna
čuje obojí stránku duchovního znovuzrození: očištění totiž a
nové oživení neb posvěceni.

Kropeni vodou svěcenou při svátostinách naznačuje dí
lem čistou mysl, s kterou svátostiny přijimati náleži, dilem i
milosti, kterých jimi docházíme. Kropeni posvěcovaných osob,
a věcí zvláště, znamená, že cokoli ke službě boží jest určeno,
již proto zvláštního rázu nabývá a čistoty žádá; že všecky
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věci pomáhati a prospívati mají čistotě duší našich a buditi
lásku a vděčnost k Bohu v srdci lidském

Z nejstarších věků pochází obyčej, vedle něhož se při
svěcení vody přičiňuje svěcené soli. Kromě toho dává se 1
křtěncům do úst. Ve starém zákoně užívalo se soli při obětech
nekrvavých“), a jsouc živel zachovávaci, brala se za symbol
trvalé úmluvy s Bohem**). V novém zákoně dala nejbližší
podnět k užívání a symbolickému výkladu soli v bohoslužbě
obrazná řečpisma svatého; slova Páně: „Vy jste sůl země“***)
sama již k tomu vedla. Jako sůl dodává pokrmům chuti a svou
moci hnilobu zdržuje a V neporušenosti zachovává: tak 1 plati
v uživání liturgickém za symbol obrodné a pronikavé moci
křesťanské viry, kteráž člověka vyšší moudrosti naplňuje; za
symbolické zobrazení zbožného přání, aby duch křesťanský se
čistý v člověku zachoval a člověk uchován byl všeho porušení
ducha 1 srdce Také symbol nesmrtelnosti jest sůl.

III. Světlo.

Od počátku svého již uživala církev světel při bohoslužbě,
a nikoli pouze pro zapuzení tmy nebo pro památku, že služby
boži se konávaly na temných mistech a ve skrýšich, ale také, a
to zvláště, užívala ho za významný symbol; neboť přirozenými
vlastnostmi a účinky hmotného světla dobře naznačují se nad
přirozené pravdy a tajemství křesťanského náboženství.

Světlo již od nejstarších časů všem národům plati za
symbol nejvyšší bytosti; v pismech svatých velmi často se
Bůh světlem zove. Tři jsou zvláště znaky světla, pro které
nad jiné věci výborně se hodí za symbol Boha. Světlo jest
velice jemné, léměř duchové (imponderabile); pohybuje a šiři
se ku podivu rychle, jest beze skvrny, č'sto, vniká na všecky
strany, vše obživujic a objasňujic; vlastní podstata světla jest
duchu lidskému čťajemna,nevyzkumatelna. Takto znázorňuje
člověku světlo ducha absolutního, jeho všudypřiítomnostť, sva
tosť, velebnosť. původa všeho života, Boha tajemného, nevy
zpytatelného.
———

*) IIT. Mojž. 2. 13.
**) IV, Mojž. 18, 19. II. Kron. 15.
**) Mat. 5, 13.
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Světlo jest symbol Ježiše Krista, kterýž i sám sebe svě
tlem nazývá “) a pod symbolem světla byl předpovidán **). A
dojista není symbolu vhodnějšího, aby se označila božská při
rozenost Ježíše Krista a jeho vykupitelské působení. Jako při
rozené světlo zapuzuje temnotu noci a dává poznávati věci v
pravé jejich způsobě: tak podobně Ježíš skrze evangelium své
a skrze milosť víry, kteráž jest božský dar jeho, zapudil tem
nosti ducha lidského a dal člověčenstvu poznati pravdu. A
jako světlo přirozené nejen osvěcuje, ale i zřidlo života jest,
všecky organismy oživujic a zdar jejich podporujic: podobně
Kristus netoliko světlo pravdy jest, ale také původ nadpřiroze
ného života v člověku, pravý život duše (Jan 1, 4; 14, 6).
Jako zajisté světlo přirozené, kamkoli vniká, všude osvětluje,
zahřívá, potěšuje, oslavuje: tak i Kristus, když byl při ospra
vedlnění vešel ve člověka jako světlo života, osvětluje, objas
ňuje, ušlechtuje. všecku jeho bytost, vkládá v duši a v tělo
zárodek nebeského života, činí člověka schopna, aby uprostřed
zatemnělého světa vedl život světla a pro takový život 1 po
Žival již na zemi pokoje nebeského, až by ve svůj čas uzřel
světlo věčné a v něm blažen byl na věky.

Světlo při bohoslužbě katolické jest 1 symbolické vyznání,
že křesťané jsou učennici pravdy, světla; jest symbol vděčné
úcty, kterou vzdáváme světlu křesťanské moudrosti, Bohu, jenž
jest Otec světla a Synu jeho, jehož nám poslal za světlo světa.
— Světlo jest také symbol víry a hořic při bohoslužbě uvádí
křesťanu na mysl, že pevně státi povinen jest u víře v Krista
1 dbáti úsilovně, aby světlo viry vlc a vice naplňovalo 1 osvě
covalo ducha jeho.

Světlo pak nejen sviti, ale i zahřivá a plápolajic vystupuje
vzhůru; a dle těchto svých vlastnosti jest nejen symbol viry,
kteráž rozum osvěcuje, ale i symbol sv. lásky, ježto lidské
srdce rozněcuje, a nábožnosti, která z viry pocházi a k trůnu
Nejvyššího se vznáší, A dle toho významu jest nám za povzbu
zení, abychom ve světle viry chodili konajice skutky lásky, a
abychom ve svaté nábožnosti a vroucné lásce duchem vzhůru
k nebesům se pozdvihovali.

Kromě symbolického významu svého má světlo iten účel,

x) Jan 1. D; 8, 12; 19, 46.
**) Luk. 1, 78. Malach. 4, 2. Is. 49, 6; 60, 1.
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aby bohoslužbu oslavovalo, ji radostného, povznášivého a živého
rázu dodávalo *).

Bohoslužebné světlo světi se také. Svice, kterých se užívá
obyčejně při službách božich, nepotřebují svěcení; liturgickými
zákony nařízeno jest toliko svěcení svíce velikonoční a hromic.

Za svitivo bohoslužebné užívalo se v cirkvi od nejdáv
nějšich časů vosku a oleje olivového; obé zvoleno jest ne pouze
pro čistotu, ale 1 z důvodů mystických. Svice vosková zobra
zuje Krista. Včela pracovna, již ve starém věku braná za oznak
panictví, sbirá vosk ze. květin čistých a vonných; voskem se
naznačuje tělo Kristovo, přijaté z matky nejčistější. Knot jest
obraz duše a smrtelnosti Kristovy, světlem zobrazuje se bož
ství jeho.

Svice velikonoční, svice svěcené na den očistování Panny
Marie a všecky dle rubrik misálu, rituálu, pontifikálu a t. d.
k úkonti.m bohoslužebným nařízené svíce mohou býti jen vo
skové; olej pro světlo věčné olivový. Svice stearinové a milliové
na misto svici voskových zažehati výslovně zakázáno jest **).—
Voskovice žluté předpisuje Caerem. episc. ke smutečným ho
dinkám sv. týdne, ke mši praesanctificatorum a ke mši zádušní.
K otazce, dovoleno-li jest udržovati světlo věčně petrolejem,
když nedostává se oleje olivového, odpověděla kongregací ritů
dne 9. července 1864, že vlastně užívati náleži oleje olivového ;
kde však by ho nebylo, tu že zanechává se biskupu, aby roz
soudil, zdali také jiných olejů, avšak pokud možno, jen byli
nových, uživati Ize. Biskupové češti však prohlásili, že v našich
krajinách není nedostatek oleje olivového takový, aby zákonu
lturgickému vyhověti nebylo lze ***).

Kde však užívá se v chrámě a vůbec při bohoslužbě světel
nad ta, kteráž liturgickými zákony nařízena jsou, a jmenovitě
k osvětlení prostor chrámových (na př. světla na lustrech, před
obrazy křížové cesty, lampy v božím hrobě, před nějakým
obrazem, k většimu ozdobení oltáře), tu nezavazuje církevní

*) Symbolický význam světla vyjadřuje se krásně a velebně v liturgi
ckých modlitbách a zpěvech na svátek Očišťování Panny Marie a na bílou
sobotu.

**) S. R. C. 16. září 1843.
see) Stat. 19. třetí synody buděj. (1875) dovoluje užívání každého oleje

rostlinného, nikoli však petroleje, másla a jiného tuku zvířecího.
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zákon o uživání vosku a oleje olivového, ale volno jest uživati
také jiných látek hořlavých *).

IV. Kadidlo.

Kadidlo vonně**) a okuřování (incensum, incensatio) jest
přírodní oběť Bohu přinášená, jest netoliko symbolické vyjád
ření úcty vůbec a zejména úcty Bohu a Spasiteli Kristu ná
ležité, ale také skutečné uctění Boha a Krista, a poněvadž ve
způsobě křiže se žehná, jest i svěcenina očistná a žehnací, po
kud se týče lidi a věci, jako svěcená voda. Význam pocty boží
má v liturgii katolické obzvláště okuřování eucharistie,

Dým kadidla vonného vzhůru se vznášející vyjadřuje
symbolický modlitbu samu a vroucné přání, aby tato k nebe

*) Dle dekretu česk. ouber. ze dne 18. září 1821 a 7. ledna 1925 po
voluje se v kostelních účtech 24 liber (asi 14 kilo) svíček na jednoho kněze
do roka a tolikéž oleje do věčné lampy.

Vosk nepravý jest dílem vosk více méně smíšený s paraffinem. dílem
jest to chemická sloučenina různých látek, mezi nimiž přirozený vosk ani se
nenalézá. Dvě třetiny paraffinu a jedna třetina vosku včelího dávají svíce. že
jich méně zkušenému nelze rozeznati od pravých voskových. Paraffin připra
vuje se větším dílem z uhlí hnědého, jest lacinější nežli vosk, svíce z něho
jsou pěkné a dávají světlo velmi jasné, silné. Paraffin jest hmota bílá. průsvitavá,
slabého lesku perleťového. Na pohled rozeznává se od vosku. že jest prusvitavý,
sotva se hnísti dává.žesnadno se krájí anože senechytá: hoří-lisvíce paraffinová,
nepřilíná k prstu paraffin u plamene se roztavující. dotkneme-li se okraje
svrchního pod plamenem. ŠSmíšenina z polovice vosku a z polovice paraffinu
podobá se vosku až k nerozeznání. Proces chemický. kterýmž na jisto se po
zná poraffin k vosku přimíšený, zakládá se na zkušenosti, že vosk zahřátý
zároveň s dýmavou kyselinou sírovou (olium) úplně se proměňuje v černou,
huspeninovatou hmotu, kteráž. převládá-li kyselina. úplně tekutá jest. a vy
chladne-li, nezůstavuje na povrchu svém kapek olejnatých, tuhnoucích. kdežto
se táž kyselina paraffinu zahřátého téměf ani nedotýká a tento se. když byl
zároveň s kyselinou zase ustydl. na ní ssedá. — Chceme-li tedy zkoušeti vosku
podezřelého, zdali se v něm paraffin obsahuje. počínáme sobě takto: Na por
celánový talířek položíme s ořech vosku, nalijeme kyseliny sírové a pak obé
zahříváme: hmota brzy počíná čemnati, vyvinuje mnoho plynu a nadýmá se.
Když přestalo vyvinování plynu (kteréž tím hojnější jest, čím méně paraffinu
se ve vosku nalézá), zahřívá se talířek ještě za několik minut a pak nechává
se roztok vystydnouti. Byl-li ve vosku paraffin. ssedá se na černé tekutině ve
spůsobě vrstvy průsvitavé, kterouž velmi snadno lze sejmouti. Nejlépe se děje
zkouška, nalijeme-li kyseliny tolik, až by po dokonaném zahřívání zůstala na
talířku hmota tekutá. Způsobem tímto lze se dopátrati i skrovných přísad
paraffinových.

**) Dovoleno jest (Čaerem. epise. I. I. c. 23.) ku kadidlu přimísiti něco
jiných věcí vonných, jako: sturače (storax), benzoe. květu levandulového.
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sům se povznášela, Bohu se libila, milostivě od něho přijata
a vyslyšena byla, jakož výslovně di n.odlitba k incensaci při
offertoriu mše slavné: „Incensum istud a te benedictum ascen
dat ad te, Domine, et descendat super nos misericordia tua“*).
V tomto zvláště úmyslu děje se okuřování oltáře a darův obět
nich. Kadidlo vonné označuje symbolicky také dobrou vůni
skutků Kristových a všech oudů mystického těla jeho **).

Jako pak vůni svou vydává kadidlo, jen položeno-li na
uhlí řeřavé: tak 1 modlitby a všecky způsoby naší bohoslužby
mohou se Bohu libiti, pocházeji-li ze srdce láskou rozniceného.

Incensování svatých obrazův a ostatků, lidi živých 1 ze
mřelých jest netoliko bezprostřední pocta svatým a důstojnosti
křesťana. ale též prostředečná pocta Bohu, poněvadž děje se
pro milosti svatým prokázané, pro účastenství, ježto maji kněží
v úřadě Kristově, a jež má v království božím každý křesťan,
jsa chrám Ducha svatého, nabývaje vyšší důstojnosti a hoden
jsa cti, kteráž ale opět k Bohu a jeho Kristu směřuje. -—In
censace věcí znamena a spolu s ostatnim ritem působi pože
hnání a milosť boži, zapuzení vlivu ďábelského, zla vůbec a
ochranu proti němu.

Užívání kadidla v bohoslužbě křesťansképočiná se v cirkvi
východní až ve stoleti čtvrtém, když byla již přestala krutá
pronásledování, za kterých často donucování křesťané bohům
pohanským obětovati kadidlo (thus offerre) a timto skutkem se
veřejně viry odřici; v cirkvi západní později se rozšířilo. Nyní
se užívá kadidla při slavných nešporách, při slavné mši, při
výstavě velebné svátosti. při požehnání velebnou svátosti, při
konsekraci chrámův, oltářů, zvonů, při slavných (zejména bi
skupských) benedikcich, při pohřbech.

Kněz dává kadidlo do kaditelnice vždy stoje a žehná je
pravou rukou ve způsobě křiže, zároveň řikaje: „Ab illo bene
dicaris, in cujus honorem cremaberis. In nomine Patris et Fili
T et Spiritus sancti. Amen.“ — Obecné formule této užívá se
ku každé insensaci kromě dvou případů: Dávaje kadidlo k in
censaci po obětování při slavné mši, řiká benedikci: „Per inter
cesstonembeati MichaelisArchangeli...“ atd.***); dávaje kadidlo
k incensaci velebné svátosti samotné, jako na př. na počátku

*) Ordo missae v knize mešní, položený pro liturgii na bílou sobotu.
**) 2, Kor. 2, 15.
i) Viz Ordo Missae.
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výstavy, před požehnáním velebnou svátostí, nežehná kadidla,
aniž říká: „Ab illo benedicaris“*).

O způsobu incensace sluší pamatovati, že nikdy se neděje
jako kropení (uprostřed, na levo, na pravo — ve formě kříže),
ale vždy tahem rovným nebo šikmým ; jedním tahem (ductus)
rozumi se dvoji pohyb kaditelnici jedním směrem **). Velebná
svátost a částečka pravého křiže Páně incensuje se vždycky
trojim tahem (triplici ductu), svaté obrazy a ostatky dvojím ***),

Liturg incensuje osoby a věci stoje, velebnou svátost
kleče; kněz nekryje hlavy při okuřovaní, biskup incensující
má mitru na hlavě, ovšem, kromě okuřování velebné svátosti.

Při slavné mši a slavných nešporách děje se po incensaci
oltáře okuřování celebranta, kanovnikův a kleriků v choru se
nalézajicich; celebranta okuřuji trojim tahem, přisluhujícího
jáhna a podjáhna jakož i kanovníky dvojím, ostatní kleriky
v choru jedním tahem a konečně 1 všecken lid shromažděný
trojim tahem).

$ 19. Obecné povinnosti kněze a lidu k liturgii.

I. Poměr duchovního k liturgii
Ačkoli k veškeré duchovní správě potřebi jest nadpři

rozené způsobilosti u těch, kteří ji vykonávati, vésti a řiditi
maji: nicméně ozvláště v kultu předstupuje cirkevní orgán
jako poslaný a zmocněný od Boha kněz t. j. prostředník mezi
Bohem a lidmi, náměstek i sluha Kristův, obětník a rozdavač

*) 9. R. C. 12. srpna 1954. De Herdt p. II. n. 311. Falise sect
3. $ IL.

+) S. R. C. 22. března 1802.
ee) Velebná svátosť se incensuje: „Motu gravi, interposita brevissima

morula unum inter et alterum ductum, genibus flexis et tam ante guam post
incensationem profunda facta capitis inclinatione.“ S. R. C. 26. března 1899
a 22. března 1862.

+) Ritus celebr. miss. VII. 10. Falise I. c. Více do podrobna zacházejíce
udávají rubricisté ještě: Po incensaci kněžstva následuje incensace seminaristů
všech společně trojím tahem ve způsobu kříže; knížata světští (králové a cí
sařové) okuřují se trojím tahem a před biskupem, jiné urozené osoby dvojím
a po biskupovi, patronové a vyšší úřadní osoby dvojím tahem po kanovnících.
(Thalhofer 1. c. str. 699.)
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nadpřirozené milosti, kterýž oprávněn a schopenjest, aby uctění
pravého Boha řídil, Boha smiřoval a oné vyšší milosti dobýval,
bez kteréž nebylo by lze, aby náuka 1 kázeň církevní posvěco
vala lidi a je k cili jejich vedla.

Nadpřirozená způsobilost k vykonávání kultu a skutečné
vykonávání jeho jest nejprve a vlastně to, což katolickému
knězi dodává vyšší váhy a vyššího rázu. S této stránky za
jisté řadný orgán cirkve ukazuje se člověku ve zvláštní, od
všelikých jiných rozdilné důstojnosti, jsa způsobilý ku věcem,
ku kterým ostatně nikdo z věřicích za způsobilého se nepokládá.
Poučovati o pravé víře, vykonávati a držeti dobrou křesťan
skou kázeň, mohou a maji rodičové a vůbec t, kteříž jiným
představeni jsou; to také uznávají za svou povinnost a mnozí
z nich skutečně ji plní s nemalým prospěchem, pomáhajice
takto velmi platně k dosažení úkolu církevního. Ale k oběti
a k rozdávání milosti nadpřirozené žádné oprávněnosti a způ
sobilosti sobě nepřikládají, neboť 1 učení křesťanské i sám při
rozený cit jim pravi, že pouze prostřednictvím kněží od Boha
zřízených oběť a rozdávání milosti platně diti se může. — A
naopak duchovní správce, 1 kdyby nevyučoval a církevní
kázně nedbal, jest přece knězem, zachovává nadpřirozenou
způsobilost, kteráž mu otvirá přístup do svatyně, činic jej
poslancem lidu věřícího k Bohu a poslem božím k lidu.

Že kněz vlastně pro karakter prostředníka i obětníka
nabývá vyššího významu před lidem věřicim, to 1 z pohanstva
samého vysvítá. Všeliké kněžstvo, 1 v pohanství, mělo za
ideální úkol, pěstovati náboženství a mravné vzdělání lidu;
když pak později v kultu pohanském vědomí náboženské
a stránka poučná ustoupily, přestali kněží býti učiteli a po
važovati se za učitele náboženství a mravnosti, ale nikdy ne
zanikla, dokud náboženství 1 jen v nuzných troskách se za
chovalo, jejich výhradná oprávněnost k bohoslužbě. Kdežto
vyučování náboženské přešlo na básníky, řečníky a filosofy,
ano 1 na lid prostý, kterýž podáním udržoval náuku o bozich:
vzdávání oběti a konání veřejných modliteb za lid nikdý sobě
neosoboval, leč kdo dle řádu starobylého na kněžství se dostal.
— O čem pohany pouze přirozený cit poučoval, to v nábožen
ství zjeveném nade všecku pochybnost povýšeno jest, že ve
škera vlastní důstojnost kněze záleží v jeho úřadě prostředni
ckém a obětnickém, a z tohoto pramene že prýšti se veškerá
vážnost jeho při působení učitelském a správcovském.
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Tento zcela nadpřirozený ráz moci prostřednické a obět
nické nese to s sebou, že působnost kultu nejméně záleží na
mravné dokonalosti a vědecké vzdělanosti liturga. Křest vyko
naný od kněze svatého nic více nepůsobi, nežli křest vykonaný
od kněze hřišného, a tak podobně o všech posvátných úkonech
plati; v kultu zvláště zračí se pravda, že kněz jest orgán
Kristův a cirkve jeho, nástroj, kterýmž působí Duch svatý.
"Ovšem i v náuce a kázni jest duchovni správce jen orgán; ale
tu již jeho přirozená způsobilost, jeho mravná dokonalost a
vědecká vzdělanosť může působnosti sv. náuky a církevní kázně
velice pomáhati, jeho subjektivnosť dochází tu k větší platnosti
nežli v kultu, kdež působení jeho jest veskrze objektivné.

II. Povinnosti kněze stran kultu.

Jakkol kultus objektivně působí, zakládají se nic méně
nejvážnější povinnosti katolického kněze nejvice vpovolání
jeho k úkonům bohoslužebným a ve skutečném vykonávání
jich. Povinnosť ustraněného a tichého života, střídmost a čistota,
nábožnosť a ustavičné posvěcování sebe, — tyto základní po
vinnosti a vlastnosti dobrého kněze maji důvod svůj nejplat
nější a poslední v tom, že obětuje oběť nejsvětější a jediné
pravou, že jest správce a rozdavač milosti nadpřirozené, že jest
domáci boží, jehož rukoum svěřeno jest, co v nebi samém nej
vzácnějšího nalezeno býti mohlo. — Mravné ctnosti kněze maji,
hledime-li ke kultu, karakter vzdálené přípravy a stálé disposice
k hodnému konání bohoslužby, aby nohou nesvatou do svatyně
nevkročoval, rukou svatokrádežnou na poklady boži nesahal,
sebe samého neodsuzoval, když jiných posvěcuje, na sebe hněvu
božího nesvolával, když jiným dobývá milosrdenství jeho.

Objektivná působnosť kultu obmezuje se pouze na kněze,
pokud jest vykonavatel a rozdavač; nehodný inebo neschopný
účastník a přijimatel neoslavuje Boha kultem a neposvěcuje
duše své. A protož 1 ta úcta, kterou dlužen jest posvátným
úkonům a pokladům milosti, ukládá knězi za povinnosť, aby
dbal vzbuzovati v účastnících a přijimatelich pravou disposici
a vůbec to smýšlení a jednání, pro kteréž by účastenství v kultu
bylo se strany věřícího lidu pravé uctění Boha a skutečné po
svěcování duši.

Se dvojí této stránky, z objektivné svatosti kultu totiž a
z potřebné hodnosti a schopnosti účastníkův a přijimatelů, vy
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plývají pro duchovního správce předůležité zvláštní povinnosti,
v kterých nejprve záleži jeho přirozená spůsobilosť (hodnost a
schopnost) ku vlastnímu kněžství a věrnosť jeho v povolání
tolik vážném a svatém.

a) Nejpřednější povinnosť věrného rozdavače milosti božijest,abymělnáležitýzámysl(intentio)© Ačkoli.subjektivná
hodnosť anebo nehodnosťt kněze nijak nemůže k objektivně pů
sobnosti kultu přičiniti neb od ni odejmouti: nicméně jest du
chovní spolupůsobení liturga nevyhnutelno, aby všeliký úkon
bohoslužebný, a zvláště úkon svátostný, byl skutečné prostředí
(medium) ku zjednání a dodání milosti. Tim pak býti může
úkon svátostný jen když jest, pokud se liturga týče, činem
člověckým (actus humanus). Neboť poněvadž Bůh zvolil ldi
za prostředkovatele milosti své, nemůže nežádati na nich, aby
dilo své konali ne tělem pouze, ale i duchem, s vědomim a vůli.
Všeliký výkon liturgický, jemuž by podstatné známky činu
člověckého chyběly, nemůže považován býti za prostředek, je
hož by Bůh užiti chtěl ku podání milosti své. Že pak podstatná
známka činu člověckého jest vědomi a úmysl, proto přede všim
třeba jest, aby liturg s vědomím a s jistým zámyslem Konal,
což dle úřadu svého koná. Hledice k jednotlivým úkonům bo
hoslužebným, snadno se přesvědčujeme, že zámysl tento při
svátostných úkonech jest: úmysl, konati, což církev koná, konatl
ten úkon svátostný, jejž cirkev mini a ustanovuje. V liturgu
zajisté jde o věci, kteréž jenom v církvi svou platnost maji a
jen pod její správou skutečně působiti mohou; kdo by témuž
nechtěl a téhož neobmýšlel, co cirkev koná, ustanovuje a na
mysli má: ten sám sebou nemohl by úkonům svým dodati té
podstaty, kteráž jenom cirkvi zaručena jest. — Zámysl při
modlitbách liturgických potřebný jest, „modliti se;“ vůle neb
úmysl, řikati pouze slova modlitby, nemůže stačiti podobně
jako by při úkonech svátostných nepostačoval úmysl, konati
jenom vnější obřady *).

*) Zámysl vůbec rozeznáváme čtverý: soudobný (actualis), bytný (vir
tualis), pokládaný (interpretativa). trvalivý (habitualis). Soudobný jest zámysl,
když liture při konání bohoslužebném v úmyslu má, udělovati té jisté svá
tosti, konsekrovati atd.; bytný jest úmysl prve vzbuzený a v některých činech
přípravných osvědčený, ač při konání samém nebyl obnoven; pokládaný jest,
když liturg nečíní zámyslu soudobného, ale vůbec tak smýšlí, že by, pozorliv
jsa, nic jiného činiti nemínil, nežli co skutečně činí; za trvalivý pokládá se
úmysl, když prve vzbuzen neb učiněn jest a později odvolán nebyl, ač ni
jakými přípravnými činy se neosvědčil.
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b) V potřebě zámyslu a v povinné úctě k bohoslužebným
úkonům zakládá se povinnost pozornosti (attentio); tato jest:
vmitřní, kteraž se obrací k jednotlivým slovům, ke slovnému
a duchovnímu (mystickému) smyslu modliteb a formuli vůbec,
ku každému jednání a konání. Potřebnosť jeji vysvítá dosta
tečně z nebezpečenství, že by při nedostatku této pozornosti
byla služba kněze mechanická, ano že by při formě svátostné
až 1 neplatna býti mohla pro vynechání věci podstatných. Při
modlitbách liturgických jest to zvláště účel modlitby, k čemu
pozornost liturgova se obraci; tento vyjádřen jest buďto slovným
aneb (což při žalmech obzvláště se nalézá) duchovním smyslem.
— Vnitřní pozornosti odporuje dobrovolná voztrěitosť, kteráž
1 proti povluné úctě jest i proti povinnosti dobrého příkladu.

Vnější pozornost záleží v tom, aby se liturg vystříhal
všeho jednání, při němžto vnitřní pozornost nemůže ostáti.

c) Liturg povinen jest všelikou posvátnou službu konati
pobožně. Pobožnosť (devotio) jest v podstatě své vážnosť aláska
ke kultu, jest vnitřní úkon pocty, vůbec jistá snažnosť a vrou
cnosť i dokonalá pozornost, aby všelikou službu svou, co nej
lépe lze, vykonával. Pobožnosť udržuje se a vzmáhá ustavič
ným pamatováním na vznešenost kultu, na velebnosť boží a na
vlastní nedostatečnost, hřišnost a potřebu pomoci božské. —
Ji odporuje vlažnosťt, nedbalost a lehkovážnosť, mrtvý mechams
mus, kterým se důstojnost 1 služeb božich 1 kněžstva snižuje
a podkopáváa. Aby se uvaroval chyb těchto, nařizuje cirkev
knězi. přípravnou modlitbu před každým úkonem, obzvláště
přede mší a před udělováním svátosti, nařizuje mu též vzbu
zení zámyslu a sebrání na duchu, prve nežli přistoupí k ja
kémukoli úkonu posvátnému.

Pravá pobožnosťtjeví se i vně a jenom jeji přirozený vý
raz jest důstojnosť a váčnosť v postavě i v pohybech, svatá
opravdovostť,ušlechtilá slušnost a zjevná pokora.

d) Poněvadž liturgovi náleži veškerou službu posvátnou
konati dle ritu od církve předepsaného, povinen jest riťus cár
kevní dokonale znáti, veškeré liturgii vůbec a jednotlivým čá
stem jejim rozuměti. Povinnost tato ještě vysvítá z povinné
péče duchovního správce o to, aby lid křesťanský v duchu a
v pravdě Boha otiti, s největším prospěchem milosti jeho do
sahovati mohl. Toto zajisté není možno, leč když lid poučen
jest o liturgii a významu jejím vůbec i v jednotlivých částech
jejich. Poučování toto zřejměpřikazuje cirkev duchovním správ
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cům *); ale tito nemohli by. se zachovati dle zákona cirkevniího,
když by sami dokonalé známosti o liturgii neměli.

e) Přihližejic k vlastním úkonům svůtostným (mše svatá
a sedmero svátosti), nařizuje cirkev sluhům svým, aby samých
sebe zkusili, zda tolik čisti jsou hříchu těžkého, aby hodně
(digne) a bez svatokrádeže tajemství tato vykonávati mohli;
a shledaji-li, že by hříchem těžkým vinni byli, maji se zpoví
dati prve nežli k úkonům těm přistoupí, a když by jim zpověď
možna nebyla. aspoň vzbuditi dokonalou litosť a potom se zpo
vídati co nejdřive lze**).

f) Avšak nejen o svoji, nýbrž také o přiíjimatelů hodnosť
pečovati povinen jest věrný rozdavač tajemstvi božich. A. pro
tož náleži knězi ku zvláštním duchovním potřebámjednotlivých
účastníků a přijimatelů hleděti a vedle sily své činiti, čeho
třeba jest, aby odklizeny byly překážky hodného a užitečného
přijetí svátosti, a zvýšila 1zdokonalila se v nich disposice. která
je člni hodny a schopny.

S povinnosti touto souvisi jiná, vedle kteréž duchovnímu
správol jest přesvěděčitiíse o hodnosti přijimatelů, aby vědomě
nikomu neschopnému nebo nehodněmu svátostmi nepřisluhoval.
U věci této béřeme za obecné pravidlo, že za schopného a hod
ného ku přijeti svátosti pokládá se každý přistupujici, pokud
zjevné známky na nehodnosť anebo neschopnosť jeho patrně
neukazují aneb aspoň o hodnosti a schopnosti pochýbovati ne
veli. Pakli nehodný, jehož nehodnosťt není obecně známa, ve
Ťejně žádá svátosti, nemůže mu jí kněz odepřiti, když by ido
statečně byl sám o nehodnosti přistupujícího přesvědčen; žádá-li
však takovýto nehodný soukromí o svátost, povinen jest kněz
odepříti mu ji. leč by o nehodnosti jeho jedině ze zpovědi vě
domosť měl. Těm, jichžto nehodnosť obecně známa jest, odpirá
se svátost i když by ji veřejně (před jinými) žádali ***).

III. Obecné povinnosti věřicích ke kultu.

V objektivné povaze kultu křesťanského zakládá se ovšem
1 objektivná činnost cirkve a orgánů jejich při konání a spra

*) Cone. Trid. Sess. XXIV. cp. 7 de ref.
+*) Ibid. Sess. XIII. cp. 7. de ref.
*e) Srovn. 9. Alphonsi mor. 1. 6. m. 45., 46., 48. Miller, Theol. mor. P.

III. ed. 3. str. 142.
Skočdopole, Pastorálka. 10
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vování bohoslužby. Kultus konaný na kterém koli místě světa
koná se jménem katolické církve na oslavení Boha, jménem a ku
spáse všech údů této cirkve. A poněvadž kultus katolický jest
obecná. záležitosť všech katolických křesťanů, patrna jest i povím
mnosťjednoho každého, aby se u veřejné bohoslužbě účastnil, po
něvadž bv jinak sám 1 z účastenství v užitcich kultu se vy
lučoval, co na něm jest, úctu Bohu povinnou dlužen zůstával,
milosti boži nedosahoval, a takto se od věčného povolání svého
odchyloval, s kterýmž účastenství v kultu co nejůžeji souvisi.
— Účastniii se v kultu jest každý povinen ne pouze samému
sobě, ale 2 celku, jehož údem jest, člověčenstvu totiě a cárkw ;
bera zajisté účastenství, vzdělává i vzbuzuje příkladem bližní
ho svého a podporuje veřejnou mravnosť, přispiváa k veřejnému
projevu a k veřejné vážnosti svého vyznáni náboženského, vy
dává svědeoctvi,že za víru a cirkev svou se nestydi.

Ale jako při všem objektivném karakteru bohoslužby ne
vyhnutelně třeba jest, aby liturg vědomě a s naležitým zá
myslem službu svoji konal: tak i třeba jest, aby každý věřici
s plným vědomim a svatým úmyslem v kultu se účastnil,
Boha skutečně velebil a schopen byl, milosti dosahovati. Neboť
ne pouhými formami, ale v duchu a pravdě oti se Bůh*); mi
lost boži působí spásu člověka jenom při věrném spolupůsobení
jeho; bližního vzdělati, česť viry a cirkve rozmáhati nelze při
účastenství pouze mechanickém anebo až pohoršlivém.

Formy liturgické, náuka cirkevní a posvátné uměni maji
za účel, aby účastníkům v bohoslužbě vdechly ducha a vštipily
smýšlení kterým by vnější konání oživeno a pravdou učiněno
bylo, ne vůbec toliko, nýbrž i jménem jednotlivých účastnikův
a pro ně. Kdo pravým duchem a smýšlením proniknut jest,
ten vstupuje v tajemný proud liturgie církevní, spojuje úmysl
svůj s úmyslem cirkve a kněze, a každý obřad 1 každé slovo
jest i výraz jeho pravé pocty Bohu vzdávané, jest i prostředek
milosti pro něho. Odtud vysvítá i potřeba 1 povinnosť katoli
ckého křesťana, aby sobě dostatečné vědomosti zjednati hleděl
o katolickém kultu, o duchu, významu a cili jeho vůbec a také
o významu jednotlivých části a forem jeho.

*) Jan, 4, 24.
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IV. Služebnictvo chrámové.
K tomu čítají se zpěváci (cantores), kteříž knězi při výko

nech liturgických odpovidají anebo střídavě s nim recituji a
zpívají; ředitel choru, jehož úkol jest, aby zpěv a hudbu při
službách božich na starosti měl ařidil; varhaník, kostelník a
Arobař.

Za starších časů nepřipouštění ke službám těmto, leč jen
klerikové s nižším svěcením (minoristé), jednotlivým správcům
okrámovým pak býlo pečovati, aby sobě opatřili klerika takového,
kterýž by schopen byl epištolu nebo lekce liturgické čísti, na
odpovidati a s nim společně žalmy zpívati; později však pro
mši sv. nedostatek minoristů vešlo v obyčej, zadávati ty služby
laikům. Při větších kostelich býval i větší počet nižších slu
žebníků takových a mezi ty byly služby rozděleny ; při koste
lich menších a chudších zastávala je na mnoze osoba jedna.
Zpěvák kostelní byl obyčejně též učitelem na škole farské ;
v městech se školami rozsáhlejšími byly služby kostelní, zejména
ředitelství choru, varhanictví a úřad zpěváků kostelních jedno
tlivým učitelům přiděleny.

Dosazovati na tyto služby náleželo přifarních kostelich, vždy
faraři, jenž 1v městech se školami většimi, jako vrchni správce
škol mistnich, výhradně neb aspoň konečně rozhodoval o těch
osobách, kterým služby kostelní přiděleny byly, ovšem ale též
buďto částečně nebo cele výživu jim dávati povinen byl.

Právo faráře, dosazovati na nižší služby kostelní, a sice
při kostele farním a filiálním “), bytně souvisi s úřadem farním
a spovahou těchto služebsamých. Farář zajisté, jakožto správce
chrámu a ředitel veškerého života církevního na osadě, odpo
věden jest za všechen kostelní majetek, za dobrý řad ve chrámě
a při naboženských výkonech vůbec; všeliký nepořádek, jakýž
by se na mistě posvátném, při bohoslužbě a na kostelním ná
bytku jevil, přičítá se nejprve a vlastně faráři. Že však náležité
opatření chrámu, čistota 1 pořádek v něm, náležité opatření
nábytku kostelního, bohoslužebných nádob a rouch s dobrou
čásť kostelním služebníkům připadá: nelze jinak, nežli aby tito
byli faraři úplně podřizení a tento aby též oprávněn byl, pro
pustiti je bez odkladu a jinými nahraditi, když by za nehodné
byli shledáni pro hrubé poklésky, anebo za neschopné, zastá
vatl službu svoji náležitě. A poněvadž tento poměr služebniků

*) Rozhod. dolnorak. místodrž. 5. února 1878 č. 1900.
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kostelních ku správci chrámu samozřejmý jest, v podstatě úřa
du farního i služeb těchto leží: neustanovuje cirkevní právo
nic o volbě a dosazování na nižší službý chrámové, odvěká 1
všeobecná praxe zůstavuje faráři všecku starost a všecko právo
v této příčině. Také státní zákonodárství rakouské výslovně
uznává toto právo farní. Zmiňovati se o právu tom, nastala
rakouskému státu přiležitosť, když ve zřizování a správu obec
ných škol se uvazovati počal a osobám kostelní služby za
stávajicím úřad učitelský odevzdával. Dvorský dekret ze dne
13. řijna 1770 obmezuje právo faráře ku dosazování na služby
kostelní a propouštění z nich jen v těch případech, kde tato
služba s učitelstvím spojena jest a dodává výslovně: „Jest-li
ale chrámový služebník od učitele rozdilný, závisí jediné na.
vrchnosti duchovníi.“ — Právo faráře, dosazovati na kostelní
služby, zakláda se před právem státním v 15. článku zákona
o obecných právech občanů státních v královstvíich a zemich
na říšské radě zastoupených, ze dne 21. pros. 1867, kterýmž
vyřčena obecně platná zásada, že každá před zákonem občan
ským, uznaná společnost náboženská samostatně pořádá vnitřní
zálečitosti své, ku kterýmž ovšem náleži obsazování služeb při
chrámech. Na základě tomto a poněvadž nikdy nebyl vydán
ve státech rakouských zákon, kterým by se právo farářů v této
věci popiralo neb aspoň obmezovalo, háji c. k. soudové rakouští
důsledně práva toho, kdy koli jim jest rozhodovati ve sporech
mezi faráři a politickými obcemi povstalých o právo, dosazo
vatil na služby chrámové, zejména mnaslužbu ředitele choru,
varhanika, hrobaře*).

Jen výjimkou může dosazování na některé služby chrá
mové, obyčejně na ředitelství choru a varhanictví, záviseti na.
patronovi kostela anebo na politické obci, ale jenom pro tu
přičinu, že vlivu takového řádně nabyli a platný důkaz toho
vésti mohou.

Při patronovi může se vliv na obsazování služeb kostel
ních zakládati v té skutečnosti, že odměnaza jistou službu plyne

*) Rozhodnutí minist. duchovn. zálež. 11. června 1880. č. 8.453.. 5. Ťíjna.
1879. č. 18.068; r. 1981 č. 17.712; nález správn. soudu 7. listopadu 1883 č.
2.556. Podrobněji o tom jedná v kalendáři duchovenstva česko-slovanského
na rok 1898. stať: „Kdo jest oprávněn dosazovati na služebná místa při chrá
mech ?“ a Ordin. list budějovický r. 1889. č. 31—33., na základě otázky před
ložené pastorálním poradám v diecési buděj. na rok 1888.
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ze jmění kostelního; avšak nikdy nemůže patron obsazovati
leč jenom ve srozuměni s farářem *).

Obecpolitická nemá vlivu na obsazování služebných mist
při chrámu ani pro tu příčinu, že z obecních důchodů, jakož
misty se děje- přispívá na výživu některého služebníka kostel
niho; vliv nějaký může ji náležeti jen dokáže-li listinami, že
vlivu takového řádně nabyla n. př. tim způsobem, že za svůj
přispěvek na výživu sobě vliv jistý vyminila. Zastavila-li by
obec přispěvek svůj snad proto, že nedopouštěno ji provozovati
vliv na obsazování, možno jest ji k dalšímu přispívání donu
covati na základě $. 50. řiš. zákona ze dne 7. květ. 1874.

O postupu vdosazování na služebná mista a formálnostech,
kterých tu šetřiti náleží, plati tyto zásady: Farář ovšem jest
prvá instance; on voli (pokud výjimkou nenáleži spolu i ně
komu jinému platný vliv) na uprázdněnou službu schopného
muže a předkládá svůj návrh konsistoři skrze biskupského vi
káře. Obdržev schválení od konsistoře odevzdává zvolenému
kostelní službu připisem tomuto platicim (dekretem) anebo
protokolem, jenž byl sepsán za přitomnosti faráře, zvoleného
a dvou svědkův; jednu 1 druhou listinu takovou podpisuje 1
farář 1 nově dosazený chrámový služebník.

Nechať voli se ta neb ona forma, obsahují se v listině
tyto věci: Zvolený za ředitele choru (varhanika, kostelnika) za
vazuje se konati správně povinnosti s jeho službou spojené.
Povinnosti tyto náleží do podrobna vytknouti, aby nedoroz
umění a spory nemohly snadno povstati; poslušnost faráři u
věcech služby kostelní také se výslovně uvádí, jakož 1 příjmy
a práva, které se službou spojeny jsou, na kteréž ale nároky
dělati může, jen pokud tuto službu skutečně zastává a ji se
hodna prokazuje **).

Ještě nežli nastupuje službu anebo když ji nastupuje,
náleži duchovnímu správci nového ředitele choru (a pokud
třeba též jiného služebníka chrámového), neodevzdává-li mu
obširně napsaného poučení o službě, přívětivě a dosti úplně
pozorna učiniti na ty služebné povinnosti, které v dekret
jemu daný (anebo ve protokol) nemohly býti pojaty; přijmouti

") Nařízení biskupů českých z r. 1870. o službě kostelnické a zadávání
služby na choru. Ordin. list buděj. 1870 č. 17.

**) O službě kostelnické dává poučení: Katolický kostelník. Sepsal Vojtěch
Polanecký. V Praze 1875 nákl. Bellmanna.
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od něho v kostele před službami božimi tridentské vyznání
víry a slib o věrném plnění povinnosti; jej jakožto ředitele
choru (varhanika) osadníkům představiti; novému řediteli choru
odevzdati netoliko kliče od choru, na znameni, že správu jeho
vésti jest povinen, ale také věci, ježto choru kostelnimu nále
žeji ato dle inventáře, jejž podepiše farář a nový ředitel choru
spolu s dvěma svědky a kterýž 1 bezpečně chován budiž. Opis
inventáře nechať sobě ředitel choru sám opatři. Konečně pak
povinen jest farář po vykonaném dosazeni nového služebníka.
zpraviti vrchni úřad diecésní (konsistof)*“).

Šetřiti těchto zásad a pravidel jest velice třeba netoliko
pro dobrý a řádný poměr mezi služebniky chrámovým a du
chovním správcem, ale také proto, aby všude a vždycky zřejmo
bylo, že na služby kostelní dosazují platně ti kterým podle
práva náleži.

Ke služebnikům kostelním a vůbec k osobám nějak za
městnaným při chrámu třeba jest duchovnímu správci obraceti
pozornost a bditi nad nimi opatrně, poněvadž jim mnoho svě
řeno bývá a také na ně sluší aby nejen nebyli věřícím na
urážku a pohoršeni, ale vynikali smyslem a mravem křesťan
ským nad jiné. Ohledu tomuto dává se duchovní správce vésti
u volbě nových služebníků chrámových, a týž ohled vede jej
u posuzování jejich činnosti a zachovalosti ve službě. Obyčejná.
opatrnost káže, aby duchovní správce nebyl ke služebnikům
chrámovým přilišně důvěřiv, a rovně aby chování jeho k nim
a veškeré obcování s nimi bylo sice přívětivé, nikoli ale ta
kové, jehož měkkost a sklonnosť by potřebné vážnosti ducho
vniho správce na ujmu byla.

Oddíl 3. Královský úřad.

8 20. Úkol jeho: kázeň církevní.

1. Aby pravda a milosť, kterouž Kristus světu přinesl, sku
tečně působily k oslavení Boha i spáse lidi, spravuje Kristus
cirkev svou a řídí skrze Ducha svatého i vrchnosti duchovní
1 veškerenstvo věřících i jednotlivé duše, aby království jeho

—— -———————————

*) Nařízení biskupů českých r. 1870.
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bylo království spravedlnosti a všecken lid křesťanský aby byl
následovný dobrých skutků “). Křesťanství zajisté neni pouze
učení o Bohu, ale veškerý cil jeho jest ostříhání zákonav lásce
a poslušnosti.

Vláda Kristova čili královský jeho úřad má na zřeteli
trvání a subjektivnou působnost náuky a milosti v cirkvi kře
sťanské. Kristus vládne a kraluje, aby v cirkvi jeho nejen
stále trvalo a řadně se dálo zvěstování pravdy, vykupováni a
smiřování člověčenstva, nýbrž aby učitelský a kněžský úřad
také nalézal srdce ochotná, kteráž by nejen přijimala, čeho jim
podává, ale také užitek přinášela v trpělivosti. (Luk. 8, 15.)

Jako učitelství a kněžství své vykonává Kristus skrze
řádné církevní orgány, tak podobně i královský úřad poručil
apoštolům 1 nástupcům jejich, aby v-ecky lidi a každého člo
věka viditelně vedli k životu dle viry, tak jako Kristus je ne
viditelné vede skrze Ducha sv.

A protož cirkevní úřad královský (pastýřský, správcovský)
jest právo ipovinnosť, učiti lid věřici zachovávati všecko, což
koh Kristus přikázal pečovati a působiti, aby všickni věřici
spravovali život svůj pravdou, jižto poznávají, působice s mi
losti jim udělovanou Jako učitelský úřad záleži ve zvěstování
pravdy a kněžský úřad v udělování milosti: tak záleží vladař
ský nebo královský úřad cirkve v pěstování života křesťanského,
kterýž má přijímání pravdy a milosti za svůj počátek a základ,
a také přijimání toto rozmáhá i zdokonaluje.

Účel úřadu tohoto jest i účel veškeré pastorace; neboť
životem dle pravdy skutečně zřízeným oslavuje se Bůh a lidé
docházejí spásy.

«2. Konajic královský úřad svůj, má cirkev oto péči, aby
učitelský a kněžský úřad byl náležitě spravován od církevních
orgánů, věřící pak abý se horlivě, s pravým úmyslem a pro
spěšně účastnili pravdy a milosti dvojím úřadem tím podávané.

V této práci konečně k tomu směřuje cirkev, aby kře
stanský život všude zakládala, utvrzovala, zachovala, pěstovala,
k dokonalosti vedla. Pouhé zajisté zvěstování pravdy a do
sažení milosti nepostačuje křesťanu, aby bez pomoci zvláštní a
stalé sám sebe řidil, sám sebe ku přijeti milosti disponoval, ji
zachovati a S ni spolupůsobiti, nebezpečenství se uchovati a
v boji o spravedlnosť náležitě se zachovati uměl. Tato péče

*) Tit. 2, 14.
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o zakládání, utvrzování a zdokonalování života křesťanského
jest vychovávání člověkajednotlivého a člověčenstva vůbec. Od
chovávajíc lidi pro věčnost předpišuje cirkev pravidla, rozmáhá
dobré a spasitelné obyčeje, vyhledává prostředků, jimiž by do
brému pomáhala a zlému překážela, obrací zraky své ke všemu,
co budto na zkázu života křesťanského býti nebo čim tento se
vůbec, na jednotlivých mistech a v jistých dobách osvěžiti,
utužiti a vzmáhati může; povzbuzuje lidi dobré vůle a odmě
ňuje horlivost jejich, dává výstrahu před nebezpečenstvím, na
pominá, kárá 1trescelaskavě a přisně, aby odvrátila od cesty zlé,
zastavila pohoršení a nepravosť, — slovem, cirkev vychovatelka
drží kázeň cirkevní.

Kazeň vůbec jest způsob, kterým byti a činnosť jisté spo
lečnosti se udržuje v mezich pevného řádu. Kázeň cirkevni,
jejiž účel jest, navykati a přidržovati věřící, aby ve všem ži
votě svém spravovali se řádem katolické cirkve, jest souhrn
všech ustanoveni, zákonův a dobrých obyčejů, ježto bezprostředně
k tomucili a konci směřují, aby se skrze pravdu a milost za
kládal, spravoval a rozmáhal křesťanský život a dobrý řád
v lidu věřicim. A protož k cirkevní kázni náležejí ustanoveni,
zákony a zřízení o zvěstování a poslouchání slova božího,
o udělování a přijímání prostředků milosti, o pastorálním životě
cirkve a účastenství věřicich v něm, o životě a působení orgánů
církevních. o řádu při službách božích vůbec a při některých
posvátných úkonech obzvláště, o svěcení dnů svátečních, o po
stech, o způsobu života v některých dobách roku cirkevniho,
o mimořádných prostředcích ku pěstování dobrého nebo zame
zení zlého atd.

S 21. Vykonávání královského úřadu v cirkvi; diecése a
biskup, církevní osada a farář.

1. Stanovit kázeň církevní, dávati zákony a nařizení, sou
diti a trestati a takto královskou moc v církvi provozovati ná
leži oněm členům svatovlády, kteří opatření jsou pravomocí
vladařskou čili správcovskou (potestas jurisdiotionis). A protož
apostolát na sněmu obecném shromážděný zvláště za svoje
právo a Za svoji povinnost uznává, odklizeti zlořády, ježto se
do života křesťanského vloudily, vydávati zákony a nařizeni,



153

kterak nejen vůbec ale i podle zvláštní povahy časů jest se
cirkvi zachovati, co činiti, aby se lid křesťanský uchoval těch
zvláštních nebezpečenství, kteráž vyplývají z přirozenosti lidské
vůbec, z ducha času, ze směru života společenského, snažení
vědeckého, živnostenského a t. p.

Ve vladařském úřadě spoléhá břímě největší na Alavě
církve. Tato zajisté ustavičně na stráži jest, aby pozorovala běh
časův a události, kteréž buďto samy jsou rázu náboženského
nebo s věcmi náboženskými souvisi, buďto na prospěch anebo
na škodu jim jsouce. Pozorování časových událostí a snaha,
obraceti je ve prospěch králoství božího, nemá cile jiného, leč
aby cirkvi v působení jejim nejen se nepřekáželo, ale raději
dostatečné svobody přálo. Vláda nejvyšší hlavy cirkve jest po
litika cirkevní; základ a ředidlo její jest pravda křesťanská,
jest moudrost a spravedlnost, vážená z objektivré a proměnám
nepodrobené pravdy; politika církevní nesměřuje k panování
a hmotné moci, ale ku konečnému vitězství pravdy boži, prin
cipu křesťanského.

2. Úřad učitelský a kněžský může se mezi lidem věřicím
vykonávati vůbec, aniž by zvláštního svazku a bližšího poměru
mezi hlasatelem slova božího a rozdavatelem milosti boží s jedné,
posluchačem a přijimatelem s druhé strany nevyhnutelně třeba
bylo. Vedení a správa duši však, pěstování mravu a života kře
sťanského, zastávání úřadu pastýřského čili královského ne
zbytně žádá určitějšího poměru a užšího svazku mezi orgány
cirkevnimi a lidem věřlcim.

Vzájemný poměr tento az něho vyplývající oběma stranám
povinnosti a práva vynořují se z cirkevniího řádu, vedle něhož
hd věřici děli se po určitě vyměřených okresich ve skupiny,
duchovní pak péče o tento lid odevzdává se jednotlivým kněžím,
kteřiž k území a lidu tomu vázáni jsouce, již nikoli pouze
charakterem kněžským a křesťanskou láskou, ale právní povin
nosti dlužní jsou netoliko vůbec vykonávati svoji kněžskou
moc, ale pečovati všemi způsoby o spásu svěřených jim duši,
býti jejich pastýři, vůdci a ochránci, podnikati všecky práce,
snášeti všecky obtiže, vydávati se v nebezpečenství, ano 1 sám
život položiti za spásu jejich.

Poměr takový se vyvinul a ustálil hned na počátku cirkva,
poněvadž z jeji podstaty a z jejiho úkolu přirozeně vyplývá.
Kde ujalo se simě od apoštolů rozsévané, slučovali se vyzna
vači božského učení v jednoty spojené skrze jednu víru a bo
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hoslužbu. Jednotám (cirkvim) těmto ustanoveni byli skrze apo
štoly pastýřové stáli, aby ovce Kristovy opatrovali a pásli.
Pastýřové tito nazvání jsou biskupy, staršími, okresové pak,
v kterých svoji moc vykonávali, slouly dzecése,parochtie. Die
cése měly větši města za střed, neměly však ihned na počátku
určitých hranie. Než brzy uznalo se pro dobrý řád a pro stá
lost pastorace za nevyhnutelnou potřebu, aby každa diecése
určitě ohraničena byla za okres, kterýž by střed vlády a sprá
vy oirkevni, jednotu svého cirkevniho života v biskupovi měl.

Když pak biskup již ani "ám ani s městským kněžstvem
vystačiti nemohl na služby lidu věřicímu, přikročovalo se od
4. stoleti pro tytéž příčiny, které k ohraničení diecése vedly,
také k ohraničení okresů menších. Kromě sidla biskupova, na
venkově (ruri: usazování jednotliví kněží a jimpřidělovánjistý
obvod s věřicím', aby těmto výhradně svoji péči věnoval a
takto se s biskupem o jeho břímě dělili (in partem solicitudi
nis episcopalis vocati), zůstávajice mu podřízení a odpovědni.
Věřící zase ve všelikých potřebách a důležitostech nábožen
ských jenom ku knězi okresu svého se obraceti, jej za svého
duchovního otce a nejbližšího vrchního považovati měli, kte
rýž po biskupovi jediné oprávněn jest, jim svátostmi přisluho
vati, pokání ukládati, náboženský život jejich spravovati. Na
okresy tyto kněžím jednotlivým poručené přenešeno bylo jmé
no parochu, fara, farní osada, jménem pak divecesisjiž jenom
okresové pravomoci biskupské podrobení se vyrozumivali*).

Jest tedy farní osada geograficky ohraničený okres, jehož
katoličtí obyvatelé podléhají duchovní pravomocijednoho kněze,
kterýž duchovní úřad svůj k jejich spáse vykonává pod vrchni
správou biskupa. Katoličti obyvatelé osady nazývají se v cir
kevní řeči plebs, populus parochiae assignatus, osadnici, farnici
(koláturnici). Podle cirkevnich zákonů třeba jest na samostat
nou farní osadu aspoň deset mancipii t. j. deset oddělených a
a na pozemku usedlých rodin **).

*) Aichner, Compendium. $ 122. Amberger, Pastoraltheologie I. 5 58.
Schulte. System des allgemeinen katholischen Kirchenrechtes 5 40. — R. 1143.
usiloval papežský legát, kardinál Guido. tehly v Čechách meškaje. aby die
cése pražská na fary se řádně rozdělila a na kněžství aby se budoucně již
nesvětili, kdo by jistého beneficia kněžského byli neobdrželi. Před válkami
husitskými bylo v Čechách 2180 far. (Památky archeologické, X. str. 415.)

++) Vůbec béře se za pravidlo, aby jedna diecése nečítalo přes 500.000,
farní osada aby měla nejvýše 3—5000, na jednoho kněze aby nepřipadalo přes
1000 duší.
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Každá farni osada má svůj farní chrám, při kterém farář
sidli, v němž nejpřednější výkony úřadu svého dělá a k ně
muž osadnici odkázáni jsou, aby tu navštěvovali služby boží
a přijimali svátosti.

w P
4

I. Úřad a pravomoce faráře. Kněži pomocní.

1. Farář jest člen hierarchie, kterýž v určitém obvodu.
maje poslání od biskupa svého, řádnou duchovní správu za
stává a nad osadníky, kteři v obvodu tom skutečně bydli, du
chovní pravomoc (jurisdictio ordinaria) provozuje. A protož
úřad farařův jest řešení úkolu katolické cirkve mezi lidem na
osadě bydlicím, péče o spásu toho lidu, oslavování Boha skrze
tento lid. Z pravomoci farářovy se vyjímaji: alumnové sami
nářů biskupských, řeholnici a řeholnice, stálé vojsko.

Farař vykonává v obvodu svém všecku duchovní mooc,
pokud vyplývá z kněžství prostého, právem vlastním (jure pro
prio) a jest povinen z vladařství svého vydávati počet před
Bohem 1 před biskupem anebo zástupci jeho. Zejména jest
právo, ale také úřadní povinnost faráře :

a) Vyučovati náboženství křesťanskému mládež 1 dospělé,
veřejně 1 soukromě;

b) zastávati vlastní úřad kněžský, kromě výkonů jen bi
skupovi odkázaných;

c) býti osadníkům za nejbližší vrchnost duchovní na
mistě biskupa, dohližeti na osadu a držeti křesťanskou kázeň
u věcech života náboženského, přihlížeti a vhodnými prostřed
ky pomáhati, aby křesťanský život a mráv na celé osadě se
upevňoval.

Úřadu farskému přisouzena jest výhradná duchovní pra
vomoc na osadě, poněvadž by jinak možná nebylo, aby se
všecka správa duchovní řádně vedla. Odtud vyplývá, že žád
nému jinému knězi — kromě biskupa v celé diecési a farářům
přidělených pomocníků na jednotlivých osadách — nepřísluší,
aby bez vědomi a svolení faráře konal, cokoli se v pojmu o řádné
duchovní správě zavírá a k úřadnímpovinnostem faráře náleží.

Z výkonů kněžských náležejí ty. ve kterých svazek osadní
zvláště se zrači, tolik výhradně ku právům a povinnostem fa
ráře, že osadníci jich požádati nemohou leč jen od něho, a že
jiný kněz, kromě potřeby velmi naléhavé (in casu extremae
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necessitatis), jich před se bráti nesmí a dilem ani platně ne
může (assistence při sňatku manželském) bez dovolení faráře.
Tyto výkony nazývají se farní práva ve smyslu vlastním a vý
lučném, jure privativo. Jiné výkony, kteréž nemaji toho vý
znamu prosvazek osadní, přisluši faráři buďto moci zákona neb
obyčeje obzvláště z ohledu na dobrý řád bohoslužebný; tyto
nazývajl se jura guasi-parochalia, práva téměř farská.

Ku právům vlastně farským náležejí: křtíti, assistovati při
uzavírání sňatku manželského, žehnati nové manžely (benedictio
sponsorum), posluhovati svátosti oltářní v nebezpečenství smrti
(viaticum), udělovati posledního pomazání, pochovávati zemřelé.

Práva téměř farská jsou: sloužiti slavné mše v kostele
farském, nésti velebnou svátost a vésti procesí kromě kostela *),
uváděti šestinedělky a světiti vodu křestnou“*); světiti a rozdá
vati svíce na den očišťování P. Marie, popel na středu pope
lečnou a ratolesti na neděli květnou*“**“);žehnati domům a ro
lim). Též obřady sv. týdne počitaji se ku právům téměř
farským.

Práva farská a těměř farská maji platnost 1 v kostelich
filiálnich TT).

Jsa duchovní starosta osady svě a maje pravomoc řádnou,
může farář k výkonům jemu po právu náležejicím delegovati
(kromě svátosti pokání) kněze jiné, ale vždy jen takové, kterým
obecné právo k vykonávání moci kněžské odňato nebo zasta
veno nebylo.

Práva, která přisluši farářům, maji také administrátoři na
farách klášterských, administrátoři in spiritualibus, administrá
toři far uprázdněných (interkalární) a vůbec t, kterým farní
osada ku samostatnému spravování na čas poručena jest.

2. Na osadách rozsáhlých anebo velmi četně zalidněných
pracuji vedle faráře kněží pomocní nebo vedlejší, buďto závisli
na faráři jediné zodpovědném za duchovní správu nebo vice
méně samostatní a ze svého úřadování odpovědní.

* 9. R. C. 26. února 10628.
"+ 9. R. C. 10. prosince 1703.

*) S. R. C. 10. prosince, 1708.
+) Absgue parochi licentia non licet alteri sacerdoti. sive saeculari sive

regulari. benedicere domos, agros vel cum vel sine stola. S. R. C. 23. listop.
1619, 28. srpna 1088.

++) In ecelesia parochiali et fliali invito parocho nullus sacerdos guas
libet functiones exercere potest. S. R. C. 26. dubna 1994.
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Kněži ná faraři závislí a jemu v mezich kanonických
(obecného práva cirkevuiho, zvláštních zákonů nebo statut pro
vinciálních nebo diecésních) podrobení nazývají se v našich
vlastech kaplan a kooperátoři. Vedle nynější kázně jenom bi
skupovi přisluší dosazovati a odvolávati je, ač misty také ko
stelnimu patronu náleži nějaký vliv.

Pravomoc těchto kněží pomocných jest delegovanů. od bi
skupa propůjčená a vztahuje se ku všem výkonům správy du
chovní. Protož i neni jim třeba delegace farářovy ani k výkonům,
jež právem farským se nazývají, ovšem ale zavázáni jsou, aby
svorně s farářem působili a nic proti oprávněné vůli (oprávně
mému zákazu) jeho nepodnikali a nekonali.

Ostatně stran kněži pomocných a vedlejších plati v roz
dilných zemich rozdilné právo a rozdilná praxe; 1 poměr jejich
ku faráři 1 jurisdikce jejich velmi jsou rozmanity, tak že z obec
ného hlediště vyměřovati jejich postavení ve správě duchovní
nelze. A jako toto tak 1 pojmenování jich velmi se různí*).

3. Úřad faráře a pomocných kněží zavírá v sobě přiroze
nou povinnost, sídlit? na osadě v domu farním anebo vůbec
blíže farního chrámu “*). Cirkevní sněm pražský nařizuje ***),aby
duchovní správcově neopouštěli domova svého ani na den, leč
by vhodná opatření učinili pro náhlé příhody. Bylo-li by faráři
třeba vice nežli tři dni meškati mimo osadu, povinen jest vý
žádati sobě dovolení u biskupského vikáře; chtěl-li by vice
nežli šest dni kromě osady své býti, třeba jest mu dovolení
biskupova, jehož pak užitl může bez hříchu, jenom když po
staral se o duchovní správu, opatřiv sobě zástupce. Pro žádné,
jak by Koli patrně a veliké bylo nebezpečenství, nesmi farář
opouštětl svěřenců svých; dobrý pastýř zajisté dává život za
ovce svět). Kaplani nemohou se vzdáliti ani na den bez vě
domí a svolení farářova.

WV,
*) Názvy kněží v duchovní správě. Časopis. katol. duchovenstva roku

1984. str. 20. Aichner, Compendium $ 125. De parochorum vicariis et adju
toribus. Schulte, System $ 48. Gehiilfen und Stellvertreter des Pfarrers.

**) Cone. Trid. Sess. VI. c. 2. de ref. Sess. XXIII. c. 1. de ref.
*) Tit. VÍ. c. 7. str. 219.

+) Jan. 10, 11.

„
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II. Poměr mezi farářem a osadníky.

Farář a osadnici jeho dělají celek, jenž sám jest zase
část velikého celku, cirkve katolické, článek řetězu,jenž objíma:
celý svět; skrze faráře spojeni jsou věřlci s biskupem a skrze
toho s nejvyšší hlavou cirkve. Úkol celé církve boži jest také
úkol jednotlivých osad; farář 1 osadníci jsou povinni společně
o to se vynasnažovati, aby se všickni posvěcovali, svatým ži
votem Boha oslavovali a všickni šťastně do cirkve oslavené
přešli. Osada a jeji chrám má býti jeviště bohulibých cnosti
a skutků jejich, jeviště lásky k Bohu a bližnímu, misto, na
němžto všickni společně a každý zvláště pečuji o své spasení
a věrně konaji, k čemu je Bůh povolal.

Farář jest hlava osadníků svých a viditelná páska jednoty
osadní. Postavení farářovo na osadě jest obraz postavení bisku
pova v diecési. Jedna víra sjednocuje mysli jejich, jedny služby
boží vedou je do jednoho chrámu. při jednom stole všickni
požívají cbleba nebeského a když dokonali svoji pouťpozemskou,
odpočívají společně pod stinem jednoho křiže, jsou účastní
modliteb a dobrých skutků, kteréž konají se za ně od nástupců,
ditek a přátel jejich.

Farář jest otec a starosta osady své, ne věkem, ale umě
nim a cnosti. Slovem a příkladem uči ty, kteřiž se jeho služ
bou znova zrodili na křtu svatém a kteříž 1 jsou duchovní
ditky jeho; on jest oprávněn s hůry, aby káral hřich a ne
pravost, aby hojil rány duši, aby řád udržoval v čeledi boži
a bdělnad ní, dokud by nepřišel Pán, aby shlédl vladařeniíjeho.

Warař jest ředitel a správce chrámu (reotor ecolesiae), od
kudž se vylévá požehnání na celou osadu. Sem uvádí novorozence
osadníků svých, aby napotom měli přistup svobodný k domu
otcovskému, k domu modlitby a oběti. Z chrámu vychází, aby
žehnal příbytky osadnikův, osenií a práce jejich, aby útěchu,
posilu a spásu nesl nemocným osadníkům svým. V chrámu
jest i učitelská stolice jeho a osadníci shromažďují se před ni,
aby zákon Páně slyšeli z úst toho, jehož jim Bůh postavil za
tlumočníka svého.

Farář jest osadě representant Krista, prostředník u Boha,
ukazovatel cesty k nebesům; jest důvěrník všech a každého
zvláště. Osadníci nazývají ho svým, oů je nazývá svými; třeba
sl toho vědomi nebyli, jakýs pud posvátný táhne je k němu,
pokud jejich srdce násilně odvráceno nebylo od něho, buďto
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zlosti svůdců, aneb jeho vinou. A ještě když sám by neměl
srdce k osadníkům svým, anebo když pohoršil osadu svou,
nechová se tato k němu jako v týchže případech k jiným
vrchnostem se chová.

Jakýs tajemný svazek víže osadu a faráře. Nastupuje-li
úřad svůj, mysli na něho a mluví o něm všickni a příchod
jeho na osadu počitá se za den slavný, třeba by ho i nepřed
cházela pověst nejlepši. Při smrti faráře dojata jest osada celá.
a byl-li muž dle srdce božího, truchlí všickni, znamenajice, že
každému z nich zemřel otec přítel, dobrodinec. Památka do
brých kněží osadních žije dlouho na osadách a jest v požehnání
ještě u pozdních potomků.

V podobném poměru k osadníkům jsou i pomocní kněží
na osadách. Oni zajisté oprávněni jsou ku všem výkonům du
chovní správy; také jim poručena jest péče o blaho věřicích
té osady, na kterou byli posláni; také k nim odkázáni jsou
osadníci v duchovních potřebách svých, oni pak ne pouze z
lásky, ale z povinnosti konaji vše, co k duchovní správě náleží ;
také oni jsou duchovní otcové, učitelé, rádci a prostředníci
osadníků; také k nim obráceny jsou oči lidu věřícího, kterýž
je za své uznává, podobnou poslušnost a uctivosť, kterou faráři,
také jim prokazuje a podobnou důvěrou se také k nim nese,
pakli jen oni sami ji v srdcích lidu nepodvraceji nebo vzniku
jejimu nepřekažejí.

JII.Zvláštní povinnosti osadníků.

Poněvadž farní osada se svým farářem čásťveliké církevní
jednoty jest a jenom ve spojení s veškerenstvem za živý člá
nek organismu církevního se považovati může: sluši, aby živé
a radostné vědomi měla o důležitosti, vznešenosti a prospěšnosti
takového významu svého v cirkvi boží.

Jakožto členy částkového celku cirkevniho, jehož jménem
se Bůh veřejně, společně a jako úřadně oslavuje a cti řádnými
službami božími, který v jedné studnici vod živých se zrozuje
a pod správou svého faraře o účelu veškeré cirkve boží spolu
pracuje, království boži vzdělávati pomáhaje, — má veškeré
přislušníky jedné osady spojovati a oživovati duch společenský,
Jenž jest svazek posvátný a mysl k mysli, srdce k srdci druží
v Kristu jednom a jedné viře. Duch tento jest živé vědomi
o jednom cili, ku kterému všickni směřují, na jehož dosažení
skrze jednoho každého zvláště a skrze všecky společnějednomu
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každému a všem záleži. Z ducha společenského pochází smysl
pro česťa dobré jméno osady, a protož i péče jednoho každého
a všech společně, aby na osadě panovala kázeň křesťanská,
aby s> předešlo a zabránilo všeliké pohoršení, aby každý podle
darů svých a podle stavu i povolání svého se propůjčoval
ochotně za podporu spoluosadníku svému v duchovních i těles
ných potřebách a důležitostech jeho. — Kde se uhostil na
osadě společenský duch tento, vzkvétá ryzé smýšlení, dobrý
duch katolický, živé 1 obživné společenství s veškerou cirkví,
Velebného a blaženého obcování svatých mezi všemi údy bo
jovné cirkve nijak by nemohlo býti bez tohoto živého účasten
stvi v jednotě osadní; duch oirkevní, katolické smýšlení, má
první svůj výraz ve společenském duchu osadníků, ve smyslu
pro zdar osady a pro zdar úkolu cirkevního na osadě.

Ducha pospolitosti mezi osadniky a ducha církevního vů
bec pěstovati a rozmáhati, jest předůležitá úloha farního kněž
stva. Aby ji s prospěchem konalo, třeba jest mu zasloužiti sobě
úcty a vážnosti osadníků, poněvadž ono samo jest prvni a
konkretný representant osady, a kolik záleži osadnikům na
jejich kněžstvu, tolik jim 1 záležeti bude nacti a zdaru farní
osady, tolik ducha společenského budou miti.

Podobně jest poslušnosť, uctivosť a láska k biskupovi
diecése a k nejvyšší hlavě cirkve přirozený základ církevního
smýšlení vůbec. A protož duchovenstvo farní seznává v tom
velmi důležitý úkol svůj, aby živé a obživné společenství s
biskupem dlecése a papežem budilo i slovem 1 vlastním pří
kladem. (Čirkev jen autoritou stoji, bez ni klesá; kde úcty k
autoritě není, tu také církevního smýšlení nemůže býti. Aby
živé a vědomé společenství věřicich každé osady .s veškerou
cirkvi skrze povinnou lásku a vážnost k řádným representantům
jejim se patrně jevilo a také utvrzovalo: nařizuje sněm provin
cie pražské “), aby ve všech kostelích kathedrálních, kollegiát
nich a konventnich (klášterních), a pokud možná také ve far
nich, na výroční den zvolení papežova slavná mše svatá se
zpěvem sv. Ambrože se konala. Oznamujíce tuto slavnosť, uží
vejte kazatelé zvláště příležitosti této, aby jednali o uctivosti
a poslušnosti, jakou každý katolický křesťannáměstku Kristovu
dlužen jest, a spolu k modlitbám za sv. Otce vzbuzujte. Synoda
diecése buděj. od r. 1863. nařizuje nad to ještě, aby se tato

*) Tit. L. cp. 2. str. 9.
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slavnosť ve všech farnich kostelich konala nejbliže příští ne
děli po výročním dnu*“). K témuž cili a konci nalézají se v
lturgil a konají se při veřejných službách božích modlitby za
papeže a za biskupa diecése; mimořádné pobožnosti konají se
za náměstky apoštolů v čas nemoci jejich, v čas uprázdnění
stolice biskupské v diecési, stolice apoštolské v Římě, v čas
velikého protivenství jejich a při důležitých událostech, ježto
se týkají úřadování jejich.

Podobně budí a oživuje se duch cirkevni, dozvidaji-li se
osadnici skrze duchovenstvo své o radostných a smutných
osudech cirkve, o jejim prospěchu a jejich útrapách, konaji-li
se veřejné modlitby ve farním chrámě za cirkev utištěnou a
skličenou v některých krajinách světa, za osviceni a obrácení
nepřátel jejich, za posilu a požehnání těm, kteři bojují za cir
kev slovem a činem apoštolským.

A poněvadž na osadě jest farář otcem duchovním, jemuž
náleži péče o duchovní život všech osadníků, povinni jsou tito
chovati k němu lásku a důvěru, vážnost a uctivosť,prokazovati
mu poslušnosť, práce jeho podporovati všickni svoji modlitbou,
rodičové, starostové, hospodáři atd. plněním zvláštních povin
nosti svých v duchu křesťanském; když toho třeba, náleži
osadníkům podle příkladu dávných časů křesťanských ochotně
přispivati na výživu faráře svého“*). Podobné povinnosti mají
osadnici k pomocným kněžím na osadách svých.

$ 22. Farní úřad před právem občanským a jeho styky
s jinými úřady veřejnými.

Farní úřad plati také před právem občanským za úřad
veřejný, t. j. takový, jehož výkony se voboru správy občanské
uznávají za platné a spojené s právními následky. Stát rakou
ský považuje farní úřady za úřady církevní, které v působení svém
podléhají zákonům pouze cirkevním. Že však působení toto
zasahuje v důležité poměry občanské a všecken veřejný řád:
provozuje státní moc také určitý, zákonem vyměřený vliv na
zřizování nových far a na změny v ohraničení osad farních.
Z téže příčiny povstávají přirozeným během mnohé styky úřadu

*) Sym. dioec. Budvic. Št. XII.
**) I, Tim. 5, 17.

Skočdopole, Pastorálka. 11
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farního s úřady občanskými, a nejedna ustanoveni zákonů stát
ních vztahují se k úřadování farnímu.

Farář jest 1 před občanským právem uznaný zástupce
katolického náboženství a strážce veřejné mravnosti, a jakožto
zastavateli úřadu veřejného zaručuje mu státní zákon ochranu
a podporu v jeho působení. Protož i jest farář oprávněn, vésti
žalobu před občanským soudem na ty, kdož provinili se těmi
skutky, které občanský zákon trestní uznává za rušení ve státě
uznaného náboženství nebo za urážku veřejné mravnosti. A po
něvadž výkony duchovního správce jsou výkony úřadu veřej
ného, podléhá pokutám vedle trestního. zákona, kdo by v nich
duchovnímu násilně překážel, je rušil, anebo pohoršení při
nich dával.

Zdráhaji-li se osadnici dostaviti se na faru, když toho
třeba jest k oznámení jistých okolnosti, kteréž do farských
matrik dle zákonného nařízení se zapisují, donucuje nedbalého
k žádosti farářově politický úřad.

Kromě obecné ochrany a podpory zákonné poživá farní
úřad výhody, že povozy, na kterých se duchovni správce béře
cestou za výkony úřadu svého, jako: k nemocným, pro pohřeb, na
křesťanské ovičeni, do školy, nepodléhají poplatkům mýtným*),
na silnicich okresnich, zemských a říšských.

Dopisy duchovnich úřadů každého stupně hierarchického
v náboženských, manželských a jiných úřadních záležitostech
prosty jsou pošťovného,nechať zasýlaji se k jinému duchovnímu
úřadu nebo k úřadům státním a zemským (zemský výbor) anebo
k ředitelstvím veřejných ústavů státních **).

Dopisy mezi úřady farnimi a obecními nejsou prosty po
štovného; avšak může farář odevzdati úřadní svůj dopis (anebo
listinu) domácímu obecnímu úřadu, kterýž jej může sám úřadní
cestou poslati cizi obci.—

+) Dvor. dekret 17. května 1821. Dle výn. minist. financí 28. října 1869
č. 15722. nejsou mýtu podrobeny také povozy, ježto se navracejí s prázdnem
od fary nebo k faře, užito-li jich bylo (nebo bude) za příčinou výkonů nábo
ženských. Bylo-li by toho třeba. povinno jest obecní představenstvo písemně
„dosvědčiti, že povoz jel za tímto účelem. — Nález nejv. správn. soudu4. ledna
1881. Vynes. minist. fin. 16. června 1861 č. 22.196. (Srovn. Časop. katol. duch.
1890 str. 175.)

+) Odměnu donašeči připoštách poseláckých povinen jest každý dávati
bez ohledu na to, jest-h dopis úřadní nebo soukromý.
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Na úřadniích, poštovného prostých zásylkách piše se na
obálce čislo výpravné (N. E.) a dole při levém rohu: „V zále
žitostech duchovní správy“ — „v záležitostech matrik“ a t.p.;
posýla-li se úřadní dopis anebo zpráva a t. p. úřadu patronát
nimu, plše se na obálce: „v záležitostech správy kostelního
jmění“ nebo „záležitost zádušni“. Nad to třeba jest, aby obálka
uzavřena byla úřadní pečeti*).

Písemný styk s úřady státními a zápisy některých okol
nosti v knihách farnich maji vůbec povahu praci, kterými cirkev
prokazuje společnosti občanské důležitou službu (in adjutorium
civitatis). V této práci namnoze záleží písemnictví farské, jehož
čelný a řádný úkol jest vedeni matrik a vydávání listin veřej
nou platnosť majicich.

S 23. Knihy a písemnosti farské.

Až do nejstaršich časů lze stopovati praxi; vedle které
duchovni správcové o vykonaných křtech, oddavkách, o přijatém
biřmování, o zemřelých osadnicich zápisky dělali a pisemný
seznam katoliků na osadě bydlicich měli. Věc tato sama sebou
se vysvětluje; neboť obzvláště na udělování a přijetí křtu a
biřmování, na platném manželství a na úmrti se zakládají
mnohé poměry, práva 1 povinnosti křesťanské a cirkevni, a
dokonalá všech osadníků znalost nevyhnutelně náleži ke způ
sobilosti pastýřské, aby kázeň udržována a jednotlivcům ve
zvláštních potřebách rychlá 1 vhodná pomoc učiněna býti
mohla.

Obecní zákonové církevní o knihách farských dáni jsou
na sněmu tridentském, kterýž nařidil, aby oddavky a křty
ve knihách k tomu ustanovených zapisovány byly **).

Určitější předpisy, jakým způsobem tyto zápisy konati
náleži a že farař také povinen jest, všecky zemřelé zapiso
vatl a seznam všech osadníků (liber status animarum) miti,
vyhlásil papež Pavel V. a připojil je k rituálu řimskému, na
světlo vydanému r. 1614***), V některých dlecésích dána byla

*) Viz Borový, Sloh církevní 2. vyd. str. 61. O korrespondenci úřadní,
zejména řádné úpravě listin úřadních tamže str. 30.

++) Sess. XXIV. de ref. matr. cp. 1. 2.
**+)Rt. Rom. Formulae seribendae in libris habendis a parochis.



164

podobná k těmto mařizeni ještě před vydáním rituálu řím
ského; tak na svnodě pražské od r. 1605., na olomůcké od
r. 1591.; pražská zůstavuje na vůli zapisovati latině anebo
jazykem obecným ; olomůcká (za biskupa Stanislava Pavlov
ského) nařizuje správné vedení matrik „k užitku diecesánů.“
S touto povinnosti farářů souvisela vždy povinnost biskupů,
aby se na kanonických visitacich o správném vykonávání
zákonův stran knih farských přesvědčovali a nedbalé faráře
pokutovali *).

Podobně také ode dávna se dálo, že občanská společnost
ve svém oboru považovala knihy farské za bezpečný pramen,
odkud nabyti lze zjištění a zřejmosti o poměrech, okolnostech,
právech a povinnostech, ježto také v ohledu společenském
vyplývají Z posvátných úkonů křesťanských anebo vůbec
takové povahy jsou, že duchovní správce o nich nejlepší vě
domost miti a také bezpečně dosvěděiti může. Církev po
všecky časy byla ochotna, propůjčovati občanské společnosti
té pomoci a těch služeb, ku kterým svými farskými knihami
a postavením farařů svých také sama nejlépe stačila. Ale jak
koli stát povždy užival té pomoci, kterou mu cirkev knihami
farskými poskytovatl mohla, vždy přece uznával tyto knihy
za cirkevní a nikoli za své, a protož také nedával nijakých
nařízení a rozkazův o nich. V Rakousku dáno prvni nařízení
světské o matrikách 20. července 1770; toto vyzývá biskupy
k nařízení farářům, aby nezapisovali otců nemanželských, leč
by tito svolili anebo žádali sami. Roku 1772. vydáno vládní
nařizení o zápisu šlechticů. Roku 1781. dosvědčuje císař
Josef II., že cirkevní matriky ode dávna sloužily účelům
statnim, jsouce původem svým listiny věrohodné; rozhodnutim
ze dne 20. února 1784. prohlásil je za knihy netoliko církevní,
ale 1 státní. Takto se ovšem porušila zásada, že o farských
knihách jediné cirkevní vrchnosť platné rozkazy dávati může.
Avšak nařizení ona neodporovala starším cirkevnim, ani pak
jimi vysloveno jest, že by tyto knihy nebyly cirkevní; a
protož 1 nezpěčovali se biskupové rozkázati farářům, aby
kromě církevních také ta státní nařízení zachovávali, kterými
se ustanovuje o způsobu zápisů a písemnosti k účelům státním **).

*) Konstituce Benedikta XIV. dne 6. listopadu 1744. S 9. nazývá pro
hlídku knih farských starobylým závazkem a právem biskupů.

**) Srovn. Stand der Frage wegen der pfarrlichen Tauf-, Trauungs- und
Sterbebiicher in Oesterreich. Von Dr. Jos. Fessler, Bischof von St. Polten. 1869.
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Tak maji se věci v našich vlastech až posud; cirkev se
propůjčuje svými knihami farskými také účelům občanským,
stát pak považuje tyto knihy za veřejné listiny důkazné,
svěřuje duchovním správcům vydávání lis'in, "osvědčení a po
tvrzení písemných, ku kterým farář jediné nebo nejlépe schopen
jest dilem pro svůj poměr k občanům, jakožto svým osad
nikům, a jmenovitě pro tu podrobnou a určitou známost,
kterouž o jednotlivých osadnicích a jejich hmotném i mrav
ném stavu má.

Kromě knih posud jmenovaných jsou cirkevními zákony,
buď obecnými, buď jednotlivých diecésí nařízeny ještě jiné,
které se budto vlastní duchovní správy a bohoslužebného
řádu anebo kostelního jmění a farského obročí týkají.

Nejčastěji potkáváme se s následujícím seznamem knih
úřadnich, kteréž duchovní správce vésti, opatrně chovati a při
kanonické visitaci předložiti povinen jest*):

a) Kniha pokřtěných, oddaných a zemřelých ; ©)kniha
biřmovaných; c) seznam zbožných nadání a výkaz o vykonání
závazků; d) kniha bohoslužebného řádu (Liber ordinis div1
norum)“*“); e) kniha ohlášek; f) soupis duší (Status animarum);
9) matrika obrácených aneb kniha o změnách víry ; 4) seznam
obrazův a soch veřejných; 7) kniha kostelních účtů; k) výkaz
o příslušenství farském (Pfarrbeilass) a inventář kostelní ***);
l) výkaz o knihovně farské ; m) výkaz o setbě, sklizni a zdviži;
“) seznam desátků a výkupů; 0) jednací protokol o spisech
vydaných a přijatých; p) kniha pamětná; g) přehled archivu
a registratury; 7) inventář všech knih farských ; s) záznamná
kniha o manželstvích pouze občanských.

Práva i povinnosti duchovního správce u příčině této
jsou: 1. aby farské knihy vedle cirkevních a též vedle stát
nich od cirkve uznaných nařízení vedl a zachovával; 2. vy
svědčení a výtahy z nich vydával; 3. jistá vysvědčeni, ozna
mování a potvrzování před státem platná vystavoval, určité
zprávy státním úřadům dával; 4. všeliké vydané a přijaté

+) Ordin. list buděj. r. 1852 str. 51.
+) Ordin. list buděj. r. 1852 str. 34.

+*F) Obě tyto knihy dle nařízení finančního ministerstva zemí rakouských
od 2. ledna 1870 opatřiti jest kolkem 50Okr.na každém archu; viz ordin. list
buděj. r. 1870 str. 102.
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listiny ve zřejmosti držel, jisté přijaté listiny, o nichž tak
ustanoveno jest, podobně jako knihy farské samy, v bezpeč
nosti choval.

I. Obecná pravidla o vedení a chováni farských
knih“).

O knihách, kteréž neslouží také státu za listiny důkazné,
zachovává duchovní správce jenom cirkevní ustanovení a jest
také z nich jenom cirkevní vrchnosti odpověden. Jenom ně
která ustanovení zákonův občanských vztahují se k těm knihám
farským, které se týkají kostelního jmění a farského obročí.

Určitější a také četnější jsou zákonové ocirkevni a státní
o kmze narogených, oddamých a zemřelých, čili o farských
matrikách.

Poněvadž tyto matriky z ohledů cirkevnich neméně nežli
z občanských velice důležité listiny jsou, obmeškání zápisů
nebo nesprávnosť v nich jednotlivcům veliké nesnáze a škody
spůsobiti může: jest duchovní správce netoliko pod časnou
pokutou, ale 1 pod hřichem zavázán, všecku pili a pozornost
věnovati správnému jich vedení. Statuta diecésní zhusta při
pominají povinnost tu slovy vážnými **). Svědomitý duchovní
správce má za pravidlo neporušitelné, zapisovati do matriky
ještě nežli vykonáno, co zapsati náleží, anebo hned potom, a
není-li to někdy možno, alespoň neodkládati na druhý len.

Že o zápisu do jednotlivých matrik na jiných mistech
knihy této řeč jest, klademe tuto jen obecná ustanoveni
o těchto knihách. Jsou pak:

a) Každý duchovní správce vede matriky o katolicich
na osadě a zapisuje narozené, oddané a pohřbeně. Kde upra
vena jest duchovni správa vojenská, nezapisuji se do farských
matrik osoby náležejici pod pravomoc duchovního správce
vojenského ***).

*) Srovn. Ordin. list buděj. r. 1876 str. 41. a sld.; r. 1889 str. 157. a sld.

**) Rovně 1 stát, používaje církevních matrik, naléhá na správné jich
vedení a vyhražuje si právo dohledu skrze politické orgány své.

++) Šnitály Milosrdných Bratří a Alžbětinek vedou své vlastní matriky
úmrtní.
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Narození, oddavky a úmrti osob k nižádné státem uznané
společnosti náboženské nenáležejicích zapisují se ve zvlášt
nich seznamech naúřadě politickém *).

b) Záleži-li osada z několika mist (obcí, vesnic), budiž
troji matrika pro každé misto zvláště; jest-li farní osada ne
mnoho lidnata, dějí se zápisy téhož druhu ve knize jedné, a
v této se obyčejně jednotlivým dědinám ponechává poměrný
k jejich velikosti počet listů, tak že v jedné knize přece po
spolu jsou zápisy každé dědiny zvlášť.

c) Nežli se do matriky nově založené vpisovatl počne,
znamenají se listy jeji běžnými čísly -— paginování matriky,
a celá kniha protahuje se niti silnou, jejiž oba konce za posled
nim listem vybihaji — parafování. Na posledním listu piše
farář sám: „Že tato (křestní) matrika fary.... Tom .... obsa
huje.... listů, ztvrzujeme. — (. k. okr. hejtmanství v N.
dne.... roku....“ a pak posýlá novou matriku na přislušný
úřad politický, kdež přidávají podpis a pečeť. — Na listu
prvém a spolu (anebo jenom) na deskách napisuje se účel a
čislo matriky t.j k jakým zápisům jest určena a kolikátá to
kniha pokřtěných, oddaných, zemřelých při farním chrámu N.

Matriky chovati náleži způsobem takovým, aby důležité
knihy tyto ani porušeny, ani pokaženy aneb odcizeny býti
nemohly. A protož místo, na kterém se chovají, budiž suché,
před ohněm a jinými nehodami bezpečné, vždy uzamčené.
Vznikl-li by na faře aneb v blizkém sousedství požár, jest po
vinnosť duchovního správce, postarati se záhy o záchranu
matrik,

d) Každý zápis děje se dvakráte**) a sice jednou do knihy,
která se vždy na faře chová, podruhé pak do archů po sobě
jdoucich, kteréž se každý rok silnou nití protažené a farskou
pečeti opatřené odesýlaji skrze biskupské vikáře k ordinariátu,
aby zde byly bezpečně chovány pro ten případ, že by farská
matrika nějakou nehodou zmařena byla. "Tyto každým rokem
odesýlané malé matriky jsou rovně tak originál (protož 1 pare
slovou), jako matrika farská a plati tedy o zápisu do nich
všecko, což nařízeno jest o zápisu do matriky farské.

*) $ 3. zákona ze dne 9. dubna 1870 o manželství osob k nižádné
státem uznané společnosti náboženské nenáležejících; mlnist. nařízení o těchto
zápisech ze dne 20. října 1870. (Ordin. list buděj. 1870 str. 95. a 161.)

+) Cís. nařízení 30. ledna 1846.
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Zápisy v matrikách se číslují tak, že se každý rok počiná
čislem 1. v každé ze tři matrik *).

Běžná (řadová) čisla V pořadu nepřerušeném mohou spa
třovati se ovšem jen ve stejnopisu (pare), pakli každá dědina
má svoji matriku nebo svůj oddil v jedné společné matrice.
Protož 1 za zrušené považuje se původní nařízení státní moci,
aby každé misto (každá dědina) své matriky měla (str. 167. b).

Do matrik zapisuje farář sám aneb jeho kněz pomocný.
Jen s povolením biskupa může pod dohledem farářovým zapi
sovati některý laik; povolení takové dává se, jest-l1 pismo fa
rářovo těžko čistí.

Kmotrové křestní a svědkové při oddavkách podpisují
sami jména svá; podobně též otcové, jest-li některý ze snou
benců neplnoletý, a cizi kněz, byl-li k oddavkám delegován.
— Neuměji-li kmotrové nebo svědci psáti, dělají pérem třikráte
znameni kříže, zapisovatel pak píše jména jejich s dodatkem:
Podepsal N. N. Podobně se dělá při podpisech nečitelných. Vlastno
ručně podpisuje se 1 kněz, který křtil, oddával, pochovával.

Do každé rubriky zapisuje se všecko, čeho žádá jeji hlava,
tak úplně, jako by na každém listu byl jediný zápis.

Rubriky o pohlavi, manželském a nemanželském původu,
o náboženství vyplňují se písmem a ne kolmou čarouj““).

Při jménech rodinných šetřiti jest původního způsobu psání,
a protož při takových, u kterých jsou pravopisné odchylky
anebo zvláštnosti možny, třeba jest po každé nahlédnouti ve
starší zápisy téhož jména v matrikách, anebo zeptati se, kterak
se podpisuje, anebo seznati to z listin, pakli nějaké byly před
loženy ***).

Žádá-li kdo, aby se příjmení jeho psalo jinak, nežli se
dosud v matrice psávalo, povinen jest farář sepsati protokol
(s kolkem 50 kr.) a ten uložiti v archivu farnim. Aby se za
mezily všeliké pochybnosti a nesnáze, ježto by z takové změny
později povstati mohly, piše se v matrice příjmení vedle no
vého i starým způsobem a rovně tak i na listech matričnich,
ježto se o zápisu takovém vydávají.

*) Vynes. mlnist. vnitín. zálež. 3. ledna 1881, č. 10.211.
++) Vynes. místodržit. česk. dne 15. února 1874. (Ordin. list buděj.

1874. č. 5.)
**) Vynes. místodržit. českého 7. května 1886, č. 94.19.

+) Vynes. minist. vnitřn. záležit. 10. května 1883, č. 1524.
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Zvláštní opatrnosti žádají občanská nařizení na duchovním
správci, vydává-li se někdo za šlechtice, nejsa za takového
vůbec povědom. Nemůže-li takový se vykázati šlechtickým
diplomem, žádá duchovni správce za poučení z biskupské kon
sistoře.

Těžko-li jest anebo nelze faráři toho se domoci, aby lidé
jinde rodili neb oddaní předložili matriční listy, kterých po
třebi jest k úplnému zápisu, žádá potřebných dat úřadním
připisem na té faře, v jejichž matrikách se nalézají *).

Nemožno-li duchovnímu správci dopátrati se o lidech
cizich všeho, což v matriku zapsati náleží, povinni jsou poli
tčtil úřadové, ku požádání jeho, přiměfené kroky učiniti, aby
úřadním vyšetřením věci pochybné anebo nepovědomé na jisto
byly postaveny.

Jednotlivé zápisy oddělují s2 příčnou čarou přes celou
šiřku knihy; neni-li zvláštní rubriky na poznámky, táhne se
příčná čára něco nižeji pod písmem, aby budouci snad opravy
neb doplňky vepsati se mohly. Opatrnosti této zejména při
zapisu děti nemanželských třeba jest.

Nezapisuje-li farář sám jediný, potvrzuje na dolním konci
každého listu pravosti všech zápisů takto: Ita in fidem publi
cam testor N. Ň. parochus. Přípis tento jde přes obě stránky,
které spolu za jeden list se čítají (folium)**).

e) Přiměřený počet listů každé matriky anebo zvláštní,
na všecky matriky se vztahující kniha slouží za rejstřík (index)
abecedový; v tento zapisuje se každé jméno, ježto bylo do
matrik zapsáno, a zároveň udává se čislo a stránka matriky,
v kteréž celý zápis se nachází. — Ditky nemanželské, jichž
otec řádně se přihlásil, zapisují se do rejstříku ne pouze pod
jménem matčiným, ale také pod otcovým; bylo-li ditě potom
nim manželstvím legitimováno přeškrtává se v rejstřiku jméno
jeho po matce. Nebylo-li ditě, později legitimované, hned při
křtu zapsáno do rejstříku pod jménem otcovým, děje se tak
po legitimaci jeho.

f) Duchovní správce povinen jest každý jednotlivý zápis
o křtu, oddavkách a pohřbech lidí pod vojenskou duchovná
správu náležejících (aktivních vojenských osob, jich manželek
a děti, — ne ale křty a pohřby ditek narozených v man

*) Syn. dioec. Prag. 1873 ap. Borový, Sloh církevní, str. 203.
**) Borový L c. str. 170. Helfert, Anleitung zum geistlichen Gescháfts

styl, 9. Aufl. str. 281.
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želstvi druhého způsobu (conjugia militaria secundi ordinis) a
pohřby žen timto druhým způsobem za vojiny provdaných —
z matriky farské na zvláštní, všemi rubrikami matriky opatřený
list bez prodlení přepsati a vojenské správě poslati. Na přepisu
tomto cituje se čislo a list farské matriky, v kteréž se zápis
nalézá.

Vměstech, kdež obsádkou leží sbor, k němuž náleží osoba
v zápisu jmenovaná, odevzdávají se zápisy křtův, oddavek a
úmrtí o dětech a ženách z vojenského manželství prvního způ
sobu přímo velitelstvu; jinak posýlá je farář nejbližšímu veli
telstvu doplňovaciho okresu (Werbbezirks-Comando).

O smrti mužů z vojska řadového a zemské obrany zasý
lají se opisy matriční představenstvu té obce, kdež vojín umřel;
toto pak jest povinno dodati je okresnímu hejtmanství“).

Stran vojínů na Urvalé odpuštěné a záložníků (reservistů)
ustanoveno jest, aby duchovní správce jen zápisy o jejich úmrtí
podával obecnímu představenstvu, nic pak o jejich oddavkách
aneb o jejich rodině.

Na jeden list mohlo by se několik zápisů jednoho druhu
(křtů neb oddavek. .) přepsati, jen když by k témuž vojen
skému sboru náležely osoby, kterých se týče, a když by se
takto rychlé oznámení neopozďovalo.

Když by osoby pod vojenskou duchovní správu náležejici
proměnily náboženské vyznání své, jest podle novějších zá
konů státních povinen úřad politický, aby vojenské duchovní
správě o tom vědomost dal.

Všecka nařizení tato týkají se faráře (civilního duchovního
správce) ovšem jen když vojenské osoby, kterých se týče
buďto nenáležeji pod duchovní správu vojenskou, anebo když
při osobách pod vojenskou duchovní správu náležejících před
se bral výkony na mistě duchovního správce vojenského (in
subsidium curati militaris).

g) Vedle vyjádření minist. války od 19. dubna 1870 a
předpisu od 26. května 1859 povinni jsou duchovní správcové,
vésti zvláštní matriky vojenské, když v jednom mistě jsou 2—3
prapory (bataillony) aneb vůbec asi 1000 mužů vojska, aniž
by tu zároveň sídlil vojenský duchovní. Matriky tyto vede
„in subsidium“ vojenské duchovni správy, a zapisuje v nich

*) Výnos minist. voj. 12. února 1880, č. 17.511. (Ordin. list buděj
1880, č. 11.)
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ovšem jen osoby, kteréž dle obecného pravidla pod vojenskou
duchovní správu sluší. Předpisy z těchto matrik zasýlá po
dobně, jako když by zapisoval jen do matriky farské.

II. Opravy, doplňky a změny v matrikách.

Potřeba oprav a doplňků v matrikách může se objeviti
pakli při prvnim (původním) zápisu buďto z nedbalosti neb
omylem nebylo dle okolnosti skutečných a zjistitelných za
psáno, co a jak zapsatl náleželo; anebo že ztratily se (zkaženy
byly) celé matriky anebo některé listy.

Ději-li se opravy, zůstává původní zapis nedotknut a
nijak neni dovoleno, v matrikách něco přeškrtati, vyškrabati
anebo jakkoli jinak nečitelným učiniti.

Chyby a nesprávnosti v některých slovech, na př. chy
bně-li zapsal jméno, stav nebo zaměstnání některé osoby, ně
které misto, ulici, čislo a t. p., může provésti farář sám, ob
zvláště byla-li chyba brzy zpozorována; třeba jest však, aby
po každé připsáno bylo: „Opravil N. farář“, a takto zjištěno,
že nikdo neoprávněný v matrice. neměnil.

K dodatkovému záznamu o legitimaci skrze pozdější man
želství rodičův a k záznamu o nápravě (convalidatio) manželství
původně neplatného neni faráři zvláštního povolení třeba.

U věcech vážnějších, a zvláště zpozorován-li omyl aneb
opomenutl zápisu až po delším čase, třeba jest k opravám a
doplňkům zápisů nesprávných aneb opomenutých povoleni
biskupské konsistoře a zemské vlády. Ve připadech takových
spisuje farař protokol s těmi osobami, které svěděiti mohou o
pravém stavu věci, jak tehdy byly, když zápis chybně se uči
nil anebo zcela opomenul. Zasýlaje protokol ten ku konsistoři,
dodává ještě, ač možno-li je maleznouti, doklady z matrik,
ježto výpovědem v protokole uvedeným nasvědčuji, a žádá za
povoleni, aby zápis chybný opraviti anebo zápisem původně
opomenutým matriku doplniti směl. Ku žádosti přikláda opis
zápisu chybného, jak v matrice se nalézá, a spolu 1 způsob
zápisu opraveného, jak totiž bude zniti po dosaženém povoleni.
Biskupské konsistoři náleži dorozuměti se o věci s vládou
zemskou a pak uvědomiti faráře, co v matrice opraviti jest
neb doplniti. Podobně jen po došlém (cestou konsistoře) ozná
mení neb nařizení vlády zemské mění se původní zápis, bylo-li
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někomu povoleno změniti jméno rodné, byl-li kdo legitimován
milosti zeměpána.

Zapomněl-li duchovní správce zapsati něco do matriky v
pravý čas, zapisuje to hned, jak byl obmeškání své zpozoroval,
pakli běžicí občanský rok ještě neuplynul a přepisy (paria)
k ordinariátu odeslány nebyly, třeba i tento zápis na jiný list
přišel, nežli na který podle času náleží. — Pakli ale zápis
obmeškán byl v některém již na celo minulém roce, anebo se
později zapisuje výkon na cizi faře provedený s osadníkem,
jenž tehdy mimo svůj domov meškal, vkládá se po došlém po
voleni od vyšších úřadů do matriky na místo příslušné nový
list, matrika se znova parafuje a politický úřad znova ztvrzuje
počet listů jejich “).

Jest-li matrika anebo jsou-li některé listy zkaženy aneb
tolik porušeny, že o zápisech nelze nabyti dostatečné anebo
nižádné jistoty, oznamuje o tom farař bisk. konsistoři, kteráž
potom nařidi, co by se mělo státi. Jsou-li to matriky z let, od
kterých se nalézají přepisy u konsistoře, bude pomoc velmi
snadna ; jinak ale bude se moci zrušená matrika nahraditi jenom
pilným shledáváním zpráv od lidi na osadě velmi povědomých
a podle jiných knih farských (seznam duší, rejstřík matriční,
úmrtní listky a jiné pisemnosti v registratuře atd.).

Zápisy správně vykonané dle okolnosti, jak toho času byly
řádně zjištěny, mohou se měnili jen po nálezu soudním, kterým
otázka soukromého práva na soud žalobně zanešená rozřešena
a někomu přiřknuto právo jen civilním procesem dosažitelné **),

Případy takové jsou: že manžel popirá svě otcovství
děcku z manželky jeho narozenému; že proti někomu se vede
důkaz o jeho otcovství. Ku změnám takovým. nežádá se po
voleni konsistořa a zemské vlády, ale vykonávají se, jak mile
farář nabyl vědomosti o soudním nálezu, buďto přímo od soudu
anebo prostřednictvím konsistoře.

Při všech opravách, změnách, doplňcich, ježto se vykonaly
s povolením anebo k rozkazu vyšších úřadů, odvolává se farář
v matrice k připisu o této věci na farní úřad došlému, jejž
pak v registratuře ukládá.

Ději-li se opravy; změny, doplňky v zápisech roku běží
ciho, provádí j> duchovní správce také v pariich; dějí-li se

+) Vynes. minist. 10. srpna 1886, č. 7.191. (Ordin. list buděj. 1887, č. 17.)
+*) Nález nejv. správn. soudu 8. ledna a 24. listopadu 1887.
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v zápisech nad jedno léto staršich, opisuje se původní záznam
i se změnou, opravou, doplňkem a zasýlá se bez prodlení skrze
vikariatní úřad biskupské konsistoři, aby tu v paria vložen byl.

III. Listy z matrik.

A) Farář jest oprávněn a povinen z fařských matrik
vydávati listy neb vysvědčení (Matrikscheine, Matrikzeugnisse),
ježto plati za právní důkaz toho, o čem dosvědčují (narození,
oddavky, úmrti). Vydáva je pak buďto k požádání soukromníků
anebo k požádání zeměpanských úřadů, aneb ze stálé úřadní
povinnosti v určitých případech, aniž by prve požádán byl.

Že list matriční vydán byl, poznamenává se v jednacím
protokolu a též v matrice samé.

a) K, požádání soukromníků nevydává listů matričních,
obzvláště křestních, bez rozdilu každému; ministerstvo kultu
a vyučování uvedlo výnosem od 6. řijna 1852 znova na paměť
starší zákony od roku 1768. a 1827., kterými se nařizuje, aby
matriční listové nebyli občanům rakouským v cizině bydlicim
a osobám podezřelým vydáváni, leč by lidé tito si prve dobyli
povolení od úřadu politického. Zároveň vyslovilo ministerstvo,
aby farářové byli u vydávání listů matričních opatrni; žádaji-li
o ně lidé neznámi a podezřelí, hlediž farář nabyti jistoty,
žadá-li se listu k účelům dovoleným *).

b) Všeliký matriční list vydaný k žádosti soukromnika
opatřuje se kolkem 50 kr.; listy vydávané k požádání veřej
ných úřadů církevních a státních anebo ze stálé povinnosti
úřadní (ex officio), jsou bez kolku. Soukromnici povinni jsou
platiti taxu za listy matriční. Rodokmen soukromým osobám
vydaný opatřuje se tolika kolky, o kolika jednotlivých zá
pisech matričních (křtech, úmrtich atd.) svědčí.

Listy matriční nekolkují se: 1. Jest-li jich třeba chudým
osobám **), které od státu, obci, veřejných ústavů (na př. chu
dinských), soukromých ústavů pensijnich a zaopatřovacích do
stávají přispěvek na výživu pod jakým koli jménem, anebo
kteréž poživají podílu chudinského, pokud podělování či pod
pora závisí na jistých okolnostech, které jenom z matrik do

*) Ordin. list buděj. r. 1852. str. 149.
F) Za chudého se úřadně považuje, kdo nemá na den více příjmu, nežli

v jeho bydlišti obnáší mzda nádennická.
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svědčeny býti mohou. Rovně tak prosty jsou kolku matriční
listy, kterých třeba jest ku žádostem za bezplatné přijetí do
nemocnice, porodnice, nalezince, chorobince, vůbec do ústavů
dobročinných, majicich za účel výživu lidi chudých anebo vý
chovu a výživu dětí z rodin nuzných*).

2. Žádá-li se jich k užívání úřadnímu v záležitostech ve
řejných.

3. Vydávaji-li se cestou diplomatickou o cizincich a pro
cizinu (prostřednictvím c. k. vyslanectev).

Za potřebné k uživání úřadmímu v záležitostech veřejných
plati listy matriční a vydávají se z „úřadní povinnosti“ (bez
kolku a taxy): «) Žádá-li jich veřejný úřad u věcech působnosti
své. Úřadové, oprávnění žádati listů matričních z úřadní povin
nosti, jsou kromě úřadů církevních, veřejní čili zeměpanští úřa
dové, zřizenci státní v zájmech veřejné správy a veřejných zá
ležitosti státních, a tedy: úřadové soudní, političtí, školní, vo
jenšti, finanční, ředitelstva ústavů veřejných, ve státní správě
se nalézajicich.

8) Povinen-li kdo předložiti je £ vůli evidemci,jakož bývá
při úřadnícich, vojínech (dovolencich, záložnícich, zeměbrancich
a jejich rodinách **“),za sčítání obyvatelstva.

7) Jest-li třeba předložiti je na úřadě veřejném, aby se
objasnilo jisté právo zákonem zaručené neb aby se takového
práva nabylo, na př. při odvodu k vojsku, při rekursech.

d) Bez kolku jsou též listy matriční, žádají-li jich lidé,
kterým dáno úřadní vysvědčenío chudobě, aby na soud ve vlastní
záležitosti sporné směli podávati spisy nekolkované.

Na každém bez kolku vydaném listu matričním náleží
na hořejším kraji výslovně napsati, k jakému se vydává účelu
(anebo, kterým dopisem úřadním zaň bylo žádáno), a odevzdá
vá-li se ne přímo úřadu, ale osobě soukromé, napsati i jméno
té osoby, která listu použije k účelu jmenovanému***).

c) List matriční shoduje se úplně se zápisem v matrice +),
opatřuje se vlastnoručním podpisem farářovým a přitisknutou

*) Tarifová položka 44. a) 117. n.
**) Vynes. min. vnitra 15. čorvna 1878 č. 9.0360. Vynes. místodrž. česk.

9. března 1890, č. 23.832.
>) Předběžné poznámky sub. k poplatkovému zákonu ze dne 2. ún. 1850.

+) Vyn. minist. vnitř. záležitostí 10. května 1883 č. 1524 výslovně na
řizuje, aby na listech matričních nepsala se jména jinak, nežli jak v matrice
napsána jsou.
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pečetí farskou; vždy také udává se číslo a list matriky, rok,
měsic a den, kdy vydán list. Za nepřitomnosti farářovy může
vydávat a podpisovatl matriční listy také pomocný kněz;
podpisuje ale s přídavkem: Za nepřítomného faráře.

Nejlépe jest k matričním listům uživati blanketů tištěných,
jakož se nyni vůbec děje; neměl-li by blanketu po ruce, píše
jenom jako za kratičký úvod: Dle knihy č.... (narodil se
— oddáni jsou — zemřel); a potom opisuje se, co v jednot
livých rubrikách zapsáno. Závěrek obvyklý jest: Dáno na
fařev N.... dne...

d) Matriční listy vydávají se v té řeči, v které zapsán
jest výkon li-tem dosvědčovaný. Ačkoli pak výslovným zá
konem ustanoveno neni, v jaké řeči matriky psáti jest, rozumi
se samo sebou, že v řeči osadnikův, a kde dvojím jazykem se
káže, tu že zápis řídí se mateřskou řečí člověka, jehož se týče.
Bude-li se matričního listu uživati v zemi, kdež neznají jazyka
toho, kterým se dle matriky piše, připojuje se latinský překlad
věcí podstatných. Odchyluje-li se české pojmenování mista
znamenitě od německého, piše se kromě českého i německé *).

e) Vydává-li se list křestní člověku pozdejšim sňatkem
rodičů legitimovanému, neopisuje se poznámka o legitimaci.
Zákon občanský nařizuje, aby v tomto připadu se vydávalo
křestní vysvědčení (na rozdil od křestního listu), v kterém se
pravi, že jest ditě manželů N. N. Na tištěných blanketech
nelze rozdilu toho provésti a protož třeba vysvědčení to psáti celé.

f) Vydává-li se křestní list narozenému z manželství občan
ského, neděje se zminka o původu manželském neb nemanžel
ském a dosvědčuje se, že dne.., narozeno a dne... pokřtěno
jest N. ditě občanských manželů N. N. a N. N. atd. **). K za
chování této formy také se hodi, aby celý křestní list psán byl.

Podobně srovnávají se úmrtní listy dítek v manželství
občanském zplozených a manželů pouze občanských se zá
plsem v matrice zemřelých ***).

Byl-li zemřelému odepřen církevní pohřeb, vynechává se
v zápisu, že podle řádu katol. pohřben byl a dosvědčuje se
tolko: Dle knihy zemřelých... dosvědčuje nižepsaný, že N.
N. z N., katolického náboženství ...let starý, bytem v č...

*) Ordin. list buděj. 1859 č. 5,, 1863 č. 9., 1864 č. 18.
**) Instr. episk. česk. od 3. června 1868.

***) Viz níže o zápisu zemřelých.
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(majetnik domu č... .) dne... na (udánínemoci) zemřela dne...
na hřbitově v pochován byl.

O uzavřeném manželství občanském dává písemné do
svěcčení ten úřad, na kterém uzavřeno bylo.

Ze stálé povinnosti úřadmí posýlaji farářové o cizincich:
1. R okresním hejtmanstvím bez odkladu se žádosti, aby

na přislušné misto byly dodány:
a) pouze úmrtní listy: o přislušnicich Belgie a Virtem“

berska; o zemřelých nalezencich, choromyslných a chudých
občanech francouzských, pakli zemřeli v některém dobročinném
ústavu rakouském ;

b) křestní a úmrtmí sty o přislušnicich Bavorska;
č) křestní, úmrtní a oddavaci listy o přislušnicich repu

bliky švýcarské,
2. K lisk. konsistoři: křestní, úmrtní a oddavaci listy při

slušníků Iťalie každého. čtvrt roku, a sice dne 15. dubna,
15. července, 15. října, 15. ledna. N eměl-li farář co činiti
s poddanými italskými, podává nicméně zprávu zápornou).

Listy o cizincich k okr. hejtmanství zasýlané (diploma
tické listiny) legalisuji se na tomto a na mistodržitelství; za
sýlané prostřednictvím konsistoře legalisuje tato.

IV. Výtahy z matrik.

Výtahy neobsahují všeho, co v matrice zapsáno jest, nýbrž
jen tolik, čeho třeba k určitému a bezpečnému označení osoby,
o jejimžto narození, vstoupení ve stav manželský neb úmrtí
listek dosvědčuje, datum, kdy stalo se s osobou, co se oni
dosvědčuje, místo, v kterém tehdáž obydli měla, konečně farskou
pečeť a podpis farářův, aneb jenom tento.

Výtahy z matrik vydávají se od úřadu farniho, jako
úplné listy matriční, buďto z úřadní povinnosti anebo ku po
žadání soukromniků.

Státním úřadům a zřízencům vydávají se výtahy z matrik
buďto pravidelně každý rok a spolu hromadně o mnohých oso
bách k účelům určitě vyjádřeným, anebo ku zvláštnímu požádání
mimořádně o jednotlivých osobách.

Výtahy ze stálé povinnosti úřadní a každého roku v určitý
čas vydávané jsou:

*) Ordin. list buděj. 1883 str. 39.; 1884 str. 25., 1886 str. 31.
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a) Každého roku na konec března podle přifařených obcí
seznam všech od 1. ledna do 31. prosince roku minulého naro
zených dítek, aby očkovány byly. Pokud vysvítá z domácich
matrik, poznamenává se take, kdy které z nich umřelo. Se
znam tento se posýla okresnímu hejtmanství.

b) Aby se mohly správně konati přípravy k odvodu, po
vinen jest duchovní správce do konce řijna podati obecním
starostům seznam jinochů, kteří během budoucího roku doko
nají 19. léto věku svého. Seznam tento píše se pro každou
obec zvlášť; o zemřelých poznamenává se rok, měsíc a den,
pokud o tom svěděl úmrtní matriky domácí.

K témuž účelu zároveň spisuje pořadem chronologickým
a představenstvům obci odevzdává seznam všech na osadě ze
mřelých, alev jeho křestní matrice nezapsaných osob mužských,
které by v budoucim roce byly dokonaly 19. rok věku svého.

Výtahy o narozených odevzdává starostům rodiště, výtahy
o zemřelých starostům mista úmrtního.

Oboji tyto výtahy povinni jsou obecní starostové navrátiti
faráři v měsici srpnu toho roku, kterýž předchází přede vstupem
sepsaných do I. životné třídy (t. j. v kterém branný povinnik
dokoná svůj 21. rok); duchovní správce doplňuje navrácené
výtahy dle změn zatim nastalých a dodává je starostům do
konce řijna *).

Práci s těmito výtahy a seznamy spojenou velice si usnad
ňuje pisatel matrik, neopomiji-li v křestní matrice při jméně ze
mřelých před 24.rokem mužských osob zaznamenati den smrti,
táhna se zároveň k úmrtní matrice.

c) O zemřelých mužich ku domobraně náležejících (až do
plného 42. roku) zasýlá se úřadu politickému výtah z matriky
úmrtní, a sice o každém zvláště hned po zapsání do knihy
zemřelých **),

d) Domáhá-li se někdo, aby vojenské služby osvobozen
byl, vydává duchovní správce k žádosti jeho (rodičů, přibuz
ných) t. zv. archy rodinné (Familienbogen) pod názvem: Zprávy
dle křestních, kopulačních a úmrtních matrik o rodině N. N.

*) Naříz. minist. obrany zemské 15. dubna 1989, jímžto se ve skutek
uvádí zákon ze dne 11. dubna 1889 o zavedení nového zákona branného. V li
stech diecésních i se vzorci otištěno téhož roku.

**) Vynes. min. zem. obrany 4. září 1888 č. 4698/770 a 4. listopadu 1889
č. 83.057.

Skočdo pole, Pastorálka. 12
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dom...., v mistě N. obce N. Farář jest oprávněn, žádati
ooplatku za vyhotovení, avšak ne vice nežli 2 zl.*)

Stran kolku na tyto „Zprávy“ plati pravidlo: Činí-li se
nároky na právo zákonem odůvodněné, anebo se vede rekurs
proti nepříznivým rozhodnutím o žádostech práva toho se do
máhajicich, jsou žádosti, rekursy a přilohy bez kolku; sem ná
ležeji žádosti o dočasné osvobození od povinnosti, nastoupiti
k vojsku řadovému, námořnictvu, záloze nebo zemské obraně.
— Jiné žádosti ale, které domáhají se výjimečné výhody, jakouž
povoliti mohou dle dobrého zdání svého administrativní úřa
dové, na př. žadosti o předčasnou odpuštěnou (dovolenou) z dů
vodů rodinných ($ 27. a 40 zákona ddto. 2. října 1882, resp.
S 12. a 39) podléhají kolku**).

e) Aby se usnadnily přípravné práce k odvodu vojen
skému, nařidilo ministerstvo výnosem od 27. července 1870
takto: Zapsána-li do umrlčí matriky osoba mučská před doko
nanmým28.***) rokem věku zemřelá, v křestní matrice téže fary
nezapsaná, ale přislušná k některé obci mimouherských zemí,
povinen jest pisatel matrik ve lhůtě 8 dnů výtah z knihy ze
mřelých do rodiště této osoby zemřelé poslati tomu, kdož tam
vede matriky; leži li rodiště toto v jiné korunní zemi nebo
náležel-li zemřelý k jinému vyznání, posýlá se výtah ten pro
střednictvim politického úřa“u. V křestní matrice, tu kdež
osoba nýni již zemřelá zapsána jest, zaznamenává se v rubrice
„Poznamenání“ misto a den úmrti jejiho, a záznamka se táhne
k obdržené zprávě, kteráž se v registratuře ukládá. — Ne
mohl- by zapisovatel pohřbu mijak nabyti jistoty o rodišti
zemřelého, jsou k požádání jeho povinni úřadové političti, aby
se pomocí svou jemu propůjčili 1).

f) Jména dítek z nemanželského lože narozených oznamuji
se po každém takovém zápisu aneb aspoň čtvrtletně zasýlá se
společný seznam všech nemanželských, za minulého čtvrtleti
narozených a na živu jsoucich děti okresnímu soudu, poněvadž
tento jim ustanovuje poručnika.
————

*) Viz ordin. list buděj. r. 1869 str. 235.; Borový, sloh církevní str.
216. a 217.

**) Vynes. místodrž. morav. 11. ledna 1880, v diecésnímlistu brněnském.
*) Dle zákona nyní platného jest počítati do 24. roku.
+) Ordin. list buděj. 1870 str. 125.
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g) Aby soudní úřadové provésti mohli vyjednávání pozů
stalosti po zemřelých, povinen jest duchovní správce každý
rok předkládati seznam osob v roce minulém zemřelých. Seznam
ten má pět rubrik, a sice: běžné číslo, jméno a obydli zemře
lého, den úmrtí, věk; poslední rubrika udává neplnoleté děti
zemřelého. — Poněvadž pak na okresním soudu všecky úmrtní
listky se předkládají prve nežli faráři odevzdány byly a tam
se podle nich jména zemřelých zapisují: nežádají obyčejně
úřadové seznamů takových leč jenom o zemřelých otcich ;
v těchto seznamech jest udání jmen a věku pozůstalých děti
věc nejvice důležita.

hy Čtyřikráte do roka, a sice dne 1. dubna, 1. července,
1. řijna a 1. ledna *) zasýla duchovní správce úřadu politickému
populační tabelly. Jsou to statistické přehledy o všech v uply
nulém čtvrtletl narozených, oddaných a zemřelých; tištěné
formuláře dodávají političtí úřadovéě.

V týchže lhůtách a zároveň s populačnimi tabellami po
vinen jest farář podávati úřadu politickému výkaz o dětech
za minulého čtvrtleti legitimovaných **).

Žádá-li soukromá osoba výtahu z matriky jménem úřadu
veřejného, může ho farář vydati jenom když vykázati se může
žadatel pisemným dosvědčením téhož úřadu, že doručiteli vy
dán býti může z úřadní povinnosti výtah matriční; na listku
pak určitě se označuje datum úřadního rozkazu či požádání toho.

Výtah ku požádání veřejných úřadů může miti formu
obyčejného úřadního dopisu; formě této dává se přednosť, kdy
koli se výtah, svědčící o jedné osobě neb rodině a dávaný
Z povinnosti úřadní, doručuje osobě soukromé; účel opatrnosti
této jest, aby se výtahu nemohlo užívati snad ještě k jiným
účelům.

Výtahům z úřadní povinnosti rovnají se výtahy žádané od
lidi, kterým dáno úřadní vysvědčení chudoby, aby na soudním
jednání ve vlastní záležitosti sporné všecky spisy podávati směli
bez kolků.

Úřední (a nekolkované) výtahy k účelům školním vydá
vatl se mohou jen ku požádání úřadů školnich, a zejména
mástná rady školmá, kteráž jich potřebuje, aby sestavit mohla
seznam děti školou povinných a ku správnému vedení matriky
školní.

*) Vynes. minist. 31. ledna 1876 č. 610.
**) Naříz. minist. vnitřn. záležitostí 11. dubna 1880.
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Vydáva-li se výtah podepsaný neb i farskou pečetí opa
třený, avšak nekolkovaný, plati o dotčení úřadního připisu, pak
o vyznačeni účelu, k němuž výtah bude sloužiti, a rovně také
osoby, které (pro kterou) se vydává, totéž ustanovení, jako výše
dotčeno jest o listech matričních.

Nekolkované vydávají se výtahy matriční úřadníkům a
slučebníkům sťátnách železmic,potřebuji-li jich, aby z podpůrné
pokladny obdrželi přispěvek na výživu nového člena rodiny
anebo za výlohy pohřební.

Všecky výtahy matriční, ježto se vydávají osobám sou
kromým (kromě připadů posud vyčtených), podléhají kolku
50 kr., ovšem jen jsou-li zhotoveny a vydány v té formě,
která je listinami právoplatnými čini, zejména opatřeny-l: jsou
pečetí farskou a podpisem farářovým, aneb aspoň tímto.

Případy, ve kterých soukromnikům třeba jest výtahu
z matriky, zvláště jsou: cbce-li někdo si opatřiti domovský
list, knižku pracovní neb čeledinskou, chce-li přijat býti do
nemocnice, jde-li rodičům neb poručníkům o průkaz. že ditě
již dosáhlo 14. roku a ze školy propuštěno býti může, ač ma
trika školní jinak svědči. — Nechať v těchto nebo jiných při
padech žádají soukromé osoby za výtahy podpisem farařovým
opatřené buďto jen k uživání soukromému, anebo aby se jimi
na úřadě vykázaly, vždy třeba jest kolku. Osoba soukromá.
jest tu každý jednotlivec, jsou 1 všickni fukcionáři, kteři ne
zastávají úřadu státního, a tedy též advokáti, notáři, správ
cové škol. Samosprávné úřady okresní a obecní jenom zřidka
by mohly žádati výtahů z matrik, aby jich uživaly ve vlast
nim úřadním zájmu; vydávají-li domovské listy, pracovní a
čeledinské knihy, nejsou oprávněny matričních výtahů žádati
úřadní cestou, ale strana sama povinna jest předložiti výtahy
z matriky křestní, aby jeji věk mohl správně udán býti“).

Výtah z matriky neopatřený farskou pečeti an1podpisem
farářovým nepodléhá kolku, ovšem ale také nepovažuje se za
listinu veřejnou a důkaznou. Ano is podpisem farářovým
mohl by se vydati výtah nekolkovaný, když by se na něm
výslovně napsalo, k jakému účelu se vydává, a také jméno.
osoby, která jeho uživati chce**).

*) Výnos min. fin. 3. října 1885 č. 29.800.
*) Výnos místodrž. štýrského ve srozumění s fin. zemskou direkcí. ze:
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V.Vysvědčení, potvrzování, zprávy úřadní.

a) Vysvědčení o mravech (o zachovalosti), třeba-li někom
předložiti je na úřadech cirkevnich, vydává jenom farář; třeba-li
někomu vykázati se jim na úřadě civilním, vydává je obecní
představenstvo, farář pak je ztvrzuje tarskou pečeti a pod
pisem, vydáno-li osobě katolické a není-li obecně povědoma
nezachovalosť člověka, o kterém svědčí.

b) Vysvědčení o chudobě meb memajetnosti vůbec vydává
obecní představenstvo; ztvrzení farářovo není podmínka jeho
platnosti, leč jenom přikláda-li se ku žádosti za osvobození od
platu školního na středních školách.

Vydávati někomu vysvědčení o neštěstí a chudobě, aby
žebral po domech a mistech, zapovězeno jest a vydavateli
hrozi se pokutou *).

Jenom farař může platně vydati chudobné vysvědčení,
jehož někdo žádá na ten cil a konec, aby sobě vymohl „právo
chudých“ na soudu t. j. bezplatného přitele právního a osvo
bození od kolků v rozepři právní, kterouž vede anebo vésti
zamýšli, anebo vůbec k účelům, při kterých státní pokladna
neb jiný pod dozorem státu se nacházejici fond něco trati **),
Vysvědčení toto může dáno býti člověku, který ze svého
jmění movitého či nemovitého, z důchodu ročního (renty) nemá
přijmu většího anebo službou či praci nevydělá vice, nežli
v jeho bydlišti obnáší obyčejná mzda nádennická

Podobně třeba jest chudobného vysvědčení od faráře
tomu, kdo k cisaři podává prosbu za dar z milosti.

c) Duchovní správce dosvědčuje podpisem svým a farskou
nečeti na podané jemu kvitanci, že posud na živu jest osoba
(vojenská neb civilní), které se z veřejných pokladen vyplácí
pense anebo nějaký plat z milosti; podobně podpisuje kvi
tance kooperátorův a kaplanů z náboženské matice placených.
Kvitance patentálních, pensijních a zatímných vnvalidů ztvr
zuje duchovní správce až když potvrzeny jsou od představen
stva obecního. — Vynesení minist. vnitř. zálež. ze dne 21.

dne 28. listop. 1887 č. 24.494. jakožto úřadní odpověď k dotazu bisk. ordina
riátu sekavského. — Srovn. Časop. katol. duchov. 1888 str. 321. „Výtahy
z matrik farských“.

*) Zákon ze dne 10. května 1873 v říšsk. zák. č. 108.
**) Vládní cirkulář 1. září 1840; vynes. minist. vnitřn. záležitostí 25. li

stopadu 1866; vynes. místodržit. česk. 17. března 1878 č. 13.590.
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března 1872 nařizuje, aby duchovní správcové dávali vysvěd
čení ta jen osobám, o kterých na jisto vědi, že jsou živý a.
skutečně v té obci a na jejich osadě se zdržuji“). I té opa
trnosti šetřiti jest, aby kvitancí takových nepodpisoval o ně
kolik dni dříve, nežli se na berním úřadě vypláci**).

d) Zemřel-li patentální ?nvahda, dodává se patentální
listina duchovnímu správci, kterýž ji pérem na kříž přeškrtává,
rok, měsic a den smrti na ní zaznamenává a bez odkladu
obecnímu představenstvu zasýlá, kteréž povinno jest odevzdati
ji okresnímu hejtmanství, aby odtud dodána byla přislušnému
velitelstvu okresu doplňovaciho.

e) Zúůřadnípovinnosti oznamuje se na příslušných mistech
smrť osadníků, kteří z fondů veřejných pensi nebo dar z mi
losti brali. © zemřelých kněžich, kteři z fondu náboženského
služné anebo pensi měli, oznamuje se skrze vikariátní «úřad
konsistoři a spolu zasýlá se úmrtní list a platebný arch; zá
roveň dává se zpráva přímo okresnímu hejtmanství. — Ó svět
ských osobách cěvilnách, poživajících pense nebo daru z mi
losti, oznamuje se úmrtí a zasýlá se úmrtní list i platebný
arch okresnímu hejtmanství. Při smrti vojenských gážčistů (dů
stojniků a kdo jim za rovny se kladou) c. k. vojska a ná
mořnictva na odpočinku anebo „mimo službu,“ pensistů bez
karakteru vojenského, osob podělovaných z vojenské pokladny
darem z milosti, sustentaci, provisi, alimentaci neb almužnou,
vdov nebo sirotků po vojinech, povinen jest prohledatel mrtvých
na úmrtním lístku také poznamenati, že zemřelá osoba po
živala platu z vojenských pokladen, a pisatel matrik bez od
kladu zasýlá úmrtní list představenstvu obecnímu, kteréž jejodevzdatipovinnojestokresnímuhejtmanství© Tážpovinnosť
ukládá se prohledateli mrtvých, pisateli matrik a obecnímu,
představenstvu při smrti osob, kterým výživné nebo dar z mi
losti vyplácela pokladna zemské obrany ***).

p) Byla-li na osadě oddána osěřeládcera po státním úřad
niku neb vojínovi, která posud dostávala podporu z veřejné
pokladny, povinen jest duchovní správce oznámiti to politi
ckému okr. úřadu ; podobně když by osiřelémuditěti takovému

*) Ordin. list buděj. 1872 str. 41.
**) Borový, Sloh církevní str. 228.

**) Vynes. minist. vnitra a osvěty 16. června 1882 č. 14.707. — Ordin.
list buděj. 1882 č. 18.
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jakýmkoli způsobem zaopatření se dostalo. — Provdala-li se
vdova po úřadníku státním, oznamuje to duchovní správce po
dobně, nechať posud požívala nějaké pense, podpory a t. p.
aneb nepoživala. V oznámení tomto se udává jméno a stav
muže zemřelého, jméno, stav a bydliště muže druhého.

g) O všech osobách učitelských, které z českého pensij
ního fondu učitelského berou pense anebo přispěvky na vy
chováni, zasýlati jest úmrtní a, pokud se týče, oddavací listy
v každém jednotlivém připadě okresní školní radě bez prů
tahu *).

i) Zvláštní statuta nebo dávná praxe ukládají v někte
rých diecésích duchovnímu správci za povinnosť, v určitém
čase oznamovati konsistoři jisté případy a změny na osadě,
na př. uzavřená smišená manželství, zamýšlená nebo již ůza
vřená civilní manželství a t. p.

VI.Chovániu zřejmosti a bezpečnosti

1. Aby se pisemné úřadování farské u zřejmosti (v evi
denci) chovalo a také aby farář věděl, co k žádosti anebo
rozkazu veřejných úřadů vykonali jest, vede se na každé faře
jednací protokol neb denník. V tomto se poznamenává podstatný
obsah (předmět) každého spisu, který od úřadů zeměpanských,
patronátních, duchovnich.... faráři dodán byl; v jiné rubrice
naznačuje se, jak a kdy bylo učiněno dle žádosti neb rozkazu.
— Na každém úřadním spisu, jenž faráři dodán byl. pozname
nává se den, kdy na faru došel. (Praes. dne....)**)

Podobně zase všecky úřadní spisy, ježto farař vydává
úřadům aneb soukromnikům (zprávy, odpovědi, žádosti, listy
matriční, výkazy atd. úřadům, manželské ohlášky, matriční listy
soukromnikům...) zapisuji se do denniku, že vydány byly,
komu a kdy. — Vydávané a přijaté spisy počitají se v jednacím
protokolu po řadě až do konce roku; čislo, pod kterým jest
vydaný spis úřadní poznamenán v jednacím protokole, piše se
také na prvé straně spisu samého (nahoře v rohu) a slove
čislo podavaci (Numerus exhibiti).

2. Všeliké listiny a spisy, ježto se vztahují k právům
kostela, beneficia, osady anebo vůbec k duchovní správě, ukla

*) Vynes. zem. šk. rady 13. října 1883 č. 30.854.
**) Viz Borový, Sloh církevní, str. 284.
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dají a chovají se na místě bezpečném ve zvláštní skříni; uscho
vané na společném mistě listiny a spisy tyto nazývají se archiv
a registratura. |

Archiv jest ve vlastnim svém významu sbirka listin památ
ných a důkazných, ježto se vztahuji k právům a povinnostem
fary, jakož jsou: Zřizovací listiny (instrumentum erectionis),
listiny o dalším nadání fary neb kostela, kupní listy, darovací
lsty, bully a jine listy papežské o privilejich farnimu chrámu
propůjčených, urbáře, popsání hranic osady, farských a kostel
nich pozemků atd. Listiny druhu toho se chovají buďto ve
skříni zvláštní anebo jest pro ně ustanoveno oddělení té skříně,
v kteréž se vůbec listiny a spisy všecky chovají. Schazeji-li ně
které důležité listiny takové, povinen jest duch. správce ohléd
nouti se po nich, zdali by buďto v originálu někde nalezeny
býti mohly anebo bý pověřený opis dostati lze bylo z originálu
u bisk. konsistoře, u pa'rona, u mistodržitelstva atd. ——sVšecky
listiny archivové třebajest ve zvláštním inventáři zaznamenati,
aby v čas potřeby snadno nalezena býti mohla jedna každa.

Sbirka ostatnich na faře chovaných a k vlastnímu archivu
nenáležejicich listin a spisů slove registratura, kteráž jest tak
upravena, že spisy k jednomu předmětu se vztahujicí maji
svě určité přehrady, a tyto zase čísly anebo pismeny se ozna
čuji a Hudriky slovou. Jednotlivé, v jistou rubriku náležející
hstiny a spisy skládají se buďto za celý rok, buďto za kratší
nebo delši dobu, až jich přiměřený počet jest, že by svázány
býti měly v jeden svazeček (fasciculus) Každý spis jednoho
svazečku dostává čislo běžné, celý svazeček obaluje se čistým
listem a na tom se napisuje, do které rubriky svazek náleži,
kolikátý v té rubrice jest a kolik čísel obsahuje. K rubrice,
svazečku a jeho číslu táhnou se poznámky v matrikách o do
sažené dispensi k platnému manželství, o svolení biskupa
k uvedeni nekatolika do cirkve atd.*)

Aby žádné důležité listiny, kteréž do archivu neb regi
stratury náležejí, na zmar nepřišly, třeba jest po smrti faráře
všecky farské knihy a úřadní spisy od pozůstalosti odděliti,
v seznam uvésti a odevzdati duchovnímu komisaři, kterýž
ustanoven jest, aby je přijal, dávaje zároveň obdržeci list tomu,
od něhož je přijal. Komisař takový (bisk. vikář aneb jiný kněz)
hned k prvnímu Spisování pozůstalosti pozván bývá, aneb aspoň

*) Viz Borový. I c. str. 280.
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náleži, aby mu spisy a knihy farské co nejdříve odevzdány
byly").

S 24. Povaha i směr působení pastýřského.

Duchovní pastýřové povinni jsou lid pro nebe vychová
vatl. mrav a život křesťanský pěstovati. Aby vážný úkol tento
zdárně řešit1 mohli, jest nade všecko jiné třeba, aby sami všemu
lidu za vzor křesťanského života byli, vážnosti, důvěry a lásky
osadn'ků požívali; jen takto zajisté očekávati Ize tu poslušnost
a ochotnosť, bez kteréž kázeň a mrav dobrý se ujmouti a
upovniti nemůže.

Pastýřská činnost sama může prospěšna býti, jest-li vše
cken způsob a rozsah jeji zcela přiměřenvychovatelskému rázu
a účelu jejimu. Poněvadž dosažení účelu toho nesnadno jest
již pro porušenou přirozenost lidskou samu, lze jen od vytrvalé,
horlivé, obětavé činnosti naditi se prospěchu. A poněvadž
kromě obtiží obecných naskytaji se ještě zvláštní, ježto vyplý
vaji ze zvláštní povahy osob, z nepřiznivých poměrů časových
a mistnich: jest duchovnímu správci rozvahy, opatrnosti, vy
spělé moudrosti třeba. Rozvaha, opatrnost, moudrosť předpokládá
ustavičnou ostražitosť a bdělosť, dobrou znalost lidi a poměrů,
znalost podnětů ke zlému a rozmanitých nebezpečenství, ježto
životu křesťanskému hrozi Horlivosť a opatrnosť ohliži se po
zvláštních a nad jiné potřebných prostředcích a používá všech
okolnosti se naskytajicich za pomůcky, ježto by něčim k účelu
přispivaly, snahy pastýřový podporujice.

Vedle toho se poznávají za podminky a čelné body čin
nosti pastýřské čili vychovatelské: Vzorný život a přikladné
obcování pastýře; vážnosť. důvěra a láska lidu k němu; horli
vosť a opatrnost; znalost osady, lidi a životních poměrů, obec
ných a zvláštních nebezpečenství křesťanskéhomravu a života;
znalosť a užívání přiměřených pomůcek a prostředkův, aby se
budila. katolická uvědomělost a horlivosť věřicich.

*) Ordin. list buděj. 1854 str. 182.
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S 25. Vzorný život a příkladné obcování pastýře.

I. Neúhonný a vzorný život vůbec.

Na pastýře a vůdce věřicích náleží, aby vyučoval mravům
a cnostem křesťanským ne slovem toliko, ale také, a to zvlá
ště skutkem, jsa příkladem stádu ze srdce *).

Neúhbonný život kněžstva osadního jest všemu lidu nej
jasnější výklad přikázaní božích, nejmocnější, protože viditelný
důkaz pravdy křesťanské. Kde kněžstvo životem svým potvrzuje
před očima všech, že samo za pravdu božskou má, čemu vy
učuje a co dle úřadu svého koná, — tu i nepřátelům pravdy
křesťanské nesnadnojest, aby posměchem, utrháním a pomluvou
působení katolické cirkve podrývali, náboženství zlehčovali,
království boži v myslích a srdcích lidu křesťanského podvra
celi. A protož každému pastýři věrnému na tom záleží, aby
vniternou svoji cnosť viditelným přikladem ukazoval pro vzdě
láni lidu věřícího a pro slávu boží. Pastýř věrný dbá, aby ve
škerý život jeho nejen podle pravdy křesťanské zřízen byl,
ale i před lidmi se tak jevil, že by nikdo nemohl skutkův a
jednání jeho uváděti v podezření anebo je na zlé vykládati.
Kněžim obzvláště praveno jest: „Tak svět světlo vaše před
lidmi, ať „vidí vaše skutky dobré a slaví Otce vašeho, jenž jest
v nebesich“ **). Kněžim na osadě ustanoveným obzvláště náleži
stále na mysli miti slova sv. Pavla. že sluší opatrovati dobré
netoliko před Bohem, ale i před lidmi***), aby nebyla haněna
služba jejich), a ten, kdož protivník jest, aby se zastyděl,
nemaje co zlého mluviti o nich ++).

Při duchovním pastýři nemůže postačiti jen obyčejná
zachovalosť, ale nezbytně třeba jest, aby život jeho vynikal
nad obyčejnostť,poněvadž postaven jest za světlo své osadě TTT),
za vůdce, jehož by věřici bezpečně následovati mohli +111).Zacho
valost jen obyčejná sotva na vždycky neb na dloubý čas

*) 1. Petr. 5, 8.
+) Wat. 5, 16.

++) 2, Kor. 8, 21.
+) Tamže 6, 3. 4.

++) Tit. 2, 8.
+11) Mat. 5, 14.
+11) Tantum debet actionem populi actio transcendere praesulis. guantum

distare solet a grege vita pastoris“. S. Grecorii Regula pastoralis P. II. c. 1.
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obstoji, a třeba by neklesla nejhlouběji, klesá jistě ve hřichy,
z kterých osadě pohoršení pocházi. „Veliká pohoršení zpustlých
kněží ani tolik neškodí mravům lidu, jako zlé příklady těch,
kteři neupadli na stupeň nejnižší. Oněmi zajisté pohrdá každý,
nikdo se jich přikladém nezaštituje; menší však příklady zlé,
spatřují-li se na kněžích v mnohém ohledu dobrých, snimají
se hřichu známku hřišnosti, každý se k nim za oprávněna po
važuje, protože 1 na kněžich je spatřuje“ *). A běda-li každému
člověku, skrze něhož pohoršení přichází, kterak teprve duchov
nimu pastýři, jehož přiklad ukazoval cestu hřišnou těm, kte
rým postaven jest za vůdce na cestě dobré **)!

Pro velikou důležitost přikladného života kněži uznala
toho cirkev již v nejstarších dobách pilnou potřebu, aby do
podrobna předepsala pravidla o počestném životě a obcováni
kleriků svých, a učitelé duchovního života vynakládali všecken
důvtip svůj a všecku svou výmluvnost na to, aby užitečnosti
pravidel a zákonů těch dokazovali a kněžstvo ku svědomitému
jich ostřihání vzbuzoval. Nejpřednější účelzákonů o počestném
životě a obcování kněžstva jest, aby jednak byly za ochránce
a vůdce nezkušenému a slabému, kterýž i bez úmyslu sejíti
může na cestu záhuby, poněvadž nezná povahy a velikosti
nebezpečenství, — jednak za poučení a návod, kterak by se
vniterná svatost jeviti měla, aby co nejvice možná bezpečna
proti podezření a pomluvě byla. skutečně sloužila ku vzdělání
lidu a oslavě Boha. Jen s toho stanoviště náleži tyto zákony
posuzovati, a kdo je tak posuzuje skutečně, nebude v mich
spatřovati pedantismu ani zbytečného obmezování svobody.

Nejčelnější a podstatné kusy zákonův o počestném životě
a obcování kněžstva mají na zřeteli zachování a přiklad čistoty,
středmosti, štědroty, vnější důstojnosti a vážnosti. Pisméno
zákona může se měniti a také se mění dle povahy časův a
společenského života; účel a duch jejich pak zůstává tentýž,
a protož i nikdy neupusti od toho cirkev, aby obcování a život
kleriků svými zakony pořádala. Pro kněžstvo cirkevní provincie
pražské p ati za nejbližší pravidlo ustanovení sněmu pražského

*) Dubois, Le saint prétre, Partie II. chap. 19.
**) Nullum puto, fratres charissimi, ab aliis majus praejudicium (křivda,

pohanění), guam a sacerdotibus tolerat Deus: guando e0s, guos ad aliorum
corvectionem posuit, dare de se exempla pravitatis cernit; guando ipsi pecca“
mus, gui compescere peccata debuimus«. Greg. Magn. in evang. hom. 17.



188

od r. 1860.*), kdež obzvláštěse připomíná každému knězi, že
mu nejen přísně zakázáno jest všeliké zacházení se ženštinami
jakkoli podezřelými, ale že vůbec povinen jest vyhýbati se
všemu zbytečnému a častému obcování s druhým pohlavím,
poněvadž jinak nelze aby zachována byla také čistoty pověsť,
třeba: by nemožno nebylo zachovati čistotu samu. Další ustano
veni o zábavách, návštěvě hostincův, o kněžském oděvu atd.
daleka jsou všeliké přisnosti nepotřebné a spokojuji se věcmi,
kterých nezbytně třeba jest, aby kněz nepřestal býti učitelem
mravnosti a slušnosti křesťanské, ve všech věcech vydávaje
sebe samého za přiklad do'rých skutkův““).

II Soukromý život duchovního správce.

Obecná povinnost života přikladného. která kněze vůbec
váže, nabývá při kněžstvu osadním zvláštní důležitosti, poně
vadž osadníkům stále na očich jsou nejen při skutečném konání
úřadu svého, ale také v občanském životě společenském 1 sou
kromém. Protož 1 církevní zákonové o počestném životě a ob
cováni kněžstva předpisuji do podrobna způsob života kněží
osadních, nepomijejice ani příbytku, stolu a čeledi jejich; omi
zajisté postaveni jsou, aby lid k osadě přidělený měl na nich
vzor nejen mravů křesťanských vůbec, ale 1 vzor křesťanské
domácnosti a těch cnosti, bez kterých nemůže ostáti základ
křesťanské vzdělanosti a křesťanského řádu, rodina ***|.

Obzvláště farnimu duchovenstvu řečeno jest: „Ve všech
věcech sebe samého vydávej za příklad dobrých skutků, v učení,
v neúhonnosti, vážnosti“ A protož náleži faráři a pomocnikům
jeho při všelikém jednání a v ceiém životě pečlivě se opatro
vati, aby nikomu a zvláště ne slabým a mdlým a mládeži ne
byli na pohoršení, ale každý aby bezpečně kráčeti mohl za
duchovním pastýřem svým. — Ve vnějším chování a ve způ
sobech života společenského dovede se pastýř udržeti v náležité
míře, nezapominá-li, že jest duchovním otcem osady a že tedy
sluší, aby osadnici na něm neznamenali a nespatřovali, co by
vážnosti otce duchovního a „staršího“ v cirkvi odporovalo

*) Tit. I. cp. 7. 8. str. 20—26.
*F) Tit. 2, 7. S. Gregorii Liber regulae pastoralis P. I. c. 1. ŠSrovn.

Aichner 1. c. SS 68—72.
+) Cone. Tyid. sess. XXII. c. 1. de reform. XIV. prooem. et c. 6. de

ref. XXIII. c. 14., XXIV. c. 12., XXV. c. 1.
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Poněvadž pevný základ života jest dobré, svělomitéušiváná
času, moudře vyměřený pořádek vobyčejných prácech a v kaž
dodenním zaměstnání, jest důležitá věc i pro veškerý úřad du
chovnl zprávy 1 pro vzdělávání lidu příkladem duchovního
správ e, aby určitý pořádek ve svém každodenním životě za
chovával, maje čas svůj tek rozdělený, aby jistá hodina věno
vána byla modlitbě soukromé. určitá hodina službám božím ve
chrámě a jiným povinnostem pastýřským, jistá doba dne zase
studilm a čtení, ji:a nezbytným starostem domácím a potřeb
nému zotavení. Pevného a svědomitě zachovávaného pořádku
každodenního života jest osadnimu duchovenstvu zvlášť velice
potřebi. Neboť úřadování jeho není takové, aby každého dne
určitý počet hodin vyplňovalo a zahálčivému plýtvání časem
samo zabraňovalo; neni-li kněz sám sobě zákonem přisným
o svědomitém uživaní času, snadno se děje, že studiím a váž
nému čtení vic a vice odvyka, ustranění a samoty memiluje,
všecken čas na řeči a zaměstnání neužitečné obraci, povoláni
svému se odcizuje a na cesty zahubné zachází.

Za věc náležitou samo se dává poznati, aby dům farní
a obyvatelé jeho byli za vzor všem domům a obyvatelům na
osadě. Farář neměj v domácnosti své za čeleď leč jenom lidi
zachovalé a počestné; zvláště pak přisně nařizují zákonové
cirkevní, aby farářové správu domácnosti své poroučeli jen
osobám, které požívají dobré pověsti věku již dospělejšího,
mravny a skromny jsou. Všickni obyvatelé domu farního buďte
svou nábožnosti a mravnosti za přiklad všem ostatním téhož
věku, stavu a povolání; jiných neměj hlava osady ve svém

domě a zvláště ne takových, které by jemu aneb jeho spolu
bratru příčinou pádu snadno býti mohli.

V hospodaření s obročim a v nevyhnutelném pečování
o věci potřebné k životu vezdejšimu budiž farář za vzor při
činlivosti a spořivosti křesťanské, ale také za živé naučení, že

„Jednoho jest potřebí“ *); každému aby zřejmo bylo, že pastýř
osady hledá nejprve království božiho a spravedlnosti jeho **)
1 sobě i svěřencům svým. — Dům farní budiž sidlo pořádku
a čistoty, slušné, ač nikoli nádherné úpravy, dům pohostinnosti,
avšak ne hodování a kvasů, anl zase dům lakotnosti a hnus
ného skrblictví ***).

*) Luk. 10, 41.
*) Mat. 6, 33.

ee) Cone. Trid. Sess. XXIV. c. 12.. XXV. 1. a 8. de reform.
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Kněz úřadu a stavu svému věrně oddaný, cti své osobni
a všeho stavu duchovního dbalý nesnadno může zbohatnouti
anebo přibuzenstvo své obohatiti, poněvadž 1 svědomí jej za
vazuje i láska pudi, aby důchody z úřadu a beneficia plynoucí
vynakládal, kromé svých potřeb na živobytí stavu přiměřené,
k účelům těm, ku kterým ustanovena jsou nadání zbožná vů
bec, a tedy na výživu chudých, na podporu cirkevnich a vůbec
veřejných potřeb a důležitosti.

Kněz, který na osadě zbohatnul, přibuzné obohatil, anebo
až pozemků nakoupil, bývá předmětem nenávisti a závisti,
poněvadž osadníci se domnívají, že oni k bohatství neb oboha
cení tomu s valnou čásť bezděky přispěli *).

Moudrý kněz pamětliv jest mnohonásobné zkušenosti, že
málo kdy se příbuzným opravdu prospělo penězi duchovních
osob a že po smrti kněží pozůstalost po nich obyčejně se do
stává do rukou nepravých, že mezi dě«ici povstávají sváry a
rozepře, že nepřátelům viry a kněžstva pozůstalé po kněžích
bohatství slouži za vítanou přiležitosť, aby podezřivali a zleh
čovali všecko kněžstvo. Ze zkušeností takových naučení bera,
za cil života 1 kněžství svého neklade shromažďování statku,
ale čeho na živobyti přiměřené stavu svému nepotřebuje, z toho
rad udili domáci chudině a vynakládá na dobré účely veřejné
i k vůli těmto samým i pro čest duchovního stavu. Že však
nicméně opatrnost 1 potřeba kaže, aby nějaký. statek vezdejší
měl, pořizuje o něm psanou posledná vůlí záhy, aby se zabrá
nily zlořády a pohoršení, ježto vždy povstávají po smrti kněze,
který závětem neustanovil o jmění svém, třeba jen skrovném.
Změny a dodatky (kodicilly) vždy volno jest mu činiti, -a protož,
při nejistotě života lidského, nemůže nikdo přiliš záhy ustano
viti o statku svém.

Zásady, kterými se řidi kněz u věci těto, shledávají se
v kanonickém rozeznávání majetku kněžského na majetek
dědičný (bona patrimonialia), jako dědičný (guasi patrimonialia)
t.j. nabytý nepovinným přičiněním aneb uskrovněnim potřeb
životních (industrialia, parsimonialia) a pošlý z beneficia. S dě
dičným a dědičnému podobným majetkem může kněz naložiti po
své vůli svobodně“*). (Coz úřadu a beneficia církevního po
chází, povinen jest ustanoviti k účelům zbožným (ad causas pias),

*) Dieulin. Le bon cnré I. chap. X.
*) Deer. Greg. IX. lib. 3. tit. 26. de testamentis c. 9. et 12.
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mezi nimiž podle odvěké náuky a praxe církevní stoji na mistě
prvním podpora chudých a ubohých, ku kterýmž ovšem 1 chudí
příbuzní náležejí, ústavů cirkevnich a dobročinných vůbec.

Zemřel-li kněz nezanechav pořízení o svém majetku (ab
intestato). náleží dle civilního práva rakcuského třetina kostelu,
k němuž byl naposledy přidělen, třetina chudým a třetina
příbuzným *).

III. Svornosť kněži na osadě.

Kde na osadě vedle faráře ještě jiní kněži ustanovení jsou
v duchovní správě, potřebi jest nevyhnutelně, aby se bratrsky
milovali, sebe vzájemně podporovali, v dokonalé svornosti a
v jednom duchu veliký úkol svůj konali; aby o cili, o překáž
kách, prostředcích a způsobu své činnosti se dohodli a spoje
nými silami o jeden velebný cil se snažili. Vše dobré na těch
osadách se daří, kde duchovenstvo v lásce a jednom duchu
své dilo koná, a zase nesmírné škody pocházejí z toho, když
každý pro sebe jest a působí, nebo jeden druhého dilo pode
zřivá, tupí a kazi, poddávaje se nizké žárlivosti a závisti. Také
činí se ujma velika dilu pastýřskémn, pakli některý ze spolu
dělníků na jedné osadě nebo vůbec některý kněz v okrsku
farním dává příklad zlý. A proto náleží faráři pro spásu osad
nikův o to dbáti, aby jen dobři kněží vedle něho stáli a pů
sobili; nad mladšími spolubratry bez pánovitosti a po bratrsku
bditi, také o ně péči pastýřskou vésti, chybuji-li, je napominati
askavě a kárati, ano i domáhati se odstranění jejich, nemůže-li
slovem svým u nich pořiditi.

O vzájemném poměru faráře a kněží pomocných nařizuje
cirkevní sněm pražský: „Kooperátoři buďtež toho pamětlivi,
že jim nepřísluší řádná pravomoc nad osadou. Protož nenáleží
jim osobovati si právo, aby o něčem nařizovali a rozhodovali,
co sluší v úřadní obor farářův, ani zaváděti nové věci důle
žité, neschválil-li jich prve farář. Poněvadž pak náleží, aby
pomoc, kterou faráři svému jsou povinni, k témuž cili se nesla,
ku kterému správa duchovní směřuje: sluší, aby ve skromnosti
a šetřice zralejšiho soudu farářova pronášeli, co by koli za po
třebné čl prospěšné pokládali, anebo když by se tak lépe vidělo,
své zdání předložili biskupovi nebo vikáři venkovskému na uvá

*) Srovn. Aichner, Compendium 8 228. Borový, Sloh církevní str. 385.
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Konná vrchnost o věci nerozsoudila. Vědouce pak farářové, že
kooperátoři jen kanonickou poslušnosť jim dlužní jsou, nebudou
jim veleti, co by zákonům církevním, předpisům liturgickým
anebo ustanovením diecésním odporovalo“.

„Poněvadž farařův 1 kaplanů práce na spásu téhož stáda
se vynakládají: buďtež pastýřové svým přátelstvím vzájemným
všemu lidu za poučení a povzbuzení k dobrému. I panuj mezi
nimi stálý pokoj a láska dokonalá; buďtež sobě na vzájem za
povzbuzení k dobrému, vzájemně se podporujte a ctěte; nemějž
při nich mista závistivá řevnivosť u věcech svaté služby se tý
kajicích, ale snášejte se vespolek v lásce, usilujice zachovávati
jednotu ducha ve svazku pokoje. Pamětlivi buďte kooperátoři,
že za farářem stojí v úřadě, věku 1 zkušenosti; a protož ucti
vosťt,kterou farářům jsou dlužní, láskou synovskou jim proka
zujte a svým chováním zjednati jim dbejte uctivosť, lásku a
důvěru také u jiných. Faráři pak buďte laskavi a přivětivi na
pomocníky své, o kterýchž jim povědomo, že ozdobení jsou
kněžstvim Kristovým a účastenství maji v téže práci a žni, co
faráři. Farářům sluši, aby mladším kněžím pomocní byli svojí
radou, ne dosti ještě zkušené aby postupně správě duši a ce
lého úřadu farního učili, jich sobě upřímně vážili a všemi způ
soby dbali, aby náležitě byli otěni také od jiných a zvláště od
obyvatelů domu farního.“ — Chtěje pak předejiti všelký pod
nět k nesvornosti a sporům. obnovuje týž sněm zákony v če
ských diecésich platné, jimiž nařizuje se, aby mezi farářem a
pomocnými kněžími bratrská smlouva se učinila a sepsaná skrze
vikáře venkovského spolu s jeho dobrým zdáním biskupovi
předložila. Jakmile učiněná smlouva došla potvrzeni, postarati
jest se faráři o tři stejnopisy, z nichžto pak jeden u biskupské
konsistoře, jeden na vikariátním úřadě a jeden v archivu farnim
se chová. Konečný cil této smlouvy jest, zabrániti, aby jeden
ze spoludělníků nebyl praci přetížen, a kde několik pomocných
kněží jest, tu aby práce dle slušnosti a práva se rozdělila;
v ni také udává se, čeho farář poskytnoutl může na slušnou
výživu mladšího spolubratra svého z důchodů farních. Všude
zachovati jest pravidlo, aby kooperátoři v doměfarním bydleli
a společný s farářem stůl měli; jen se svolením biskupovým
mohlo by se pro důležité příčiny od pravidla toho ustoupiu..

Obapolná uznalosť a skromnost jediné zabrániti může,
aby pro věci vezdejší nepřišlo mezi farářem a pomocníky jeho
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ke sporům pohoršlivým, jichž následek bývá u nich samých
omrzelost a nespokojenost, v duchovní správě zmatek a mnohá
škoda *).

Nalézají-li se na osadě kněží v duchovní správě neusta
novení nebo klášter, konvent a t. p., sluší duchovenstvu far
nímu upřímně se vyýnasnažiti, aby v pokoji a přátelství s nimi
žilo, rozepři všelikých se vystřihalo, poněvadž by sice lidu po
horšení se dávalo a duchovní prospěch osady škodu by bral.
Nahodilo-li se nějaké nedorozumění přece, nechať obě strany
dbají, aby se po dobrém srovnaly, nebo při svou biskupovi
na rozsouzení daly. Kněži dobrých váží sobě farář a též měně
dobrým prokazuje zdvořilost, aby neměli příčiny, stýskati sobě
do něho a postaviti se proti němu; moha od nich očekávati
jen málo dobrého, hledí zabrániti, aby na škodu věci dobré
nebyli. Jest-li na osadě kněz nehodný, avšak nehodnosť jeho
není kromě osady povědoma, chovej se k němu nově příchozí
farář, jako by: o ničem nevěděl; takto nezavdá se příčina ke
stižnostem, že protivníci zle o něm faráře zpravili, a on pečliv
bude, aby nepozbyl vážnosti, kterou k němu, dle domnění jeho.
nový farář má. |

Se sousedními kněžimi dbej nový farář vejiti v poměr
dobrý. S kněžimi nehodnými a za takové vůbec povědomými,
nechat v mistě farním bydli nebo v sousedstvu, nesluší faráři
zacházeti nad skutečnou potřebu, aby se lidu nezdálo, že ne
řádný život kněží nehodných se. strany kněžstva se ani za zlé
nepokládá **).

Řeholníkům zapovidá se církevními zákony všeliké sahání
ve farni práva; ale také jim cirkev povolila práva, v kterých
jim zase farní duchovenstvo překážeti nesmi. Práva tato jsou:
a) Mohou všem věřicím posluhovati velebnou svátosti 1 v čas
velikonoční; také může každý osadník povinnost slyšení mše
svaté vyplniti v klášterském chrámě. 9) Od biskupa approbovaní
zpovědnici řeholní mohou slyšeti zpovědi každého kajicnika,
z které by koli osady byl, i zpovědi nemocných v příbytku
jejich. c) Svým profesům a lidem domácím mohou posluhovati
svátostmi v nebezpečenství smrti a je také pochovávati. d) Mohou
ve svých kostelích kázati, vigilie, svátky a posty nastavajíciho
týdne ohlašovati. e)Vel. svátost vystavovati veřejně, maji-li po

*) Concil. Prov. Prac. Tit. VI. cp. 8 str. 220. Syn. dioec. Budvic. I. Stat. 24.
**) Dubois, Pratigue du zěle ecelésiastigue II. part. chap. IV.

Skočdopole, Pastorálka. 13
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volení biskupa dlecése. f) Procesí konati v obvodu kláštera
(intra claustri ambitum), v oktávu Božího Těla také kromě ob
vodu, a při něm užívati svého kříže.

IV.Společenské obcování duchovního správce

Jakkoli kněz dbalý své mravní dokonalosti a pokroku
v bohoslovném vzdělání jest milovník posvátné samoty, mic
méně nemůže a nesmí se uzavřiti světu tak, aby jenom v po
svátné službě s ním ve styk přicházeti chtěl. Duchovní správce
nemůže osamotiti se jako řeholník ; maje na srdci vážný úřad
svůj, nejen se nestraní všeho styku s lidmi v obyčejném životě
občanském, nýbrž 1 použivá příležitosti k němu a vyhledává
ho. Děje-li se tak v úmyslu, aby k účelům duchovní správy
také touto cestou působil, neutrpi ctnost jeho, neboť co činí
se pro Boha, nevzdaluje od Boha, a člověk vždy bezpečen jest
tu, kam Bůh jej volá*).

Stýkaje se vhodným způsobem s lidmi víře a životu
náboženskému snad odcizenými, oslabuje předsudky jejich proti
kněžstvu a kde dobrý takt u zacházení s lidmi naklonil člověka
osobnosti kněze, tu snad i nějaký počátek učiněn, aby se na
klonilo srdce 1 náboženství samému.

S věřicími se v obyčejném životě stýkaje, nabývá mno
bých přiležitosti, aby promluvil slovo útěchy nebo výstrahy,
aby užitečnou radu dal o věcech, kterým rozumi, aby uklidil
anebo předešel spory a nepřátelství, zachránil anebo zase obnovil
pokoj v rodinách, v bidě sám pomoci poskytl anebo ji se
u jiných domáhal. Přivětivá rozmluva, vlídnost a šetrný ohled
otvirá duchovnímu správci a působnosti jeho leckteré srdce
uzavřené aneb od něho až odvrácené.

Obzvláště na tom záleži, aby duchovní správce všude tu
na své osadě viděn byl, kdekoli třeba jest v zármutku potěšiti
a v neštěstí pomoci; tak přítomnosť a vhodné slovo jeho blaho
dějně působí v rodinách, kdež nemoc tiži, kde příbuzní umí
rajl anebo v rakvi leží. Vhodnými návštěvami a otcovskou
sdilnosti ve případech smutných i radostných zjednávají sobě
pastýřové rozumní a nábožní vliv na rodiny a jednotlivce,
který valně prosplivá ku rozšíření království božího a posvěco
váni duši.

*) Dieulin, Le bon curé I. chap. XX.
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Návštěvy na osadě a rozhovory přiležitostné jsou duchov
nimu správci také za odpočinek od namáhavé práce, kterouž
koná ve světnici své anebo ve chrámě; ony jsou i nejlepší
prostředek, aby pastýř dobře seznal stádo své a přibližil se
také k těm, kteříž nedbají spatřiti a slyšeti ho ve chrámě.

V náležitých mezich udržované obcování s lidmi vzděla
nějšimi v životě obecném má i ten účinek dobrý, že duchovní
správce neodvyká uhlazenějším způsobům života společenského,
že jest méně ostýchavý a rozpačitý. A jakkoli zevnější způsoby
života společenského a mužná odvaha i nenucenost v obcovánií
s lidmi kromě posvátného úřadování nejsou věci podstatné:
nicméně nelze neuznávati, že zjednávají knězi vážnost a slušné
ohledy u lidí, kteří i. nejryzejších ctnosti kněžských sobě málo
váži, nerozumějice jim aneb rozuměti nechtějice.

Obcování s lidmi kromě posvátné služby může ovšem býti
nebezpečno a škodlivo. I při dobrém úmyslu, za okolnosti ni
jak nepodezřelých a třeba by proto nebyly obmeškány povin
nosti běžné, škodno jest knězi a duchovní správě obcování se
světem, jest-li tuze časté; ne-li jiné škody, aspoň tu jistě pů
sobi, že ujímá mnoho času, jenž náleži modlitbám a studiim.
Plati-li časté návštěvy jednomu domu, jedné rodině, sotva
v některém případě možno bude, aby dobrému jménu kněze
neubližily velice. — Vyhledává-li ale společnosti veselých a
vidán-li přiliš často na mistech obecných, vypráhá rychle srdce
jeho, vážnosti a opravdovosti ubývá mu, on upoušti od mo
dliteb a studii, mravy jeho uvolňují se den ode dne, on po
zbývá též u svých společníků vážnosti a úcty, zevšedňuje ne
toliko sám, ale také stav a posvátná služba jeho těm, kteří
setkávají se s ním na mistech zábavy, hry a mrhání času.
Těžkoť jest vlažnému křesťanu za svatý pokládati úřad toho,
který kromě chrámu se neliší od málo vážných lidí světských ;
věrní křesťané pak truchli, že duchovní pastýř jejich, sám ne
chodě po cestě úzké, která k životu vede, sotva schopen jest,
jiné po ni vésti.

Avšak i když obcování s lidmi v životě obecném z mezi
slušných nevykračuje, vždy ještě škodno býti může, neopatruje-li
se kněz bedlivě, až úzkostlivě, aby důstojnosti stavu a povoláni
pamětliv jsa, vždy vážný a zdrželivý byl, nikdy mnoho dů
věrný ani mnohomluvný, v soudech kvapný, pověsti člověka
vtipného žádostivý. Nejen třídy vzdělanější, ale také prosti lidé
pozbývají úcty k tomu knězi, který se s nimi na jeden stupeň
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staví, nedbaje v řečech a všem jednání zachovati se tak, aby
patrno bylo, že sám v úctě má kněžství své a výše o něm
smýšli, nežli o prácech a zaměstnáních laiků. — V obocování
společenském a při zábavě nechtěj kněz býti bavitelem celá
společnosti, snad až na úkor cti a vážnosti jiných kněží, ani
poučovatelem všech, ani neústupným zastavatelem svého mí
nění u věcech učení církevního se netýkajicich. Skromnosť a
zdrželivost i v dovolené veselosti, v řečech 1 způsobech velice
sluší knězi a líbí se na něm každému, aniž by žádala, aby
nemluvný byl a slušné veselosti na závadu ).

826. Vážnost,ždůvěra a láska lidu k pastýři duchovnímu.

Povaha úřadu pastýřského ukládá farařům 1 pomocnikům
jejich, aby sobě vážnosť, důvěru a lásku osadníků zjednati a
zachovati dbali. Duchovní správa tím lépe daří se, čim jest vice
milován duchovni pastýř; z lásky k němu nakloňují se osadnici
ochotněji k tomu, čeho na nich vedle úřadu svého žádati, co
jim. ukládati nebo čeho jim brániti povinen. Dobrý pastýř
hledá vážnosti důvěry a lásky osadníků svých, ne aby sevnií
kochal, ale poněvadž ji třeba jest, aby se dařila práce jeho.
Všecko jeho činění a opuštění, všecken jeho veřejný a soukromý
život řidi se netoliko snahou, aby za věrného shledan byl
u Boha a svých přednostův, ale také aby vážnosti, důvěry a
lásky osadníků požíval. Jest pak to vážnost, důvěra a láska
lidi zachovalých a počestných, která duchovnímu ke cti slouží
a jemu dilo usnadňuje. Lid křesťanský všude a vždy věnuje
lásku svou, vážnost a důvěru knězi tomu, o jehož učenosti, ná
božnosti a čistotě nepochybuje. Učenosť ve spolku s nábožností
a čistotou má obzvláštní kouzlo; tyto vlastnosti jsou lidu vě
řicíimu za rukojemství všech cnosti a výborných vlastnosti
kněžských. Učenosti, nabožností a čistotou povyšuje se du
chovní pastýř 1 v očich nevěřicího a protivníka nad obecný
zástup, slovo jeho přijímají všickni s důvěrou a bezpečnosti,
všeliká jeho práce zdá se všem býti světější, platnější. O kterém
duchovním pastýři vědí osadnici, že mnoho času při knihách
trávi a že slovo boži ukládá ve srdce čisté, — ten zvláště jim
plati za muže, který lásky a vážnosti jejich plné hoden jest,
k němuž celou důvěru miti mohou, jehožto správě bez obavy

*) Dieulin, Le bon cnré I. chap. XX.
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podrobiti se lze; plati jim za otce, k němuž je srdce jejich
mocně táhne, za platného přimluvce a prostředníka u Boha,
za tlumočníka zákona božího, u něhož rady hledati mohou,
aby naplnili všelikou spravedlnost.

Že pak láska nejjistěji láskou se vzbuzuje, jest láska du
chovního pastýře k osadníkům vlastní duch, kterým se všecko
smýšlení a konání jeho spravuje, odkudž i takového rázu na
bývá, že pastýř vážen a milován jest. — Věrný pastýř miluje
osadu svou podobně jako Kristus miloval své, jest ji oddán
srdcem upřimným a věrným, jest k ni připoután svazkem lásky
k Bohu a pro Boha. Jednotu faráře s osadou přirovnávají svatí
otcové k nerozlučnému svazku manželskému, nazývajíce du
chovního správce ženichem osady a farního chrámu, kterýmž
oběma «ddán jest duchem a srdcem a s nimi sebe za jedno
klade. Zájmy osadníků jsou zájmy jeho, jejich radosti jsou jeho
radosť, jejich bolesti jeho bolesť, jejich strasti jeho strasť. Co
peněz má ve váčku svém, co času volného v životě, co sily
v těle. co vědomosti a schopnosti v duchu, co lásky v srdci —
to všecko zasvěcuje osadě své a vynakládá v jeji prospěch *).

Láska duchovního správce zakládá se v učení křesťanském
o důstojném původu a povolání člověka, o vykoupení skrze
Ježiše Krista a víře prostomyslné, že Kristus sam odevzdává
péči jednotlivců čásť velikého svého stádce, aby na jeho mistě
je pásli věrně a hotovi byli, až 1 život vydati za ně. Láska
učí duchovního správce trpělivosti a shovívavosti, jevi se horli
vosti ve svaté službě, laskavě a vlidně nakládá se všemi, ob
zvláště ale k těm skloňuje se, kteří pro své duchovni a tělesně
potřeby nejvice práva na činnou lásku svého pastýře maji. Ze
jména jest to láska k ditkám, chudým, nemocným a hřišníkům,
skrze kterouž věrný kněz netoliko se činí schopna k úřadu
svému. ale také nejjistěji zjednává sobě vážnost, důvěru a lásku
obecnou. Jest-li láska jeho vždy upřímná, skutkem-li se ukazuje,
nehleda-li leč jenom cti boží a dobrého těch, ku kterým se
nese: béře ji každý za důkaz nepochybný, že v knězi takovém
bije srdce šlechetné, otcovské i mateřské zároveň. Kde pastýř
má takovou lásku, že všem za všecko býti chce, všem dobrého
žádá 1 přeje, v potřebách jim pomoci hledá i sám poskytuje,
a zvláště skrze svědomité konání úřadu svého jejich blaha vy
hledává: tu nebývá jinak, nežli že srdce všecka k němu na

*) Dieulin, I. c. chap. XXII.
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kloněna jsou, a že snadno ve skutek uvádí věci těžké, když jich
k účelům duchovní správy třeba jest. A protož duchovní pastýř
všemi způsoby vzbuzuje v sobě trpělivou a obětťovnoulásku ke
svým osadnikům a ukazuje ji ve všem úřadování, nejvíce v péči
o ditky, chudé a nemocné, ve snaze vytrvalé, aby hřišníky
k poznání a pokání vedl, duše již ztracené zase Kristu získal.
Duchovní pasšýř, který osadu svou miluje a za dlouhá léta
vzdělává vinici jemu přidělenou, nabývá veliké vážnosti a vlivu
mocného; jsoutě tu pak celá pokoleni, která křest od něho při
jala, k prvnímu přijímání vedena byla, ve stav manželský za
jeho žehnáním vstoupila; sestárlý věrný pastýř provozuje jakous
vládu patriarchální, proti které nesnadno se někdo vzpirá“).
Taková oddanost osadě jest vlastnost, kterou lid věřící vysoko
cení, vděčně uznává, laskou spláci. Kněz pak milovaný a vá
žený snadno působí, že milováno a ctěno jest i náboženství,
jehož on sluha jest, jemu i netěžko ziskati Kristu ty, které zi
skal sobě, skrze lásku jsa učiněn přikladem stádu ze srdce ve
všem životě a obcování svém, a skrze ni také vyučen, konati
všecken úřad svůj zdárně.

S 27. Horlivosť a opatrnosť —, obecný ráz všeho působení
pastýřského.

Jako mravná dokonalost a důkladné vědomosti jsou známky
přirozené způsobilosti ku kněžství: jtak 1 horlivost a opatrnost
jsou známky požehnaného působení pastýřského, jsou 1 pod
mínky, bez kterých není zdaru ve správě duchovní. Horlivosť
a opatrnost také zjednávají duchovnímu správci trvalou lásku
a důvěru, oddanost a poslušnosť osady.

I. Pastýřská horlivost.

Tato jest láska činná, kteráž jako osten pobádá duchovního
správce, aby pro čest boží a spásu lidí vše podnikal, všeho zkušoval,
vše trpěl a obětoval, nižádnému namáhání se nevyhýbal, nižád
ného nebezpečenství se nebál. Láska jest ubli řeřavé, horlivost
jest plamen, který odtud vychází “*). Bez lásky k Bohua bližnímu

*) Dieulin L. c.
**) Dubois, Le saint prétre Part. n. 90.
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neni horlivosti pastýřské; jen kdo sám Boha miluje, žádá sobě,
aby všecky lidi přivésti mohl k témuž milování; jen kdo mi
luje bližního křesťansky, žádá pravého štěstí jeho, a protož 1
pomáhati a pracovat hotov jest, aby bližní bez hřichu byl
anebo hřišnou cestu opustil. Láska k bližnímu plodí útrpnosť
s nevědomosti a hřišnosti lidskou, ona jediná jest matka du
chovniího milosrdenství, uči kormoutiti se nad hříchem a nuz
nosti člověka, toužiti po jeho spáse.

Pravá horlivost má svoje známky, po kterých se rozeznává
od horlivosti nepravé. Ona zajisté jest a) zmužilá, neleká se
vážnosti bohatých a mocných, ani posměchu světa, ani úzkost
livě se ohliži na obtiže a protivenství ; kněz horlivosti zmužilou
nadaný zná pro všecky jedno evangelium, jednu pravdu, od
kteréž ustoupiti nesmi. Prava horlivosť jest db)vládná 1pokorná,
skloňuje se ku slabým, aby jim ukázala, že jho Páně příjemné
jest a břímě jeho lehké. Nikdo tolik nehorlil o slávu boží a
spásu lidi, jako Kristus, ale nikdo také posud nebyl tolik tichý
a pokorný srdcem, jako Kristus. — Nic nelaskavého, trpkého
a přikrého nemá horlivost pastýře pravého, neboť on sám sebe
považuje nikoli za pána, ale za služebníka "ěřicích, neočekává
účinku žádouciho od výčitek a domluv trpkých, miluje, i když
kára. Horlivosť bez vlidnosti jest oheň sžírajici, nestaví králov
ství božího, ale boři je a jest neomylná známka pýchy. Avšak
ylídná a pokorná horltvosť dobře ostáti může s náležitou TáZ
nosti a statečnosti, a dovede vždy uhájiti vážnosti a důstojnosti
kněžské. c) Vyťtrvalá1 trpělivá; snáší slabosť, neustavičnost a
nevděk, nespoušti se naděje o nikom, nedává se zapuditi ani
když prospěch zdá se býti nemožný, po každém nezdaru počíná
znova zase. Nejtěžší pokušení má horlivý pastýř, když znamená,
že namáhání jeho marno bylo, že nejlepší úmyslové jeho nejen
uznáni nebyli, ale se jim 1 zlomyslně a zatvrzele odporovalo.
V připadech takových uváděj sobě duchovní na mysl, že ne
vždy dáno jest rozsévajicímu, aby také klidil, a že on jenom
ze svého úřadování počet klásti bude, nikoli také ze zdaru neb
nezdaru, s jakým se věrné působení jeho potkalo*). d) Pravá
horlivost 1 nezišína jest. Z lásky k Bohu pocházejic, má za

*) Sv. Bernard těmito slovy charakterisuje horlivosť pravou: „Zelum
inflammet charitas, informet scientia, confirmet constantia. Sit fervidus, sit
circumspectus, sit invictus. Nec teporem habeat, nec careat discretione. nec
timidus sit.
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jediný svůj cil chválu boží a spásu duši; a protož 1 kněz hor
livosti pravou roznicený přičítá všeliký zdar svých praci jen
Bohu, dosti na tom maje, že za hodna byl uznán, sloužiti za
nástroj k účelům nejsvětějším. Nezištné horlivosti této žehná
Bůh a chová pro ni odměnu hojnou. Kdo však nezřizenou sa
moláskou zaslepen jsa, přijimá od lidi chválu za své působení
a v ni se kochá, ten odnimá úřadu svému požehnání s hůry,
a poněvadž již od lidí přijal odměnu, neodplatií jemu Pán*).

Nezištná horlivost neohliží se také po zisku hmotném, po
vezdejší odplatě. Nesnadno může něčim tolik v lehkost uvedena
býti svatá služba a sotva co jiného překáží působnosti slova
božiho a svátosti tolik, jako když kněz novymítá všeho úmyslu
nechvalného a nevystřihá se i samého'stinu lakotnosti při svatém
úřadě svém. Za nádennika snižuje sebe a mrzký obchod vede
s věcmi svatými, kdo při pastýřských prácech a kněžských úko
nech jenom anebo zvláště zisk a plat na mysli má, raději to před
se béře, z čeho zisku očekává, úslužnost a laskavost jen zá
možným a vzácným na jevo dává. Nájemnikům takovým plati
ostrá výčitka Hospodinova: „Běda pastýřům israelským, kteříž
pásli sami sebe! Adalž nebývají stáda pasena od pastýřů?
Mléko jste jidali a vlnou jste se odivali a co tučného bylo za
bijeli jste; stáda pak mého nepásli jste“ **).

Horlivosť pastýřská jest duše katolického kněze, bez ni
mrtev jest pro pastoraci. A poněvadž přemnohým zkouškám
podrobena býva, v kterých by snadno škodu vzitl ano 1 zcela
potuchnouti mohla: sluši, aby kněz ji ustavičně v sobě pod
něcoval 1 rozmáhal. Přemáhání, zapirání sebe a vroucná mod
litba jsou nejpřednější prostředkové, aby kněz nabyl horlivosti
a v ni se utvrzoval; jak mnoho se kněz modli, tak mnoho 1
horliv bývá. Svatý tento plamen rozněcuje se úvahami o dobrém
pastýři, kterýž podvolil se životu plnému potupy a hořkých
utrpeni, aby nalezl ovci ztracenou; o apoštolich, kteři v potu
tváře rozšiřovali cirkev a za ni svůj život ochotně kladli;
o svatých biskupech a kněžích, kteří nepřáli sobě oddechu
v práci a neznali jiné touhy, než aby překazili hřích a na cestu
cnosti uváděli jednotlivce 1 celé národy.

2. Protiva zmuž lé a vytrvalé horlivosti jest vlažnosť a
chabosť, merozhodnosť a bážlivosť. Přičina vlažnosti a chabosti

*) Mat. kap. ©.
**) Ezech. 34, 2. J.
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sobectví jest, jako příčina horlivosti láska. Kněz, který sobě
popularitu za cil/položil, který jenom chválen býti žádá, nikdy
nebude schopen, aby pravdy mužně a důsledně hájil, zlořádu
se opřel, zlé zlým nazvati se odvážil. Kněz takový, obzvláště
u třid vzdělanějších anebo vzácnějších, ale u víře chladnějších,
platiti chce za kněze rozumného, který na liteře zákona ne
stoji, všeliké přepiatosti, všeho fanatismu dalek jest. Za to do
býva sobě chvály světa víře a křesťanské opravdovosti odcize
ného, co zatím věrní katolici truchli, že kněží sami zrazují
evangelium Kristovo.

Sobectví jest také ohlíži-li se kněz jenom na pohodlí své
a toto- mu za měřidlo jeho prace slouží. Kněz pohodlí svého
milovný nechává všemu zlu volnou cestu, koná jen, čeho nijak
opustitl nemůže a jest obyčejně přisný odsuzovatel kněží ve
blizkém okoli věrně pracujicích, podezřivá jejich úmysly a
takto nejen sám že povinnosti své namnoze zanedbává, s malým
anebo žádným užitkem pracuje. ale také ještě práci jiných
maři. Jako pravá horlivosť není řevniva na prospěchy jiných,
ale raduje se, jen když Kristus se zvěstuje“j: tak vlažnosť a
chabosť v kněžském povolání nejvíce uražena bývá pro horl
vosť a zdárné působení jiných.

Nerozhodnosť a bázlivosť může v přirozené povaze (letoře)
miti nějaký zaklad. jest ale zhusta též jenom následek egoismu,
ješitné marnivosti, která se všude libiti chce a nerada by se
vystavila posudkům nepříznivým. Nerozhodnosť a bázlivost po
znává Sice svoji povinnosť, avšak nemá sily, aby za ni bojovala,
o ni se namáhala. Nerozhodný a bázlivý kněz ustupuje před
útočníky a protivníky, činí se nevěda a neslyše, buďto aby
pokoj a klid jeho nebyl rušen, anebo aby sobě nepřátel ne
vzbudil, o některého ze svých vychvalovačů se nepřipravil,
anebo možným nezdarem podniku svého se nezahanbil; neod
važuje se k pokusům o nápravu zlořádův, a pokouši-li se o ně
kterou věc dobrou, leká se každé obtiže, zastavuje se na půli
cesty, zlého nepřekonává, dobrému k vítězství nepomáhá, po
něvadž není zdar: bez námahy ani vitězství bez boje*“).

*) Filip. 1, 18.
**) Dieulin, Le bon curé I. chap. XXIV. — Amberger, Pastoraltheologie

I. 5 85
+
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'II. Opatrnosť pastýřská.

Horlivosť nazývá sv. František Sal. cnosti nebezpečnou,
poněvadž mnoho může pokaziti, nespravuje-li se opatrnosti.
Horlivosť a opatrnosť pronikají se na vzájem a znaky jedné
1 na druhé shledávají se.

1. Jako křesťanská opatrnost jest cnosť, kteráž působi, že
snadno a bezpečně poznáváme, co by opravdu dobrého a Bohu
milého bylo. a že tedy zdániivému dobrému nedáváme se ku
zlému navěsti: tak opatrnost pastýřská jest schopnost a zruč
nost, kteraž dané poměry a okolnosti moudře uvážiti a pro
středků po ruce jsoucich tak užívati umi, aby duchovní správce
ve všem konání a opouštění svém, obzvláště pak v jednotlivých
těžkých případech, k účelům pastorace mnapomáhal a jich
dosahoval.

Vroucnosť mysh a čistota všech úmyslů dělá kněze zbož
ného, spořádaného, příkladného; vzdělání vědecké učeného a
schopného; svata horlivost pilného a dělného; ale opatrnosť
dělá pastýře moudrého a v pravdě užitečného, Vzácná tato
cnosť dodává duchovnímu správci praktické rozumnosti a roz
soudnosti ke všemu jeho působení, učí jej poznávati lidi a
rozeznávati duchy, činí jej obratného v zacházení s povahami
choulostivými, dobře vésti každou záležitosť, uklizeti nesnáze
a spory*).

Aby vůbec a po každé poznati a prověsti uměl, co ke
cti boží a ku spáse duši prospívá, potřebí jest duchovnímu
správol světla a sily Ducha svatého. Neboť jakož Duch svatý
jest ten, kterýž veškeru cirkev řidi, aby člověčenstvu prospělo
dilo vykupitelské: tak 1 jen skrze téhož Ducha svatého mohou
jednotliví orgánové cirkve jednotlivým lidem a osadám milosti
vykoupení Kristova zjednávati a dodávati, je moudře spravovati.

Podstata pravé opatrnosti pastýřské jest tedy moc a
působnost Ducha svatého v duchovním správci a skrze něho
k oslavě Boha a ku spáse jednotlivých lidi a osad.

Jak velice by třeba bylo vlastnosti této, vysvítá již z pod
staty jejl a potvrzuje se výroky pisma svatého, otcův a učitelů
cirkevnich *“).

*) Dieulin, Le bon curé I. chap. XI.
**) Viz Amberger, Pastoraltheologie, I. sv. str. 459.
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Pravé opatrnosti pastýřské nelze naučiti se z knih; ana
podstata jeji záleži v moci a působnosti darů nadpřirozených,
může ji člověk modlitbou na Bohu dosáhnouti, povinen jest
také v ni se rozmáhati skrze vlastní a cizi zkušenost, pozoro
váním chyb vlastnich a cizich, pilným studiem člověka,poměrů
společenského a duchovního života lidského.

Bohoslovípastýřské může uvésti jenom zásady, kterýmiž
naznačují se podstatné známky opatrného jednání pastýřského
vůbec. Tyto pak jsou:

a) Čistý úmysl a dobrý, svatý účel, kterýž jest buďto sám
konečný účel pastorace anebo k němu pomáhá.

b) Mravně dovolené prostředky a cesty, a tedy nejprv
takové, kteréž dovoleny anebo nařízeny jsou v zákoně božím
a církevním; potom pak obzvláště ty, ježto nejlépe připadají
k duchu a k nařizeníim cirkve, kteráž má za sebou tisiciletou
zkušenost a vždy spravována byla Duchem svatým.

c) Uvažování všech poměrů času, mista, osob, přiznivých
a nepřiznivých okolnosti, užitečnosti a škodlivosti, možnosti,
potřeby, přičin, prostředkův a překážek, jistých neb možných
následkův atd.

Čelné pravidlo opatrného jednání pak jest: Snažitl se
vždy jenom o věc možnou; z věci možných, nelze-li dosáhnouti
všeho, pokoušeti se o tu, aneb aspoň cestu sobě raziti k té,
kteréž jest nejvice potřebí, která jest obecně užitečna 1 spa
sitelna; spokojiti se věcí dobrou, dokud nelze dosáhnouti věci
lepši, o tuto pak postupně a vytrvale namáhati se dále; —
očekávali a vyhledávati vhodných příležitosti u okolmosti a užiti
jich potom k účelům pastýřského úřadu *).

Poněvadž pak nejhojnější pramen chyb ve správě duchovní
jest domýšlivosť a neskromné spoléhání na rozum a silu vlastní:
naleží k opatrnosti pastýřské, aby duchovní správce každou
vážnější, zvlášť ale každou věc choulostivou, prve klidně na
modlitbách uvážil a pokud možno, 1 s muži moudrým se po
radil o tom, co učiniti chce**). Na čem byl zůstal, to s důvěrou

*) Bonus pastor omne opus suum trina guadam consideratione praeve
niet. Primum guidem, an liceat, deinde, an deceat, postremo, an et expediat.
Nam etsi constet in christiana utigue philosophia, non decere, nisi guod licet,
non expedire, nisi guod decet et licet: non continuo tamen omne, gnod licet,
decere aut expedire, conseguens erit. (S. Bernard.)

**) „Jest veliký skutek moudrosti, ochotně-li člověk radu přijímá a po
.

korně jí žádá. Představený nalézá takto prospěch trojí: Předně, jest bezpeč.
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v Boha podnikej a mužně prováděj bez prodlévání a zbyteč
ných odkladův, ale také všeho přenáhlení a kvapu se vystřihaje,
klidnou mysl zachovávaje, všech krokův a způsobů se chráně,
které by snad přiliš pozornost obecnou na sebe obracelý a za
věc neobyčejnou, mimořádnou se jevily. Vede-li duchovního
spravce čistý, všeho sobectví prázdný úmysl a stále-li na očích
má dobrý účel, jejž byl sobě vytknul, zdaří se mu 1 těžké věci
na prospěch viry křesťanské, ctných mravův a nezbytné váž
nosti ku kněžstvu. Od úmyslů dobrých a zdravě uvážených
neustupuje opatrný duchovní správce, ale postupuje důsledně,
leč by se byly okolnosti znamenitě a podstatně zatim změnily.

2. Za nejdůležitější znak opatrnosti platí rozvážlivosť. Kněz opa
trný nerozhoduje a nejedná, dokud by neuvážil všech okolností osob,
času, místa, a cožnejdůležitějšího jest, dokud by nerozvážil, Jaké asi
nasledky zjeho slov anebo jednání povstati mohou nebo jistě povstanou.
Rozvážhvosť nejen se ohlíží kolem sebe a do budoucna, ona i ráda po
odkládá, co jen připouští odklad; po několika dnech zajisté obyčejně
jinak soudí člověk o věci, nežli v prvním okamžení, obzvláště když tato
se ho nemile dotkla, nebo až hněv jeho, třeba i spravedlivý, vzbudila.

Rozvážlivost i tu známku do sebe má, že úmyslů svých napřed
neoznamuje, že jich nesděluje s lidmi, kteří ku provedení jich nemohou
ničím přispěti, že umí mlčeti o věcech, kteréž nenáležejí před veřejnosť,
mlčeti zejména o tom, o čem bylo jednáno s jednotlivci soukromí, zvláště
jsou-li to věci, jichžto veřejná povědomost může někoho uvésti v roz
paky, nebo až 1 zahanbiti ho.

Rozvážlivosť opatrného duchovního správce však není bázlivosťt a
nečinnost. Opatrný duchovní správce jest pevný a slalečny, jedná rukou
silnou, jest v jednání svém důsledný. (Co byl po zralém uvážení před
Bohem, po vyslechnutí rady mužův opatrných a zkušených za dobré a
prospěšné neb až za nevyhnutelně potřebné uznal, to i ve skutek uvésti
se vynasnažuje, ani počátečnému nezdaru odstrašiti se nedávaje; ví za
jisté, že dobrá věc obyčejně ne hned při prvním pokusu se daří a že
zlořád jenom delšímu, vytrvalému, vždy ale opatrnému vynasnažení se
dává překonati.

nější, že nebloudí, jsou-li jiní téhož mínění; za druhé, jest méně vystaven
hanbě, nezdaří-li se. co činil dle rady moudrých mužů; za třetí, nabývá od
Boha, v odměnu za svoji pokoru, zvláštního světla, aby prostředky dobré vy
myslil anebo netušené překážky zpozoroval. Kromě toho ti, od kterých radu
přijal. jsou na jeho straně a budou v každém případě chování jeho chváliti,
nechať daří se nebo nedalí.“ (S. Bonaventura De sex alis.)

Farář poraď se s kaplanem, pověz mu, co podniknouti chceš, třeba 1jen
v tom úmyslu, aby jej sám poučil; budeť míti účastníka v práci, zastavatele
a obránce při nezdaru. (Lebensrichtschnur fiir Priester. — Překlad výborného
spisku francouzského, jehož autor jest P. Benedikt Valuy, S. J.) — „Bez rady
nic nečiň, a po účinku želeti nebudeš.“ Sir. 32, 24.



205

Avšak při vši pevnosti a důslednosti jest pravá opatrnost setrna
2 shovivava, povolna, ústupna. Opatrný duchovní pastýř nechce lámati,
ale ohýbati, cokoli dobrým jeho snahám v cestu se staví; a proto
shledává-li, že byl posud něco za jisté pokládal, čeho skutečně není,
pozměňuje způsob jednání svého, pokorně uznává, v čem snad byl po
saváde pochybil, spokojuje se za nepříznivých okolností menším úspěchem,
nežli jakého byl snad prve očekával i žádal. Pečlivě zachovává šetrnost,
shovívavosť, ústupnosť k osobám, s kterými mu jednati jest; chrání se,
aby nikoho neurazil, nikoho bez příčiny nezarmoutil; shbovívázvlášt
nostem a slabostem lidským, knotu doutnajícího neshasíná, třtiny nalo
mené nedolamuje.

Šetrnosť a povolnost tato však, jako se druží k pevnosti a dů
slednosti, vzdálena jest nestatečnosti, slabosti, Ze žádných ohledů lidských
nezapírá a neobětuje pravdy, neříká dobrému zlé ani zlému dobré; ne
míní, že by bez ublížení právu a pravdě možno bylo, každému a všem
se zachovati, každému a všem vyhověti, každému a se všemi za dobré
býti vždycky.

Potkává-li se duchovní správce s tuhým odporem osadníků proti
svým úmyslům a podnikům, jsou-li proti němu mysli mnohých zaujaty,
třeba jest opatrně ustoupiti, odložiti k času příhodnějšímu opravy a nové
věci, na kterých se byl ustanovil, a zatím mlčeti, čekati a pozorovati,
co se mluví a děje. Pouze v tom případě nemá platnosti toto pravidlo,
když by ústup patrně byl jen důkaz slabosti nebo chyba proti rozumné
statečnosti. ——Nikdy neprospívá, ale vždy na škodu jest, vzdoruje-li
duchovní správce zobecnělým předsudkům, vzbuzuje-li odpor lidu a stojí
na tom, že vůli svoji provede za každou cenu. Zádá-li na osadnících
nepoddajných, proti čemu se tito vzpírají, a nečeká trpělivě času pří
hodnějšího, nedokazuje pevné mysli, ale jen opovážlivosti. Dokud mysli
předpojaty jsou a roztrpčeny zůstávají, marně by usiloval dokázati, že
úmysly a podniky jeho dobry jsou; dokud zajisté trvá nechuť k du
chovnímu správci a jeho snahám o nápravu jistého zla a zavedení nových
věcí: budou se úmyslové jeho podezřívati a slova jeho na zlou stránku
vykládati, Kněz vůle neústupné, který chce mocí proraziti, spoléhaje na
čisté úmysly své, odpuzuje od sebe, působí kyselosť, až i bouři zjevnou.
Obrátiti tedy z cesty nepravé nebo zastaviti příliš kvapné kroky na
cestě dobré, když odpor zjevný se zdvihá a mysli se jitří, jest chvalný
skutek moudrosti pastýřské, kteráž trpělivě se slabostmi a chybami lid
skými, s obecnou přirozeností lidskou počítajíc, nikdy nezapomíná, že
srdce rozhoduje více, nežli rozum a že rozechvělé srdce potřebí má ji
stého času, nežli zase klidu dojde. Umíněnosť a neústupnosť dobře se
pokládá za neklamnou známku hrdosti nebo duševní obmezenosti. Ne
ústupné trvání na svém častokráte tolik jest, jako zmařiti mnohaleté
ovoce moudrosti a chvalné snahy; přetěžko, ne-li nemožno jest knězi
opět nabyti, čeho jednou pro neopatrné jednání pozbyl na důvěřea lásce
lidu, na vážnosti své a vlivu svém“).

3. Opatrnosť jeví se ve všem životě a působení duchovního správce,

*) Dieulin. Le bon cuvé I. chap. XXV.
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ve všem konání soukromém 1 veřejném čili úřadním ; všude jej provází
a zabraňuje, aby nic nepokazil, podporuje, aby lásku a důvěru osady
získal anebo jí nepozbyl, vážnosti křesťanského náboženství a duchovního
stavu neuškodil.

Zejména osvědčuje se pastýřská opatrnost:
a) Při nastoupění úřadu a prvních výkonech na osadě. Všeliká

neopatrnosť a každá chyba na počátku mohla by všecko další působení
podryti, málo plodným anebo docela neplodným učiniti.

Moudrý duchovní správce blíží se ku. svému stádci se svatou hor
livostí a s čistým úmyslem dobrého pastýře, s mužnou odvahou ke
všemu dílu svému, s důvěrou a láskou k věřícím. Prve nežli u oltáře,
na kázaní, ve škole atd. počne konati úřad svůj, připravuje se důkladně,
modlí se srdečně a pravého ducha v sobě vzbuzuje. Jest to zajisté chvíle
vážná; očekávání a účastenství osadníků jest obecné, obzvláště nic-li
o něm posud nezvěděli zlého; jeho hlas, jeho způsoby, jeho zvláštnosti
nejprve a nejvíce do oka padají. První veřejné vystoupení nového pa
stýře jest i podnět k prvním soudům o něm. „Nelze tvrditi, že by první
soud osady nebo jedné části. její o novém pastýři měl zůstati nezmě
něný ; rozumní a povážliví lidé čekají skutkův:; aby se ustálili v soudu
svém; avšak povážlivých lidí není vůbec mnoho. Všichni, nebo skoro
všickni soudí podle prvního vystoupení a potom již jen hledají dokladů
na svůj soud. Z toho jde, že každému knězi, který po novu na osadu
přichází, aby zde působil, mnohem bedlivěji na sebe patřiti náleží, nežli
na něho patří osadníci. — Věc nejpotřebnější jest, aby měl úmysl, že
na osadě této chce sobě zasloužiti pověsti kněze nábožného a horlivého
a že přičiní se, aby hned na počátku takové mínění o něm povstalo.
Takto-li sobě vytýčil směr a vzpomíná-li potom častěji na první úmysl
svůj, bude i při skromné soudnosti v každé případnosti věděti, co by
měl činiti a čeho nechati; naopak ale, pustí-li tuto čelnou zásádu s očí,
bývá na sebe málo opatrný a dovoluje sobě mnohé způsoby, mnohou
nedbalost a mnohé neuvážené slovo; odtud pak pocházejí o něm do
mnění nepříznivá“ *).

Opatrný duchovní správce zdržuje se na počátku svého úřadování
na nové osadě všeho důvěrnějšího styku s jednotlivci, dokud by jich
byl dobře nepoznal; neboť nezřídka chtějí se sním přáteliti lidé, kteří
na osadě dobré pověsti nemajíce, z důvěrnějšího styku svého s farářem
vážnosti nezasloužené nabývati hledí.

Nový duchovní správce nedávej se olidech a poměrech poučovati
od jednotlivců tak, aby jejich zprávy mu byly za ředidlo jednání jeho.
Nejednomu pastýři již bylo trpce pykati kvapné a neprozřetelné víry,
kterou přiložil ku zprávám podaným jemu o jednotlivých osadnících ústy
kostelníků nebo jiných osob. I měj tedy duchovní správce za pravidlo,
ustáliti se v soudu o lidech a poměrech na osadě až po delším čase a
po zkušenostech vlastních, *

b) Nově nastouplý duchovní správce zachovávej vážnosť a všecky
ohledyšetrnosti k předchůdci svému, Byl-li pastýř dobrý, rád uznávej zásluhy

*) Dubois, Pratigue du zéle ecelésiastigue I. Part. chan. IL.
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a cnosti jeho; nebyl-li, sluší dobře a líbí se vůbec, aby nový pastýř
mlčel o něm. — Pokud možná, zůstati jest novému duchovnímu správci
v týchže kolejích, v kterých kráčel předchůdce; změny, jichžto pilně
třeba není v obvyklém pořádku a vůbec v úřadování pastýřském, ne
mohou již proto míti dobrých následků, že urážejí ty, kteří přede
šlému duchovnímn správci láskou a důvěrou nakloněni byli, a že často
skrývá se v nich neskromnosť a domýšlivost.

c) Veliké opatrnosti třeba při odklizení zlořádův a při uvádění
novot. Čím mladší a čím méně zkušený jest duchovní správce, tím snáze
domýšlí se, že povinen jest a může odkliditi vše, což pokládá za zlořád
anebo za věc nenáležitou, a že může snadno zavésti na osadě, co dobrého
jest anebo jemu se za dobré zdá. Nezřídka děje se, že mladí a málo zku
šení kněží z nehybnosti a váhavosti obviňují dobré a zasloužilé kněze
starší, poněvadž prý jsou nevšímavi leckterých zlořádů nebo jen zdlou
havě, bez ráznosti dokračují na ně, a rovné tak malou horlivost proje
vují u zavádění věcí nových, jinde již blahodárně působících. Avšak
taková nevšímavosť a zdlouhavosť nezřídka jest neklamné znamení opa
trnosti a moudrosti. — V opravách všelikých a novotách, obzvláště za
prvních let úřadování svého, každý duchovní správce budiž raději zdlou
havý, nežli kvapný. Slušíť u věcech takových uvážiti všecky okolnosti
a nehoniti se za ideálem snad nedostižným. Věc nejlepší bývá nepřítěl
kyně věcí dobrých; sama církev leckdy trpí a trpěti velí zlořád anebo
nenáležitosť, aby snad z odklizení nenastaly věci horší a záhubnější.

Ostatně nezřídka se děje duchovním ne dosti opatrným, že poklá
dají za zlořád, co. jest obyčej neškodný a neodporuje zákonům církevním,
a protož i dobře trpěno býti mohlo. Na každé osadě lze naleznouti ně
kterou věc, kteréž jinde není a které by nový duchovní správce zvykati
měl; opatrný kněz brzy sám jí uvykne a nebude se vydávati v nebez
pečenství, že vzbudí nevoli a bouři pro starobylý, všemu lidu jako na
srdce přirostlý obyčej, pouze proto, že jemu byl posaváde nepovědom
nebo jemu se dobře nelíbil.

Zlořády rázu mravního, veřejná pohoršení, zjevné urážení kře
stanské víry a křesťanských mravův a t. p. neméně opatrnosti žádají
se strany duchovního správce, nežli zlořády a zlozvyky vůbec, Leckterý
duchovní správce, zejména kněz mladý a málo zkušený, béře útočiště
k veřejnému a ostrému kárání a pokládá se za apoštolsky svobodného
a statečného sluhu Páně, že nehledě nic k osobě své, mužně volal:
Non licet tibi! Mnoho "žalostivých následků zplodila již tato domnělá
horlivost apoštolská. Ne každý Nathan potkává se s Davidem, ne každý
Ambrož s Theodosiem, obzvláště za dob našich, kdy každá ničemnosť
nalézá svoje přívržence a svoje zastánce, zejména ve třídách, ježto se
rády vydávají za vzdělanější a vzácnější.

Opatrnosť ovšem neradí a nežádá, aby duchovní správce všeho
bez povšimnutí nechával aneb aby na pouhém nářku a vzdychání pře
stával. Avšak ona radí a velí, aby všelikému porušování náboženského
a mravního citu skrze veřejné zlořády, skrze pohoršlivé skutky jednot
livců nebo korporací, skrze knihy a časopisy a t. d. bránil takovým
způsobem, od kterého by očekávati se dalo, že věcí netoliko nepohorší,
ale nějaké aspoň nápravy dosáhne. A způsob tento žádá veliké rozváž
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livosti, mírnosti a šetrnosti, trpělivosti, ano i sebeponížení. Opatrný
duchovní správce dobře si toho vědom jest, že nesmí uraziti a rozhoř
čiti, koho chce napraviti; jest si vědom, že za jistých okolností marno
by všeliké úsilí bylo, a že tedy příznivějších očekávati dlužno. Přečasto
jenom neštěstí, nemoc, neobyčejná událosť dojemná otvírají cestu dobrému
pastýři, aby nazpět uvésti mohl ovci, ku které v čas jejího bloudění
jevil šetrnost, obyčejnou zdvořilost, třeba i v mnohých případech úslužnosť.

d) Opatrný duchovní správce důsledně ostříhá zkušeného pravidla,
aby nikdy nemluvil zle a nepříznivě o svých osadnicich, a dočká se
toho, že oni nebudou zle mluviti o něm; jinak jenom by je rozhořčil
proti sobě a zase sám víc a více by se rozhořčoval proti nim. Dobrý
otec ukrývá chyby dětí svých, dobrý manžel smlčuje chyby manželky
své. Sv. Pavel za každou příležitostí vytýkal cnosti věřících, jež byl
obrátil; nazývá je svou radostí, svojí slávou, svojí korunou“).

e) Mnohé opatrnosti třeba jest duchovnímu správci v zacházení
s učileli a při všem působení ve skole. Nelze popříti, že duch, kterýž
nové zřízení školské zplodil, kněžstvu i všemu křesťanství nepřízniv byl,
a že ducha toho nemálo i v učitelstvo přešlo. Opatrný kněz hledí na
skutečné poměry školské objektivně, béře je, jak jsou, a ne jak byje
míti žádal. Maje dostatečnou znalosť zákonův a ustanovení školních,
„zejména toho, co platí onáboženství, o výkonech náboženských, o kázni
školské, šetří oprávněnosti učitelovy, nevkládá se do věcí učiteli nále
žejících, nežádá, k čemu dle zákonů platných patrně práva nemá; ale
rovné tak nedopouští, aby se mu svévolně kladly překážky u věcech
k úřadu jeho náležejících, a třeba-li toho, domábá se práv svých klidně
a důsledně na úřadech k tomu povolaných. Řídě se osvědčenou zkuše
ností, že šetření práv cizích, ohled na cizí slabosti a zvláštnosti, obvyklá
vzdělaným lidem zdvořilost velice usnadňuje shodu činitelů veďle sebe
stojících: má opatrný duchovní správce za nezvratné pravidlo, aby svou
vyšší vzdělanost také v tom ukazoval, že pro účely pastorální dovede
ustoupiti a sám sebe zapříti, pokud by proto netrpělo duchovní blaho
věřících, zejména dítek. — Nejedněmi zkušenostmi ustálilo se mezi
opatrnými duchovními pastýři pravidlo, že v hovoru s učiteli nesnadno
se vyjadřují o jiném učiteli, o představených a úřadech školních aneb
o nynějším stavu a zřízení školském vůbec. i

Jf) Velice opatrný budiž kněz ve všem, což píše, nechať jsou to
listy přátelské, dopisy úřadní nebo věci tiskem uveřejňované. „IL.itera
scripta manet“; na to pamatovati sluší také při dopisech přátelských,
a ovšem v míře bez porovnání větší při zprávách, žádostech, obranách,
vůbec při spisech podávaných ku zřízencům veřejným, k úřadům jakým
koli. Kněz opatrný neodpisuje v první době, když pro dopis anebo čin
úřadu kteréhokoliv aneb osoby soukromé dojat byl přesvědčením, že se
mu stala křivda, nebo že vůbec nestalo se mu po právu a slušnosti;
v připadě takovém zajisté snadno se péro vylévá výrazy trpkými a drs
nými, až urážlivými, kterých by si vzdělaný člověk nedovolil ve stavu
klidné mysli.

* DPD.Benedikt Valny L
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Ještě víče třeba jest opatrnosti v tom, což tiskem se na veřejnost
dává: jakékoli zprávy, prohlášení, opravy, ohražení, obrany a t. p. Ne
boť přesnadno shledávají lidé nepřízniví, nedůtkliví, ješitní ve slovech
tiskem uveřejněných, obzvláště pocházejí-li od kněze, takové úmysly, kte
rých pisatel nijak neměl; přesnadno vklouzne do péra slovo přísné,
snadno se vloudí chyba neb omyl, a ten se nikoli za omyl, ale za vůli
zlou pokládá; často i nejpravdivější slovo kněze proměňují lidé zlí v léčku,
v které rdousi česť a dobré jméno jeho, ano kněžstva všeho.

9) Mnohé věci, ježto se na osadě přiházejí a mnohá nezbytná
opatřenía zařízení farářova mohou míti následky nemilé a působiti škodu,
pakli nebyly zrale uváženy se všech stran, nežli se k nim přikročí sku
tečně. Zapověděti někomu jisté místo v chrámě, obžalovati starostu obce,
dovolávati se pomoci úřadu ve vlastních záležitostech osobních, soudní
rozepře sosadníky vůbec a nasta jiných věcí před zákonem třeba spra
vedlivých, bývají často nevhod a se škodou nenahraditelnou. Ve všech
případnostech takových sluší hledati rady a světla u kněží sestaralých
ve službě církevní a uznaných za zkušené i moudré, tázati se o radu
svých vrchních a míti slovo jejich za kompas, aby neztratil cesty pravé
v okolnostech nesnadných a nebezpečných. Kde jen možná, dožaduj se
duchovní správce rady svého biskupa; jeho autorita a jeho seznání
budiž mu za ředidlo, Velmi snadno se mýlí člověk, nemá-li za ředidlo,
leč jen vlastní své myšlénky a zdání; moudrosť jediného málo kdy do
stačuje, zejména u věcech, kdež má svoje osobní zájmy, kdež dotknuto
bylo jeho cti, jeho autority, jeho práv aneb ijen sebelásky, kteréž málo
kdo zcela prázden jest. Kněz, jako každý jiný člověk, podléhá omylům
a chybám, nebéře-li rady, leč jen od sebe. Obzvláště třeba mu pama
tovati na vlastní slabost a nedostatečnost, jest-li začátečník v úřadě.
Jsouce od přirozenosti náhlí a kvapni, nemívají mladí a nezkušení muži
jasného ponětí o nesnázích s duchovní správou spojených, ba leckdy
ani jich netuší; místo co by kráčeli krokem zdlouhavým a odměřeným,
přenáhlují se v dobrém, aniž by předvídali odpor a překážky nebo je
moudře ukliditi dbali.

S 28. Znalost osady, lidi a Životnich poměrův, obecných
a zvláštních nebezpečenství křesťanského mravu a Života.

I. Znalosť lidské přirozenosti vůbec, osady
zvláště.

Že s lidmi činiti má, potřebí jest duchovnímu pastýři
znáti obecnou přirozenost lidskou, hnuti, zpruhy a záhyby srdce
lidského; věděti dobře a při všem jednání pamatovati, co jest
a jakou vládu provozuje nad rozumem a svobodnou vůlí člověka
smyslná žádosť, náklonnosť, návyk, náruživosť; jak mocně dojmy
náhlé a silné; kterak nejista a nepevna jest obyčejná cnosť

Skočdopole, bastorálka. 14
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lidská, kterak při nejlepšich úmyslech a nejpevnějších předse
vzetích 1 těžký pád jest možný, ano snadný; kterak člověk
nerad sebe san.ého za vinna uznává, sebe vždy omlouvá a vy
mlouvá, a zase jak nešetrný, nespravedlivý v soudu o jiných,
kterak neuznalý, tvrdý a nevděčný bývá; kterak jiným dopřáti
neb učiniti nechce, čeho sobě samému žádá; kterak vůbec při
stupen jest nezřizené sebelásce, kteráž jej zaslepuje, klame,
zatvrzuje ; kterak snadno se oddává svůdným nadějím anebo se
marnými strachy děsi; kterak váhav jest ku věcem božským
a duchovním, a kterak obyčejně hotov jiti za žádostmi těla, za
náukou, zásadami a přikladem světa. — Aby k této znalosti do
cházel, třeba jest knězi jenom pilně pozorovati a zkoumati svoje
srdce; kdo své poznal, zná i srdce ostatnich lidi, neboť všecka
srdce lidská jsou sl vespolek podobna. Ku znalosti člověka
a srdce lidského pomáhá studium dušeslovné, četba dobrých
spisů ascetických, studium dějin vůbec, pečlivé zastávání úřadu
zpovědnického, všimavosť ve styku s lidmi.

Duchovnimu pastýři nezbytně třeba jest, aby znal celé
stádo své a jednotlivé ovce, jejich zámožnosť neb chudobu, za
městnání, povahu, vědomosti, mravný stav. Podobně potřebí
jest, aby věděl, jaké knihy a časopisy na osadě se rozšiřují
a čtou, jaké zlořády snad tu zavládly, jaké se tu nalézají pod
něty a přiležitosti ke zlému, v jakém stavu jest vychováni
mládeže, jaké povahy jsou učitelstvo, světští úřadové a hodno
stáři, jak zachovávají přikázaní boží a církevní atd. K této
důležité povinnosti pastýřské táhne se cirkevní nařizení, aby
při každé faře bylo sepsání duší (liber status animarum) na
osadě bydlicich a osadníků jinde se na čas zdržujicich *). Sepsání
toto se doplňuje a opravuje každého roku dle změn běžných,
aby stále bylo pravdivý obraz osady. Formulář jeho nalézá se
v přídavku k rituálu římskému; dle toho zapisuje se každá
rodina se jménem a stářim členů jejich a cizinců s rodinou
žijicich ; při každém jméně poznamenává se, zdali již účastní
se stolu Páně a byl-li biřmován.

Ku seznáni osady prospivají duchovnímu pastýři zprávy
rozumných a zkušených lidí téže osady a blízkého okoli, zvláště
pak přibývá mu této znalosti, všimá-li sobě lidu jak při úřa
dování svém, tak 1 v životě společenském, vždy a všude jsa
sklonný a vlídný. Nově nastouplý pastýř hleď brzy nabytí

*) Rit. Rom. Synodus archidioec. Pragensis od r. 1605. de parochis ad fin.
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zpráv bezpečných o zlém, jemuž na osadě překážeti, a dobrém,
jež podporovati a pěstovati třeba bude. Avšak nespoléhej na
zprávy, ježto mu dávají 1 donášeji uěkteři tuze ochotní hned
na počátku; leckdy jsou to lidé pochlební nebo mstiví, kteří
nového faráře poučují o stavu osady s úmyslem špatným.
Opatrný pastýř nevěři všemu, obzvláště co nechvalného mu
o jednotlivých lidech a rodinách pověděno bylo, neřídí se na
bytými zprávami tak, aby na jejich základě hned ustálil svůj
soud o jednotlivcích a rodinách, a dle soudu toho i své zachá
zení s lidmi; veškeré úřadování jeho a společenský život po
dávají mu přiležitosti, aby bezpečněji sám osadu poznával, vě
domosti od jiných nabyté doplňoval neb opravoval.

II.Bdělostduchovnihosprávoe.

Znalost osady netoliko se rozmáha, ale také prakticky
prospěšnou činí skrze pastýřskou bdělosť. Věrný pastýř bedlivě
přihlíži, co se děje na osadě, aby zpozoroval, zastavil nebo vy
plenil zlo, ježto se na osadu vloudilo anebo by se vlouditi mohlo;
namáhá se, kterak by prameny jeho ucpal, přičiny a podněty
k němu odklidil, buďto že již vnikly mezi osadníky jeho anebo
teprve odjinud se přibližují; zahlazuje stopy zla, ježto snad
na leckterém mistě se objevuji. Bdělosť pastýřská rovně tak
má za účel, aby podporovala dobré, kdekoli se objevuje samo,
štípila to, jehož posud nebylo, štipené opatrovala i rozmáhala.
Bdělosť duchovního pastýře valně přispívá k udržení řádu a
kázně, zamezuje svůdnictví a rozpustilost, potlačuje nepravosti
v počátku jejich, posiluje slabých a zdržuje mnohého, který
již byl v nebezpečenství odchýliti se od cesty pravé.

Bdělosť duchovního správce jest: a) opatrná. Neopatrná
bdělosť bývá na škodu, přivádí duchovního v nenávisť, úřad
a slova jeho v opovržení. Opatrná bdělost varuje se i stínu vy“
zvědačství a udavačství; opatrný pastýř ustavičně sice bdi, ale
nezdá se, že by bděl, neposuzuje a nekárá všeho, nevěří hned
každé pověsti, nevšímá sl věci nepatrných ani těch, při kterých
úřad jeho nic činiti nemá; jinak rozhořčilby mnohého a pozbyl
by důvěry osadnikův.

b) Ustavičná 1 obecná. Pravý pastýř neochabuje, poněvadž
potřeba bdělosti jeho nikdy nepřestává. A jako stále, tak i ke
všem přihliži, nikoho nevyjímaje, nejprve k sobě samému a
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k domu farnimu, ke chrámu a škole, k jednotlivým domům,
rodinám 1 osobám, ke všelikým okolnostem a poměrům, kteréž
jednotnikům aneb veškeré osadě pramenem blaha nebo zkázy
býti mohou.

Bdělosť pastýřská byla za starších dob také v církevní
kázni určitěji upravena zvláště skrze nařízenou visítaci osady.
Duchovní správcové zajisté byli povinni v určité dni navště
vovati jednotlivé rodiny a domy na svých osadách; k návštěvám
těm se družilo žehnání domů, jehož ritus posaváde se nalézá,
v rituálu římském *).

Návštěva domů v této starobylé formě nyni již se neděje,
obzvláště v zemích a krajinách, kdež, jako jmenovitě v Čechách,
bludy a bouře náboženské ctihodnou praxi starokatolickou po
rušily tolik, že ani po katolické protireformaci možná nebylo
vzkřisiti ji zase ve všech věcech. Nic však méně pečlivý pastýř
nahražuje starobylou visitaci osady při návštěvách dobrovolných
a povinných (návštěvě nemocných, obvyklém na některých
osadách sbírání almužny v čas adventní, sbírání přispěvků na
opravu chrámu a t. p.) sobě všimaje domů a rodin, pokud jen
možná. Zvláště pak vykonává kněz visitaci osady skrze svoje
obcování společenské, děje-li se toto způsobem a v mezích úřadu
pastýřskému přiměřených.

III. Čelná nebezpečenství křesťanské viry a
mravnosti

Bdělosť pastýřská obrací zřetel svůj ku překážkám, obtižim
a nebezpečenstvím, kteréž dobrému v cestu se stavi, působení
pastýřské více neb méně na zmar uvádějí, viru a mravy lidu
porušují. Horlivosť pastýřská nalézá v nich podnět ku činnosti
směrem tim, aby před nimi varovala, jim bránila, zhoubný
vliv jejich zamezovala, je odklizela; opatrnost pak voli cesty
a prostředky vhodné, aby působnost horlivosti s prospěchem
žádoucím se potkávala, hřich v jeho prvých počátcich a pří

*) Benedictio domorum in Sabbato sancto Paschae; Benedictio domorum
alio tempore facienda; v provinciálním rituálu českém, Manuale od r. 1873:
Benedictio domorum in vigilia Epiphaniae; Benedictio domorum extra vigiliam
Epiphaniaé. — Rituály některých diecésí kladou žehnání domů také na vi
gilii vánoční.
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činách se potlačoval, podněty a přiležitosti k němu se odklízely
aneb aspoň se obmezovala škodlivost jejich.

V té miře, v které se novověký společenský život uchy
luje od jednoduchosti věků předešlých, povstávají mnohá nebez
pečenství prostým mravům křesťanským; hrubý materialismus
a žádost požívání smyslného vnášejí mravnou nákazu i tam,
kdež by nevinná zábava býti mohla a kdež chudý člověk vý
živy sobě hledá. Třeba 1 zůstala neporušena pravá vira kře
stanská, nicméně ustupuje praktická její stránka do pozadí a
lid křesťanský navyká sobě uváděti se svoji věrou křesťanskou
v dobrý souhlas nejedny věci, kteréž v dobách větší opravdo
vosti a přísnosti se pokládaly až 1 za potupu jména křesťan
ského. A čím méně stát uznávati chce za svoji povinnosť, aby
veřejné mravnosti hájil a čím hojněji v zákonech občanských
se vypouštějí všeliká provinění, zavrhovaná jiným nežli pátým
a sedmým přikázaním božím: tim častěji a hojněji se děje, že
mravnost lidu se porušuje, nemajíc ohrady, položené a střežené
moci světskou. V poměrech takto neutěšených nastala duchovní
správě mnohem obtižnější úloha v pěstování a ostřiháníimravů
křesťanských, protože příčiny a podněty ku zkáze mravů se
množi, duchovni správce pak nemá pomoci ramene světského,
aby mohl překážeti zlomyslnosti a surovosti, kteréž mnohdy
ani lidským, ani božským slovem přemáhati nelze. Ale přes
to všecko nesmi duchovní správce rukou v klín složiti. Spolé
haje na vyšší poslání své, přičiňuje se, aby varoval a chránil
osadníky před podněty, příčinami a přiležitostmi ke zlému.
Působení toto jest velmi rozmanité, záleži na mnoze v poučo
váni, napominání, prošení a kárání soukromém, žádá veliké
trpělivosti, lásky a obětavosti, ale jest také prubiřský kámen,
na kterém zkušuje se pravý duch pastýřský, horlivost čistá a
jen pro Boha plápolajicí. V oboru tomto zajisté má duchovní
pastýř velmi často zápasiti s nevědomosti, předsudky, slabosti,
svěhlavosti, tvrdošijnosti, ano 1 se zlomyslnosti a surovosti; tu
bývají zneuznáni a podezřívári nejpoctivější úmyslové, často
bývá bolestně raněno srdce jeho, tu klidi často nevděk za
péči a práci svou.

Příčiny a podněty ku mravnému zlému jsou dilem vše
obecné t. j. nalézají se všude, jsouce dědictví a dilo svěla ve
zlém postaveného a duchem Kristovým mneproniklého, dilem
zvláštná na jednotlivých osadách. Oboje pak nebezpečny a
záhubny jsou buďto jednotlivým stavům anebo částem společ
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nosti, buďto všemu lidu. Ale též jednotlivci anebo vůbec jen
nemnozí nalézají se leckdy v poměrech, kteréž křesťanské víře,
mravnosti a protož i spáse jejich velmi nebezpečný jsou anebo
ji na prosto hubi.

A. Obecné příčiny, podněty a příležitosti ku zlému.

Z těchto nejvice obyčejny jsou:
1. Nevědomosť u věcech náboženských a pověra. Nevědomosť

náboženská zvláště odtud pochází u dospělých, že kázaní a
vůbec veřejné vyučování křesťanské zanedbávají a proto za
pominaji i ty nemnohé vědomosti, kterých snad nabyli za mládí
svého. Obyčejně poznává duchovní správce tuto nevědomost,
když svátosti uděluje anebo k nim připravuje, zejména u při
pravě na biřmování, v povinném jednání se snoubenci, ve
zpovědi, u lože nemocných. Maje tu činiti s jednotlivol a sou
kromi, dbá je poučitl podle chápavosti jejich, přihližeje k okol
nostem, ve kterých žiji, ku zvláštním jejich povinnostem a
k mravnimu nebezpečenství, v kterém snad se nacházeji.

Způsob, kterak poučovati nevědomé soukromi, vůbec dvojí
jest, přímý a nepřimý. Vyučování přímé v tom záleži, že pravda
se prostě předkládá a s potřebu objasňuje, aby neumělý pocho
piti a v paměti podržeti mohl. Způsobu toho lze užití při lidech
jinak dobré vůle a vůbec při lidech prostých, kteříž nepoklá
daji sobě poučení kněžského za nečesť neb urážku. Při lidech
ku vzdělanějším se počitajicích káže opatrnost pastýřská, aby
se jim neumělosťůnevytýkala, kněz aby vůbec nedával na sobě
znáti, že je za neumělé pokládá a poučiti chce. Uživaje při
ležitosti vhodné, poučuje způsobem nepřímým tt. j. vykláda
o blahodějném vlivu základních pravd křesťanskýchna vezdejší
1 věčné blaho, na pokoj srdce, na smýšlení a jednání člověka
v čas útrap a soužení, vlastní pravdy věroučné bera v toku
řeči za důkazy a pohnutky, aby se rozum přesvědčil a srdce
ziskalo *).

Nepřímé poučováni jest i ve styku s lidmi nevěrou po
rušenými vůbec nejlepší prostředek,nerozumnéjejich předsudky
a nenávist proti víře ukrotiti a jim ku přemýšlení vážnějšímu

*) Že příležitosť a podnět k poučování soukromému zvláště ve zpovědi,
při snoubencích a nemocných se naskytá, bude o něm určitěji mluveno na
místech příslušných.
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podnět dáti. Podobně působivají důvody ex absurdo, ukazuje-li
se totiž khdně, jaké důsledky, plné odporu samy v sobě a
záhubné pro jednotlivce i lidskou společnost vyplývají z nauk
a zásad křesťanské víře a mravouce odporných.

Z neumělosti a dilem 1 z nevěry rodi se pověra. Pověry
obecného lidu mejsou tolik mnohé aniž mívají vliv mnoho
škodný na viru a mravy lidu křesťanského. Kde neni zlé vůle,
obyčejně postačuje za danou přiležitosti klidné poučení, kteréž
tim směrem se nese, aby ukázalo, že jistá pověra jest protl
rozumu a víře.

Leckdy shledává se u lidu prostého ten druh pověry, jejž
bohoslovci nazývají cultus falsus vel superfluus veri Dei,
a jmenovitě pověrečné modlitby a pobožnosti, kteréž pod
rozličnými jmény se tiskem vydávají a mezi lidem roz
šiřuji. © věcech takových třeba jest lidu poučení, aby na
hlédnul, v čem takové modlitby a pobožnosti bludny a hřišny
jsou, že vůbec nižádná modlitba, jak by koli dobra byla, ne
klamného účinku sama v sobě nemá, že při všelikých mod
litbách na vnitrné pobožnosti a nábožném smýšlení všecko zá
leži. Kromě poučení třeba jest také dbáti, aby pověrečné mod
lhtby se vymýtily a nové rozšiřovány nebyly; a protož kdo by
z osadníků takové měl, budiž k tomu nakloněn, abý je duchov
nimu odevzdal anebo spálil *). Nejlépe zameziti lze rozšiřování po
věrečných pobožnosti, když lid křesťanský častěji poučen bývá,
že jenom ty modlici knihy za dobré považovati sluší, které
maji biskupské schválení **). Kromě poučování jest pastýřům
k tomu přihližeti, aby dobré katolické modlitby a pobožnosti
lidu oznamovali a na osadách rozšiřovali.

Kde k pověře zlá mysl re druži (podvod, dělání škody
bližnímu nebo vůbec úmysly nemravné), tu náleží, aby du
chovní správce přísně nakročil, vinné káral a jinak-li nelze,
1 skrze politický úřad nepravost tuto zastaviti se vynasnažil,

*) K těmto jmenovitě náležejí: Oběť před Bohem, vyd. v Berlíně (Ber=
línky); pravá, spravedlivá duchovní stráž od Hanla; nebeský dvůr: zlatý
Otčenáš; svaté požehnání na vodě i na zemi; požehnání Tobiášovo: sedm
zlatých zámků; patnácte modliteb sv. Brieity; modlitby, kteréž prý v Jerusa
lemě s nebe spadly; modlitby papežům anebo některým svatým připisované,
ježto prý moc mají, chrániti před nemocmi, hromem, ohněm; modlitby s ne
pravými odpustky atd.

**) Syn. buděj. 1863. Stat. 2.
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a to tim vice, poněvadž pověry takové častěji ku zločinům
vedou a veliké pohoršení působí.

Horši nežli pověry obecného lidu bývají, jest pověra za dob
novějších valně rozšířená mezi vzdělanějšími stavy, magnetismus
a hypnotismus. Neřesti, ku kterým vede, potvrzuji slov svatého
Pavla, že kniže tohoto světa „nyní dilo své působil v synech
nevěry“ *). Zvířecí magnetismus (mesmerismus) **“)a další postup
jeho až k náměsičnictví (somnambulismus), světlovidnosti
(clara intuitio“ a Spiritismu (nekromantickému spiritualismu)
podává nepopiratelných důkazů, kterak odchýleni od pravé víry
pomáha mocem temným, aby obnovily v člověčenstvu staré
pověry pohanské se všemi hroznými bludy a neřestmi, skrze
tyto pak bývalou vládu svoji***).

Hledic k magnetismu vůbec, vyhlásila cirkev) že užívání
jeho není samo sebou hříšno, pokud jest pouhé užívání pro
středků fysických, jinak dovolených, pokud nesměřuje k účelům
nedovoleným a zlým, a pokud neni při něm bludu, věštby
(hádání), výslovného anebo bytného (implicite) vzývání zlého
ducha.

O dalším postupu magnetismu až ke spiritismu a k ne
řestem 1 bláznovstvím jeho, kteréž provozuje pohyblivýmu,
pišlcimi a mluvicimi stoly, tužkami a péry tajnou moci vede
nými, předvoláváním duši, otazovánim jich na věci tajné a
budouci atd., vyhlásila cirkev, že to všecko jest hříšné mámení,
blud kaciřský a pohoršeniji). A v pravdě podle zkušenosti
zcela zjištěných nelze rozumnému člověku jinak, nežli za bez
pečnou věc miti, že stoly a jiná media spiritistů (věci neb
osoby zvláště způsobilé k předvolání duchů) jsou nástrojové
démonů.

Ačkoli tedy nezapovidá se užívání magnetismu samo
sebou t. j. považovaného za prostředek fysický k účinkům při
rozeným, není-li při něm nebezpečenství vlivu děmonického
a neporušuje-li se mravnosť: nicrméně věc nepochybná jest,

*) Efes. 2, 2.
ie) Slovn. náuč. sv. 5. sty. 261.

**) Gaume, Die Lehre von dem heiligen Geiste, iibersetzt von A. Holm,
Recensburo 1864; díl 2. str. 418. sld. Jos. Edm. Jóre, Geschichte des Prote
stantismus in selner nenesten Entwickeluno. Zweiter Band; str. 487. sld.
Dr. Pfleiderer, Theorie des Aberglaubens. Berlin 1878.

+) 9. Poenit. 1. Jul. 1841. S. C. Inguis. 28. Jul. 1847.
++) Encycl. S. C. Ing. 4. Aue. 1850.
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že anl bez vlivu takého, ani bez porušování mravnosti neni
somnambulismus a spiritismus; aspoň nebezpečenství obého
zlého vždy jest při obyčejném užívání magnetismu, jmenovitě
při somnambulismu. Za obecné pravidlo může duchovnímu
spravol platiti, že vždy zrazuje od užívání magnetismu; neboť
ani lékařská věda nepřisuzuje mu platnosti, ano spíše za škod
livé vyhlásila je. Stran spiritismu nesluší křesťanu, aby se jak
koli, a třeba jen pouhou přítomnosti svou, sůčastnil šidby
nebo bláznovství jeho. Kde by koli se toho ukázala potřeba,
jest povinnost každého katolika, a tim vice povinnost kněze,
poučováním, výstrahou, káráním o to dbati, aby nikdo ze
sprostnosti, z nevědomosti, anebo žertem nebral účastenství
v ďábelském mámení tomto.

2. Časté obcování s jinověrci. Zákon boží“) a cirkevní
přikazuje varovati se člověka nevěřicího aneb u viře bludného.
Bludové zajisté majl vliv 1 na člověka jinak dosti utvrzeného;
pozlátko svobody ducha. kteráž ale jest emancipace těla,
klamný lesk nezávislého a dospělého rozumu působí v poru
šenou přirozenost lidskou velmi svůdně, a společenský život
přináši s sebou nebezpečenství mnohem větší, nežli bludné,
špatné spisy. Obzvláště za nebezpečno uznává a proto 1 velice
přísně zapovidá cirkev účastenství v bohoslužbě jinověrců
(communicatlo in sacris). Provinciální sněm pražský zapovida
katolikům výslovně takovou navštěvu bohoslužby nekatolické,
která by skutečné společenství zdáti se mohla, poslouchání
přednášek jinověreckých, kmotrovství katolika na křtech ne
katoliků, obzvláště pak velí chrániti se smišených manželství.
Avšak 1 v občanském a společenském životě povinen jest
katolik bez odkladu se zbaviti obcování přátelského s jino
věrci, jakmile by se česť katolické víry a cirkve urážela, zlo
myslně a pošetile o věcech víry se mluvilo anebo svatosti
mravů se ubližovalo. Totéž pravidlo má svoji platnost také
vůči těm katolikům, kreři jména katolického nehodni se býti
jevi, zlomyslně se rouhajice věcem, kterým rozuměti nechtějí **),

Mnohé zkušenosti dosvědčují toho, že velmi často ujmu
na víře a mravech trpí katolíci, kteří se k Židům na službu
dávají, a zejména ty osoby ženské, ježto se propůjčují za kojné
a chůvy k dětem židovským. Starší zákony cirkevní a občan

*) Řím. 16, 17.; Tit. 3, 10. 11; II. Thes. 3, 14. 15.
**) Cone. Prae. Tit. II. c. 2., str. 47.
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ské zachovávaly velikou opatrnost naproti márodu tomuto,
který až posud co nejvice možná odporuje cti Ježíše Krista,
Syna božího a pohoršení béře ze svatého křiže. Znamená-li
katolik u Židů zaměstnaný na těchto nenávisť křesťanského
náboženství anebo se mu jest obávati škody na víře a mra
vech: nelze nižádným způsobem ani potřebami k zachování
života omlouvati stálého zůstávání na službě u nich, ale ihned
ji opustiti náleží, aby nebezpečenství hřichu vzdáleno bylo*).

3. Veliký škůdce náboženského smýšlení a života jest
porušený tisk. Časopisy a knihy slouží nepřátelům církve, protiv
nikům všeho řádu a mravu křesťanského za prostředek, aby
náuky a zásady protikřesťanské, nevěrecké a nemravné se roz
šiřovaly, ve všecký vrstvy národů, v každý stav a věk, tu
skrytě, onde zjevně se uváděly. A kromě toho zištnosť, ne
rozum, ješitné bažení po slávě spisovatelské uvádí v literaturu
mnoho knih a časopisů, které sice přímo nebojují proti nabo
ženství a počestným mravům, ale duchem světským proniknuty
jsouce, pomálu otravuji ryzou nábožnosť, jemný cit mravný a
křesťanskou opravdovosť, rozšiřují zásady lehké, naplňují obraz
nost představami nepravými a nebezpečnými. Bděslosti a čin
nosti pastýřské ukládá tento smutný stav za úlohu. aby varo
vala za každou přiležitosti vhodnou před knihami a časopisy
toho rázu ; neznalost věci nejčastěji jest příčina, že lidé ostatně
dobři časopisy a knihy špatné kupuji, čtou sami a jiným čistí
dovolují neb dávají a takto zlého nic netušice, saml se duševně
porušují a jiné porušovati se pomábaji. Sněm provincie praž
ské **) a diecésní synody pražska a budějovická r. 1563. na
řizuji, aby duchovní pastýřové nejen sami předcházeli při
kladem dobrým, nečtouce a nekupujice časopisů a knih darem
ných, ale také přímo napomínali věřících, jmenovitě rodičův a
hospodářů k opatrnosti, poučujice je, že by proti přirozenému
a božskému zákonu se prohřešovali, když by buďto sami čitali
spisy špatné anebo trpěli dětem a jiným podřízeným čtení
takové, z něhož nabožnosť, mravnosť a víra jejich škodu béře.

4. Veliká záhuba pro křesťanské mravy na osadách jsou
takové hostince, kdež trpi a podporují se rozmaniti neřádové,
jakož jsou: hýření času nočního anebo za veřejných služeb
božich, nepočestné řeči a písně oplzlé, podezřelé schůzky,

*) Cone. Prace. I. c., str. 49.
*) Cone. Prag. Tit. II. c. 4., str. 5).
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častě zábavy taneční, kdež podává se nápojů přes miru anebo
se přechovávají lehké osoby. Hostince toho druhu snadno
mohou podkopati a porušiti všecken mrav a řád křesťanský na
osadě; zkáza dospělé mládeže, podrývání věrnosti manželské,
nepořádky v rodinách, domácí svár a krádeže, rvačky, zlehčo
vání dnů svátečních, záhubný karban, surovost a zahálčivosť
a jiné mnohé neřesti jsou nezbytný plod v obyčej vešlého na
vštěvování hostincův a jmenovitě krčem takových, kdež hostin
ský nezná jiného zákona, kromě toho, jejž mu na mysl dává
zištnosť anebo jistá nemožnost, vyživiti se počestným a sprave
dlivým způsobem.

5. Továrny a vůbec takové Živnostenské a průmyslové
podniky, při kterých mnoho lidu obého. pohlaví a' rozdilného
věku praci zaměstnáno jest, bývají semeniště nemravnosti a
vkládají zárodek mravní zkázy již v útlá srdce dětská. Veškeré
mládeži zhusta jsou tito pramenové výživy tělesné jedovatou
nákazou pro duši; ano 1 lidé dospěli nesnadno odolaji nebez
pečenstvim odtud vyplývajícím. Jedno z největších jest opil
ství a vůbec užívání smyslné, kteréž se podněcuje a pěstuje
četnými hostinci a krčmami, všude tam povstávajícími, kdež
mnoho lidu pracovného jest. Záhubné rozmáhání osidel těchto
trpi politické vlády v té miře, v které samy pozbývají smyslu
pro náboženství a mravnost, ano i pro skutečnou svobodu, za
kterouž dává se člověku náhradou nevázanosť. Nesnadno jest
dělnikovi stále se vyhýbati přiležitostem k opilství. Práce
v továrnách a podobných velikých závodech jest namáhava,
nepřetržita, bez odpočinku, jest namnoze i duchamorna; den
po dni na téže lavici, u téhož stroje, o téže hmotě pracuje;
neni se hrubě čemu diviti, hledá-li potom v nestřidmosti a
prostopášném životě jakés náhrady za to, že celý den pracoval
těžce a neměl ani podnětu ani přiležitosti k ušlechtilejší my
šlénce, k ušlechtilejšímu citu. Jinak působi práce v továrnách
proto záhubně, že člověk nemá odpočinku náležitého. Za celých
šest dní jest přetížen, proto že práce jeho trvá dlouho a že ji
koná ve vzduchu zavřeném a zkaženém, a ještě když sedmý
den přišel, nebývá dělníkovi dnem odpočinku pro tělo a dnem
obnovy pro duši jeho Jsa v neděli buďto prací svou zaměstnán
anebo se prostopášnosti oddávaje, klesá hloub v nemravnosť a
duchovní surovosť, poněvadž odvykl službám božím a tomu
křesťanskému svěcení dne svátečního, kteréž jakous posvátnou
poesií naplňuje domy a dědiny, kdež přebývají lidé věřící.



Že mravnost dítek, zaměstnávaných ještě za útlého věku
v dilnách, velikou a nevyhnutelnou zkázu béře, to již uznáno
jest vůbec a šlechetní lidumilové již často a mocně pozdvihli
hlasu svého nasněmich, aby zákonem státním zapovězeno bylo
ku prácem v továrnách bráti mládež, dokud by nepřekročila
věku, ve kterém povinna jest navštěvovati školu. Ano práce
v dílnách dává ditěti nepravý a zhoubný směr života; bývajic
'od rodičův a domova vzdáleno, pozbývá náklonnosti k domovu
a rodině, pozbývá něžné a jemné mysli, poněvadž mu odňaty
byly nevinné a potřebné zábavy věku dětského. Zahy k pe
nězům přicházejic, navyká sobě zbytečné, tělu i duši škodlivé
potřeby, zapomíná své závislosti na rodičích, přestává pamato
vati na Boha, jehož na mnoze ani poznati nemohla, ano jemuž
1 rouhati še snad slýchá od dělníků starších, v mravní zpoustě
již daleko pokročilých. — A. také-li žena, matka. všecken čas
trávil při tuhé práci a ve společnosti pro ženu ještě vice zá
hubné, nežli pro muže, nevyhnutelně hyne všecken mravní
život v rodinách.

Vlhv práce v továrnách na dívky dospělé bývá obzvláště
zahubný pro mravnost obecnou, poněvadž tyto v poměru
k jiným třidám chudého lidu nejvice tu zaměstnány jsou. Znalci
okolnosti v továrnách jednosvorně dosvědčuji, že mravnost dívek
tu pracujicich velice klesá a takto že se bolestná rána zasazuje
budoucím rodinám. Dělníci sami hlásili na veřejných shromá
žděnich: Stavu dělnickémutřeba jest dobrých a šťastných rodin;
aby ale dobré a šťastné rodiny měl, třeba jest mu cnostných,
dokonalých žen a matek; těchto ale nemůže naleznouti, když
jeho divkám v továrnách zárodky nemravnosti a drzosti se
vštěpuji.

6. Mnohá mravní zkáza pochází z toho, pakli osadníci
odcházejí do cízých krajim ma dílo, jakž obzvláště v Čechách
se děje. Vedle řídkého prospěchu vyplývají z tohoto způsobu
života veliké škody pro mravnost jednotlivcův a celých osad.
a) Manželové, kteři ženu a ditky doma zůstavují „snadno se do
stávají ve blízkou přiležitosť hřišnou, obcuji s lehkými ženšti
nami, promarňují penize a zdravi, nechávají ženy a ditek v ne
dostatku, a když na podzim se navrátili domů, kamž je předešla
pověsť nechvalná, tu bývají domáci sváry a rozepře, nový to
pramen zlého. Že také žena doma pozůstalá snadno přichází
v pokušení, o tom svěděl zkušenost; a to přihází se jmenovitě,
doslýchá-li o nevěrnosti manžela, v cizině třeba za několik let
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meškajiciho. b) Svobodní lidé dostávají se velmi často v blizkou
příležitost, ano někteří obzvláště za tim úmyslem do ciziny jdou.
V kterých krajinách velmi zobecnělo vycházení na práci do
ciziny, tam všude spatřujl se záhubné následky na dospělé mlá
deži mužské i ženské. c) Veliká škoda děje se dátkám, jdou-li
s rodiči svými také do ciziny; neboť zlé přiklady, kterých tu
mnoho spatřuji, zarývají se do srdce jejich, ony jsou zbaveny
chrámu 1 školy, přiučují se záhy podvodu, krádeži a jiným ne
řestem, navykaji životu nepořádnému, tuláckému, od něhož
potom nerady upouštějí.

Vůbec plati o kočovných dělnicich každého stavu a věku,
že přemnozi zapomínají v cizině na Boha i na spásu své duše;
nemodli se, nesvětií neděli a svátků, každým dnem přibývá jim
surovosti; v cizině, obzvláště u větších městech a mezi poka
ženými společníky seznávají velmi špatné zásady, kterými potom
ve svém domově kazi ostatni obyvatelstvo. Navykajice v cizině
krčmám, bývají po celou zimu každodenními hostmi krčem do
mácich, sváději též jiné k opilství a hře, a jsou vůbec náchylníi
ku mnohému zlému, poněvadž obyčejně za celý čas zimní ne
pracuji. — Všecky tyto smutné následky dostavují se tim
jistěji a v miře tim větší, když sta lidi o jedné práci společně
dělaji a všickni bez rozdílu pohlaví ve zvláštních boudách anebo
v najatých jizbách přenocuji. Tu přestupují se všecky meze
slušnosti a stydlivosti, neřestem otvírá se brána do kořan; vy
plácená v neděli mzda zdržuje dělníky od služeb božich, na
misto kterých vábí je rozpustilý život, hudba i karban do krčmy
hned na blízku se nacházejici, kdež přemnozi utrácejí všecken
výdělek minulého týdne.

7. Přebývání cizinců na osadě mívá za následek, že lehké
a špatné zásady se rozšiřují a mravy lidu se porušuji. Nejško
dlivěji působí veliký počet cizích, beze spořádané domácnosti
žiicich dělnikův a obsádky vojenské.

8. Cárkevnáa občanské slavnosti, veřejné kratochvíle a zábavy
také bývají podnět a přičina mnohých nepořádků, ano časem
mohou i podryti velmi důležité zásady mravní.

Pokud se ku slavnostem a výkonům náboženským (pouti,
posviceni, svatby, pohřby) přidružuji neplechy a zlořády, bývá
snadnější věc, obmezovati a potlačovati je, poněvadž odpor mezi
vlastnim účelem a významem slavnosti nebo výkonu a mezi
zlořadem, jenžto se k nim přidružil, sám sebou již dostatečně
objasňuje nenáležitosťta šerednosť toho, což mravům křesťanským
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odporného se tu naskytáa. Důkladné objasnění odporu toho a
rozhodné i dojemné mluvení k přirozenému citu křesťanskému
jistě způsobí, že tento bude v mnohých probuzen a že lepšího
ducha lidé se dále vynasnažovati budou s duchovním správcem,
aby přitrž učiněna Lyia hrubému zlehčování dnů a výkonů po
svátných.

Slavnosti občanské, veřejné kratochvile a zábavy, často-li
se ději, tu zlou stránku do sebe maji, že zdržují přemnohé od
služeb božích, podporují nestřidmost a oslabují lásku k domác
nosti také v hospodářich a hospodynich; ano v jisté míře jsou
časté kratochvile a zábavy veřejné známka, že lásky k domáo
nosti ubývá a že hledá se radosti ve hlučných společnostech,
poněvadž nenalézá se žádných v domácnosti. — Duchovní správce
nemnoho může poří1t1 proti takovému proudu, a pořidi obyčejně
tim méně, čim prudčeji a vášnivěji by sobě vedli proti skuteč
nému zlému, jehož se dle rozdilnosti času a mista vice nebo
méně shledává při kratochvilích veřejných. V těchto případ
nostech vždy náleži dělati rozdil mezi věcí samou a mezi zne
užíváním a porušením věci dobré aneb obojetné. Kdo upřilišuje
v líčení následků zlých, ten snadno se připravuje o vážnost
vůbec; kdo šetrně rozděluje a na obecnou povahu, slabost a je
šitnosť lidskou se ohližeje. ne všecko zamita, ale jenom skutečný
a patrný zlořád kárá, ten vždy nalezne valnou čásť lidi, kteři
mu za pravdu dávají a z poučení jeho sobě zdravý soud ověci
tvoŤi.

9. Hojný pramen zlého jsou a mravům křesťanským
velikou zkázu působí Aněvy, nepřátelství a soudy. Odporujice
zakonu lásky, podrývaji křesťanský život v jeho základech,
trhaji svazky pokrevní, něžné svazky bratrství křesťanského
a jednoty osadní, vedou ke hřichům proti dobrému jménu, cti
a statku bližního, zatvrzují srdce, vypleňuji všecken ušlechti
lejší cit a jsou úrodný kořen, z něhož pučí surovost mravů a
zarputilá povaha, kteráž i božskému 1 lidskému zákonu tvrdo
šijně vzdoruje.

10. Pohoršemí, ježto pochází z nekřesťanského života
jednotlivců, bývají většimu počtu lidi k pádu, nežli dobré při
klady ku vzděláni.
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B. Zvláštní nebezpečenství pro mravy mládeže.

Mládež dospivajicí a dospělou již sama plachost mysl,
nedostatek zkušenosti a zralého soudu, probouzející se smysl
nosť a trudných starosti neznalosť ve mnohá nebezpečenství
uvádi; a zase pro tyto znaky a vlastnosti věku mladistvého
jsou mravům jeho nebezpečny mnohé věci takové, z kterých
člověku již zkušenějšímu, vice ustálenému a starostmi vezdej
šiho života stiženému obyčejně buďto žádné pokušení nepo
vstává aneb aspoň ne valné. Jsou pak obzvláštní zdrojové zá
huby pro křesťanské mravy mládeže: a) Bližší známosti a vzá
jemná dvou lidi náklonnost v lásce pohlavní založena. Tato
bývá blízká přiležitost ke hřichu a k mravnimu porušení jinochů
a panen. Ovšem pravda jest, že nic nelze namitati proti zná
mostem, kteréž zakládají se v úmyslu čistém, s dobrou nadějí
nedalekého spojení manželského, s vědomím a vůli rodičů; ale
také při těchto známostech třeba jest oběma stranám vážného
a důrazného napomenuti, aby Boha před očima měly, všeliké
opatrnosti užívaly, samotny spolu nebývaly a zvláště ne v doby
a na mistech, když a kdež nikomu na očich nejsou, vůbec
důvěrného vespolek zacházení se vystřihaly. Známosti pak,
ježto se počínají a udržují proti vůli aneb aspoň bez vědomi
rodičů nebo jejich zástupců, ku kterým se druži tajné schůze
za dne anebo v noci a při kterých téměř ustavičně se páchaji
těžké hříchy myšlénkami, žádostmi a obyčejně také nepočest
nými skutky, jsou vesměs blízka příležitost a protož 1 samy
sebou nedovolený a hřišny.

Avšak obyčejně 1 slušné a počestné známosti přechá
zeji časem ve blizkou přiležitosť, trvají-li dlouho. Popud smysl
nosti, jejž působi bezprostředná přitomnosť, jest nejvice nebez
pečen; žádost tělesná může člověka tolik zaslepitl a strhnouti,
že již neslyší hlasu rozumu a svědomí a že zapomíná všech
dobrých úmyslů.

Pro nebezpečenství veliká a mnohá, bez nichž nebývají
známosti mladých lidí různého pohlaví, jest předůležitý úkol
duchovní správy, zkoušeti všeho, čim by tento pramen zkázy
mravní ve škodlivosti své obmezen býti mohl. Vyučování dle
stavů, zpovědnice a při náležité opatrnosti také škola podávají
duchovnímu správci časté a vhodné přiležitosti, aby s prospě
chem bojoval proti zlu tomuto. A poněvadž by bez pomoci a
přičinění rodičův 1 hospodářů všecko úsili duchovního správce
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jen skrovného užitku dosáhlo: třeba jest buditi v rodičích a
všech, kterým péče o mladé lidi náleži, smysl pro čistě mravy
mládeže, vědomí o jejich křesťanských povinnostech a té od
povědnosti, kterou na sobě maji*).

b) Zdroj mnohého zlého téměř všude jsou taneční zábavy,
obzvláště pak na venkově; jsou zajisté mocný podnět smysl
nosti a tělesných žádosti, zaváději k nestřidmosti, k domácím
krádežím a jiným neřestem. (Cosv. František Saleský **) piše
o nebezpečnosti této zábavy za tehdejších časů, to všecko až
dosud jest pravda, a protož duchovní správa pilný zřetel obrací
k tomuto zdroji zlého.

c) Jako velice na ujmu bývá mravům mládeže, když na
dilo do ciziny odcházejí: tak podobně v nebezpečenství se vy
dávají nedospěli pacholici a dospělé divky, když v městech omno
na řemesla se dávají, tyto pak služby hledají. Truchlivé zkuše
nosti svěděl o tělesné 1 mravní zkáze ubohých tvorů takových,
kteréž někdy nouze, někdy ješitnost, někdy přepiaté naděje
rodičů, někdy zištnosť a nesvědomitosť rozličných náhonči a
dohazovačův od krbu domácího odvádí a najistou záhubu vy
dáva. Duchovní správce všemožně se přičiňuj, aby rodiče a
ditky, kterým toho třeba jest, otcovsky poučil a varoval před
kládaje, že velmi málo jest těch, kteři se timto způsobem
nějakého štěstí dodělali, přemnoho ale takových, kteří se na
duši a na těle zahubili.

Podrobný popis všech utrpení, která očekávají českého
učenníka ve Vidni a všech nebezpečenství, ano téměř jisté
zkázy, kterým těžko jest možná vyhnouti se služebné divce
z českého venkova, pohne bez pochyby mnohými rodiči
a samými ditkami, aby upustili od úmyslu, který se v nich
jenom křivými představami a klamnými sliby vzbudil. Poně
vadž ale přece vždy se diti bude, že pacholici, jinoši a dospělé
divky do velkých měst se vydávají: mnoho na tom záleží,
aby sobě z domova nesli spasitelný dojem slova pastýřského,
kterým by co nejlépe pojištěni byli proti nebezpečenstvím,
den ode dne u velikých městech rostoucím. V pravdě otcovský
pastýř, kterýž malž dítky ve škole k sobě poutati umí a
mládeži vůbec přítelem laskavým jest, dovede toho snadno,
aby každý osadník, maje opustiti rodné místo, s duchovním

*) Srovn. sv. Františka Sal. Filothea, kn. 3. kap. 17. a sld.
**) Filothea kn. 3. kap. 39.
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otcem svým se rozloučit přišel; ano duchovní správce bude
hledati a nalezne přiležitosť, aby s odcházejícím ještě mlu
vitt mohl a jemu podle rozdilnosti věku a pohlaví ona nebez
pečenství na mysl uvedl, kteráž ho čekají, a spolu také pro
středky na ruku dal, kterýmž by nebezpečenství oněch ujiti,
nábožnosť a nevinnosť srdce zachovati mohl. — Velmi dobře
prospívá mladým a nezkušeným lidem, naleznou-li u velikém
městě člověka počestného, kterýž by nějakou aspoň dohlidku
nad nimi měl, obzvláště na počátku, dokud sami ze zkušenosti
nepoznají, čeho by se vystřihati a v čem by se obzvláště opa
třiti měli. Může-li tedy duchovní správce mladé osadníky své
někomu poručiti, neopomijej prokázati této služby milosrdné.

Toho zvláště potřebny jsou dospělé divky a těm také
bez obtiže lze prokazati tuto službu. Ve velkých městech za
jisté, jakož jmenovitě v Praze a ve Vidni, jsou katolické ústavy
zřizené k tomu, aby divky, ježto služby teprve hledat přišly
anebo z jedné vystoupivše, jiné posud nemají, ochranné úto
čiště nalezly buďto -za skrovný plat aneb za jisté práce, dokud
by se jim nenahodila služba, do které by bezpečně vstoupiti
mohly *).

d) Veliké zlo a příčina mnohé zkázy mravní jsou nočná
toulky mladého lidu zvláště na venkově. Neplecha tato má
mrzké náruživosti a nekázeň v rodinách za svoji příčinu 1 za
svoje následky. Hříchové nečistoty, opilství, marnotratnosť, do
mácí krádeže, zlehčování dnů svátečních, rozepře, rvačky, ob
meškávání modlitby, surovosť mravů a obyčejů provázejí tento
zlořád, jsouce přirozené ovoce jeho.

IV Pravidla opatrnosti při domluvě a pastýř
ském pokáránli.

Lidé života nekřesťanského, pohoršlivého, všecky podněty,
přičiny a příležitosti ke zlému jsou zvláštní předmět péče
pastýřovy, poněvadž on jest povolán, působiti ve jménu a na
mistě toho, kterýž přišel hledat a spasit, což bylo zahynulo *").
Bdělý a svědomitý duchovní správce usiluje zhoubný vliv

*) V Praze nalézá se nyní takový ústav u Milosrdných sester na Smí
chově blíže újezdské brány, Marianský ústav v ječné ulici; ve Vídni Marien
Anstalt, Rennweg III. Fasangasse č. 4.

**) Luk. 19, 10.
Skočdopole, Pastorálk: 15
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veřejných pohoršení, podnětův a příležitostí ke zlému zastaviti
aneb aspoň obmeziti k jednotlivcům se obraceje s náležitou
opatrnosti, aby je samé odvrátil od zlého, anebo v nich nalezl
pomocníky. kteříž by mu pastýřské působení jeho usnadnili,
tam zasahujíce, kamduchovní správce sám přímo zasáhnouti
nemůž».

Úplná nebo veliká nevšimavosť, lenivá nebo bázlivá ne
tečnost duchovního pastýře ku pohoršením, ku zjevným pod
nětům a „přiležitostem ke hříchu sama byla by pohoršení,
pončvadž velmi snadno by se ji tak rozuměti mohlo, že du
chovní sám zlého za zlé nepokládá. Naopak zase, napomenutí
vhodré působí dobré následky netoliko na osobě, kteréž týče
se bezprostředně, ale na celé osadě ; hřích zajisté, jejž duchovní
pastýř 1 kromě zpovědnice stihá, nepozbývá v mysli obecného
lidu šerednosti své tolik, jako by pozbýval, když by ani cirkev
nepodnikla proti němu, cožkoli v její moci jest.

Obecná povinnosť pastýřská, napominati a kárati chybu
jici a pohoršitele *), vztahuje se vůbec k těm, kteři jistě buďto
jsou v těžkém hříchu nebo v nebezpečenství, že v něj upadnou,
a spolu i v takovém stavu se nacházejí, že sami sebe zachrá
niti nijak nemohou anebo velmi těžko, nepřispěje-l jim ku
pomoci jiný, a zejména duchovni pastýř (nacházejí se in extrema
vel gravi necessitate).

Zvláště kárati náleží ty, kdo z nevědomosti a kdo ze
slabosti hřeší; takovíto bývají povahy lepší, snadno se ku
slibu nápravy skloňuji a při potřebné vytrvalosti pastýřově
1 skutečně se napravuji. Mladiky, při kterých dosti zhusta
nevědomosť a slabost přičina hřichu jest, napominá 1 kárá
duchovní správce, třeba by k rodině náleželi, která víry nedbá;
nenít se tu napominateli báti odporu, zloby, pohrdání, a třeba
by neprospělo napomenutí, nebude aspoň miti následků zlých.

Povinnosť pastýřského napomínání a pokárání neváče,
kromě zpovědi, k těm, o kterých nelze pochybovati, že by na
pomenuti neprospělo, napominaný snad ještě byl uražen a roz
hořčen. K takovým jest počítati: zpustlé lidi nevzdělané, ve
řejné lehké ženštiny, navyklé opilce a zloděje, lidi za
tvrzelé ve hrubých nepravostech, zbavené všeho lepšího
a jemnějšího citu, vůbec lidi napominané již častěji a vždy
marně; lidi, kteřiž víry nemají a knězem pohrdaji, zvláště

*) I. Timoth. 5, 1. a sld. Tit. 1. 9. a sld.



220

náležeji-li ke třídám vzácnějším. Obyčejně jenom neštěstí a
citelné rány, jež takové lidi zasáhly, mimořádné a dojemné
události. kterých svědci byli. obměkčují tvrdou kůru srdce
jejich, jsou jako poslové lásky boží, která i vzpurnou vůli
k sobě dohání.

Duchovní správce modli se sám i s lidem ve chrámě za
ty, kterých napominati nemůže, a zvláště pochází-li pohoršení
od lidi vzácnějších, neopomijej na kázaní při úkolu dobře vo
leném pověděti, proč ty a ty věci (vůbec povědomé) jsou hřích.
Takto bude lid varován před pohoršením, a dozví se o výtce
nepřímo a všeobecně učiněné i ten, koho se týče, buďto že
sám poslouchal kázaní, anebo že o něm mluviti uslyší.

S prospěchem může varovati, napominati a kárati jenom
ten duchovní pastýř, jehož veškerý život neúhonný a osobnosť
važena jest kterýž při domluvách a slovech kárných neporu
šuje vážnosti a lásky kněžské. Vtipkování o chybách káraných,
pichlavé sarkasmy, výsměch, vášnivý hněv, prchlivosť, odni
maji kněžskému slovu všecku vážnost, lahodnosť a působnostť*).

Za čelná pravidla vhodného působení skrze domluvu a.
kárání vůbec uznána jsou:

1. V každém připadě dbej duchovní správce nejprv dobře
vyzvěděti všecky okolnosti a nabytí plného světla o tom,
co se stalo anebo co se děje. Rovně tak všechen dalši krok
závisi na znalosti súčastněných osob, jejich poměrů životnich,
letory, zvláštnosti, předsudků, domýšlivosti anebo nedůtklivosti,
společenského postavení atp. Dobrá znalost věcí a osob jest
přirozená, ničím nenahraditelná podminka možného zdaru ve
všelikém podniku a jednání proti pohoršenim, nebezpečenstvím
mravné nákazy, přiležitostem a podnětům ke hřichu.

2. Duchovní správce nedávaj nasobě nijak pozorovati, že
by nechut měl, nelaskav a nepřízniv byl k lidem pro chyby
jejich osobní nebo že vinni jsou jistými, obecné mravnosti ne
bezpečnými okolnostmi. Dokud něčí hříchy a neřádný život
nejsou vůbec povědomy, nedávej duchovní správce na jevo, že
jemu povědomy jsou; dotud zajisté bude chybujicí zachovávati

*) Krásně dí sněm tridentský Sess. XIIT. c. 1. de ref.: „Saepe plus
erga corrigendos agit benevolentia, guam austeritas; plus cohortatio, guam
comminatio; plus charitas, guam potestas.“ — Sv. Vincenc Paulanský: „Il
faut étre tout ADieu, pour aider son prochain par une correction fraternelle“,
Ap. Dieulin. Le bon curé.
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zdvořilost a slušnosť k duchovnímu správel a nebude se mu
vyhýbati, dokud se domnivá, že tento nic nevi o zlých jeho
činech. Ano k takovým velice vlidně se chovej, a potřebuji-li
nějaké pomoci nebo služby v životě obecném, ochotně jim ji
prokazuj; tato zajisté obměkčuje a duchovnímu pastýři naklo
ňuje srdce předpojatá nebo zatvrzelá a podává mu přiležitosti,
aby promluvil důvěrně o věcech, na kterých mu záleží v zájmu
vyšším.

3. Vždycky jest duchovnímu správo: trpělivě čekati vhodné
přilečitosti a příznivých okolnosti, aby pak vážně a laskavě
upozornil, poučil, varoval, poprosil aneb 1 pokáral. Opira-li se
vážné a laskavé slovo pastýřské o slovo boží, prozrazuje-li to
nem i obsahem lásku, sdilnosť, upřímnou a nezištnou péči o blaho
těch, k nimžto směřuje—, má obzvláštní vahu, kteréž nesnadno
jest úplně a trvale odpor klásti. Přiležitosti takové skytá kaž
dodenní život, nahodilé setkání, duchovni služba prokazovaná
člověku, s kterým zvláště jednati třeba, nebo přátelům a do
máciímjeho; nehody a neštěstí, jež potkaly rodinu nebo jedno
tlivce. — Čím více zdá se přiležitost nahodilá, sama od sebe
přišlá, tim méně bude překvapen, v rozpaky uveden, popuzen
aneb uražen, s kým duchovní pastýř jedná o věcech zvláštních. —
Místa, ve kterých mnoho lidu pospolu pracuje (továrny, veliké
stavby domů, železných drah, mostů....), bez ostychu může
navštěvovatl duchovní správce, s majetníkem anebo dozorci se
srozuměv, nejprve jen jako divák; a když byl okolnosti seznal,
nebude nemožno působiti vhodným slovem v dělníky tu zaměst
nané, aspoň nepřímo a všeobecně mluvě o věcech jim obzvláště
potřebných a prospěšných.

4, Všeliké pokárání jednotlivců děj se soukromá a zůstávej
tajno. Pokáran-li byl jednotlivec veřejněpřed jinými, zatvrzuje
se; týž následek bývá, dozvidá-li se soukromě pokáraný, že
jiným pověděno bylo, co se mezi nim a duchovním správcem
událo. Ano nejen pokáraný, ale také ostatní pozbývají vážnosti
a důvěry k duchovnímu, kterýž neumí toho smlčeti, o čem
soukromi jednal s osadníky v duchovních záležitostech jejich.

5. Napomenuti a pokárání může se diti rozdílným způ
sobem, buďto že duchovní upozorňuje na zlé, kteréž jistá osoba
páše, nebo že nakloní někoho, aby jménem farářovým napo
menul, když by jeho zakročení neslibovalo zdaru nebo se zdálo
nebezpečno. Leckdy dobře působiti bude pokárání mepřímé,
kteréž v tom záleží, že duchovni správce mění své posavádní
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chování k vinnému, jinak pozdravuje nebo děkuje, nežli jindy
dělával, nezavádi hovor na potkání, zastavuje návštěvu jindy
ob čas konanou; ze změny takové poznává vinný snadno, co
asl to znamená a jaký toho účel. — V některých případech i
zdvořilým a srdečným dopisem napomenuti dáno býti může,
zejména při nemravnostech, ježto by těžko bylo dáti vytýkati
skrze matku, sestru, manželku ; v listu lze i na možné omluvy
chybujicího zřetel vzítl a ušetři se mu zahanbení neoddilné
od domluvy ústní.

Pokud se mládeže týče, napominána budiž za přitomnosti
rodičů, jsou-li dobři, divky zejména před matkou. Vůbec pak
třeba jest rodiše upozorniti nebo teprve je ziskati a nakloniti,
aby svoji povinnost konali, buďto sami nebo s duchovním pa
stýřem společně se namáhajice o zamezení těch věcí. které
mravům děti jejich nebezpečny a škodny jsou. Toulky nočni,
nebezpečné známosti, veselosti a zábavy mládeže a t. p. sotva
kdy podaří se duchovnímu správci zameziti, nepůsobí-li spolu
s nim rodičové a hospodáři.

6. Na způsob domluvy a pastýřského pokárání má nej
větši vliv rozdilnosť povahy, stavu, věku a pohlaví. Již apoštol
přikazuje*), aby starol napomináni byli jako otcové, mladší
muži jako bratři, starši ženy jako matky, mladší jako sestry.
S lidmi vzácnějšími zvláštní opatrnosti třeba jest. Posud-li víru
zachovali a nějakou vážnost ku knězi maji, lze napomenouti je
a pokárati, ale skromně, pokorně vice nepřímo, leckdy jen
způsobem prosby; stalo-li by se tak přimo, jako lze činiti u lidí
prostých, způsobila by samoláska nebo domýšlivosť jejich, že
by se rozhněvali. Nejednou bude možná jim poukázati na vliv,
jejž provozuji zlé příklady vyšších a vzácnějších na lid obecný
a kterak obecná mravnost valně se podporuje chvalnými při
klady a opravdovým pokáním zámožnějších a vzácnějších. Při
hrdých a prchlivých jen slovo velice mirné a laskavé může pro
spěti; tichým, skromným a bojácným třeba jest mysli dodávati
ujišťováním o důvěře v jejich ochotnosť ku slyšení dobré rady
a v jejich dobré smýšlení; při lehkomyslných obzvláště vytrva
losti třeba jest a způsobu přisnějšího; zaťvrzelýmhrozí se, pokud
možná hrozbu také uskutečniti, na př. že odepře se podpora,
kteréž vinný posud požíval od faráře neb odjinud; zarmouceným
a na duchu skleslým prokázati. jest účastenství a sdilnosť, nežli

*) I. Tim. 5, 1. 2.
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se k domluvám přikroči. Při mužích vůbec jest uživati slov
mírnějších a laskavějších; vice opravdově a odměřeně, ač nikoli
tvrdě sluší jednati s osobami ženskými, zvláště jsou-li mlady;
slova mnoho laskavá a sklonná mohla by od ženských osob
brána býti ne za důkaz šetrnosti, ale za jistou známku důvěr
nosti a to jistě na ujmu vážnosti kněžské

ď. Domluvy nebo kárání třeba jest knězi nejprve dobře
promysliti, zrale uvážiti a jistého postupu v nich šetřit. Nej
prve ktomu směřuje se, aby chybujici uznal chybu svou a pak
mluvi se k srdci jeho, aby přesvědčen byl, že prospěch jeho a
lidi jemu nejbližších sám toho nezbytně žádá, k čemu jej du
chovní správce dovésti usiluje. jakou škodu na cti, na statku
a jiných věcech sám béře nebo jiným působi, jak protivi se
jeho stavu, křesťanskému jménu, občanské cti ta věc, ve kteréž
posud chyboval a se proviňoval.

Nesnadno může dobře působiti slovo nevrle slyšané. A
protož opatrný duchovní pastýř nevnucuje se, ustává ve svém
úsilí a odkládá kroky další na budoucnost příznivější, narazil-li
z počátku na překážky veliké nebo až na tuhý odpor; avšak
co jen odložil, k tomu sa znova trpělivě navracuje, jakmile se
ukázalo nebo zdá se, že okolnosti jsou přiznivější.

Jde-li o zamezení zlořádů, ježto shledávají se při společné
práci nebo zábavě mnohých, jako jest v továrnách, divadlech,
hostincich, záleží velice na tom, aby pro dobré snahy pastý
řovy byli ziskáni majetnici, správcové, ředitelé a t p. Na těchto
hlediž duchovní správce dosáhnouti toho, aby sami ruky při
ložili a vlivem svým zamezili, což nenáležitěého jest a nebez
pečného.

S. Protl zlomyslným, zarytým a tvrdošijným pohoršitelům
osady nezřidka možno bude dovolávati se ochrany zákona, ve
řejné autority občanské, zejména proti rouhačům, rušitelům
klidu nedělního, tupitelům viry a výkonů posvátných. Znalost
trestního zákona, pokud se týče veřejné mravnosti, urážek ná
boženství, cti a dobrého jména, jest duchovnímu správci velice
potřebna. pro Kterouž příčinu 1 náleži, aby výtisk trestního
zákona nechyběl žádnému faráři. — Ve mnohých případech
pohoršlivých nebude těžko nebo až nemožno povzbuditi ně
kterých vážnějších mužův, aby sami žalobu na úřadě přednesli,
uzná-li se za nevyhnutelně potřebnou na zkrocení zlomyslných
urážek náboženství a veřejné mravnosti.
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Pomoci úřadův a vážnějších občanů častěji třeba jest do
volávati se proti souločníkům (concubinari). Nejprve ovšem
jest duchovnímu správci k tomu pracovati, aby oba vinnici se
napravili, hříšné spojení své zrušili nebo v manželství řádné
vešli. Jest-li manželství mezi nimi možno, usnadňuje jim du
chovní správce vedle přání a rozkazů eirkevních všecky po
třebné k tomu kroky. Při této péči namáhá se duchovní správce
všemožně, aby nejen zastaven byl hřích skrze manželství, alé.
aby oba vinni také se na duši v pravdě očistili a skrze pravé
pokání napravili dané pohoršení.

Nemohou-li souložnici vejiti v řádné manželství, obraci
se duchovní správce k úřadům, kterým policii mravní vykoná
vati náleži, k úřadu obecnímu a okresnímu hejtmanství. Ne
měla-l' účinku žádoucího ani žádost k okresnímu hejtmanství,
obrací se farář k biskupské konsistoři, kteráž pak dožaduje se
pomoci u vlády zemské (mistodržitelství). Obci naskytá se vedle
rakouských zákonů dvoji cesta u zakročení proti konkubinátu:
může vypověděti z obce souložníky (nebo jednoho z nich) pro
nezachovalý život, nemají-li tu domovského práva “); může 24
pověděti a zameziti souložníkům společný Život v zájmu veřejné
mravnosti, na základě dvorního dekretu ze dne 4. ledna 1825
a císařského nařizení ze dne 20. dubna 1854. Rozloučiti sou
ložniky mocně náleží okresnimu hejtmanství zvláště, když
obecní orgánové nedbají nebo nemohou učiniti, co jim by ná
leželo.

Toto zakročení proti souložnikům však jest po zákonu
možno jenom, jsou-li při něm okolnosti takové, že spolubyti
dvou osob různého pohlaví také před právem občanským za
konkubinát se považuje. Ministerstvo vnitřních záležitosti vy
hlásilo výnosem ze dne 27. července r. 1872. č. 9261., že spolu
bydlení dvou manželstvím nespojených osob nemůže samo
o sobě za konkubinat považováno býti, a že tedy obecní úřad
nemá v něm dostatečné přičiny, mocně rozlučovati osoby takové
anebo je z obce vypovidati pro nezachovalý život.

Za konkubináťt považuje sepřed právem občanským necudné
spojená, kteréž veřejnou mravnosť uráčí u protož 1 pohovšená
obecné vebuzuje. — Kdyby úřad politický zdráhal se v jistém
připadě uznati tyto znaky na jistém souložnictví skutečně po
horšlivém, bylo by možno u vyšší instance domáhati se zákon

sd

*) ČI. III. říšsk. zákona ze dne 5. března 1862. a Řád obecní.
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ného zakročeni, když by se žádosti (s rekursem proti nálezu
instance mižší) zároveň podáno bylo písemné vyjádření váž
nějších občanů, že v případě tomto skutečně shledávají urážku
veřejné mravnosti a že vzbuzuje se pohoršení v obci.

9. Možno-li duchovnímu správci s nějakou nadějí v dobrý
zdar pokusiti se o smíření roezvaděmýchčihhznepřátelených, spra
vuje se ovšem pravidly až posud uvedenými. Sťala-lí se urážku
jenom s jedné strany, vynasnažuje se, aby urazitele nak'onil
k odprošeni neb dostiučiněníi, uraženého zase k tomu, aby od
pustil a dostiučinění klidně a vlídně přijal Jsou-li urážky obu
polné, záleži dobrý počátek pokusu o smiření v tom, aby du
chovní spravce s každou stranou zvláště hovořil, ji se otazoval
a ji vyslechnul. Každé straně přej plné svobody, aby svou věc
přednesla, hlediž zachovati klidnou mysl, jak by koli nerozumně
a vášnivě mluvila nebo přepinala, ukazuj na sobě slovem
1 skutkem, že mu jde nejprve a jediné o pokoj, o blaho stran
obou. Mnohdy třeba bude laskavými a opatrnými otázkami
hledati opravy a doplnění v tom, co zdá se býti neúplné anebo
nepravdivě pověděné; neúplně pak a nepravdivě obyčejně vy
pravuje člověk o počátkua příčiněsporu a obapolných urážkách,
vinu všecku na jiného sváděje. Když byl stranu vyslechnul
a sám slova se ujímá, hledi nejprve omlouvati nepřítomného,
pokud bez ubližení pravdě možno jest, uznává, patrně-li o tom
přesvědčen jest, v čem přitomnému křivda se stala, ukazuje
ale také, v čem tento sám pochybil a vynasnažuje se, přivěsti
jej k tomu, aby také svoje pochybení uznal, předkládá mu slovy
srdečným:, že křesťané povinni jsou, napraviti křivdu bližnímu
učiněnou a odpustiti křivdy jim učiněné, ač chtěji-li sami do
sáhnouti milostl a milosrdenství u Boha. Shledává-li, čím tento
přítomný povinen jest druhé straně podle spravedlnosti, vý
kláda mu to vlidně a nakloňuje ho důvody vhodnými, aby sobě
umyslil tak učiniti.

Když byl s oboji stranou takto pojednal, mysli jejich
aspoň dilem ukonejšil a každou k tomu naklonil, že v něčem
ustoupiti a něčemu se podvoliti hotova jest, má je k tomu, aby
v určitý den k němu se dostavily zároveň (konfrontace). Účel
toho jest, aby se dokonalo a upevnilo smiřeni; a protož nebude
této schůze třeba, podařilo-li se plné smíření zjednati těmi roz
pravami, kteréž se dály s každou stranou zvláště. Došlo-li ku
konfrontaci, slyší duchovní správce pokojně a trpělivě nejprve
žalobníka a potom obviněného a nedopoušti, aby sobě do řeči
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vpadali anebo se v hádku dávali. Když byl každý svou věc
přednesl, ukazuje jim duchovní správce, v čem který chybil
a druhé straně ukřivdil, v čem který má pravdu a v čem nic,
kterými urážkami již každý sám sobě právo zjednával a proto
nyni již plného práva žádati nemůže. Velmi důrazně však při
pominá oběma, že by lásce křesťanské odporovalo, když by
každý na svém právu tvrdě státi a obapolné křivdy s největší
určitosti odvažovati chtěl. Proto však přece nezapomínáduchovní
správce, že netoliko láska, nýbrž i spravedlnosť ku křesťanským
povinnostem náleži; komu se křivda neb škoda stala, tomu
1 dosti učiniti třeba dle možnosti, on pak dokáže svojí lásky
křesťanské, odpoušti-li ze srdce a nestojí na přísném právu bez
milosrdenství.

Podařilo-li se duchovnímu správci porovnati rozvaděné
strany, žádá potom na nich, aby vyjádřily svoje smíření slovem
a podáním rukou. Mnohdy snad bude třeba, jim ještě vyložiti,
že pravé odprošení a smiření v tom záleží, abychom na pomstu
nepomýšleli, zlého nepřali, v srdci zášti nechovali a v obecném
životě se k uraziteli anebo škůdci zase tak měli, jako před ubli
žením bylo. Dobrá známka upřímného vyklizení nenávisti jest
prokazování obyčejných způsobů společenské zdvořilosti a pří
větivosti; kdo k těmto se odhodlati nemůže anebo s velikou
nechutí je koná, nemůže věřitl o sobě, že odpustil svému ne
příteli ze srdce.

Zvláště veliké opatrnosti třeba jest duchovnímu správol,
jest-li podnět k nepřátelství rozepře o vezdejší statky. V tomto
připadě zajisté nikdy nesluší jemu rozhodovati, na které straně
právo jest; dokud ještě čas postačuje, vykláda oběma stranám
laskavě, že právní rozepře jsou 1statku 1duši velmi nebezpečný,
že v hojnosti plodivají mrzutosť, nechuť, vášnivost a zaryté
nepřátelství, působí prozahálení času,útraty oběma stranám, že
přivedly leckdy ku křivé přisaze i člověka, který by se za celý
svět byl k mi nakloniti nedal, kdyby ho nezaslepila vášeň,
které časem ustavičně přibývá každému, kdo se pouští v soudy.
Všemi dobrými způsoby vynasnažuje se duchovní správce obě
strany k tomu nakloniti. aby sporu svému konec udělaly mirným
narovnáním, anebo že by podle rady apoštolovy “) sobě za roz
sudí zvolily některé muže počestné a spravedlivé. Kdyby
sporné strany nechtěly této rady uposlechnouti, klade jim du

*) I. Kor. 6, 5.
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chovní na srdce, že povinny jsou dle náboženství křesťanského
chrániti se všeho nepřátelství a hněvu, očekávati bez nenávisti
a zášti konečný rozsudek, miti za podobné, že nebude podle
nynější jejich naděje, a přijmouti jej potom bez nenáviděnií
strany vitězné. Leckdy vhod bývá napomenuti opatrné, aby
sporné strany nedávaly se štváti lichým přátelům, ale raději
aby uposlechly. co zdravý rozum, svědomi a nezištný duchovní
správce jim mluvi.

Kde často se přiházeji rvačky až 1 krvavé, tu dojista
ještě veliká surovosť mravů vládne. Proti zpustlosti takové
horli a brojí duchovní ze všech sil svých; vůbec povědomé
rváče třeba jest soukromí napominati a kárati, když pak jich
nelze obrátiti, nezbývá leč odepřiti jim svátosti, dokud by do
sebe nešli.

V O dobrém poměru farniho kněžstva k osobám
vliv na jiné majicim.

Odklizení a zam>zování podnětův a přiležitosti ke zlému,
domluvy a karáni pastýřské budou tim lépe se dařiti, čím vice
dojdou podpory a dilem 1 pomoci se strany lidi vážných, na
veřejné záležitosti nebo mnajiné lidi vliv majících. A protož
jest duchovnímu správci pečovati, aby s lhdmi takovými v do
brém poměru se nacházel.

1. Na každé osadě nalézají se osoby, kteréž více neb méně
vliv maji na jiné lidi anebo na veřejné, pro viru a mrav dů
ležité poměry. Rozmaniti úřadové a zřízenci státní, samosprávní
1 soukromí, starosta 1 zastupitelé obce a okresu, členové škol
nich rad, zámožný šlechtic a statkář, boháč vůbec, zaměstnavatel
rukou dělnických, advokát a notář, učitel a lékař, muž učený
a moudrý anebo za učeného a moudrého vůbec pokládaný,
soukromé osoby, ježto se v záležitostech veřejných, jmenovitě
politických a národních v popředí staví, jako poslanci, staro
stové spolků a jednot, žurnalisté atd., — jsou v našich dobách
mocnosti vyššl nad duchovního správce všude tu, kdež vládne
náboženská netečnost a kde náboženství valně pozbylo své
působnosti v zástupech. Ano takové osobnosti maji mocný vliv
na smýšlení, na duchovní a mravný život obecenstva také tu,
kdež náboženství ještě myslemi vládne. Vliv osob takových
žadáanezbytně, aby se duchovní správce vynasnažoval zůmyslně



290

a vytrvale býti s nimi za dobré, hledati miru a dobré vůle
s nimi.

2. Přičina toho zřejma jest; osobnosti ty zajisté mohou
velice škoditi působení pastýřskému a mohou mu i veliceprospět
Co se z obého skutečně stane, to. závisi nemálo na smýšlení
Jejich o duchovním správci a na poměru, v kterém jsou k němu
a on k nim.

Jsou-li osobnosti tyto netečny k náboženství anebo snad
až protivníci jeho bude působení jejich přímé 1 nepřimé na
velikou škodu víry a křesťanského mravu, maji-li zároveň ne
vážnost a nenávist k duchovenstvu místnímu anebo jsou-li
s ním v nepřatelství. V případě tomto budou až 1 mluviti a
dělati jenom knězi na vzdory, čehoby jinak byli nechali, kdyby
jich nepobádala nenávist a mstivosť drážditi a sužovati kněze.
Osobnosti takové používají každé přiležitosti, aby duchovního
v nevážnosť uvedly, podezřivají všeliké jednání a všecken život
jeho, zlehčuji věci svaté, roztrušují pomluvy a útržky proti
náboženství a cirkvi, rozšiřují frivolnosť u věcech náboženských,
znesnadňují a ztenčuji hmotné postavení kněze, pokud některé
přijmy a požitky jeho plýnou skrze ruce jejich. — A třeba by
ostatně nebyly víře odcizeny, neni-li mezi nimi a duchovním
správcem poměru vzájemné přizně, důvěry a blahosklonnosti,
uchází účelům pastorace a také osobnímu postavení farářovu
mnoho těch prospěchů, které by ze života 1 působení osob těch
jinak byly vzešly.

Umi-li však duchovní správce veškerou svoji osobnosti a
povahou, veškerým životem a jednáním dobyti sobě vážnosti,
úcty anebo až 1 důvěry a lásky osobností vliv na jiné majicich:
bude muza důležitou podporu veškerého působení pastýřského
ta přimá a nepřimá pomoc, které se na podporu dobrého a na
překážku zlého naditi a dožadovati může od osobnosti v úřadě
postavených anebo jinak moci a vlivem vynikajících, — osob
nosti pak netečné k náboženství leckdy k vůli váženému a
ctěnému správei duchovnímu nakloňují se k věcem úkolu
pastýřskému prospěšným, aneb aspoň se zdržuji takových, z kte
rých pohoršení du věřicímu a škoda duchovní pochází.

3. Co by slušelo a náleželo čímiti duchovnímu správci, aby
s osobami vliv majicími v dobrém srozumění byl, pojmouti
lze ve dvě zásady obecné: A. Duchovní správce odlož a pře
máhej zájmy a ohledy osobni, subjektivnou chuť a nechuť
k osobám a věcem, měj u všelikém konání a chováni svém na
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mysli úkol pastýřského úřadování a k němu spěj s horlivostí
opatrnou, v pokoře a lásce Kristově. B. Zdokonaluj a utvrzuj
se v osobních vlastnostech, které by vážnost a důvěru mohly.
buditi u lidi, jimžto kněžský karakter sám o sobě za málo plati
nebo za nic.

Z obecných těchto zásad vyplývají pro život praktický
užitečná 1 důležitá pravidla :

a) Duchovní správce nezanedbávej obyčejných způsobů
zdvořilosti ve společenském životě obvyklých, dbej dobrého
mravu společenského. Tento zajisté pokládá se na mnoze až
i za podstatnou čásť vzdělanosti, ano za vzdělanost samu; a
protož nedostatek a nedbání jeho nemůže leč na ujmu býti
vážnosti duchovního správce.

Mrav tento žádá. aby duch. správce, přicházeje na novou
osadu, navštívil přednější a vážnější osobnosti, jmenovitě re
presentanty úřadů zeměpanských, občanských a soukromých ;
aby se nevzdaloval slušné společnosti s osobami důležitějšími,
a kde s nimi ve společnosti jest, aby nedal na sobě spatřovati
rozdilu přiliš velikého mezi knězem v kostele a knězem v ži
votě obecném. Ovšem pak účastenství ve společnosti ani tuto
nesmi přecházeti v každodenní schůze pro zábavu; na těchto
zajisté nemůže duch. správci přibyti úoty a vážnosti u nikoho.

b, Podnikaji-li obce, úřadové, spolky neb vůbec důleži
tější osobnosti něco k účelům dobročinným, ve prospěch veřejný,
na ozdobu mista neb krajiny, na oslavení některé osoby atd.,
sluší dobře duch. správci, aby snahu jejich podporoval 1 ještě
když věc sama důležita není, avšak také neuráži slušnosti,
mravnosti, náboženství.

c) Co na osobách nějak vynikajících a v úřadě postave
ných jest hodno uznání a chvály, to duch. správce netoliko
v srdci uznávej, ale 1 před jinými za vhodné přiležitosti vy
znati a pochváliti neopomijej.

d) Osobám v úřadě postaveným, jmenovitě ve veřejném
úřadě občanském, prokazuj duch. správce vážnost a úctu, po
něvadž na dobré vůli s nimi velice záleží. Ačkoli pro poměr
dobrý nesluši ani osoby své snižovati ani věci svaté škoditi,
nicméně náleži duchovnímu správci až i s některými obětmi
a mnohým sebezapřením dbáti, aby nejen nepopuzoval úřadů
veřejných proti své osobě, ale aby je sobě naklonil tak, že by
mu vážnosti a úcty, aneb aspoň šetrnosti a slušného ohledu
odepříti nemohli. Nezřídka bývá to úkol nesnadný, ale málo
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kdy nemožný. Jest-li duchovní správce zdvořilý a úslužný,
nekritisuje a neodsuzuje-li úřadního jednání jejich, nevkládá-li
se v obor cizi, šetří-li v dopisech úřadních pečlivě slušnosti a
zdvořilosti, — nesnadno se přihodí, že by se nepotkal s po
dobnými ohledy k osobě své a k úřadu svému.

Opatrnosť, moudrost a střizlivosť duch. správce zvláště tu
se osvědčuje, když nemůže s dobrým svědomím vyhověti anebo
se mu jest postaviti na odpor přáním neb rozkazům úřadních
aneb jiných vážnějších osob. Sahaji-li na př. obecní zastupitel
stva v obor cirkevní, nezapomene duch. správce na svoji vyšší
povinnost aniž ji zapře, ač ovšem i v těchto případech jak
v ústním jednání tak i v pisemném všeho se vystřeže, co by
někdo za urážku osobní anebo za nedostatek úoty k autoritě
vyhlasiti s důvodem mohl.

e) Choulostivé jest postavení duch. správce, ději-li se
anebo trpi-li se od úřadů veřejných a vůbec osob vliv a moc
majících věc', které se víře a mravům křesťanským protivi
z kterých pohoršení a mravní zkáza vyplývá. V případech
takových nesmi duch. správce ovšem zůstati nečinný; ala také
žádá toho účel správy duchovní co nejvíce míti se na pozoru,
aby nepodráždil, nepopudil, neurazil a takto věci zlých ještě
nezhoršil. V trpělivosti a opatrnosti hledá cest a čeká při
hodného času, kterak by soukromě mohl působiti v ty, ktěrých
se týče; slovo vlídné a tonem srdečného zármutku pronešené,
prosba provázená zdvořilou omluvou, šetrné a shovivavé omlou
váni úmyslu při oněch politování hodných činech a t. p. — to
jsou nejvhodnější způsobové a prostředkové opatrné horlivosti
pastýřské, aby zamezeno aneb zastaveno bylo, čím leckdy
osoby důležité a mocné podvraceji a hubi mrav a život kře
sťanský.

f> Nastává-li, anebo jest se co báti, že nastane duch.
správoi roztržka nebo valnější nedorozumění s osobami vážněj
šimi, hlediž tento, aby ji předešel za každou cenu mravně
možnou, protože věci takové nikdy nebývají bez následků
zlých. Zapřiti se až do mezi nejkrajnějních, ano i pokořiti se
a netoliko na svém zdání, ale ani na svém právu osobnim
nestáti zarputile, bude v případech takových povinnosť pastýře
věrného, kterémuž nižádná oběť za přilišnou se nezdá. —
A povstalo-li rozdvojení, nepokládej duchovní správce nic za
tolik těžké, aby smiření a srovnání dosáhl zase, maje vždy na
očich, že poslal Kristus apoštoly své a jich nástupce jako be
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ránky mezi vlky, a že „vitězime nad vlky, pokud beránci jsme,
přemožení pak býváme. také-li vlky býti chceme, poněvadž
tuto bez pomoci nejvyššího pastýře Ježiše Krista zůstáváme,
kterýž ne vlky, ale beránky pase“ *).

K osobám vliv na jiné provozujicím sluší počitati vůbec
osoby mužské, obzvláště pak otce a hospodáře. Byl-li muž pro
věc dobrou získán, bývá vytrvalejší a stálejší, a maje vládu
v rodině a domě, vůli pevnější a rozhodnější, schopen jest,
aby podřízeným vůli svou za pevné pravidlo postavil. pevnou
rukou zlému se opřel a věci dobré se ujal. Duchovní správce
tedy k mužům dospělým se rád a často obracej, v soukromém
životě uživaje přiležitosti k rozhovoru. leckdy jen o věcech
všednich, aby takto nabývaje u nich důvěry a vážnosti, za
vhodných podnětů zacházeti mohl na věci důležitější, aaž toho
třeba bude, dovolávati se jejich spolupůsobnosti, zejména
proti zlořadům pohoršlivým anebo aby šťastně provedl obtižnou
věc dobrou. Pakli se muži ujali věci dobré anebo se opřel
zlému společně se svým duchovním správcem, jest obyčejně
pojištěn žádoucí zdar, a tento sám zase znova vzpružuje dobrou
vůli a vytrvalost. — Duchovní správce všude dávej přednosť
mužům, uchystej leckdy zvláštní pobožnosti jen pro muž, na
př. dne svátečního v určitou hodinu mšt s krátkou promluvou
jen pro muže, bez účastenství žen, mši na úmysl hospodářův a
otců za úrodu. za nemocné muže, za brance; pozvi ja ku při
pravnému vyučování postnimu a přihodnou dobu po denni
práci, ku zvláštní pobožnosti ke cti sv. Josefa, zemského pa
trona nebo jiného svatého, nad jiné blízkého mužům jistého
stavu **). Rovně tak prospěšno jest, radí-li se duchovní správce
s muži, tu o věci všední a hmotné, tu zase o vážnější, byť i rady
jejich nebyl potřeben; takto zajisté budi se v nich zájempro
věci a okolnosti, ježto se týkaji dobra veřejného vůbec. ve
řejné mravnosti a dobrého řádu; takto i se v nich budí sebe
důvěra, posiluje se mužná mysl a rozmáhá přichylnostť a dů
věra k duchovnímu správci.

*) S. Joannis Chrysost. hom. 34. in hoin.
**) Srovn. Valuy, I. c. str. 149.
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S 29. Zvláštní prostředky k buzení katolické uvědomělosti
a horlivosti věřících.

Jako všeliké působení pastýřské má svoji pevnou půdu a
spolu 1 záruku zdaru ve shodě s vůli Ježiše Krista a jeho cir
kve, pevně-li u víře, s pravou láskou a oddanosti lne duchovní
správce k cirkvi, a pudi-li jej horlivost pastýřská, aby neustá
vaje konati posvátný úřad svůj, dobré štipil, zlému překážel
a je vypleňoval*“): tak podobně 1 lidu křesťanskému prospívá
duchovní správa tou měrou, kterouž vědom si jest přislušenství
svého k cirkvi, ji se upřímně přidrži, horlivě a vytrvale všeho
se účastní a uživá, čeho mu cirkev podává ku pravému blahu
a věčné spáse jeho. Bez uvědomělosti katolické, bez církevního
smýšlení a bez horlivosti zrovna tak málo může křesťan vážiti
z pokladů cirkve, jako bez těchto vlastnosti působiti může du
chovní správce k dobrému a proti zlému. A protož jest. pře
důležitá stránka působení pastýřského, aby se budila v lidu
katolická uvědomělcsť a pravá horlivost náboženská. Zastávání
učitelského, kněžského 1 pastýřského úřadu, a jmenovitě kázání
slova božího a důstojné konání veřejných služeb božich jest
sice již samo sebou výborné podněcování uvědomělosti a horli
vosti křesťanské; ale poněvadž to s sebou nese přirozenosť
lidská, že věci obyčejné, byť i sebe výbornější a vznešenější
byly, nepůsobi dojmem tim, kterým dle objektivné povahy své
působiti mohou: třeba jest vyhledávati a použivati prostředků
zvláštních, právě k tomu vhodných, aby věřici k pilnému po
slouchání slova božího, k nábožnému a radostnému ve službách
božích účastenství, k častému a hodnému užívání svátosti,
k upřimnému a horlivému spolupůsobení s milosti boží podně
cováni a vedeni byli. Poněvadž prostředkové takovi obzvláště
to za cil maji, že povzbuzují a přiležitosti poskytuji k užívání
toho všeho, čim se jistě zakládá i rozmáhá křesťanská spra
vedlnosť: leží na biledni, že jsou v katolické pastoraci velice
důležiti a že cirkev svoji pozornost k nim obraci, jich bedlivě
i moudře užívati a k užívání schvalovati nepřestává. Některé
z prostředků těchto hodi se všude a vždy, a protož také nále
žeji k obecné duchovní správě katolické cirkve; k jiným pak
obzvláštní potřeby a poměry času a mist dávají podnět a ta

*) Jerem. 1. 10.
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kové bývají od sněmů, papeže a biskupů schvalovány aneb
prostě nařizovány; také opatrnost a horlivosť jednotlivých
pastýřů sama hledá a zkouší toho, co by se v určitých okol
nostech za vhodné k oživení horlivosti a k osvěžení života
křesťanského zdálo. U volbě prostředků takových jsou duchov
nimu správci obecná církevní praxe a neklamné zásady kře
sťanské za pravidlo, aby neuchýlil se od du ha Kristova a jeho
cirkve v tom, což podniká s dobrým úmyslem ku zvelebení
života křesťanského na osadě.

Vyhledávati a uživati prostředků povzbuzujicich k dobrému
nikdy cirkev neustane; neboť nejen v obecné přirozenosti a
povaze člověka, ale 1 v rozmanitých poměrech občanského a
společenského života potřeba jejich se zakláda, a poněvadž
tento život ustavičným proměnám jest podroben a tyto zase
v život náboženský působí: bude vždy toho žádati účel pasto
race, aby hledáno a užíváno bylo těch prostředků, kterými by
se křesťanský lid k tomu podněcoval a povzbuzoval, aby
upřimně k cirkvi Inul, dle učení jejiho a s milosti podávanou
křesťansky spravedlivý život vedl a v něm se rozmáhal.

K povzbuzujicím prostředkům, kterých všude a vždy uži
vati lze, náležejí: dobré knihy a časopisy, mimořádné pobož
nosti a výkony náboženské, domáci misie a duchovní cvičení,
nábožná bratrstva, jednoty a spolky.

I. Dobré knihy a časopisy.

Vzácná podpora smýšlení a života náboženského jsou
dobré knihv. „Nyní vice nežli jindy třeba jest, aby duchovní
pastýři měli po ruce buďto v knihovnách farních anebo ve
své bibliotéce jistý počet knih dobrých, kteréž by mohli půj
čovati některému z osadníků podle zvláštních jeho potřeb.
Toto jest dilo pastýřské horlivosti, na kterém. záviseti může
spása leckteré duše.“

„Skládá i rozšiřuje se mnoho spisů špatných ; skládejme a
rozšiřujme dobré.“

„By Bůh před námi otevřel vnitřnosti duši, podivili bychom
se, vidouce tu, jak veliký jest počet oněch kteří obrácení a
spasení své maji děkovati dobré knize“.

Ale knihy, kteréž rozšiřujeme, radice, půjčujice, darujice,
nechat skutečně dobry jsou. Majice na zřeteli jinochy a panny,
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nedůvěřujme oněm prý mravným románům, kteréž, byť i ne
byly raskrze špatny, přinášejí aspoň tu dvejí a velikou nehodu,
že porušuji ducha 1 srdce. Ano nedůvěřujme i některým knihám
náboženským. Knihkupectví, bohužel i sama lepši, v ohledu
tomto přilhš málo střežená, vrhají každý rok do světa, do
řeholních domů, do farnich knihoven, k udělování odměn, na
tisice malých knižek nábožných, kteréž nemají ceny, poučení,
správnosti, a jsou plny myšlének neurčitých, přepinání směš
ných, citů nepravých; těmito věcmi porušuje a snižuje se nábo
ženství, kazi se nábožnosť, odvraceji se vážní lidé, pohoršují se
osvícení křesťané; ony jsou jakýs druh jemné tráveniny pro
duše. Vyobcujte tyto knihy a dávejte vždycky přednostíknihám
za dobré uznaným před takovými, kteréž nemají pro sebe jiné
vnady kromě novosti“ *).

výmluvné toto vzbuzování k obětavé a neúnavné činnosti
jest věrný ohlas všeho, což cirkev radi a přikazuje za věc uži
tečnou a potřebnou k obraně víry a ku šťastnému boji proti
největším nebezpečenstvím jeji Živosti a neporušenosti. Tak
mluví nejvyšší hlava cirkve v allokucich, v encyklikách, v řečech
k deputacim, v brevich k biskupům jednotlivým a episkopátu
celých provincii, k jednotám i spolkům katolickým, vynikajícím
laikům ; tak mluvi biskupové všeho světa v listech pastýřských
a kdykoli slovem živým hovoři k diecesánům svým. Obětavá
činnost, neunavená práce a péče o zachování víry, o zachránění
společnosti a vzdělanosti křesťanské, zmužilý boj proti novému
pohanství a nevyhnutelnému následku jeho, proti barbarství
synů přírody toť jest heslo katolického světa.

Zbraň nejvydatnější proti špatnému tisku jsou knihy a
časopisy dobré. Rozšiřovati mezi lidem dobré čtení jest za těchto
dob velice vážná povinnost duchovního správce. Cirkevní auto
rita klade velikou váhu na přímé a nepřímé působení ducho
venstva 1 lidu katolického proti špatnému tisku zvláště skrze
všemožné podporování dobrého tisku. Pius IX. a Lev XIII. pře
mnohými způsoby dali na jevo, kterak pokládají za věc důle
žitou a záslužnou, působi-li kněží a laikové prostředkem časo
pisů, brožur a knih, poctili vynikající publicisty katolické po
chvalnými listy a mnohým vyznamenáním. Cirkevní sněm
pražský **) vzbuzuje kněžstvo 1 lid věřící, aby horlivě podpo

*) Dupanloup, Entretiens sur la prédication populaire, str. 125.
**) Cone. Prag. Tit. IT. c. 4. str. 49.

Skočdopole, Pastorálka. 16
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rovali úmysly a činnost jednotlivců i spolků vydávajicich dobré
spisy na obranu náboženství a k positivnému vzdělání viry,
dobrých mravů a vědomosti vůbec užitečných, v duchu kře
sťanském. Za věc velmi užitečnou odporučuje společnému sna
žení kněžstva i laiků zakládání knihoven farnich a zásobeni
jich dobrými plody literárními, kteréž by se ku čtení zapůj
čovaly“).

Usili duchovního správce o četbu dobrou a timto skutkem
již i práce proti zhoubnému tisku může se potkati se žádoucim
zdarem, jenom když propůjčuje se za prostředníka, sám potřebné
kroky čině, aby se osadníkům dobré časopisy a knihy do rukou
dostaly. A protož bedlivý duchovní správce ochotně se nabizi
k dopisům a zásylkám na knihkupectví a časopisecké admini
strace, sám 1 časopisy a knihy na jméno své objednává a pak
jednotlivcům rozdává, té opatrnosti při tom šetře, aby měl
seznam těch, pro kteréž knihy neb časopisy jemu se zasýlaji,
a takto 1 důkaz, že s knihami a časopisy neprovozuje obchodu,
ale jen službu prokazuje osadnikům.

II. Mimořádné pobožnosti

Obecná zkušenosť, že věci formou nové a svým obsahem
k jistému zvláštnímu cili se nesoucí, veliký dojem na člověka
dělají a jej 1 k jasnému vědomi o cili povšechném přivádějí
1 k rozhodnější o něm práci podněcuji, potvrzuje se také v ži
votě náboženském. Z této pravdy sama sebou vysvítá užitečnosť
1 potřeba kromobyčejných, mimořádných pobožnosti a výkonů
náboženských, kteréž, přiměřeny jsouce obecné povaze doby,
poměrům času a mista a zvláště na zřeteli majice jednotlivé
stavy, společenstva neb jednoty, k tomu čeli, aby zabraňovaly
netečnosti u věcech křesťanského života, probuzovaly a oživo
valy smysl náboženský vůbec a v jistém určitém směru zvláště.
Mimořádnými pobožnostmi a výkony náboženskými vyko
naly se již věci veliké v rozličných dobách života církve
katolické; ony bývaly jako kvas, kterým nový život byl pro
buzen. A protož velice prospívá, aby duchovni správce nejen
seznati, ale též na své osadě zavésti dbal, cokoli z oboru toho
buďto již v pastoraci časů minulých se za užitečné osvědčilo,
anebo v časech novějších od hlavy cirkve, sněmův a biskupů se

*) Arcidiecésní synoda pražská r. 1873. vydala statut o knihovnách
farních.
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nařizuje, nebo k čemu radí mužové, proslulí jak učenosti tak
j smýšlením katolickým.

Jednotlivé doby a části roku církevního, mistni starobylé
zvyklosti, obzvláště pak mimořádné události a patrné soudy
boži, jako jsou: drahota, nakažlivé nemoci, škody a zpousty
živelné, válka atd., poskytuji vhodné přiležitosti, aby s mimo
řádnými pobožnostmi a výkony, za jistý delší čas trvati maji
cimi, počátek učiněn byl. Mohou však prospěti skutečně a pro
náboženský život miti následky, jsou-li u vnitřní spojení uve
deny nejen s povahou a významem času, ale také, a to zvláště,
s takovou pravdou náboženskou, která na celý život křesťanský
provozuje vliv rozhodný. Kterou pravdu zvláště by třeba či
vhodno bylo skrze mimořádné pobožnosti a při nich na mysl
uváděti a se stránky praktické vštěpovati, o tom rozhodují
duchovní potřeby osady celé anebo velké části jeji. Potřeby
tyto zajisté samy ukazují na cil, ku kterému směřují mimo
řádné pobožnosti a výkony, ač ovšem nikoli třeba neni, aby
duchovní správce již napřed oznámil, čeho chce mimořád
nými pobožnostmi na své osadě dosáhnouti.

Při pobožnostech, ježto se druží k jistým dobám a svátkům
roku církevního, především záleži na tom, aby duchovní správce
sám dobře pojal a pochopil, co význam jistě doby má v sobě
povzbuzujícího a vzdělávacího, a jak by z toho bylo lze Ko
řistiti pro zvláštní účely a jmenovitě pro vzbuzování činné
horlivosti křesťanské. Totéž plati o všelikých jiných podně
tech a přiležitostech, za kterými se k mimořádným pobož
nostem a výkonům náboženským sahá. Čas adventní a vánočná
na př. výborně se hodí, aby skrze zvláštní pobožnosti, spojo
vané s kratkými promluvami, se skutky kajicnými a milo
srdnými atd. vštěpoval se o rodině a vychování mladých členů
jejich, o dobré kázni v rodinách, pravý křesťanský názor a pro
buzovala se horlivost a svědomitost rodičů, pěstounův a hospo
dářů v dobrém vychování mládeže a ve stálém bděni nad mravy
jejimi. Téhož času anebo také času postního lze užiti, aby mi
mořadnými pobožnostmi na srdce položena byla pravda, že člo
věčenstvo bez Krista ve tmách a ve stinu smrti sedělo a zase
by tam jistě uvedeno bylo, když by každé pokolení nehájilo
a nebránilo svaté viry Kristovy, pevně ji držic, jak by koli
svět ji v lehkost uváděl.

Též jednotlivé cnosti a dobré skutky, které v životě kře
stanském nad jiné důležity jsou, bývají za předmět a cil
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zvláštních pobožnosti v jednotlivých dobách roku cirkevniího
anebo na svatky, celé oktávy a novény svatých. A podobně
zase svátky některých svatých a zvláštní úcta, kterou k nim
chová v jednotlivých zemich neb krajinách lid křesťanský, nejen
na jisté cnosti a dobré skutky zřetel obraceti dovoluji, ale i na
základy a nejpilnější potřeby života křesťansky spravedlivého
a života cirkevního. Bohu samémuvědomo býti může, co pro
spěly panické čistotě a blahu křesťanských rodin mimořádné
pobožnosti na uctění neposkvrněné Matky boži, svatého Aloisia,
strážných andělů; v kolika srdcích probuzena 1 oživena vira
křesťanská mimořádnými pobožnostmi k patronům zemským,
jako v Čechách obzvláštní úcta a láska ke sv. Václavu a Janu
Nep.; co přispěly k obnově katolického smýšlení pobožnosti
a dobré skutky ke cti sv. Michaela, ochránce katolické cirkve,
sv. Josefa a j. v.

Velice prospívá k osvěžení ducha 1 k roznicení srdce,
oslavuji-li se v chrámě a mimo chram některé cirkevni svátky
co jen možná důstojně, ba i nádherně, způsobem nad obyčej
daleko vyvýšeným, za použitím všech po ruce jsoucich pro
středků, ježto by dojem učiniti, posvátnou radosti naplniti
a takto přichylnost a lásku k náboženství a službám božím
buditi schopny byly*). Člověk vůbec nechápe věcí duchovních
a nadpřirozených bezprostředně; věci viditelné, názorné jsou
psychologický prostředek, aby povznešen byl v obor vyšší,
smyslům a smyslné žádosti nepřistupný. Kde celý čas, rok po
roce, všecko jen v obvyklých kolejích všednosti se pohybuje
váhavě a nedbale, tam nezbytně nastupuje ocháblosť, vlažnosť,
netečnost.

Doby všeobecných útrap a běď činí člověka velice náchyl
ného, aby se poučit dal o vážných pravdách, aby se v po
božnosti utvrdil, skutky sebezaporu a kajicnosti, obětavosti a
lásky křesťanské konal. Obecná historie církevní a pisemné pa
měti jednotlivých osad dosvědčují, že katolická pastorace ni
koli bez povšimnutí nenechávala mimořádnýchudálosti radostných
1 truchlivých a že jmenovitě tyto vždy sloužily za podnět k mi
mořadným pobožnostem a výkonům, kterými se náboženský
život znova probuzoval i posiloval, důležité pravdy a zásady
křesťanské hluboko vštěpovaly.

Velmi přihodná doba ku probuzování křesťanského smý
šlení a k utužování života spravedlivého jsou milostivá léta

*) Berardi, Examen confessarii et parochi $ XVI.
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(gubilaeum). Hlas nejvyšší hlavy církve a zvláštní ten úmysl,
na který se konaji jubilea mimořádná, ukazuje dostatečně,
co sluší duchovnímu správci na zřeteli míti a kterak by osvě
žitl mohl náboženský život osady své

Ku probuzení a osvěžení náboženského života v jedno
tlivcich skrze mimořádné pobožnosti, jposty, almužny a vůbec
milosrdné skutky atd., dobře používati lze soukromého vyučovámá,
kterým duchovní správce připravuje na velikonoční zpověď,
na biřmování anebo na manželství takové osoby, kteréž velice
neumělé jsou v náboženství, ale veřejného vyučování účastniti
se nemohou buďto nikdy anebo jenom velmi zřídka. Náležejí-li
osoby takové ku stavům vyšším anebo ke třidám zámožnějším,
jest jim obzvlaště třeba takových mimořádných pobožnosti a cvi
čení, kterými by křesťanské smýšlení jejich ož'tveno a pro život
křesťansky spravedlivý zůrodněno bylo*).

III. Misie a cvičeni duchovní.

K mimořádným pobožnostem a nábožným výkonům vedou
a Samy jeden z nejlepších prostředků povzbuzovacich jsou misie
domácí a cvičení duchovní (exercicie).

1. Miste domácí (vniterné) jsou veřejná duchovní ovičení
pro celou osadu a mají za cil, aby ducha křesťanského vzbu
dily, k čilému životu náboženskému roznitily. Nějaké stopy
misil nalézáme již ve starém zákoně, kdež vypravuje se**), že
Josafat král poslal pět knižat svých, aby učili v městech jud
ských, a s nimi devět levitů a dva kněží. „A ti učili v Jud
stvu lid, majice s sebou knihu zákona Hospodinova.“ V kato
lické cirkvi byly misie od dávných časů v obyčeji; zejména
řadové dominikánský, františkánský a jesuitský měli za nej
přednější úlohu svou působení misionářské. Doba rationalismu
a josefinismu zastavila misie v mnohých státech evropských;
ale jakmile cirkvi nějaké aspoň svobody dopřáno, ihned
obživly znova a biskupové, církevní sněmové a papežové na
pominají k nim velmi často ***).

Jako každá věc katolické cirkvi prospěšná četné odpůrce
a protivníky nalézá, tak podobně také misie. Dobře řící lze,

*) Srovn. Amberger, Pastoraltheologie, III. S 229.
**) 2, Paralip. 17, 7—).

**) 9, Alphons, Homo apostolicus tr. VII. c. 4. n. 31. Conc. Prag.
Tit. III. c. 10. str. 102.
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že všecky námitky proti misiim, pokud nevycházejí ze smýšlení
nekřesťanského a ze zášti proti katolické cirkvi, vesměs na
neznalosti spoléhají; a protož i četné příklady máme, že mnozt
z těch, kteří rozhodní odpůrci misil byl, ve příznivce a zasta
vatele jich se obrátili, jakmile se jim naskytla přiležitosť, aby
jednou při misii byli a se o blahodějném působení jejim
přesvědčili.

Užitečnosťmisii nejprve v tom se ukázala, že všude měly
za účinek obrácení mnoha lidi takových, kteři pokojně a bez
výčitek svědomí žili ve hříšich smrtelných a působenim oby
čejné duchovní správy nikdy nebyli dotknuti; ano nejedna
osada zpustlá a dlouhaletou netečnosti zanedbaná misiemi
k čilému životu církevnímu probuzena byla. Všude také spatřo
valo se, že misie způsobily navracování nespravedlivého statku,
smiřeni nepřátel, zastavení škodlivých nešvar a zlořádů.

Nejvice ale v tom se osvěděila výbornost misii, že ná
božnosť, katolická uvědomělosť, kázeň křesťanská 1 křesťanský
řád v domech a rodinách. staré nábožné obyčeje, kteréž v mno
hých krajinách buďto. již vyhynuly anebo hynou, zase probu
zeny a znova oživeny bývají. Tento užitek bývá také stálý;
nebot obyčeje a. zvyky, jsou- jednou zavedeny, nesnadno
vytráceji se z života veřejného a soukromého zase. Ano tento
užitek jest na mnoze vlastní plod misií; ani nejhorlivější
duchovní správce nebude moci způsobiti obnovy takové tolik,
jako misiemi lze*).Misiejsouvmnohémohledupolřebanevyhnutelná| Za
jedno každému, i lepším a nejhorlivějším lidem, potřebi jest
mimořádných prostředků k osvěžení a obnovení ducha; za
druhé pak v dobách tolik pohnutých, jako naše jsou, ukazuje
se všeobecná potřeba mimořádné posily proto zvláště veliká,
poněvadž velmi četné útoky ději se odevšad na život kře
sťanský a mnohé překážky jej utlačují a hubí. „Čím úsilovněji
za těchto časů zlý nepřitel pokolení lidského se vynasnažuje,
aby na poli božím koukole nasil a den o:le dne novými pokusy
duše převraceti usiluje: tim častěji třeba jest pomoci svatých
misii, kterýmiž, jako nějakým novým a mimořádným úsilím
péče duchovní, třeba jest pole Hospodinovo čistiti a zdoko
nalovati **).

*) Dieulin, Le bon curé II. chap. 11.
**) Cone. Prag. L. c.
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A protož 1 svědomitý duchovní správce považuje za svoji
povinnosť, abý osadě“své zjednal dobrodiní misie; tak'o nejen
poslouží osadě své výborně, ale 1 sam sobě ulehčí počet, kterýž
jednou vydavati bude z vladařství svého.

K odbývání misie vyžaduje sobě duchovní správce po
volení biskupova dřive nežli počne vyjednávati s misionáři,
anebo když byl s těmito se již dohodl. Spolu se zmocněním
misionářů ke zpovědem dává biskup také plnomocenství zpo
vědnikům k rozřešování z reservátů. — Výnos minist. vnitřn.
záležitostí ze dne 4. dubna r. 1854. ukláda politickým úřadům
péči, aby za misie na blízku m sijnich pobožnosti a dokud tato
trvá, nekonaly se hlučné zabavý a hry. Za touto přičinou
ohlašuje duchovní správce na příslušném okr. hejtmanství,
v které dni se misie konati bude).

Úkol duchovního správce stran misie nejprve ten jest,
aby osadu na m připravoval. když nastává. Vysvětluje osad
nikům, v čem misie záleží a jaký jest účel jeji; nalézají-li se
mnohé předsudky a bludná domnění o misli, třeba jest vy
vraceti je způsobem klidným a poučným. Také vykládá, že
doba misie bude pro ně doba milosti a vzbuzuje všecky dů
razně, aby této milosti, která pro mnohé snad již poslední bude,
ku spasení svému horlivě uživali, kázání a všeliké jine pobož
nosti ochotně navštěvovali, od praci a zaměstnání obyčejných,
co nejvice jim bude možná, ustáli a jenom nejdůležitějším
úkolem svým, péči o věčnou spásu svou se zaměstnávali.
„Před misii vzbuzuj duchovní správce děti a nábožné lidi
k modlitbě za požehnaný zdar; navštiv úřadní osoby, ředitele
a představené v dilnách, vůbec ty, kteří dobré věci prospěti
nebo škoditi mohou“**).

Za trvání misie pečuje duchovní správce ve srozumění
s misionáři o to, aby všecko v naležitém i vhodném pořádku
se dálo a všem členům osady možno bylo sůčastniti se; dobrý
pořádek zajisté a kázeň náležitá velice k tomu přispívají, aby
prospěch byl veliký a obecný

Nejdůležitější však úloha duchovního správce počíná se po
msi; záležit na tom, zachovati to dobré, což misie způsobila,
1 udržeti osadu při jejich úmyslech dobrých a při jeji horli
vosti. „Po misii modli se a bdi, napominej a zapřisahej;

*) Ordin. list buděj. 1855 str. 124.
i*) Valuy, L c.



248

neboť nyní jest doba kritická. Odbývej devitidenní pobožnoť
a zařiď společná přijimání, aby povzbudil k vytrvalosti“ *).

Neni dosti na tom, aby sázeno bylo, třeba jest i zalévati.
Obnoviti ducha, oživiti křesťanské smýšleni, zasazovati dobré
úmysly, jest úkol misionářů; farařova úloha jest, zalévati a
pečlivě pěstovati aby nové štípení rostlo, se dařilo a hojné
ovoce neslo. Po misii nalézá duchovní správce dobře upra
venou a vděčnou půdu pro své působení, nalézá srdce náchyl
nější, a nic-li jim samým nescházi, bude mu možno, způsobiti
mnohé věci dobré. kterých by bez misie snad nikdy byl ne
způsobil. Zvláštní prostředkové, kterými lze zachovati a roz
máhati užitky misie, jsou ty, kterých používala a po sobě za
nechala misie sama : určité pobožnosti domácí a společné ve
chrámé, navštěvování velebné svátosti, modlitba růžencová,
časté přijímání svátosti pokání a oltářní. K trvalému pojištění
užitků misie velmi prospívá renovace po nedlouhé době a
nova misie po několika letech. Kde duchovenstvo se nepři
čiňuje horlivě o zachování osady v dobrých úmyslech a po
božnostech, ježto se při misii počaly, tu ovšem za krátký čas
se opět navrátí stav předešlý a misie vyjde na zmar**).

V některých zemich spojují se horlivi kněží jednotlivých
okresů, aby na vzájem konali misie na svých osadách. Tuto
praxi schvaluje sněm pražský: „Nedostává-li se dělníků, kteří
by slibem řehole k této službě byli povoláni. dobudou sobě
veliké zásluhy kněží správou duchovní na rozlěných mistech
zaměsinaní, když by, v jedno se spojivše a uradivše, svaté
misie střídavě po svých osadách konali.“

2 „Jako misie všemu lidu křesťanskému, tak jednotlivým
laikům prospivaji ku spáse cvičení duchovní. Obzvláště lidem
vzdělanějším naskytají se rozličné přiležitosti a pohnutky k nim,
ano naskytá se 1 potřeba jich, nejvice když v nový stav života
vstoupitl anebo generální zpověď skládati chtěji Na cil a konec
tento žádáme, aby u větších městech a na jiných mistech,
kdež vice kněží se nacházi, svaté triduum ve svatý týden anebo
aspoň vůbec v čas velikonoční konáno bylo. Abychom 1jednot
livým laikům, kteři by žádostivi byli soukromého na duchu
obnovení, pomoc učinili, domáháme se ve jménu Páně služby

*) Valuy, L c.
*+) Naučení biskupa Jirsíka v Ordin. listě buděj. 1857 str. 75., co činiti

jest duchovnímu správci před mislí, za jejího trvání a po ní.
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adů řeholnich, žádajice, aby v mužských klášteřich mužům,
klášteřich jeptišek ženám, ale kromě porušení klausury a

řeholní kázně, podána byla přiležitostť ku hledání a nalezení
posvátné samoty, a zároveň aby k tomu cili pohotově byl
mistr duchovního cvičení“*),

<A*K

IV. Cirkevní bratrstva.

K nejstarším prostředkům, jimiž budí se a živí horlivost
náboženská, náležeji zbožné jednoty či bratrstva. Bratrstvo jest
dobrovolná, skrze církevní vrchnost povolená, pod jeji správu
postavená a k jistému chrámu příslušná společnost věřících ku
zvláštním skutkům nábožnosti nebo křesťanské dobročinnosti.

Bratrstva jsou přirozený plod náboženství křesťanského,
jehož praktická stránka vůbec na zásadě pospolitosti a vzájem
nosti spoléhá. Na počátku byla cirkev sama jedno bratrstvo;
neboť všickni věřici se účastnili veškerého života křesťanského
a společně s duchovními správci horlivě pracovali o církevním
úkolu, zájmy cirkevní považujice každý za svoje vlastní, sva
tost života za úlohu. kterou na sobě prováděti měljeden každý
sam a v kteréž podporovati jej všickni za povinné se poklá
dali. V pozdějších dobách spatřujeme mnohé na pouštich a
samotách, kamž odebrali se, aby buďto sami anebo společně
S jinými téhož ducha lidmi o spasení svém pracovali a bližním
prospivali. To byli první počátkové řeholi, kteréž všecky maji
za cil, aby údové jejich v jednom duchu o spasení svém praco
valil a bližníiho vzdělávali. duchovním a tělesným potřebám
jeho pomáhajíce a přikladem vyšší dokonalosti své jej ku
spravedlnosti křesťanské vzbuzujice. A jako se v řádech spojo
vali muži a ženy, aby snáze svoji spásu opatřili, bližním ob
zvláště v jistých potřebách obětovnou láskou prospěli a cirkvi
za mohutnou podporu byli: tak podobně sdružovali se záhy
snahou „kněži, řeholnikův anebo 1 laiků lidé světští v jednoty,
kteréž sobě za cil položily, pěstovati křesťanský život jistými
pobožnostmi a skutky dobrými a společně namáhati se o ně
který jistý účel, kterýž, jak by koli rozdilný a rozmanitý
byl, vždy přece k tomu čeli, aby život křesťanský se rozmáhal
1 utvrzoval, přikázání boží a církevní věrně plněna byla.

Od věků přispivala bratrstva velice k rozmáhání pobož
nosti, lásky a všeliké cnosti křesťanské. Protož 1cirkev vždycky

*) Conc. Prag. I. c.
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podporovala vznik a zdar jejich, propůjčujíc jim znamenitých
privilegii a milosti duchovnich.

Cirkevní bratrstva rozmanita jsou dle účelu 1 dle pojmeno
vání; nazývají se kongregace. jednoty, spolky, aniž by pojmeno
váni to znamenalo jinou věc, nežli obecné jméno bratrstva. V
cirkevni řeči nazývají se Archiconfraternitates, Confraternitates,
Sodalitates, Sodalitia.

Za dob staršich, zejména ve středověku, zasahovala cir
kevní bratrstva mocně a působně v život církevní a sociální.
Mělat obyčejně za účel, prokazovati skutky milosrdenství a
křesťanské lásky jednotlivcům, rodinám, celým obcim a zemim,
a prokazovala je na veliký prospěch blaha veřejného“). Staro
bylá bratrstva měla ve svých kostelich a kaplich vlastní svoje
oznaky, účastnila se veřejných procesi ve zvláštním obleku
bratrském, vládla nezřidka 1 nemalým jměnim, ježto jim z od
kazův a zbožných nadání připadlo; volila své ředitele a úřad
niky, mnohá 1 své zvláštní kaplany a zpovědníky měla, kterým
duchovní správa v nich náležela. Bratrstva, jakáž za těchto
časů zejména v zemich střední Evropy rozšiřena jsou, pohybuji
se v mezich užších i stran účelu i stran vnější formy své.
Majit na většim dile za nejbližší účel náboženské vzdělání
a zdokonalení členů svých, za prostředek uživajíce vyučování
náboženského, duchovní četby, častého přijímání svátosti. ko
nání jistých pobožnosti a t. p., na vydatné skutky křesťan
ského milosrdenství a činné lásky pomýšleti na mnoze ani
nemohouce. Nicméně 1 v tomto stavu svém jsou velice užitečna,
proniká-li je duch pravě zbožnosti.

Nelze zajisté popirati, ano zkušenosti všeobecnou jest
potvrzeno, že skrze bratrstva se nejlépe probuzuje, zachovává
1 vzpružuje cirkevni vědomi, náboženský život, vira 1 mravnost,
sebezápor a svědomitě plnění zvláštních povinnosti, jakž ukládá
je každému stav a povoláni jeho, činná láska k bližnímu,
obětavosť, smysl pro okrasu domu božiho a oslavení služeb
božích. Mimořádné pobožnosti, boj proti záhubnému tisku, roz
šiřování četby dobré a jiné prostředky k dobrému a proti
zlému, nalézaji nejsnáze úrodnou půdu v bratrvech a skrze
tato 1 vůbec na osadě. Bez bratrstev sotva kde mcežno bude
osady kleslé uvésti ve stav lepši; skrze bratrstva navykaji
věřici pravidelně vykonávati povinné modlitby a skutky sebe

*) IWetzer und Welte, Kirchenlexikon, 2. Auf., II. Band, Bruderschaft.
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záporu, navštěvovati občasná shromáždění spolková a veřejné
služby boží, účastniti se nejen ve slavnostech a pobožnostech
bratrstvu vlastních, ale také v osadních, častěji slyšeti slovo boži,
nábožně knihy čitati. svátosti často přijimati. Skrze bratrstva
a jednoty náboženské spojují se celé třidy obecenstva (n. př.
dělníci z továren) anebo stavy (mužové, matky, mládenci,
panny) úžeji s duchovním správcem a cirkvi, pro kterouž při
činu 1 lépe chráněni jsou před vlažnosti a netečnosti nábožen
skou, před nákazou světa nekřesťanského neb až protikřesťan
ského, zejména 1 proti tajným spolkům rázu revolučně social
stického, před nebezpečnými a hříšnými schůzemi a veselostmi
v den sváteční a nedělní.

Užší styk, v nějž duchovní správce skrze bratrstva a jed
noty přichází s jednotlivci a rodinami, usnadňuje mu soukromou
duchovní správu, on snáze a prospěšně může na vhodném mistě
a v pravý čas raditi varovati, smiřovati, vůbec pomáhati ve
skutečných potřebách. Ve bratrstvech nalézá duchovní správce
pomocníky u všem pastýřském působení svém; přiklad a slovo
členů hodných 1 v takove lidi působi, kteří se obecné působ
nosti pastýřově vyhýbají. Skrze jednotlivé členy bratrstev může
duchovní správce leckdy působiti k dobrému nebo zabraňovati
zlému v případech takových, kdež buď naprosto neni možná
nebo pastýřská opatrnosť nedovoluje, aby sám mluvil a jednal. V
městech větších jsou bratrstva obzvláště důležita 1 potřebna; bez
nich tu neni možno, aby duchovní správa nezůstávala neplodna,
téměř jenom na liturgické výkony a n. pisemnictvi obmezena.

Hledice ke znakům vedlejším, rozeznávati můžeme (dle
dekretu sboru odpustkového ze dne 26. listopadu 1880) bratrstva
v užším a širším smyslu.

Cirkevní bratrstva v užším smyslu maji organisaci.přis
nější, předpisují ku přijetí členů některé slavnější obřady, oble
čení v některé roucho bratrské, jakož jest na př. škapuliř a pás.

Bratrstva ve smyslu širším zachovávají obyčejně pravidla
i formy prostější, ačkoli také jsou skutečná, od církevní vrch
nosti povolená a skrze ni založena bratrstva, třeba by se jme
novala spolky, jednoty, kongregace, konference atd. Bratrstva
v užším smyslu podobají se řádům, bratrstva ve smyslu širším
zase kongregacim řeholnim.

Cirkevní bratrstva maji své sídlo v některém určitě po
jmenovaném chrámě a nezřídka 1 svoji kapli nebo svůj oltář.
Za oltář bratrstva může se ustanoviti kterýkoli z oltářů v ko
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stele se nacházejících, ovšem jen se svolením správce chrámo
vého. Jeden a týž oltář v kostele nebo v kapli může sloužiti
několika bratrstvům za vlastní, usnášejí-li se na tom ředitelé
bratrstev; přecevšak pokládá se za lepší věc, aby, pokud možná,
každé bratrstvo jiný oltář za svůj vobě vyvolilo. Duchovní
správce nepřekážej bratrstvům u volbě některého z oltářů ko
stelnich za spolkový.

Od cirkevních t. j. skrze cirkevní autoritu zřízených a
pod její dozor postavených bratrstev a jednot liší se prosté
jednoty čili spolky. Tyto sice maji také účel náboženský, leckde
stoji pod správou kněze, docházejí schválení od církve, některým
1 jsou odpustky povoleny; avšak cirkevní vrchnost nezřizuje
jich kanonicky t j. jako dle cirkevnich předpisů zřizují se bra
trstva v užším a širším smyslu. Že nepodléhají předpisům cir
kevním o bratrstvech, mohou je zřizovati prosti kněží, ano i
laikové; a jako se založily a ustanovily samy, tak 1 mohou se
usnésti většinou hlasův, aby zase přestaly a se rozešly.

Bratrstva všem věřícím odporučovaná a všude prospěšná ob
zvláště jsou: bratrstva nejsvětější svátosti oltářní a nejsvětějšího
srdce Páně, bratrstva Panny Marie, křesťanského ovičení, bla
žené smrti, bratrstva některých svatých, jako sv Michaela, sv.
Anny, sv. panny Barbory sv. Vincencia a jiných k účelům
zvláštním; spolky na podporu misii, katolické jednoty, kteréž
maji směr více všeobecný a zejména slovem živým a tiskem
pracuji na obranu víry a vynasnažuji se v kruzích nejširších
buditi uvědomělosť náboženskou a příchylnosť k církvi.

Za nejdůležitější, jistým stavům anebo jistému věku zvláště
odp vučené jednoty považují se: Jednota sv. dětství pro dítky
útlé, spolky mládenecké, panenské, spolek katolických tovaryšů,
spolky dělnické, křesťanských matek, jednota rodičů, hospodářů
a hospodyň. (il jednot k určitému stavu přihlížejicich přede
všemi jinými věcmi jest, opatřovati svoje zájmy, vzbuzovati a
podporovatl se na vzájem, společně práv svých hájiti a se
brániti vlivům škodným ve hmotném i duchovním oboru; bu
diti a zachovati mezi členy nejen vědomi o zvláštnich povin
nostech stavu, ale také činnou vůli, aby se na vzájem v plnění
těch povinnosti modlitbou a příkladem podporovali, společným
nebezpečenstvím odporovali, ve cnostech jistému stavu nejvíce
potřebných se utvrzovali. Jednotami těmito pěstuje a udržuje
se jakés posvátné přátelství, kteréž kromě jiných způsobů také
bratrským pokáráním a napomenutim se jeví, na zřeteli majíc
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jenom duchovní dobré každého člena i česťjednoty celé. Nej
bližší úmysl jejich jest, život křesťanský vštěpovati v poměry
domácí a společenské a hájiti jich, aby se křesťanstvu neod
cizily.

Určitých odpustkův a duchovních mliosti dojiti neb účastna
býti mohou bratrstva jenom, když zachovávají se církevní zá
kony o kanonickém jich zřizování a řádné správě, a naplňují-li
se podminky, bez kterých odpustky se nepovolují nebo povolené
v platnosti nezůstávají.

(. Kanonické zřízení bratrstva.

Řádné zřízení (erectio canonica) jest první nezbytná pod
minka, aby spolek náboženský považováň byl za bratrstvo oir
kevní a mohl vyprositi sobě odpustků nebo miti účastenství
v odpustcich jistému bratrstvu povolených. Bratrstva kanonický
zřizovati a jejich stanovy schvalovati náleží řádně (jure ordl
nario) v každé diecési 4iskupovi*), jejž v této věci zastupovati
může generální vikář, jenom výslovně-li k tomu zmocněn byl,
buďto vůbec anebo v jednotlivých případech; v listině, kterouž
vydává o zřízení bratrstva, povinen jest výslovně dotknouti
této delegace **). O vikáři kapitolním vyřkla kongregace odpust
kova, aby se zdržoval kanonického zřizování bratrstev.

Privilegiem stolice apoštolské nabyly již dávno některé
cirkevní řehole výhradného práva, aby generálové jejich po
všem světě kanonicky zřizovali ta bratrstva, která s jistým
řádem úzce spojena jsou a bratrstva řeholní se nazývají. Tak
generál chudých a bosých Karmelitů zřizuje škapuliřská bratr
stva Panny Marie karmelské; generál Dominikánů bratrstva
růženecká; generál Minoritů bratrstva pásu sv. Františka; ge
nerál Servitů bratrstva sedmi bolesti Panny Marie; generál Je
suitů má plnomocenství zřizovati marianské kongregace a bra
trstva blažené smrti a přivtělovati je ku hlavním kongregacim
téhož jména v Římě.

Avšak i tato řeholní bratrstva jen s písemným povolením
a odporučením (literae testimoniales) biskupa diecésního zřŤizo
vati se mohou ve chrámech farních a všech, které nenáležejí
témuž řádu, jehož generál zřizuje bratrstvo. Generální vikář

*) S. Indulg. C. 7. října 1617.
+) 9. J. C. 2. srpna 1888.
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může povolení a odporučení takové vydati, pakli k tomu vý
slovně zmocněn jest; v listině vydané povinen jest dotknouti
této svě delegace“).

Vůbec platné zásady o zakládání bratrstev předpisuji, aby
v jednom místě a zvláště v jednom chrámu jenom jedno bra
trstvo téhož jména a s týmže účelem (ejusdem instituti) bylo;
aby se na farní osadě nezakládalo bratrstev mnoho, poněvadž
jinak by zevšedněla, jedno druhým by překáželo, náležité jich
spravování nemožno bylo**). Obecným zákonem církevním usta
noveno jest také, aby chrámy s bratrstvem jednoho jména byly
aspoň na hodinu od sebe vzdáleny; vyjmuta jsou však bratr
stva, jichž valné rozšíření žádoucno, zejména: bratrstvo nejsvě
tější svátosti a křesťanského cvičení, kongregace marianské, bra
trstvo srdce Ježišova, jednota dcer marianských pod ochranou
neposkvrněného početí a sv. Anežky, bratrstvo srdce Panny
Marie, bratrstvo růženecké, jednota čili bratrstvo křesťanských
matek, bratrstvo blažené smrti.

Podstatná čásť přípravy ku zavedení bratrstva církevního
jest, aby vzdělány byly stanovy (statuta) jeho, kteréž pak před
kládají se biskupovi (nebo řeholnímu přednostovi) ku schválení.
I když nové bratrstvo přijimá stanovy vůbec již povědomé a
schválené, třeba jest ku žádosti o kanonické zřízení připojiti
je. Přijaté odjinud stanovy mohou se pozměniti dle okolnosti
a potřeb mista, kdež nové bratrstvo se zakládá

Ve stanovách vyjadřují še určitě: pojmenování bratrstva
a Sv. patrona jeho, chrám, ku kterému bratrstvo náleži, účel
bratrstva, prostředky k účelu, jako: modlitby a jiné dobré
skutky ukládané členům za povinnost anebo radu; kdy a kterak
odbývají se spolkové pobožnosti a služby boži; jaké příspěvky
neb almužny členové skládají buďto na výlohy nevyhnutelné
nebo na dobročinné účely; kdo ředitelem bratrstva bude a kdo
je platně zastupovati může. Stanovy, kteréž jistému bratrstvu
schváleny byly, změniti a změny žádané povoliti může jen,
kdo je byl schválil čili potvrdil.

Vedle stanov bratrstva (jednoty, spolku) mohou býti ještě
určitá pravidla o správě spolku; i tato předkládají se bisku
povi, aby je prozkoumal a schválil Nežli na přislušné misto
podá žádost o kanonické zřízení bratrstva, ohlašuje farář (anebo
kněz vůbec) osadníkům buďto veřejně nebo jenom některým

*) S. J. C. 16. listopadu 1888.
%*)Srovn. Cone. Prag. Tit. VI. c. 7.. str. 222.
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soukromě úmysl svůj a povzbuzuje, aby se přihlásili, kdož by
k bratrstvu přistoupiti chtěli, až platně zřízeno bude. Vedle obecné
zásady postačují tři členové, aby se bratrstvo kanonicky zří
diti mohlo.

Žádosť o kanonické zřízená bratrstva podává se tomu, kdo
řádně oprávněn jest, bratrstva platně zřizovati a tedy bisku
povi, nejde-li o bratrstva, ježto vyhražena jsou generálům ře
holí. Žádost k biskupovi nejvhodněji podává se skrze farní
úřad, žádost generálům řeholi skrze nejbližšího přednostu (pro
vinciála) téže řehole nebo také, zvláště není-li na blízku klá
štera té řehole, za prostřednictvím biskupa.

V žádosti jmenuje se výslovně kostel, při kterém bratrstvo
se zavádí, svatý patron kostela, vzdálenosťnejbližšího bratrstva
téhož jména a s týmže účelem (pokud toho třeba), obyčejně i
počet bratrstev při tom kostele již platně zřízených; na konec
předkládá se prosba o jmenování ředitele a udělení jemu po
třebných plnomocenstvi. Jde-li obratrstvo takové, za jehož přivtě
lení k arcibratrstvu se potom žádati zamýšli, připojuje se také
prosba, aby ktomu biskupské svolení dáno a nově zřízené bra
trstvo arcibratrstvu odporučeno bylo. Žadá-li se o zřízení dra
trstva řeholního, třeba jest nejprve prositi biskupa za povolení
a odporučení, potom teprve obrací se žadatel k generálu řehole.

O kanonickém zřízení bratrstva skrze biskupa vydává se
prostý dekret, jenž listina zřizovací (literae erectionis) slove.
Cirkevní sněm provincie pražské z r. 1860. nařizuje, aby zřizo
vaci listina 1 stanovy bratrstev byly doslovně vepsány v pa
mětnou knihu farní (liber memorabilium)*).

2. Způsob, kterak odpustky bratrstvům zjednati [ze.

Z pravidla nenabývá nijakých odpustků bratrstvo (spolek,
jednota), které řádnou moci svou kanonicky zřídil biskup; nic
méně však jest kanonické zřizení skrze biskupa — kromě
bratrstev řeholních — nezbytná podminka, aby nově založené
bratrstvo jistými odpustky nadáno aneb obecně povolených
účastno býti mohlo.

Bratrstva mohou číverým způsobem nabyti odpustků a du
chovnich milosti:

“) Cone. Prag. 1. c. str. 223.
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a) Nejvice obyčejný způsob, bratrstvům zjednati odpustky,
jest přivtělení (aggregaůio) k arcibratrstvu. Arcibratrstvem (archi
confraternitas) zove se bratrstvo při některém chrámu zřízené,
jemuž apoštol. stolice nejen zvláštních odpustků propůjčila,
nýbrž 1 plnou moc dala, přivtělovati k sobě (aggregare) jiná
bratrstva téhož jména a takto činiti je účastna všech odpustků
a milosti, kterých Samo poživá. Privilegia toho se propůjčuje
zvláště bratrstvům, která pěstuji úctu k nejpřednějšímtajemstvím
anebo velice přiměřena jsou obecné a důležité potřebě cirkve
anebo lidu křesťanského, pro kteréž přičiny jest žádoucno, aby
se rozšířila po všem světě katolickém. K takovým náleži: arci
bratrstvo sv. růžence, nejsvět. a neposkýr. sedce Panny Marie
na obrácení hříšníků (založené v Pařiži r. 1837.), arcibratrstvo
sv. Františka Xav. neb misionářské v Lyoně, arcibratrstvo
křest. cvičení, arcibratrstvo křest, matek a j. v. Jednotlivá bra
trstva jenom k jednomu arcibratrstvu přivtělena býti mohou.
Plnou moc přivtělovati bratrstva ze všeho světa křesťanského
mají obyčejně jenom arcibratrstva římská; jiná jen pro určité
země. Tak n. př. arcibratrstvo křesť. matek v Budějovicich
může přivtělovati jednoty mateřské z Čech a sousedních zemí
mocnářství rakouského *).

K jistému arcibratrstvu mohou přivtělována býti se svo
lenim biskupa té diecése, ku kteréž arcibratrstvo náleži, jenom
kanonicky zřízená bratrstva těhož jména a s týmže účelem.
Kn žádosti podávané ředitelstvu arcibratrstva přikládá žadatel
dosvědčení svého biskupa, že bratrstvo kanonický zřizeno bylo
a že biskup ku přivtělení bratrstva svoluje a poručeno je činí
(literae testimoniales). Žádosťpodává ředitel bratrstva, když byl
obdržel zřizovací lislinu, anebo sám biskup činí potřebné kroky.
Nepostaral-li se biskup o aggregaci a nepřišla-li přivtělovaci
listina přímo k němu, nýbrž poslána byla řediteli bratrstva
přivtěleného, povinen jest tento předložiti ji biskupovi, aby se
O pravosti jeji přesvěděil a svolil k ohlášení propůjčených arci
bratrstvu odpustků, v kterých také nyní nová odnož jeho má
plné účastenství. Zákon o prohlašování odpustků až po dosa
ženém svolení biskupově zakládá se v usnešeníi sněmu trident.
(sessto XXI. de Ref. c. 9.) a plati vůbec, jakým by koli způ
sobem a odkudkoli bratrstva dosáhla odpustků **).

*) Reskript k biskupovi budějovickému, Janu Val. Jirsíkovi, ze dne
10. listopadu 1876.

**) Srovn. Conc. Prag. Tit. VI. c. 7.
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b) Zřizeno-li bratrstvo skrze oprávněného generála řehole,
propůjčuje mu tento zároveň i těch odpustkův a duchovních
milosti, kterých propůjčovati oprávněn jest.

c) Bratrstva z moci biskupské kamonicky zřízená mohou
dosáhnouti odpustků, žádá-li se o ně přímo wustolice apoštolské.
K žádosti takové není třeba úplných stanov přikláčati; po
stačuje pojmenovati účel bratrstva a čelné prostředky Obyčejně
dí se v žádosti určitě, za které odpustky se prosi. Stran po
dobných žádosti jest pamatovati:

1. Papež nepovoluje odpustků, nenacházi-li se v římském
martyrologiu jméno svatého, po kterém se bratrstvo nazývá;

2. k žádosti přikládá se za doklad o kanonickém zřízení
bratrstva, pokud možná, vlastnoruční list biskupův (zřizovací
hstina v opisu pověřeném);

3. aby bratrstvo, jemuž vyprošuji se odpustky, nebylo již
k arcibratrstvu přivtěleno anebo skrze některého přednostu ře
holního kanonicky zřízeno a tedy jistých odpustků již účastno.
Když pak by obdrželo žádané odpustky od sv. otce, nemůže.
přivtěliti se k arcibratrstvu.

Svatá stolice povoluje bratrstvům ku podané žádosti oby
čejně: «)trojí odpustkyplnomocné (vdenpřijetí dobratrstva, o čelné
slavnosti spolkové a v hodinu smrti) ; $) čtvery odpustky sedmi
let a sedmi kvadragen o čtyřech svátelch, kteréž mohou si
členové sami určitl a biskupovi oznámiti se žádosti za potvrzení
těchto dnů odpustkových; 7) odpustky 60 dnů za každý dobrý
skutek, n. př. za návštěvu mše aneb jiných pobožnosti v ko
stele nebo kapli, při kterých bratrstvo zřizeno jest. Také po
voluje se rozličným způsobem zároveň privilegium oltářové
buďto na jisté dni pro kterýkoli oltář, anebo ku každé mši,
která se na oltáři bratrstva slouží za některého člena zemřelého.

d) Nejde-li o bratrstvo nové, ale zavádí se Bratrstvo dle
účelu a jména svého jiě povědomé, stolicí apoštolskou schválené
a vice méně rozšířené, neni třeba zvláště za odpustky žádat,
poněvadž apoštolská stolice mnohým bratrstvům a jednotám
církevním jisté odpustky povolila a výslovně ustanovila, že jich
účastna budou všecka bratrstva téhož jména a s týmže účelem,
kdykoli a kdekoli budou kanonicky zřízena. Tak jmenovitě:
1. Všecka církevně zřízená bratrstva mejsv. svátosti poživají
všech odpustků a milosti, kterých apošt. stolice propůjčila nebo
ještě budoucně propůjči arcibratrstvu nejsv. svátosti ve chrámě

Skočdopole, Pastorálka 17
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S. Maria sopra Minerva v Římě, aniž by třeba bylo aggregace
k tomuto bratrstvu.

2. Přivtěleno-li v jisté diecési jedno bratrstvo křesťanského
cvičená k arcibratrstvu téhož jména v Římě, požívají všecka
bratrstva křesť. cvičeni, co jich v diecési té kanonicky zřízeno
jest a bude, ode dne zřízení svého na všecky časy všechněch
odpustkův a milosti arcibratrstvu římskému povolených.

e) Kromě posud jmenovaných způsobů, kterak bratrstva
docházejí odpustků a duchovních milosti, možný jest ještě ten,
že papež biskupům o to žádajícím dává, obyčejně na pět roků,
plnomocenství rozsáhlé, aby bratrstva, kteráž v diecési své
zřizují, účaslna činili všech odpustků a ostatnich milosti du
chovnich, jež apoštolská stolice povolila arcibratrstvům téhož
jména v Římě a jiným podobným, vyjímajíc toliko arcibratrstvo
růženecké, jehož nemůže kanonicky zřiditi biskup bez vědomí
(inscio) generála Dominikánů *), a bratrstvo mejsv. Wrojice**),
Vyprosil-li sobě biskup plné moci této, může prostým dekretem
zřizovati též bratrstva řeholní s odpustky jejich; bratrstva ře
holím nepoddaná může opatřiti týmiž odpustky, kterých by
jinak dosáhnouti mohla jenom skrze přivtělení k arcibratrstvu.
K vykonávání této zvláštní moci nemůže biskup delegovati
generálního vikáře, leč by stolice apoštolská výslovně k tomu
jej oprávnila **“).

Odpustky některému bratrstvu povolené trvají, dokud
bratrstvo samo nepominulo. Členové docházejí odpustků za jed
notlivé, určitě pojmenované modlitby a jiné dobré skutky,
o kterých 1 breve odpustkové di, že odpustky na ně dává.
Bylo-li bratrstvo s povolením biskupa do jiného chrámu pře
nešeno, zůstávají odpustky jeho v plné platnosti. Zbořil-li by
se kostel, při němž bratrstvo zřízeno a byl opět vystavěn, třeba
na mistě jiném a s jiným titulem, trvaji odpustky bratrstva
1v novém chrámě, usidlilo-li se bratrstvo v něm. Změna chrámu
neb titulu jeho má vliv jenom na odpustky a privilegia místní,
na př. na privilegium oltářové.

Rozešlo-li se bratrstvo pro jakoukoli příčinu, přestávají
odpustky jeho a neobživuji znova, když se po čase bratrstvo
zase zřídilo.

N

*) Benedikt XIV. 20. srpna 1747; Pius IX. 11. dubna 1804.
**) 5. J. C. 16. července 1887.

") 9. J. C. 16. listop. 1989.Vesleste
Nexley )
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Odpustky nepomijejí, pakli kostel klášterní, v němž bra
trstvo bylo, řeholi odňat aneb k účelům obecným obrácen byl;
navrácen-li kostel bohoslužbě opět, není bratrstvu ani nového
zřízení anl jakékoli jiné nápravy iřeba. Odpustky bratrstva
též nepomijeji, bylo-li bezprávně, n. př. moci světskou po
tlačeno.

Pakli v jistém bratrstvu se nalézají papežské listiny (breve,
reskript), skrze kteréž jemu odpustků a duchovních milostí pro
půjčeno a zároveň z listin těchto anebo z dekretů biskupských
jasně vysvítá někdejší kanonické zřízení bratrstva toho, není
ani nového zřízení bratrstva, ani nového propůjčení odpustků
třeba, byť 1 bratrstvo pro nedostatek oudů bylo za kratši nebo
delší čas působiti přestalo, čill známek života bylo neobjevovalo.

Pravudla, kterými se řídili jest přednostům řeholí stran ka
nonického zřizování a vrchnám ředitelům arcibratrstev stran při
vtělování bratrstev, obsahuji se v bulle Klementa VIII. „Guae
cungue“ ze dne ď. pros. 1604 a znovu vyhlášena jsou dekretem
Pia IX. ze dne 8.ledna 1861 za neporušitelná, tak že by každé
zřizení bratrstva skrze přednosty řeholní a každé přivtělení
k arcibratrstvu neplatno bylo, když by se pravidel těch bylo
nešetřilo. Nejvážnější z nich jsou kromě výše dotčených vůbec
platných zásad:

a) Přednostové řádů a správcové arcibratrstev povinni jsou,
zřizujice a přivtělujíce bratrstva, uživati aspoň co do podstaty
formuláře v bulle Klementově předepsaného.

b) Bratrstvům skrze řeholní přednosty zřízenýma bratrstvům
přivtěleným k arcibratrstvu buďtež výslovně a dopodrobna ozná
meny odpustky a duchovní milosti, kterých propůjčovati opráv
něni jsou přednostové řeholi, anebo kterých arcibratrstvo požlvá,

c) Biskup toho mista, kdež arcibratrstvo nebo zřizujici
přednosta řehole sidli, dává odpustkům approbaci t. j. vyhla
Šuje, že pravé jsou.

d) Almužny a přispěvky sml bratrstvo přijimatl a vyna
kládati jen- způsobem, jejž biskup předepsal anebo schválil,
pakli stanovy o tom se nevyjádřuji. Ma-li bratrstvo statky ne
movité, může je prodati jen s povolenim papeže.

e) Listiny o zřizování a přivtělování vydávají se darmo.
Přednosta řehole anebo ředitel arcibratrstva může žadati jenom
náhrady skutečných výloh na papir, od psani, sekretářovi a na
poštu. V Italii nesmi útraty převyšovati šest škudů, kromě
Italie třicet franků.
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3. Ředitel a vnější správa bratrstev.

Vrolni správa všech kanonicky zřízených bratrstev a.
jednot v diecési náleží biskupovi*), kterýž 1 jest oprávněn.
bratrstva laiků visitovatl a se přesvěděiti o správě spolkového
jmění, o stavu jejich kapli a vůbec o všem, co s povinnostmi
a celým stavem bratrstva souvisi.

V nesnázích anebo sporech mezi farářem a bratrstvy,
pakli by se před vyšší soud církevní dostaly, chrání se farská
práva na základě dekretu sboru obřadového ze dne 10. pro
since 1703**). Bez povolení farářova nemůže bratrstvo po libosti
ředitele nebo členů přesidliti do jiného chrámu, nežli ku kte
rému hned na počátku bylo připsáno.

Bezprostřední správa jednotlivých bratrstev sluší řediteli
čili předsedovi, jemuž ovšem účel a stanovy za normu jsou.
Ředitel přijímaje členy nově přistupující, jest oprávněn světiti
a povolenými odpustky opatřovati medalie, škapuliře, růžence...
bratrstvu tomu vlastní a udělovati členům jiných snad ještě
povolených milosti duchovních.

Ve stanovách ku schválení předkládaných a vůbec v žá
dostech za kanonické zřizení bratrstva nejen výslovně se j me
nuje budouci ředitel (obyčejně farář nebo správce chrámu),
ale dobře jest 1 položiti, aby ředitel byl oprávněn dáti se za
stávati skrze jiného kněze, kdykoli za dobré uzná, ve všech
právech a povinnostech ředitelských. Nebylo-li zastupování
takové výslovně povoleno (anebo se ani ve stanovách potvrze
ných o něm zminka neděje), schází podstatná podminka řád
ného členství a skutečného dosahování odpustků, kdykoli někdo
neoprávněný koná, co řediteli náleži.

Pakli ten, komu kanonické zřízení bratrstva přisluši,
nejmenoval ředitele, jest jim a nabývá všech práv ředitelských
farář nebo správce kostela (rector ecelesiae), při kterém bra
trstvo zřizeno ***).

Kde farář nebo správce kostela jest ředitelem bratrstva,
souvisi úřad tento s úřadem jeho vlastním a sám sebou přechází

*) Conc. Prag. I. c.
++) Aichner, Comp. „de Confraternitatibus“ a „Jura et officia parochorum

circa religiosam instructionem et s. ministerium“.
+) Cone. Prag. Tit. VI. c. 7., str. 223.
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na jeho nástupce řádně dosazeného. Některá bratrstva mohou
dle svých stanov sama voliti ředitele.

Bratrstva zřízená v jiném nežli farním chrámu nejsou
závislá na mistním faráři v těch věcech, kteréž podle stanov
svých konaji. Rovně tak nemůže jim farář zakazovati zvláštní
pobožnosti, které nenáležejí k právům farním*).

Samo ustanovení za ředitele nepůsobí, že by tento již
byl zmocněn, s odpustky světiti růžence, škapuliře... bratrstva,
K tomuzajisté třebajest obzvláštního zmocnění skrze biskupa,
nabyl-li tento sám plné moci k tomu od papeže, anebo skrze
oprávněného generála řeholního, pakli bratrstvo s jistou řeholí
souvisi, anebo skrze oprávněného vwrchniho ředitele arci
bratrstva, k němuž jisté bratrstvo platně přivtěleno jest. Tato
plná moc obyčejně se dává v listině zřizovací anebo“přivtělo
vaci (decretum erectionis, aggregationis); pro jistotu však nikdy
nebudiž opomenuto v žádosti o kanonické zřízení bratrstva
(neb o přivtělení k arcibratrstvu) žádat výslovně za plnou
moc k odpustkovému svěcení posvátných předmětů tomu ji
stému bratrstvu vlastnich **).

Jde-li o bratrstva nebo jednoty, při kterých neni slav
ného vřaďování nových členů a jichžto účelu se dosahovati
může jenom při valném účastenství, dobře jest pojmout ve
stanovy, že ředitel může vybrati několik osob, kteréž by jako
výborové, horlitelé, podporovatelé oprávněny byly v rozličných
mistech nové členy zapisovati a zapsané řediteli oznamovatu.

Na mnoze jest při bratrstvech a jednotách četných obyčej
ustanoviti výbor, kterýž by řediteli radou pomocen byl. Výbor
volí se každého roku znova, schází, radí a usnáší se za před
sedánim ředitele. Nechat jest při bratrstvu výbor takový
anebo neni, okolnost tato nemá vlivu na platnost odpustků.
Jako se do zvláštní, bratrské knihy zapisuji jména členů, tak
náleži k dobré správě, aby se v jiné knize zapisovala usnešení
bratrstva nebo výboru a rovněž i dějiny bratrstva, účastenství
jeho v mimořádných slavnostech, znamenitější skutky neb
oběti jeho k účelům dobročinným, na ozdobu kostela, oltářů
a t. pod.

V zájmu dobré správy a zdárného prospěchu bratrstev
bylo by, když by v každé diecési biskup ustanovil jednoho

*) S. Č. Bp. et Reg. 23. září 1880.
**) Výjimka jest při ředitelích jednoty sv. Dětství; viz knihu II. $ 39. V.
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kněze. aby bděl nade všemi cirkevními bratrstvy a „spolky
v diecési, je podporoval a povzbuzoval, na běžná rozhodnutí
sv. stolice a sboru odpustkového pozoren byl, návrby na pro
spěšné změny "činil atd.; jinak zajisté velmi snadno se při
házi, že 1 při nejlepší vůli jednotlivců se zapominají a opomi
jeji mnohé věci užitečné a prospěšné. Snad jenom takto bylo
by možno dosici toho, že by duchovenstvo a věřicí věnovali
bratrstvům tu pozornost, pili a lásku, kteréž hodna jsou; ne
každý jednotlivý kněz může znáti cesty a formy, kterými se
bráti a kterých šetřiti náleži, aby bratrstva se kanonicky za
kládala, dobře spravovala, odpustků nabyla a těmito se opět
lidu nábožnému zamlouvala, ku horlivosti povzbuzovala.

4 Přidružování členů ke bratrstvům.

Jest-li bratrstvo kanon cky zřizeno a odpustky mnadáno,
závisí účastenství v těchto na řádném přidružení každého
člena. Tu pak buďto se uživá jistých formuli, buďto se ode
vzdává vstupujicím listina (diplom), anebo se prostě zapisují
jména jejich bez jiných obřadů. Při vlastních Oratrstvechjest
řádné přijetí a po něm zápis do knihy bratrstva nezbytná
podminka, aby členové dosahovati mohli odpustků bratrstvu
povolených “); při jednotách, kongregacich a podobných vol
nějších spoleich postačuje také jiný způsob, na př. že ode
vzdává se nově přijatému lístek s obrázkem nebo knižečka
S poučením o spolku, se stanovami jeho, s denním pořádkem
života; na lístku nebo ve knižečce napisuje se jméno přijatého
člena, den a rok přijeti jeho, kteréž věci dotvrzujíl se podpisem
ředitele. Kdo jest oprávněn členy přijimati a zapisovati, může
zapsati také sebe, leč by bratrstvo bylo určeno pro jiné po
hlaví aneb pro jisté stavy (na př. matky, ku kterým sám ne
náleži.

V knize bratrstva zapisují se oudové dle jména, přijmení,
kdy a kdo je zapsal.

Při mnohých bratrstvech, ježto za účel mají, aby členové
sebe na vzájem a bližní vůbec příkladem dobrým vzdělával,
předchází zkouška přihlášených za členy a nedovoluje se při

*) Inscriptio materialis a guocungue fieri potest, dummodo ab habente
facultatem tantum christifidelis sit rite receptus. S. Indo. C. 25. září 1845.
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jmoutl někoho, kdo by posud byl neosvědčil upřímné vůle
své, že účelu bratrstva věrně sloužiti chce.

Za přijetí a zápis nových členů nedovolují se poplatky ;
jen s biskupským schválením mohou se bráti příplatky na vý
lohy za listky nebo knižečky zápisné, na stipendia mešni, na
ozdobu kaple neb oltáře, které bratrstvu zvláště náležeji a
protož 1 bratrské se nazývají Na chudě jest u věci této bráti
slušný ohled, aby se jim neztěžovalo vstoupení do bratrstva.

Kdo má.plnou moe, přijimati členy do bratrstev, jež apo
štolska stolice schválila na všecky časy a pro všecken svět,
může moci této všude uživati a zapisovati členy také z cizich
diecésí, kdež bratrstvo takové posud nebylo kanonicky zřízeno.
Jest-li však bratrstvo schválenojen pro jistou diecési, pro jistou
zemi nebo říší, lze zapisovati jen obyvatele těch krajin.

Nepřítomní nemohou dle pravidla obecného býti zapiso
váni, ač připouštějí se výjimky ; u věci této platna jsou roz

hodnuti sbory odpustkového ze dne 13. dubna 1878 a 14. června 1880.
a) Bratrstva (a vůbec jednoty), která obmezena jsou na

jednu diecési anebo na jistou krajinu toliko, zapisovati mohou
jenom ty, kteří osobně se přihlásili u ředitele čili v sidle
bratrstva (in sede sodalitil).

b) Při jednotách a bratrstvech všeobecných (universales),
po světě katolickémvůbec rozšířených, nežádá se, aby nově
přistupujicí člen přihlašoval se a zapsán byl jenom v sídle
bratrstva, ale dosti bude, zapiše-li jej kdekoli oprávněný k tomu
t. j. opatřený plnou moci delegovanou nebo subdelegovanou.
Pouze pisemné nebo prostřednictvím jiných učiněné přihlášení
nepostačuje, aby kdo za člena zapsán býti mohl.

c) Při vlastnich bratrstvech a takových jednotách, kdež
mezi údy jest orgánické spojení (na př. spolek živého růžence)
anebo kde spojeny jsou s přijetím nových členů jisté přede
psané obřady, zkouška (probatio), obláčka (impositio habitus)
a t. p. — třeba jest přitomnosti osobní; dovoluje se však ředite
lům bratrstev a spolků takových anebo jejich zmocněncům
(delegatis), aby výjimkou v jednotlivých případech dispensovali
od ustanovené formy a zapsali těž nepřitomného.

d) Jednoty jiné (plae assoolationes, aggregationaes, unlones,
pla opera zvané), ježto se volnějšim pásmem vážou, jichžto
stanovy nepředpisují vnějších forem a slavnosti ku přijeti
nových členů a při kterých neni se co báti těch nepřistojnosti,
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pro jichž uvarování se jinak přitomnosti osobní žádá: mohou
rozmnožiti počet delegátů k zapisování oprávněných, a ne
může-li se toto učiniti, nechat přijímají se též údové nepři
tomní. Sluší však míti vždy na zřeteli, aby se ne pouze počet
oudů rozmáhal, ale aby se účelu jednoty dosahovalo, jednota
skutečně prospivala.

e) Pravi-ll se v potvrzených stanovách některé jednoty,
že i nepřitomní mohou se přijmouti a zapsati; nabyla-li ně
která jednota privileje takového; žádají-li věřicí připsánu býti
k nějakému znamenitému chrámu či posvátnému mistu (sanctu
arium) jakožto středišti jednoty — zůstati lze 1 budoucně při
tom, aby též nepřiítomní zapisování byli.

Nelze dáti zapsati zemřelých, nikoho bez vědomi a vůle
jeho, ditek rozumu ještě nedošlých (kromě jednoty sv. Dětství
a škapuliřů).

5. Obecné povinnosti členů, jejich účasť v odpustcích a
milostech bratrstva.

Řádně přijatý člen povinen jest zachovávati stanovy a
náleži na něho, aby se sůčastnil ve spolkových pobožnostech,
upřímně Inul ku bratrstvu, je miloval, horlivě k účelům jeho
přispival. Stanovy ovšem nezavazuji pod hřichem ; ale kdo jich
neostřihá, nejen sám se zbavuje mnohých milosti, ale také
zbavuje ostatní členy zásluh mnohého skutku dobrého a dává
jim 1 pohoršení. Podle starobylých obyčejů náleží bratrstvům,
aby se účastnila veřejných procesí, na kterých jest misto jejich
hned za řeholemi, a kde těchto neni, před duchovenstvem.
Naplňuji-li řádní členové podminky předepsané, dosahují všech
bratrstvu povolených odpustkův a maji účasť ve všech privi
lejich jeho. Dosahování odpustků nezávisí na ostříhání stanov.
Skutečné zásluhy jednotlivců jsou v poměru ku horlivosti, s ja
kou pěstuji ducha i podporují úkol bratrstva.

Členové bratrstev řeholních mohou nabyti odpustků s jistou
slavnosti (svátkem) spojených buďto v den, kdy se svátek tenvdiecésisvětí,aneboivden,kdyhosvětiřehole© Nemocní
anebo uvěznění členové, kterým nelze vykonati předepsané
snad návštěvy kostela, nabývají odpustků přece, ač-li jen
ostatní předepsané skutky vykonal. Svátky spolkové (bratrské)
náleží světiti, co jen možná, slavně.
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6. Vnitrné čili duchovní spravování bratrstev.

Aby bratrstva, jednoty a spolky skutečně pomáhaly zve
lebovati život křesťanský mnaosadě, třeba jest jim bedlivé
péče a opatrné správy duchovního pastýře; kde této se nedo
stává, snadno klesají bratrstva, zanedbávají. povinnosti své
anebo bez ducha je vykonávají, někteři k bratrstvu počitaní,
skutečně ale již k němu nenáležejicí členové pohoršlivým
životem svým bratrstvo ve zlou pověst uvádějí, za předmět
lehkovážného vtipu a posměchu je činí.

Především jest povinnost faraře, nalezl-li na osadě bratr
stva některa, přesvěděiti se, zdali jsou kanonicky zřízena,
zdali všecký podmínky naplněny, aby členové skutečně mohli
dosahovati odpustků a duchovních milosti, o kterých se domni
vaji, že jim pro členství jejich přístupny jsou. Shledává-li ne
dostatky vážné anebo zůstává pochybnost o kanonickém zří
zení bratrstva, o jeho platném přivtělení aneb o jiných za
podmínku k nabývání odpustků potřebných okolnostech, pro
spiva nejlépe, aby stav věci byl biskupovi (neb sboru odpust
kovému) prostě a jasně předložen a žádalo se za nápravu ne
dostatků (sanatio), jsou-li jaké.

Nelze-li pochybovati, že bratrstvo bylo kanonicky zřízeno
a že naplnilý se podmínky stran odpustků, ale vloudily se
jakékoli odchylky od stanov aneb některé zlořády,vynasnažuje
se duchovní správce, aby zase dobrý řád ve bratrstvo uvedl,
svědomitě ostříhání stanov upevnil a bratrstvo zase v náležitou
činnost postavil. Není-li na některé osadě bratrstev, ukládá
duchovnímu správci svědomitost a povinná péče o duchovní
blaho věřicích, postarati se o založení bratrstev a jednot, kte
réž vůbec anebo s ohledem na stav a potřeby osady zvláště
vhodny jsou ku probuzení čilejšího života náboženského, ku
pěstování mravnosti, od kterých také očekávati chce, že by
zlému vlivu časovému anebo některým zlořádům mistním nej
snáze a nejjistěji překažetl mohly.

Bratrstva mohou dostáti úkolu svému a býti na prospěch
cirkvi vůbec a farni osadě zvlášť jen, jsou-li dobřespravována.
Dobré spravování bratrstev a jednot církevních předpokládá
ředitele horlivého a způsobilého, jehož nejpřednější vlastnosti
jsou, aby duchovního života byl znalý a sám bedlivý, nezištný,
trpělivý a velice opatrný.
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Pro péči o bratrstva nesluší zanedbávati ostatních věří
cich; velice bylo by na škodu obecné duchovní správě a bratr
stvům samým, když by duchovní správce členy bratrstev po
važoval aneb až veřejně, přímo nebo nepřimo, vyhlašoval za
jediné dobré katoliky, ostatní pak za ovce odcizené anebo
vesměs za křesťany vlažné, o spásu svých duši nedbalé.

Veliké opatrnosti třeba jest duchovnímu správel v zachá
zení se ženskými členy bratrstev a spolků již proto, že lidé ne
pobožní, nemravní a nevěřici, jakých něco na každé osadě bývá,
1 pouhého stinu s3 chápaji, aby podezření a zlé pověsti roz
Šiřoval; bratrstva zajisté a spolky nábožné nalézají v lidech
takových odpůrce často velmi jizlivé a nebezpečné. Podobné
opatrnosti třeba jest, aby vůdce bratrstev a spolků nezasluhoval
výčitky anebo neuvaloval na sebe podezření zištnosti, tak že
by se zdálo, jako by mu hmotný zisk byl za jednu anebo za
jedinou pohnutku při zavádění a spravováni bratrstev a spolků
náboženských.

Aby bratrstva a spolky požívaly dobré pověsti na osadě a
nezavdávaly odpůrcům spravedlivé příčiny k pomluvě a k po
směchu, třeba jest nevyhnutelně, aby lilé nemravní a podezfeli
nebyli za údy zapisováni, dokud by obecně známo nebylo, že
života svého polepšili. Členy, kteří se hrubých poklesků do
pustili a napomenuti opětovaných nedbaji, třeba jest vyloučit,
ne však veřejně a okázale, nýbrž jako by sami dobrovolně
vystoupili. Rovně jest naložiti s těmi, kdož nezachovávají stanov
a předpisů spolkových vůbec, obzvláště pak těch, kteréž maji
za cil, chrániti před nebezpečenstvím hřichu a přiležitosti k němu.
Zase pak pro menší poklesky a nečostatky nesluší hned trpké
výčitky dělati, ani na každém členu žádati dokonalosti; mnoho
zajisté dosaženo jest, když jmenovitě členové mládeneckých a
panenských spolků se vzdalují nebezpečných přiležitosti, nedá
vají pohoršení a vůbec po křesťtansku se chovají.

Zakladni snaha prospěšné duchovní správy při bratrstvech
jest, udrčovati a rozmáhati horlivosťa ducha spolkového tak, abý
každému členu opravdu záleželo na věrném konání povinnosti
spolkových a povinnosti obecně křesťanských, na prospěchu,
zdaru a dobré pověsti bratrstva, jehož členem jest. K tomuto
povšechnému cili vniterné správy spolkové pomáhají: «) pravi
delná shromážděni, bd)společné přijimání svátosti, c) spolkové
slavnosti a ďd)pokud možná, 1 společné zábavy v bratrstvu
čili spolku
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a) Pravidelná shromáždění bratrstev a jednot obyčejně
určují se ve stanovách a jsou dilem rázu vice soukromého,
shromáždění členů samotných totiž, anebo jsou veřejná za úča
stenstvi duchovního ředitele; tato i ona buďto předcházejí
obyčejné farni služby boží, zejména odpolední, nebo následují
po nich. majíce takto za částečný účel, aby členové bratrstev
byli osadníkům za příklad horlivosti v povinném svěcení dnů
svátečních. Jsou-li shromáždění pravidelná ve stanovách určena,
dbej ředitel, aby se také skutečně odbývala; nejsou-li určena,
budiž mu za obecné pravidlo, aby, pokud jen možná. aspoň
jednou za měsic se odbývala Vlastní úkol shromáždění těchto
jest porada o záležitostech jednoty, společné konání pobožnosti
spolkových, nade všecko pak přiměřené krátké promluvy du
chovního ředitele, na schůzích pak, ježto členové sami odbývaji,
vhodná duchovní četba.

Přiměřené soustavné promluvy duchovního ředitele jsou
věc nad miru důležitá, bez nich nelze aby které bratrstvo ná
ležitě prospivalo. Při těchto promluvách úbej ředitel uchovati
se dvojí obecné vady, která se leckde na nich shledáva: že
totiž tuze obecny jsou a k bratrstvu nepřihlížeji, a že naopak
zase ustavičně jenom zvláštní účel bratrstva nebo jednoty a
poměry spolkové na zřeteli mají a v ascesi se dále pouštěji,
nežli členům přiměřeno a potřebno, na rozmanitost a množství
modliteb přiliš váhu kladou a takto přičina bývaji, že nábožen
ský život členů na nepravé cesty zabočuje, plané modlitství
se vzmáhá.

Prospěšné přednášky v bratrstvech a jednotách k tomu
směřuji, aby se náboženské vědomosti členů rozmáhalý a utvr
zovaly, podstatné základy a zásady křesťanský spravedlivého
života hlouběji a hlouběji se vštěpovaly. Při tomto obecně
křesťanském obsahu přednášek přihliži se k účelu nábožných
bratrstev vůbec a ke zvláštnímu cili toho jistého bratrstva
nebo spolku. Zejména sluší stále přihlížeti k té dokonalosti ve
smyslu širším, ku které všickni křesťané povoláni jsou, které
Bůh žádá na všech ve světě žijících a která při každém jed
notlivci jest základ a počátek dokonalosti vyšší. Obecná tato
dokonalost žádá, aby křesťan určitý pořádek denniho života
svého zachovával, přikázaní božich a cirkevnich ostřihal, přile
žitosti a nebezpečenství hříchu se varoval, utrpení a nesnáze
života vezdejšiho trpělivě snášel, svátosti a všech prostředků
spásy užíval, zvláště pak na modlitbách vytrvalý byl, rok cir
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kevní a okruhy velikých svátků s cirkvi stopoval, mravný je
jich význam na sobě uskutečňoval.

Úkol tento nikoli není snadný; kdo jej naplniti chce,
tomu jest ustavičně na stráži býti a bojovati proti tělu, světu
a ďáblu, každého dne sebe zapirati, křiž svůj na sebe bráti,
mnohdy veliké oběti přinášeti, aby viru zachovával, rozmáhal
a vyznával slovem i skutkem. A protož, kdo vytrvale koná tuto
úlohu, dojista nic nepatrného nečiní.

Tyto věci předkládati sluší členům bratrstev způsobem
důvěrným, prostým, předkládati je ne rozumu toliko, ale také
srdci a vůli tak, že by možnosť, krásu a prospěšnosť života
cnostného a zbožného vic a vice znamenali, jeho víc a vice
žádostivi byli. Účel a stanovy bratrstva, slušný-li se na ně ohled
béře, dodávají promluvám ve bratrstvech konaným větší názor
nosti a praktičnosti, samy pak pos:upně vlc a vice vytvářejí
se jednotlivci za milé a dokonale pochopené pravidlo života
jeho. Svatého Františka Sal. „Filothea“, Skupuliho „Duchovní
boj“, zlatá kniha „O následování Krista“, Ludvika Granadského
„Vůdce hřišniků“, jsou spisy vzácné, kteréž nejen usnadniti
mohou práci duchovního ředitele. nýbrž 1 naučiti jej pravému
způsobu přednášek dojemných a působných.

Poučování a povzbuzování častěji také, aspoň nepřímo,
čelil proti vadám, ježto se při bratrstvech a jednotách leckdy
shledávají, jako: pýcha duchovni, nelaskavé posuzování, obme
škávaní povinnosti stavu, povaha nevrlá, úzkostlivé svědomi,
plané modlilstvi, zahálčivost a t.p. Leckde naskytají se členové
tvrdošijní a svéhlaví, kteři všecko jen po své vůli prováděti
chtěji, nedbajice, že jednání jejich vnáši nespokojenost, reptánií
a spory ve bratrstvo. Tito řediteli úkol jeho velmi ztěžuji a
jenom mužná vytrvalost a pastýřská opatrnost může mír bra
trstvu zachovati nebo navrátit. Vyloučení členů takových jest
poslední prostředek a přikročuje se k němu, až když marně
bylo všeho zkušeno, čim by.se dobrý řad a svornosť bratrstvu
zase navrátily.

b) Pravidelné přijímání svátosti pokání a oltářní určuje se
obyčejně stanovami; pomáhá udržeti horlivost a ducha spolko
vého, děje-li se, pokud jen možná, společně. Aspoň několikráte
do roka spojuj se přijimání velebné svátosti s nějakou vnější
slavnosti, na př. že údové přiklekají s rozžatými svícemi, že
společně řikail obecnou zpověď, že podavatel koná vhodnou
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krátkou promluvu, že všickni po přijímání se modli společně,
diky vzdávajice a dobré úmysly obnovujice.

Za věc velice prospěšnou, aby se dobrý duch ve bratrstvu
zachoval, považují se duchovní exercicie aspoň ob jeden rok.

c) Spolkové slavnosti a při některých jednotách i spolkové
zábavy jsou zařízení velmi moudré a zcela způsobilé, aby při
chylnosťůa láska k jednotě se utvrzovala. Již obecný zákon
cirkevní o bratrstvech má spolkové slavnosti na zřeteli a na
řizuje, aby se konaly veřejně a velice slavně. Ke slavnostem
spolkovým lze přičisti též účastenství všeho bratrstva ve pohřbu
zemřelých členů. Namnoze jest oslavení pohřbů takových, a pa
matuje-li se na to již ve stanovách (jako zejména jest u bra
trstva sv. panny Barbory), také peněžitý přispěvek bratrstva.
na pohřby chudých členů nebo výprava slušného pohřbu kaž
dého člena zemřeléhona útraty bratrstva nebo jednoty, — velmi
působný prostředek, aby se bratrstvo velice rozšiřilo a členy
k sobě úžeji vázalo.

d) Zúbavy spolkové zvláště při jednotách útlejší 1dospělejší
mládeže velmi dobře prospivají a záležejí ve čtení knih a ča
sopisů nejen poučných, ale 1 zábavných, v provozování hudby,
zpěvu, deklamace, ve slušné hře vůbec, ve hře loterní, tombo
lové k účelu. dobročinnému. Toho pravidla však nikdy zane
dbávati nesluši, aby při jednotlivých zábavách spolkových byli
účastnici jenom jednoho pohlavi.

Účastenství a horlivost udržují se také, obrací-lí sepozor
nosť k nějakému konání neb úmyslu, ježto se na nějakou dobu
předkládají za obzvláštní bratrstvu vytknutý cil, jako: ke sla
veni nastávajících velikých svátků, k obmýšlené pouti na misto
posvátné, ku pořizení obrazu nebo korouhve, k opravě neb
okrase oltaře na útraty bratrstva.

O bratrstvech podává poučeníbezpečného kniha: Die Ablásse, ihr Wesen
und Gebrauch. Von Fr. Beringer, S. J. Neunte, von der heil. Ablasscongregatlon
approbirte und als authentisch anerkannte Auflage. Paderborn, Schoningh.
Kniha tato spoléhá na francouzském spisu P. A. Maurela, jejž na jazyk ně
mecký“převedl nejprve P. Jos. Schneider S. J. a potom znova zpracoval Beringer.

V.Třetiřáaádsv Františka.

Sv. František z Assisi založil dvě řehole: HFrantiškanů a
Klarisek. Vida nemožnosť, aby do řehole vstoupili všickni,
kdož se hlásili a za přijetí prosili, založil IIT. řád pro lidi ve
světě žijici. Jsou-li bratrstva, zvláště jak ve starších dobách
byla, nápodobení řeholi, jest třetí řád sv. Františka, čili řád.
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serafinský, skutečná řehole, má zajisté pravidla (reguli) od
apoštolské stolice schválená, jest při něm noviciát a profese,
členové maji svůj řeholní šat (škapuliř a pás), a byť 1 tré slibů
řeholních nebylo v pravidlech jeho -výslovně vytčeno, nicméně
obsahuji se v nich bytně.

Účel III. řádu vůbec jest: věrně zachovávati přikázaní
boží a cirkve poslouchati, tedy život opravdu křesťanský, jakž
možný jest každému, jaké by koli povolání a zaměstnání jeho
bylo. Zejména vytýka se šestero cnosti, v kterých svatý Fran
tišek osvědčil se za věrného následovníka Kristova: modltba
a láska, čistota a kajicnosť, chudoba a pokora; cnosti tyto
jsou také cíl, k němuž bráti se jest učenníkům a žákům sera
finského světce

Třetí řád ma dějiny skvělé. Netoliko za živobyti sv.
Františka, ale po všecky časy posud minulé seznávala se v něm
cesta za Kristem bezpečná. Papežové schvalovali jej a mnozi
z nich i členové jeho byli; králové a velmožové pokládali sobě
za česť, učenniky sv. Františka slouti a dle jeho řehole Krista
následovati. Král francouzský, sv. Ludvik, a vévodkyně duryn
ská, sv. Alžběta nad jiné oslavili řád tento svými cnostmi a
oslavuje ho posud záře jejich svatosti

Ač nikdy nebyl v cirkvi zapomenut a v každé době
odchovával četné duše pro nebe. došel uznání skvělého a pozor
nosti všeobecné skrze přízeň a péči, kterouž mu prokázal papež
Lev XIII. Sámjsa ctitel sv Františka a člen IILřádu a znaje
blahé působení jeho ze zkušenosti, odporučil jej všemu katoli
ckému světu encyklikou „Auspicato“ ze dne 17. záři 1882;
v konstituci „Misericors Dei Filius“ od 30 května 1883 zmírnil
pravidla jeho, hledě k poměrům časovým, a vydal nový seznam
odpustků a privileji jemu propůjčených, všecky předešlé zrušiv.
Konstituce tato správně se nazývá obrození III. řádu. Papež
V ni projevuje snažné přání, aby II[. řád po světě katolickém
se rozšiřil a vyzývá duchovní správce, aby této blahodějné
instituci věnovali pozornost a péči svoji. Vstoupí-li duchovní
správce sám anebo kněz vůbec do IIL. řádu a pak přičiní se
o ziskání členů, nebude těžko založiti na osadě fillalku. Potřebná
řediteli III. řádu plnomocenství dávají provinciálové Kapucinů,
Františkánů a Mlnoritů.

„Členem může býti každý zachovalý katolík, naplnil-li
14. rok věku svého; ženy mohou býti přijaty jen s vědomím
mužů svých. Nově přijaté členy zapisuje ředitel, obléká ve
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škapuliř a pás a jednou do roku oznamuje nejbližšímu klášteru
řehole sv. Františka; po roce zkoušky (noviciátu) skládají čle
nové předepsanou profesi.

Podrobné poučení o povinnostech a pravidlech, potřebné každému
knězi, který by na své osadě zavésti chtěl III. řád, nalézá se v dotčené
na str. 269. knize Beringerově a včetných o něm vydávaných knihách
a Časopisech. V jazyku českém: Casopis katol. duchovenstva r. 1883
str. 139. a 425. a Pelikovského Regulní kniha.

Oddil 4. Cirkevní rok. Svěcení dnů svátečních. Farní

služby boží.

S 90. Dni posvátné vůbec.

Náboženství a jeho subjektivná působnosť podstatně zá
visí na zvláštních dobách a dnech, určených k tomu, aby
člověk odpočivaje od práce, Boha i důležitější stránky své
viry a svého náboženství, doby, v kterých se vyvinulo a udá
losti, ježto k němu se vážou, na mysl sobě uváděl, v ně se
duchem ponořoval, je k duchovnímu blahu svému a zejména
k tomu obracel, aby náboženství svého se upřimně držel,
k němu Inul a věrně ty povinnosti konal, ježto se mu v něm
ukládají, ty oběti přinášel, jichž ono na něm žádá. Pro tuto
příčinu nalézáme posvátné doby a dni u všech národů a v kaž
dém náboženství a mezi nimi na mistě předním nalézáme den
sedmý, všem národům a věkům posvátný.

Zejména tento den platil všude za den věnovaný Bohu
a duševní stránce člověka, a jak by koli rozdilny a rozmanity
byly jiné náboženské slavnosti a svátky, svorné a všeobecné
vyznačení dne sedmého svědčí, že zvláštní dnové se stanoviště
náboženského rovně tak jsou původu božského, jako znalosť
pravého Boha.

Den sváteční jest dilo prozřetelnosti, dilo moudrosti a
dobrotivosti boží na ochranu a zdar tělesného i duchovního
života lidského; převeliký jest jeho význam pro vývin a pokrok
lidský na cestě do věčnosti, on jest mocná ochrana, aby člověk
neklesl na roveň s tváři bezrozumou. Bez dni svátečních zajisté
neni mravnosti ařádu na rozumné tvory náležejiciho, bez mrav
nosti a řádu klesá člověk až pod bezrozumé zvíře a společen
ský život lidský jest za břemeno a tiseň. Veliký tento zákon
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vždy byl, podle toho, jak se zachovával anebo přestupoval,
otázka o životě a smrti; on jest jako pečeť mravní ceny ná
rodů, teploměr náboženského smýšlení, ducha a mravnosti
jejich *).

Zakon o dní svátečním zdědilo člověčenstvo po prvnich
rodičích, ostřiháním jeho zachovávali národové náboženství a
vzdělanosť, pro nešetření jeho klesali hluboko. A proto, když
Bůh zjevení a království svému na zemi zvolil za semeniště
národ israelský, obnoven a vštipen starý ten zákon o svěcení
dne v desateru přikázání na hoře sinajské a ustanoveny potom
další slavnosti na památku velikých události, důležitých pro
všeckeňnživot a stav národa israelského, Přisnosť, s jakou starý
zákon stál na ostříhání soboty a ostatnich svátků, jest nej
patrnější důkaz, jak úzce dny sváteční souvisi s náboženským
a mravným životem člověka, s posledním cilem všeho nábo
ženství: s oslavou boži, věčnou spásou a vezdejšim blahem
lidským.

Vyšší ještě a vznešenější nežli v kterém náboženství může
býti, jest význam svátečního dne křesťanského. neděle totiž a
těch dnů, kteréž cirkev podobně velí světiti, jako neděli.
Vzkříšení Páně a dokonání spásy lidské, bezpečná jistota bu
doucího vzkříšení našeho a jiná veliká tajemství neskončené
lásky boži a divné milosti jeho, jakož ukázala se nám v životě
Krista i jeho svatých, — to jsou základní myšlénky svátečního
dne křesťanského a protož 1 tento den mocně poutá lidskou
mysl, pozdvihuje ji k věcem vyšším a rosou nebeskou svlažuje
srdce, aby v ném pučely city a žádosti svaté.

Křesťanské dni a doby posvátné ovšem také maji za úkol,
aby sobě člověk Boha 1 nejdůležitější stránky a události viry
své na mysl uváděl, v ně se duchem ponořoval a je obracel
ku pravému blahu svému. Ale poněvadž počátek a cil všeho
křesťanství jest Kristus, nemůže jinak býti, nežli že křesťanské
dni a doby posvátné předkem ke Kristu zři, jej a vykupitelské
dilo jeho za předmět uctění Boha v Kristu a skrze Krista,
mravné zdokonalení člověka podle Krista a blahé spojení věčné
s Kristem za poslední účel maji.

Posvátné dni a doby křesťanského náboženství nazýváme
posvátný čas neb cirkavní rok.

*) Dieulin, Le bon curé II. chap. VII.



209

$ 31. Význam a účel církevního roku.

Pozemský život Páně byl čas, v kterém se vykupitelské
dilo konalo a dokonalo; a protož i pozemský život Páně jest
zaklad, na němžto cirkev pokračuje u vykupitelském dile ve
jménu Kristově. Pozemský život Kristův zračí a zobrazuje se
v cirkevním čili posvátném roce, a protož i v něm soustře
ďuje se veškerý úkol cirkve podobně jako dilo vykupitelské
soustředilo se v době pozemského života Kristova.

Dle vnějšího zjevu svého jest církevní rok veškerosť
dní, slavnosti a svátkův od první neděle adventní až do posled
niho týdne doby posvatodušní.

Ve vlastní podstatě své pak jest církevní rok postupné
zobrazení a zpřitomení, stálé duchovní opětování a obnovování
(a ne pouze historická upomínka) života i působení Kristova
dle jednotlivých dob a stránek jeho. Jakož pak působení a
vykupitelské dilo Páně nikoli se neobmezovalo vezdejším jeho
životem v těle, nýbrž ihned po pádu lidském se počalo, stále
trvá a trvati bude až do skonání světa: podobně obnovuje a
zpřitomuje ocirkevní rok veškeré dějiny království božího od
prvního počátku dila vykupitelského a představuje duchovnímu
zraku našemu také budouci dokonání toho dila na poslednim
soudu *).

K tajemným událostem z pozemského života Páně druži
se průběhem cirkevního roku 1 tajemné události ze životá
Panny Marie, ne pouze proto, že život matky úzce souvisí se
životem syna, ale 1 že Maria se bezprostředně sůčastnila ve
vykupitelském dile a dokonání jeho.

Jako Kristus vykupitelské dílo své dokonal v čas vezdej
šlho života svého, tak 1 v něm pokračuje v cirkvi a skrze ni.
A protož 1 církevní rok představuje působnosť a vývin kato
lické církve od seslání Ducha svatého až do skonání věků pod
vládou Ježiše Krista, kterýž sedě na pravici boži spravuje
cirkev svou a řídí práce i osudy jeji, aby vše prospivalo ku
slávě boži a spáse člověčenstva.

Zobrazení toto a zpřítomení pozemského života Páně a
jeho nejsvětější matky, připominání ustavičné činnosti Kristovy
pro úkol církevní — jest objektivný neb dogmatický význam
roku církevního.

+) Amberger, Pastoraltheologie, II. $ 83.
Skočdopole, Pastorálka, 18
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Co církevní rok ve svém objektivném významu předsta
vuje, to třeba jest křesťanumysli a srdcem pojmouti, duchovně
na sobě uskutečniti. Život Kristův má skrze ustavičné postupné
zpřítomování průběhem roku církevního vic a vice zobrazo
vati se v každém křesťanu, až by se v Krista oblekl, vykou
pení jeho sobě přivlastnil na oslavení Boha skrze svoji spásu.

Stéto stránky maji tajemství života Páně, zobrazovaná
a zpřitomovaná církevním rokem, význam poučný a povzbuzo
vaci, aby se křesťan posvěcoval sam, podobně jako Kristus
každým tajemstvím pozemského života svého působil k posvě
cení našemu, — aby se posvěcoval skrze tato tajemství vůbec a
skrze každé jednotlivé zvláště, čině se Kristu podobnějším a
podobnějším.

A tato stránka církevního roku, kteráž uči nás, jak bychom
se posvěcovati měli, a povzbuzuje, abychom se posvěcoval po
stupně dle Krista, — jest subjektivný neb mravní význam roku
cirkevniho.

V objektivném i subjektivném (dogmatickém i mravnim)
významu roku církevního zračí se takécíl jeho, a ten jest:
a) duchu křesťana živě představiti skutečné události vykoupení
člověčenstva, d) povzbuditt ho k nábožnému jich uctění, a
c) způsobiti, aby se duchovně opětovaly v každém věřícím ku
posvěcení jeho.

Doby roku církevního.

A. Ústřední slavnosti.

Rok cirkevní děli se na tři veliké doby, kteréž se obecně
nazývají okruhy (cyklus): vánoční, velikonoční, svatodušní.
V nich představuji se život a působeni Páně takovým pořadem,
kterým se vyvinovaly historicky a kterým se duchovně opětuji
v duši pravého křesťana. Každý z kruhů těchto má jednu
čelnou slavnosť za střediště, kolem něhož řadi se předhodí a
pohodi; okruhu prvního střediště jest hod vánoční, okruhu
druhého slavnost vzkříšení Páně, třetího pak slavnost svato
dušní. Velikonoce však jsou také střediště celého roku cirkev
ního, jakož i smrť Kristova střediště světových dějin jest; co
předchází velikonoce, má význam přípravy na tuto slavnost,
co následuje, má význam dalšího vývoje; tak i všecky časy
před Kristovou smrti byly příprava na vykoupení, v časích
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pak po jeho smrti dokonává se veliké dilo spásy až do ná
plně počtu vyvolených.

Všecky doby, svátky a dni roku církevního řadí se kolem
tří čelných slavnosti tak, že jakožto vzdálenější a bližší před
hodí a pohodí je připravuji a rozvinují.

Bližší (bezprostřední) předhodí čelných slavností jsou vigilie.
Význam vigilie ve smyslu objektivném jest, že představuje,
kterak jistá událost ve vykupitelském dile Kristově byla při
pravována, prve nežli se stala; ve smyslu subjektivném jest
význam vigilie příprava srdol na důstojné slavení svátku sa
mého, a sice skrze modlitbu a bdění, půst a pokání a zvláště
skrze upřímnou a kajicnou zpověď; tato připrava činí člověka
způsobilého, aby srdcem a mysli pojal význam slavnosti samé,
milosti došel a to na sobě uskutečnil, co význam svátku jemu
ukládá.

Za prvotných dob cirkve měly všecky slavné svátky
Páně 1 svatých vigilie; křesťané scházeli se na večer a trávili
větši čásť noci. na bděni, postech, modlitbách, zpívali žalmy,
čitali a poslouchali slovo boži a potom rozcházeli se na krátkou
dobu, nežli se přiblížila hodina slavných služeb božích v den
svátku samého. — Nynější naše vigilie konají se v den před
svátkem ; jediná vigilie vánoční nebyla přeložena a slaví se
v noci. Čirkevní hodinky a mše o vigiliich vyjadřují vesměs
myšlénku přípravy na slavnost.

Vigille jsou s postem anebo bez postu, privilegované nebo
neprivilegované.

Dle obecného zákona cirkevniho spojeny jsou všeckyvigilie
s postem; avšak o vigiliich oněch svátků, jichž veřejné slavení
zrušeno jest indultem apoštolským, není již postu, ale tento
přeložen jest moci apoštolského breve od 16. května 1771 na
středy a pátky adventu. Bez postu slavilý se vždycky: vigilie
před zjevením Páně a před svátkem sv. Jana evangelisty, pro
radost z narození Páně; vigilie před sv. ap. Filipem a Jakubem,
pro radost ze vzkříšení Páně.

Privilegovány jsou vigilie středních (čelných) svátků,
totiž vánoc, zjevení Páně a letnic. Privilegium jejich v tom
záleži, že vigilie před zjevením Páně, padl-li by na ni nějaký
svátek, ustupuje v hodinkách a mši jenom, když by tento
svátek byl dvojný svátek I. třidy (festum dupplex I. classis);
vigilie vánoční a svatodušní pak neustupuje nižádnému svátku,
t.j. hodinky a mše jsou vždy o vigilii. Privilegium vigilii
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těchto ukazuje, že cirkev velikou váhu klade na přípravu
k centrálním svátkům. Všecky ostatní vigilie slovou neprivile
gované.

Bližší pohodí velikých svátků jsou oktávy. Účel oktávu
jest, aby význam slavnosti představen byl tak, jakž jej ólověk
uskutejňuje v duchovním svém životě; každým dnem oktávu
jest člověku pokročiti v provádění subjektivného významu
slavnosti. I nejsou tedy oktávy jen pro zvýšení slavnosti usta
noveny, ale nejvice proto, aby nejvyšší ideje roku církevního
hluboce utkvěly v srdci a životě věřicich.

Také oktávy nejvyšších svátků jsou privlegovány; takto.
se riaznačuje, jak velice by důležito bylo, aby křesťan sobě
význam jejich v srdce a mysl vštipil, dle významu toho v du
chovním svém životě i pokročil. Jest pak privilegovaných oktávů
těchto pět: vánoční, zjevení Páně, velikonoční, svatodušní,
božího těla. Není však privilegium všech jednostejné; po celý
oktáv velikonoční a svatodušní nesmi se „v hodinkách a mši
světiti žádný svátek a připadá-li, překládá se na jiný den;
v oktávu zjevení Páně smí se svátek I. třídy světiti, avšak
v osmý den (dies octava) 1 tento jest vyloučen. V oktávu vá
nočním mohou se jenom ty svátky světiti, kteréž dle obecného
kalendaria církevního sem připadají. Oktáv božího těla vylučuje
pouze svátky polodvojné (semidupplices), den osmý připouští
jenom svátky I. třídy.

V oktávech vynechávají se Suffragia Sanctorum v cirkev
nich hodinkách a Preces při primě a kompletoriu, poněvadž
významem oktávu nabývá každý jeho den důležitosti svátků
vyššich.

Žádný oktáv, který již podle obecného ritu není v roku
církevním ustanoven, nesmi se držeti od 17. prosince až do
svátku zjevení Páně, od popelečné středy až do bílé neděle,
od vigilie hodu svatodušního až do svátku nejsv. Trojice, a to
právě jsou doby svátků centrálních, kdy cirkev tomu chce,
abý myšlénky křesťana obráceny byly jediné ku slavnosti
čelné. Připada-li tedy nějaký svátek, jemuž oktáv máleží,
v jednu z dob výše jmenovaných, slavi se bez oktávu; počal-li
se nějaký oktav před dobami těmi, přestává ihned, jakmile
některá z nich se počiná.

Vzdálenépředhodí a pohodí centrálních slavnosti jsou ne
děle s jejich dny prázdnými (feriemi); objektivný a zvláště
subjektivný význam svatku centrálního zajisté připravuje a
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uvádí se postupně jistým počtem neděli, kteréž ho předchá
zeji a podobně zase rozvádí či rozvinuje se. Vzdálené předhodí
má tedy účel dokonalé přípravy, vzdálené pak pohodí k tomu

„zři, aby význam centrálních slavnosti dokonale.přešel v duchovní
život křesťana. Dnové prázdní znamenají při nedělích totéž, co
dni-.oktávu při svátcich s oktávem slavených.

Neděle sama o sobě připomíná dokonané stvoření světa,
skrze vzkříšení Krista dokonané vykoupení čili nové stvoření
a den, kdy skrze seslání Ducha svatého církev oživena a ku
posvěcování člověka skrze téhož Ducha uzpůsobena byla.

Vedle toho významu svého velmi případně se nazývá
neděle v cirkevní řeči dies domímica, denPáně.

Ty neděle, které veškerým významem svým obzvláště
představují tyto tři veliké skutky boží, nazývají se dominicae
majores, neděle čelné. Z těch náležejí ke svátečním dnům. třidy
a slovou privilegované, protože v hodinkách církevních a mešním
formuláři (slavení imchoro) neustupují nižádnému svátku: prvá
neděle adventní a postní, neděle smrtelná (dominica passlionis)
a května, velikonoční a bilá, svatodušní a nejsvětější Trojice. —
Dalšítři neděle adventní a neděle od devitníku až do.smrtelné
náležejí ke svátečním dnům třidy II. a ustupují svátkům třidy I.

Ostatní neděle, co jich do roka jest, nazývají se dominicae
minores, neděle obyčejné (v kalendáři — direktáři — bez při
davku I. nebo II. classis).

Hitem svátků dvojných I. třídy slavi se na hodinkach a
mši jenom neděle velikonočni, bilá, svatodušnía největější Tro
jice; ostatní všecky ritem polodvojným, poněvadž ke svatkům
centrálním, do jichžto předhodí nebo pohodi náležeji, v témže
poměru jsou, jako dni oktávu ke svátku svému *). Podobně jsou
ferie buďto čelné neb obyčejné. Úelné (feriae majores) jsou
všední dnové času adventního a postního, suché dni a prvý
den křížový (feria 2. Rogationum); ostatní všecky nazývají se
minores, obyčejné. — Připadá-li na ferie čelné svátek podle
církevního kalendáře, a shodují-li se hodinky a mešní formulář
se svátkem, přibírá se na hodinkách modlitba (commemoratio)
a 9. čtení, na mši modlitba a poslední evangelium o ferii**).

Z ferii větších jsou privilegovány: popelečná středa a dnové

*) Falise, Sacrorum rituum elucidatio, Sectio III. c. 1.
“e) Falise 1. c. Hartmann, Repertorium S 71.
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v témdni svatém; privilegium jejich působi, že hodinky a mše
vždy o nich jsou, jaký by koli svátek na ně připadal.

Centrální svášky s vigiliemi a oktávy, neděle a ferie jsou
vlastní posvátný čas roku církevního (tempus sacrum) a protož
ty oddily v breviaři a misálu, kdež nalézají se modlitby a čtení
na tyto dni, nazývají se Proprium de tempore.

B. Význam jednotlivých částí roku církevního.

1. Okruh vánoční.

Myšlénka okruhu vánočního jest narození Páně, prvniho
činu vykupitelského, jakž událo se v dějinách světových a du
chovně se opětuje v srdcích lidu křesťanského. Okruh tento
připravuje a uvádí se adventem, rozvinuje se v době po zjevení
Páně až do neděle devitniku.

Uvažujeme-li narození Páně jakožto udalost historickou,
a tedy objektivně, představuje advent, jsa předhodí slavnosti
vánoční, touhu dávných věkť. po Vykupiteli, pohodi pak uka
zuje, kterak velebně vyvinovala a zjevovala se důstojnost 1
úloha Vykupitele přišlého. Uvažujeme-li narození Páně jakožto
první dobu pozemského života Kristova, jest advent ta doba,
když Slovo tělem učiněno bylo vě svatém životě matky nepo
skvrněné, — pohodi pak předvádí nám Syna božiho, kterak
prosplvá věkem, moudrosti a milosti před Bohem a před lidmi*)
a počiná zakládati království boží.

Se stránky subjektivné znamená okruh vánoční, kterak se
narození Páně duchovně opětuje v srdci křesťana jakožto po
čátek nového, v duchu Kristově zřízeného života; tu pak jest
advent čas poznání, že pomoci potřební jsmé, čas touhy po ne
vinnosti, svatosti a spravedlnosti, — pohodi pak uvádí na mysl,
kterak máme svůj v Kristu obnovený život osvědčovati, pro
splvajice v poznání Boha, ostřihajice vůle jeho, milosti boží
hledajice a ji zachovávajíce.

V adventě tedy shrnuje cirkev veškeré řízení člověčenstva
v dobách starého zákona a přípravu jeho na Vykupitele a před
stavuje nám ji za obraz přípravy naší na duchovní zrození
Páně v srdcích našich. — Úkol a význam starého zákona a
všech věků předKristem, veškerý obsah písem starozákonnich,

*) Luk. 2, 52.
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kletba hříchem způsobená, úpadek lidského pokolení a touha
spravedlivých po zaslibeném Spasiteli, — to všecko se opětuje
v adventě a vzbuzuje, aby jeden každý poznal svoji hřišnosť
a bidu, aby touha věků dávných se ozývala také v srdci kře
sťtana a všickni aby s důvěrou hleděli ku Spasiteli již blízkému,
modlitbou, pokáním a postem se připravujíce na důstojné sla
veni hodu vánočního, na důstojné uctění Slova tělem učiněného
a duchovní zrození jeho v srdci svém. Věrný duchovní správce
tedy působí s veškerou osadou k tomu, aby jeden každý z nich
roznitil v sobě mysl kajici a pokornou, aby očišťovali se vši
ckni a připravovali srdce svá za hodné nádoby milosti, kteréž
se rozlévají v čas vánoční hojně po veškerém světě křesťanském.

Adventní čas jest po výtce čas kajicný; ale také jest doba
tiché, posvátné radosti, jež pochází z naděje blizké spásy. A
jsa zobrazení času, když Syn boží se počal z Ducha svatého,
jest advent také čas nábožného uctění matky Páně, pro jejiž
přimluvu obzvláště doufáme, že dojdeme milosti s hůry.

Objektivný a subjektivný význam adventu zobrazuje se
u veškeré liturgii a všech církevních obyčejich doby této.

V hodinkách 1 misálu stále se ozývajici hlas Išatášův vy
slovuje a budi touhu po Spasiteli, hlas pak Jana Křtitele k po
kání napominá. Na pokání ukazuje také fialova barva roucha meš
ního a pomíjení chvalozpěvu „Gloria“ ve mšich časových (de tem
pore), zákaz hlučných zábav a svatebního veselí a liturgický před
pis, dle něhož na neděle adventní a na ferie (beze svátku), krom
neděle třetí, neozdobuji se oltáře květinami. A třeba že cirkev
slavil v adventě svátky svatých, přece ani jediný den nepře
stává v liturgii připominání adventu, v němž ozývá se toužebný
hlas Isaiášův: Rorate coeli atd. na nešporách a hlas kajiciho
kazatele Jana: Vox clamantis atd. na chvalách. Touha 1 kajlo
nost nalézá nejmocnější výraz v antifonách velikých, kteréž
při nešporách se říkají od 17. až do 23. prosince. — Ale také
k uctění Panny Marie směřuje liturgie adventní; přemnohé
antifony, modlitby, responsoria a čtení připomínají, oslavují,
vzývaji Marii, rorátní mše slouží se k jeji poctě a lid katolický
obzvláště v advent koná hořlivě modlitbu růžencovou a jiné
modlitby k Marii a zpívá písně krásné 1 velebné o Panně za
matku boži zvolené. — V čas adventní až přes oktáv zjevení
Páně opouštějí se v kanonické modlitbě Suffragia Sanctorum,
poněvadž všecka pozornosť a pobožnost obrací se ku Spasiteli
očekávanému a narozenému.
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Poslední den připravy na hod vánoční jest vigilie šťěďrého
dme; křesťan rozmnožuje posavádní svou práci, kterouž se
v čas adventní namáhal, aby své srdce očistil a v něm Synu
božímu příbytek důstojný připravil. V mnohých krajinách
katolických jest obyčej, vykuřovati domy na večer tohoto dne;
obřadem tim zobrazuje se, jak velice sluši, aby nejen srdce
ale 1 příbytky lidu křesťanského čisty byly všeho, což by
nejsvětějšímu překáželo, uhostiti se mezi lidem svým a přebý
Vatl mezi námi.

Slavnosť vánoční sama vyjadřuje liturgii svou a krásnými
obyčeji lidu křesťanského veškerý svůj význam objektivný a
subjektivný. Slavnosť tato jest vesměs radostná 1 poživá pri
vileji zvláštních ode dávna: připadá-li na pátek, nezavazuje
zápověď, poživatl masitých pokrmů, každý kněz může sloužiti
tři mše svaté*), jimižto se označuje trojí narození Páně: z Boha
Otce, z Marie Panny a duchovní narození v srdci křesťana.
Bílá roucha mešní, modlitby a zpěvy, časté alleluja, obřady
lturgické, významně a tklivé obyčeje lidu křesťanského (je
slčky, vzájemné podarování, vánoční stromek, koleda, víno sv.
Jana) — všecko jest výraz veliké radosti, že přišel dávno
žádaný.

V oktáv hodu vánočního padající svátky svatých splývají
s vánoční slavnosti tak úzce, že prvni polovice nešpor se koná
o narození Páně a teprve druhá o svátku oněch svatých, a
protož 1 nazývají se festa concomitantia. Svátky tyto a neděle
v oktávu vánočním vyjadřují obzvláště objektivný význam
doby vánoční předvádějí nám tu v živých obrazich, kterak
nový život v Kristu rozdilnými způsoby se jeví, pakli jen
neobmeškává křesťan prospivati v poznání a milování Boha
podle přikladu božského pacholete.

Na oktáv hodu vánočního připadá zároveň slavnost obře
zání Páně, ne proto pouze, že obřezání stalo se osmého dne,
ale že v něm naznačeno jest vykupitelské dilo za takové,
kteréž v utrpeni se dokona. Svatkem timto zasvěcen jest také
počátek roku občanského; církev uvádi křesťanu na mysl, že
veškerý čas života jenom tehdy bude mu spasitelný, pakli jej
trávi s Ježíšem a vždy pamětliv zůstává budoucího soudu, jehož

*) Již Řehoř Vel. mluví o třech mších na tento den v homilii, která se
čte ve 3. Noct. breviáře in festo Nativitatis Domini.
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obraz mu představuje evangelium první neděle adventní, po
čátek roku cirkevniho.

Ve slavnosti zjevení Pámě dovršují se hody vánoční a pak
počiná se pohodi jejich.

Památku na příchod mudrců východních do Betléma, sla
vila cirkev od nejstarších časů dne 6. ledna, zároveň s ni spo
jujic památku Kristova narozeni, křtu a prvního zázraku
v Kaně. Záhy však cirkev západní přeložila slavnosť narození
Páně na den 25. prosince a podobně učinila ve 4. stoleti (za
časů papeže Julia I. 337—952) také cirkev východní.

Slavnost tato se rovná slavnosti vánoční, poesie lidu
křesťanského ne méně obrala ji sobě za předmět.veliký význam
jeji se vyjadřuje velebnou a velkolepou liturgii nejen svátku
samého, ale 1svatvečera jeho. Vesvaťvečerkoná se ve mnohých
zemich, a také ve vlastech našich, svěceni vody, zlata s ka
didlem a myrrhou, žehnání (vykuřování) domů.

Svěcení vody Úříkrálové (Benedictio aguae in vigilia Epi
phaniae) náleží k benedikcim nejvice velebným a význačným,
a připojuje se ku starobylé tradici a náuce svatých otců, že
toho dne Kristus přijatým od Jana křtem posvětil vod jordan
ských a vody vůbec a v Kaně vodu ve víno proměnil. Ritus
benedikce této nenalézá se v rituálu římském, ovšem ale mezi
zvláštními obřady provincie české a mnohých sousednich *).

Svěcení zlata, kadidla a myrrhy vztahuje se pouze ku
památce svatých mudrců, v kterých spatřuje cirkev povolání
pohanů do království božího. Víra jejich a mystický výklad
darů, kteréž přinesli králi židovskému, obsahuje naučení vážná
pro všechen život křesťanský; sv. otcové a po nich kazatelé
všech věkův a národů nalézají v mnich velmi vděčný podnět
k působnému poučení a. povzbuzení lidu křesťanského.

Vykuřování domů **) má za účel, aby požehnání, vyřčené
nad vodou a kadidlem, přešlo na přibytky lidu křesťanského.
Po starobylém a velmi rozšířeném obyčeji plšl se zároveň po
čátečná pismena jmen, jimiž dávná tradice označuje svaté tři
krále, na dvéře křidou zároveň svěcenou se zlatem, kadidlem
a myrrbou; 1 tento pěkný obyčej svědčí, že slavnosť zjevení

+

*) Že by svěcení vody tříkrálové bylo zbytek liturgie cyrillo-methoděj
ské, jakož leckdy se v Čechách píše, nelze věřiti; nalézá se zajisté i v zemích,
kam činnosť a vliv apoštolů slovanských nikdy nezasáhly.

+) Collectio rituum particularium provinciae Pragensis str. 56.
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Páně hluboké kořeny zapustila v náboženský a domaci život
našich předkův“).

Pohodi vánoční jsou neděle po zjevení Páně, jichž počet
mění se dle toho, jakž velikonoce dříve nebo později připadají;
méně nežli dvě a vice nežli šest jich býti nemůže. (Cojich
zbývá některý rok, přenáší se v čas posvatodušní mezi neděli
23 a 24. tak, aby formuláře na neděli 24. vždy zůstaly pro
neděli poslední po sv. Duchu. Svátek očišťováníPanny Marie
náleži k pohodi vánočnimu; jim ukončuje se doba vánoční a
přechází v dobu velikonoční. Ve smyslu objektivném jest to
slavnost obětování Syna božího v chrámě; význam subjektivný
vyjadřuje se průvodem s rozžatými svícemi. Škrze narození
Páně stalo se, že oči naše uviděly spasení, kteréž připravil
Bůh před obličejem všech lidi, světlo ku zjevení pohanům a
ku slávě lidu svého. Toto spasení toto světlo vzešlo každému,
každý povinen jest přijmouti je a Boha velebiti za ně, jako
Simeon i Anna. A jako se Spasitel obětoval v rukou svaté
matky, tak 1 pravý křesťan obětuje se, věrně kraáčeje za Spa
sitelem svým ve světle Kristově, u víře a dobrých skutcich
až do smrti, když odevzdá duši svou Bohu v téže víře, kterouž
byl obdržel na křtu svatém. Za vzor obětování sebe Bohu a
za vzor Života čistého, Bohu zasvěceného, předvádí se duši
křesťanské Maria, kteréž tento den ne méně zasvěcen jest,
nežli Synu jejímu.

Před průvodem počiná se liturgie tohoto dne svěcením
voskových svící podle ritu, jenž nalézá se v misálu na den
2. února a pro lepší pohodlí také v rituálu římském. Kromě
svici, ježto se potom rozdávají kněžstvu 1laikům (anebo jenom
kněžstvu), světl se v mnohých chrámech i ty svice, kterých se
vůbec při službách božich uživá. V plném souhlasu s významem
svátku toho v úctě chová lid katolický posvěcenou na tento
den svici voskovou, Ahromičku,zažehá ji v čas bouře nebez
pečné, čta při ni počátek Janova evangelia a modli se důvěrně
za ochranu, spoléhaje na zásluhy Ježíše Krista a mocnou pří
mluvu matky jeho.

Hluboký význam má a pěkně s evangeliem této slavnosti
souhlasí zbožný obyčej katolický, vedle něhož se hromička za
žehá, když někomu z domácich poslední hodinka nastává. Zbožná

*) Starobylé vykuřování ve svatvečer vánoc a zjevení Páně zapovězeno
bylo v Rakousku dvorským dekretem ze dne 27. listopadu 1785.
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matka „obnáší“ umirajici děcko t, j. v kruhu pohybuje rozžatou
hromičkou nad ditětem, zároveň se ho tázajic: „Přijimáš-li toto
světlo, které jsi obdržel na křtu svatém ?“ —

2. Okruh velikonoční

pokračuje u předvádění vezdejšího života Páně a zobrazuje Spa
sitele, jenž po židovské zemi chodě povolává do cirkve a potom,
+konaje velekněžský úřad svůj, za člověčenstvo trpi a umírá,
aby v krvi své novou úmluvu založil, a dokonav dilo veliké,
vchází do slávy své. — Úloha křesťana v době velikonoční
jest, aby pracoval a trpěl s Vykupitelem svým, skrze pokání
zcela umrtvil v sobě starého člověka, v novém duchu povstal
pak jako člověk nový, jenž podle Boha stvořen jest *).

Předhodí doby velikonoční počíná se neděli devitníkem
a trvá až do vzkříšení Páně. Připrava na velikonoce, nazvaná
postní čas, jest původu apoštolského a trvala v některých cirkvich
čtyřicet, v jiných padesát, šedesát, až sedmdesáte dni; odtud
1 pocházejí jména neděli: septuagesima, sexagesima atd. scil.
dies ante Pascha. — V předhodi tomto rozeznáváme čtyři doby:
devitnikovou, čtyřicetidenniho postu, v této zase dobu pašijovou,
v pašijové pak ještě posvátný týden.

a) Doba devitniková trvá od neděle devitniku (deváté před
velikonoci) až do popeleční středy a jest příprava na postní
čas. V době této předvádí nám cirkev ve čtenich breviáře
stvoření světa, cil člověka, jeho pád v ráji, úplné porušení
člověčenstva (Kain a vrstevníci Noemovi), pokutu za hřich
(vyhnání z ráje a potopa), ale 1 zaslíbení Vykupitele a bližší
určení jeho původu dle těla (zaslibení prarodičům i Abrahamovi).
Se čteními z prvé knihy Mojžišovy pěkně srovnávají se čtení
evangelická; na neděli devitnik čte se o povolání dělníků na
vinici svaté cirkve, na neděli I. po dev. o rozdilném ovoci po
volání toho; k učiněnému prarodičům 1 Abrahamovi zaslibení
o budoucím Vykupiteli řadi se evangelium na druhou neděli
po devítníku, kdež Kristus předpovídá utrpení své. — Úloha
křesťana za doby devitnikové úsečně vyslovena jest v invita
toriu: Praeoceupemus faciem Domini et in psalmis jubilemus ei;
křesťan poznávej a vyznávej svou křehkosť a hřišnosť, boj se
trestajici spravedlnosti boži, a tuto aby předešel, zdržuj se

*) Bfes. 4, 24.
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hlučných radosti světských, poněvadž nelze jich poživati bez
nebezpečenství, že zapomene na věčný svůj cíl a sním se mine.
Věda pak, že Pán vysvoboditi jej může z bidy a pokuty hříchu,
velebi jej na modlitbách a svatých zpěvech,

b) Čas postní ve smyslu obmezenémzavirá v soběčtyři
první neděle; otvirá se popelečnou středou, na kterýžto den
služby boží se počínají svěcením popelu, jejž potom sypou kněží
na hlavu věřicím. Obřad tento jest nejen symbol kajicnosti,
ale 1 zasvěcení křesťanstva k posvátnému času postnimu. Popel,
jakožto pozůstatek po hmotách zmařených, jest symbol smrti,
kteráž navracuje člověka ve prach, z něhož vzat jest; svědectví
dávaje o křehkosti a pomijivosti jest popel také znak zármutku
a bolesti; od nepamětných časů brán byl za symbol kajicnosti
nejen pro svoji zasmušilou barvu, ale také že pokáním se drti
a skrušuje srdce zatvrzelé; jako popel, má i pravé pokání moc
žiravou. aby očistilo srdce lidské. Popel spojený s prachem
země jest rodiště nového života; podobně pravým pokáním se
budí život nový, ze hrobu člověka starého vychází člověk nový,
ze smrtelnosti vzrůstá nesmrtelnosť. Protož 1 cirkev zavedla
obyčej, posypávati popelem odsouzené k pokání veřejnému, a
vedle těchto dávali sobě 1 jiní dobrovolně posypávati hlavy
popelem, až obyčej tento přešel v obecný obřad liturgický *).
Na prvou středu postní světí se popel z ratolesti od neděle
květné roku předešlého; a ťento popel nařízen, aby se důtklivě
ukázalo na nestálosť věci vezdejších, na pomijivosť veškeré ra
dosti a slávy pozemské, jakož ukázalo se 1 na Kristu, jejž lid
rozjařený u vitězoslávě provázel a vital, po několika dnech pak
pod Barabáše stavěl.

Vedle rubriky pontifikálu **) náleželo by sypati popel na
hlavu; avšak obyčej, přitlačovati jej palcem na čelo, opanoval
vůbec.

Pokání jest prostředek, abychom se očistili, tělo se žá
dostmi jeho křižovali, k Vykupiteli trpicimu se připojili a takto
se připravovali na obecné vzkříšení duchovní, na hodné úča
stenství stolu velikonočního.

Důležitá pokání našeho čásť jest půsť, k němuž vybízí
evangelium I. neděle postní. A dále náleži ku pokání, snášeti,
trpěti s odevzdanosti ve vůli boží všecky obtiže, zejména obtiže
a břemena stavu a povoláni. Za vzory v této věci staví nám

*) Rubr. Missal. fer. IV. Cin. ,
**) „Cineres imponere“ a „super capita singulorum“.
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cirkev mnaoči v evangelich na všecky dni postního času
Krista, kterak neunaveně pracuje v povolání svém. Dále
předvádí nám spravedlivého Jakuba, Josefa 1 Mojžíše (čtení I.
nokt. ua 2., 3. a 4. neděli postní. Jakub, Josef a Mojžiš byli
obrazové Mesiáše, a vysvobození ze služebnosti egyptské jest
obraz vykoupení všeho lidstva skrze Krista. A tak vyjadřuje
se v celé liturgii a všech výkonech času postního toto dvé:
Kristus připravuje sebezáporem a trpělivým snášenim spásu
naši; touž cestou jest se bráti křesťanu, aby se sůčastnil vy
koupení Kristova.

Kajicný a truchlivý ráz doby postní spatřuje se 1 na
oltářích, ježto se od neděle 1. neozdobují květinami, kromě
neděle 4., ke mši na zelený čtvrtek a bilou sobotu.

c) V době pašijové ponořuje se cirkev obzvláště v rozji
máni a uctění muk Ježíšových, jimiž dokonalo se vykoupeni
naše. S Vykupitelem svým povinen jest trpěti a truchliti křesťan,
s nim cele umřiti hříchu, sebe samého se vzdáti, aby také
oslaven býti mohl s Kristem. Nejdokonalejší vzor posvátné sou
strasti s Kristem jest Maria, a protož i na pátek před nedělí
květnou připadá svátek sedmibolestné Panny Marie.

Před nešporami v sobotu před nedělí smrtelnou zahalují
se kříče rouchem fialové barvy; cirkev chce obrátiti zraky a srdce
ku jedinému kříži, jenž na Golgotě vztýčen byl; obřademtimto
se naznačuje i vroucnosť posvátné soustrasti a kajicnosti, jaká
sluší na tuto dobu. A netoliko kříže, ale také obrazy isvatých
náleži zahalovati*) kromě obrazů křížové cesty*“). © timto
symbolickým obřadem souvisi opouštění suffragiů na chvalách
a nešporách, doxologie při Asperges, před invitatoriem, při
introitu, lavabo a responsoriich hodinek menších, protože
v liturgii času toho karakter chvály ustupuje a karakter smirný
převládá. I žalm Juďica vynechává se, protože pašijová doba
jest náplň a rozvoj jeho, pro kterouž příčinu 1 jest položen za
introit ke mšim časovým na tuto dobu.

d) Svatý týden (hebdomas sacra neb magna) jakožto po
slední doba postu 1 času pašijového jest zobrazení nejhlubšího
ponížení Kristova, ale ukazuje též počátek oslavyjeho; ná
božnému křesťanujest tento týden dobou nejvyššího zármutku

*) S. R. C. 4. srpna 16603;Falise l. c. str. 586; Hartmann, Repertorium
str. 47.

**) S, R, C, 18. července 1885.
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a nejhlubší skroušenosti, ale i počátkem nového, bohumilého
života v Kristu vzkřišeném.

Neděle květná, jsouc první den v témdni svatém, před
stavuje nám v liturgii své utrpení Kristovo (pašije dle sv.
Matouše) a také obraz jeho vítězoslávy — shrnuje tedy význam
celého téhodne. V poslednich třech dnech cti a oslavuje cirkev
dokonání muk Páně.

2. Slavný průvod na neděli květmou zobrazuje a) vjezd
Kristův do Jerusalema a takto naznačuje, že náleži na křesťany
věrou a smýšlením následovati oněch zástupů, kteří tehdáž
vitali a provázeli Krista, t. j. provázeti jej po celý svůj život
jako dítky v nevinnosti dětské s palmami a ratolestmi olivovými,
se svatou žádosti, aby skrze dokonané vitězství Kristovo nad
nepřátely našimi vitězili nad nepravostmi a hříchý svými, jeho
smírnou oběti pak aby s Bohem byli spojeni; — prosťírati
roucha svá ma cestu, t. j. štědře a vesele udělovati chudým
z nadbytku svého; — s ratolestmi zelenmýmu,t. j. nikdy ne
přestávajice velebiti a chváliti Boha. b) Průvod neděle květné
dále zobrazuje návrat Kristův do Jerusalema mebeského, kamž
provázeli jej spravedlivi a odkud naproti němu vyšli zástupové
andělů plesajicich; zavřená a teprve po uhození křižem ote
vřená vrata kostelní naznačují bránu nebeskou, kterouž Adam
hřichem svým člověčenstvu zavřel, Kristus ale smrti svou zase
otevřel. c) Že procesí toho dne se připojuje k pašijím, uvádí
se křesťanu na paměť úzké spojení radosti se čalosti, pomljivost
vezdejších radosti a pozemské slávy, ale 1 nepomijivá sláva
věčná, kteréž dosahujeme skrze utrpení života vezdejšího.

Velebné, překrásné modlitby a významné obřady při
svěcení ratolesti a průvodu samém “) nejlépe vysvětlují, co
katolická cirkev timto ritem koná, čeho na věřicichdosáhnouti
chce. — Zbožná důvěra lidu křesťanského, kterýž ratolesti toho
dne posvěcené považuje za prostředek milosti a ochrany boži,
má svůj základ v modlitbách a žehnánich při svěcení tom od
cirkve konaných, a pokud křesťanésvou důvěru skládají v Boha,
očekávajíce milosti a ochrany od něho samého, nelze nic po
věrečného shledávati v obyčeji, vedle něhož chovají svěcené
ratolesti v domech a na pole je vynášejí, ochrany před neště
stím od Boha žádajice 1 se nadějice.

*) Miss. Rom. in Dom. Palm.; Rituale Rom. de processionibus.
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Poslední tři dny cti a oslavuje cirkev dokonání muk Páně
a smirné oběti jeho na kříži. Výraz posvátného zármutku
a pokání srdečného, jenžto se počal v neděli devítnikovou, do
cházi v liturgii těchto dnů nejvyššího stupně, aby také v srdci
křesťana se uhostily posvátný zármutek a srdečna kajicnosť.

Na hodinkách opoušti se vzývání: Domine labia mea
aperies a invitatorlum, žalmy nezakončuji se obvyklou doxo
logii, není hymnův ani benedikcí ani kapitul; církev jenom
vzdychá nad hříchy lidského pokolení a oplakává utrpení Spa
sitele svého.

Za starých dob, i když ostatní vigilie již na předcházející
den byly přeloženy, konaly se hodinky o zeleném čtvrtku,
velkém patku a bilé sobotě času nočního; ve 14. stoleti ustálil
se nynější způsob, vedle něhož konají se hodinky (jitřní a chvály)
k večeru dne předcházejícího. K těmto rozžehá se na velkém
oltáři 15 svici, z nichžto se po každém žalmu jedna shasiná
kromě nejvýše postavené. Za hymnu Benedictus shasíná se
pomálu zbývajících šestero svíci tak, aby s veršem posledním
shasila se 1 svice poslední. Co se zatím opakuje antifona
k Benedictus, odnáší se nejvýše postavená svíce za oltář. Po
předepsané modlitbě působí se šumot (strepitus) a potom se
ona svíce zase objevi. Vedle výkladu, jejž 1 Benedikt XIV,
(De festis D. N. J. Christi) za pravý uznává, proto shasinají
se svíce ponenáhlu, protože učennici, zbaveni na čas vřelé lásky
své, opustili mistra svého, rozutekše se. Švice za oltářem scho
vaná představuje Krista, jejž, přišlého s nebe osvitit všeho
světa, bezbožní lidé zahubiti usilovali; ale když už považovali
jej za odklizena, spatřili jej vzkřišeného, světlem nejjasnějším
oděného a celý svět osvěcujícího. 'Šumot na konci hodinek jest
symbol zmatku nastalého ve všem stvoření po srarti Kristově,

Na zelený čtvrtek připojuje se k zármutku nad Kristem
trpicim radost z ustanovení svátosti oltářní. Církev nařizuje,
aby kněží na tento den přijímali nejsv. svátost z rukou cele
branta v tom chrámě, ku kterémuž přiděleni jsou“). Vnitřní
důvod nařizení toho jest, že sluší, aby se mešní oběť v tento
den konala tak, jako ji konal Kristus se svými apoštoly u veče
řadle; pro tuto příčinui se nedovoluje na zelený čtvrtek v témže
chrámu sloužiti ještě jiné mše kromě jedné slavné (nebo zpí

*) S. R. C. 12. září 1716 a 22. prosince 1770.
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vané)*) a jenom připadá-li svatek zasvěcený (na př. zvěstování
Panny Marie), může biskup dovoliti v každém chramu nebo
jenom v některých jiné mše, aby lid věřici měl přiležitosť na
plniti povinnost o slyšení mše svaté. I tyto mše slouží se
všecky dle formuláře denního (feria V. in Coena Domini)**).

V kostelich kathedrálních světí biskup mezi slavnou mší
svaté oleje. Nemůže vhodnějšího dne býti, v kterýž by se sv.
oleje světily, nežli den, kdy ustanovena velebná svátost, kteráž
Jest ve mnohém ohledu cil všech svátosti ***). O svěcení sv. olejů
často mluvi již sv. otcové a svorně mu připisují původ apo
štolský; rubriky pontifikálu římského nařizují, aby při tomto
svěcení obklopovalo biskupa 12 kněži, 7 diakonů a tolikéž sub
diakonů, akolýthové a jiní klerikové, všickni v rouše bilém,
vedle rozdilného řádu svého.

Svěcení oleje nemocných počíná se po konsekraci před
slovy: Per guem haec omnia, Domine...., svěcení křižma
a oleje katechumenů až po přijimání a dokonané abluci. —
Konec liturgie dopolední jest přenešení velebné svátosti do
zvláštního svatostánku (sepulchrum) a pak obnažování oltářů,
jehož význam se dostatečně vyjadřuje žalmem 21., jejž při ob
řadu tomto kněz řiká.

Velikýpátek slavi se jako den zármutku nejhlubšího nad
smrti Kristovou za hříchy naše; černá roucha liturgická 1zevně
naznačují posvátný zármutek. "Tento den jest do roka jediný
bez oběti mše svaté ; celebrant požívá jenom hostie na zelený
čtvrtek konsekrované a potom ve zvláštní svatostánek uložené
(missapresanctificatorum). Introit mešní nahražuje se dojémným
obřadem, vedle něhož kněz (spolu s assistenty), přišed k oltáři
padá na tvář a modlí se po tichu. Čtení pašijí podle sepsání
sv. Jana, modlitby, z nichžto každou předchází hlasitá výzva
k modlení a pokornému pokleknuti (monitiones), bolné vý
čitky lidu nevděčnému (improperia), odhalování křiže a jeho
uctění v pokoře nejhlubší, — vše vyjadřuje dojemně a jasně
myšlénku toho dne: Kristus nepoznaný a zavržený od těch, ku
kterým nejprve přišel, v bolestech klade život za nepřátely
své, aby je spasil.

*) S. R. C. 20. března 1762 a 22. prosince 1770. Určitější poučení
shledává se v 8 70. této knihy.

**) 9. R. U. 28. ledna 1719 a J1. července 1821.
+) 9. Thomas, Summa p. III. gu. 72. art. 12. n. 3.
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Koná-li se kázaní na veliký pátek, následuje hned po
pašijich *).

Bílá sobota, jakožto vigilie hodu velikonočního, slavi hrob
Páně, v liturgii obráží se sláva přištiho dne a radost křesťana,
jemuž bliži se duchovní vzkříšení a obnova. První čásť liturgie
bělosobotní vyjadřuje myšlénku: Kristus, světlo a život světa,
vitězoslavně vstal z mrtvých. Před chrámem světí se nové světlo
a kadidlo a pak ubírá Vseprocesi do chrámu; povlovné zaže
hání trojnožky jest významná protiva poznenahlého odhalování
křiže na veliký pátek. Bílá voskovice velikonoční s pěti zrny
kadidla představuje Krista vzkřišeného ; tato se rozsvěcuje ke
slavně (nebo jediné farní) mši a k nešporám ve tři dni veliko
noční, v sobotu před bilou nedělí a v ostatní neděle až do
svátku božiho vstoupeni, kteréhož dne odnáší se po avangelu;
potom již jenom ku svěcení vody křestné o vigilii svatodušní
se zažehá.

Proroctví, která se čtou po svěcení světla, ukazují vesměs
k duchovnímu vzkříšení lidstva, jež pro hřich pokutováno smrti,
v Kristově cirkvi pak povstává k životu věčnému. Duchovni
toto vzkříšení dokonává se na křtu, a protož nyni následuje
svěcení vody křestné. Liturgie dopolední se dokonává mši svatou,
křiže a obrazy jsou odhaleny a nový hlahol zvonův ohlašuje
radostnou zvěsť, že dokončil se zármutek a přiblížilo se vzkři
šení, ježto svatou radosti naplňuje všechen svět. I v tento den
nedovoluje se jiná mše kromě jediné -slavné *“).

Rituál římský klade také na tento den žehnání domů skrze
faráře aneb jiného kněze; koná-li se skutečně, uživá se při něm
vody, ubrané při ranním svěcení vody křestné prve nežli
svatých olejů přidáno bylo ***).

Večer koná se slavné vzkříšení v krajinách, kdež zavedena
jest výstava nejsv. svátosti v božím hrobě; rituál římský slav
nosti této nezna.

Všecky obřady svatého týdne konati nedovoluje se v každém
chrámě bez rozdilu. Na květnou neděli může se konati svěceni
ratolesti v kostelích, ano i v kaplích veřejných, kde vůbec do

*) Tak výslovně dí Caeremoniale episcoporum 1. II. c. 25. n. 20. „Post
lectam Passionem fit sermo, si habendus est“. 'Totéž praví se v Memoriale
rituum Benedikta XIII.

+) S, R, C. 12. února a 11. března 1090; 31. července 1821.
***) Rit. rom. Benedic. domor. in sabbato sanoto.
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voleno mši sloužiti“), pokud není po dávném obyčeji toto
právo vyhraženo kostelu farnimu.

Hodinky temné (Matutinum tenebrarum) říkati jest po
vinnosťtpři chrámech kathedrálnich, kollegiátních a klášterských,
kde kněžstvo povinno jest konati modlitbu kanonickou v choru
pravidelně; v kostelich farnich a vůbec těch, kde se v choru
nekoná modlitba kanonická, může se kněžstvo modliti temné
hodinky buďto soukromí anebo veřejně v choru.

Posvátné obřady ve čtvrtek, pátek a sobotu dovoleny jsou
v kostelich, kdež nejen chová se ustavičně vel. svátost ve svato
stánku **), ale také jest dostatečný počet přisluhujicích, aby se
všecky obřady dle řádu předepsaného konati mohly ***). V ko
stelich menšich, při kterých není kleriků, aby řádně zastávali
službu diakona a subdiakona, postačují dle Memoriale rituum
Benedikta XIII. čtyři aneb aspoň tři akolyté, kteříž 1, jakož
vůbec pokládá se za věc dovolenou, laikové býti mohou.

Posvátné ty obřady doplňuji se na vzájem a dělají celek
nerozdilný a protož buďto se konaji všecky, anebo se opomijejí
všecky. Výjimka vůbec obyčejná jenom ta jest, že na zelený
čtvrtek dovoluje se tichá mše v kostelích a kaplich řeholních
a vůbec v kostelích, kdež vystavuje se na veliký pátek a bilou
sobotu nejsv. svátost v božim hrobě; v kostelích těchto může
1 slavná mše býti, poněvadž po ni ukládá se velebná svátosť
v hostii veliké, určené pro výstav +).

Připadá-li zasvěcený svátek na veliký pátek nebo na bilou
sobotu, světí se sice in foro tak, že věřicí povinni jsou, praci
služebných se zdržovati, avšak neváže jich povinnosť ku slyšení
mše; na veliký pátek zajisté vůbec neni mše, na bilou sobotu
pak by těžko tu povinnost vykonati mohli, poněvadž kromě
jedné žádná jiná se nepovoluje toho dne.

Slavnosť svátku velikonočního jest zobrazení, radostná pa
matka i nadšená úcta vzkřišení, nejskvělejšího důkazu, že Kristus
od Boha poslán byl a že dilo jeho jest božské; základu a po
čatku k věčnému oslavení jeho, ale 1 k oslavení našemu v něm.
Pro tento radostný význam slavnosti velikonoční jest i všecken
ráz jeji radostný; křesťan věří a doufá, plesá nad vítězstvím

*) 8. R, o Ja března 1640.**) S. R. Č.14. června 1630.
zi) 9. R. G 1. září 1838.

+) 9. R. C. 28. července 1821; 31. srpna 1839; 23. května 1840 zapovídá
slavnou mšl „absgue repositione ss. sacramenti“.



291

Spasitele svého srdcem čistým, jež byl posvětil pokáním, postem
a hodným přijímáním velikonočním.

Posvátná radost vyjadřuje se veškerou liturgii velikočni.
Radostné Alleluja přidává se v misálu i breviáři k antifo
nám, k nápovědem a dopovědem vůbec, i k těm, ježto před
cházeji modlitbu o nejsvětější svátosti před požehnáním a mod
litbu děkovaci po Te Deum laudamus. Cirkev tolik usnešena
jest posvátnou radosti, že veškerá liturgická oslava jednomu
hymnu se rovná; protož i kanonické hodinky za celý ten oktáv
nemaji hymnů, nemají kapitul ani nápovědí a dopovědí při
antifonách k Benedictus a Magnificat, neboť jenom myšlénka
© vzkříšení Páně a blahoslaveném ovoci jeho žije v srdcich,
podobně jako poslední tři dni svatého týdne mic nemá cirkev
na mysli kromě smrti Páně za hříchy světa.

Nežli se počne slavná mše, žehnají se pokrmy. Žehnání
toto jest ovoce postu čtyřicetidenního a výraz pravé slavnosti
velikonoční. Za čas postní náleželo na křesťana žádosti těla
tolhk potlačiti, aby nyni, jsa duchovně vzkříšen k novému
životu, 1 pokrmu a nápoje požíval jenom jako nový člověk,
hledaje pouze co svrchu jest a nikoli těch věci, kteréž na zemi
jsou“); 1 nezbytné požívání věcí vezdejších pod vládou ducha
stoji, aby tělu nehovělo.

Vztah žehnání toho k době postní poznává se i z té
okolnosti, že rituál nejprve klade žehnání masa (benedictio
agni paschalis) a vajec, pokrmů, jichžto se dávní křesťané
zdržovali za všechen čas postu čtyřicetidenního; v pravém
křestanu měla se za posvátný čas postní umrtviti tělesnost
tolik, že ani těmito pokrmy znova se neprobouzí, aby ducha
opanovati mohla. Nad to i žehnání masa připomíná beránka
velikonočního, vejce značí vzkříšeného Krista a nové stvoření
člověka skrze Krista. Významný obyčej, vedle něhož přátelé a
známí na vzájem se poděluji okrášlenými vejci (kraslice, po
mlázka), svědčí do dneška, jak hluboko vtiskl se význam veli
kých svátků křesťanských ve všechen život předků věrou na
skrze proniklých.

Oktáv velikonoční se zavírá bilou neděli (dominica in albis).
Na tento den skládali ve staré církvi novokřtěnoi bílá roucha
křestní. Počátek liturgie toho dne (Auasi modo geniti infantes)
připadal tedy vhodně k obyčeji tomuto. Avšak v něm také

*) Kol. 3, 1. 2.



vyjadřují se blazi účinkové mábožného slavení velikonoc;
povstalý ze hrobu hřichů svých křesťan jest podoben k dítku
nově zrozenému, plný nevinnosti, spravedlnosti a svaté radosti.
Obnova slibu křestního se vším lidem po kázání velmi vhodně
na tento den se koná.

Pohodí velikonoční dosahuje až ke dni božiho vstoupení.
Objektivný význam doby této jest: posilování apoštolův a učen
niků ve víře a budouci ústava cirkve, o kteréž dával Kristus
naučení apoštolům, prve nežli na nebe vstoupil. Význam sub
jektivný ukladá křesťanu, aby se posiloval 1 utvrzoval v životě
novém, ku kterémuž byl s Kristem povstal. Posilovati pak
1 utvrzovati se může, zůstává-li s Kristem, pilně a svědomitě
konaje skutkem dobré úmysly, ku kterým. přiveden byl srdeč
nou kajlcnosti a zachovávaje bázeň hřichu a nebezpečenství
jeho. A protož i uči jej církev každodenně volati ku Spasiteli:
Pane, zůstaň s námi, neb se připozdívá. (V. a W. k nešp. až
do dne na nebe vstoupení Páně).

Na průvodech dnů křížových (dies Rogationum) shromaž
ďuje se cirkev, aby s Kristem do slávy nebeské jdoucím
se rozloučila a všecky své důležitosti poroučela jemu, kterýž
jest prostředník naš u Boha Otce a přimluvce nejmocnější.

3. Okruh svatodušníi.

Dle významu objektivného jest okruh tento doba králov
ského úřadu Kristova, jenž na pravici Otce svého sedě Ducha
sv. na apoštoly posýlá, skrze ně všecky národy v témž Duchu
v jednu cirkev spojuje, hlavou a králem této cirkve zůstává,
v mí a skrze ni národy a jednotníky k věčnému životu vede,
až v poslední den zase přijde, kdy dokonáno bude spasení
světa, |

Dle významu subjektivného jest okruh svatodušní stálé
vylévání Ducha svatého v srdcích našich na ten cil a konec,
aby skrze téhož Ducha po přemožení hříchu Kristus živ byl
v nás. Život duchovní, jenž se byl v prvním okruhu počal a
v druhém obnovil a utvrdil, má nyni k dokonalosti přijiti, člo
věka celého proniknouti a v něm se zachovati, aby v čas při
chodu Páně se světlem čisté viry a. svatých skutků jemu
vstřic vyjitL mohl.

Předhodí okruhu tohoto jsou dnové od božího vstoupení
až do neděle svatodušní, doba to, když apoštolové společně



293

zůstávali v Jerusalemě, očekávajíce Ducha svatého, trvajice
na modlitbách s Marii a učenniky. — Na křesťana sluší se, aby
v tuto dobu s Kristem duchovně opustil svět a povznesl se do
nebe za svým Spasitelem; aby podobně jako apoštolové vrouci
tužbou, postem a modlitbou se připravoval a sebe uzpůsobil
za čistou nádobu Ducha svatého a vzácných darů jeho.

Na wigiliů vsvatodušní předepsány jsou církevní hodinky
z oktávu božího vstoupení, a tak naznačuje se úzká souvislost
svátku toho s hodem svatodušním. Pokřtění Duchem svatým
(Skut. ap. 1, 5.) jest čelná idea vigilie této. Proroctví v misálu
na tento den položená zvěstuji duchovní křest v novém krá
lovstvi božim; svěcení vody křestné úzce souvisi s duchovním
křtem skrze Ducha svatého.

Slavnosť svatodušná představuje dokonáni vykupitelského
dila Kristova. Skrze seslání Ducha svatého dokonáno jest nové
stvořeni, založeno jest nové království boži; cirkvi dán jest
Duch obživný, v kterém spojena zůstává s Kristem a kterýž
ji osvěcuje a řidi až do skonáni světa. Duch svatý jest duše
cirkve katolické; protož 1 tato počala konati úřad svůj v den
sesláni Ducha svatého, podobně jako první člověk počal živ
býti, když tělo s duši spojeno bylo. Založení a oživení církve
skrze Ducha svatého a nové oživení všech oudů této cirkve
skrze téhož Ducha, — to jest objektivný význam hodu svato
dušniho. — Byl-li se křesťan uspůsobil za čistou. nádobu darů
Ducha svatého, dochází jich skutečně, spojuje se v témž
Duchu se svým Spasitelem, má Ducha svatého za světlo a za
vůdce, aby šťastnou věčnost sobě připravoval, hodna se čině
užitků vykoupení Kristova, jichž velikost nyní jen slabě tu
šenou objeví den obecného soudu, předpovidaného v evangeliu
na poslední neděli po sv. Duchu.

Pohodí svatodusná trvá až do konce roku církevního. Dě
jiny cirkve svaté až do skonáni světa jsou objektivný význam
doby této. Slavnosti nejsv. Trojice děli se rok cirkevní na dvě
polovice; prvá představuje zvláště osobni život Spasitelův,
druhá pak pokračování v dile vykupitelském, dějiny králov
ství božího až do skonánií časů skrze poslední soud. Obě polo
wice slučují se v jedno svátkem nejsv. Trojice, kterýž jest zá
věrek prvé a základ druhé. Dilo vykoupení člověčenstva, jakž
vykonáno bylo za čas vezdejšího života Páně, jest dilo Boha
jednoho ve třech osobách; a týž Bůh trojjediný působí stále
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v cirkvi, kteráž pokračuje v dile a pokračovati bude až do
skonáni světa.

V subjektivném smyslu jest pohodi svatodušní doba vezdej
šiho putování synů božích do nebeské vlasti pod správou ne
omylné cirkve, kteráž cestu bezpečnou stále ukazuje a po ní
vede každého, kdož se vésti dává. Jest to doba práce a kajio
nosti, ku kteréž se posilujeme bezpečnou naději odměny věčné;
doba trpělivého snášení nesnází a útrap vezdejšího života, ježto
se však oslazuji útěchou budouciho odpočinku věčného; doba.
ustavičného boje proti nepřátelům spásy naši, ale v boji tom
neopouští nás bezpečná důvěra v konečné vitězství. Překrásně
hodi se k době této čtení prvního nokturnu v hodinkách. Hi
storické knihy (královské, kniha Jobova, Judithina, Estheřina
a knihy makkabejské) staví nám na oči obraz cirkve starozá
konní, strasti, boje a útrapy jeji, ale i jeji vzkvétání, zdar a
slávu, až v plnosti časů přišel ten, k němuž vychovávala —
věrný to jistě obraz církve katolické, jejich bojů a vitězství,
jejiho zármutku a jejich radosti, jeji práce a lopoty až do dru
hého přiští Páně. Knihy náučné (přísloví, kniha moudrosti atd.)
jsou odlesk mravné náuky křesťanské; v nich ozývá se vzdá
lený hlas moudrosti nebeské, kteráž v novém zákoně plným
světlem ozářila svět a svatým přikladem svým učila plniti do
konalý zákon lásky.

Evangelium na poslední neděli po sv. Duchu předvádí
poslední soud, podobně jako evangelium na 1. neděli v adventě.
Způsobem důtklivým vzbuzuje takto cirkev ku spasitelné bázni
boží, vštěpujic radu boží: „Ve všech skutcích svých pamětiiv
buď na poslední věci své, a na věky nezhřešiš“ *), a hlasem až
do kostí pronikajicim zvěstuje pravdu o spravedlivé odplatě
dobrých a zlých, kdy na soudu veřejném ospravedlněn bude
Bůh v řečech svých a zvítězí nad posuzovateli svými **); i tito
zajisté vyznají, že spravedlivý jest Hospodin a soudové jeho
praví, poznají hlubokost moudrosti, která řidila svět. — Ostatní
části mešniho formuláře na poslední neděli po sv. Duchu velmi
případně ukazují k závěru všech časův a dokonání bojovné
cirkve na zemi. Introit počiná se velebnými slovy proroka Je
remiáše (29, 11. sld.): „Myslim o vás myšlénky pokoje a nikoli
trápení; vzývejte mne, a vyslýšim vás a přivedu zase zajetl

*) Sir. 7, 40,
**) Zalm 50, 0.



290

vaše ze všech mist“. Epišťola*) vzbuzuje k trpělivosti, dokud
chodíme v této časnosti, pro odplatu, kteráž nemine nás. Gra
duale odpovidá radostným zvoláním na věky spasených**): „Výy
svobodil jsi nás od sužovatelů našich a zahanbil nepřátely
naše. Nyní budeme chváliti Boha celý den a velebiti jméno
jeho na věky.“

C. Ostatní svátky roku ciřkevního. Rozdíly svátků.

1. Veliké centrální slavnosti (též festa Sabaoth zvané) pro
vázeny jsou a dílem i se připravují a rozvinuji četnýmislav
nostmi a svátky, ježto se rozdělují na slavnosti a svátky Páně,
Panny Marie, andělův a svatých.

Slavnosti Fámě, co jich jest kromě tři centrálních, před
stavuji se stránky objektivně jednotlivá s dílem vykupitelským
souvislá tajemství z pozemského života Kristova a maji zvláště
za účel, vzbuzovati a rozmáhati lásku k Ježíši Kristu, zbožné
uctění jeho muk a smrti, důvěru v jeho zásluhy, touhu pojeho
milostech, kteréž ustavičně rozdává, zůstávaje mezi svými jako
král své cirkve, ženich duši čistých, otec všech důvěřujících
v něho.

Slavnosti a svátky Panny Marie jsou nejprve ty, ve kte
rých se zobrazuje běh pozemského života jejiho (narození až
do na nebe vzetí) anebo jeji účastenství ve vykupitelském dile
Kristově (zvěstování, očišťování, sedmi bolesti). Jiné svátky
marianské uvádějí křesťanu na mysl, že matka boži a matka
křesťanstva stále působi, jako s apoštoly působila, ku zdárnému
pokračování v dile vykupitelském skrze cirkev; připominaji
veliké a zázračné milosti, kterých buďto všecko křesťanstvo
anebo některé krajiny neb osoby dosáhly na přimluvu té, kte
rouž nazýváme pomocnicí křesťanů, potěšením zarmoucených.
— Svátky marianské předvádějí nám Marii též jako nejdokona
lejší obraz života Kristova a protož 1 nejdokonalejší po Kristu
vzor života svatého, vybízejí e k následování jejich cnosti,
v kterémž 1 jest následování Krista a postupné posvěcování
sebe dle subjektivného významu velikých tajemství a skutků
v životě a vykupitelském dile Kristově.

*) Kol. 1, 9.
**) Žalm 48, 8.
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Slavnosti asvátky andělův a svatých dilem také představují
jejich účastenství ve vykupitelském dile Kristově (sv. Josef,
sv. Jan Křtitel, archanděl Gabriel....), nejvice však pokračování
v něm: svátky a památky svatých apoštolův a jiných dělníků
vynikajicich na vinici katolické cirkve, nezhrožených bojovníků
za viru Kristovu, za neporušenosť a svobodu cirkve. Mnozí
svatl vykonali věci veliké, ježto až posaváde v cirkvi trvají a
blaze působi, zachovávajíce živou a stálou památku na původy
své. Pro vykonané práce, kteréž podnikali ke cti boži a spáse
bližních, a pro dobyté zásluhy svoje, které staly se pokladem
všech v Krista věřících, ctěni jsou svati za největší dobrodince
člověčenstva ; za nejvíce způsobilé nástroje, kteréž Kristus sobě
vyvolil, aby k témuž cili pracovali, jemuž on sám byl zasvětil
a obětoval život svůj; za prostředníky a přimluvce, pomocníky
a spolubojovníky naše v dobývání milosti Spasitelovy a ve
práci o spásu věčnou. Cirkev předvádí je každý rok duchovnímu
zraku našemu, kterak, stojice před trůnem božím, zásluhy a
modlitby své ustavičně Bohu obětuji za veškerenstvo věřicich
a za jednotlivce, aby úkol svůj šťastně konali a dokonali.

Se stránky subjektivné jsou slavnosti a svátky andělův a
svatých působné naučení a povzbuzení, abychom následovali
Krista, v jejich šlépěje nastupujice; na nich zrači se Život
Kristův ve způsoběkonkretném, kterýž usnadňuje nám, abychom
nejsvětějšímu životu Kristovu 1 rozuměli 1 jeho následovati
mohli. Církev předvádí nám jako v Mari, tak 1vůbec ve svatých
vzácné ovoce království božího, vzory a živé obrazy, kteříž
k nám volají se svatým Pavlem: „Následovnici naši buďte,
jako 1 my jsme následovníci Kristov'“*).

Svátky svatých zasvěcovaly se povlovně od počátku cirkve.
Jako z knih bohoslužebných vysvítá, slavila se, kromě veli
kých slavnosti Páně, nejprve památka Panny Marie, apoštolů
a mučenníkův oběti eucharistickou, čtením a zpěvem žalmů.
V památné dni mučenniků čitány zápisky o jejich hrdinném boji
a blažené smrti a potom mluvil biskup ke shromážděným,
napominaje k následování vzorů těchto, ke stálosti u víře a
dobrých skutcich; na konec obětována mše svatá na poděko
vání za milosti hrdinům křesťanským prokázané a na oslavení
Boha, podivného ve svých svatých. Asi od čtvrtého stoleti
slavily se 1 památky sv. vyznavačův.

*) Kor. 4. 16.
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Kromě památek Panny Marie, apoštolův a některých sva
tých, kteří pro své účastenství ve připravě a dokonání vyku
pitelského dila vůbec mezi křestany povědomi byli, slavila se
památka svatých v té cirkvi (dlecési), krajině nebo zemi, ve
které živi byl.

Vedle neděli bylo v nejstarši době křesťanské jen málo
svátků zasvěcených s povinnosti věřicich, obcovati mši svaté
a zdržovati se praci služebných, a svátky takové zase, kromě
slavnosti Paně, Panny Marie a svatých mezi křesťany vůbec
povědomých, světilý se jenom při jednotlivých kostelích,
v jednotlivých diecésich, krajinách nebo zemich. Od 5.—9. stoleti
rozmáhaly se zasvěcené svátky po celých zemich a po všem
křesťanském světě vic a více, jakož 1 bylo přiměřeno potřebám
věků těch, kdy celi národové náhle na viru křesťanskou obrá
cení jenom skrze veřejné vyučování ve chrámech viru křesťan
skou bliže poznával, skrze ni a skrze velebnou bohoslužbu
kázni a křesťanským mravům přiučovati se mohli.

„Poněvadž bylo zůstaveno biskupům svátky po libosti
světiti s kněžstvem a lidem, rozmnožily se zvláště od 14.—17.
stoleti zasvěcené svátky v jednotlivých diecésich a zemich,
ano i po veškeré cirkvi tolik, že až překážely obecnému blahu,
pro kterouž příčinu papéž Urban VIII. skrze bullu „Universa
per orbem“ ze dne 13. záři 1042 počet zasvěcených svátků
tim způsobem obmezil, že určitě vyjmenoval svátky pro všecku
cirkev závazné, o všech ostatních prohlásiv, že nikdo neni
povinen světiti je; zároveň dáno biskupům napomenuti, aby
po své vůli nezaváděli svátků nových.

Dilem ochablá vroucnosť viry a dílem i některé nenáleži
tosti, ježto se družily ku svěcení svátkův i potom ještě velmi
četných, byly přičina, že ve stoleti 18. počato se domáhati
redukce svátků zasvěcených. Nejprve povolili papežové Benedikt
XIII. (r. 1727.) a XIV. (1748.) některým zemím (r. 1754. též
rakouským) redukci svátků zasvěcených; od papeže Klementa
XIV. dosáhla Maria Teresia (r. 17071.) pro země rakouské
zvláštního breve, skrze něž byl počet svátků ještě dále umenšen;
postupem času byla ku žádostem mocnářů též jiným zemím
redukce svátků povolena,

2. Svátky, ve kteréž povinen jest katolický křesťan pod
těžkým hřichem slyšeti celou mši svatou a zdržovati se, kromě
neodkladné potřeby, dila služebného, slovou festa fori; slavi-li
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se svátek jen cirkevní bohoslužbou (na církevních hodinkách
a mši), nazývá se festum chori (slavi se toliko in choro).

Pořad církevních svátků rozeznává se dle důstojnosti jejich
a dle způsobu vnější oslavy či dle ritu.

Vedle důstojnosti zaujímají nejpřednější misto svátky
a slavnosti Páně, ku kterýmž 1 svátky sv. křiže náležejí; za
těmito následují: 2. svátky Panny Marie, 3. andělův, 4. sv.
Jana Křtitele, 5. sv. Josefa, 6. apoštolův a evangelistů, €. mu
čennikův, 8. vyznavačův (biskupů, kněží, laiků, panen a vdov).

Ritus jistého svátku závisí na jeho důstojnosti nebo také
na úctě a důvěře, jakáž se v cirkvi nebo v jisté zemi k ně
kterému svatému jovila ještě za života neb po smrti jeho.
Vedle ritu rozeznáváme: svátek prostý (simplex), polodvojný
(semidupplex), dvojný (dupplex) a mezi dvojnými zase 1.
a 2. třídy, dupplex majus a minus (dupplex per annum) t.j.
prostě dupplex bez jiného přívlastku.

Dni slavnosti a svátků v roce ustanovuje Kalendarium
romanum, ježto se nalézá v misálu a breviáři. Jednotlivé
cirkevní provincie maji své zvláštní svátky, kterými se Kalon:
darium romanum pozměňuje, a proto nalézáme vedle římského
1 kalendář jednotlivých provincii jako na př.: Kalendarium
perpetuum in usum cleri Bohemiae. — Určitější předpisy o litur
gickém slavení svátků, Directortum divim officii, vydávají se
každý rok jménem biskupa pro jednotlivé diecése.*“)

II. Póměr roku církevního ku správě duchovní.

Konajic pastýřské dilo své připojuje se církev ustavičně
k roku církevnímu, celý rok má oči obrácené ke Kristu, aby
dilo vykupitelské s nim a dle přikladu 1 vůle jeho vedla;
v Marii, andělich a svatých malézá vzory a pomocníky pro
svoji činnost. K církevnímu roku se připojujic nabýva cirkev
posvátné půdy a posvátného času (tempus sacrum) pro všecko,
cožkoliv počíná, koná i dokonává; nalézá cestu jediné pravou,
po kteréž by postupovala blahodějně, shledává 1 neklamné
pravidlo, kterak by rok po roku dále vedla duše k cili jejich.
Timto úzkým připojením k roku církevnímu uvádí se svatá
náuka, boslužba i kázeň v nerozlučné spojení s vykupitelským
životem a dilem Kristovým. Kristus jevi se tu stále a pravdivě
jakožto jediný učitel, kněz a pastýř, od něhož všeliká pravda, vše

*) Srovn. str. 68.
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lika milosť a všeliké pravidlo života vychází, k němuž zase
všecko směřuje, co se v cirkvi děje, k němuž veškerý zástup
věřicich v lásce a naději se obraci, aby od něho přijal světlo,
milosť a všelikou pomoc.

-8 cirkvi povinen jest každý křesťan připojiti se k roku
cirkevnimu, aby, konaje dilo spásy své, v dobrém pořádku
šťastně pokračoval, svůj život vedle života Kristova 1 svatých
zřizovati neustával, až by konečného cile svého došel. A oběh
tento každým rokem znova se počiná, aby duše každého kře
stana pokaždé v dokonalosti se rozmohla, podobně jako strom
každoročně: jedním oběhem šťávy nové léto nasazuje.

Aby se křesťan za roku oirkevního postupně posvěcoval,
k tomu má pomoc ne pouze ve svátostných prostředcich milosti,
chovaných v katolické cirkvi, ale i ve zvláštních milostech
roku církevního vůbec a každé doby jeho zvláště. Každá doba
církevního roku zajistě nejen ukazuje, co by náleželo křesťanu
podle Krista i jeho svatých a podle navodu cirkve uvažovati
a činiti, aby se přiblžoval bezpečně k cili svému, — nýbrž
1přináší s sebou v hojné miře zvláštní milosti, kterými křesťan
pomoci nabývá, aby skutečně činil, co mu jistá doba roku cir
kevního činiti ukláda. Pro tuto přičinu nazývají se zvláště vý
znamné doby roku církevního „čas milosti“. Jaké by tyto mi
losti byly, k čemu by směřovaly, kterak by se jich křesťan
účastniti mohl a měl, — co cirkev činí a co duchovní správce
činiti povinen jest, aby je lidu věřicimu zjednával: to vyslovují
liturgické kniby, svati otcové a učitelé církevní, jsouce duchov
nimu správci, jednotlivým křesťanům a farním osadám za tlu
močniky Ježíše Krista, za podporu a pomoc lidské slabosta,
ktera by sama o sobě nemohla porozuměti tajemným cestám
Páně, ani toho žadati a za to prositi, což by s úmysly božími
souhlasilo a duši nejvice potřebno bylo. V knihách liturgických
jsou to zejména invitatoria, hymny, antifony a čtení v bre
vláři, introit, mešní modlitba, epištola, graduale, evangelium,
'offertorrum a communio v misálu, kterýmiž vedle objektivného
a subjektivného významu jednotlivých dob, slavnosti a svátků
roku církevního připadně a pohnutlivě se vyjadřuje milosť,
kterouž jistá doba nebo slavnost všem lidem dobré vůle přináší.
Kollektou v misálu a modlitbou v breviáři pronáší veškerá
cirkev prosbu za tuto zvláštní milost, aby lid křesťanský, jsa
ji podporován, tohodosici a to činiti mohl, čeho mu cirkevní
doba podává a čeho na něm žádá.
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Pro duchovní správu jest církevní rok velice důležit.
Vedle toho, což posud řečeno bylo o významu jeho dogma
tickém a mravním a milostech zvláštních, jest církevní rok při
úkolu katolické pastorace velmi působnýprostředek, poněvadž
poučuje názorně, vzdělává trvale, rozvinuje a představuje po
stupně veškeru náuku křesťanskou a milostmi každé jednotlivé
době vlastními jako vzduchem rajským naplňuje všecky pro
story světa křesťanského, kterýž takto se proměňuje v obraz
věčnosti blažené.

Duchovnimu správei náleži, aby dle úmyslu cirkve svaté
co nejtěsněji se připojil k roku cirkevnímu a takto bezpečně
pokračoval u posvěcování sebe a ve všem pastýřském působení
svém. I sluši na něho, aby vlce a vice poznával význam 1 účel
roku církevního v celotě i v jednotlivých dobách jeho, aby sobě
dobývati dbal milosti za roku církevního rozdávaných, a takto
skutečně živ byl v Kristu, jsa věrný obraz, věrný následovník
jeho. A podobně povinen jest osadníky vésti, aby pojali rok cir
kevní rozumem 1 srdcem, učiti je významu jeho rozuměti a po
milostech jeho toužiti, jim uměle a věrně pomáhati, aby život
Kristův, jakž v cirkevním roku se nám představuje (slavnosti
Páně) a zobrazuje (svátky svatých), vice a více také v jejich
životě se zračil a rozmáhal. Takovým působením osvícených
a zbožných pastýřů dávnověkých stalo se, že krásní, k jedno
tlivým dobám roku cirkevního případní obyčejové lidu zobec
něli a důležitým prostředkem k odklizení ducha i života po
hanského ne méně nežli k rozmáhání vzdělanosti a mravnosti
křesťanské učiněni jsou. A týmže způsobem až posaváde lze
dosahovati toho, aby jednotliví duchovní správel a osady jejich
s Kristem v cirkvi žili, sebe posvěcovali a ke vniternému pro
niknuti národů duchem Kristovým mocně přispívali. A protož
duchovní správce měj za předni pravidlo působení svého, aby
na kázáních a veřejných přednáškách křesťanských vůbec, při
poučování, napominání a vzbuzování ve zpovědnici, u lože ne
mocných a při všelikých jiných podnětech, kdež vyučuje, na
pominá, potěšuje, kárá atd., počátek řeči své aneb důvody pro
naučení svá bral z významu doby cirkevni. Zdroj tento jest
nevývažný, čerpaná z něho naučení a napominání jsou přijemna
1 srozumitelna, mocna, důrazna 1 velice působna.
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$ 32. Svěcení neděle a dnů svátečních.

Neděle a den sváteční vůbec může prospěti blahu člověka,
důležitým zájmům lidského života télesného i duchovního,
zájmům jednotlivcův i společnosti, jenom trávi-li jej člověk dle
úmyslu božího a cirkve. Jinak proměňuje se v den hříchu
a nepravosti v den záhubný nejvážnějším zájmům a potře
bám lidským. Svěcení dne svátečního zajisté tolik přirozeně
souvisí s náboženstvím, křesťanskou vzdělanosti a veškerým
životem jednotlivcův 1 člověčenstva, že za obmeškáváním
a nedbáním jeho v zápětí krači bezbožnosť, surovosť, nepo
řádný a zhýralý život, podvrácení řádu a kázně v rodinach;
„nesvěcení dne svátečního jest jeden z pramenů nejhojnějších,
odkudž vyplývá převrácenost věku našeho, a s bolesti jest
nám vyznati, že mor tento také do našich krajin vniká a po
božnosti katolické nebezpečenstvím den ode dne větším
hrozi“ *).

Způsob svěcení dne svátečního určen jest dokonale zákony
božskými a cirkevnim1; povinnost orgánů cirkevnich a jmeno
vitě duchovních správců pak jest, aby vážnosti zákonů těchto
všemi vhodnými prostředky hájili, svědomitě jich ostřihání se
strany věřlcich za jeden z nejvážnějších úkolů považujice.

Nejprve ukládá cirkev katolickému křesťanu za přisnou
povinnost, aby celou mši svatou slyšel, pokud nebrání skutečná
nemožnost; přikázaní toto zavazuje pod těžkým hříchem vše
cky, kdož uživání rozumu nabyli. Ačkoliv o slyšení slovu bo
čího na kázaní a křesťanském cvičení nelze řici, že by také
tolik přísně nařízeno bylo: nicméně žádá toho již. sám duch
třetího přikázaní, aby člověk skrze poslouchání slova božího.
čest Bohu vzdal, duši svou na věci božské obracel a svaté
pravdy v sebe pojal, na kteréž by za dne svátečního mysl
svou také ještě mimo shromáždění obracel*“*),Pro velikou ne
vědomost u věcech náboženských a spolu nemožnost, poučiti
se jinak o nich, nabývá u jednotlivých křesťanů povinnost
slyšení slova božího veliké důležitosti a stálé zanedbávání je

*) Cone. Prag. Tit. IIT. c. 4., str. 82. — Obšírné pojednání v „Blaho
věstu“ r. 1884. „Ostříhejte soboty mé“. — Ordin. list buděj. r. 1856. str. 25.,
1882 str. 41. — Dieulin, Le bon curé II, chap. VII.

**) Cone. Trid. sess. XXIV. c. 4. de ref.
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diného při nich prostředku k lepšímu poznání pravdy může
1 těžký hřích býti*).

Kromě těchto předních dvou skutků dobrých ukládá
cirkev členům svým, aby všeho pilni byli, čím by slávu boží,
vzdělání a spasení své, duchovni a tělesné blaho bližních roz
máhali; přijímání svátosti pokání a oltářní, návštěva odpoled
nich služeb božích, čtení nábožných knih, domácí pobožnosti,
společné modlitby za času odpoledního v mistech od chrámu
vzdálených, skutky milosrdenství a lásky ke všem a zvláště
k ubohým, byly od nejstarších dob cirkve působní prostředkové,
kterými se duch. náboženský, mravnost veřejná, dobrý řád
v rodinách 1 obcich rozmáhaly a v kterých také občanský život
a tělesné blaho lidské mocnou podporu měly. — Avšak církev
nikdy nezapominá, že sváteční den má také za účel, aby člověk
odpočivaje od práce hmotné, slušného veselí uživaje pookřál
a takto ku prácem nového téhodne způsobilejší zase byl.

A jako na positivnou stránku zákona tohoto, tak i na
stránku zápornou sluší váhu klásti, poněvadž nerozluěny jsou
a poněvadž bez opomíjení toho, co se protivi náležitému svěcení,
nelze, aby se dálo skutečně a náležitě, co duch a pismeno zá
kona přikazuje. — Jenom poťřeba skutečná a nezaviněná může
způsobit, aby hříchem nebyla práce služebná, skrze kterou
člověk člověku slouži a která jenom k užitku těla, k užitku
hmotnému a zisku časnému směřuje. A protož kdo na dile ta
kovém anebo na službě takové se nacházi, že obyčejně práce
služebné konati mu jest a snad ani mše svaté slyšeti nemůže,
povinen jest, co nejdříve možná, dilo nebo službu opustiti,
zvláště když podoba se, že by dlouhý zvyk uváděl v lehko
myslnosťta v nebezpečenství ještě jiných hřichů těžkých. — Ody
čejové dávní, kterými se obmezuje svoboda u konání služeb
ných praci, maji pečlivě chráněni a zachování býti; takovi
zase obyčejové, kteři té svobodě nadržuji, avšak od cirkve trpěni
jsou, nemaji se rozšiřovati. V jednotlivých případech může se
udělit povolení k prácem služebným, jsou-li k tomu platné
důvody. Povolení takového udělovati mohou farářové, kteříž
u věci této nemaji nad slušnosť a právo býti ochotni anebo
nad miru přísní **); aby pak v povolování tomto jednostejna praxe
zachována byla, nechat se duchovní správcové na poradách pa
stýřských uradi o zásadách, jimiž by se všickni svorně řidili.

- — ———

*) S. Alphons. theol. moral. 1. 4. n. 269; Seavini theol. mor. II. str. 90.
Martin. Lehrbuch der katholischen Moral. 4. Aufl. str. 528.

**) Cone. Prag. 1. c., str. 85.
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Duchem i pismenem třetího přikázání zapovidají se všeliká
jednání soudní“), veřejné dračby, obchody a podobná konání,
kteráž nejen zdržují mnohé od náležitého svěcení dne božiho,
ale 1 překážeji mnohým, kteří by svoji povinnost vykonati
chtěli, nad to pak ještě vůbec ruši posvátný a velebný klid,
jenžto se rozhostiti má v tyto dny po všech krajinách a při
byteich **). — Pro tytéž příčiny bude cirkev členy své povždy
zrazovati z účastenství ve hlučných radovánkách a zapovidati
jim takové hry a zábavy, které samy sebou neslušny anebo
nebezpečny jsou aneb aspoň to zlé s sebou přinášeji, že
účastenství v nich vede k obmeškání služeb božích až 1 do
poledních. Nejvíce ovšem odporují vznešenému významu a cili
dne svátečního schůze hříšné, pitky a obžerstvi, neslušné hry
a tance, hry hazardní a podobných neřesti vice. Avšak též ti
potřebuji, aby z vlažnosti a ospalosti své probuzení byli, kteří
sice neobmeškávají služeb božich, aneb aspoň mše svaté, ale
ostatně utracuji celý den v zahálce anebo v zábavách svět
ských, nemajice nikdy pomyšlení, aby kromě návštěvy služeb
božich ještě jiným způsobem o duši svoji dbali a ku Stvořiteli
svému se povznesli.

Boj proti nenáležitostem a neřestem, jimižto se maři účel
a význam dne svátečního, bude tim lépe prospivati, čim lépe
duchovenstvo dbalé jest, aby nescházelo lidu křesťanskémuani
podnětu, an1příležitosti ke skutečnému projevování a pěstování
nábožnosti“). Den sváteční po výtce jest den boje mezi ditkami
božimi a ditkami světa. Kdežto ve světě lakomosť a potřeba
ku prácem, žádostivost a smyslnost k rozpustilostem. a hřichům
pohání: chce církev obrátiti pozórnost na jedinou věc potřeb
nou, chce člověka 'odvrátiti od země a povznésti k nebesům,
aby věci nebeských byl žádostiv, aby v nepokoji, nesnázich a
strastech života vezdejšího hledal odpočinutí v Bohu, zakusil
útěchy a sladkosti pravé pobožnosti a takto se vzpamatoval
opět, že cíl jeho není na této zemi. — Posiťivné působení pu
stýřovo zvláště v tom záleží, že neděle a svátky považuje za
vlastní dny práce pastýřské, za dny, v kteréž nejvice osvědčiti se

*) Katolík není povinen dostaviti se na úřad, byl-li obeslán na neděli;
avšak opatrnosť káže, aby v čas ohlásil, že povinnosti náboženské nedovolují
mu, aby se dostavil.

**) S, Alphonsi I. 4. n. 284; Scavini L. c., str. 99.
*+*) Conc. Prag. l. c.
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může obětavá: horlivost jeho ne toliko hlásáním slova božího na
kázání a křesťanském cvičeni, ochotným slyšením zpovědi, ale
vůbec konáním všeho, seč jeho sily jsou, a podporovánim toho,
čim by věřici byli zdržování od rozkoši a roztržitosti svět
ských, zaměstnávání věcmi duchovními, vzbuzováni k pobož
nosti a sebrání ducha. Kromě mimořádných pobožnosti, důstoj
ného slavení služeb božich, pěstování nábožných bratrstev a
spolků nemálo přispivati mohou v boji proti nesvěcení dnů
svátečních malé knihovny zápůjčné (knihovny farní) a veřejné
zábavy nevinné, jimiž předejiti lze leckdy takové, které se
štitl veřejnosti a právě proto velmi nebezpečny jsou,

Ostatně u věci této velice třeba jest, aby duchovni správce
ziskal na osadě lidi vážné, kteříž by jej podporovali zvláště
u přemáhání a odklizení překážek náležitého svěcení dnů svá
tečnich. Všemi prostředky opatrnosti a horlivosti pastýřské ná
leži poučovati zvláště hospodáře, rodiče a kdokoli jiným za roz
kazovatele postaveni jsou, a k tomu je nakloňovati, aby nejen
sami svým domácím a podřizeným ničeho nepřikazovali, co
by ku zlehčeni dne svátečního vedlo, jale raději slovem, pří
kladem a kázní podporovali dobré úmysly a spasitelná zřízení
katolické cirkve, kteráž vytrvalou svoji péči o neporušenosť
dne svátečního nejen duchovnímu a věčnému, nýbrž 1 těles
nému a časnému blahu lidské společnosti znamenitou službu
prokazuje *).

Stát křesťanský povinen jest. vlastnim účelem svým, aby
v hájení dne svátečního byl cirkvi za podporu; ano 1 takový
stát, který vyššího poslání katolické cirkve neuznává, ale svo
bodu svědomí za jeden ze svých základních zákonů vyhlašuje,
zpronevěřil by se sám sobě, když by dopustil, aby odpadlici,
nevěrcl a jinověrci směli něco činiti, čím by katolčti křesťané
v plnění této velevážné povinnosti, kteráž ale 1 vzácné právo
náboženské jest, nějak byli zdržování a obmezováni. Nesnadno
který stát popírá církvi práv i ochrany, kterých potřebuje, aby
den sváteční mohla světiti; snáze a častěji se děje, že orgánové
státní ne vždycky dosti bedlivi jsou a přisni, aby ochrany zá
kona požívalo náboženství katolické, když mu ji třeba jest proti
rušitelům klidu v den sváteční a jmenovitě proti těm, kteří
podnikají a konají věci, jimiž nejen veřejný klid, ale 1 samy
služby boží ve chrámech se ruší. Tu nezbývá, leč aby duchovní—

*) Conc. Prag. 1. c., str. 86.
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správcové byli povědomi toho, co ustanoveno jest platnými zá
kony o dni svátečním a povinné šetrnosti ku chrámům a nej
bližšímu jejich okoli v čas. kdy služby boži se konají.

Rakouský zákon o vzájemném poměru rozdílných vyznání
ze dne 25. května 1868 VI. čl. 13 ustanovuje takto: „Nikdo
nemůže býti donucován, aby se o slavnostech a svátcich ně
které cirkve nebo náboženské společnosti, ku které sám nená
leží, od práce zdržoval.

Avšak v neděli se má zastaviti všeliká veřejná práce,
kteréž nevyhnutelně třeba neni.

Mimo to náleží o svátcích jakákoli cirkve nebo nábožen
ské společnosti za doby hlavnich služeb božích na blízku chrámu
opominouti všeho, čim by se slavnosť rušiti neb ujmu trpěti
mohla.

Totéž zachovávati jest za obyčejných slavných průvodů
na veřejných mistech a v ulicich, kterými se průvod béře.“

Minist. nařízení ze dne 1. července r. 1863.*) ustanovuje
noremná dny, v kteréž buďto se zapovidají neb obmezují ve
řejné zábavy. Veřejená představení (divadla) nedovolují se po
slední tři dni sv. týdne, na boží tělo a na štědrý večer; na
boží hod vánoční, velikonoční a svatodušní může příslušný úřad
politický povoliti jenom představení k účelům dobročinným.
V tytéž dni, kdý se divadla odbývati nesmí nebo jen k účelům
dobročinným povolena býti mohou, zapovězeny jsou i taneční
zábavy (bály); jiné veřejné zábavy, jako koncerty, hudební
produkce, představení na odiv jen v poslední tři dni sv. týdne
a na štědrý večer zapovězeny jsou. — Vedle rozhodnuti minist.
vnitřn. zálež. ze dne 13. září 1883 č. 11.903 počítá se ke dni
noremnimu také noc po něm následující.

Rakouský zákon říšský ze dne 8. března r. 1885. o řádu
živnostenském obsahuje v $ 75. obecné ustanoveni, a) že v ne
děl) ustáti jest ode všeho díla a jen ty práce konati se mohou,
kterých třeba, aby se mistnosti, nářadí a stroje průmyslové
vyčistily a v dobrém stavu držely ; b) že o svátcích povoliti jest
pomocným dělníkům dostatečné pochvilí, aby podle nábožen
ského vyznání svého se mohli sůčastniti dopoledních služeb
božích. — Nařízení ministeria obchodu spolu s ministeriem
vnitřních a duchovních záležitosti ze dne 27. května 1885 usta
novuje na základě zákona toho, že klid nedělní se počíná nej

*) Ordin. list buděj. 1868, str. 180.
Skočdopole, Vastorálka. 20
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později o šesté hodině ráno v neděli a trvá plných 24 hodin;
v dalším postupu vyčítá ty průmyslové odbory, kterým dovo
luje se v neděli pracovati, buďto že jim nijak nelze provozo
vání přerušiti nebo že praci těch opustiti nelze pro nezbytné
potřeby obecenstva nebo veřejné dopravy osob a věci.

$ 33. Farní služby boží.

I. Význam farnich služeb božich.

Den sváteční, jakožto den Bohu a duchovní stránce člo
věka věnovaný, jest jediné vhodná půda, na kteréž dařiti se
mohou společné služby boži, a tyto jsou nejpřednější a nej
vzácnější způsob, světiti den sváteční, užiti ho skutečně ke cti
boži a spáse duší.

Vedle starobylého řádu církevního jest každá osada s du
chovnim správcem svým jeden mravní celek, v němžto se úkol
cirkve provadi. Jako celá cirkev modlitbami a oběti Boha velebí,
jemu děkuje, jeho prosí a jej smiřuje a pravdu jeho vděčně
přijímá: tak jedna každá osada spolu se svým správcem při
pojuje se k této velebné činnosti, projevuje 1 rozmáhá svou
víru a veškeré svoje náboženství, koná nejpřednější svoji po
vinnosť k Bohu a posvěcuje se účastenstvim ve mši svaté,
kterouž obětuje duchovní otec jeji ve jménu cirkve a přede
všim za svoji osadu, jejim jménem, k jejímu vzdělání a posvě
cováni, slyší slovo boží a ukládá je v srdce své.

Od počátku cirkve již nalézáme, že konání veřejných služeb
božich a zvláště nejpodstatnější části jejich, mše svaté spolu se
čtením a kázanim slova božího, náleželo k organisaci jednotlivých
církví. Mše svatá byla svatá páska, kteráž nejůžeji spojovala
ovce a pastýře, nejmocnější prostředek jednoty a svaté lásky
mezi bratřími po celém světě; při mši nabývaly také poučení
a vzdělání slovem božím, utvrzovali se u víře a statečnosti,
radovali se z prospěchu a zdaru své cirkve mistní a veškeré
cirkve obecné, projevovali lásku činnou k bratřím. A to všecko
dálo se na uctění Boha, jenž ve svatém shromáždění byl mezi
nimi, jemuž se klaněli ve způsobách chleba a vína, děkuiice
a prosice za všecky dary duchovní a tělesné, za milosrdenství
a odpuštění hřichů, nalézajíce v přijímání těla božího bezpečnou
zaruku lásky boží, posilu ve strastech vezdejšich, lék proti
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hříchu, závdavek života věčného a odpočinuti v Bohu, jemuž
přinášeli do svatého shromáždění oběti svatých citův a žádosti,
nejvzácnější květy srdce věrou, uctivosti a láskou k Bohu na
plněného.

Biskup, jenž konal a řídil služby boží, byl jimzástupce
boží, viditelná podoba Otce nebeského, viditelný zjev Ježíše
Krista; jemu podřizovalise všickni ochotně, do rukou jeho vklá
dali oběti své, jeho ústy Boha ctili, k modlitbám jeho připojo
jovali modlitby své dilem po tichu je doprovázejice a v nich
pokračujice, dilem zastoupeni jsouce posluhovači biskupovými
a chorem. Biskup přistupoval k oltaři také jakožto zástupce
osady, jeji chvály, diky a prosby Bohu přednášeje a za ml
losrdenství pro ni žádaje. Biskup nejvíce při oběti mše a
ostatních veřejných službách božích objevoval se jakožto pro
středník mezi Bohem a těmi, kteří jeho péči byli svěření a
těmi obzvláště kteří se kolem něho shromáždili na mistě po
svatném. Všecken duchovní život osady čerpal silu svoji z oběti
mešní a z pobožnosti, které se k ni družily; zde také objevoval
se život tento nejmocněji a nejkrásněji. A proto i veškerá
církevní kázeň předkem k tomu čelila, aby veřejné služby boží
nejen uchovány byly všeho zlehčení, ale aby také v nej
menších podrobnostech byly výraz nábožnosti opravdivé a
pocty Bohu vzdávané, aby co nejvíce přispívaly k ušlechtění
du křesťanského,ku posvěcovánijeho, utvrzováni u víře a živém
obcování svatých.

Společným službám božím neubyýlo ani důležitosti ani vý
znamu, když se toho nezbytná potřeba ukázala, aby ve chrámech
kathedrálních kromě biskupské ještě jedna mše byla, a když
také v jiných kostelich jednoho města služby boži se konati
počaly Přirozený vývin dále k tomu vedl, že na osadách ven
kovských veřejné služby boží podobně zavedeny byly. jako
v sidle biskupském, farář pak v podobném poměru se nalézal
k farnimu chrámu a k osadě, jako biskup ke chrámu kathe
drálnímu a k veliké osadě svoji, k diecési.

Farní služby boží v neděli a ve svátek jsou tedy stálé
pokračování v bohoslužbě cirkve nejstarší, a protož také, jako
byla onano, jsou nejpřednější výjev života náboženského, veřejné
a pravé uctění Boha, prostředek náboženského vzdělání a po
svěcení lidu, nejpevnější páska, kteráž viže pastýře s ovcemi
a zachovává jednotlivce u veliké jednotě církevní, v požehnaném
obcování svatých. Ve farních službách božích předstupuje obec
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křesťanská před obličej boží, aby vyznala viru svou a velebila,
společného Otce svého, aby předkládala jemu prosby a tužby
své, slyšela jeho hlas, přijala milosť jeho, a potom na duši oči
štěná, osvěžená, posilněná se navrátila do přibytků svých, to
vědomí radostné s sebou nesouci, že vykonala přední povinnost
náboženskou a mravní, a tou se kojic naději, že vyprosila sobě
hřichů odpuštění, posily proti tělu, světua ďáblu, pomoci ke
všem prácem| a povinnostem, jakéž ukláda jednomu každému
jeho stav a povoláni.

Společné farni služby boži jsou jeden z nejvelebnějších
a nejvice dojemných výjevů náboženského života lidského a zá
roveň nejmocnější prostředek civilisace; bez farních služeb
božich byla by pastorace mrtva, ano bez nich nemohly byjed
notlivé osady, nemohla by cirkev ostáti, bez nich nebylo by
pro člověka téměř nic, ježto by ej povznášelo nad hroudu země,
již 1 proto, že bez nich by nebylo dne svátečního ve vlastním
jeho významu.

Veliká důležitost a vznešený význam farních služeb božích
přirozeně působí, že cirkev posud obrací přední svou péči na
ně, zákony svými k tomu čelic, aby duchovenstvu 1lidu vzácny
byly, důstojně a v nejlepšim řádu se konaly a takto skutečně
byly veřejné uctění Boha a prostředek ušlechťování a posvěcení
člověka.

II. Vnější řád farnich služeb božich.

1. Nedělní a sváteční služby boží rozděluji se na ranní a
odpolední. Ačkoli bohoslužebný řád ne všude jeden býti může,
nic méně ve všech farních kostelích konají se služby boží
ranni a odpolední. K ranním náleži mše svatá 1 kázaní slova
božího; k odpoledním náležejí ve chrámech kathedrálnich litur
gické nešpory, ve chrámech farnich pak výstava velebné svá
tosti, litanie a jiné modlitby, požehnání svátostné, křesťanské
cvičení a rozličné jiné pobožnosti podle zvláštních obýčejů na.
jednotlivých osadách anebo v celých diecésích a zemich.

Mimořádně konají se k rozkazu biskupovu za příčinami
zvláštními ještě buďto ráno neb odpoledne ve sváteční anebo
také všední dny pobožnosti, kteréž k obyčejnému řádu bo
hoslužebnému nenáležejí a ku kterým jisté, buďto radostné
anebo truchlivé události podnět dávají. Mimo to mohou dávní
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obyčejové, fundace, slib osady a jiné příčiny způsobiti některé
zvláštnosti v bohoslužebném řádu jednotlivých osad, jakož také
větši neb menší počet kněžstva již sám sebou působí, že boho
služebný řád na rozdilných mistech rozdilný jest, ačkoli pod
stata služeb božích se nemění a mše svatá vždy a všude nej
přednější jejich části zůstává *).

Duchovní správcové povinni jsou dbáti toho, aby farní
služby boží se konaly v pořádku a způsobem, jenž by co do své
podstaty zákonům a duchu katolické církve dokonale práv byl.
Nejprve na tom záleží, aby pro všecky služby boží v neděli
a ve svátek ustanoven a svědomitě zachován byl určitý čas.
O čase rozhoduje ohled, aby osadníkům snadno bylo, sůčastniti
se**), Čas jednou ustanovený náleží zachovávati tak, aby jediné
potřeba nezbytná mohla způsobiti odchylku, ostatně pak aby
ani libovůle duchovního, ani ohled na některé osoby soukromá
nikdy nebyly příčina, pro kterou by služby boži se později nebo
dříve konaly ; a kdy koli pro důležitou přičinu nevyhnuteině
třeba jest odchýliti se od určitého času, dbá duchovní správce,
aby to svým osadníkům napřed ve známost uvedl. Zkušenost
uči, že opozďování a nepořádku jakéhokoli v navštěvování
služeb božich nejméně tam bývá, kde osadníkům známojest,
že služby boží po každé v určitou hodinu se počínají; a zase
nepořádek až nesnesitelný a pohoršlivý rozmáhá se na těch
osadách, kde liknavosť, vahavosť a pouhá libovůle duchovních
správců anebo nestatečné ohledy jejich na některé jednotlivce
jsou příčina, že nižádná určitá hodina se nezachovává.

Určitého a osadníkům pohodlného času jednostejně třeba
jest i tu, kdež jenom jediná mše svatá se slouži, 1 tu, kdež
jich vice bývá. Mezi ranními a velkými službami božími budiž
tolik času, aby ze vzdálenějších mist jedni se domů navrátiti
a druzí ještě v pravý čas do chrámu dojíti mohli.

Zvláště s ohledem na kázaní, kteréž podle zákonů církev
nich při ranních i velkých službách božich konati náleží, na
řízeno jest, aby kaple a vedlejší chrámové, kdež takoví se na
lézají kromě chrámu farniho, nerušily farních služeb božich,

*) Jest velmi žádoucno, aby se při každém chrámě nalézal dokonale,
až do nejmenších podrobností sepsaný bohoslužebný řád na osadě obvyklý;
posloužil by výborně nově nastupujícímu faráři, aby všecko dále vésti mohl
beze zmatkův a zbytečného znepokojování lidu.

+) Cone. Prag. Tit. III. c. 2., str. 78.
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Pravidlo vůbec platné ustanovuje, aby v kaplich a chrámech
vedlejších mše svaté nepočaly se v tu hodinu, kteráž pro mši
farní ustanovena jest*).

Za mši farní považuje se obvzvláště ta, při které slovo
boží se káže, buďto mši předcházejíc aneb po ni následujic a
nebo také hned po evangeliu mše svaté. Význam farnich slu
žeb božich sám sebou svědčí o důležitosti zákona toho, a pro
tož i faráři povinni jsou, pilně k tomu zřetel obraceti, aby
neoprávněnou libovůli jednotlivců přestupován nebyl. Koste
lové klášterní mohou se svolením biskupa 1 takový pořádek
služeb božich miti, který se stýká s pořádkem chrámu farního.

S farnimi službami božími spojuje se každou neděli kro
poná shromážděného lidu svěcenou vodou (aspersio populi), a sice
obyčejně tak, že při rannich službách božích se děje po mši
bez modlitby a zpěvu, při velkých službách božích ale přede
mši a způsobem slavným.

Pokropování lidu ke službám božím shromážděného jest
obřad starobylý ; význam jeho úzce souvisí s významem neděle
a se křtem. To již odtud vysvitá, že v neděli velikonoční a
svatodušní se nesvěti voda ku kropení lidu, ale užívá se té,
která se oddělila od vody křestné, prve nežli se k ni přidalo
svatých olejů. Každou neděli oslavuje se tajemství hodu veliko
nočního a svatodušního; neděle zajisté jest den nejsv. Trojice,
den Boha Otce, kterýž toho dne počal tvořiti svět, Syna, kterýž
toho dne z mrtvých vstal a vykoupení světa dokonal, den
Ducha svatého, kterýž v neděli sestoupil na apoštoly a cirkev
sv. říditi počal. Živel vody připomíná stvoření; neboť na po
čatku vznášel se Duch boži nad vodami; voda na křtu svatém
připomíná vykoupeni, poněvadž křest spolupohřbení a spoluvzkříšenís Kristemjest;připomínáiDuchasvatého,poněvadž
křest svatý jest znovuzrození z vody a z Ducha svatého. —
Ku svěcení neděle náleži pobožná vzpominka na křest a zá
roveň oslaveni jeho ; a to děje se skrze pokropení lidu. A po
něvadž kropení toto náleži k úplnosti nedělních služeb božích,
může sice vodu světiti kterýkoli kněz, pokropení lidu pak
ten kona, který slouži následující potom mši konventní neb
farni“).

+) Viz str. 107.
+) Caerem. ep. 1. IT. c. 1. S. R. C. 5. července 1631; 19. listop. 1649;

1. prosince 1657; 12. listopadu 1831. — Při svěcení vody křestné na bílou
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Rubriky rituálu a misálu nařizují svěcení vody očistné
na každou neděli, kromě velikonoční a svatodušní; rubricisté
vyhlašují za zlořád, světi-li se voda zřídka kdy. Vedle obyčeje
uživá se vody zvlaště k tomu cili odejmuté při svěcení vody
křestné, pokud úplně nedošla anebo se nepokazila. Ritus, kterým
se obyčejná voda očistná (agua lustralis) světl každou neděli,
jest prostý a bez všeliké slavnosti. Svěcení to děje se v sakri
sti; koná-li je sam kněz, jenž má sloužiti mši, béře štolu
barvy denni, jiný štolu fialovou*).

Kropení samo děje se bezprostředně před počátkem mše
a nikoli před kázaním. Jenom když biskup sám pontifikuje,
opouští se obyčejné kropení, poněvadž biskup, do chrámu
vcházeje, sám je koná způsobem zvláštním. Kropení spojené
s farnimi službami božimi jest úkon vlastně liturgický ; kněz
vychází oděný humerálem, albou, cingulem, štolou a pluviálem
té barvy, která dle času a svátku připadá; ;luviál může také
scházeti. Přišed k oltáři béře aspergil a klekaje líbá jej a hned
intonuje antifonu Asperges me. (Co zatím chor dále zpívá,
kropi kněz ku přední straně oltáře, nejprve na prostřed, pak
na stranu evangelia, konečně na stranu epištoly; pak dotýká
se aspergilem čela svého řikaje po tichu antifonu prve intono
vanou, první verš žalmu Miserere, Gloria Patri a pak po
druhé antifonu, pokloňuje se duchovenstvu (jest-li v choru) a
drže levici na prsou kropi nejprve na straně epištoly jednot
livé kanovniky, potom všecky ostatní kleriky v polokruhu a
konečně hodnostáře na straně evangelia tak, jako prve na
straně epištoly. V presbyteriu jde buďto jen ke mřižím a od
tud kropi směrem k lidu (před sebe, v levo a v pravo), nebo
jde přes celou střední loď po délce a kropi na stranu levou,
zpatky pak se vraceje, na stranu pravou. Navrátiv se k oltáři,
zpívá „nápověď Ostende nobis hned jak byl chor jpo „druhé
dozpival antifonu; vykonav zpěvně také modlitbu, odevzdává
posluhovači aspergil a vraci se do sakristie. Na neděli smrtelnou
(dom. passionis) a květnou vynechává se Gloria Patri. ..j
v čas velikonoční (až do nejsvětější Trojice exel.) zpívá. se
antifona Vidi aguam a první verš žalmu 105, k nápovědi

sobotu a na vigilii svatodušní může předepsané pokropování lidu konati jiný
kněz, nežli světitel, pakli obyčej takový při některém kostele se nalézá. 8.
R. C. 29. listopadu 1856.

*) Rubr. miss. et ritual. Ordo ad faciend. aguam benedictam.
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Ostende nobis přidává se Alleluja. Jda po chrámě s as
pergilem, nekryje hlavy a drží levou ruku položenou na
prsech *).

Kropeni oltáře znamená úctu ke svatým tajemstvím,
která se na něm konaji, a že všecka moc očišťovací béře svůj
původ ze zásluh Kristových. Kropení lidu shromážděného na
značuje, kterak náleží službám božím oboovati s tou srdce či
stotou, kteréž propůjčil křest svatý, a poškvrněna-li hřichem,
obnoviti ji slzami kajicnosti, ježto se představují krupějemi
vody. Protož antifona Asperges prosí za očištění, žalm 50.
vyjadřuje srdečnou kajicnost, kteráž dosahuje odpuštění a oči
štění skrze milosrdenství boží (ostende nobis) a schopna 1
hodna činí člověka ke službě boží (modlitba Exaudi).

Antifona Vidi aguam zakládá se ve slovech Ezech. 47,
1. a sld., kdež vodou ze chrámu vytěkajici a vše uzdravujici
zobrazuje se Kristus a jeho církev, a protož i voda křestná.
Žalm Comfitemini vyjadřuje díky za vykoupení skrze Krista
(v 1.—18.) a zbožný úmysl vykoupených, vstoupit ve chrám
boži (v 19. a 20.), velebiti Boha a prositi za požehnání jeho.

Přitomen-li jest biskup (vůbec „prelatus in loco juris
dictionis suae“), jde kněz, jakmile byl oltář pokropil, k němu
a podává mu aspergilu, zároveň ruku jeho líbaje. Biskup po
kropiv nejprve sebe, potom celebranta 1 ostatní kněžstvo, na
vracuje aspergil, načež celebrant k oltáři zase přistoupí a obrátiv
se, odchází směrem klodi chrámové. — Kromě biskupa nikomu
nepodáva se kropáče, aby se jim kropil sám anebo prsty na
něm smáčel“); vzácnějším laikům a jmenovitě patronovi bene
ficia (a jeho zástupcům) jen to právo náleží, aby pokropeni
byli dříve nežli ostatní lid**),

Jest-li ve chrámě výstava velebné svátosti, koná se Asperges
jako jindy, kropení oltáře však opouští se***).

Ve chrámech kteréž nejsou farní, kollegiatní nebo kathe
drální, nekoná se kropení lidu přede mší v neděli; ve chrámech
filiálníich dějé se buďto z dávného obyčeje nebo k výslovnému
povoleni biskupovu.

%) S. R. C. 12. září 1699; 26. dubna 1704.
*) Podávání kropáče a pacifikálu laikům. Čas opis katol. duchov. 1883,

str. 4006.

+**) Palise, str. 688.
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Také po dokonaných službách božich rannich, po čelné
(farní) mši všedního dne a po službách božích odpoledních
koná se kropeni lidu na některých osadách; toto neni již litur
gické, ale pouze soukrome, a koná se jen po dávném obyčeji.
Avšak nesluši, aby kněz kropě po mši, nesl v levé ruce kalich.

Při farnich službách božích v neděli a ve svátek povinni
jsou duchovní správcové ohlašovati padající v ten týden svátky,
posty, fundační mše a bohoslužebný řád na budouci neděli
nebo zasvěcený svátek, někdy také řád pobožnosti všedního
dne odbývati se majících; mimořádně ohlašují se nařízení
biskupa 1 čtou se pastýřské listy jeho, vždy podle rozkazů
zvláště vydaných. Po těchto k duchovnímu životu celé osady
se vztahujících věcech ohlašují se jména snoubenců — pro
hlášky manželské. Kde konaji se aspoň dvoje služby boží,
děje se ohlašování dvakráte, vždy po kázaní, a toho-li pro
platnou příčinu býti nemohlo, po mši svaté.

Všecka ohlašování zapisuji se do knihy zvláštní, nazvané
Kmiha ohlášek; tato náleži k úřadním knihám farním a každý
samostatný duchovní správce jest odpověden za jeji správné
vedeni.

2. Jako jest přísná povinnost duchovnich správců, aby
v určitý a osadnikům pohodlný čas konali služby boži v den
sváteční: tak 1 povinni jsou konati vše to, což podstatně ná
leží k celé bohoslučbě nedělní a sváteční, a konati způsobem
důstojným, váčným a co možná slavným, ničeho neopomijejice,
čim by služby boží zvelebiti mohli, ničeho sami nečinice a
jiným netrpice, čim by povinná úcta i vážnost byla zlehčována.
Jenom velmi důležité příčiny mohou omluviti duchovního
správce, když. by opominul některé z těch věci, ježto vedle
řádu církevního náležejí k výkonům veřejné pobožnosti na
uctění Boha a vzdělání osady. A ještě při důležitých příčinách
vyjmuta jest mše svatá v neděli a zasvěcený svátek; duchovni
správce, a když by tento nijak nemohl, náměstek biskupův
povinen jest postarati se, aby žádný kostel farni nezůstal beze
mše svaté, jak by koli s obtižemi bylo, opatřiti kněze, kterýž
by ji sloužil. A poněvadž na osadách, kdež jediný kněz sídli,
nemožno jest, aby Všichni osadnici na služby boži zároveň
přišu, jsou faraři takových spolu sousedících osad povinni, po
střiídě konati ve svých kostelích ranní a pozdější (velké) služby
boží. Takto jediné bude osadníkům dvou neb tří osad možno,
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aby jedni navštívili chrám za doby ranní, druzi pak za doby
ku poledni bližší.

Aby se každý farař vykázati mohl, že na osadě jeho
skutečně se koná vše, což dle zákona 1 obyčeje náleží k neděl
nim a svátečním službám božím, zaznamenává v knize všecky
úkony vlastnich služeb božich, jak na každou neděli a každý
svátek v roce skutečně byly. Kniha tato nese název „Řád
bohoslužebný“ (Ordo divinorum); v ni zaznamenává se, kolik
mši svatých bylo a který kněz v kterou hodinu sloužil, které
přednášky duchovní se konaly, od koho, a který byl jejich
předmět, jaká pobožnost odpolední se konala, o čem jednalo
cvičení křesťanské ve chrámě anebo v obcích k osadě farní
ná ežejicich.

9. Katolická praxe, vedle kteréž nejen v neděli a zasvě
cený svátek obyčejem a zákonem ustanovené služby boži se
konaji. ale každodenně aspoň mše svaté ve chrámech kathe
drálníich, kollegiátnich, klášterských a farních se slouži, jest
výraz věrné pečlivosti o čest boží a spásu člověčenstva. A jako
civkev napominá, aby mši svatou obětovali každého dne i ti
kněži, kteři v duchovni správě ustavení nejsou: tak i nepřestává
vzbuzovati věřicich, aby také na dni nezasvěcené, pokud jim
možno jest, chrámy navštěvovali a mši svatou nabožně slyšeli.
Protož i duchovní správcové povinni jsou, aby také na oby
čejné dni v určitou a osadníkům přiležitou hodinu sloužili
mši svatou, věrně o to pečujice, aby školní mládež účastniti
se mohla. Pro kostely, při kterých se nalézá kněží několik,
platnost má církevní nařizení, aby farář určil hodinu, kdy se
která mše pravidelně slouži, a každý kněz aby sloužil sám je
diný, pokud možná *). Obyčej a zákon církevní v tomto případě
1 stanovi, aby aspoň jedna mše něco slavněji se konala, pokud
možná za společného zpěvu shromážděných, po této mši pak
aby se konaly krátké modlitby, nežli se uděluje svátostného
požehnání (mše farní neb čelná). Modlitby takové Konají se
buď na obecný úmysl církve svaté nebo na jistý úmysl vedle
zvláštních potřeb času a mista. V některých diecésích ustano
veno jest, aby modlitby za úrodu zemskou nejen v neděli a ve
svátek, ale také leckdy v témdni po jedné mši svaté konány
byly společně od kněze a lidu.

+) Cone. Prag. Tit. III. c. 2. str. 78.
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III. Povinnost: osadníků k farnim službám božím.

1. Obecná povinnost katolických křesťanů slyšeti v za
svěcený den celou mši svatou a sůčastniti se také v ostatních
částech nedělní a sváteční bohoslužby, pokud možno nabývá
ještě vážnějšího významu z vlastní povahy farních služeb Božích
a ze svazku, kterýž každého jednotlivce viže k farnímu chrámu,
faráři a ostatním spoluosadnikům.

Za staršich dob byl každý dospělý katolik přísně za
vázán v neděli a ve svátek navštěvovati farní služby boži ve
chramě té osady, ku kteréž náležel; ještě ve statutech prvního
arcibiskupa pražského, Arnošta z Pardubic (1344—1364),takto
se nařizuje: „Na neděle a jiné dny sváteční povinni jsou faráři,
prve nežli počnou mši, tázati se lidu, zdali některý cizí osadník
ve chrámě se nalézá, kterýž by, vlastním farářem pohrdaje,
zde slyšeti chtěl mši svatou. Naleznou-li takového, vypuďte
jej z kostela“. (Statut „de Parochis“) Nyní však již nelze
nijak tvrditi že by křesťan nevyplnil své povinnosti, ve kterém
by koli chrámu nebo ve které koli veřejné kapli na mši svaté
byl*). Již Leo X. v konstituci z r. 1517., potom Pius V. r. 1567.
a Klement VIII. v breve „Significatum“ z r. 1592. určitě vy
slovili, že nesluší biskupům a farářům kárati ty, kdož ve
chrámech mendikantů se sůčastnili mše svaté a ostatnich služeb
božích. Kromě mendikantů propůjčováno ještě jiným řádům
téhož privilegia, aby v jejich chramech každý mohl zadost
učinit své povinnosti o slyšení mše. Tyto ústupky přešly
časem v obyčej trpěný a nyni již vice nežli sto let i samo
cirkevní zákonodarství na té zasadě stoji, že každý křesťanmá
svobodu slyšeti mši svatou, kdekoli mu libo a pohodlno jest **),
Jenom když by této svobody užíváno bylo způsobem, jenž by
skutečný zlořád byl, třeba jest ji se protiviti; chtěla-li by
na př. jedna čásť osady mši svatou slyšeti pokaždé jenom
v některé kapli a takto by se ustavičně vyhýbala vyučování
náboženskému a nixdy by nezvěděla o věcech ve farnim chrámu
ohlašovaných: může výrokem biskupa "ustanoveno býti, aby se

+) Sám tridentský sněm (sess. XXIV. de ref.) ustupuje od přísné kázně
starobylé, dávaje biskupům nařízení, aby lid napomíňali, že povinen jest každý
přidržeti se osady své, pokud bez obtiže možná (ubi commode fieri potest),
aby tu slyšel slovo boží (ovšem 1 mši).

**) Bened. XIV. de Synodo dioec. lib. IT. c. 14.
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v takové kapli všecky služby boží zastavily a lid takto způ
sobem nepřímým donucen byl navštěvovati chrám farní.

Avšak ačkoli žádným zákonem cirkev nenutí věřicich,
aby nejpřednější svoji povinnosť na den zasvěcený plnili ná
vštěvou svého chrámu farního: žádá nicméně, aby nikdo bez
dobré přičiny nevzdaloval se chrámu té osady, ku kteréž sám
náleži. Důvody, na kterých někdejší zákon a nynější snažné
přání cirkve spoléhá, jsou velmi vážné. Kněz, který ve farním
chrámu koná služby boži, jest řadně ustanoven za správce a
pastýře duší okresu farniho, jeho lásce a péči poručila je církev
nejprve, z nich bude jednou vydávati počet; veřejné služby
boží v neděli a ve svátek jsou nejdůležitější časť úřadu jeho.
-— Farář nejlépe zná duchovní potřeby osady své a jednotli
vých osadniků; co lásky k dušim a co pastýřské horlivosti
v jeho srdei plápolá, to během přirozeným směřuje k osadě
jemu poručené. A protož on nejlépe může vyučování své zřiditi
tak, aby ku zvláštním potřebám se hodilo; on má v poslání
svém také právo, svěřence svoje důtklivě napomínati ve jménu
Krista a cirkve; ve farním chrámě mluví otec ku svým dětem,
pastýř ku svým ovcim, on zná je a ony znaji jej, jsou-li ovce
v pravdě. — Skrze účastenství ve farnich službách božích uka
zuje každý osadnik, že váží sobě posvátné pásky, která ho
víže k ověinci a pastýři vlastnímu bezprostředně, a prostředkem
svazku osadního zase k cirkvi obecné. Ve vlastním chrámu
farnim také snáze nežli jinde může se uzpůsobiti jeden každý
k modlitbám vroucným, vzbuzovati a chovati myšlénky a city
nábožné, pro kteréž jeho. účastenství ve službach božích velice
blahodějno a spasitelno bude. Ve chrámě farním zajisté nalézá
křesťan svůj vlastni domov; zde připojen byl k duchovnímu
tělu Kristovu skrze křest svatý; zde obětoval Pánu svému
prvotiny nábožných modliteb, zde dětinná mysl jeho nalézala
předměty, ku kterým družila viru svou a počátečné vědomosti
o Bohu, Kristu, matce boží a svatých; zde poprve přistoupil
ke stolu Páně a sliboval věrnost Spasiteli svému; zde konaji
se modlitby a obětuje se svatá oběť za něho, zde prosil řádný
prostředník za milost boží pro časné a věčné potřeby jeho ;
z tohoto chrámu ponese mu někdy kněz posilu na cestu do
věčnosti, sem přinešeno bude mrtvé tělo jeho, zde budou
se oběti a modlitby konati za duši jeho ještě, když tělo
dávno již v popel obráceno. Farní chrám jest duchovní srdce
osady, odkudž všecken život vyplývá, odkudž tisicerá naučení
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jdou na všecky strany celé osady. Kteři spolu a v nejbližším
sousedství přebývají a pracuji o časný chléb, ti scházejí se ve
společném chrámu farním, aby jednoho Otce ctili, sebe vzájemně
příkladem svým k dobrému vzbuzovali a potom zase v obec
ném životě sobě na vzájem byli za svědky, jak zachovávají
naučeni a napomenutí, kteráž byli společně slyšeli z úst pastýře
postaveného na mistě božím, aby je všecky vedl k životu věč
nému ; ti, kteři se spolu shromažďují na místě posvátném, mo
hou i v tomto svatém obcování mocné naučení a mocnou vý
strahu «míti, aby také na místě obecném a v životě každo
denním poznávali v sobě na vzájem poutníky na cestě ku věč
nosti a chrámy Ducha svatého, ditky Otce nebeského a své
bratři v Kristu, o kterých praveno jest, že běda tomu, kdož
by pohoršil jednoho z nich.

Z vážných důvodů těchto jasně vysvítá, jak velice by
duchovnímu správci na tom záležeti mělo, aby osadnici jeho
navštěvovali farni služby boží chrámu domáciho. Může pak
přičiniti k tomu nemálo, bude-li smýšlení a jednání jeho takové,
aby sam důvěry a lásky osadníků požíval a služby boži jim
vzácné a milé činil. Pakli farář na vážnou úlohu svoji hledí
se stanoviště vyššího a jediné pravého, miluje-li osadu svou a
farní chrám svůj, za statek od Boha jemu svěřený je klada;
pečuje-li horlivě o čistotu a důstojnou ozdobu chrámu, koná-li
veškeré služby boži důstojně a slavně, jsou-li kázaní jeho.
v pravdě poučování a vzdělávání shromážděných dle chápavosti
a potřeb jejich, vycházejice z vlastního přesvědčeni, jsou-li
provázena moci a láskou a daleka všeliké nešetrnosti a trpkých
domluv, slovem, umí-li sobě cnostným životem a svědomitým
plněním úřadu svého ziskati a zachovati důvěru osady: bude
též osada vždy věrně a četně shromažďovati se kolem něho a
dokazovati takto, že uznává jej a cti za svého faráře a pastýře.
A když by ještě při všem tom někteří anebo mnozi pro ne
patrné a mnohdy snad i nechvalné příčiny se vzdalovali ovčince
vlastního, nesluší faráři proto hněvivě vystupovati a prudkými
slovy snad i zlehčovati bohoslužbu chrámů oizich ; ovšem ale
jasným a dojemným slovem bude přesvědčovati o přičinách a
zvláštních užitcich, pro kteréž by jeden každý měl nade všecka
jiná milovati posvátné místo chrámu farního. — Jest-li zachá
zení na cizi osady spojeno se zanedbáním služeb božích, tu
ovšem ještě vice horlivosti a lásky třeba bude, aby zlořád ta
kový obmezen a konečně zastaven byl.
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2. Avšak nejen shromažďovati se v chrámu tarním náleži
každé osadě, ale i shromažďovati se a prodlévati zde způsobem,
který by o vniterné nábožnosti svědčil, duchovního vzdělání
a hojných milostí zdrojem byl Také v ohledu tomto může
osadní duchovenstvo velmi mnoho a snad všecko i způsobiti
1 pokaziti. „Vyučujíce lid o významu svatých obřadů a všeho,
což se koli ve svaté liturgii děje, učtež duchovní pastýři také
o způsobu, kterak by slušelo v dům boži vcházeti a v něm
uctivě se chovati. Vniterná zajisté pobožnosť ukazuje se také
vně; a protož věřici, ač povinni jsou vždycky prokazovati
uctivosť náležitou nejsvětějšímu tajemství a samému mistu po
svátnému, zvláště toho nezanedbávejte, aby za oběti mše svaté, nej
vice pak od pozdvihování až do přijímání Ježiši Kristu přitom
nému na oltáři v největší pokoře a protož 1 klečíce na kolenou
se klaněli. A mnohem více náleží ještě, aby se úplně varovali
všeho nepokoje a hluku, neslušného rozmlouvání anebo spaní,
když před obličejem věčného pána i krále se ukazují. Faráři
poučujte o těchto věcech častěji své osadníky a pilně bděte,
aby se nikdo neopovažoval, za služeb božích sem tam choditi,
laškovati, od velebné svátosti odvrácený seděti, na oltáře nebo
na křtelnici se usazovati“*).

Živé a nábožné účastenství lidu shromážděného na službách
božich jest věc nesmírné důležitosti a protož také hodna nej
větši pilnosti a péče pastýřovy.

Zevnější pořádek jest první základ a nevyhnutelná pod
minka dobré kázně. A protož měj farář o to péči, aby každému
stavu a pohlaví určitá místa dle starobylé tradice křesťanské
byla vykázána; pohlaví mužské na pravo (na straně epištoly),
pohlaví ženské na levo svá mista měj, útlejší mládež nejbliže
při oltáři se nacházej, za ni hned mládež dospělejší a potom
muži a ženy. Místa vzdálená a méně patrná jen starším lidem
náležeji, na chor pak jen hudebnici a cvičení zpěváci přistup
mějte. Mnohdy třeba bude, aby duchovní správce před po
čátkem služeb Božích prohlídku po chrámě učinil a se pře
svěděil, zdali mládež nuevyhledává mist takových, kdež .by,

*) Cone. Prag. Tit. IIT. cp. 2., str. 79. — Aby věřícím vštěpoval ná
božnosť a úctu k místům posvátným, sám těchto šest věcí zachovávej: Udržuj
čistotu a pořádek ve chrámě; sám se tu vždycky slušně chovej; mluv zde
jenom když třeba, málo a šeptem; dělej úklony správně; krok tvůj budiž od
měřený a vážný; kdykoli jdeš mimo oltář, pozastav se na chvíh. Valuy, L c.
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vážnějším -lidem na očich nejsouc, některé neslušnosti tropila,
služby boží zlehčovala a záhy všecken cit uctivosti a nábožnosti
v sobě mařila.

Duch pravé nábožnosti buče tim lépe prospivati, čím do
konaleji poučeni jsou osadnici o podstatě služeb božích a mše
svaté zzvláště; protož 1 pastýřské vyučování k této důležité
věci stále přihližej. Ne pouhé vykládání obřadů, ale všťěpování
toho smýšlení, v kterém slyšeti náleži celou mši svatou vůbec
a provázeti duchem jednotlivé části jeji, jest tuto vlastní konec
a cil veškeré snahy pastýřské; pravé smýšlení pak nemůže se
rozmáhati, leč jenom když podstata, cil a užitečnost služeb
božích pravdivě, jasně, s výrazem vlastní uctivosti a nábožnosti
se předkláda, s citem uvažuje, dojemně na srdce klade.

Pobožnost lidu při farních službách božich vyjádřuje se
1 postavou těla 1 společnými zpěvy a modlitbami, kteréž buďto
jednotlivci sami pro sebe anebo všickni shromáždění společně
konají.

Protože pisněmi účastní se lid věřici velmi prospěšně
u veškeré bohoslužbě, obraci k nim zřetel svůj zákonodárná
moc biskupská; jednotliví duchovní správcové pak povinni jsou
pečovati o to, aby statuta o nábožném zpěvu vydaná všude
ku platnosti byla přivedena. V cirkevni provincii české sluší
se duchovenstvu u věci této zachovati dle nařizení sněmu
pražského (1860), jenž ve příčině této ustanovuje: „Zpěvy
posvátné v jazyku obecném složené k menším slavnostem
a každodenní pobožnosti nejen dovolujeme, ale 1 toužebně
žadáme, aby duchovní pastýřové a ředitelé choru svorně pe
čovali o jich pěstování v lidu věřícím. Mocně zajisté dotýká
se mysli a vzbuzuje city viry, lásky a skroušenosti v hojné míře,
když takořka jedněmi ústy a jedním srdcem veškerá osada
prosby své vzhůru vysýlá k trůnu milosti a milosrdenství bo
žiho. Maje za pěkný vzor předky ve zpěvu nábožných pisni
neunavené, nechať věřici lid náš, co dědic nábožné mysli jejich,
záhy z mládi uvyká, prozpěvovati nábožné pisně přede mší
svatou a po ni. Společna dbalost a pilné cvičení ve školách
snadno způsobili, že s dostatek bude těch, kdož by nábožně a
správně zpivali a že zřízení budou spolkové co nejvice podobníev
k těm, kteřiž jindy pod názvem bratrstev literátských v této
zemi kvetly.

Pastýřové duchovní pečujtež o to svědomitě, aby se uži
valo písní jen takových, kteréš by obsahem 1 nápěvem sloužily
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ku vzdělání, takové pak, ježto bludny jsou, nejapny anebo na
způsob světský složeny, aby se vyplenily. Mimo to dbejmež
také, aby pisně byly podle úmyslu církve přiměřeny slavnosti,
která se světí a bohoslužbě, která se koná. Zpivaji-li věřící při
oběti mše svaté, tu aspoň za kánonu jenom takové pisně bráti
sluši, kteréž obsahem svým ku svatému konání se hodí.

Aby ale všude bylo nábožných zpěvů s dostatek, buďtež
kromě hymnův liturgických 1 takové písně opatrně sebrány,
kterých ode dávna lid uživá a kteréž obsahem i nápěvem svým
nejvice zasluhují schválení“*).

Vedle rozkazu toho bedliv budiž duchovní správce, aby
dobré, cirkevním schválením opatřené zpěvníky se vůbec na
osadě rozšířily a zvláště mládež pilně se učila zpěvu *“*). S ne
malým prospěchem potkali se duchovní správoové, kteří po
starali se, aby ve chrámě při službách božich, na počátku
křesťanského cvičení a jiných pobožnosti zvláště ditky školní
neb i dospělejší mládež pěknou piseň zpívaly; takto 1 dospěli
se učí dobře zpivati a pěkný zpěv mládeže mocně vábí do
chrámu 1 vlažné.

Provázi-li shromážděný lid mši svatou společnými modlit
bami, jest povinnost faráře spravovati tuto pobožnost, aby se
dála slušně, v dobrém pořádku a vůbec takovým způsobem, že
by ku vzdělání lidu a ke cti boži skutečně pomáhala.

Kde společné zpěvy a modlitby lidu neslouží za prostředek
nábožného a živého účastenství ve službách božich, tu velice
záleží na modlicich knižkách, protože tyto jediné zaměstnávati
mohou ducha jednotlivcův, aby jejich přitomnosť ve chrámě
byla skutkem nábožnosti křesťanské. A protož poučováni o volbě
modlicich kněh a způsobu, kterak jich uživati náleži, jest úloha,
ku kteréž bedlivý duchovní správce i ve škole 1na křesťanském
cvičení často přihližeti neobmeškává.

4, Vedle starobylého řádu cirkevního naleželo k účasten
ství ve farnich službách božích netoliko aby přitomen byl

*) Srovn. str. 80. — Conc. Prag. Tit. III. c. 7. str. 96. Kancionál vydaný
dědictvím Svatojanským 1803 a 1864 jest dílo velice záslužné; v něm zajisté
znova na světlo vystupuje mnohá píseň starobylá, již téměř zapomenutá, text
mnohých opraven jest, nové písně jsou přidány a také nápěvy starobylé dílem
zase ku právu svému dovedeny, dílem od příměsků nenáležitých očištěny.

**) Vedle nařízení ministerstva kultu a vyučování ze'dne 12. května 1879
č. 16.885; 8. června 1883 č. 10.618; 8. července 1885 č. 21.032 povinni jsou
učitelé cvičiti mládež ve zpěvu kostelním.



321

křesťan a konal modlitby soukromé nebo společné, nýbrž také
aby oběť přinesl a potom hned po přijímání kněze obětujiciho
také ku stolu Páně přistoupil.

Ačkoli pominul i způsob starobylého obětování a pomi
nulo skutečné přijímání všech účastníků mše svaté: nicméně
posaváde třeba jest, aby stále probuzován a posilován byl duch
pravé nábožnosti křesťanské, kterýž ve starobylé oné praxi se
odrážel a skrze ni se rozmáhal. Věřici nikoli nejsou sproštěni
povinnosti, aby hmotné oběti přinášeli na uctění Boha, za od
puštěni hřichů, na vyprošení darův a milosti božích. Povinnosť
tuto dilem vykonávají podávajíce stipendia, zakládajice nadání
zbožná a skrze malé dárky, když sobě žádají, aby kněz po ká
zaní nebo mši svaté na jejich úmysl se modlil. Avšak povinnost
ta nemůže těmito způsoby dokonale naplněna býti. Štědrost
nábožných předků zbavila sice katolíky na mnoze povinnosti
Živit1 kněžstvo a opatřovati věci k bohoslužbě nevyhnutelně
potřebné; avšak ne všude vystačují nadání na všecky potřeby
kněze a chrámu osadního, a v katolickém světě jsou malé obce
a veliké osady, kterým se téměř všeho nedostává, aby nějakou
duchovni správu, ano 1 jen občas služby boží miti mohly. Po
třeby domáciho chrámu farního a duchovní potřeby katolických
bratři ukládají věřicim za povinnosť, aby v jiném způsobu, nežli
dávní křesťané, přinášeli oběti hmotné ze statku svého. Du
chovní spravce budiž v pastýřském vyučování svém toho pa
mětliv, aby obětavou tuto mysl budil a silil, předkládaje, že ne
vyhnutelně náleži k pravé pobožnosti, že po všecky časy se
pokládala oběť za doplnění modlitby, že účastenství v záslu
hách oběti Kristovy tim větší jest, čim ochotnější jsme, vyku
povati svoje hříchy jednak almužnou, která se bližnímu dává,
jednak těmi dobrovolnými dary, kteréž přímo směřují k osla
vení Boha, k ozdobě svatých stánkův a k výživě sluhů jeho.
Takové smýšlení obětavé má v životě náboženském velikou
důležitost; dokud zajisté člověkneni ochoten, osvědčovatihmot
nými obětmi, jak velice sobě váží svého náboženství, dotud i
není vněm pravé nábožnosti; člověk vůbec větší láskou a roz
hodnosti k tomu lne, co jej 1 hmotné oběti stoji.

Skočdopole, Pastorálka 91
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$ 34. Přihlídka k duchovní správě.

1. Jako se duchovní správa na jednotlivých osadách děje
pod dohlídkou a správou faráře: tak podobně spravuje a řídi
veškeru pastoraci v diecési biskup. Biskupové jsou přirození
vůdci kněžstva 1lidu, přední bojovnici za práva církve a přední
obhájci jeji; jim sluši, aby v první řadě stáli proti nepřiteli,
aby statečnosti a zmužilosti apoštolskou byli slabým a bázlivým
za posilu, nevědomým za světlo. Jejich autoritě náleží, aby lid
věřící vystřihali před škůdci, a zvláště v dobách nepokojův a
bouři, zmatku a šalby u věcech duchovního a společenského
života národů povoláni jsou biskupové, aby slovem a skutkem
se ujali pravdy pošlapavané a ji hájili proti odpůrci každému.
Apoštolská zmužilosťtbiskupů posiluje na tisice duší ochabělých,
utrpení a protivenstvi, kteráž biskupové snášejí pro pravdu a
právo, nepřicházejí nikdy na zmar; rozhodným evangelickým
slovem biskupa překáží se mocně proudu nevěry, mužné skutky
jeho i samy mocné odpůrce v rozpaky uvádějí.

Biskup zůstává v živém spojení s osadami diecéss a jejich
pastýři, aby stav jejich znal, o způsobu a zdaru správy duchovní
dobrou vědomost měl a dle povahy časův a mist nařizoval, čeho
by třeba bylo k zachování, rozmáhání a utvrzení pravého
ducha křesťanského.

Spojení biskupa s dlecási udržuje se dilem skrze pastýřské
listy k věřicim a skrze pisemná poučení a nařízení kněžstvu,
zvláště pak a nejlépe skrze kanonické visitace po diecési.

Kanonická visitace považuje se již od prvního počátku
cirkve za věc nevyhnutelně potřebnou pro zdar duchovní správy.
Již apoštolé navštěvovali cirkve a pastýře jejich, a praxe tato
nikdy se nezastavila, ač v některých dobách (archidiakoni a
archipresbyteři) ovšem vlastnímu významu svému se odcizila*).
Sněm tridentský nařizuje biskupům **), aby navštívili všecky
osady své dliecésekaždý rok aneb aspoň ob jeden rok. Zákonem
timto přetržen jest zlořad, že biskupové zanedbávali povinnosť
visitace (visitatlo canonica generalis), a tato postavena jest zase
mezi nejdůležitější povinnosti biskupovy; od té doby nikdy
nepřestává církev žádati důtklivě, aby žádný biskup ji neza

*) Srovn. Schulte, System des allgemeinen katholischen Kirchenrechtes
S 40. a 72.

**) Bess. XXIV. c. 3. de ref.
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nedbával. Skrze biskupy obzvláště maji jednotliví pastýřové:
1 jejich osady se udržeti v živém spojení s veškerou cirkvi a
jeji hlavou, jim pečovati náleží, aby neporušená víra všudy se
zvěstovala. služby boží aby se konaly dle liturgických zá
konův a pravidel, a vůbec aby život katolický nejen škody ne
vzal, nýbrž aby se rozmáhal v pravém duchu cirkevním.

Velikým a vážným povinnostem svým nemůže biskup
zadost učiniti pouze písmem skrze pastýřské listy k věřícím a
skrze nařízení písemná pro kněžstvo; nevyhnutelně třeba jest,
aby sám přicházel mezi diecesány své a sám aby shlédnul dilo
jednotlivých osad i pastýřů jejich. Živé slovo jeho a dojemný
přiklad života i pastýřské práce nejlépe slouží, aby probudil
novou horlivost u kněžstva 1 lidu; vážnosť náměstka apoštol
ského jest mocnější, aby odklizeny byly zlořády, kterých pře
kaziti nemohl správce duchovní anebo zástupce biskupův. Na
visitaci vydává se biskup, aby shlédnul veliké svoje stádce a
dal mu slyšeti hlas vrchního pastýře; aby shlédnul mravy a
horlivost duchovenstva 1 lidu; aby učil svěřencesvoje a utvrdil
je u viře skrze slovo boži a svátost biřmování; aby zlořády,
bludy a nevědomost vykořenil, pohoršení zastavil, k dobrému
mocně vzbudil, obtiže a překážky pastorace odklidil; aby všem,
kteři rady a odpuštění jeho potřebuji, vyhověl a také zemřelým
ku pomoci přispěl“). Protož 1 jest biskupská visitace horlivému
správci duchovnímu vitané povzbuzení a veliká útěcha, nedba
lému pak osten k pilné práci; osada spatřujic vrchního pastýře
svého, živě pociťuje spojeni své s cirkvi veškerou a rozmáhá
se v duchu církevním, v pobožnosti a křesťanské horlivosti.

Způsob a řád, jakým se visitace děje, předepsán jest
v pontifikálu římském; jak by se duchovenstvo a osady měly
při visitaci zachovati, to určitěji udáno bývá v zákonech die
cése a zvláštních instrukoich **).

Spojení všeho kněžstva s biskupem a jednosvorné působení
všech k účelům pastorace má kromě visitaci nejmocnější posilu
v synodách diecésnách. Tyto úzce souvisl s visitacemi; pro ne
dostatky a potřeby dliecese,kteréž biskup na visitacich poznává,

*) Rit. Rom. Boh. Collectio rituum particularium: Ordo ad visitandas
parochias. Str. 110. Pontiůcale rom. P. III.

**) Naučení pro diecési budějovickou vydaná obsahují se v Ordin. listu
r. 1861. str. 36.—38. a str. 49.—56. — Borový, Sloh církevní str. 2606.a sld.;
sty. 255. o předlohách ku kanonické visitaci.
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ustanovují se na synodách prostředky, veškeré duchovenstvo
s biskupem radi a usnáší se tu, kterak by ctný život kněžstva,
jeho svatá služba a křesťanský život lidu nejlépe prospivaly.
Společný duch a kázeň mezi duchovenstvem, úzké spojení jaho
s biskupem a protož 1 užitečné působeni všech pěstovati a síliti,
jest vlastní úkol synod diecésních. A jako synody diecésní upra
vuji a zůrodňuji pastýřskou činnosťv diecésich: tak zase synody
provinciální udržují a tuži jednotu biskupův a skrze ně také
jednotu ostatního kněžstva s metropolitou, pojišťuji a podporují
svorné působení biskupův a živou jednotu s papežem,jemuž se
usnešení sněmu provinciálního předkládají k potvrzeni.

2. Kde pro velikou rozsáhlost diecése biskup sám nemůže
visitovati po zákoně sněmu. tridentského a vůbec býti kněžstvu
1 lidu přistupen, aby poučoval, radil, nařizoval a rozhodoval ve
případech neodkladných, má za orgány a zástupce své po ven
kově děkany čili vikáře (decani rurales, vicarii foranei). Tito
jsou ve jménu biskupa strážoi kázně v duchovenstvu, dohližitelé
na práci jeho; chybujicich bratři povinni jsou napominati, do
brých povzbuzovati, o všech zprávu biskupovi dávati, a čeho
by na některém mistě obzvláště bylo třeba, ukazovati a raditi.
Obecně nazývají se vikářové okem biskupovým. Postavení jejich
v řádu hierarchickém jest velmi důležito. Biskupšti vikáři jsou
členové organismu živého a protož 1 sluší, aby živě, duchem
a moci pěstovali katolický život cirkevní v oboru jim přiká
zaném ; oni jsou zástupci biskupa, skrze udělenou jim delegaci
maji účastenství v pravomoci jeho a protož 1 jim náleži před
nosť před ostatnim duchovenstvem, kteréž jim česť a poslušnosť
prokazovati dlužno jest. Skrze ně dozvídá vrchní pastýř, čeho
mu třeba znáti o kněžstvu a lidu diecése, aby dobré a spasitelné
věci nařizovati, podporovati a chrániti, škodné pak a zlé za
stavovati a uklizeti mohl.

Za prostředky svého působení má vikář obzvláště visitaci
osad okresu svého, pisemné a ústní zprávy dodávané biskupovi.

Kanonická visitace skrze vikáře (děkany) ustanovena jest
za náhradu visitace biskupské, poněvadž tato v diecésích roz
sáhlých nemůže se konati tolik často, jako visitace vůbec třeba
jest. Protož 1 svou důležitosti jest blízka visitaci biskupské, a
kdo ji koná, povinen jest přičiniti se, aby, pokud možná, bli
žila se visitaci biskupské.

Statuta diecésní a biskupská ustanoveni přisuzujíkanonické
visitaci skrze vikaře tutéž důležitost, která připisuje se visitacim

N
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kanonickým vůbec. Veliký biskup Jan Valerian Jirsík, dávaje
naučení o této visitaci, praví: „Kanonická visitace velmi dů
ležita jest pro svatý úkol církve. Již z oněch nařízení, kteráž
o ni vydal cirkevní sněm tridentský, jasně vysvítá, jakou
váhu cirkev na visitaci klade. Jeji účel zajisté jest, aby nejen
odklidila nedostatky a vady, ježto překážejí prospěšnému vedení
správy duchovni, ale i k tomu všemu podnět dala a počátek
položila, čeho třeba jest aneb co prospěšno býti se zdá pro
důležitosti cirkve. Skrze ni stává se biskupovi možno, aby seznal
potřeby dlecése své a řádně konati mohl pastýřský úřad svůj.
A byla-li kanonická visitace vždy velmi důležita, jest ji zvláště
nyni za takovou pokládati, protože pro současné spolubyti
přerozmanitých okolnosti nevyhnutelně třeba jest, aby co nej
pečlivěji a všemi silami vědomi a život oirkevní se pěstovaly,
spása duší proti nebezpečenstvím chráněna byla. — Kanonická
visitace nesmi tedy nijak na pouhou formalitu sklesnouti nebo
přestávati snad jenom mnazkoušce školní; sluší zajisté, aby
svůj význam v cirkvi na očich měla a ke všemu přihlížela,
co s duchovni správou a kázni, s chrámem a církevním jměním
prostředočně nebo bezprostředně ve spojeni jest. Neni-li duchem
a životem proniknuta, nemůže působiti, čeho cirkev od ni
očekává“*).

Venkovští vikářové konají visitace na všech osadách
okresu svého jménem biskupovým a protož 1 dle naučení jim
od biskupa daného **). Za velmi důležitou stránku při kanonické
visitaci pokládá se, aby vikářové a skrze ně biskup nabyli vědo
mosti, jak vyučena jest mládež v náboženství; o tom pře
svědčují se při veřejné zkoušce a vyšetřováním těch věcí,
kteréž jim dle instrukce vyšetřovati náleži ***).

Ve státech rakouských nařízeno jest), aby patronátní
komisaři na kanonických visitacich se najiti dávali a každého
roku prohlédli stavby farské a kostelní. „Protož 1 farář povinen
jest oznámiti úřadu patronátnímu den kanonické visitace (i bi
skupské), jak mile byl o něm sám vědomosti došel.
09) Ordin.list buděj.1861.str. 86.

**) Naučení pro dlecési buděj. v Ordin. listu L. c.
+) Instrukce v diecési buděj. platná obsahuje se v Ordin. listě r. 1801.

str. 47. a 1870. č. 10. O právech a povinnostech vikářů viz Borový, Sloh cír
kevní str. 135.

+) Dvorský dekret ze dne 12. dubna r. 1810 č. 4.461. a 6. března 1817
č. 4.747. ohlášený v Čechách skrze gubernium české dne 10. května 1810.
č. 13.384. a 25. dubna 1817. č. 17.790.



Protože při kanonických visitacich koná se s ditkami
školnimi zkouška z náboženství, oznamuje vikář dni visitace,
jakž je pro jednotlivé fary ustanovil, okresním školním radám,
kterým jednotlivé školy podřízeny jsou, aby tyto daly při
měřené rozkazy „učitelstvu *). Farář povinen jest (v diecési
budějovické) oznámiti mistni školní radě den visitace za tim
účelem, aby aspoň někteři členové při zkoušce najiti se dali
a svou přítomností též rodičů povzbudili Ekúčastenství žá
doucímu**). Jest-li ditkám ze škol kromě sidla farního se na
cházejicich dostaviti se ku zkoušce do mista farního nebo
vůbec do jiného, nařizuje okresní školní rada k oznámení a po
žádání vikářovu, aby učitelé je tam doprovodili ***). Biskup
oznamuje dni a mista své visitace ©. k. mistodržitelstvu
a zemské školní radě.

*) Vynesení zemské školní rady české 16. srpna 1871. č. 1225 a 28.
února 1873. č. 785.

*) Ordin. list buděj. 1887. sty. 21.
+) Vynesení zemské školní rady české 8. listopadu 1877.
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KNIHA II.
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Počátek a první podmínka obcování s Bohem —
víra a slovo boží.

Hlava I.

Vcházení do církve.

Býti údem cirkve Kristovy jest první potřeba člověku,
protože kromě cirkve nelze míti účastenství v pravdě a milosti
Kristově. Čirkev katolická, založena jsouc pro spásu všeho
světa, otvírá své brány všem, kdož vejiti žádají, ano i sama
vycházi na tržiště světa najímat dělníků na vinici Páně*).
Jediný řádný způsob, vcházeti do cirkve viditelné a býti údem
jejim, jest podle ustanovení Páně křest. Skrze tuto svátost
přijímá cirkev lidi ve svoji mateřskou péči, aby je potom již
po všecken čas vezdejšího života jejich opatrovala a ku branám
věčnosti doprovázela.

Podle nynějšího stavu věci rozmnožuje se cirkév nejvíce
ditkami křesťanských rodičů. Kromě těchto pak uvádí v lůno
svoje 1 dospělé; tito buď již prve přijali křest, ale odloučili
se od pravé cirkve, že vyznali blud, anebo nepoznali posud
Krista ani křtu jeho došli.

S 35. Svátost křtu.

Při svátosti křtu, jako vůbec při každé svátosti, rozezná
váme věci podstatné, bez kterých by svátosti nebylo, a pak

*) Mat. 20, 1.
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věci obřadné, jež cirkev ustanovila na ten cil a konec, aby
konán byl důstojně na osvědčení úcty k němu, jakož i ku
vzděláni všech účastnikův a jinak přítomných.

Křest udělovaný se všemi obřady a za okolnosti, jež
předpisuje cirkev, nazývá se křest slavný (baptismus solemnis).

K věcem podstatným náleži hmotnosť, forma a udělovatel
křtu; ostatní vše náleží ku věcem obřadným.

L Misto a doba křtu.

1. Vlastní místo, kdež náleži udělovati křtu slavného, jest
farmáchrám).

Duchovní správce nebudiž povolný, aby se rodičové od
chylovali od tohoto zákona cirkevního, ale hlediž přesvědčiti
je, kterak velice sluši, aby ditě v domě božím znova se zrodilo
a světla nebeského dosáhlo.

Každý farář jest ve svědomí zavázán tomu překážeti,
aby křtové domáci nevcházeli v obyčej na osadách, kdež po
saváde nezobecněli; kde však již velmi zobecněli, jest mu se
přičiniti opatrně a rozhodně, aby správnými důvody a při
kladem věrně katolických rodičů zlořád ten obmezoval i rušil.

Křtiti na faře anebo v sakristii zapovidá se na prosto.
Kde by však důvodové vážní a uznaní toho žádali, aby se,
zvláště za času zimního, křtilo v kapli neb oratoriu aneb ve
slušné světnici domu farniho, může se tak diti, když by k tomu
dovolení biskupského dosaženo bylo **).

Ditky králův a velmožů (magnorum principum) dovoleno
„jest křtíti v zámeckých kaplích a domácích modlitebnách, ale
1 k těmto křtům béře se voda křestná z farního chrámu.
Kromě toho jest zákony cirkevnimi křest domáci povolen
(ovšem kromě nebezpečenství smrti) jediné když by cesta do
chrámu pro velmi zlé počasí anebo pro mistní poměry nebez
pečna byla zdraví a životu ditěte ***).

Ve chrámě samém uděluje se této svátosti u křiitelmce.
O této nařizuje pontifikál římský, aby z kamene byla; kámen
pak budiž tvrdý a dobře hlazený, aby se voda v něj nevsákala.

*) Rit. Rom. de tempore et loco bapt.
**) Cone. Prov. Prag. Tit. IV. c. 2. str. 117. S. R. C. 16. března 1901

záporně odpověděla k otázce, dovoleno-li křtíti v sakristii.
+) Rit. Rom. I. c. Cone, Prag. L. c.



331

Křtitelnice kamenná odporučuje se i z důvodů mystických ; ve
skále vytesán byl hrob Kristův, ze skály prýštila se voda
života, křtem pak (ponořením ve vodu) naznačuje se pohřbení
s Kristem a vzkřišení k novému životu *). Za hmotu také
může sloužiti bronz anebo cín; jest-li křtitelnice dřevěná,
vkládá se do vnitř mušle cinová. Místo nejvhodnější jest pro
křtitelnici ve zvláštní s chrámem spojené poboční kapli ne
daleko dveři chrámových po straně evangelia; neni-li takové
kaple při chrámu, stoji křtitelnice v lodi na mistě vzácnějším
po straně evangelia blíže stěny se všech stran přistupna*“).
Výška dosahuj knězi po prsa ***),

Křtitelnice skládá se ze čtyř části: nohy, kmene, mušle a
vlka; celek bý á formy okrouhlé, zřidka čtyřůhelné, spiše na
lézaji se křtitelnice ve formě osmistěnu +). Noha rozšiřuje se
v podstavec pevný ; kmen krátký se vytváři ve způsobu sloupce
anebo jest ladná skupina sloupců; za miru mušle předpisuje
sv. Karel Bor. 1 metr v průměru a 17 cm. hloubky ; ozdobuje
se nápisy nebo symbolickými obrazy +). Viku dobře sluši tvar
jehlance; zhotovuje se nejčastěji z dřeva nebo kovu, zvláště
z bronzu a cinu, Předpisy liturgické tomu chtějí, aby se víko
křtitelnice snimalo neb otviralo, jenom když ss nová křestná
voda světi. Aby se vody mohlo nabirati ke křtu, zřizuje se
v pfedu branka, ježto se ven otvirá. Jako křtitelnici samu,
tak 1 tuto branku opatřiti jest dobrým zámkem, aby se za
bránilo uživati vody křestné k účelům nenáležitým, zejména
pověrečným +11). Povrch víka ozdobiti sluší malbou neb pozla
cením, na vrcholu jeho jest křiž, obraz nejsv. Trojice nebo
Jana Křtitele; o vnitřní jeho straně žádá Benedikt XIII. aby
potažena byla hedvábnou nebo polohedvábnou látkou barvy bilé.

Neni-li křtitelnice ve zvláštním výklenku, pokládá se za
slušno, aby nad ní upevněn byl okrouhlý anebo čtyřůhelný
baldachin z plátna nebo z prken, přiměřeně ozdobený, v ob
vodu aspoň tom, jejž mušle má. Cirkevní sněm pražský odpo
ručuje+titi), aby křtitelnice ohražena byla mřiží.

*) Řím. 6, 3. 4.
**) Cone. Prag. Tit. str. 189.
***) Bened. XIII. ap. Barbier 1. c. I. str. 224.
+) Barbier, ibid.

Ty) Barbier, 1. c.
+++) Rit. Rom. de tempore et loco bapt. Barbier I. str. 140.

+ýrT) vedle Rit. Rom. de tempore et loco baptismi.
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V kostelich náležitě upravených nalézá se na blízku
křtitelnice zvláštní sacrarium (piscina), do něhož voda s hlavy
křtěnce splývá buďto přímo po korýtku v jedné části křtitelnice
vydlabaném anebo se tam vylévá z nádoby, na kterou splynula
se křtěnce.

2. Za prvých dob cirkve udělovalo se křtu obyčejně jen
o jistých slavnostech, kteréž s touto svátosti v úzkém spojení
jsou, a jmenovitě na den zjevení Páně a ve svatvečer hodu
velikonočního a svatodušního. Mimořádně, když toho pilná
potřeba byla, jako v nemoci, než nastoupena nebezpečná cesta,
když počinalo se pronásledování a t. p., udělováno bylo křtu
v každý čas.

Vedle nynější praxe neni ustanovena doba roku nebo dne,
v kterouž by pravidelně křtem posluhovatil náleželo; přece
však pokládá se za slušno, aby dospěli se křtili v sobotu před
velikonoci a sv. Duchem, nio-li tomu nepřekáži*). Vůbec pak
povinen jest duchovní správce k tomu napominati, aby ditky
byly ke křtu přinášeny dopoledne, pokud možná, přede mši
svatou. Křest dospělých koná se vždy ráno přede mši, leč by
smrti nebezpečenství velelo jinak.

II. Přijimatel křtu.

Křtu svatého může dojiti každý člověk živý ještě nepo
křtěný, žáda-li zaň buďto sám anebo skrze zástupce, pakli
k užívání rozumu nedospěl.

Rodiče křesťanské zavazuje zákon přirozený a církevní,
aby své děti dali pokřtiti; ano dítky rodičů křesťanských1proti
vůli jejich pokřtěny byti mohou.

Také státní zákony rakouské ukládají touž povinnost“
rodičům křesťanským. Zdráhají-h se rodiče katohčtí dáti své
novorozeně pokřtiti, oznamuje to farař úřadu politickému (okres
nímu hejtmanství), kterýž 1 moci donutiti může rodiče takové,
poněvadž $ 139. obě. zákonnika ukládá rodičům za povinnost,
dítky své v náboženství vyučiti a vychovati, a článek I. zakona
o vzájemných poměrech náboženských ze dne 25. května 1868
ustanovuje, že ditky manželské náležeji k náboženství rodičů.

Nevyhnutelná potřeba této svátosti ukládá těm, kterýmž
náleží péče o dítě novorozené, za povinnost, dáti je pokřtiti

*) Rit. Rom. de tempore bapt.
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co nejdřive, aspoň během dvou dní, a nevydávati ho přilišným
odkladem v nebezpečenství, že by nepokřtěné zemřelo. Rit.
Rom. de baptis. parvulis napomíná, aby se přiliš neodkládalo
se křtem „ne nimium differatur.“ Za přilišný odklad počitá se
doba jednoho týdne *).

Duchovní správce neobmeškávej za vhodných přiležitosti
tuto povinnost připominati vůbec, a kterým rodičům toho třeba,
i zvláště **).

Ditky rodičů mekřesťumnskýchnemobou se křtiti, leč by
rodičové toho sami žádali aneb k tomu svolili. Avšak i k vý
slovné žádosti rodičů nekřtěných může ditko jejich pokřtěno
býti. jenom když na jisto lze očekávati, že po křesťansku vy
chováno bude; taková jistota však obyčejně jest, jenom když
pokřtěné ditky rodičů nekřesťanských mimo dům otcovský nebo
mateřský se vychovávají.

Proti vůli rodičů nekřtěných mohou se ditký pokřtiti
dle zákona církevního: když v patrném smrti nebezpečenství
se nacházejl aneb od rodičů byly opuštěny a jisto jest, že se
k nim nenavráti“““); když by za pokřtění jejich žádaly osoby
k vychování jich oprávněné; když by jeden z rodičů přijal
viru křesťanskou+). Státním zákonem rakouským o vzájemných
poměrech náboženských ze dne 25. května 1868 určuje se
náboženské vyznání ditek způsobem takovým, že obecnými
zásadami církevními o křtu proti vůli rodičů nekatolických,
ano 1 ku výslovné žádosti jejich, nelze řiditi se bez následků
nemilých a škodných. (Viz níže o zápisu do matriky křestné).

Ditky rodičů bezvěrých (bezkonfesvních), prve katolických,
mohou se křtiti ku žádosti rodičův, nejsou-li tito oba zjevní
odpůrci a nepřátelé víry katolické ; tuto zajisté lze naditi se,
že dítě aspoň ve škole nabude dostatečných vědomosti nábo
ženských a navýkne praxi náboženského života katolického,
rodiče pak že mu nebudou v tom překážeti 11).

*) Falise, str. 630.
+) Conc. Prag. Tit. IV. c. 2. str. 117.

+) Const. Benedicti XIV. Postremo, 28. února 1747.
+) Sv. Alf. Theol. mor. 1. 6 n. 126. Aichner, Compendium juris ecele

siastici 8 55. De ingressu in ecelesiam per baptisma. .
++) Může-li dítě rodičů bezkonfesijních pokřtěno býti? Časopis katol.

duchovenstva 1888 str. 599.
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Podobné zásady cirkevní plati o dětech rodičů křesťan
ských sice, ale nekatolických. Ditky tyto může křtíti kněz kato
lický, nalézaji-li se V patrném smrti nebezpečenství, a kromě
nebezpečenství toho, lze-li doufati s důvodem dobrým, že po
katolicku vychovány budou; není-li této naděje anebo výslovně-li
rodiče nekatoličti vypovídají, že nehudou se pro tento křest
považovati za povinny ku katolickému vychování svého dítěte,
nemůže se kněz katolický ke křtu propůjčiti *)

Mirněji a volněji pronášejí se o této věci biskupská na
učení v některých diecésích vydaná. Výnos episkopátu provincie
videňské ze dne 26. února 1856 stanovi: „Katolický farář po
vinen jest a může propůjčiti se, aby ku žádosti rodičů nekatoli
ckých pokřtil jejich ditě, když by jinak bylo se báti, že by
snad bez milosti svátostného znovuzrození zůstalo. Pakli se
rodiče nezavážou, že ditě po katolcku vyýchovati daji, zapisuje
se toto sice do matriky za katolické, ale s poznámkou, že rodiče
nejsou katolici a nepřislibili katol. vychováni. Prohlási-li se
rodiče, že ditě své po katolicku vychovatl dáti chtějí, zapiše
se toto jejich prohlášení v rubrice „Poznamenáni“ a opatří se
podpisem křtitele a kmotrů, kteříž dodaji, že jim rodiče toho
děcka dobře povědomi jsou.“ Podobně se vyjadřuje instrukce
episkopátu českého ze dne 3. června 1868: „Byl-li katolický
duchovní správce od nekatolikův osobně anebo skrze plnomoc
niky anebo vůbec od takového člověka, kterému přisluši právo
na výchovu ditěte. ježto vychováno býti má ve vyznáni některé
náboženské společnosti křesťanské, požádán za pokřtění děcka,
přijmi tuto žádost přede dvěma bezpečnými svědky, které sám
voli, leč by neodkladnosť křtu nedovolila prodlévati.“ Instrukce
dále ještě připominá, že náleži křest jenom dle ritu katolického
vykonati a pokřtěné takto ditě do matriky za katolické zapsatl.

Aby dospělý a k užívání rozumu došlý pokřtěn býti mohl,
třeba jest mu přiměřeného stavu mysli (disposice). K pouhé
platnosti postačuje vůle pokřtěnu býti, bez rozdilu, projevena-li
svobodně anebo z donuceni. Aby pak dospělý skrze křest došel
1 milosti jeho, k tomu třeba jest kromě vůle také víry, pravé
litosti a pevného předsevzetí, že po křesťansku živ býti chce.
Kdo přijal křest nemaje disposice, pokřtěn sice jest, ale nikoli
ospravedlněn, duši jeho se vtiskuje nezrušitelné znameni, ale

*) 5. C. Of. 27. září 1827 a 20. srpna 1895.
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nenabývá posvěcující milosti. Svátost však počíná plné působení
své v pokřtěném, jakmile tento skrze víru a litosť překážku
odklidil (obice sublato).

Blbci a šílenci (amentes, furiosi) nemohou se křtiti, pakli
prve již měli uživání rozumu, ale křtu nežádali; kdo však od
narozeni jest blbý nebo šilený, stavi se na roveň dětem nedo
spělým. Mají-li blbci a šílenci jasná mezičasí (lucida intervalla),
mohou ku žádosti své křtu dojit1; rovně 1 ti, kdo žádali křtu
dřive nežli upadli v šilenství anebo smyslů zbaveni byli*).

III.Udělovatei křtu. Kmotrové.

Řádný udělovatelkřtu slavného jest biskup, kněz a diakon
Děti osadníků křtiti jest výhradně právo faráře, jemuž také
jediné náleži doplňovati obřady po křtu vykonaném z potřeby;
každý jiný ke chrámu farnimu nepřidělený kněz může jen
s povolením faráře křtiti. Diakona může ke křtu slavnému
zmocniti biskup anebo farař; kromě toho může diakon slavně
křtiti, když by nebylo kněze, který by pokřtiti mohl*“*).

Z potřeby nezbytné (in necessitate) může křtiti každý
člověk, ne ale způsobem slavným ***). Také ze křtu timto způ
sobem uděleného povstává přibuzenství duchovní mezi křtitelem
a křtěncem 1 rodiči jeho. Rodiče mohou své dítě křtiti, když
by se nacházelo v nebezpečenství smrti a nikoho tu nebylo,
jenž by křest vykonati mohl a chtěl; nevcházeji však ve při
buzenství duchovní (cognatio spiritualis), ježto by obcováni
manželskému překáželo).

Kdyby nemanželský otec pokřtil své ditě. nastalo by mezi
nim a matkou ditěte příbuzenství duchovni.

K udělovateli křtu svatého druži se pomocníci křtěncovi,
kmotři, které stará mluva církevní nazývásusceptores, sponsores,
fidejussores, nyni obyčejně patrini, matrinae. Rodičové jsou po
vinni ke křtu slavnému kmotry postaviti; křest v potřebě1 bez
kmotrů vykonán býti může, již i proto, že by obyčejně ani

“) Sv. A. Theol. mor. lb. 6. n. 121.
**) Der Diakon als Spender der Taufe, pojednání Dra Jos. Doubravy

v Archiv fiir kath. Kirchenrecht 62. Band, str. 99. a sld.
*ie) Rit. Rom. de ministro Bapt. S. R. C. 23. září 1820.

-) Rit. Rom. de ministro Bapt.
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možná nebylo, na rychlo je opatřiti. Kdo na křtu kmotrovstvim
stáli, vcházeji v duchovní přibuzenství se křtěncem a rodiči
jeho. I ze křtu vykonaném v nezbytné potřebě povstává pří
buzenství duchovní mezi kmotry, křtěncem a rodiči jeho *).

Poněvadž kmotrům, zvláště jsou-li rodiče nedbanlivi anebo
záhy zemřeli, svědomitě dbáti jest, aby svěřenci jejich křesťan
ského vychováni došli “*),viru zachovali a cirkvi poslušnosťproka
zovali ***),jsou vyloučeni z kmotrovství rodiče křtěncovia všichni
ti, o kterých souditi lze na jisto, že by povinnosti kmotrovských
plniti nechtěh, a tedy: nevěřici, kacíři, rozkolníci, vyobcovaní,
zjevní a obecně povědomí souložnici a jiní veřejní a zatvrzelí
hřišnici; kdo žijl v manželství pouze občanském, kdo bez cir
kevní dispense vešli ve smišené manželství a svolili, aby bu
douci jejich dítky v nekatolickém náboženství byly vychovány.
Vyloučení jsoů všlckni, o kterých souditi náleži, že by povin
nostem kmotrovským dosti učiniti nemohli, a tedy: němi, blbí
a ditky, které posud nepřijali svátosti oltářní, osoby řeholní +).
Kněžím (a vůbec klerikům vyšších posvěcení došlým) nezapovidá
se kmotrovstvím státi, avšak mnohé diecésní synody, a také
cirkevní sněm pražský, napominaji, aby se ke službě té ochotně
nepropůjčovali 17).

Dostavil-li se ke křtu kmotr nezpůsobilý, povinen jest
duchovní správce odmitnouti jej a opatřitl jiného, aspoň kostel
nika neb porodní bábu. Jenom nepřitomní, ale jinak vedle
církevních zákonů způsobili kmotři mohou se dáti zastupovati
skrze jiného člověka ; kmotra mužského zastupovati může 1ženská
osoba, kmotru osoba mužská 11). Zástupce kmotrův nevchází ve
příbuzenství duchovni +tT1T),ovšem ale kmotr jiným člověkem
zastoupený.

Nekatolik nemůže ani jiným člověkem zastupován anl za
pouhého svědka považován býti, poněv adž účastenství jeho bylo

*) Fr. Laurin, die geistliche Verwandschaft und die Privattaufe.
**) Catech. Rom. II. c. 2. gu. 25. Rit. Rom. de Patrinis.

++) Cone. Trid. sess. VII. can. 7. 8. de baptismo.
+) Rit. Rom., Catech. Rom. IT. c. 2. gu. 28. Conc. Prag. Tit. IV. c. 2.,

str. 120.
++) Cone. Prac. 1. c.

+11) Gury, Theol. mor. II. n. 800.
++1T) Sv. Alf. theol. mor. I. 6. n. 153.
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by communicatlo in sacris, nad to pak o svědcich při svátosti
křtu ani slovem nezmiňují se knihy a zákony cirkevní“).

Pro duchovní příbuzenství mezi kmotry, křtěncem a rodiči
jeho nařizuje cirkev **), aby jenom jeden muž aneb jedna žena,
nejvýše pak jeden muž a jedna žena za kmotry byli. Kde pa
nuje obyčej, že vice než dva lidé zároveň se dostavují, lze du
chovnimu správci za kmotry považovati a zapisovati jenom dva;
ostatní nedotýkají se děcka při obřadech křestních, mohou však
býti přitomni, jsou-li katolici. „Poněvadž úřad kmotrovský
leckdy tolik nedbale se koná, že pouhé toliko jméno jeho zbývá
a lidě skoro zdání nemaji, co by svatého v úřadě tom bylo:
připominejtež farářové kmotrům, jak velice sluši, abý ten, kdož
povinnost nějakou na sebe vzal, také ji svědomitě plniti ne
obmeškával; že nenáležitá věc jest, aby ten, kdož se jinému
za vychovatele a strážce postavil, potom téhož, jejž ku věrnému
opatrování přijal, opustiti měl, dokud tento ještě potřebuje
péče i ochrany jeho. Připominejtež jim slova, v kteráž
sv. Augustin zavírá povinnosti kmotrů k ditkám duchovním:
Povinni jsou jich napomínati, aby čistoty ostříhali, spravedlnosti
dbali, lásku zachovávali, přede všemi jinými věcmi naučte je
apoštolskému vyznání víry a modlitbě Páně, desateru přikázání,
a co jiných počátků křesťanské viry jest“ ***).

IV. Hmotnost a forma křtu.

1. Hmotnosť křtu jest podle ustanovení Páně voda přiro
zená. Zákonové cirkevní zapovidají kromě nezbytné potřeby
užívati ke křtu jiné vody nežli té která téhož roku za vodu
křestnou svěcena byla a ve křtitelnici (baptisterium, fons baptis
malis) chrámů farních se chová. Ačkoli v nezbytné potřebě
každá přirozená voda nejen za platnou, ale i za dovolenou
hmotnost uznána, nicméně i v tomto případě dává se přednost
obyčejné vodě očistné (svěcené, agua lustralis), po ruce-li jest
a vody křestné opatřiti nelze.

Voda křestná světí se ritem slavným dvakráte do roku, na
bilou sobotu a na vigilii svatodušní +).

*) Fr. Laurin, Kónnen fiiolich Akatholiken bei katholischen Taufen als
Zeugen zugelassen werden? V linecké Guartalschrift 1885 sv. I. str. 9.

**) Cone. Trid. sess. XIV. c. 2. de ref. matrim; Rit. Rom. de patrinis.
**) Cone. Prag. l. c. str. 120.

+) Rit. Rom. de materia baptismi; Rubr. missal. Sahbato s. a Vigilia
Skočdopole, Pastorálka. 99
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Svěcení vody křestné na obě tyto soboty nezakládá se
jen v potřebě vody, ale má význam mystický. založený v po
měru svátosti křtu k tajemstvím božiho vzkříšení a Ducha sv.
seslání V oba dny slouži následující mši týž kněz, který vodu
křestnou světí. Nežli se počne svěcení vody nové, náleži starou
vybrati a do sakraria vliti, všecken vnitřek vyčistiti a omyti*).

K vodě křestné přidává se oleje katechumenův a křižma
dříve však ubírá se vody na pokropování liturgické a domácí;
protož i lid vody té nabírá a s sebou ji do přibytků svých
odnáší. Aby se mohlo vyhověti zbožnému obyčeji tomu, světi
se voda křestná v čisté nádobě veliké (ve džbeře) a koná se
tu všecken ritus až do přiměšování sv. olejů.

Z nádoby nabírá a vlévá se do křtitelnice a tam přidávají
se sv. oleje; o zbytek v nádobě rozdělují se věřici. Kongregace
obřadová odpověděla dne 7. dubna 1832 a 12. srpna 1845 k do
tazům ji podaným, že obyčej tento zachovávati se může. Kdyby
na bilou sobotu farář ještě neměl sv. olejů nových, jest při
svěcení vody křestné rozeznávati, opozďuji-li se sv. oleje každý
rok jednostejně nebo stalo se opozděni náhodou. Opozďují-li se
pravidelně, přiměšují se k nové vodě oleje staré ; stalo-li se opo
zdění náhodou kromě nadání, lze však doufati, že dojdou ještě
v sobotu neb aspoň dokud by třeba nebylo slavně křtiti: po
kračuje se v ritu předepsaném až k tomu mistu, kde rubrika
přiměšování sv. olejů nařizuje, potom pak, když nové sv. oleje
po ruce jsou, doplňuje kněz, v kteroukoli dobu dne, rochetou
a štolou oděný soukromě (privatim), co prve vykonáno nebylo.

Pakli by při nahodilém opozděni sv. olejů, ještě než by
svěcení vody křestné dokonáno bylo, nastala potřeba udělovati
křtu slavného, doplňuje se ritus přimisením olejů starých
a touto vodou by se nyni a potom stále křtilo až do svěcení
na vigili svatodušní**).

Ubylo-li křestné vody tolik, že by až do nejprve přištiho
svěcení nevystačila, může se přiliti obyčejné, avšak ve množství
menším, nežli ještě ve křtitelnici zbývá. Zkazila-li se nebo

+

Pentec. — „Consuetudo. benedicendi aguam baptismalem solummodo Sabbato
sancto, velut abusus et rubricis contraria eliminanda.“ S. R. C. 7. prosince
1844. a 13. dubna 1874.

*) Lehmkuhl theol. mor. II. n. 60.; De Herdt Sacrae liturgiae praxi“
III. n. 149. Martinucci, Manuale sacr. caeremoniarum 1. III. c. 7. n. 9.

*+) 9, R. C. 23. září 1837 a 12. srpna 1854. Časopis katol. duchovenstva
r. 1883. str. 39.
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vyschla-li křestná voda docela, může se nová světiti kterou
koli dobu v roce vedle ritu zvláštního, jakž položen v rituálu
římském po ritu křestném *).

Zmrzla-li voda křestná nebo jest-li přilišněstudená, může
se ovšem s čásť menší přiliti obyčejné vody teplé do zvláštní
nádoby (do konévky křestní); také dovoluje se ohřáti ji způ
sobem slušným *“).

2. Forma křtu dle nynější praxe církevní v tom záleží,
že lije se voda na hlavu třikráte ve způsobu kříže a zároveň
říkají se slova: N. Ego te baptizo in nomine Patris + et Filii+
et Spiritus + sancti. S hlavy křtěncovy stéká voda na čistou
nádobu, odtud pak vlévá se do sakraria kostelního, nenalézá-li
se sakrarium zvláštní bliže křtitelnice.

Ditkám nelije se voda na prostřed lebky, ale raději trochu
stranou; po třetím polití otirá se hlava lehce rouškou bilou.
Shledává-li se hlava porostlá hustými vlasy, jest křtiteli odhrnouti
je levou rukou, co zatím pravá ruka polévá. ***)

V. Křtění s podmínkou.

Poněvadž každému třeba jest pokřtěnu býti a každý člověk
dle ustanovení Kristova na křest 1 práva nabyl+), schvalovala
cirkev po všecky časy udělování jeho s podmínkou, aby, za
jedno, nikdo nebyl křtu zbaven, a za druhé, aby svátost uchována
byla možného zlehčeni.

Vůbec dovoleno jest křtiti s podmínkou za důvodné po
chybnosti (dubium rationabile), lze-li způsobem obyčejným této
svátosti udělovati, amž by zlehčena byla.

Pochybnost o možnosti platného křtěnií naskytá se ve
čtyřech případech: pochybuje-li se o životě člověka; nemůže-li
se omyti hlava mimo život mateřský; pochybuje-li se o ne
stvůrách, jeden-li tu člověk či dva; pochybuje-li se o člověku,
zda křtu platného již došel.

a) Pochybnosť o životě může býti při dospělých, když
nemoc jim odňala sebevědomí tolik, že známky života se na
nich nejeví, ale také není patrných důkazův o nastalé smrti.

*) Benedictio fontis baptismi extra sabbatum paschae et pentecostes.
Vydání pro Čechy r. 1872., str. 62.

++) Rit. Rom. de Sacr. bapt.
+++)Časopis katol. duchovenstva r. 1885. str. 615.

+) Čatech. Rom. II. c. 2. n. 1.
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Při novorozeňatech pochybuje se o životě, přišla-li na svět
porodem předčasným anebo vůbec ve stavu neduživosti, nebo
ještě nevynikla ze života mateřského. — Věda lékařská učí,
že plod před 20. týdnem těhotenstva nemůže žiti kromě života
mateřského *). Odloučil-li se zárodek (embryo) v tomto čase
od matky, slove potracený plod, později nedochůdče (foetus
abortivus). Potratila-li matka zárodek živý, cožjediné za náhlou
příčinou státi se může**), jest tento jenom na kratičkou dobu
života schopen; nedochůdčata již valně vyvinutá leckdy způ
sobem umělým na živu se zachovávají. Při plodech potracených
posouditi jest (lékaři, porodní bábě, rodičům), zda v mich sku
tečně zárodek člověka se nachází a známky života se jevi
(pohybuje-li se), byť i matka byla potratila po krátkém těho
tenství a zárodek sebe menší byl v podobě červička nebo pupy.
Shledávají-h se známky života, křti se s podmínkou „si capax
es, ego ...“ tim způsobem, že ponořuje se u vodu spolu se
sitnici, kterouž jest obalen; potom se otvírá sitnice opatrně
nehtem ukazovatele a palce nebo se rozstřihuje a zárodek
opětně týmže způsobem se křti s podmínkou „st non es bapti
zatus“ ***).

Neobjevuji-li se známky života, křti se týmže způsobem
s podmínkou „si vivis et capax es“, leč by patrně byl zetlelý,
uhnilý.

Nedochůdčata, při kterých podobu lidskou, zejména hlavu
již patrně rozeznati a ji vodou politi neb omyti lze, křti se
bez podminky, prostě, není-li pochybno, že živa jsou, s pod
minkou „si vřvis“, nelze-li patrných známek života ani smrti
zpozorovati.

Novorozeňátka na pohled mrtvá křti se s podmínkou „si
vivis“, neni-|i zjevno a jisto, že mrtva jsou; při těchto zajisté
jakož 1 při potracených. zárodcích bývá život velice slabý (vita
minima) a předpokládá se, pokud patrně a na jisto se opak
nejevi+).

b) Nevycházi-li při těžkých a nebezpečných porodech plod
na světlo a bátl se jest, že nevyjde, jest dvoji případ možný:
buďto vyniká ze života mateřského některý úd anebo ne

*) Stohr, Handbuch der Pastoralmedicin, 2. Auflagce str. 309.
**) Stohr, str. 460.

we) Instr. pastor. Eystet. tit. IT. c. 3. 8 2.
+) Stohr, str. 313..
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vyniká. — Vymiká-h hlava tolik, že ji politi neb omyti lze,
křti se prostě bez podminky, jisto-li, že živ jest; vyniká-li jiný
úd a není pochybnosti o životě, křtí se s podmínkou „si capax
es“; jest-l1 o životě pochybnost, přidává se i podmínka „si
vivis“ *),

Nevymká-h čádný úd, lze často způsobem umělým (za
pomoci trubice nebo myci houby) polití neb omyti vlažnou
vodou některý úd děcka; v tomto případě vždy se křtí (leč
by jisto bylo, že plod jest mrtev) s podmínkou „si capax es“,
a není-li jistoty o životě, s další podmínkou „si vivis“.

c>Při nestvůrách (monstrum) podobnými pravidly řiditi
se jest jako při zárodcich potracených a nedochůdčatech. Ne
stvůra zajisté neni leč buňka za nepřiznivých okolnosti zne
tvořená, ve které zárodek brzy zahynul; pokožka buňky vzrůstá
pak v rozličné útvary malé nebo velké, ve kterých neni života.
Utvary takové nazývají se v lékařské vědě móly**).

Při nestvůrách, ve kterých zárodek déle zůstal živý a
jistého tvaru organického nabyl, třeba jest pozorovati, jevi-li
se nějaké známky života; v tomto případě nelze pochybovati,
že tu plod lidský jest, a křtí se, vedle rubriky rituálu, s pod
minkou anebo bez podminky **“). Patrně-li se objevuje hlava,
křti se bez podminky; rozeznávají-li se hlavy dvě a dvoje prsy,
jsou dvě bytosti lidské a každá se křtí zvláště. Nelze-li dobře
rozeznati, že dvě hlavy jsou, křtilsejedna bytost bez podmínky,
druhá, snad ještě tu jsoucí, s podmínkou „st momes baptizatus.“

d) Fochybno-li, zda člověkjiž pokřtěn jest platně, křtí se
po druhé s podmínkou „sz nom es baptizatus.“ Plati-li již vůbec
o křtění podminěném pravidlo, že bez důvodů vážných nesluší
se odvážiti na ně, plati v tomto připadě dvojnásob; neboť křtí-li
se po druhé bez pochybnosti odůvodněné. že udělený již (prostě
anebo s podminkou) křest plati, zlehčuje se svátost, lehkovážný

*) Rit. Rom. de bapt. parvulis.
**) Stěhr, str. 303.

"**) Rit. Rom. de bapt. parvulis. Rubrika „Monstrum, guod humanam
speciem non prae se fert, baptizari non debet, de guo si dubium fuerit, bapti
zetur sub hac conditione: Ši tu es homo, ego te baptizo“ — spoléhá na bý
valé domněnce fysiologické, že v lidské mateři možno jest početí ze semene
zvířecího, v mateři dobytčí ze semene lidského. Že však tato domněnka za
křivou shledána, nemůže se nahoditi křtění s podmínkou „si tu homo es“
třeba by nestvůra jevila zvířecí tahy.
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křtitel dopoušti se svatokrádeže a upadá v irregularitu *).A protož,
zvěděl-li duchovní správce, že bába nebo jiná osoba světská
již pokřtila děcko později do chrámu přinešené, a shledává-li
po bedlivém otazování, že o platném křtění nelze pochybovati,
doplňuje toliko modlitby a obřady, ale nekřti znova ani s pod
minkou**“). Zůstává-li však adůvodněná pochybnosť, zda bylo
šetřeno všech ke křtu platnému potřebných věci, nejen může,
ale povinen jest duchovní správce křtiti s podmínkou „si nom
es baptizatus.“

Vedle obecně uznané zásady této křtí se vždycky s pod
minkou ditky nalezené (pohozené), třeba snad písmo při nich
položené ujišťovalo, že pokřtěny jsou; lze-li však dle pisma toho
se dopátrati jistoty, že ditě pokřtěno bylo, anebo dává-li o vy
konaném platném křtu svědectví aspoň jeden bezpečný svědek
(testis omni exceptione major), nekřti se nalezenec ani s pod
minkou ***).

Křty od nekatolických duchovních namnoze pochybny zůstávají: že však
duchovnímu správci katolickému s pokřtěnými nekatolíky činiti jest, žádají-li
vejíti do církve katolické, řeší se otázka tato nížeji, kdež o konvertitech
jednáme.

Nejčastěji udělují křtu podminěného v nezbytné potřebě
báby porodní aneb i lékařové, buďto zárodkům, buďto dítěti
ještě na svět nevyšlému anebo již narozenému, ale neduživému.

Bylo-li dítě způsobem umělým na kterém koli oůdě po
křtěno ještě v mateřském životě, a narodilo se potom, křti se
s podmínkou „si non es baptizatus “

Bylo-li ditě již částečně na svět vyšlé pokřtěno na hlavě,
neopakuje se křest; ovšem ale, bylo-li křtěno na údě jiném.

V každém připadě, kdež porodní bába aneb jiná osoba
světská křtila v nezbytné potřebě, náleží zdravě uvážiti osobnosť
křtitele a všecky okolnosti, za kterých křest vykonán byl;
zůstává-li po zdravém uvážení pochybno, zda křest platně vy
konáň byl, může potom beze hříchu opětováno býti křtění
s podmínkou „sl non es baptizatus +). Stran osobnosti křtitelovy
jest uvážiti, lze-li bezpečně souditi, že správně křtíti umí a

*) Rit. Rom. de forma baptismi. (Catech. Rom. IT. c. 2. gu. 55. Come.
Prag. Tit. IV. c. 2., str. 118. S. Alphons. lib. 2., n. 122.

*) Cone. Prace. 1. c.

*FF) Rit. Rom. de baptiz. parvnlis. Cone. Prag. 1. str. 118.
+) Rit. Rom. de forma baptismi. S. C. C. 29. prosince 1082. Catech.

Rom. II. c. 2. gu. 45. Benedikt XIV. de Synodo dioec. VII. 6.n.4. S. Alphons.
1. 6. n. 28. a 196.
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také opravdu chtěl. Protož vyptává se duchovní správce, nena
byl-li o tom již dřive plného přesvědčení, zda křtiteli povědomo,
že zároveň s polévánim neb omýváním sluši přonášeti slova.
A také když faráři povědomo, že porodní. bába dobře zná, co
ku platnému pokřtění náleží, ještě třeba jest vyptati se v při
padech jednotlivých, :křtila-li za okolmostí mimořádných, kdy
pro zmatek a strach snadno 1 mimo jeji vědomi mohlo ve
hmotnosti a formě chybeno býti. Možnost taková a proto idůvod
ku pochybnosti o platném křtu jest, byla-li rodička v patrném
a velikém nebezpečenství smrti, kdy koná se obyčejně všecko
bez rozvahy a pozornosti, kvapně a rychle, tak 'že potom těžko
jest na jisto tvrditi, bylo-li šetřeno všeho, což ku platnosti
podstatně náleží, skutečně-li vodou se křtilo, skutečně-li zároveň
s poléváním byla říkána forma celá a. nezměněnáa t. p. V pří
padech takových nesnadno jest plnou víru dáti porodní babě,
ale sluší dále vyzvídati, může-li výpovědi jeji o správném vy
konání křtu ztvrditi některý plné víry -hodný svěděk. — Po
chybný zůstává a protož i s podmínkou se opakuje křest, když
při těžkém porodu bližencův jeden pokřtěn byl v životě ma
teřském a potom nelze rozeznati, který to byl. Byla-li voda
lita jenom jednou, neni křest pro tuto příčinu.neplaten, pakli
nedostatku jiného shledáno nebylo

Avšak i když porodní bába křtiti umi a nekřtila za mimo
řádných okolnosti, jest uvážiti ještě, zdali jeji náboženské smý
šlení a mravná povaha dovoluje souditi na jisto, že také úmysl
měla křtíti dle usta:ovení Ježíše Krista, anebo že by stran
hmotnosti a formy naschvál jinak byla nečinila, nežli církev
činiti veli. Jest-li porodní bába nekřtěná (židovka) anebo ne
katolička ; jest-li snad povědoma za osobu bez viry, lehkomyslnou,
ve mravech nedobře zachovalou, nelze souditi na jisto, že platně
pokřtila, třeba by z odpovědí jejích k otázkám kněze vysvitala
dostatečná věci podstatných znalasť a třeba i svědkové dotvrzo
vali, že vykonáno všecko správně. O vnitřním úmyslu zajisté
nemohou svědčiti a právě tohoto nelze předpokládati při osobách,
kteréž u věcech víry a náboženské opravdovosti pochybny jsou.

Nepřišla-li porodní bába do chrámu s ditěťtem,kteréž byla
z potřeby pokřtila, mohl bý duchovní správce jejímu vzkázání
o křtu platném věřiti jenom když plnou jistotu má z posavádní
zkušenosti, že křtiti umi a také dosti svědomita jest *).

*) Srovn. „Die Bedingtaufe“, v linecké Auartalschrift r. 1885. sv. 1.—4.
Gassner, Pastoral z r. 1881. str. 628. a sld.
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VI.Povinnosti duchovního správce stran po
rodnií báby.

Nejen proto, že leckdy uděluje křtu z potřeby, ale vůbec
pro vliv mnohonásobný, jejž provozuje v náboženském a mravném
ohledu ve službě své, zasluhuje porodní bába obzvláštní po
zornosti se strany duchovního správce, jakož icirkevní zákono
dárství osob těchto nikdy bez povšimnutí nenechávalo. Za
starších dob, kdy cirkev měla mocný vliv na všecky záležitosti
veřejné a kdy důležitá události v životě rodinném byly v nej
užším stýku s náboženstvím, považováný porodní báby za
osoby postavené ve službách náboženských a cirkev působně
k tomu přihližela, aby služba ta konána byla ve hmotný
1 mravný prospěch křesťanské společnosti a rodiny, zvláště
rodiček a novorozeňat. I starší zákonodárství rakouské. (zdra
votní řád z r. 1770.) zavazovalo báby porodní, aby se dávaly
faráři poučiti o kftu a skládaly před nim přisahu na svědomité
konání služby svě. Novější zákonodárství upravuje službu po
rodnickou téměř jediné se stanoviště zdravotního. Ministerské
nařizení ze dne 4. června 1881 (řiš. zákonník č. 54.) ukládá
v $S 10—1v. porodní bábě za povinnosť, oznámiti každý porod,
při kterém pomáhala, aby do matriky zapsán býti mohl, a po
věděti pisateli, čeho mu věděti třeba; upozorniti rodiče, jest-li
přičina k tomu, na křest a pokřtiti se svolením jejich, potom
pak dáti o tom zprávu faráři.

Ač toto nařizení neukládá porodní bábě, aby se hned na
počátku své praxe duchovnímu správci představila a naučení
od něho přijala, jakož cirkevní zákonové žádaji“): přece ne
možno nebůde, aby se takto skutečně stalo. Sama-li se nepřed
stavuje, může toho farář na základě státních nařízení žádati;
neboť jest povinen zapisovati do matrik jeji jméno a jest-li
zkoušena, o kteréž okolnosti jediné diplom babický dosvědčuje.

Duchovní správce hledi šetrnými otázkami zvěděti na
bábě, dobře-li křtiti umi, doplňuje vědomosti jeji stran křtu a
připominá, že ji k tomu hleděti máleži, aby s nim odkládáno
nebylo. O křtu v potřebě zkoumá, povědomo-li jest bábě, čeho
ji třeba vědě 1. Bába nechť navykne bráti s sebou v malé ná

*) Rit. Rom. de ministro baptismi ; četné synody provinediální a diecésní;
Alphons. lib. 6. n. 117.
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dobce vodu, aby o hmotnosti křtu, jejž bude snad udělovati,
nemohla nastati pochybnost. O formě křtu poučuje, že také
rukou ve vodě smočenou, když by jinak možno nebylo, může
omývati; že platen jest křesť, 1 když by za okolnosti zvláštních
jenom jednou polila neb omyla; že neni třeba dávati děcku
jméno a míti plnou vědomost o pohlaví jeho; že s polévánímnebomývánímzároveň1slova„Játěkřtím.| .“pronášetine
vyhnutelně třeba jest. Vůbec pak napominá, aby po každé,
nežli křtiti počne, za chvilku se rozpominala, kterak všecko
činiti náleži.

Zvláště poučena budiž o případech kromobyčejných, a zej
ména o potraceních, předčasných porodech vůbec, o nestvůrách
a rozeňatech na pohled mrtvých. (Viz str. 340. a 341.). — Jest-li
porod těžký a nebezpečný, povinna jest bába postarati se, aby
záhy povolán byl kněz a lékař. Jest-li se co báti, že by kněz
nemohl v čas dostihnout, sluší na bábu, aby nemocné po
křesťansku přimlouvala, s ni se modlila, zejména božské cnošti
vzbuzovala.

Nalézá-li se rodička u velikém nebezpečenství smrti a
nelze doufati, že ditě živé na svět přijde, pomáhá lékařství
řezem císařským (sectio caesarea), -kterýž často ditko 1 matku
při životě zachovává, ač-li schopný lékař po ruče jest, rodička
sama neb jeji domácí se tomuto pokusu neprotivuji“). Ostatně
pak nikoli bábě neb duchovnímusprávol nýbrž jenom znalcům
o možnosti a vhodnosti kroku takového soud rozhodný naleži.

Zemřela- rodička v těhotenství valně již pokročilém
nežli ditě na svět přišlo,může rychlé vynětí plodu leckdy ještě
zachovati jeden život lidský; přitomným, zejména bábě zacho
vati jest tu opatrnosť, aby ústa zemřelématky zůstala otevřená,
dokud by lékař k dilu svému uepřikročil““). — Zůstal-li mrtvý
plod v životě matky, spolu s ni se pochovává.

Porodní bába budiž také poučena, kdo za kmotry ke
křtu katolickému bráni býti nemohou, kterým matkám cirkev
povoluje požehnání po porodu (benedictio mulieris post partum,
úvod šestinedělek) a kterým nic. Stran pohřbu poučuje duchovní,
že plody potracené a nedochůdčata opatrně a soukromí pochová
vaji se na hřbitově, pakli pokřtěny byly. Děti, ježto mrtvé na

*) Stohr, str. 300.
**) Rit. Rom. de baptiz. parvulis. Sťóhr, str. 307.
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svět přišly, pochovávaji se soukromi na odlehlém mistě hřbitova,
když o nich prve byl prohlédač mrtvol listek zákonem přede
psaný vydal a tento duchovnímu správci doručen byl.

Bába jest přirozeným a křesťanským zákonem přísně
zavázána mlčení zachovati, nahodilo-li se anebo seznáno bylo
při jeji službě, co by matkám a rodinám na dobré pověsti ško
diti, ku podezřivým, utrhačným a pomluvačným řečem podnět
dáti mohlo; ji také náleží toho pečlivě dbáti, aby děti a do
spělejší mládež nebyly svědky anebo diváky při věcech, ježto
by nevinnosti jejich na škodu byly, anebo jejich obraznosťt
nebezpečně za dlouhý čas zaměstnávati mohly.

Zdráhá-li se porodní bábapřijmouti od duchovního správce
potřebné naučení, zejména o křtu, sotva kdy možno bude za
platný pokládati křest, jehož v potřebě udělila.

Bába nekřtěná anebo nekatolička nemůže dle cirkevnich
zásad o nedovolené účasti v posvátných výkonech (communi
catlo in sacris) přítomna býti a pomáhati při vlastním udělo
vání křtu, aniž ji k tomu právo dává výše dotčené nařízení
ministerské, kteréž ($ 12.) di: „Bába přitomna budiž obřadovému
křtu;“ dle výkladu dolnorak. vlády zemské zajisté ze dne 3.
ledna 1888 mohou tato slova miti jenom ten smysl, že porodní
bába jest povinna v čas křtu dostavitl se k pisateli matrik za
přičinou zápisu. Duchovní správce tedy ani občanským zákonem
neni nucen trpěti, aby bába nekatolička, zvláště pak israelitka,
za křtěni samého přítomna byla, třeba se pro zvláštní příčinu
ani nekřtilo ve chrámě*).

Přinesla-li nezkoušená bába děcko ke křtu, neni duchovní
správce povinen ji zamítati; neboť nikoli jemu, ale politickým
úřadům jest uložena péče, aby nařízení občanských bylo šetřeno.

VII. Ritus křestní.

1. K udělování křtu tyto věci pohotově buďte, kromě
ritualu: a) nádobky s olejem katechumenů a křižmem; bd ná
doba se solí; c) nádoba, ze které se voda na křtěnce lije a miska,
na nižto splývá voda s hlávy křtěncovy; d) bavlna neb cos
podobného na otirání údův olejem pomazaných; e) dvě štoly,

*) Srovn. Časopis katol. duchovenstva 1892. str. 114. Auartalschrift
1888. sv. 3. str. 623.
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jedna fialové a druhá bilé barvy; f) skývička chleba (nebo
nesvěcená sůl), kterouž by kněz otřel prsty od oleje; 9) ná
doba k umývání rukou kněze po dokonaném křtu a ručnik;
hi) bilé roucho ve způsobě pláštíčka nebo bilý lněný šátek,
jenžto se na pokřtěného klade; %)svice vosková*).

V rituálu římském nalézáme: «) křestní řad pro ditký
(ordo baptismi parvulorum), Ď) pro dospělé (ordobaptismi adul
torum', c) jak doplňovati obřady po křtu vykonaném v ne
zbytné potřebě (ordo supplendi ommissa super infantem bapti
zatum, Ordo supplendi ommissa super baptizatum adultum);
d) řád, když biskup křti (ritus servandus guum episcopus
baptizat).

2. V celém ritu křestnim rozeznáváme tři části: a) od po
čatku až do přistoupení ku křtitelnici; 0) až do ukončení vlast
niho křtu; c) po křtu.

a) Čásť prvá slove Catechismus, protože co v ni se děje,
dálo se jindy za doby katechumenatu. Povšechný význam této
části jest: vyjmutl z poddanosti a služebnosti hříchu a připrava
k ospravedlnění.

Kmotři čekaji se křtěncem v předsíní chrámové, protože,
maje hřich dědičný, neni ještě údem cirkve svaté; jest-li
křtěnec ditě, chová je kmotr neb kmotra na pravé ruce. Kněz
oděný v rochetu (superpelliceum) a fialovou štolu táže se!(pakli
již dříve se netázal), zdali ditě již pokřtěno, jakého pohlaví
jest, kterým jménem nazváno bude. |

O jménech křestních nařizuje rituál římský “*): „A protože
těm, jižto se křtí, jakožto synům božím v Kristu se znova
rodicím a ve vojsko jeho se vřaďujícim jméno se dává, pečuj
(farář), abý se nedávala jména necudná, báječná, směšná,
bohů mnepravých anebo nešlechetných lidi pohanských, ale
raději, pokud možná, jména svatých, jichžto přiklad by věřiciho
ke zbožnému životu povzbuzoval a přímluva chránila“. S timto
mírným zněním rituálu souhlasi dekret S. Inguis. C. ze dne
21. ledna 1733., jenž ukládá péči o jména svatých jenom
„pokud možná“ (guantum fÚieripotest) a jen tolik za přisnou
povinnost ukládá, aby zabraňoval jména model a kajicníků
z nepravého náboženství (idolorum et falsae religionis poeni
tentium).

%)Rit. Rom. de sacris oleis et aliis reguisitis (gener. rubr. o křtu).
*) De sacris oleis et aliis reguisitis, ad finem.
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Dle obecných zákonů cirkevních tedy neni třeba se vázati
na martyrologium romanum tak, aby jen odtud jména křestná
se vážila. Jsouť 1 svatí v martyrologiu nezapsaní, které lid
věřící v některých zemich anebo krajinách velice cti, jako n. př.
v Čechách: Podiven, Přibislava, Mlada, Hroznata. Nad to mnoha
jména svatých jsou jenom dialektová přetvoření jmen v marty
rologiu obsažených (Jaroslav, Božena, Růžena, Miloslava, Vítěz
slav a j. v.). A protož i taková bez odporu připouštěti sluší,
ano kde by námitka kněze proti jménu, jež nižádnému svatému
nenáleží, s neústupným odporem rodičů neb kmotrů se potkala,
lze připustiti též takové jméno, pokud jen by nebylo z těch,
jež rubrika rituálu výslovně zamitá“).

Žádaji-li rodiče, aby dítě jejich pokřtěno bylo na jméno,
kteréž sice počestné jest, nikoli však jméno svatého, přidává
křtitel ještě jméno svatého, křti na toto jméno, po kterémž
1 to vyslovuje, kterým rodiče děcko své nazývati chtěji**).

Zvěděv jméno, koná kněz všecky modlitby a obřady, jakž
v rituálu jsou. Trojim dechnutim (insufflatio) na obličej ditěte
naznačuje se zapuzení moenosti zlých a sdílení Ducha svatého,
jehož chrámem stává se pokřtěný člověk; znamenání svatým
křižem na čele a na prsou vyjadřuje viru v ukřižovaného,
kterouž vyznávati povinnosť křtěného bude až do smrti. Vzklá
dánim rukou se vyjadřuje, že cirkev nyní béře člověka v ochranu
a péči svou, aby mu požehnání hojného udělovala po celý
život a jej uvedla do království nebeského. Soli, ježto se křtěnci
do úst dává, naznačuje se, že tento vírou a milosti boži bude
uchován hniloby břichu, oblibovatl sobě v dobrých skutcich
a v moudrosti podle Boha. — Sůl nesvěti se při každém křtu;
jednou svěcené užívá se, dokud v dobrém stavu trvá.

Potom následuje exorcismus. Uživajic tuto exorcismu, ne
pravi skutkem cirkev, že by nekřtěný člověk byl opravdu ďáblem
posedlý. Maje na sobě hřích dědičný, sluší člověk pod onu
říši, kterou vládne satan, a v říši této jest člověk služebníkem
království hříchu; z poddanství toho a z té služebnosti vy
prošťuje se člověk exorcismem. Na konec exorcismu dělá se
na čele křtěncově křiž, aby jako za stráž a ochranu byl proti
mocnostem zlým; vekládání rukou při následující modlitbě má

*) Srovn. Sv. AU. theol. mor. 1. 4. n. 145.
**) Cone. Prae. Tit. IV. c. 2.. str. 119.
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tuto význam, že křesťan, stoje v řadách bojovniků Kristových
bojuje za naději a svatou pravdu pod ochranou a s požehnáním
cirkve.

Vkládaje konec štoly (levý) na prsy křtěncovy, uvádí jej
do chrámu; takto se naznačuje, že vybavenému z království
hříchu otvírá se království boží.

Nyni béře se kněz ku křtitelnici, řikaje snešení apoštolské
a modlitbu Páně; kmotři se křtěncem za knězem kráčejice,
modli se s nim.

b) Druha čásť ritu křestního jest ospravedlnění samo. Co
ještě před vlastnim křtem se koná, jest poslednápříprava. Exor
cismus má tuto význam, že říše temnosti již nikdy nemá moci
nabytl nad křtěncem. Ve spojeni s exorcismem timto jest do
tknuti uši a nosu prstem slinami svlaženým ; křtěnec povinen
bude vždy ochotně slyšetl slovo boži a rozšiřovati kolem sebe
vůni křesťanských cnosti.

Ve slavném odřikání (abrenuntiatio) přislibuje křtěnec
doživotný boj proti všemu hříchu; po slibu tomto maže jej
kněz olejem katechumenů na prsech a plecich, kterýmž po
mazáním se naznačuje 1 dává sila k boji tomu.

Nyní odkládá kněz štolu fialovou a béře bilou“). — Od
řeknuv se dábla 1 skutků jeho Vyznává křtěnec pravou viru
a vchází v úmluvu s Bohem; boj proti světu a věrnosť Bohu
slibuje člověk, Bůh pak přislbuje mu milost a život věčný.

Úmluva tato se potvrzuje a dokonává křtem, kterýž se
vykonává, když byl člověk prve ještě vůli svou projevil, že
pokřtěn býti žádá.

Úmluva křestní a slib zároveň učiněný jest závazek
na dobu celého života; častá vzpominka křestní úmluvy
a Častá obnova slibu křestního jest působná pohnutka ku
věrné snaze o křesťanskou spravedlnost a spolu; i prostředek
užitečný, aby úcta ke svátosti křtu se rozmáhala. Protož 1 se
obnova slibu křestního vždy pokládala za pobožnosťt velice
užitečnou a jest obyčej starobylý; sv. Řehoř z Nazianzu do
svědčuje, že nábožní křesťané za jeho časů ve výroční den
křtu svého slavně obnovovali vyznání víry a sliby učiněné
skrze úmluvu křestní. Dle nařízení církevního sněmu pražského

*) Užívání štoly dvojité (bílé a fialové) dovoleno jest. (S. R. C. 26.
března 1859).
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povinen jest duchovní správce poučovati a vzbuzovati věřicí,
aby slib křestní zvláště na den svých jmenin obnovovali,
dobrodiní křtu svatého uvažovali, za ně děkovali a spolu pro
sili za pomoc boží, s kterouž by jim bylo možná neporušenu
zachovati svatosí a spravedlnost skrze křest nabytou anebo
již poskvrněnou zase očistit pravým pokaním. Kromě toho
náleži duchovnímu správci po kázaní nebo křesťanském cvičeni
častěji. zvláště pak o velikých svátcích, s lidem obnoviti slib
křestní dle formuláře zobecnělého *).

c) Obřady následující po křtu znázorňují ovoce dosaženého
ospravedlnění; milost udělená člověku má býti zachována až
do příští Páně a osvěděiti se dobrými skutky podla víry.

Pokřtěného maže kněz křižmemna temeni ve způsobě křiže,
na znamení, že každý pravý křesťan jest kněz jenž sebe Bohu
obětuje, a král, jenž panuje náklonnostem a žádostem svým.

Význam roucha bílého, kteréž kněz na pokřtěného klade,
a svíce, kterouž jemu (kmotrům) do ruky dává, vyjádřen jest
slovy oba tyto výkony provázejicími.

Vokřtěného propouští kněz říkaje: Odejdi v pokoji a
Hospodin budiž s tebou! Po vykonání všech obřadův omývá
si ruce nad nádobou jen k tomu cili ustanovenou.

hřů-li se dospělý, slouží se po křtu mše svatá, při kteréž
tento přistupuje ke stolu Páně. Křti-li biskup dospělého, udě
luje mu ještě přede mši svátost biřmování.

3. Křti-li se několik lidí nů jednou, stoji u dveři chrá
mových křtěnci mužského pohlaví po pravé, ženského pak po
levé straně, a řiká se dle rituálu všecko jako při křtěnci
jediném, ale v čísle množném. Jen otázka o jméno, dechnuti,
poznamenání křížem, dotknuti uší a nosu, odříkáni, pomazání
olejem katechumenův, otazování o víru, pokřtění, pomazání
křižmem, podání roucha bilého a svíce děje se při každém
zvláště, nejprve při mužských, potom při ženských **).

Jest-l1 křiěnec tolik sláb, že báti se jest, aby neumřel
prve nežli by podle rituálu až ku křtění došlo, koná kněz,
otázav se o jméno a vůli pokřtěnu býti, ihned vlastní křest
Potom maže křižmem, odevzdává roucho a svici; žije-li po
křtěný ještě, doplňují se ostatní obřady od počátku až do křtu.

Byl-li pro nebezpečenství smrti aneb pro jiné důležité
přičiny křest vykonán bez obřadů (baptismus in nmecessitate),

000%) Cone,Prag. l. c.. str. 121.
**) Rit. Rom. Ordo supplendi ommissa.
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náleži doplniti je v chrámu, jak mile by se pokřtěný posilnil
anebo nebezpečenství minulo. Při doplňování opouští se dotaz
o vůli pokřtěnu býti a křtění samo; v modlitbách některých
a exorcismech činí se některé změny, jakž udány jsou v „Ritus
supplendi“ atd.; někteří diecésní rituálové maji tyto změny
v závorkách při obyčejném ritu křestním *).

„5 36. Zápis do matriky křestní.

Vedle starobylých zákonů církevních, zvláště pak dle urči
tého předpisu daného na sněmu tridentském **) povinen jest dů
chovní správce všecky pokřtěné ditky zaznamenati do knihy
zvláštní, kteréž matrika křestní (liber baptizatorfém) říkáme.
Poněvadž pak duchovni správcové matriku křestní také ve
jménu státu vedou, jest jim o zápisech zachovávati netoliko
civkevní, ale též občanské zákony, kteréž považují matriku
křestní zvláště za knihu narozených. — Zápis děje se buďto
ještě nežli křest vykonán anebo hned potom. Nápisy nad ru
brikami — hlava ukazuji, co se v knihu křestní zapisuje.

Nekřtěné ditky rodičůk nižádnému ve státech rakouských
uznanému vyznání nenáležejicich (bezvěrých, bezkonfesijních)
zapisujl se na úřadě politickém ***).

Žádá sice slušnost vůbec, aby se ke křtu dostavil otec
dítka. Že však ani cirkevní ani státní zákonové přitomnosti
jeho nenařizuji, nebude duchovní správce na ni naléhati, leč
by toho žádala potřeba jistých udajů ké správnému a plnému
zápisu. Výnos minist. ze dne 7. srpna 1880 č. 9842 nařizuje;
aby po křtu zapsána byla jména do matriky za přítomnosti
stran, kterých se týče. Potřebuje-li tedy zapisovatel jistých
dat, o kterých by jen otec mohl zprávu dáti, jest oprávněn
pozvati jej na faru; nechtěl-li by přijiti, oznámil by to farář
na úřadě politickém, kterýž pak nedbalého donutí.

Narodilo-li se ditě na konec prosimce a bylo křtěno v lednu,
zapisuje se ještě do roku minulého

*) Rit. Rom. Ordo supplendi ommissa super parvulum baptizatum.
“) Sess. XXIV. de ref. matr. c. 2.; Rituale Rom. ad fin. Forma deseri

bendi baptizatos.
*e) © 3, říšského zák. ze dne 9. dubna 1870 o manželství osob k nižádné

uznané církvi nenáležejících; minist. nařízení o způsobu těchto zápisů ze dne
20. října 1970.
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Do rubriky „křtitel“ zapisuje se kněz vlastnoručně; křti
la-li bába (nebo kdos jiný) z potřeby, zaznamenává to pisatel
i se jménem jejim; pakli obřady později doplněny byly, při
pisuje se: Caeremonias supplévit N.

Při manželských dětech ze vdovy piše se pod jejich jméno
ještě „posthumus“ („pohrobek“) a v poznámce den smrti otcovy.

Při oťci a matce ditěte zapisují se oba rodičové jejich;
při matce (babě ditěte) ještě i rod a misto, z něhož pochází.

Rubrika „Poznamenání“ leckde se v tištěných formulářích
vypouští, jest ji však přece mnohdy třeba. Kde není rubriky
té, plší se poznámky přes celou šiřku (per extensum) anebo
přes levou polovici listu.

Zvláštní pozornosti zasluhuje vyplňování rubrik „man
želské“, „gemanželské“.

A. Za manželské zapisují se dítky:
a) Narozené z matky vdané, za trváni svazku manželského.
b) Narozené ze vdovy, pokud neuplynulo 10 měsicův od

úmrti manželova.
c) Pravidlo platné o ditkách ze vdovy narozených plati

také o těch, ježto se narodily po rozloučeném maměelství (dis
solutio matrimonii) aneb po zákonném rozvodu ode stola i lože
(separatio a thoro et mensa).

Ditě zapisuje se za manželské, má-li duchovní správce vě
domosť (anebo vypovidají bába a kmotrové duchovnímu správci
povědomi) o manželském stavu matky. Tuto vědomost pak má,
buďto že mu matka (rodiče děcka) známa jest anebo manžel
ství jeji se dokazuje farní matrikou nebo listem oddavacím.

Trvá-li manželství již aspoň plmých šesť měsíců, zapisuje
se (dle obecně platné zásady: Pater est, guem suptiae declarant)
ditě za manželské a manžel matčin za otce, 1 kdyby se ohra
žoval proti tomu, ano 1 kdyby matka sama se přiznávala, že
ditě nenáleží jejimu manželu. — Ve přihodě takové může manžel
v době tři měsiců (od narození děcka neb ode dne, kdy o na
rozeni zvěděl) na soudním úřadě popirati otcovství své; teprve
když by soud vynesl nález o nemanželském původu, opravil by
se v matrice zápis. Zemřel-li manžel než uplynuly tři měsice,
aniž by práva svého byl užil, přecházi toto na jeho dědice
rovně na dobu tři měsíců, ode dne smrti jeho*). Prospal-li opráv 
něný manžel neb dědic lhůtu, platí potom ditě za manželské.

*) Občanský zákonník rakouský SS 156., 158. a 159.
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Netrvá-li manželství ještě plných šest měsícův a manžel
proti manželskému původu děcka nic nenamitá, zapisuje se toto
za manželské beze všeho dotazování. Ohražuje-li s: však manžel
proti zápisu jména svého za otce, zůstávají rubriky „manželské“
a „nemanželské i rubrika „otec“ prázdny; v rubrice „matka“
poznamenává se, za koho a na kolikátý měsic provdána jest,
v rubrice „Poznamenání“ (anebo přes šiřku matriky — per
extensum) pak ještě, že manžel popirá otcovství a že byl upo
zorněn, jaké právo mu podle zákona přísluší. — Po nálezu
soudním vyplňuje se v matrice, co náleží.

Jest-li matka za manželku se vydávající duchovnímu správci
(a též porodní bábě) nepovědoma neb Cizí, buďto se dostavil
manžel anebo nedostavil.

a) Přítomen- manžel, jest mu se prokázati svým a své
manželky listem domovským a kopulačním. O listinách těchto
zaznamenává se v rubrice „Poznamenáni“ (anebo přes šířku
knihy), že byly předloženy, na které faře (neb jiném úřadě)
a kdy byly vydány. Duchovní správce po kaž 'é se v připadech
takových přesvědčižo pravosti podaných listin a zejména skrze
počestné svědky o tom se ujisti, že muž v listu kopulačním
jmenovaný skutečně ten jest, který se za manžela nepovědomé
matky vydává. Jsou-li průkazné listiny cízozemské,třeba jest
povšimnouti si, jsou-li vidimovány. — Nelze-li o neznámých a
cizich osobách aneb o pravosti listin podaných úplné jistoty
nabyti, obraci se duchovní správce k úřadu politickému, aby
prostřednictvím jeho nabyl jistoty. Nelze-li muži neznámému,
za manžela se vydávajícímu předložiti buďto nižádných listin
anebo nemá listu oddavacího, předvediž dva svědky počestné a
duchovnímu správci povědomé, kteří by dosvěděili, že otec a
matka skutečně tak se jmenuji, jakž udávají a že řádní man
želé jsou.

Svědkové ti podpisujl svá jména v matrice a vedle jmen
jejich (aneb pod ně) připisuje se přes celou šiřku: „dosvědčuji,
že jim neznámi zde rodičové dobře povědomi jsou, skutečně
takto se jmenuji a v řádném manželství žiji.“

Nemůže-li otec svědků takových předvésti, zaznamenává
duchovní správce do matriky den narozeni a křtu, jméno dítěte,
křtitele, báby a dává se podepsati kmotrům; mimo matriku
zapisuje jméno matky a otce s přídavkem „vedle udání“ (an
geblich) a potom žádá politického úřadu pisemně, aby tento
vyšetřil, skutečně-li všecko tak jest, jakož praveno bylo. Když

Skočdopole, Pastorálka. 03
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pak později od úřadu zprávu obdrží, že věci tak se mají, vy
plni rubriky v matrice a přes celou šířku poznamená: „Dle

připisu c. kr. okresního hejtmanství ddto. 187 č. jmenuji se manželšti rodiče skutečně tak. Viz Rubr...., fasc.
č.. “ Úřední zpráva ukládá se v registratuře farní v oddilu pro
písemnosti, ježto se týkají matriky křestní.

b) Není-li mamčelpřítomen, náleži nepovědomé matce vy
kázati se domovským a oddavacím listem anebo dvěma svědky
dokázati (tito se podpisují jako sub a) pravého jména svého i
manželství ještě trvajícího, aneb aspoň ne přes deset měsíců
rozloučeného. Vysvitá-li z těchto listin anebo z výpovědi svědků,
že matka není ješťě celých šesť měsíců v maměelství, zapisuje se
manžel jeji za otce, ale přes celou šiřku matriky poznamenává

„Záleží na vyjádření nepřitomného manžela, uzná-li dítě za
své; neboť dle oddavacího listu z fary N. dne... jest manželem
matky teprve do měsice.“ Když by se pak otec přihlásil,
zaznamenalo by se na témž mistě v matrice.

Pakl udávaný za otce manžel nejen přitomen neni, ale
matka an1 listinami ani dvěma svědky dosvědčiti nemůže, co
pravi ojménu, manželství a manželu svém, zaznamenává pisatel
udání jeji mimo matriku a potom žádá úřadu politického, aby
pravost udání těch vyšetřil.

c) Podobně zachovati se jest, vydává-li se neznámů ženu
za vdovu a ditě své za manželské ; zjištěno-li buďto listinami
(oddavaci list a manželův úmrtní list) anebo svědky věrohod
nými anebo zprávou politického úřadu, že od úmrti manžela
neuplynulo 10 měsíců, zapisuje se ditě za manželské, třeba by
nemanželský jeho původ veřejně povědom byl.

d) Při manželství soudně rozvedeném ode stola 1 lože za
pisuje se ditě 1 po 10. měsici za manželské, když manžel sám
se za otce přihlásil, anebo duchovnímu správci povědomo jest,
že rozvedení manželé, aniž by to byli soudu oznámili, aspoň
před 6 měsici opět ve společný byt vešli, anebo byl-l. proti
manželovi důkaz otcovství soudně proveden.

Ditě narozené za trváni manželstva nerozloučeného anl
rozvedeného, 1 když byla několikaletá nepřitomnosť manželova
dokázána, považuje se dle zákonů rakouských za manželské.
dokud by ku zakročení těch, kterým vedle $ 158. a 159. obč.
zákonnika příslušíprávo ku poplrání manželského původu (man
žela a jeho dědiců), soudním nálezem za nemanželské vyhlášeno
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nebylo *). Svědectví matčino, že s ni manžel jeji za dlouhý čas
neobcoval, od narození děcka zpět počitajic, tak že možno neni,
aby otcem jeho byl, — nepostačuje dle S 158. obč. zák. za
důkaz o nemanželském původu ditěte **).

Ditky z manželství za neplatné vyhlášeného (soudem roz
loučeného) zapisujil se za manželské, neuplynulo-li zatim 10
měsiců po nálezu soudně vyřknutém a v moc práva vešlém.
Bylo-li však manželství neplatno pro překážku manželského
svazku, vyššího svěcení nebo slibů řeholních, mohlo by se ditě
zapsati za manželské jenom vyhlásil-li soud zároveň, že jednomu
z domnělých manželů byla bez jeho viny překážka nepově
doma a že ditě za manželské platí.

Ditky z maněelství pouze občanského (civilmého) takto se
do křestní matriky zapisují: Rubriky „manželské“ — „neman
želské“ nevyplňují se; v rubrice „Poznamenání“ udává se, že
rodiče ditěte toho dle záznamné knihy o manželstvich občan
ských fol. (aneb dle oddavacího vysvědčení z úřadu
ddto. aneb dle dopisu ve farní registratuře uloženého, kte
rýmž politický úřad duchovnímu správci uzavřeni sňatku civil
niho byl oznámil) dne uzavřeli sňatek občanský ***).

Pakli rodiče ditěte uzavřeli smišené manželství pouze
před pastorem nekatohckým, klade je cirkev na roveň manželům
civilním ; křti-li katolický kněz ditě jejich, zůstávají rubriky
o manželském a nemanželském původu prázdny a při rodičích
poznamenává se, jakým způsobem v manželství vešli.

Rubriky o původu manželském a nemanželském zůstá
vajl prázdny také při dětech nalezených.

B. Za nemanželské zapisují se dítky:
u) Sama-li matka dítěte (v jejim jméně bába a kmotři)

udává, že není vdána ;
b) jest-li matka vdova aneb byla v manželství nyni již

rozloučeném anebo rozvedena jest od muže, ditě pak až po 10.
měsíci se narodilo.

Nemanželským matkám dovoluje občanský zákon, že pra
vého jména svého udati nepotřebují, nezapisuje-lh se také nemam
želský otec do matrihy; zapisuje-li se nemanželský otec, třeba

*) Nález nejvyššího dvora soudního 31. května 1804 č. 3.914.
**) Nejvyšší soudní dvůr 19. února 1867 č. 525.

+) Instr. episk. českého ddto 3. června 1908.
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jest duchov-ímu správci úplné jistoty, že nemanželská matka
i nemanželský otec mají skutečně ta jména, kteráž udávají.

Nemanželský otec může zapsán býti: a) neni-li mezi ním
a matkou překážky svazku maměčelského(impedimentum liga
minis), vyššího svěcení anebo slavných slibů řeholních ; 6) sám-li
se osobně před duchovním správcem a dvěma svědky za otce
hlásí.

Hlási-li se nemanželský otec hned při pokřtění děcka
aneb později osobně,vyplňuje se rubrika „otec“ takto: Za otce
přihlásil se N. N. atd. jako při otcich manželských. V téže
rubrice podpisuji se vlastnoručně: nemanželský otec sám a dva
svědci, z nichž jednoho mužský kmotr a druhého křtitel za
stávati může. Nemanželský otec může se kdykoli za otce při
hlásiti; nehlásil- se v den křtu, poznamenává se v matrice i
datum jeho přihlášky. — Bez vědomí a svolení matky ne
manželské nemůže nikdo za otce jejiho ditěte zapsán býti;
proto i žádá se, aby matka ditěte nemanželského spolu s otcem
se na faru dostavila, hlási-li se tento až později.

Nemůže-li se nemanželský otec pro vzdálenost osobně na
faře přihlásiti, jest mu obrátiti se na úřad politický neb soudní,
aby tu sepsán byl s ním protokol, ve kterémž hlási se ža otce
děcza narozeného dne v mimo lože manželské z matky

a žádá, aby do matriky křestní zapsán byl. Protokol tento
plati za vlastnoruční podpis otce a dvou svědků, v rubrice
„otec“ výslovně se k němu pisatel odvolává a pak ukládá jej
do registratury *).

Nemanželské ditě dostává přijmení (rodinné jméno) po
matce **), třeba by se otec přihlásil. Jest-li matka vdova neb od
muže odloučena (přes deset měsiců), dostává nemanželské
ditě to příjmení, kteréž matka měla za svobodna (jméno
rodinné ***).

Jest-li nemanželská matka nepovědoma neb cizí a nechce
udati pravého jména svého, anebo duch. správci nelze nabyti

*) Řádné přihlášení otce nemanželského má za následek, že mu nastala
1 právní povinnosť, pečovati o výživu děcka a také jeho vychování opatřiti,
když by toto u matky děcka náležitě opatřeno nebylo. Děti nemanželské jsou
1 zákonití dědicové po svých rodičích (a prarodičích). Občanského zákonníka.
SS 166.—171. a 762.—704.

++) Občanského zákonníka $ 165.
+) Občanského zákonníka $ 165.
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přesvědčení o pravém jménu jejím, počíná se zápis v rubrice
matky slovem : „Dle udáni“...*).

Chce-li taková matka nemanželská svým pravým jménem
býti zapsána, nechať vykáže se domovským listem anebo dvěma
svědky, kteřiž ji a pravé jméno jeji dobře znají; k podpisům
jejich přidává se: „dosvědčují, že jim neznámá zde matka di
těte dobře povědoma jest a skutečně to jméno má, kteréž se
tuto udává.“ — Neni-li svědkův, obraci se farář k úřadu po
litickému.

Udala-li nemanželská matka jméno nepravé, může poz
ději svě ditě dáti přepsati na vlastní jméno své, když prve
bylo na soudu zjištěno, že jest to táž osoba. O přepsání se
ucházeti náleži poručnikovi děcka, ku kteréž povinnosti do
nucen býti může skrze soudní úřad, zdráhal-li by se ji
naplnit**).

Zápis nepovědomých matek nemanželských na jméno smy
šlené nijak nepostačuje zájmům církevním, poněvadž na jeho
základě nelze pátrati po přibuzenstvu a překážkách, když o
manželství jde. A protož nemálo na tom záleží, aby ve při
padech takových farář pravé jméne matky vyzvěděl a všecken
zápis o pokřtěném dítěti s pravým jménem přenesl ještě také
v matriku tajnou, nikomu nepřístupnou; v obyčejné farní ma
trice postačí pak jen poznámka, kde o zápisu se jménem matky
„dle udání“ ještě zpráva se nalézá ***),

C. Rubrika „náboženství“. Jakého by koli náboženství
byli rodiče děcka, jež katolický kněz pokřtil, zapisuje se toto
vždy za katolické ; jsou-li rodiče nekatoličti, poznamenává se při
zápisu jmen jejich, k jakému vyznání se hlásit).

Dítky nemanželské zapisují se vždy k tomu náboženství,

*) Dvorní dekret ze dne 21. října 1819.
**) Nález nejvyššího dvora soudního ze dne 22. února 1881 č. 2.010.

+) Rigler, Pastoralis liturgica P. II. str. 38. Domovské právo dětí na
rozených z matky nemanželské nebo ze vdovy stanoví se rakouským zákonem
říšským ze dne 3. prosince 1863 (říšský zákonník č. 105) takto: Nemanželské
děti mají domovské právo v té obci, v kteréž měla je matka v čas porodu. —
Manželce i za vdovství jejího náleží domovské právo v té obci, v kteréž ná
leželo muži jejímu v čas jeho smrti. — Umrtím otce manželského, vdovy nebo
nemanželské matky nic nemění se v domovském právu dítěte.

+) Kterak by se bylo zachovati duchovnímu správci, když by nekatoličtí
rodiče na něm žádali pokřtění děcka, o tom viz výše na str. 394
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ku kterému se matka přiznává “). Ani matka sama, dokud na
jinou víru nepřestoupila, není (dle obě. zákonů rakouských)
oprávněna, dáti své dítě pokřtiti knězi jiného vyznání, než-li
ku kterému sama náleži. Totéž plati o těch osobách, kterým
sluší zákonné právo na výchovu děcka (n. př. rodičům neman
želské matky po jeji smrti). Nemanželský otec nemá nijakého
práva rozhodnouti o náboženském vyznání děcka, byť i se byl
za otce přihlásil **).

Ditky ze smíšených manželství. Zákonem rakouským o
vzájemných poměrech náboženských (čl. I. odst. 2.) určuje se
náboženství děti zplozených ve smíšeném manželství podle je
jich pohlaví; pacholici zapisují se k náboženství otcovu, dívky
k matčinu. Avšak rodiče tito mohou před uzavřením svazku
manželského anebo kdykoli potom ustanoviti skrze smlouvu pí
semnou také naopak anebo, že ditky všecky budou náb. ženství
otcova nebo všecky náboženství matěina. Smlouva později uči
něná nebo změněná nemá vlivu na dítky, které již překročily
sedmý rok věku svého. Smlouva taková 1 před zákonem ob
čanským váže; pouhý revers nemá platnosti v oboru práva
občanského.

Přestoupil-i jeden z mekatolických anebo ve smišeném
manželství žijicich manželů k' vyznání katolickému (nebo naopak
přešel by katolický k vyznáni nekatolickému), mohou tito man
želé o náboženském vyznání všech již narozených, ale ještě ne
sedmiletých a všech snad znova budoucích děti svých učiniti
smlouvu. O této pak povinni jsou dáti vědomost úřadu politio
kému a zároveň 1 pojmenovati, spolu se dnem narozeni, svoje
ditky po nekatolicku křtěné, posud z roku sedmého nevykro
čilé, a kde v matrice křestní zapsány jsou. Podobně zavázáni
jsou oznámiti změnu smlouvy původně učiněné, i když nikdo
z nich na jinou víru se nedal.

*) ČI. 1. zák. ze dne 25. května 1868 o vzájemných poměrech nábo
ženských.

**) Přihodilo-li by se, že nemanželské dítě matky katolické pokřtil pastor
nekatolický, náleží duchovnímu správci katolickému stížnosť vésti na úřadě
politickém, kterýž pak dle zákona rozhodne, aby dítě to z matriky protestant
ské vymazáno a do katolické zapsáno bylo; pastor jest povinen ze své matriky
podati duchovnímu správci věrný opis celého záznamu. Ovšem stalo by se totéž
naopak, pokřtil-li kněz katolický nemanželské dítě matky nekatolické. — Ne
manželské matce israelitce nedovoluje občanský zákon, aby své dítě pokřtíti
dala, třeba by zplozeno bylo s křesťanem a tento si též pokřtění jeho žádal.
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Za manžely různého vyznání náboženského považuje státní
zákon rakouský též takové, z nichžto jeden k nižádnému
státem uznanému náboženství se nehlásí — bezvěrýjest; protož
1 manželu (manželce) takovému přisuzuje právo, k žádnému ná
boženství nepřihlásiti novorozené děcko pohlavím jemu rovné.
Nekřtěné děti rodičů bezvěrých zapisují se v rodných sezna
mech na úřadě politickém *).

Manželům, z nichž jeden se byl prohlásil za bezvěrého,
neni zákonem dovoleno učiniti smlouvu, že ditky všecky zůsta
nou bez náboženského vyznání, ani smlouvu, že ditky pohlavím
rovné manželu, který jistému vyznání náboženskému se hlási,
nebudou k nižádnému náboženství přihlášeny **).

Zákon o vzájemných poměrech náboženských, čl. III. od
stavec 2. dává nejbližším příbuzným a církevním úřadům právo
ku stížnosti, ustanovují-li rodiče (neb kdokoli jiný) některému
ditětl náboženství jinak, nežli tam předepsáno. Stížnosti takové
podávají se úřadu politickému (okres. hejtmanství).

D. Nezřidka děje se, že marodilo se a také pokřtěno bylo
dítě kromě osady farní, ku kteréč rodiče jeho náležejí a na
kteréž 1 domov svůj (domicillum verum nebo guasidomicilum)
maji. Aby po čase rodičům a ditěti nesnáze odtud nepovstaly,
povinen jest vlastní farář ditě osadníků svých narozené a po
křtěné na osadě cizi zapsati do matrik osady své. O připadě
takovém ustanovuji nařizení občanská ***):

„Ditky, ježto byly kromě farm osady rodičů svých po
křtěny v některé zemi západní polovice Rakouska, zapisuje
pod číslem řadovým farář, k jehož osadě rodiče ditěte do
movem náležeji. Čizi duchovni správce, kterýž pokřtil, zapisuje
tento případ ve svoji farní matriku bez řadového čísla a po
znamenává ve zvláštní rubrice (anebo přes šířku knihy), ku
které farni osadě rodiče a ditko náležejí a kde tedy zápis
vlastně úřadní s číslem řadovým se nachází; celý pak tento

*) Zákon o manželství osob k nižádnému státem uznanému náboženství
nenáležejících ze dne 9. dubna 1870 5 3. — Nařízení minist. o rodných. „ko
pulačních a úmrtních seznamech pro lidi nenáležející k nižádnému vyznání
státem uznanému ze dne 20. října 1870. -——Nález nejvyššího správního soudu
18. dubna 1884 č. 608.

**) Nález nejvyššího správního soudu ze dne 18. dubna 1884 č. 608.
+) Nařízení dvorní 20. srpna 1784 $ 4. a 26. listopadu 1829 č. 27.801;

císařské rozhodnutí 20. června 1835; výnos ministerstva vnitřních a duchovních
záležitostí 10. srpna 1886 č. 7.191. Časopis katol. duchovenstva r. 1883. str. 363.
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zápis i S poznámkou povinen jest do týdne na zvláštním archu
poslati vlastnímu faráři ditěte s výslovnou žádosti za pisemné
stvrzení, že správně obdržel. Svtrzeni toto zachovati jest v re
gistratuře. Warař vlastní, odvolávaje se k obdrženému zápisu
z fary... dne... č.. ., přenáší jej celý do své matriky křestní
pod číslem řadovým na misto, kamž dle pořádku chronologi
ckého náleži“.. Jenom vlastní farář počítá ve výkazech úřadních
tento křest, jediné on může o něm vydávati úřadní listiny a
výtahy, a jenom v jeho matrice ději se o zápisu. tom opravy,
doplňky bylo-li by později nějakých třeba. — Zápis od
ciziho faráře obdržený ukládá se v registratuře na „misto
náležitě *“). .

Nemanželské ditky služebných osob, narozené a pokřtěné
v mistě služby jejich, zapisují se jenom v matrikách této fary,
poněvadž maji zde svůj dočasný domov (guasidomicilium) **),

Narodilo-li se občanu rakouskému ditko v cizozemsku, ná
leži o to pečovati, aby zapsáno bylo ve farní matriku té osady,
na kteréž maji rod če(otec, vdova, nemanželská matka) svůj domov,

Obyčejně jsou to lídé, kteří za obchodem, praci a t. p.
na čas meškaji mimo Rakousko. Ditky, ježto se jim v cizině
narodily, lze prostě zapsati do matriky domácí,přinešen-li správný
list křestní od faráře té osady, kdež ditě pokřtěno bylo, a ne
minnl-li rok, v kterém se narodilo. Uplynul-li zatím rok anebo
ještě delší čas, jest řiditl se výnosem minist. 10. srpna 1886
o zápisech opozděných ***).

Ustanovení vlády občanské jsou v této věci velmi nedo
dostatečna. Vedle vzájemných smluv mezi některými státy děje
se, že posilaji se z cizozemska (na př. z Německa) rakouským
úřadům politickým rodné listy o dětech, ježto se tam narodily
rakouským poddaným. Nejsou to listy křestní, ale pouhá do
svědčení úřadriků civilních, kdy se ditě narodilo a kdo jest
za otce jeho zapsán. Na základě takových rodných listů nelze
domácímu faráři osadníků v cizině meškajících pořiditi úplného
zápisu v křestní matrice již 1 proto, že o pokřtění děcka se
odtud nic bezpečného nelozvidá. Se strany státu rakouského
jest o této věci nařízeno: „Rodné listy příslušníků rakouských
došlé z cizozemska povinni jsou rakouští úřadové bez prodlení

*) Srovn. str. 172.
“*) Vynesení ministerstva vnitra 10. srpna 1886 č. 7.191 ex 1984.

***) Srovn. Časopis katol. duchovenstva 1883 str. 423.
+) Viz str. 197.
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dodávati pisatelům matrik, tito pak je ukládejte ve zvláštní se
šitek, jejž při matrikách křestních chovati a rejstříkem abe
cedovým opatřiti náleží, aby snadno se nalezla jména těch,
o kterých tyto rodné listy svědčí“*).

V zájmu církevním povinen jest farář o to pečovati, aby
rodiče ditek v cizozemsku narozených sobě opatřili a domů
přinesli (anebo zaslali) správný křestní list a napsali (anebo
řekli), čeho by farář o jejich stavu, rodu, bydlišti a zaměstnání
nevěděl a od lidi domácich vyzvěděti nemohl. Ve mnohých
případech bude možná takto pořiditi úplný zápis a sebe
i mnohé osadníky uchovati neznázi, ježto nejednou povstávají,
že řádného listu křestního po ruce neni.

S 97. Legitimace ditek mimo manželské lože narozených.

Slovem legitimace (legitimování) rozumi se, že ditky na
rozené mimo manželské lože dosahují všech práv, kteráž spo
jena jsou s manželským původem a že od času legitimace po
važuji se za rovny ditkám zplozeným v manželsví řádném.

Diťky zplozené mimo lože maměelské legitimuji se buď
«) potomním manželstvím rodičů svých anebo bd)milosťí zeměpánu
(per favorem principis).

u) vstoupi-li v řádné manželství rodiče, kteříž byli neman
želské ditě zplodili, nabývá toto práv ditěte v manželství zplo
zen“ho**).

Právoplatný záznam legitimace děje se v matrice křestní,
kde ditě nemanželsky zplozené zapsáno jest***),

Byl-li otec zapsám jiě o křtu dítěte, neni k legitimaci nic
jiného třeba, nežli aby se přes šiřku matriky napsalo: Proleshaecpersubseguensmatrimoniumparentum,die© contractum
legitimata est. (Vide Matr. Copul. lit... Fol.) Pakli rodiče
nebyli oddáni na téže faře, kdež zapsán křest ditěte jejich,

*) Výnos minister. vnitřních a duchovních záležitostí daný na vědomosť

výnosem místodržitelstva českého ze dne 22. října 1879 č. 62.502. (Ordin. list
buděj. r. 1880. str. 2.) — Časopis katol. duchovenstva r. 1883. str. 300.

+) Občanského zákonníka S 161. Pakli se zatím, nežli byla legitimace
právně provedena, narodily v manželství jiné dítky, mají tyto, pokud o prvo
rozenství a jiná již nabytá práva jde, před legitimovanými přednosť.— Výnos
ministeria vnitřních záležitostí spolu s ministeriem kultu ze dne 12. září 1808

č. 3.649. (Ordim. list buděj. r. 1808 str. 193.; pražský, str. 190.
*seř)Časopis katol. duchovenstva 1884. str. 304., 1885. str. J08.
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třeba jest, aby předložili oddavaci list, k němuž i potom do
plněk matriky se táhne (Vide Lit. copul. ddto. Rubr....
fase... N...)

Nebyl-li zapsán otec o křtu děcka, děje se po uzavřeném
manželství zápis jeho tak, jako v den křtu. Neznalost zákona,
jakož v lidu vůbec jest, a důležité právní následky legitimace
ukládají duchovnímu správci za povinnosť, upozorniti a po
učiti o této věci manžely, kteři za svobodna zplodili spolu ditě
posud ještě živé. Nejvíce příhodná doba k tomu jest den od
davek, poněvadž tehdy nejsnáze lze opatřit podpis otcův pod
pisem dvou svědků, za kteréž mohou se zapsati svědkové k od
davkám požádani*).

Prostý tento záznam legitimace státi se může, jsou-li oba
rodiče živi, duchovnímu správci povědomi a bylo-li o křtu
pravé jméno matky zapsáno.

a) Jde-li o legitimaci ač po smrti oťce,třeba jest nejprve,
aby nálezem okresního soudu vyhlášen byl zemřelý za otce
ditěte mimo lože manželské narozeného z matky s Kterouž
později v manželství vešel **).

Na základě nálezu takového pak (obyčejně za prostřed
nictvím faraře a biskupské konsistoře) vláda zemská povoluje
právoplatný záznam legitimace **“).

Jde-li o legitimaui dítěte již plmoletého může zemřelý otec
do matriky zapsán býti jenom se svolením tohoto ; jde-li o ditě
neplnoleté, dává. svolení vrchnoporučenský úřad. Kdykoli úřad
niho svolení třeba bylo k legitimaci, zaznamenává se v ma
trice takto: „Dle výnosu biskupského ordinariátu (biskupské
konsistoře) dto.... svolilo c. k. mistodržitelství v aby N.

*) Pochybno-li při některém děcku nemanželském, kdo by otcem jeho
byl, rozhoduje se dle zákonodárství rakouského vždy ve prospěch dítěte. Dal-li
se někdo zapsati za otce a potom on aneb i matka dítěte tvrdí, že s jinýmzplo
zeno bylo, považuje zákon prvně zapsaného za otce, pakli jisto, že tělesně
obcoval s matkou „tempore utili“ ($ 163. obč. zák.) t.j. v době 6—10 měsíců,
před narozením děcka.

Dal-li se o křtu někdo zapsati za otce, později pak by se matka dítěte
provdala za jiného, a tento její manžel se hlásí za otce, udávaje, že „tempore
utili“ s nynější svou manželkou tělesně obcoval, legitimuje se dítě na jméno
jeho, poněvadž dle S 161. obě. zákon. dává se v takových pochybnostech před
nosť té možnosti, která děcku více přízniva jest.

**) Ku žádosti za vynesení nálezu toho přiložiti třeba křestní list děcka
a kopulační list rodičů jeho.

**) Časopis katol. duchovenstva r. 1882. str. 171.
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N. (jméno otce, jakž ve výnosu samém se nalézá) za otce ditěte
tohoto zapsán byl.“ Potom poznamená se též, že (dle knihy od
daných aneb dle listu oddavacího) otec tento uzavřel manželství
s matkou ditěte.

b) Nejsou-li rodiče (nymi manželé) duchovnímu správci dle
osoby a dle jména povědomi, třeba jest, aby se nade všecku
pochybnost dokázalo, že jsou ti, za které se vydávají a že
nyní manželé jsou. Toho pak dokázati mohou listinami úřad
nimi (listinou z úřadu politického a oddavacim listem), aneb
dvěma věrohcdnými svědky, kteříž by podpisem svým v ma
trice potvrdili osvědčení v tento smysl: „My podepsaní do
svědčujeme, že rodiče N. N. a N. N. nám dobře povědomijsou,
oba na farnim úřadě se ukázali, matka N. N. svého nynějšího
muže za otce ditěte N. uzna'a, N. N. pak se za otce přiznal a
zapsání svého žádal“ — Kdyby jeden z rodičů neznámých
(cizich) nebyl přítomen, předložiti jest jeho vyjádření učiněné
na úřadě politickém a vepsané ve protokol, že za otce zapsán
býti žádá (že matka uznává N. za otce ditka narozeného. .).

Bylo- o křtu nemaměelskéhodítěte udáno nepravé jméno
matky, lze legitimaci provésti, vykáži-li se žadatelé listinou,
ve kteréž politický úřad dosvědčuje totožnost osob t. j. že
matka smyšleným jménem v křestní matrice zapsaná jest tatáž,
která nyni své pravé jméno udává a manželkou muže N. N.jest.

Bylo-li maněelství původně neplatné později konvalhdováno,
zaznamenává se konvalidace také v matrice křestní při dětech,
ježto se před konvalidací narodily, poněvadž teprv od té doby
jsou dětmi manželskými.

Nemanželské dítky zplozené v cizoločstvu legitimujl se
potomním manželstvím rodičů jen předprávemsvětským, nikoli
pak před právem církevním; tu poznamenává se v křestní ma
trice: „Ditě N. legitimováno jest potomním manželstvím rodičů
N. N. a N. N. i nabýva před zákonem světským práv ditěte
manželského. Viz knihu oddaných atd.*).

Podobně ditky nemanželské, jichž rodiče později uzavřeli
manželství pouze občanské (civilní), »abývají práva děti manžel
ských jenom před zákonem světským. V případu tomto zazname
nává se v matrice: „Rodiče N. N. a N. N. ditěte N. uzavřeli
manželství občanské. Viz knihu záznamnou o manželstvích

*) Legitimace cizoložňat. Časopis katol. duchovenstva 1880. str. 81.
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občanských fol.... (aneb vysvědčeníc. k. okresníhohejtmanství

Pakli rodiče ma jiné farná osadě byli oddámi, nežli kde
jejich nemanželské ditě pokřtěno bylo, a otci pro vzdálenost
není možno na faru se dostaviti, lze provésti legitimaci jen
tim způsobem, že oba manželé u zemské vlády aneb na okr.
úřadě politickém, v jehož obvodu přebývají, za rodiče ditka se
přihlašují, zároveň svůj oddavaci a ditka svého křestní list
předkládajíce. Na úřadě politickém spisuje se s nimi protokol
před dvěma svědky, kteří totožnosť osob jejich potvrzuji. Po
voleni k legitimaci dává mistodržitelstvo, jemuž tato záležitost
skrze okr. hejtmanství se předkládá, duchovní správce pak,
obdržev od okr. úřa tu politického zprávu o rozhodnutí misto
držitelském, zaznamenává legitimaci v knize křestní, odvolá
vaje se k obdrženému přípisu,jejž pak v registratuře ukládá *).

Při smíšených maněčelstvích má legitimace vliv na nábo
ženství děti legitimovaných; pokud mepřekročily 7. léta věku
svého, náležejí (nebyla-l zvláštní smlouva učiněna) po světském
zákoně pacholict k náboženství otcovu děvčata k náboženství
matčinu, jako by se až po uzavřeném manželství rodičů byly
narodily **).

Všeliké doplňky a změny, ježto se při legitimaci staly
v Křestní matrice, opisují se po každé zároveň s původním zá
pisem křtu a zasýlaji se k biskup. konsistoři, aby tu přiloženy
byly k duplikátu matriky.

b) Milosti zeměpána mohou ditky nemanželské, jichž rodil
čové nevstoupili spolu v manželství, dosáhnouti práv dětí
manželských jenom k žádosti otcově. Stala-li se legitimace
tato, náleži přislušnému soudu postarati se, aby v křestní ma
trice zaznamenána byla. Duchovní správce obdržev toho vědo
mosť připisem úřadním, legitimuje ditě způsobem právoplatným,
odvolávaje se ku připisu, jejž do registratury farní ukládá;
nad to jest povinen vyhotoviti dva stejnopisy původního záp'su
křestního s přídavky o legitimaci a zaslati bisk. konsistoři,
kteráž jeden z nich zašle místodržitelstvu ***).

*) Časopis katol. duchovenstva r. 1884. str. 304.
**) Zákon o vzájemných poměrech náboženských ze dne 25. května 1808.

článek 2.
+*er)O legitimaci tuto se žádá na př., umřela-li matka dítěte, a třeba jest

i svolení jeho, buďto bezprostředního, jest-li plnoleté, nebo skrzc vrchní úřad
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Nelze-li dosáhnouti legitimace milosti zeměpána, protožel
n. př. nemanželská matka se provdala za muže jiného, moh
by nemanželský otec ditěti svému dopomoci práva dětí manžel
ských jen skrze adoptaci. Zákonné podminky, bez kterých se
adoptace nepovoluje, jsou dle obč. zákon. $ 179—186.: Adoptujici
budiž bezdětek a přes 50 roků stár (sám 1 jeho manželka);
adoptovaný aspoň o plných 18 roků mladší než adoptujicí ;
adoptuje-li kdo ditě cizi, třeba jest, aby svolil otec ditěte
adoptovaného, a ten-li na živu neni, matka, poručník a okresní
soud. Adoptovaný dostává jméno adoptujicího (aneb rodinné
jméno manželky jeho), podržuje však i své původní rodné
jméno. O právních poměrech adoptujicího k adoptovanému
plati táž ustanovění zákonná, kterými upraven jest poměr ro
dičů ke vlastním dětem. Adoptovaný nepozbývá zákonných
práv v té rodině, z kteréž pochází.

Záznam adoptace v knize křestní nenařizuje se, avšak
dobře jest vykonati jej, neboť i v něm zakládá se cirkevní

překážka platného manželství.

$ 38. Uvádění jinověrců do církve.

Podle zákona o vzájemných poměrech náboženských volno
jest ve státech rakouských každému vystonpiti z cirkve aneb
náboženské společnosti, ku kteréž posaváde náležel, a přejíti
do jiné, dosáhnul-li již plných 14 let věku svého a duch i mysl
jeho v takovém stavu se nacházi, že u něho nelze za nemožno
pokládati svobodné přesvědčení. Kdo se odhodlal přestoupiti
na jinou viru povinen jest dle téhož zákona a dle nařízení
minist. kultu a vnitř. zálež. ddto 26. ledna 1869 buďto ústně
anebo pisemně oznámiti úmysl svůj na okresním úřadě poli
tickém (v městech se zvláštním obecním statutem u politické
správy městské); úřad pak dává to na vědomost duchovnímu
správci anebo starostovi té cirkve či náboženské společnosti,
ku kteréž odstupující až posud náležel.

Každě cirkvi neb náboženské společnosti týmiž zákony

poručenský (dle nařízení vládního ze dne 29. června 1850, v říšském zákonníku
č. 275.), jest-li dítě nezletilé. Jde-li o dítě zletilé, podává se žádosť soudnímu
dvoru první instance, stojí-li ještě pod poručnictvím, okresnímu soudu.
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se zapovidá nucením anebo lsti převáděti k sobě členy jiného
vyznání.

Kromě těchto zákonem vytknutých věcí nemají státní a
občanšti úřadové ničeho činiti při změnách víry; a protož du
chovní správce katolický jediné církevními zákony se řídí,
žáda-li u něho jinověrec za přijetí do cirkve katolické.

I. Návrat křesťanů nekatolických.

Kdo chce vstoupiti do cirkve katolické, tomu jest nejprve
přihlásiti se u katolického duchovního správce a žádati za po
učení o pravdách katolického náboženství. Může však také od
jiného kněze dáti se vyučiti a za přijeti do cirkve teprve potom
žádati; kněz v duchovní správě neustanovený potřebuje svolení
farářova nebo biskupova, aby konvertita vyučovati mohl. Vy
učování a veškerá příprava konvertitů a konečné jich uvedení
do církve spravuje se určitými zásadami a předpisy, kterých
duchovní správce (a vyučujici kněz) šetřiti povinen jest.

1. Žádá-li nekatolický křesťan za přijetí do církve kato
lické, chová se k němu duchovní správce laskavě, aby člověk
ten důvěry nabýval. Avšak nicméně sluší, aby opatrný byl a
ne hned za to měl, že každého náchylnost upřímná anebo pravé
přesvědčení vede k prvnímu kroku tomuto. Opatrně a šetrně
táže se po příčinách, pro které žadatel do cirkve vstoupiti chce,
a dobře-li ho dle osoby anebo jména nezná, bude se otazovati
na něho tu, kdež bezpečných zprav se naditi může. Zatim však,
měl-li by příčinu domýšleti se nechvalných a pouze časných
pohnutek anebo seznal-li je na jisto, béře sobě práci, aby ža
datele přesvědčil, že jenom touha po pravdě a spáse může člo
věka pravým katolikem učiniti. Dobře jest připomenouti mu,
že za našich dob nelze naditi se prospěchů časných, ale raději
že jest připraviti se na leckteré nehody tomu, kdož k cirkvi ka
tolické přecházi. — Není-li život žadatele nemravný a pohor
šlivý, lze doufati, že podaři se při vyučování opraviti a do
plniti, co na úmyslu a pohnutkách vadného a nedostatečného
jest; a protož i s takovým ihned může se smluviti duchovní
správce o času, kdý se vyučování počne.

Lidem pak nemravného a pohoršlivého života sluší ozna
miti, že sobě nemohou dělati naděje na přijetí do cirkve, dokud
by života svého nepolepšil.
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Pochybuje-li duchovní správce, že by žadateli bylo již
14 let, třeba jest o věku jeho jistoty nabyti, prve nežli by jej
vyučovati počal; nemá-li žadatel ještě 14 let, ale sedmý již pře
kročil, dává duchovní správce biskupu svému dokonalou zprávu
o tom a v ní obzvláště oznamuje, jak mají se k úmyslu ža
datelovu ti, kterým dle zákonův občanských náleží právo na
vychování jeho “).

2. Skutečné vyučování nekatolického křesťana má za účel,
aby veškeré katolické náboženství dostatečně poznal a zvěděl,
kterak dle něho žiti náleži. Jak by dlouho trvati a jak by
důkladné i obširné býti mělo, to záleží na schopnostech a také
na stavu a povoláni konvertita Vždy ale nejpřednější péče
vyučujícího se ktomu nese, aby konvertit poučen byl o známkách
pravé církve a že tyto shledávají se na cirkvi katolické, o ka
tolheckémpravidle víry a potom zvláště o článcich, v nichžto se
učení katolické liši od učení konvertitovi posud známého; jme
novitě ospravedlnění, mše svatá, svátosti a svěceniny, očistec
jsou článkové, o kterých důkladného naučení třeba jest. U kon
vertitů vedělaných nejlépe bude, aby se veškeré učení katolické
důkladně přednášelo dle dobrého katechismu, při náukách lišných
(differenciálnich) aby se obzvláště ukázalo, jaký blahý vliv
na cnosť, pravou zbožnost a vnitřní pokoj duše maji dle
smyslu katolického a kterak nedostatečně ano 1škodlivě působí
tytéž náuky dle smyslu nekatolického. Jest-li komvertit me
vzdělaný a v křesťanském náboženství vůbec málo vyučený,
třeba jest učiti jej ne pouze náukám vlastně katolickým, ale
1 všemu, co vůbec křesťtanu věděti třeba jest — Protože pak
mnozi a téměř všichni nekatolici od dětinství svého proti římské
cirkvi, proti papežům, kněžstvu, posvátným obřadům a oby
čejům katolickým rozličnými předsudky naplnění jsou, hlediž
učitel takové z mysli konvertita vypuditi; u věci této vždy
dobře bude pověděti, že ačkoli onde i onde někteři zlořádové
se vloudili do cirkve, tito nikoli celé cirkvi se přičitati ne
mohou, proto že ona jich nikdy neschválila aniž potvrdila,
byť i jich pokaždé zcela vypleniti nemohla Při tom však be
dlivě varuje se, aby nemluvil potupně a hanlivě o původcich
rozkolu náboženského aniž odsuzoval jinověrce a náboženské
společnosti nekatolické.

*) Instr. episk. česk. ddto. 3. června 1868.
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Dokud vyučování trvá, sluši velmi pečovati o to, aby
konvertit nejen seznával způsob náboženského života katoli
ckého a církevního, ale aby v něm také se účastnil, nábožnosti
a dobrými skutky sebe hojné milosti boží hodna učiniti dbaje.
A podobně třeba jest, aby duchovní správce život konvertita
i veškeré obcování jeho bedlivě pozoroval a co možná jistého
přesvědčení nabyl o mravné povaze jeho.

3. Když Ronvertit jiš dostatečně vyučen a připraven jest
a životem svým se hodna ukazuje, aby údem cirkve: katoli
cké byl, přikročuje se ku vlastnímu jeho uvedení do cirkve. —
Duchovní správce smluvi se s konvertitem o čas, kdy tento
vyznání katolické víry skládati bude. Zatim však jest kon
vertitovi prokázati se (prve-li již se nestalo), že skutečně ohlásil
na úřadě vystoupení svoje z náboženské společnosti, ku kteréž
náležel. Dále třeba jest, aby duchovní správce biskupu svému
oznámil úmysl a čádosť konvertita; K oznámení tomu připojuje
prosbu, aby mu dovoleno bylo obrácence do cirkve uvésti,
a prosbu za plnomocenstvi, aby zpovědník, kterého si konvertit
vyvoli, platně rozřešiti mohl z kaciřství a klatby a také z jiných
reservátů, pakli by se který ve zpovědi shledal při konvertitovi
(potestas absolvendi ab haeresi atgue annexa excommunicatione
et ab aliis casibus reservatis)*).

Plnomocenství od biskupa vyžádané plati pro obor vnitřní
a rozřešení z censury uděluje se ve zpovědnici, shledává-li zpo
vědník u konvertita nejen haeresis materialis ale 1 haeresis
formalis; protože pak cbyčejně nelze o tom jistě rozsouditi,
uděluje se rozřešení toho každému konvertitovi. Plati paki pro
vnější (právní) obor a tu záleži v tom, že duchovní správce
platně uvádí konvertita do cirkve viditelné; neboť v praxi po
kládají se všickni přivrženoi protestantských sekt za stižené
klatbou vyhraženou (excommunicatio reservata) také v oboru
právním.

Když byl duchovní správce od biskupa plnomocenství
potřebná obdržel, skládá konvertit vyznání víry (professioidei).
To může se díti buďto slavně ve chrámě anebo soukromí, vždy
ale před dvěma svědky. Děje-li se veřejně, říká po evangeliu
při mši svaté konvertit kleče vyznání viry dle formy tridentské
hlasitě a zřetelně; vyznání soukromé děje se před krucifixem
mezi dvěma svicema postaveným. Skládaje na konec přísahu,

*) Formulář žádosti viz: Borový, Církevní sloh str. 81.
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klade dva prsty pravé ruky na počátečná slova evangelia dle
sv. Jana“). Neumi-li čisti, předříikává kněz a konvertit řiká
za nim; skládá-li několik konvertitů vyznání na jednou, před
čítá jeden po krátkých odstavcich, ostatní opakují po něm.
Forma význání víry se konvertitovi ještě v čas vyučování ve
známost uvádi a vykládá.

Po vyznání přijímá konvertit (téhož dne aneb jindy) svátost
pokání a oltářní. Zpověď jeho jest generální a zpovědník mu
ji usnadňuje co nejvíce lze. Před vlastním odpuštěním hříchů
dává se konvertitovi rozřešení z kaciřství a klatby. — Děje-li
se vyznání víry při mši svaté, při kteréž konvertit přistupuje
ke stolu Páně, skládá zpověď již prve; avšak tu jest potřebí,
aby před zpovědi aneb aspoň před absoluci kratce vyznal víru
katolickou.

O přestoupení spisuje se protokol, jejž podpisují konvertit,
svědkové a duchovni správce; žádá-li konvertit, vydává se mu
plsemné vysvědčení, že přešel na viru katolickou. — Mimo to
zapisuje se každé obrácení do knihy nazvané „Matrika obrá
cených“ (K.onvertitenbuch **).

Chce-li nekatolik v nebezpečenství smrti na váru katolickou
přesťoupiti, tu ovšem neděje se ohlášení biskupovi ani se za
plnomocenství nějaké žádá; vždy ale aspoň dvou svědků třeba
jest. Před vyznáním viry poučuje se konvertit pokud možná
o nejdůležitějších pravdách katolických a jmenovitě o pokání,
svátosti oltářní a posledním pomazání. Složiv vyznání a obdržev
rozřešení censur a hříchů, přijimá velebnou svátost a poslední
pomazání. Domácí konvertitovi (aneb on sám, když by ozdravěl)
oznamuji obrácení jeho na politickém úřadě; duchovní správce
pak povinen jest učiniti zprávu biskupovi a zapsati konvertita
do knihy obrácených ***).

Konvertitům lze i na jejich křestním listu dosvědčiti jejich
katolické vyznání; plše se totiž na rubu jeho: „Složil katolické
vyznání víry ve chrámě před farářem a svědky
dne “

Anebo: „Matka N. (otec) složila katol. vyznání viry atd.

*) Ritus tento nalézá se v novém vydání (1872.) rituálu římského s pří
davkem obřadů povolených církevní provincii české, na str. (124.) sld.

**) Formulář viz: Borový, Sloh církevní str. 84.
+) Srovn. Instr. episk. česk. ddto. 3. června 1868.

Skočdopole, Pastorálka. 94
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a protož i ditě nemajíc toho času sedmi let, zároveň do
cirkve katol. přešlo.“ (Podpis, farská pečeť, kolek 50 kr.)

Ditky protestantské, ježto posud nepřekročily 14. roku,
považuji se nicméně za haeretiky*), pakli od té doby, kdy roz
umu nabyly, náboženské náuce nekatolické se přlučovaly a
v náboženských výkonech podil braly, třeba by ještě nebyly
konfirmovány a k „večeři“ připuštěny. Přestupují-li k cirkvi
katolické. zachovávati jest tu vše, jako při dospělých, s tou
výjimkou, že se chlapcům neuděluje rozřešení z censur a klatby,
pakli nenaplnili čtrnácti, děvčatům, pakli nenaplnila dvanácti
let věku svého.

Pakli ditě protestantské již v útlém věku po smrti rodičův
aneb od rodičů vzdálené u příbuzných neb poručniků se po
katolicku vychovává a netoliko se účastní ve škole nabožen
ského vyučování katolického, ale také ku svátostem se připouští,
považuje se za katolické. Skrze křest zajisté vešlo v jediné
pravou církev a poněvadž nižadným činem vnějším nevystou
pilo, není mu třeba veřejného vyznání viry, aby za katolíka
považováno bylo.

Bylo-li by třeba dosvěděiti takovému jeho katol. vyznání
na křestním listu, nemohlo by se udělati jinak, nežli že by po
14. roce věku svého soukromí před farářem a dvěma svědky
za katolika se vyznal.

Křesť konvertitů. Při konvertitech, kteři posud naleželi
k nějaké sektě křesťanské, není po každé věc jistá, zdali platně
pokřtěni jsou. O tom sice neni sporu, že za platně pokřtěného se
pokládá konvertit, který posud náležel k církvi řecké. k Buty
chianům, Nestorianům anebo vůbec k některé sektě východní.
A naopak není pochybnosti, že pokřtění nejsou obrácení ze
sekty Kvakerů, Socinianů a z oněch sekt protestantských, ježto
se v učení o formě a hmotnosti, o potřebnosti a působnosti křtu
podstatně odchylují od učení katolického.

Plné jistoty však obyčejně neni o platnosti křtu, naležel-li
konvertit k některé z protestantských sekt; neboť nezřidka se
objevují v náboženském životě protestantských sborů věci, které
o plném bezvěři kazatelů (duch. správců) svědčí aneb aspoň
vnucuji pochybnost odůvodněnou, že by úmysl měli, křtiti dle
ustanoveni Kristova. Zřidka však naskytuji se vážné důvody

*) Decretum s. Officii ze dne 6. dubna 1839.
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k pochybnostem o platném křtěni ve sborech starověrců lute
ranských a kalvinských. Vedle rozhodnuti kongregace sv. inkvis.
ze dne 20. listopadu 1878 a 21. února 1883 nesluší v otázce
této řiditi se nějakým pravidlem obecným, ale v každém jedno
tlivém připadě zkoumati jest, bylo-li křtu platně uděleno neb
ne. Zkoumání a rozsouzení toto však kromě nebezpečenství
smrti přisluší jediné biskupovi, kterýž podle vyšetřených okol
nosti pronáší konečný soud, že lze konvertita bezpečně pokla
dati za platně pokřtěného aneb za nepokřtěného, anebo že zů-.
stává platnosť jeho křtu pochybna. Velmi často zůstává konečný
soud nerozhodný, a v případě tomto nařizuje biskup, aby kon
vertit ještě jednou byl křtěn s podmínkou: „8%non es baptizatus“.
Křest obrácených z protestantismu, ať prostý, ať podmíněný,
děje se vždy soukromi. Bylo-li křtu prostě udělováno, neudě
luje se potom absoluce z hřichův a cen-ur.

Jest-li třeba konvertita prve s podmínkou křtiti, skládá
tento vyznání viry dle řádu výše udaného; potom koná zpověď,
v kteréž ale neobdržuje absoluce, poněvadž křest jeho jest po
chybný; zpověď tato má za účel obzvláště vzbuzeni pravé
litosti. Potom následuje podminěný křest; po křtu přiznává
se konvertit ještě jednou a toliko vůbec ke hříchům, kteréž
byl prve podrobně vyznal a obdržuje podmíněnou absoluci svá
tostnou (absolutio conditionata „st capax es“ anebo „si indiges“.

Může však také hned po vyznání víry následovati křest
podminěný a po něm teprve zpověď s podminěným rozřešením. —
Byl-li konvertit křtěn prostě, nenásleduje odpřisáhaní (abjuratio)
po složeném vyznání viry*).

JI. Obráceni nevěřicich.

Dospěli nevěřící jsou buďto Židé anebo vůbec vyznavači
náboženství nekřesťanského; jménem obecným nazývají se obrá
cenci tito proselyťé.

Žadá-li za přijetí do cirkve nekřesťan. náleží o zkoumání
pohnutek, o poučení a připravě totéž zachovávati, co při kon
vertitech protestantských Obzvláště jest veliké opatrnosti třeba
při Israelitech, o nichžto uči zkušenosť, že pohnutky jejich
bývají jenom časné. — Vyučování Israelity počíná se výkladem

*) Instr. s. Officii 20. července 1859. — Linecká Auartalschrift r. 1885.
sv. 3. str. 559. Gassner, Pastoral str. 629. Udělení křtu podmíněného zazna
menává se také do matriky obrácených v rubrice „Poznamenání“.
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proroctví o Mesiáši a důkazem, že tato se vyplnila na Pánu
Ježiši. Když tento základ jest položen, vykládá se veškeré učení
katolické způsobem obrácenci nejvíce pochopitelným. Navedení
ku křesťanskému životu, přípravy skrze modlitbu, dobré skutky
a časté vzbuzování litosti jest při těchto ještě u větší míře
zapotřebi, nežli při konvertitech protestantských.

Když katechumen dostatečně vyučen a připraven jest,
žádá duchovní správce u svého biskupa za dovolení, aby obráce
ného pokřtiti a do církve přijmouti směl. K žádosti této *)
přikládá se: «) Písemné osvědčení katechumena, že z čistých
pohnutek se odhodlal přijmouti křesťanskou víru a že jako
pravý křesťan žitl a umřiti chce; osvědčení toto podpisuji
kromě katechumena ještě dva svědkové, 6) List rodný. c) Vy
svědčení o dostatečné znalosti křesťanského učení, pakli ne
vyučoval sám ten, kdo za povolení žádá.

Dosáhnuv povolení biskupského, uděluje potom křtu sva
tého dle ritu pro křtění dospělých (ritus baptizandi adultos);
při mši svaté, kteráž se po křtu slouži, přistupuje nový křesťan
ke stolu Páně.

Křest dospělých zapisuje se do křestní matriky týmže
způsobem jako křest dítek; v rubrice „Poznamenáni“ (anebo
přes celou šiřku matriky) děje se zmínka o biskupském povo
leni, kteréž se v registratuře farní ukládá.

Poněvadž lidé“nekřtění nejsou cirkevní pravomoci pod
dání, mohou si svobodně voliti kněze, kterýž by je vyučoval
i pokřtil; jinde-li se křtíti dali, nežli kde. domov maji, vydává
jim farář mista křestného výtah z matriky, kterýmž by se
u vlastního faráře svého vykázati mohli.

III.Odpadlio:.

1. Kdo by od katolické cirkve odpadnouti, na jinou viru
přestoupiti anebo právně za člověka bezvěrého (bezkonfesij
niho) považován býti chtěl, není občanskými zákony vázán,
aby se posavádnímu faráři svému představil a jemu tento
úmysl svůj oznámil. Avšak přirozený a církevní zákon ukládá

*) Píše se podobně jako při obrácení nekatolíka. Viz Borový. Sloh cír
kevní str. 78.
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duchovnímu správci za povinnosť, aby se, jak mu možná,
upřímně vynasnažil vhodná poučení a napomenutí dáti tako
vému osadníku, který formálně vystoupiti chce z katolické
cirkve. —

Podařilo-li se duchovnímu správci, že vážné slovo pro
mluvitt může s osadníkem k odpadnutí odhodlaným, nechať
připraví se prve modlitbou a mnohou trpělivosti se ozbrojí,
aby ho tvrdošijné námitky anebo nezdvořilé chování člověka
toho nestrhly ku slovům 1 činům, ježto by vážnosti jeho a třeba
i vážnosti samého náboženství katolického ubližiti mohly.

Nejprve ovšem třeba jest otázati se po příčinách kroku
obmýšleného. Příčiny tyto bývají jalové, ano jenom předstirané;
pravá přičina bývá časný prospěch anebo zisk, bývá též úplná
nevěra aneb žádosť, zbaviti se nemilých povinnosti katolického
křesťana, odpor ne tak proti katolické cirkvi, jako spíše proti
křesťanství samému.

Skutečně-li odpadlik ještě křesťan věřicí jest, mravně za
chovalý a skutečně-li vážné námitky proti katolictví uvádí za
příčinu svého úmyslu, nebude obyčejně nesnadná věc, poučiti
ho a přesvěděitt o katolické pravdě. Takovému předkládá se
otázka, zdali opravdu po tom baži, aby bohumilý život vedl
a spasení dosáhl. A. přisvědčuje-li, žádá se na něm, aby jme
noval, které nauky, která zřízení a které obyčeje katolické mu
překážejí pokračovati v cnostech až k nejvyšší dokonalosti
křesťanské. — Uráži-li se některými dogmatickými náukami
katolické cirkve, vykládej mu duchovní správce s trpělivosti,
že opuštění těchto náuk již nyní přivedlo protestanty v úplný
zmatek a že, pustivše zásadu neomylné cirkve, rozdrobují se
vic a vice, tak že jenom ti ještě něco víry maji, kteří podle
symbolických spisů protestantských věří; a spisové tito, i když
jen po lidsku souditi chceme o autoritě katolické, nijak ne
mohou se vyrovnati této.

Ale poněvadž upřímné hledání pravdy a Spásy téměř nikdy
nevede člověka ven z katolické cirkve, bude duchovnímu pa
stýři málo kdy třeba pouštěti se v porovnání katolického kře
sťtanství s nekatolickým. Lehkomyslnosť, kteráž nejčastěji k od
padlictví vede, raději toho potřebu s sebou přináší, aby se 01
padlikovi představovalo, jak nebezpečno a hříšno jest, u věcech

nejsvětějších a nejvážnějších dávati se vésti zisku vezdejšímu,
trhati svazky, kteréž nás poutají ku skvělé minulosti, k tisícům
svatých, nejlepších to synův a dcer každého národa, k milonům
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současníků po všem světě; jak nepřirozeno jest, aby dospělý
katolik měl zavrhovati a zatracovati, co někdy v dětském srdci
jeho působilo nejčistší radosť, svaté úmysly a skutky, nad kte
rýmiž plesalo nebe a kteréž radosti a sladkou nadějí naplňo
valy rodiče 1 všecky dobré lidi. Přijdou jistě doby, když bude
srdce jeho naplněno city jinými, nežli nyní jest; co nyní za
pravdu má, bude se mu zdáti nejisté a čim nyni pohrdá, to
bude ukazovati se mu ve světle, v jakémž to spatřoval za doby
nevinného mládí svého. A třeba by doby takové nepřišly dlouho,
přijdou jistě v ten čas, kde se bližiti bude poslední hodina.
jeho. Nikdo ještě nenalezl se, kdo by, jsa po celý svůj život
katolikem, na smrtelném loži byl katolickou cirkev opustil; ale
nesčislné množství jest těch, kteří se v hrozné chvili té na
vrátili ve pravý ovčinec Kristův.

A nejen sebe, ale 1 potomky uvádí v nebezpečenství, ano
v jistou záhubu, a z nich všech bude mu jednou vydati počet
soudci spravedlivému, kterýž bude ptáti se po hřivnách ježto
byl svěřil každému služebníku svému. Co předkům bylo svato,
tupiti budou vnukové, a kdo první povrhl dědi tvim přechá
zejicim z pokoleni na pokolení, odpovidati bude nejen za duši
svou, ale i za duše těch, kteréž byl uvedl na cestu nepravou.

Srdečná řeč, výraz citu vřelého snáze potká se tu se
zdarem, nežli důkazové jakkoli dobři a pádní ; neboť ne rozum,
ale srdce, ne chladna rozvaha, ale plachá obraznosťvnuka oby
čejně a posiluje úmysl těch, kteří opustiti chtějí katolickou
cirkev.

Zůstává-li odpadlik při úmyslu svém, nedej se duchovní
správce odstrašiti od nových a nových pokusů, zdali by snad
po druhé podařilo se zachrániti duši; vroucná modlitba, kterou
sám a společně s osadou shromážděnou za pobloudilého koná —
aniž by ohlašoval tento úmysl svůj veřejně v chrámu, — buda
nejlepší prostředek lásky a péče pastýřské. A měl-li by ko
nečně znamenati, že všecko úsilí jeho jest marno, připomene
odpadlému hlasem srdečným, aby někdy aspoň na léta svého
dětství vzpomněl a na lásku, kterou mival k božskému ditěti
a jeho svatá máteři; kdyby pak milost boži tomu chtěla, že
by později zatoužil zase po ovčinci, jejž nyní opouští, aby
nedbal, co snad lidé tomu řiíkati budou, ale raději na lásku
cirkve katolické spoléhaje s důvěrou se navrátil tam, kdež učil
se poprve jmenovati a vzývati Boha.
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Chtěl-li by osadník některý přestoupiti k židovství anebo
k takovému vyznání. o kterém pochybno, může-li se čitati ku
křesťanským, povinen jest o tom duchovní správce oznámiti
svému biskupu, jak mile by sám byl o tom dostal oznámení
od úřadu politického; ve zprávě své udává určitě věk, stav
(manželský neb svobodný), karakter nebo zaměstnání, bydliště
odpadlika, a má-li ditky, také jejich jména 1 věk.

Všeliká přestoupeni katolíků k některému vyznání kře
stanskému po dokonaném 14. roce života oznamují se každo
ročně biskupské konsistoři, každé pak vystoupení z katolické
cirkve zapisuje se do Kmihy o změnách víry (Religionsverán
derungsbuch), podobně jako se obrácení na víru zapisuje do
matriky obrácených “).

2. Chce-li se do církve navrátiti katotik, jenž buďto k ji
nému vyznání náboženskému byl odpadl amebo zu bezvěrého se
prohlásil, hledi duchovní správce ovšem nabyti jistoty o pravém
jeho úmyslu a pohnutkách k návratu, ale také přičiny zvěděti,
pro kteréž byl odpadl. Vědomosť tato zajisté nemálo přispěje
ku správnému posouzení viny a k rozeznání, zdali upadl nebo
neupadl ve klatbu (excommunicatiolatae sententiae) vyřknutou
v konstituci Pia IX. „Apostolicae sedis moderationi“ ze dne
12 řijna 1869 na „omnes a christiana fide apostatas.“ Skuteč
ně-li odpadlik také v srdci zavrhl cirkev katolickou a věděl,
že na čin takový klatba vyřknuta (aneb aspoň vůbec nějaká
zvláštní pokuta), upadl jistě ve klatbu, z kteréž netoliko svá
tostného, ale také veřejného rozřešení jest potřeben. Pakli ale
přecházeje z cirkve k jiné společnosti náboženské anebo za
bezvěrého se vydávaje, v srdci katolikem zůstal a jen pro ve
zdejší nějaký prospěch krok ten učinil, klada prohlášení to
pouze za formálnost k účelu jistému potřebnou (jakož zejména,
při nevěstách v náboženství málo vyučených možno), nebyl by
již pro tuto příčinu klatbou stižen, poněvadž nedostávalo by
se k apostasil jednoho znaku, totiž zavržení některých článkův
anebo celé katolické viry také srdcem. Avšak věcí takových
nerozho“uje konečně — kromě případů neodkladných pro ne
bezpečenství smrti -—farař, ale biskupovi je předkládá a podle
nařízení jeho pak jedná.

Obyčejně povoluje a nařizuje se rozřešení z klatby, po
něvadž nebývá možno nabyti plné jistoty, že vina a nevědo
mosť neni taková, aby odpadlik nebyl censurou stižen. Po

*)Viz str. 869,
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vědomo-li odpadnutí v té krajině, kdež konvertit bydli, jest pro
nápravu pohoršení daného veřejné vyznání katolické víry ne
zbytno, ikdyby se byl vlastní apostasie ani nedopustil, v srdci
katolikem zůstávaje a také vždy jsa živ po katolicku.

IV Vliv změny v náboženském vyznání
rodičů na ditky jejich.

Přestoupení otce neb matky (a matky nemanželské) k ji
nému vyznání náboženskému působí dle občanských zákonů
rakouských “) změnu v náboženském vyznání ditek, pokud ne
dosáhly sedmi leť; následují totiž dle pohlavi svého za otcem
nebo matkou tak, jako by se byly narodily až po přestoupení
otce neb matky (též nemanželské matky). Smlouva dříve snad
učiněná mezi manžely o náboženském vyznání ditek neni to
muto ustanovení zákonnému na překážku. — Oznámiti úřadu
politickému jména děti zároveň s otcem nebomatkou k jinému
vyznání přestupujicich povinni jsou rodiče sami *“*).

Ditky, které již překročily sedmý rok věku svého, zů
stávají do plného 14. roku v tom náboženství, ku kterému po
sud náležely. Povolení, aby společně s rodiči (anebo s jednim
z rodičů) přestoupily děti nad sedm let staré, může dáti vláda
zemská, avšak jenom ve připadech zvláštních je dává a velmi
zřidka.

Namáhaji-li se od viry katolické k nějakému vyznání ná
boženskému odpadli rodiče o změnu víry ditek mezi doko
naným 7. a 14. rokem věku jejich anebo se takové přestou
pení skutečně stalo, povinen jest duchovní správce katolický
věc tu biskupovi předložiti a potom dle dalšich rozkazů jeho
se zachovati**“).

Podobně jest mu činiti, chce-li přestoupiti k vyznání ka
tolickému ditě mezi € a 14. rokem věku svého.

Prohlásil-li se jedem z rodičů (aneb oba) 2u bezvěrého, ne
následujl za nim děti pohlavím jemu rovné, narozené dříve,
nežli se prohlášení o bezvěři stalo+).

*) Zákon o vzájemných poměrech náboženských ze dne 25. května r.
1868. čl. 2. odst. 2.

+) Viz str. 358.
**) Instrukce episk. českého ze dne 3. června 1868. II. 2. 3.
+) Nález nejvyššího správního soudu 26. dubna 1877. č. 422. a 29. dubna

1884. č. 668.
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Přestoupil-li (navratil se opět) manžel za bezvěrého pro
hlášený k určitému náboženství, následují za ním děti po
hlavim jemu rovné, pokud ještě nepřekročily roku sedmého *).
Avšak ve případě tomto mohou za rodiči (otcem neb matkou)
následovatl též ditky sedmi roků starší, posud k bezvěří po
čitané, poněvadž bezvěří (bezkonfesijnosť) nemůže se pokládati
za nůbdoženskévyznání, zakon rakouský pak v létech mezi do
konaným 7. a 14. zabraňuje přestupovati z některého vyznání
náboženského k jinému.

Zemřel-Ji anebo se nepřičetným stal jeden z rodičů v man
želstvi (původně anebo skrze pozdější změnu) smišeném žiji
cích, neni potom druhý, na živě zůstalý, oprávněn rozhodovati
o náboženském vyznání ditek pohlavim zemřelému (anebo ne
přičetnému) rovných ; vůbec nemůže zjinačeno býti v tomto
připadě určité náboženské vyznání, k němuž ditky buďto dle
pohlaví anebo dle učiněné smlouvy náležely až do smrti ze
mřelého otce nebo zemřelé matky **).

V. Misie cirkve katolické.

Rozkaz Páně daný apoštolům, aby šli po všem světě
a kázali evangelium všemu stvořeni*““) zachovává se po dnes
vecírkvi katolické; misionářským působením osvědčuje se cirkev
světu, že ona jediná jest cirkev Kristova, ustanovená1 poslaná,
aby pokračovala u vykupitelském dile jeho. Misionářské pů
sobeni katolické cirkve směřuje dilem k tomu, aby pohanstvo
a vůbec nevěřicí ke Kristu přiváděni, dilem pak aby pobloudilí
křesťané ve pravý ovčinec navrácení byli.

Misionářské působení mezi pobloudilými může, jakž věci
nyní se mají, vůbec jenom nepřímé býti jmenovitě v zemich,
kdež rozdilná vyznání křesťanská s jedněmi politickými a ob
čanskými právy mezi sebou a vedle sebe žiji. Shovivavé šetření
bludných domněnek a obyčejů náboženských, přesvědčivá moc
katolické pravdy a neodolatelná sila činné lásky — to jsou
bezpeční prostředkové, jimiž cirkev a všickni členové jeji do
kazovati mohou, že jenom katolictví jest pravé křesťanství.

*) Nález nejvyššího správního. soudu 11. dubna 1888. č. 1.185.
*+) Nález nejvyššího správního soudu 2. dubna 1884. č. 534.

+) Mat. 28, 18. Mar. 16, 15.
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Propasti, kteráž odděluje vyznání křesťanská, nelze překlenouti
leč jenom láskou, duchem pokory a pokoje; pravda katolická
nejlépe z činné lásky vysvítá, nejlepší obrana jeji jest utěšené
vzkvétání a rozvijení života církevního, klidné objasňování
předsudkův, opatrné a důstojné odrážení útoků.

Ovoce misionářského působení katolického mezi pohany
bylo po všecky věky patrným důkazem poslání a požehnání
božího; jediný pohled na misionářství nekatoliků dosvědčuje
pravdy té tolik jasně, že ji ani odpůrcové cirkve popřiti nemohou,
Skrze misionáře své přináší cirkev divochům vzdělanosť a mrav,
ale 1 šetří svědomitě obyčejů národních, pokud je srovnati lze
s mravy křesťanskými, spojuje pokřtěné v obec křesťanskou,
dobývá nově obráceným slušného postavení společenského
a uznání v rodině národů civilisovaných. Nejprve toho všude
dbá, aby každému národu a kmenu vychovala domácí kněžstvo,
jehož působením konečné obrácení dokonati lze.

Pro vychování a rozesilání misionářů jest v katolické
cirkvi několik ústavů; střed jejich jest a správu veškerého
misionářství vede Propaganda římská (Congregatio de propa
ganda fide', jižto založil Řehoř XV r 1622. Papež UrbanVIIL
nadal ji velikými výsadami a založil Seminarium de propaganda
fide, ve kterém budouci misionáři se učí různým jazykům a všem
vědomostem, kterých ku svému povolání nejvice potřebují

(Collegium Urbanum . Kromě Fropagandy jsou ještě mnohé
jiné ústavy misijní. V Římě samém : a) Collegium germanicum,
založené přičiněním sv. Ignáce z Loyoly skrze papeže Julia III.
r. 1552.; b) anglická kollej (založil Řehoř XIII. r. 1575.);
9, škotská a irská kollej (onu založil Klement VIII. r. 1600.,
tuto Urban VIII. r. 1028.); d) řecko-rusinská kollej (založil
Řehoř XIII. r. 1581.); e) kollej sv. Řehoře Osvětitele (pro
sjednocené Armeny založil Klement XIL!. r. 1761.; f) kollej
jiho- a severoamerická a kollej polská (založil Pius IX.)

Kromě Říma: seminář misií zámořských v Paříži (od
r. 1663.); kollej římská v Neapoli (od r. 1732.); seminář v Miláně
(r. 1850.); belgický seminář pro misie v Mongolsku; irský se
minář u Dublina; anglický seminář v Mill Hillu u Londýna;
apoštolské školy vzniklé po r. 1865. v Avignoně a nyníjiž ve
Francii a jiných zemich rozmnožené; německo-rakousko-ho
landský seminář; francouzský seminář na ostrově Maltě*).

*) Pazderka, Ústavy a spolky misijní; v Časopise katol. duchovenstva
». 1882. str. 1. a sld.
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Ústavy tyto a kláštery mužské jsou nejvice způsobilé, aby
platné působení misionařské pojistily; jednotlivým kněžím
téměř nemožno jest, aby velikým a mnohým překážkám odolali.
I řehole ženské konají vel:ké věci na osadách nově založených,
mládež vychovávajice a zvláště pohlaví ženské k životu spo
řadanému a křesťanskému vedouce.

Misionářství katolické jest působení celé církve a ne misio
nářů toliko; protož 1 sluší, aby se v něm účastnila veškerá
cirkev. K účastenství tomu nejprve náleži, aby zobecňovala
vědomost těch věci, ježto se na misiich ději. Dávné 1 nové
dějiny misionářské předvádějí obrazy a výjevy, kteréž výborně
k tomu se hodi, aby naplnily srdce láskou k cirkvi, aby utvr
zovaly církevního ducha a pudily ke skutkům lásky. Nad
obyčejné výjevy moudrosti a zmužilosti apoštolské při mislo
nářich a dojemné obrazy křesťanského života při nově obrá
cených národech obnovují názorně život a doby cirkve prvotné.

Obzvláště duchovnímu správci jsou misionáři vzorové
v apoštolském úřadováníjeho; příkladjejich vzbuzuje a posiluje
ho, aby pro spásu svého stáda vše podnikal a ničeho se nebál,
poskytuje útěchy v nesnázích a obtižich pastorace, podněcuje
mocně ku práci horlivé. neúnavné

Ale i skutky pomocnými jest se duchovnímu správol
účastniti misionářského působení a k účastnění témuž vésti
osadniky. Skutkové tito zvláště jsou modlitba a milodary. Al
mužnou opatřuje katolický svět misionářům svým skrovnou
výživu a možnosť, aby činnou láskou podporovali slovo své
na obrácení nevěřících, zachování a utvrzení obrácených; mo
dlitbou vyprošuje pracnému jejich dilu požehnání s hůry.

Účastenství duchovních správcův i osad valně přisplvá
nejen ke zdaru katolického misionářství, ale 1 moci velikou
blaze působí v osady samy; jednotlivci zajisté učí se takto
vážiti sobě křesťanstvía toto jest jim dražší v té míře, v kteréž
přinášejí oběti pro ně. Téměř patrně shledává se, že Bůh pře
hojně odplácí účastenství katolických osad v působení misionář
ském; cirkevní život osady drží nezřídka jeden krok s timto
účastenstvím.

Živé a činné účastenství v práci misionářské budí a udr
žuji jednoty mistonářské, ježto cirkev hojnými odpustky a vý
sadami obdařila a bez ustání schvaluje. Francie zvláště vyko
nala prostřednictvím jednot těchto věci podivu hodné. Jednota
sv. Františka Xaveria čill jedmota lyonská založená r. 1822.
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plati za střediště veškerého podporování katolických misií
z Evropy. Za odvětví jeji počitá se Jednota sv. Leopolda ku
podporování katolických misii v severní Americe, Jednotu
marianská ku podporování misií ve střední Africe, bavorská
Jednota sv. Ludvíka.

Vedle jednot a bratrstev, podporujících misie zámořské,
působí ještě jiné, kteréž obzvláště pomáhají katolíkům rozptý
leným mezi protestanty a nekřesťany. Tak jednoťa sv. Bomifacia
pečuje o zřizování stálé duchovní správy a škol pro katolíky,
Jednota kněží pro nadání německých misií má za účel, svojí
podporou zachovati zřízená již misionářská stanoviště v zemích
protestantských “).

Bratrstvo neposkvrněného početí Panny Marie ku podpoře
katolíků ma východě podporuje stanoviště misionářská v Tu
recku**). Jednota škol východních vzniklá ve Francii r. 1856.
zakládá katolické školy, sirotčince a t. p. na východě, aby
ditky rodičů katohckých u víře zachovány byly.

Nejútlejší květ obecného účastenství v působení misionář
ském jest Jednota sv. dětství Ježíšova. založená r. 1843. skrze
biskupa Nantského Forbina Jansona. Účel jeji jest, aby z milo
darů, jež útlé děti snášejí, kupovány a vychovávány byly po
hanské dítky, které od rodičů pohozeny a na jistou smrť vy
dány bývají. Nejen skutečná pomoc, kterou činí tato jednota
misiim katolickým, ala také to zasluhuje, aby uváženo a oce
něno bylo, že ditky prostředkem jednoty této se rozmáhají
v lásce ušlechtilé a že se v nich pěstuje duch cirkevní prospěšně.

Zřídit jednotu sv. dětství jest velmi jednoduchá věc.
Považujeť se již za zřízenou, jakmile sebralo se na jedné farni
osadě 12 členů. Jednota skládá se z družim po 12 členech,
každá družina má svoje řadové čislo, vedle dětských let Páně,
a odvádi svoje přispěvky. Dvanácte družin počitá se za poddíl,
12 poddilů za odbor.

Členem jednoty může býti děcko hned po křtu a zůstává
členem řádným až do svého prvního sv. přijímání **“).

*) Za obor misionáfský (terra missionis) považují se netoliko země po
hanské, ale také ty všecky, kdež nevládne řádná hierarchie metropolitů, bi
skupův atd.; kněží, kteří tu slouží duchovním potřebám katolíků, slovou mi
sionáři, sídla jejich stanoviště misionářská, vrchní správu vede apoštolský vl
kář. — Země mající řádnou hierarchii slovou Provinciae Sedis Apostolicae.

*) O tomto viz Věstník ordinariátu budějovického od r. 1857. č. 20.
**) Ye Francii připouštějí se dítky k prvnímu sv. přijímání pravidelně
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Odtud až do 21. roku může náležeti k jednotě jako ú
častnák, potom pak dále již jen s tou podminkou, že zároveň
také vstoupí za člena do jednoty lyonské. Úlemem mu celý
svůj čivoťbýti a všech odpustků jednotě propůjčených dochá
zeti může, kdo každodenně koná modlitbu spolkovou a. jednou
na vždy daruje 100 franků na účel jednoty; kdo 300 franků
daruje, tomu pařižská jednota ústřední zasilá annály o dětství
Ježišovu až do smrti jeho darmo. Jména členů zapisují se do
seznamu ; avšak tento zápis nenáleží, jako u některých bratrstev,
k podminkám odpustkovým.

Povinnosti členův (a účastníků) jsou:
1. Modliti se každého dne jednou Zdrávas Maria s při

davkem „Svatá Panno Maria, svatý Josefe, proste za nás a za
ubohé ditky pohanské;“ 2. dávati každý měsícurčitý přispěvek
na penězích (v Rakousku 2 kr.).

Za útlé ditky, které nemohou se ještě modliti, konají spol
kovou modlitbu rodiče nebo někdo jiný z domácich; stran pří
spěvku povolil Lev XIII. r. 1878. pro země rakouské, aby chudí,
kterým nelze zavázatl se k příspěvkům pravidelným, přece
mohli býti členy, pakli konaji modlitbu spolkovou a za rok
dle možnosti skrovnou almužnu jednotě odevzdávají.

Vzájemný svazek lásky mezi členy a mezi dětmi pohan
skými také tim způsobem se tuží, že křestní jména oněch dá
vají se těmto na křtu. Zvláštní spolkové pobožnosti k bož
skému ditku, zejména v čas vánoční u jesliček v kostele po
stavených aneb u krásné sošky Ježíška, velice napomáhají, aby
ditky k jednotě přilnuly a ve smýšlení náboženském mocně
utvrzovány byly.

Ředitelemjednoty jest farář osady anebo jiný kněz, jejž
ustanovuje farář místo sebe. Od té doby, kdy duchovni správce
odhodlal se založiti jednotu sv. dětství, plati již za jejiho
ředitele, a shledalo-li se aspoň 12 členů, jest účasten privileji
ředitelům této jednoty vůbec povolených.

Jsou pak privilegia tato: Ředitel nabývá: 1. na sedm
rokův osobního privilegia oltářového a plné moci, udileti po
žehnání apoštolského (generální absoluce) umirajicím; 2. plné
moci, soukromě světiti (dle formulářů rituálu římského) růžence,
kříže, sošky a medaile jakékoliv a spojovati s nimi odpustky

až ve 14. roce, nežli opouštějí školu obecnou. V mašich vlastech mohou tedy
dítky zůstati členy řádnými až do 14 let věku svého.
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vůbec papežskými zvané, s růženci zároveň též odpustky sv.
Brigity. Generál Františkánů povolil r. 1883., aby ředitelé
jednoty sv. dětství mohli světiti kříže spojené s odpustky kří
žové cesty.

Privileji těchto skutečně uživati může ředitel jednoty sv.
dětství, když k tomu byl obdržel povolení biskupova.

Aby členové docházeli odpustkův a ředitelé těchto privi
leji, přivtěluji se jednoty k ústřední jednotě v Paříži. V Ra
kousku prostředkuje se potřebné spojeni v generálním ředitel
stvem pařižským skrze diecésního ředitele v Solnohradě, k němuž
obrátiti se mohou farářové buďto bezprostředně anebo skrze
toho kněze, kterýž od biskupa jest ustanoven za diecésního
jednatele v záležitostech jednoty sv. dětství; tento i vede o to
péči, aby potřebných medailek a obrázků v počtu dostatečném
se dostalo každému řediteli.

Seznam duchovních milosti a odpustků, kterých členové
jednoty této docházeji, nalézá se na spolkových obrázcich, ježto
zaroveň s medailkami odevzdává ředitel nově zapsaným členům *).

Důležitý a veliký účel ku podpoře díla misionářského a
neocenitelný prospěch, jenž vyplývá pro členy jejich a pro
cirkevní život osad, — jest duchovnímu správei za dosta
tečný důvod, aby osadníky ku podporování misii vzbuzoval,
útlé ditky pak v jednotu sv. dětství seřaditi úsilovně dbal. Ku
probuzení živého zájmu výborně napomáhá, uváději-li se vý
roční zprávy misionářské osadníkům ve známost, mluvi-li du
chovní správce na kázaních a křestanských cvičeních o zásluž
ném podporování misii, vzbuzuje k účastenství a sam přikladem
svým ukazuje, že o vznešenosti a záslužnosti tohoto skutku
křesťanského milosrdenství a katolické horlivosti zcela pře
svědčen jest.

*) K dotazu biskupského ordinariátu svatohypolitského dalo ministerstvo
vyučování dne 3. června 1985. č. 7.454 za odpověď, že zákazy téhož minister
stva ze dne 17. června 1873. č. 7.702. a 25. října 1873. č. 14472., kterými
zapovídají se peněžné sbírky ve školách a všeliké účastenství žactva ve spolcích,
neplatí o jednotě dětství; přeje sl však. aby peněžné příspěvky raději
kromě školy se odevzdávaly.



Hlava II.

S 41. Svátost biřmování.

I. Význam této svátosti pro život křesťanský.

Obcování s Bohem skrze Krista nemůže býti bez boje;
co praveno jest o veškerém životě lidském, to zvláště plati
o životě křesťansky spravedlivém: „bojovánijest život člověka na
zemi“ *). Jako se k práci rodi člověk podle těla, tak i znova se
zrozúje na křtu svatém k boji duchovnímu a vcházi:do cirkve bo
jovné. Již liturgie křtu svatého zřejmě ukazuje na tento boj, že
exorcismy obsahuje a že křtěnec odřiká se ďábla 1pýchy 1skutků
jeho. Jsa od pokřtění svého členem cirkve bojovné, nijak ne
může bez boje zůstati údem živým ; neboť protivníci jeho, ďábel
a svět, nezůstávají nečinni, aby jej zase navrátili k tomu, čeho
se byl odřekl, aby viru jeho umitvili anebo 1 zcela vyvrátil.

K boji tomu nabývá křesťan sily ve svátosti biřmováni.
Na křtu svatém učiněn jsa ditětem božim a údem cirkve, ohla
šuje při svatém biřmování skutkem, že v cirkvi věrně vytrvati
a pod praporem Kristovým bojovati chce; na křtu byl vřaděn
mezi zástupy učenníků Kristových, při svatém biřmování vstu
puje mezi bojovníky boži, nezrušitelné znamení bojovníka vti
skuje se duši jeho, jest pomazán za válečníka a oděn zbrojí
Ducha svatého, aby se přemoci nedal ďáblu a světu. Víra, na
děje a láska, kterých nabyl na křtu svatém, osvěžuji a zůrod
ňuji se rosou Ducha svatého, aby se mocně zakořenily v srdci
jeho a nesly ovoce k životu věčnému a k oslavení duchovního

*) Job. 7, 1.
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těla Kristova. Biřmovaný má na čele vytisknutou pečeť Ježiše,
pečet Ducha svatého a cirkve katolické; prohlášen jest za pl
noletého a obdařen pomoci nebeskou, aby dospěl v poznání
Syna božiho, v muže dokonalého, v miru plnosti věku Kristova
a nebyl již jako maličké pachole, slabý, bojácný a neustavičný“).
Skrze biřmování dokonává Kristus na člověku, což byl počal
na křtu; Duch boží, za jehož chrám byl posvěcen člověk na
křtu svatém, vchází nyni v tento svůj chrám podobně jako
Kristus ve srdce přijimajicich velebnou svátost.

A protož má biřmování v duchovním životě člověka vý
znam veliký a důležitý; kdo hodně přijal milosti jeho, jest i
dostatečně schopen, aby své viry nejen nikde nezapřel, ale i
svobodně ji vyznával, zmužile ji hájil, svatým životem ji osvěd
čoval a na jejim základě stoje lásku činnou zachovával i roz
máhal. Svátost tato jest po výtce svátost víry, křesťanské mou
drosti a statečnosti; přijav ji, nemá již křesťan omluvy žádné,
když by se dal svésti bludu lidskému a když by, žádostiv jsa
života pohodlného a měkkého, utekl z boje anebo až přeběh]
k nepřátelům Ježiše Krista a jeho cirkve.

Veškerý tento význam svatého biřmování naznačen a vy
jádřen jest v ritu, kterým se této svátosti uděluje, a ve všech
církevnich nařízeních, kteráž k ni se vztahuji.

Ii Ritus svátosti biřmování

1. Vedle zákonů v cirkvi katolické platných má jediné
biskup řádnou moc udělovati svatého biřmování; pro důležité
příčiny může k udělování této svátosti papež také zmocniti
kněze, kterýž ale užívá křižma biskupem svěceného. Kromě
důvodů dogmatických jsou ještě jiné důvody vážné, kterýmise
tato disciplina cirkve katolické podpírá. a) Majice posluhovati
touto svátosti nabývají biskupové přiležitosti, aby shlédli svoje
stádce v jednotlivých ovčinciích, věřící pak, aby svého vrchního
pastýře osobně viděli, hlas jeho slyšeli, skrze slovo a veškeré
konání jeho na duchu osvěželi a v církevní jednotě se utvrdili.
b) Biřmovanci osvědčují veřejně a slavně, že věrně vytrvatl
chtějí ve stádu Kristově; i není nad ruce biskupské jiných
vhodnějších, v kteréž by takový slib mohl býti složen. c) Ucti

+) Efes. 4, 13. 14.
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vosť k této svátosti valně se takto podporuje. Biskup sám,
vůbec jen zřídka se objevující, skvělý ornát jeho a veškerá
vnější slavnosť, ježto se spojuje s návštěvou biskupovou, —
to vše činí mocný a blahodějný dojem: v posvátném rozčilení
proudí veškeren život náboženský, každá mysl jest něco poz
dvižena nad obyčejný svůj stav, svátost za takovýchto okol
ností udělovaná sama sebou již nabývá v mysli věřicích mnoho
vážnosti.

2. Obřady svatého biřmování počínají se vedle pontifikálu
římského promluvou biskupa sediciho před oltářem. Biřmo
vanci postavují se v řady, a sice pohlaví mužské na straně
epištoly, ženské pak na straně evangelia. Za biřmovancem stojí
kmotr. Rubrika pontifikálu předpisuje, že biřmovanec nohu
svou stavi na pravou nohu kmotra; obřad tento proměnil
se ve vzkládání pravé ruky kmotrovýy na pravé rámě biřmo
vancovo.

O kmotřích nařizují záakonové cirkevni, aby také sami již
byli biřmovaní a kromě toho 1 všecky ty vlastnosti měli, které
se na kmotřich ke křtu žádaji“). Za neplatno se považuje
kmotrovství: nekatolika, nedospělého k užívání rozumu, ne
biřmovaného, a protož mezi takovým a biřmovancem nepov
stává přibuzenství duchovni. Platno sice, ale nedovoleno :jest
kmotrovství: katolika stiženého klatbou, veřejného hříšníka,
člověka mravů zlých, němého, kmotra křestního, rodičů biřmo
vancových, mnichů a jeptišek ; byl-li by kmotrem někdo z těch
to, vchází ve přibuzenství duchovní. Povinnosti jejich podobny
jsou k povinnostem kmotrů křestních; maji svěřence své vzbu
zovati k boji a býti jim za vůdce 1 vzory a protož 1 téhož
pohlaví co biřmovanec a pokud možno, státi jeden pouze jed
nomu anebo dvěma kmotrovstvím, pokud okolnosti času a
mista dovoluji. „Pro velkou rozsáhlosť diecési této provincie
stáva se často, že posluhuje se biřmováním v jednom chrámě
jistého okresu, a tam povolávají se biřmovanci z okolnich osad.
Hledice na obtiže, kteréž velmi často překážejí, aby každý
biřmovanec byl provázen zvláštním kmotrem, dovolujeme, aby
kmotrů jenom několik pro mužské pohlavi a podobně kmoter
několik pro ženské pohlaví ustanoveno bylo z osadniků ná
božných, ano, byl-li by počet biřmovanců velmi skrovný, dovo
lujeme, aby jenom jeden muž a jedna osoba ženská kmotrov

*) Conc. Prag. Tit. IV. c. 3.. sty. 125.
Skočdopole, Pastorálka 95
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stvím stáli; to ale přikazujeme, aby jeden kmotr a jedna
kmotra ustanovení byli pro biřmovance jenom jedné osady a
vůbec aby nebyli volevi kmotři z osad cizich, kteří v žádném
obcování nejsou s biřmovanci útlého věku ; timto způsobem za
jisté snižuje se úkol jejich za prázdný obřad. A poněvadž lec
kdy se děje, že mnozí jdouce k biřmování, kmotrů ještě ne
mají a potom leckdo, jak se namane, mnohým za kmotra bývá,
ani dle jména jich neznaje, tak že služba jeho jest pouhá for
málnosť a úkol z ni povstávajicí nijaké důležitosti nemá: ve
lime těm, kterým poručena jest příprava biřmovanců, aby
tyto a jejich rodiče, zvláště ale zvolené kmotrý o důležitosti
úřadu kmotrovského pečlivě poučili; nejvice pak dbejte faráři,
aby lidu věřícímu vesměs tohoto úřadu počátek a povinnost
z něho vyplývající jasněji povědomy byly Při každém
chrámu farním budiž také kniha bířmovaných a kmotrů jejich,
odkud by poznati lze bylo překážku přibuzenství duchovního,
kteréž povstává mezi biřmujicím a biřmovaným, jeho rodiči a
kmotrem v té knize zapsaným, třeba by při samém biřmo
vání někdo jiný jakožto zástupce vlastního kmotra byl ruku
pokládal“*).

3. Když biřmovanoi již v pořadku sestaveni jsou, umývá
biskup ruce, kterýmž obřadem se naznačuje, jaká svatost a
uctivosť sluši na dilo nyni počinané a jak čista by měla býti
srdce přijimajicich takovou svátost. Potom zdvihnase biskup ze
sidla, obraci sek biřmovancům, kteříž klekaji a ruce spinaji*“)
a řiká požehnání: „Duch svatý sestupiž a moc Nejvyššího vás
všeho hříchu chraň.“ Slovy těmi naznačuje se svatý úkon
právě se počinajici; klečením a rukou spináním vyznává se, že
Duch svatý vchází jenom v srdce plná pokory, lásky a svaté
touhy. — Biskup vztahuje ruce k biřmovancům a vzývá nad
nimi Ducha svatého, utěšitele a dárce sedmera darů. V mod
litbě této jmenuje biskup po každě dva ze sedmera darů a jeho
assistenti odpovidaji: Amen; dar bázně boži jmenuje se zvláště,
poněvadž tato jest počátek moudrosti, a kdo se Boha bojí právě,
nezná bázně lidské.

Po vzývání tomto následuje pomazání sv. křižmem. Křižmo
se připravuje z oleje olivového a z balzámu; béře se balzám
syrský, může však 1 dostačiti brasilský a indický. Hmotnosti

+) Conc. Prag. 1. c. str. 126.
+) Pontificale předpisuje, aby měli ruce na prsou křížem položené.
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touto vyjadřují se účinkové sv. biřmování. „Jistě žádná jiná
hmotnost nad hmotnost křižma přihodnější býti nemohla k na
značení toho, co se v této svátosti působi. Neboť olej, jenž
tučný jest a z přirozenosti své kane a se roztéká, znamená
plnost milosti, ktera skrze Ducha svatého od Krista hlavy
stéká a se rozlévá na jiné, „jako masť, která sstupuje na bradu
Aronovu, až na okraj roucha jeho“ neboť „pomazal jej Bůh
olejem radosti nad spoluůčastníky jeho,“ a „z plnosti jeho
vzali jsme my všickni“. — Balzám pak, jehož vůně jest nej
libeznější, co jiného znamená, nežli že věřici, když se skrze
svátost biřmování zdokonalují, všech cnosti libeznosť takovou
ze sebe vydávají, že mohou říci s apoštolem: „Kristova dobrá
vůně jsme Bohu.“ Má mimo to balzám tu moc, že, cokoliv jim
bylo potřeno, shniloby nepřipouští; a také toto vidi se býti
velmi. přihodno k naznačení účinků této svátosti, anož jest
vědomo, že duše věřicich, jsouce nebeskou milosti, kteráž v
biřmování se udili, opatřeny, nákazy hřichu snadno uhájiti
se daji“ *).

Biřmovanci maží se na čele. „Touto svátosti totiž Duch
svatý vlévá se v srdce věřicich a v nich siln a statečnost roz
hojňuje, aby v boji duchovním mužně dovedli bojovati a nej
krutšim protivníkům odolati. A tuto se tedy dává na jevo, že
žádným strachem, žádnou ostýchavosti, kterýchžto hnuti úkazy
nejvice objevuji se na čele, nedaji se odstrašiti od svobodného
vyznání jména křesťanského. Mimo to slušelo jistě, aby na nej
přednějším oudu těla znamení to bylo vytištěno, kterým ro
zeznává se křesťan od ostatnich, tak jako voják svými oznaky
se liší od jiných“ **),Pomazání děje se ve způsobu kříže, jakož
vůbec každý úkon milostidárný v tomto způsobu se vykonává,
„poněvadž křiž ono znamení jest, kterým křesťanská duše od
jiných se rozeznává.“

„Potom toho, jejž pomazal a biřmoval, biskup rukou zlehka
ve tvář udeři, aby pamětliv byl, že jako statečný bojovník
hotov býti má, mysli nezlomnou pro jméno Kristovo snášeti
všeliké protivenství. Naposledy pak pokoje se mu žádá, aby
věděl, že přijal plnosť milosti boží a pokoj, kterýž převyšuje
všeliký smysl“ ***). Provází se pak tento obřad slovem „Pokoj

*) Catech. Rom. P. II. c. 3. gu. 8. 9. v překladu od Zykmunda.
**) Ibid. gu. 29.

***) [bid. gu. 2.
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s tebou“, poněvadž pokoje vítězstvím se dobývá, vitězství pak
bojem.

Za starých dob přinášel s sebou každý biřmovanec bilou
pásku lněnou, kterouž ovázal si čelo hned po biřmování, až
by křižmo vyschlo aneb otřeno bylo. Nyni obyčej tento již
vůbec přestal.

4. Dokonav službu svou, očišťuje a omývá sobě biskup
ruce, a zatím zplvá anebořiká se antifona: „Confirma hoc Deus“
atd. Uděliv Ducha svatého a posilniv nových bojovnikův, učinil
Bůh veliké věci osadě a celé cirkvi; protož 1 pozdvihuje se
chvalozpěv osady a cirkve, obsažený v prosbě, aby Bůh za
choval dilo své a je utvrdil na oslavu jména svého a na prospěch
cirkve.

Téhož obsahu a významu jest 1 slavná modlitba, kterouž
potom řiká biskup odloživ prve mitru, stoje a obrácen jsá
k nově biřmovaným, na kolenou klečicíim: Aby Duch svatý
v srdci biřmovaných bydliti a je ve chrám své slávý dokonati
ráčil. Svatý úkon zavírá se požehnáním, jehož biskup naposledy
uděluje; význam jeho jest: budou-li biřmovaní věrně působiti
s milosti Ducha svatého, budou stále viděti dobré věci Jeru
Salema, pokoj, radost a spravedlnost, a podil jejich bude život
věčný. — Rubrika pontifikálu nařizuje, aby nikdo z biřmo
vaných neodcházel, dokud by neobdržel požehnání, jehož udě
luje biskup, když byl všecky biřmoval.

III. Disposice přijimatelů.

1. Za prvnich dob cirkve udělováno bylo svátosti bifmo
vání zároveň se křtem, poněvadž obyčejně jenom dospěli se
křtili a také větším dilem jenom biskupové křtem posluhovali,
a poněvadž by v tehdejších poměrech byli jinak mnozí bez
biřmování zůstali. Když pak později také kněžím dovoleno
jest křtiti, povstalo samo sebou, že obě tyto svátosti se od sebe
oddělovaly; z významu biřmování pak vyvinula se přirozeně
praxe cirkevní, dle kteréž udělováno svátosti té pouze dospělým
již k uživáni rozumu. Starobylý řádzachoval se v latinské cirkvi
jenom když biskup dospělého křti; řecká cirkev až podnes trvá
při starém řádu, spojujic biřmování se křtem.

*) Cone. Prag. I. c. str. 123. Schwetz, Theol. dogm. vol. III. edit. 5
str. 204.
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O věku, v kterém sluší katolikům přijimati svátost biř
mováni, pronáší se cirkevní sněm pražský takto*): „Ačkoli se
každému pokřtěnému posluhovati může biřmováním, přece méně
prospívá, když by se to dálo dříve, nežli ditky dosáhly užívání
rozumu. Biřmování zajisté nejprve k tomu jest ustanoveno,
abychom skrze ně opatření a připraveni byli, když by nám
bylo podstoupiti boj za víru Kristovu; k takovému pak boji
nikdo za schopné pokládati nebude ditek těch, kterým se ještě
nedostává uživání rozumu. Ditky k užívání rozumu již došlé,
kterým se častěji naskytá přiležitost k této svátosti, nebuďte
bez důvodné příčiny voděny k tajemství sv. křižma, dokud by
se byly prvního přijimání nesúčastnily; a zase nesluší s biř
mováním odkládati za 14. rok věku, aby mládí nevstupovalo
na bojiště tohoto života mdlé a nebylo vydáno porážce tim
smutnější, čim krutější jest boj, kterýž mu 1 vlastní křehkosti
neznalost zavaluje, i klamna spůsoba světa a svůdců lesť proti
němu podniká. Avšak ani na venkově, kdež neposluhuje
se tolik často biřmováním, nesluší snadno připouštěti ditek,
večeře Páně dosud nepožívajiciích ; neboť nešetři-li se opatrnosti
této, může se přihoditi že by pro slabou věku svého paměť
zapomněly na přijaté biřmování a znova jeho žádaly, což při
hoditi se může tím snáze, když záhy opouštějí dům otcovský“ **).

Blbí mohou biřmování dosáhnouti, jsou-li pokřtěni; neboť
na rovni jsou s dětmi nedospělými ***),

Vyloučení jsou, kromě nekatoliků, lidé zlopověstní, dokud
by se nepolepšili, všickni dospěli, kteři neznají počátků kře
sťanské víry.

2. Stav duše, v kterém tuto svátost přijímati náleží, ně
zbytně žádá bedlivé připravy a pilného vynasnažení, aby člo
věkem samým nic toho nescházelo, což by jednak za přirozený
základ milosti nadpřirozené sloužilo, jednak o té uctivosti svěd
čilo, s kterou člověk přistupuje k tajemství tomu.

K dostatečné přípravě a disposici náleží: a) Aby důkladně
vyučen byl o základních pravdách křesťanského náboženství

*) Conc. Prag. I. c. str. 123. Schwetz, Theol, dogm. vol. III. edit. 3.
str. 264.

**) Pakli někdo, věda o přijatém již biřmování, opětně tuto svátosť přijal,
podléhá svatokrádež jeho i trestnímu zákonu rakouskému, a sice dle $ 122.
jakožto rušení víry a dané pohoršení, a také dle S 197. jako podvod. K žalobě
úřadní (protož i nekolkované) oprávněn jest farář, kterýž podává ji krajskému
soudu.

+) 9, Alph. Moral. l. 6. tr. 2. n. 80.
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zvláště pak o svátosti biřmování. b) Aby, čisté svědomi maje
ve stavu posvěcujici milosti se nacházel; a protož vyznávají
se dospělí prve ze hřichů svých. anebo aspoň lítost pravou nad
hříchy těžkými vzbuditi povinni jsou, pakli v ně upadli*).
c) Horlivá modlitba a konání skutků dobrých, po přikladě sv.
apoštolů, kteři o samotě prodlévajíce modlitbami a posty se
připravovali na Ducha svatého. d) Mnohé sněmy ocirkevní, a po
dobně také sněm pražský, nařizují za důležitou -čásť připravy
také přijetí velebné svátosti.

Připrava těla žádá vnější slušnosti a čistoty těla i oděvu;
a protož náleži, aby nejen biřmovanci, ale také kmotři a
kmotry jejich slušně, ale i po křesťansku prostě odění byli,
muži ozbrojení aby prve zbroj odložili. „Ženské buďte vzláště
za této přiležitosti slušně a velmi počestně oděny, a pokrýva
ji- hlavy, pokládejte na ně jenom závoj anebo roucho jiné tak
prosté a ploché, aby také ruku položiti mohl biskup na hlavu,
když čelo maže. — Čelo mužských prázdno budiž vlasů, čelo
ženských pak bez věncův a jiných okras podobných zůstávej“ *).

Pontifikál římský praví, že by měli biřmovanci lačni
býti (deberent esse jejuni); neni však to přikázání, ale jenom
rada. —

IV. Povinnosti duchovního správce stran
biřmování

Povinnosti duchovního správce ke svátosti biřmování
záležeji ve svědomitě pěči, aby všem předpisům církevní kázně,
pokud se týkaji této svátosti, náležitě vyhověno bylo, a jmeno
vitě aby nikdo nepřistupoval, koho cirkevní zakonové vylučují
aneb kdo nemá dostatečné disposice, aby tu svátosť hodně
přijal. Kromě tcho zvláště porouči duchovním správcům cirkev,
aby vnější dobrý řád na starosti měli, o něm záhy dostatečně
poučili a potom při biřmování samém o jeho zachování svědo
mitě se vynasnažili.

1. Povinnosti duchovních správců před biřmováním. Jak
mile oznámen jest faráři čas, kdy bude biskup na osadě
biřmovati, náleži jemu pozvati a povzbuditi těch, kteři této

*) Komu ve zpovědi rozřešení zadrženo, tomu by se obzvláště vynasna
žiti bylo, aby vzbudil dokonalou lítosť.

+) Conc. Prag. I. c. str. 12.
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svátosti ještě nepřijali a věkem k ni už dospěli, aby neob
meškali vzácné přiležitosti k dosažení milosti tolik prospěšných
a potřebných k životu křesťansky spravedlivému. Náleží také
napomenouti rodiče a domácí hospodáře, aby dítky a čelediny
netoliko ku přijetí svátosti poslali, ale také jim dovolili a při
kázali účastniti se přípravného poučování a těch pobožnosti,
kteréž konati budou společně všickni bifmovanol.

Potom bude povinnost duchovního správce, aby podle
jména , příjmení a obydlí sepsal všecky ty, kteři již dospěli
k této svátosti, a také ustanovil k potřebnému poučení tolik
času přihodného, že by každému možno bylo opatřiti sobě
anebo v duchu obnoviti ty vědomosti, bez kterých náležitá
disposice sotva by možna byla. Ditky školní ovšem nejsnáze
a nejlépe ve škole připravuje; ostatním pak bez pochyby na
každé osaděmožno bude ustanoviti po několik neděli jistou hodinu,
v kterou by se na společné vyučování sejiti měli. — Základní
pravdy o povolání a vykoupení člověka, o milosti boži, o po
světiteli Duchu svatém, o svátostech vůbec atd. jsou za úvod
k vlastnimu poučení o sv. biřmování a připravě duše k této
svátosti.

Biřmováním doplňuje se křest, ono jest tajemství posily
k boji proti nebezpečenstvím a překážkám, ježto vlastní žádo
stivosť a svět křesťanu zavaluje, věrné ostříhání úmluvy křestní,
věrnou přichylnost k víře a církvi jemu ztěžujice. Protož
1 vlastní příprava na svátost biřmování připojuje se k náuce
o křtu a zejména ku křestní úmluvě a vykláda se, kterak
věrné plnění povinnosti, jimžto se člověk na křtu podvolil,
tim více ztěžuje se, čim se více probuzuje žádostivost, kteráž
rozum zaslepuje a vůli za sebou táhne, a čim vice člověku ve
známost přicházejí křivé, náukám Ježíše Krista odporné zá
sady a zlé, svůdné příklady, čím více k němu se přibližují vá
beni a vnadysvěta, on pak ve pokušení vchází, aby nenále
žitým ohledům lidským a chabé bázni obětoval své pře
svědčení a svůj posavadní návyk dobrý. Nebezpečenství a
překážky, ježto se apoštolům stavěly v cestu v konání jejich
úřadu, dobře se tu hodi za podobnost ku znázornění této
pravdy.

Na zakladě tomto netěžko jest důvoditi, kterak velice
potřebi jest člověku vyšší pomoci, světla 1 posily, aby vedle
svého slibu křestního viru zachoval, ji přes všecku svoji sla
bosť i přes všecky překážky pocházející od těla a světa jako
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věrný Kristův bojovník, statečně vyznával, podle ní živ byl a
v ni jednou šťastně umřiti zasloužil.

Ukázav tuto nezbytnou potřebu nadpřirozené posily, při
kročuje na základě katechismu k vlastní náuce o biřmováni,
kteréž člověku poskytuje skutečně, čeho potřeba tolik patrně
vysvítá. Všecky pravdy, o kterých na přípravném vyučování
jednati třeba, poskytuji zároveň příležitosti, aby poučovatel se
vynasnažil vzbuzovati nábožná hnutí, svaté úmysly a žádosti
a vůbec takové smýšlení pěstovati, s kterým by duše každého
přijimatele býti mohla jako role dobře upravené, aby se ujalo
simě Ducha svatého a vzrostlo v žeň bohatou. Na připravě
skrze důkladné a dojemné poučování skoro všecko záleží a
protož 1, kde by se ji nedostávalo, ne snadno bylo by očeká
vat od přijimatelů takového spolupůsobení k dosažení milosti
a s dosaženou, bez kterého subjektivná půšobnosť svátosti jenom
slaba jest, anebo nijaká. Žádný svědomitý pastýř nepokládá
sobě za obtiž, aby celé týdny, ano i měsíce obětoval na po
učení a přípravu děti, když tyto mají po prve účastny býti
svátosti pokání a oltářní; s velikou pečlivostí děje se poučo
vání a příprava též, nežli se dospělý pokřti. To všecko jest
ovšem náležitá 1 potřebná věc a za takovou také vůbec uznána,
poněvadž toho žádá 1 sama povaha těch svátosti 1 veliký vliv,
jejž má přijetí jejich na budoucí život člověka. Když ale do
cházi E tomu, aby pokřtěný a již dospivajíci člověk vědomě a
svobodně obnovil a ztvrdil úmluvu křestní, aby křtěn byl
ohněm Ducha svatého: tu dojista nemůže příprava ku svátosti
jenom jednou za celý život přijímané spoléhati a přestávati na
pouhém a snad ještě suchopárném výkladu několika vět náuč
ných o biřmování, jakž obsahůjí se v katechismu.

Duchovní správce jest odpověden z toho, aby nedbalosti
a vinou jeho nikdo z osadníků nepřistupoval k biřmování ne
maje dostatečných vědomosti o pravdách viry křesťanské vůbec
a zvláště o této svátosti. Protož také povinen jest přesvěděiti
se o tom skrze otázky, kteréž předkládá buďto při společném
vyučování všech anebo soukromí jednotlivcům, kteří se pro
dobré příčiny nemohon v něm účastniti. Na takové jeho pře
svědčení spoléhá se biskup, bera za dostatečnou záruku lístek
biřmovací, na kterém duchovní správce podpisem jména svého
dotvrzuje, že dostatečně vyučen jest člověk, jemuž listek byl
vydán.
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K vydávání lístků biřmovacíchoprávněn jest netoliko farář
a pomocnik jeho, ale oprávněni jsou též katechetové a vůbec
všickni katolišti kněží, ačkoli nijak neprospívá důležitému
svazku osadnímu, vydává-li je některý kněz lidem, jižto by
bez obtiže mohli pastýři svému se ukázati Avšak odpověden
jest, ne méně nežli farář, každý kněz, který vydává listek
biřmovaci a protož nesluši mu vydati ho, dokud nenabyl jistoty,
že skutečně shledává se, co podpisem lístku ztvrzeno bývá.

Lístky biřmovaci nechat obsahují křestní jméno, přijmení
a obydli biřmovancovo, jména i obydlí rodičů a kmotrů;
opatrnosti této nevyhnutelně třeba jest, poněvadž jinak by
nemožno bylo zadost učiniti zákonu církevnímu, kterýž přl
kazuje správné vedení matriky biřmovaných*).

Aby sobě biřmovanci zvolili nové jméno vedle křestního,
jet dovoleno, avšak neni přikázáno **).

Jakkoli důkladné poučování a spojované s ním probuzo
vání svatých citův 1 úmyslů za nejdůležitější čásť přípravy po
kládati sluší: nicméně tato na něm samém nepřestává. Du
chovní správce dává na ruku a radi, jaké pobožnosti a dobré
skutky by jednomu každému soukromi slušelo konati, aby svou
duši náležitě připravil, koná s nimi, pokud jemu možno jest,
pobožnosti společné před počátkem a na konci každého 7yučo
váni, dbá všemi způsoby, aby hodně přijal svátosť pokání
a oltářní. slovem, neobmeškává ničeho, ježto by se dle povahy
času a mista nejlépe hodilo k disponování biřmovanců. Leckde
bude moci horlivý duchovní správce způsobiti, aby všickn biř
movanci společně provedli skutek milosrdenství na některém
člověku zvláště ubohém, anebo aby na potřeby cirkve obecné
anebo chrámu osadního almužnu věnovali s tim úmyslem, že
raději ujmu sobě učiniti chtěji v některých dovolených a sluš
ných radostech, obzvláště na den sv. biřmování.

Poučování však a povzbuzení nepřestává pouze na biřmo
vancich, ale také vůbec k osadě celé přihliží. Biřmování ně
kterých členů svých zajisté považovati náleži celé osadě za
společnou důležitost, a zvláště rodičové, kmotři a hospodářové
povinni jsou napominánim, modlitbou a bdělosti svou napomá
hati k disposici biřmovanců a disponovati také sebe, aby znova

*) Cone. Prag. str. 126.
**) Confirmandus praeter nomen suum baptismale polesť aliud nomen

Sancti sibi imponi curare. S. R. C. 20. září 1749.
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vzbudili v sobě milosť, kteráž jim byla již dána skrze vzklá
dání rukou biskupových.

2.. Povinnosti duchovních správců za biřmování. Na den
svatého biřmování nejprve o to pečovati náleží, aby jak
biřmovanci tak i kmotrové jejich ve chrámě již se nalézali,
když biskup první modlitbu řikati počíná. Podobně také nále
žitá věc jest, aby neodcházeli z chrámu, prve nežli biskup zá
věrečného požehnání udělil; poněvadž pak velmi často pro ná
val lidu a nedostatek mista nesnadno jest, aby všickni v chrámě
zůstali, budiž vhodným způsobem postaráno (znamením na zvon),
aby všickni zvěděti mohli, kdy požehnání toho se uděluje, a
ku přijeti jeho se dostaviti.

Jest-li se biřmovancům odebrati do chrámu ciziho, sluši,
aby kráčeli všickni společně procesím, nábožně se modlice,
anebo také střídavě pisně duchovní prozpěvujice. Nelze-li du
chovnímu správci samému, aby je vedl, vlož aspoň rodičům a
kmotrům na srdce, ktérak by o pěkný pořádek a náležitou po
božnosť sami dbáti, mladší k tomu přidržovati a sami jim po
cestě za příklad býti měli. — Pokud možná duchovnímu správci
tak učiniti, prospěje biřmovancům velice, pakli ještě v poslední
době koná s nimi ve chrámu nábožné modlitby a vzbuzování
cnosti křesťanských.

Když biskup již uděluje biřmování, pečuje duchovni správce
spolu s některými muži vážnými, kterých byl již prve k tomu
požádal, aby vzorný pořádek byl ode všech zachován. Kde
řeba jest napominati anebo snad pokárati, děj se to velmi
slušně a mírně; neboť hněvivé domlouvání atupeni nesrovnává
se nijak s posvátnou dobou, vážné slovo a vlidné napomenutí
obyčejně dostaču,e lépe nežli vášnivé hany, kterými napomi
natel sám ruši váhu slova svého. Nepořádky nejlépe lze přede
jíti, dává-li záhy osadníkům napomenutí a poučení jaké pobož“
nosti společné konati se budou za celý ten čas, co udělování
svátosti potrvá; neboť aby se 1ak dálo, nařizuje cirkevní sněm
pražský řka: .A poněvadž láska k tomu vybizi, aby ti, kteří
znamením Páně již znamenánia posilou duchovní opatření jsou,
modlitbami svými a nabožným přáním za podporu byli novému
šiku válečnému, jenž k boji se ozbrojůje: nechať v tu dobu,
když biřmovanci mazání jsou svatým křižmem, nábožné pisně,
žalmy a chvalozpěvy ve chrámu se zpívají anebo se růžencová
modlitba koná“*).

*) Conc. Prag. str. 125.
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3. Když jest biřmovánídokonáno, náleži duchovnímu správci
aby společné modlitby na poděkování konal s biřmovanými,
pakli mu možno jest učiniti tak; nemůže-li s nimi, nechat konaji
pobožnost takovou sami buďto každý soukromě anebo všickni
společně podle napomenuti a navedení, kteréž jim v čas při
pravy dáno a vštípeno bylo. — Na připravě poučil duchovni
správce také o tom, jak by se po biřmování vůbec měli zacho
vati a varoval obzvláště, aby nestřidmosti anebo neslušnými a
nebezpečnými veselostmi nezlehčovali vzácné svátosti hned po
přijetí; sám a skrze jiné bdi po biřmování, zdali napomenutí a
výstrah jeho se šetři.

Listky bířmovacípovinen jest duchovní správce ihned na
misto náležité ukliditi a podle nich, co nejdříve lze, do matriky
biřmovaných zapisovati. Pakli se v jednom chrámě biřmovanci
ze dvou nebo několika osad sešli, třeba jest, aby listky byly
podle osad rozděleny a dodány duchovním správcům, jichž
se týče.

„Aby památka na dary, kterých Duch.svatý skrze biřmo
vání hojně uděluje, častěji se obnovila, uctivosť k této svátosti
se vzmáhala a sila k odpiráni ďáblu a úkladům jeho se oživo
vala: vzbuzujte. duchovní správcové při letnicich a na jiné při
hodné svátky křesťany již biřmované, aby vděčnou mysli vzpo
minali darů, kteréž obdrželi, aby ochotně podnikali zápas,
k němuž povoláni jsou a statečně bojovali boj Páně, ku kterémuž
ozbrojení jsou“ *).

*) Cone. Prag. str. 127.



Hlava III.

Vyučování pastýřské.

8 40. Účel a důležitost jeho; povinnost k němu.

1. Vyučování pastýřské jest veřejné zvěstování slova božího
skrze orgány, kteři k tomuto dilu řádné poslání od katolické
cirkve mají: skrze biskupy, kněze a diakony.

Účel pastýřského vyučování jest náuku křesťanskou-tak
předkládati a vštěpovati, aby se v posluchačich budil a pěstoval
křesťanský čivoť, který ku věčné spáse vede. Dosahování účelu
toho přirozeně závisl na dvojí stránce; třeba jest totiž a) aby
lidé náuku křesťanskou jakožto pravidlo a ředidlo života kře
sťtanského dostatečně poznávali, ve víře utvrzováni byli (stránka
poučná) ; b) aby tuto náuku srdcem a svobodnou vůlí objuli u víře
živé a lásce činné (stránka vzdělavací neb paraenetická).

K oboji této stránce přihližeti s pečlivostí rovnou povinno
všecko vyučování pastýřské vůbec. V jednotlivých přednáškách
může povaha předmětu, zvláště pak nejbližší účeljejí způsobiti,
že stránka poučná převládá; ale jak by koli převládala, přece
stránky vzdělavaci nikdy zanedbati nesluší, protože každá pravda
křesťanská k bohumilému životu směřuje a jistou povinnosť
věřicím ukládá. Naopak může v jednotlivých přednáškách pře
vládati stránka vzdělavaci, tak že poučení jenom prostředek
jest a základ, aby se působilo v mysl a svobodnou vůli vě
řicích. Vedle toho, jakž převládá jedna neb druhá stránka
účelu povšechného, rozeznávají se duchovní přednášky náučné
a paraenetické.

Kázaní náučná jsou duchovní přednášky, ve kterých
o pravdě náboženské tim směrem se jedná, aby posluchači
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jasně a důkladně ji poznali a zároveň i nakloněni byli věrou
pevnou ji držeti a za pravidlo života svého ji považovati. Ká
zaní náučné domáhá se při dospělých, pravdu křesťanskou již
znajicich křesťanech téhož dvojího účelu, ku kterému katechese
pracuje při ditkách: poučuje totiž a vzdělává k životu křesťan.
skému (má stránku poučnou a vzdělavaci). Poučení jest tu
podstatná a spolu i větší a přednější čásť úlohy jeho. Pro svůj
obsah a směr, podobný katechesiím, nazývá se náučné kázaní
též katechetické ve smyslu širším, protože skoro týmže způ
sobem, arci výbradně formou akroamatickou, stále vykládajíc,
odůvodňujic a na posluchače obracejic, rozbirá svůj předmět
jako katechese pro dítky. Může ovšem i katechismus za podklad
miti a v tomto případě mohlo by se nazývati katechetické
v užším smyslu. Řeči katechetické a homilie prvých věků kře
stanských jsou skoro vesměs přednášky poučné.

Kázaní paraenetická jsou ducho vni přednášky, ve kterých
buďto nějaká obecná pravda zjevená, pokud se výhradně týká
života křesťanského, nebo některé zvláštní dobro či zlo řádu
nadpřirozeného (mravní dobré a- mravní zlé), některá podstatná
stránka smýšlení křesťanského tím směrem se předkládá, aby
posluchači nakloněni byli k úmyslu rozhodnému, k činnému
„milování dobra nebo nenávidění zla.

Hledice ku předmětu rozeznáváme dvě kategorie kázani
paraenetických, jakož výměr sám již ukazuje. — Obecnépravdy
jakožto úkoly pro kázaní paraenetická první kategorie, ježto se
výhradně týkaji života křesťánského, s mnohých stran vliv
na něj provozujice nebo jej celý ovládajice, jsou asi tyto: Učení
o hříchu vůbec atrestech za něj, o smrti, pekle, soudu zvláštním,
těla vzkříšení, soudu obecném,o cili člověka a všehomira, o životě
věčném, o milosrdenství božim, o lásce boži k nám, o mukách
a smrti Ježíše Krista, o působení Ducha svatého a t. p. Na př.
hříchu těžkého se bojme jakožto největšího zlého, protože a) Boha
nejvýše uraží, b) člověku nejvíce škodí. Účel přednášky té byl
by: vzbuditi bázeň hříchu těžkého a pevný úmysl, varovati se
ho pečlivě.

Druhá kategorie přednášek paraenetických jsou ty, ježto
maji za předmět jednotlivé čili zvláštní body ethiky křesťanské
nebo skrze které chce kazatel posluchače k tomu dovésti, aby
buďto jisté přikázaní zachovávali, jistou povinnosťplnili, jistého
prostředku milosti nebo spásy náležitě užívali, jisté smýšlení
chovali — nebo jistého hříchu se varovali jisté převrácenosti
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se odřekli, jistého nebezpečenství mravního, příčiny aneb pod
nětu ke hřichu se vystřihali (kázaní mravoučná).

Předměty, ježto úkolem kázaní paraenetického býti mohou,
lze ovšem také bratil za předmět kázaní náučného; rozvoj bude
tu a tam jiný, jakož samo sebou vysvítá z ponětí o kázaní
náučném a paraenetickém.

2. Důležitosť vyučování pastýřského vysvítá dostatečně
z účelu jeho. Jako zjevení boží vůbec bylo první počátek
a základ ku smiření mezi Bohem a lidmi, tak i v pravé
cirkvi jest pastýřské vyučování skrze řádné cirkevní orgány
počátek a základ veškeré duchovní správy. Vyučování toto
zajisté otvírá dospělým nevěřicím cestu k cirkvi, do kteréž
potom vcházejí skrze křest. Vyučování pastýřské vede i po
křtěné ditky ku poznání a milování toho, na jehož jméno po
křtěny jsou, vzdělává je za dospělé křesťany, kteří by ze své
viry počet výdati uměli a věrou také svůj život všechen spra
vovali ke cti boži a svojí spáse.

A jako jest vštěpování slova božího základ a počátek
dalšího působení pastýřského, tak i veškeru duchovní správu
stále provází a tato v mižádném oboru svém bez vyučování
ostáti nemůže. Bez poučováni zajisté, bez napomínání a vzbuzo
vání slovem božim nebylo by spasitelné konání úřadu kněžskéhoapastýřskéhonijakmožno| Hlásanéslovobožíbývá
prvou přičinou, že poznávají se a na cestu dobrou se obracejí
zbloudilí a hříšní; slovo boži také povzbuzuje jich, aby doko
nali nápravu života.

Skrze vyučování pastýřské udržuje pastýř ovce své v ob
živné jednotě viry s Kristem a cirkvi jeho, připravuje k ú
častenství spasitelnému v životě církevním, vzbuzuje a pomáhá
ku věrnému spolupůsobení, ukazuje nebezpečenství duchovního
života 1 varuje před nimi, oznamuje prostředky, kterými se
utvrzuje spravedlnost a svatý život. Všecky kroky pravého
duchovního pastýře provází spasitelné slovo; on všude jest
učitelem, tu všeho lidu veřejně, tu zase jednotlivců soukromí.

Vyučování pastýřské nemůže pro nižadného křesťana,
dokud živ jest na zemi, ukončiti se tak, aby jeho dále již
nebyl potřeben; jako jest mu počátkem a základem záslužného
života křesťanského, tak 1 jest mu světlem na cestě k nebesům,
varovatelem a vzbuzovatelem, aby svět neopanoval rozumu a
srdce jeho.
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3. Aby duchovní správcové bedlivě a svědomitě zastávali
úřad učitelský, k tomu je váže již sam účel a sama důležitost
vyučování pastýřského. Avšak 1 zákonové církevní nepřestávají
se odvolávati k rozkazu Páně o vyučování všech národův a
kázaní evangelia všemu stvořeni“), ku svědomitému plněni této
svaté povinnosti slovy důtklivými napominajíce, ano 1 pokutami
přidržujice. Sněm Trid. (sess. XXIII. de ref. c. 1.) vyhlásil
zřejmě, že rozkaz Páně o vyučování lidu těm plati, kterým
duchovní správa poručena jest, a ve třech zasedáních (sess. V.
de ref. c. 2., XXII. de sacriť. Missae c. 8, XXIV. de ref. c. 7.)
rozkazuje, aby duchovní správcové vyučovali ve dny nedělní
a zasvěcené sváteční, v čas adventu pak a čtyřicetidenního
postu buďto každodenně anebo třikráte za týden, kdyžby za
potřebno uznali biskupové.

K určitým nařízením sněmutridentského táhnou se všecka
pozdější ustanovení sněmů cirkevnich a biskupů, dle potřeb
1 poměrů časových dávajíce rozkazy podrobné. Sněm provincie
české r. 1860.konaný schvaluje kázani odpolední v čas adventu,
postu a v měsíci květnu a klade váhu na kázaní mimořádná,
ku kterým důležité události časové a mistní dávají vhodnou
přiležitosť **),

S 41. Pastorální didaktika. Homiletika. Rozvrh.

1. Obsah a cil pastýřského vyučování jest věc dana, po
sitivná, od které uchýliti se nelze. Avšak aby se cile skutečně
dosáhlo, aby náuka křesťanská k obecnémucili veškeré pasto
race na jednotlivých osadách platně přispívala a v jednotlivcich
působila, co působiti sama sebou schopna jest, to zaleži vedle
milosti boži na duchovním pastýři, jak ochoten a schopen jest
působiti s Duchem svatým skrze slovo boží. Jaký ten jest,
jenž slovu božímu vyučuje a jakým způsobem vyučuje, — to
k působnosti slova božího velice pomáhá anebo ji velice pře
káži. A protož cirkev velikou péčiobrací k vyučování pastýř
skému, toho dbajic, aby, co na orgánech jejich jest, pť.sobnosti
slova božiho nejen se nepřekáželo, ale co nejvice pomáhalo.

*) Mar. 16, 15. Mat. 28, 19.
**) Conc. Prov. Prag. Tit. II. c. 5, str.52. Synod. I. dioec. Budvic. Stat.

10, 20. Synod. II. Budv. Stat. 4, 5.
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O způsobu čili methodě vyučování pastýřského platí nej
prve určitá nařizení cirkve a zásady s duchem jejím svorné.
Avšak způsob, jakým vůbec vyučovati lze prospěšně, jest
1 předmět přirozeného poznání lidského, a protož i způsob vy
učování pastýřského spravuje se také přirozenými pravidly a
zasadami, ježto se v lidské přirozenosti zakládají a zkušeností
se potvrzuji. Pastýřské vyučování spravuje se tedy pravidly a
zásadami cirkevnimi, poněvadž jest vyučování posvátné a po
sitivné, spravuje se pak i zásadami a pravidly přirozenými,
poněvadž také z přirozenosti ducha lidského se poznává způsob,
kterak v téhož. ducha skrze slovo působiti nejjistěji lze,

Veřejné a pospolité vyučování pastýřské jest buďto po
čatečné vyučování nedospělých u víře, zvláště ditek, a tu slove

katechese, anebo jest vyučování lidu věřiciho, a tu nazývá se
obecným jménem kázaní, také posvátná neb duchovní řeč, du
chovní přednáška.

Soustavné seřadění pravidel i zásad platných o veškerém
vyučování pastýřském slove pastorální didaktika. Tato dělí se
na katechetiku, kteráž jedná o způsobu, jak vyučovati nedo
spělé, a na homileliku, kteráž jest soustavný návod k veřejnému
vyučování lidu věřícího. Umění, hlásati slovo boží vedle úmyslu
cirkve, nazývá se výmluvnosť posvátná neb duchovní.

Znalost zásad 1 pravidel homiletických dobře hodi se du
chovnímu správoi také všude tu, kdež jednotlivce uči a vzbu
zuje; v podstatě zajisté vždy jednoho a téhož třeba jest, aby
se skrze pastýřské slovo k účelům pastorace zdárně pomáhalo.
A pro tuto příčinu jest homiletika velmi důležitá časť boho
slovi pastýřského.

2. Jsouc rávod k výmluvnosti duchovní, předkládá homi
letika nejprve, čeho na kazateli samém nezbytně žádati jest,
aby skrze vyučování pastýřské dušim prospěl. Hledíc ku věci
předkládá pravidla o předmětu pastýřského vyučování a těch
obecných jeho vlastnostech, bez kterých by vyučováním pa
stýřským skutečně býti a protož ani k účelu svému přispivati
nemohlo. Hledíc ke způsobu pastýřského vyučování, jedná ho
miletika o rozvoji předmětu, kterak shledávati myšlénky čl
látku k rozvoji předmětu a shledanou spořádati, jaké obecné
vlastnosti sluší slovnému vyjádření myšlének, kterak obsahem
i slovem vyhověti dvojí stránce obecného účelu, stránce po
učné totiž a paraenetické, pak jedná o formě řeči duchovních
a konečně o přednášce ústní.
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S 42. Spůsobilosť kazatelova.

Spůsobilosť kazatele záleží kromě řádného poslání ve
mravné dokonalosti, dostatečných vědomostech a svědomité při
pravě na každou přednášku.

1. Kterak mravní dokonalosť či svatost, zachovalosť a ne
úhonnosť všeho života, jakož ji žádá Bůh a cirkev na svých
kněžich (str. 38.), jest 1podminka požehnaného působení kazatel
ského: zvláště odtud vysvitá, že pokorná víra nejlépe učí roz
uměti věcem božským a že ku cnostem vzbuzovati, od hříchu
odvraceti nejlépe schopen jest, kdo sám cnost miluje, sám se
o ni namáhá, kdo sám pokláda hřích za největší zlé, jeho se
boji, jeho se uchovati dbá upřímně a stále. Aby káral nepra
vosti s apoštolskou svobodou, jenom ten osměliti se může, kdo
náruživosti sám nepodléha, hřiíchům hrubým oddán neni“).

2. Jako nelze dobrým, užitečným kazatelem býti bez
mravní dokonalosti, rovně tak nelze úkolu kazatelskému vý
hověti, nemá-li kazatel hojného pokladu vědomosti a neroz
množuje-li ho stále. Zvláště pak za těchto časů potřebí jest
kazateli důkladných vědomosti, poněvadž duch časový směřuje
po výtce ku vzdělání rozumu, blud a nevěra rouchem vědy a
vzdělanosti se zastirá, školami a četbou vzdělanosť 1 bludy ne
bezpečné do širších a širších vrstev se dostávají. Nemá-li ka
zatel důkladných vědomosti, nelze mu přednášky tím způsobem
upraviti, aby také vzdělanější obecenstvo uspokojil a vůbec lid
věřicí chránil proti zhoubnému vlivu lehkomyslných, převrá
cených zásad a všude rozsévaných bludů.

Neumělému kazateli jest úřad jeho za obtiž velikou, on
zastává jej velmi pracně a proto i pravé lásky k němu miti
nemůže. Kázaní jeho jsou mělka 1 prázdna, nezajimaji ani ka
zatele ani posluchačů ; neboť kde není s dostatek vědomosti,
ani myšlénekjadrných neni, jsou jen slova jalová, která nikoho
poučiti, nikoho vzdělati nemohou, pro která 1 pastýřské vy
učování vůbec upadá v nevážnost.

Nade všecko a nejprve ovšem třeba jest kazateli důklad
ného vzdělání bohoslovného ; bez takového zajisté nelze o vě
cech náboženských učiti jasně a důkladně, ani uvarovati se

+) Dieulin, Le bon curé II. chap.4. Schleiniger, Das kirchliche Predigt
amt, str. 46. a sld,

Skočdopole, Pastorálka 26
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mnohých poblouzení. Znalost pisem svatých, dogmatiky, li
turgiky, mravovědy a křesťanské ascese jest nevyhnutelně
potřebný základ, na kterém knězi možno vzdělávati se za do
brého kazatele.

Kazateli netoliko třeba jest věděti, co by měl mluviti, ale
také jak by nejlépe bylo mluviti, aby se účelu dosahovalo A
proto jest mu kromě vědomosti biblických a bohoslovných
třeba miti znalosť lidského srdce, lidi a života lidského vůbec ;
dobrou znalosť jazyka, kterým káže, býti povědomu čelných
pravidel řečnických a svědomitě připraviti se na každou před
nůšku.

Duchovni pastýř nemůže kázati pro lid a zejména ne
může předkládati správných a praktických nančení pro život
křesťanský, nezná-li srdce a života lidského vůbec*).

Dobra znalosťjazyka nezbytna jest kazateli. Jazyk zajisté
jest nejpřednější prostředek, jimžto duch působí v ducha ji
ného. Znalost jazyka záleží rovně tak ve znalosti mluvnice a
skladby, jako ve slovné hojnosti, aby každou představu jménem
pravým, jazyku tomu vlastním označiti uměl. Každý jazyk
má ve skladbě, kromé obecného a všem národům společného,
také svůj zvláštní způsob, kterým spojuje slova i věty. V těchto
zvláštnostech záleží, čemu duch jazyka říkáme. Duchu jazyka
toho, kterým káže, povinen jest kazatel věnovati zvláštní po
zornost; neboť kdo se dlouhá léta zabýval studiem jazyků ci
zich, snadno mate zvláštnosti jednoho se zvláštnostmi druhého
a protoitemný zůstává lidu obecnému, kterýž obyčejně jenom
svého přirozenéhojazyka uživaje, nejsnáze a nejlépe rozumi tomu,
co se správně v duchu téhož jazyka předkláda.

Zmalost čelmých pravidel řečmckých velice prospěšna jest
1 v řečnioctvíduchovním. Kde znalosti této neni, nemůže práce
kazatelská býti leč velmi namáhava, neobratna, nejista,. ve
mnohých stránkách nedostatečna. I velice nadaným kazatelům
překáží neznalost rhetoriky; shledává se zajisté, že poznávají
vlastní podstatu a celou vnitřní soustavu řeči teprve po mno
hém poblouzeni, ano že k poznání tomu aninedocházeji““). Při
kazatelich za výborné vůbec uznaných a zejména při svatých
otcich vesměs nalézáme, že znalost rhetoriky nebyla posledni
stránka jejich vzdělanosti a přirozené spůsobilosti, dějiny pak

*) Viz str. 209.
**) Nik. Schleiniger, L. c. str. 214. Benger, Pastoraltheolocgie I. 282.
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dosvědčují, kterak cirkevní sněmové, jednotliví biskupové, za
kladatelé a správci ústavů kněžských ke studiim řečnickým
vzbuzovali, je podporovali, za nevyhnutelnou potřebu kazatelů
je prohlašujíce. Svatý Augustin ve spisu svém „De doctrina
christiana“ (první to křesťanský návod k posvátné výmluv
nosti) přidržuje se rhetorických zásad Ciceronových.

Jako však vůbec u věcech praktických, tak podobně v ka
zatelství třeba jest vedle theorie také vzorův a pilného cvičeni.
Zaáleži-li kazateli opravdu na tom, aby se za dobrého kazatele
vzdělal, jest mu pozorně čitati některé z uznaných kazatelů
a dobřezkoumati, kterak autor pojal svůj předmět, kterak jej roz
vedl, kterým způsobem vykládá, kterak důkazy vede, který
zvláštní účel na očich má a kterak působí v srdce a vůli, aby
účelu dosáhl a kázaní skutečně prospělo cnostnému smýšlení
a životu křesťanskému

Aby kazatel ze svých studil a četby své trvalý užitek
měl, třeba jest mu pilně vypisovati a zaznamenávat. "Tose
děje nejvhodněji, snáši-li výtěžek četby ve zvláštních jen
k tomu cili ustanovených sešitech (promtuarium, silva rerum).
V těch zaznamenává jenom věci dobré, jichžto by s prospěchem
užitl mohl; mista krátká vypisuje celá, z delšich jenom trest
poznamenává, při každém pak cituje knihu a stránku, odkud
pocházejí. Mist ze svatých písem, Z%misálu, rituálu, breviáře
anebo z jiných kněh takových, které vždy bude mitl po ruce,
ovšem neni třeba vypisovati, ale postačuje pouze zaznamenati
slovo vřadné a při něm citovati knihu a misto, kdež myšlénka
jest vyjadfena.

Aby pak tyto zápisky nebyly poklad mrtvý, třeba jest
psati ke slovům vřadným, ježto jsou jako themata duchovnich
přednášek aneb náboženské pojmy; takováto vřadná slova
buďto se pišl na aršich pro každé pismeno abecedy zvláště
určených a vedle slova vřadného (na př. cnosť) klade se hned
výpiska s určitějšim označením obsahu jejiho (na př. krása
cnosti; záslužnosť jeji), — anebo vpisuje se do sešitů napořád
a dle abecedy zakládá se na jednotlivých listech rejstřík, v němž
při každém slově vřadném cituje se stránka zápisek.

Vedle studia theoretického a četby dobrých vzorů povinen
jest kazatel cvičit?se pilmě,dokud by veliké obratnosti nenabyl.
Za ovičbu dobrou již plati svědomité vypracování každé před
nášky. Kdo hned na počátku kazatelské dráhy své nedbale
pracuje, kázaní cizich leda jen s malými změnami používá, ten
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ani při dobrých schopnostech nemůže v umění kazatelském
prospivati. Jenom pilné a svědomité pracování pomáhá k tech
nické zručnosti a přináší také ten veliký prospěch, že kazatel
víc a více proniká veškeru náuku křesťanskou.

Ku vzdělání kazatele mnoho přispěti může poslouchání
jiných kazatelů, byť 1 na některém jenom shledal, čeho se
vystřihati náleži. Chyby jiných zajisté každý snáze pozoruje
nežli své.

Oddil I. Předmět a všecken obsah vyučování pastýř
ského; obecné jeho vlastnosti.

S 43. Předmět a obsah pastýřského vyučování vůbec a
jednotlivých přednášek zvláště.

Předmět a všechen obsah vyučování pastýřského vůbec
jest veškeré zjevení boží, slovo boží, jakož je předkládá cirkev
katolická: pismo svaté, všecko katolické učení o víře a mra
vech. A jako cirkev veškeré působení své na Kristu Ježiši za
kládá a ve jménu jeho posvěcuje, všude k tomu směřujic, aby
Kristus poznán byl a lid věřiciKrista následoval: tak 1 všecko
pastýřské vyučování k jedinému mistru Ježiši Kristu“) a jeho
cirkvi se táhne, jeho se všude dovolává, jej předkem a jediné za
učitele a vzor života bohumilého, za cestu, pravdu a život**)
hdu křesťanskému představuje, vedle slov sv. Pavla: „Nesoudil
jsem, že bych co jiného mezi vámi uměl, nežli Ježiše Krista,
a to ukřižovaného **“).

Cirkev rozhoduje ne pouze o pravdách vlastního zjevení
božího, ale také u veškerém životě svém, zejména skrze liturgi
a kázeň k tomu směřuje a působí, aby náboženství proniklo
veškerý život křesťanský,aby liturgie, kázeň, životy a příklady
svatých byly křesťanskému lidu za pomůcku a prostředek,
jimžto by všeliké náboženské jeho vědění, smýšlení a konání
se rozmáhalo, utvrzovalo a zdokonalovalo. A +rrotož 1 veškerá
bohoslužba, liturgie a kázeň církevní, životy a přiklady svatých,

*) Mat. 23, 8.
+) Jan 14, 6.

***) I, Kor. 2. 2.
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všickni prostředkové života náboženského jsou předmět a obsah
vyučování pastýřského.

Na rozdílném pojmenování, kterým se odboryjedné pravdy
a praxe katolické v bohoslovné vědě označují, zakládá se ob
vyklé rozdělování duchovnich přednášek v dogmatické, mravo
učné, biblické a historické, kázani neb chvalořeči o svatých, ačkoli
o nich všech jednostejně plati obecná pravidla homiletická a
mjak třeba není jednati o těchto rozdílech zvláště.

Dle zjevení božího ceni a soudí katolická cirkev též
náuky a zásady lidské, obecné mravy a obyčeje. Podobně i kře
stanský kazatel, ačkoli za přední úkol má, učiti o Bohu a vě
cech života nadpřirozeného, nicméně často nucen jest mluviti
v rozvoji předmětu o věcech života přirozeného, světského ;
pravda křesťanská zajisté jest ředidlo také života přirozeného,
pravdy boží třeba jest hájiti proti světu, uváděti ji u veškerý
život lidský, aby jej spravovala. Nadto 1 ku správnému rozvoji
duchovního předmětu, k vysvětlování, důkazům a důkladné
obraně pravdy nadpřirozené mohou leckdy dobřesloužiti pravdy
řádu přirozeného, čerpané z oboru vědomosti a zkušenosti
lidských.

2. Předmět kázamí jednotlivých slove v obecném znění
úkol, thema. Tento jest obyčejně zůstaven volbě kazatele anebo
některými okolnostmi vice neb méně určen, kazateli jako
předepsán (kázaní příležitostná).

Zvolený aneb jinak bliže určený úkol rozvinuje čili roz
vádi se v přednášce tak, aby každé jednotlivé kázaní k účelu
pastýřského vyučování nějak přispivalo.

Protož 1 jest kazateli přede všemi jinými věcmi na tom
se ustanoviti, jakého zvláštního účelu skrze svoji přednášku
dosíci žádá ©Majetedy úkol duchovní přednášky rozvinouti
či vypracovati, ustanovuje se kazatel nejprve na tom, že
zamýšlí zjednati posluchačům svým jasné poznání některé
pravdy náboženské anebo že vzbuditi chce v posluchačich jisté
smýšlení, n. př. uctivosť k velebné svátosti, jistý úmysl, na př.
konati svědomitě každodenní modlitbu a t. p.

Ustanoviti se, zvláště při kázanich paraenetických, na
určitém účelu, nežli se přikroči k vypracování úkolu, jest po
třeba nevyhnutelná ; maje účel konkretný na očích, může kazatel
všecky části a každou myšlénku tak pojmouti a předkládat,
aby všecko k jednomu konečnému cili směřovalo a k dosažení
jeho přispívalo. Nevytknul-li sobě kazatel účelu takového
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anebo nehleděl-li, prováděje úkol, ustavičně k účelu, snadno:
zachází na věci buďto cizorodé aneb neužitečné, pomiji věcí
nejvíce působných, předkládá 1 věci případné se stránky,
s kteréž málo vysvitají, málo váhy nabývají, ve srdce poslu
chačů nevnikají a protož 1 málo užitku přinášeji“).

V kázani paraenetickém, kteréž výhradně ku smýšlení a
životu křesťanskému přihlíži, jest zvláštní účel vždycky jenom
jeden, v kázaní náučném může kazatel, kromě poučení o pravdě,
1 několikeré povinnosti nebo rady praktické na srdce poslu
chačům klásti, pokud z náuky přednášené jako praktické do
lohy přirozeně vyplývají.

Pevně ustanovený zvláštní účel sam sebou žádá a k tomu
i vede, aby zejména v řečech paraenetických úkol přednášky
byl s jisté stránky tak pojat, že by jedna čelná myšlénka
v něm byla vytknuta, která k účelu přímo směřuje. Byl-li
úkol s jedné stránky pojat, ohraničuje a zužuje se takto, určuje
se blížeji podstatný obsah přednášky. Krátké toto a určité
vytknuti podstatného obsahu řeči slove předlohu, proposito.
Ohraničiti neb omeziti takto úkol nezbytně třeba jest; neboť
o každém úkolu lze s rozdílného hlediště jednati, jakož i při
každém jest možno, rozdilný účel si předložiti, a nevytknulo-li
by se, ku které jeho stránce a ku kterému cili praktickému
všecka pozornosť obraceti se bude, ani by možná nebylo vy
pracovati kázaní užitečné. Zvolil-li kazatel za úkol n. př. látosť
nad hříchy, ustanovuje se na cili přednášky své a spolu na
tom, s které stránky o lítosti jednati bude; chce-li posluchače
poučiti, které vlastnosti se na pravé litosti shledávají anebo
že,bez lítosti nelze hřichův odpuštění dojiti, vyloučeno již bude
všecko jiné učení o litosti a předloha bude zniti: O vlastnostech
pravé lítosti. Obecné znění „láťosť“jest úkol, „O vlastnostech
pravé litosti“ anebo: „Bez pravé litosti nelze hřichů odpuštění
dojiti“ jsou předlohy ; prvá se ustanovila zvláštním účelem,
aby posluchači byli o pravé lítosti důkladně poučeni, druhá
účelem, aby povzbuzení byli o pravou litosť prositi a se na
máhati. Ve případě prvém bude kázaní náučné, ve druhém
paraenetické.

Předloha. zvláště v kázanich paraenetických, má povahu

*) Schleimiger, I. c. str. 320. Jos. Jungmann, Theorie der geistlichen
Beredsamkeit, 2. Aufi. str. 117.



407

položky (thesis', jejiž pravdivosti dokazuje vypracování čili
rozvoj.

Vlastnostipředlohysprávné vysvitají z podstaty jeji a z účelu
jejiho; ona zajisté jest nejkratčeji vyslovený obsah řeči a má
ten účel, aby posluchači snáze mohli sledovati a pochopiti celou
přednášku. Protož i správná předloha jest:

a) jednotna t. j. obsahuje toliko jeden předmět (jednu ná
boženskou pravdu). Dva předměty obsahovati se mohou v před
loze, jsou-li pojaty s jednoho hlediště a takto uvedeny ve vnitřní
jednotu. Na př. „Bez víry a pokory nelze dojiti ku pravému
pokáni.“ Jednotnosť předlohy neruší se dvojím neb trojim vý
rokem ; na př.„Třeba jest nám polepšiti se rychle a upřimně.“ —
Vlastnost tato obzvláště důležita jest v kázanich paraene
tických.

b) Plodna t. j.vmni obsahuj se pravda, o kteréž něco váž
ného, k poučení a vzdělaní vhodného mluviti lze, aniž by třeba
bylo přibirati věci jinorových. Naopak ale nebudiž předloha
tuze plma obsahem, jenž by za dobu přednášce vyměřenou ne
mohl se tak předložiti, jak toho zvláštní účel řeči žádá.

c) Jasna, určita, prostě a krátce vyjádřena tak že by po
sluchači snadno a dobře porozuměti mohli o čem kázaní jed
nati bude.

d) Předloha neobsahuj v sobě ani slova ježto by se po
sluchačů nemile dotklo, buď proto, že by znění předlohy samo
ukazovalo na výtky, jež posluchačům dělati zamýšlí anebo že
odporovati může obecné náladě myslí nějakým případem krom
obyčejným spůsobené. Jest-li úkolem řečipravda obecnou věrou
člověčenstva posvěcená, na př. o bytnosti boží, o nesmrtelnosti
duše, nepronáší se předloha ve znění přimém, ale raději v pod
minečném čili jinak nepřimém, jako: „Rozvažujme, kterak
všecky věci vedou člověka ku poznání Boha,“ na mistě: Poznáme
(ukážu vám), že Bůh skutečně jest.

Při kázanich paraenetických důležito jest, aby kazatel
kromě předlohy a zvláštního účelu sobě vytknul ústřední my
šlénku, ktera ze spojeni předlohy a zvláštního účelu vyplývajic
jest jádro a podstata celé přednášky. V myšlénce ústřední na
bývá uvheoreticka předloha rázu praktického a vždy shrnuje
v obecném záhlaví pohnutky (důvody), které by srdce dojaly
a vůli naklonilý k tomu, co zvláštním účelem řeči jest; jedno
tlivé tyto pohnutky jsou pak ve vypracovaném kázaní body
neb části.
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Co by ústřední myšlénka řeči paraenetických byla, jasněji
vysvítá zpřikladů:

1. Ukol řeči: Soukromý či zvláštní soud.
Předloha: Soud po smrti jest jistý, ale doba nejistá.
Účel: Vzbuditi v posluchačích pevný a činný úmysl, že

upřímně dbáti budou, aby na smrť byli vždycky připraveni.
Ústřední myšlénka: Pošetilost a nezbytné zahynutí těch,

kdož nepamatují na konec a protož je nepřipravené zastihne
smrť nešťastná a soud přísný.

2. Úkol řeči: Utrpení a smrť Páně.
Předloha: Utrpení Páně a smrť jeho jest účinek hříchu.
Účel: Nakloniti posluchače, aby litovali hříchů svých a

potom se jich opravdově vystříhali.
Ústředná myšlénka: V utrpení Páně tolik těžkém a hořkém

poznáváme, kterak trestu hodny se činíme hřešice.
3. Úkol: Utrpení Páně.
Předloha: Kristus trpěl za nás
Účel: Vzbuditi důvěru v Ježíše Krista, Spasitele.
Ústřední myšlénka: Připojime-li se ku Kristu skrze víru

a pokání, nemůžeme zahynouti na věky.
Ústřední myšlénka jest věta prostá, jsou-li pohnutky jed

noho druhu, složená. jsou-li druhu dvojího.
Kde předloha sama již jest rázu praktického, není my

šlénka ústřední tolik potřebna, jako vedle předlohy theoretické;
protož 1 při kázanich, která mají za předmět dobro neb zlo
mravní (jak obyčejně se nazývají, mravoučná). nevýtýka se
ještě také ústřední myšlénka zvlášť; kde však vytknuta byla,
náleží vypracovati ústřední myšlénku, předloha pak jenom
krátce po částech svých rozvinovaná sloužil za návod a pří
pravu k rozvoji myšlénky ústřední po částech (čelných my
šlénkách) jejich *).

$44. Obecné podmínky, aby pastýřské vyučování prospělo.

Aby zvěstování slova božího bylo působno, t.j. aby svorně
S účelem veškeré duchovní správy zakládalo, budilo a pěstovalo
křesťanské smýšlení a křesťanský život a takto bylo v pravdě

*) Srovn Jungmann. I c. IL. str. 407, 418, 421.
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vyučováním pastýřským, k tomu třeba jest poučení rozumu
a vzdělání srdce i vůle. Poučiti prospěšně o věcech božských
a vůbec nadpřirozených může jenom ryzá pravda, předkládá-li
se jasně, srozumitelně, důkladně a ve svém vztahu ke skuteč
nému životu lidskému, prakticky. Avšak na poučení samém
přestávati nelze, poněvadž víra spasitelná ve smýšlení a skuteich
záleži; a protož třeba jest pravdu tak předkládati, aby srdce
1 vůle dojatv a nakloněny byly ku smýšlení a životu svornému
s vůli boží. Že pak člověk tim ochotněji pravdu slyší a skrze
ni se k určitému konání nakloniti dává čim ho tato vice za
jimá a čim šetrněji se mu vážné pravdy předkládají: třeba jest
nad to, aby pastýřské vyučování poutalo, zajímalo a prázdno
bylo všeho, ježto by nemilý dojem působiti, posluchače uraziti
neb odpuditi, srdce jejich od pravdy odvrátiti aneb proti ka
zateli nechuť a odpor vyvolati mohlo

Vedle těchto samozřejmých skutečnosti shledávají se za
podminky působného vyučování pastýřského: aby veškerým
obsahem svým bylo pravda; poučovalo jasně, prakticky a dů
kladně; aby směřovalo ku vzdělání srdce 1 vůle; aby poutavo
a zajimavo bylo; aby sobě opatrně a šetrně vedlo, zvláště třeba-li
předkládati pravdu nemilou anebo takovou, proti které posluchači
zaujati jsou

I Vyučování pastýřské budiž veškerým obsahem
svým pravda.

Jenom ryzá a plná pravda křesťanská může přispivati
k účelu pastýřského vyučování; a protož i kazatel jest po
vinen přednášeti pravdu jistou a celou.

Za neporušitelné pravidlo plati, aby kazatel nepřednášel
leč náuky, ježto se v cirkvi obecně a svorně drži, nezamital
a nepomijel, leč co nepravdivo, křivověrno aneb pochybno.

Kazatel zkracoval by slovo boži, když by pomijel ně
kterých důlžitých náuk, ježto snad protivi se lidem u viře
slabým, křesťanského mravu nedbalým, na př. zůmyslně se
vyhýbaje náukám o hříchu, 0 smrti, pekle, sebezáporu a t. p.
Byla by nepravá opatrnost a mirnosť, chtěl-li by takto vyho
věti lidem smýšlení světského; těmto zajisté nejenom některé
náuky, ale všecko evangelium překáží a toto-li samo jich ne
obráti, neoprávněná povolnosť a slabost dojista jich na pravou
cestu nedovede. Kněz katolický povinen jest kázati zjevenou
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pravdu bez ostýchu, kázati Krista ukřižovaného, nedbaje že
Židům za pohoršení jest a pohanům za bláznovství*).

U věcech mravoučných, pokud výrokem cirkve o nich
rozhodnuto není, povinen jest kazatel přidržovati se bohoslovců
v cirkvi uznaných, obzvláště sama-li nejvyšší autorita je vy
hlásila za vůdce bezpečné. Všeliké hovění změkčilému duchu
časovému na ujmu ryzé mravouky křesťanské (laxismus) jest
hřišno **).

Povinnost vyučovati pravdě ryzé a jisté zabraňuje kazateli
přičiňovati ku pravdám dogmatickým domněnky na sporu po
stavené, ani soudem cirkve ani vážnými autoritami nerozhod

nuté, předkládati lidu pouhé otázky školské anebo předměty
hlubokých badáni, na př. o předurčení, o vědomostech an
dělův a t. p.

V pastýřském vyučování nemaji svého mista události ze
života církevního a náboženského, nejsou-li na jisto postaveny,
zakládaji-li sena pouhé pověsti vůbec události a přiběhy, které
lehkověrnosť za pravdu béře a lidé zázraků žádostivi rozšiřují
obsah ještě 10zmnožujice. To platí zvláště o zjevenich, vidění,
extásich, které vždycky sluší přijímati s velikou nedůvěrou,
dokud by se o nich neprohlásila oprávněná církevní vrchnost.
Sněm trid. o těchto a podobných věcech přikazuje, aby za
pravdu se nebraly, dokud by jich biskup neprozkoumal a za
pravé neuznal *“**), Zázraky starého a nového zákona jakož
1 řádně osvědčené zázraky svatých poskytuji kazateli dokladů
nevývažných, aby utvrzoval u víře, vzbuzoval a pěstoval mrav
1 nábožnosť, důvěru ve přímluvu svatých.

Neopatrnosť v této věci choulostivé snadno může 1 samé
viře pravé na škodu býti; víra v zázraky skutečné, na kterých
spoléhá pravdivost křesťanského náboženství, oslabuje a pod
vraci se, pakli nerozvážlivě rozhlašuji se věci zázračně, ježto
zřejmou pečeť nepravdy na sobě maji, anebo se brzy za klam
aneb za pošetilou lehkověrnosť ukázaly.

Avšak 1 pravda sama by mohla na škodu býti, když by
se v leckterých věcech nešetřilo zdrželivosti rozsoudné. Tato
jest nezbytný doplněk pravdy. Jsoutě leckteré náuky v mravo

*) I. Kor. 1, 23.
+*) mzech. 13, 18.

**) Bess. XXV. „De invocatione Sanctorum...“ Dieulin, Le bon cenréII.
chap. 4. Vérité et discrétion dans la chaire.
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vědě, jako náhrada tajná (compensatio oceulta), o přivlastnění
cizi věci v největší potřebě. o kterých náleži pomlčeti u vy
učování veřejném, aby nebyly obraceny také na případy, ve
kterých již platnosti nemají. Nesnadno byslušelo přímo jednati
o hřišich proti 6. přikázaní božimu; kazatel voli za úkol či
stotu, kterýž předmět ovšem také dopoušti dostatečně promlu
viti o hříchu čistotě odporném, aniž by vyčital hříchy páchané
v manželství aneb mimo ně. Tyto a leckteré jiné náuky chou
lostivé náležejí do zpovědnice a tu ještě mluví se onich s ve
lkou zdrželivostí a jen kolik v jeůnotlivém případě nezbytná
potřeba veli.

Životy svatých předvádějí nám leckde výkony cnosti
neobyčejných, mimořádných, vice hodných podivu nežli násle
dováni; takových lépe jest nevzpominati, aby sé nedal podnět
bezbožným ku posměchu a rouhání.

Kazateli bedlivě střežiti se jest všeho přepínání, upříhšo
vání, rigorismu neoprávněného a všeliké jednostrannosti u věcech
dogmatických rovnějako mravoučných. Neprospívá širocejednati
o jistých předmětech na pohled protivných či protiřečných
(kontradiktorických), leč by omezeny byly jasně a určitě; vy
kláda-li se na př. živě o spravedlnosti boží, snadno by se vzbu
dila pochybnosť o milosrdenství božím a naopak. Mluvě o ná
ležité připravě ke stolu Páně, snad.o by odstrašil posluchače,
když by přepinal podminky hodného přijímáni, a naopak by zase
ublížil úctě k nejsvětější svátosti, když by nenáležitě mirnil
potřebnou disposici k častémn přijímání. — Dilo spásy n-budiž
představováno za věc, nad kterou nic neni snadnějšího anebo
zase za věc velmi těžkou a která jen zřidka komu se zdařiti
může. — Odporučuje-li se jistá pobožnosť, jistě bratrstvo anebo
schvaluji se jiné prostředky a výkony křesťanského života, ne
sluší je představovati za věc nevyhnutelně potřebnou, připiso
vati jim důležitost téměř takovou jako víře a svátostem, vy
dávati je za povinnost všeobecně závaznou — Nezřídka nad
pravdu a skutečnosť vychvalován bývá cnostný život prvých
křesťanů, ač pismo svaté na mnoha mistech poznati dává, kterak
věřící z pohanstva a židovstva i do cirkve přinesli obecnou
křehkost lidskou a že vrchnostem cirkevnim bylo bojovati proti
nepravostem a zlořádům zakořenělým. Přepinání a nadsazování
škodlivé bývá v úkolech: O malém počtu vyvolených čili že
velmi málo lidi bude spaseno; že nehodné přijímání jest hřich
největší, rovný hříchu těch, kteří Krista na smrť vydali a že
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nehodný přijimatel zrazuje Krista jako Jidáš, ano že hřích ne
hodného přijímání větši jest nežli těch, kteři smrti Páně žá
dali a jej křižovali; kdo pohoršení dáva, že dopouští se hříchu
těžšího nežli vražedlník; že Bůh nekajícíimu konečně odpírá
milosť, ikdyž by tento ji hledal; že každému jest určena míra
hříchů, kteréž jemu Bůh odpustiti chce a byla-li tato dovr
Šeua, že již není pro něho milosrdenství; že nemožno jest, aby
se obnovili ku pokání, kdo se navrátili do hřichu, z něhož byli
se již káli. (Chybný to výklad Žid. 6, 4—6.)

Všeliké přeplnání a nadsazování může míti jenom ten
smutný následek, že plodí úzkostlivosť, že odnimá.lidem důvěruvBohaivjejichmrav.1 silu,žeplodimalomyslnosť,pochyb
nosti anebo že nevěře brány otvirá*).

PowII Vyučování pastýřské poučuj prakticky, jasně
a důkladně

Aby všeliké duchovní přednášky poučny byly, ku poznání
nadpřirozenému vedly, viru pěstovaly a ji posilovalýy, na tom
přede všemi jinými věcmi záleži. Vira vědoma, osvicená, pře
svědčení o pravdě zajisté jest jediný pevný základ života kře
sťanského.

Lidu nade všecko jiné třeba jest poučení o tom, čemu
křesťané povinni jsou věřiti. co činiti neb opustiti. Vědění ta
kového nedosahuje mladý křesťanskrze vyučování katechetické
v míře té, aby mu vystačilo na všecken život. Náboženské vě
domosti, kterých mohou ditky nabyti, jsou pro slabý ještě rozum
jen povrchní, ne zcela jasny, snadno se zapominaji, snadno 1
se k nim křivé názory přidružuji. Nedbá-li se při dospělých
dobrého poučováni, nehledi-li se k němu rozumně a pilně, ne
bude nikdy možná působiti ku posvěcení vůle, pěstovati pravé
smýšlení křesťanské a život dle víry; obraznosť, náklonnosti,
city, nejsou-li jasným věděním na uzdě držány a spravovány,
snadno zacházejí ve blouznění, úzkostlivost nebo lehkomyslnosť,
v opovážlivé spoléhání na Boha a takto vedou ke mnohým
hřichům. Jenom jasné a důkladné poučení jest pevný základ
náboženských citův a pevných úmyslů.

Věřici potřebují věděti, kterak jest jim se zachovati a
kterých prostředků bezpečných užívati, aby zákon boži mohli

*) Srovn. Jungmann, I. c. I. str. 418. a 543. Dieulin L. c.
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píniti, v dobrém pokračovati a se utvrzovati, aby se uchránili
nákazy světa, napravovali chyby a hřichy své. Nevšimavosť
ke svátostem anebo zlé jich užívání, mrtvý mechanismus při
bohoslužbě a výkonech pobožnosti vůbec nebudou zamezeny
ani napraveny, dokud věřici dobře poučení nebyli, které jsou
podminky spasného uživání svátosti, kterak účastniti se služeb
božích a modliti se v duchu a v pravdě.

Smýšlení a životu bohumilému velice prospivá, dobře-li
rozumi křesťan podstatným úkonům bohoslužebným, obřadům
a obyčejům církevním, všemu životu a působení katolické cirkve,
zná-li počátky a rozšíření jeji vůbec a zvláště ve vlasti své,
nejpamátnější děje a činy, ve kterých a kterými zvláště osvěd
čila se cirkev katolická za dilo boži.

A proto zastavatelům úřadu kazatelského jest.pilně a svě
domitě dbáti, aby na všecky tyto potřebné a prospěšné nauky
časemdošlo a lid křesťanský nezůstával bez poučení 0 těch
věcech, bez kterých živé víry, pravého smýšlení katolického
býti nemůže.

Duchovní přednášky mohou se právem nazývati poučné,
vyučuji-li prakůcky, jasně a důkladně.

a) Poučování praktické.

Praktičnosť žádá nejprve, aby za úkol bráno bylo jen,
co křestanu věděti třeba jest a prospívá, a to aby vezdy se
pojalo a předkládalo s té stránky, odkud by platný viiv míti
mohlo na život křesťanský.

Aby zákonu o praktičnosti co nejvice dosti učinil, měj
kazatel u volbě úkolu a ne méně také v rozvoji jeho stále ohled
na posluchače jakož i na povahu a potřeby času. Duchovní
správce káže svým osadníkům, pro ně a ne toliku před nimi.
Protož přihlíží k jejich stavu a zaměstnání, ke stupni vzděla
nosti obecné a náboženské, uvažuje, co by tito posluchači snésti,
co by vykonati mohli a povinni byli ve svých poměrech. Se
stránky této nejvice na váhu padají duchovní potřeby lidu kře
sťanského. Jisté potřeby jsou všude jedny, vyplývajíce z lidské
přirozenosti, z rozumu zatemnělého, ze slabosti a křehkosti lid
ské, z větši náklonnosti ke zlému nežli k dobrému. Všude na
lézají se nejen rozdilní stavové, rozdilný věk, hřišnici na roz
dilném stupni hřišnosti, podobně i nábožní a dobří na rozdilném
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stupni cnosti křesťanské. A protož předmět a všechen obsah
přednášky budiž takový, aby, pokud jen možná, ke všem při
hližel a všem prospěl. Mluví-lí zvlášť o povinnostech jistého
stavu, neopomijej ukázati, že také ostatni posluchači podobné
anebo souvztažné povinnosti mají anebo se jim nahoditi může
přiležitost, kde by je plnit mohli; mluví-li o cnosti, dotýká
šiřeji nebo kratčeji též protivného hřichu a naopak; vykládá
cnost určitou dle rozdilných stupňů dobroty a záslužnosti,
hřich určitý dle rozdilných stupňů těžkosti a trestuhod
nosti jeho.

Potřeby zvláštmí maji zaklad v poměrech mistnich, ve zlo
řádech zakořenělých, v obecné mravní pokleslosti, lehkomysl
nosti, jako: zavládlé nedbání služeb božích, svátosti, služebná
práce ve dny zasvěcené, pijanstvi, karban, přiliš svobodné ob
cováni obojího pohlavi.

Také zvlášťtnánálada mysli a oprávněné přaní neb očeká
váni posluchačstva provozuje vliv na volbu předmětu a všechen
obsah řeči aneb úplně rozhoduje o něm. To jmenovitě plati o
žalostných veb radostných událostech, zasahujicích vlivem svým
v širší kruhy (kázaní poťěšná, děkovaci, promluvy při svěceních
a žehnánich, vůbec řeči příležitostné, kázaní na veliké svátky
a slavnosti roku cirkevniho). Ve případech takových sama udá
lost aneb podstatný význam a účel věci, slavnosti, svátku, cir
kevní lhturgické knihy jsou kazateli za dostatečný pokyn, která
myšlénka či pravda by předmětem řeči býti a jak by se pro
vésti měla, aby posluchači v očekávání svém nebyli zklamáni
aneb aby zvláštní okolnosti užito bylo k jejich vzděláni.

Též povaha národa a jeho způsob myšleni a citění roz
hoduje o rázu vyučování pastýřského, zvláště ve stránce pa
raenetické a ve způsobu, jak pronášeti myšlénky.

Duchovní přednáška nabývá praktičnosti předkláda-li se
pravda nikoli theoreticky, způsobem učené školy, nýbrž ve
vetazích K životu lidskému, jak v něm se osvědčuje a jevi, jak
ji křesťan osvědčovatl a projevovati může a povinen jest. Protož
kázani praktické obrací pravdu na konkretné výjevy a případy
v životě lidském; kazatel všude sám vyvozuje důsledky z pravdy
předkládané; obraci pravdu obecnou na poměry, v kterých po
sluchačstvo žije, na události a výjevy života vnitřního i vněj
šiho; ukazuje, kterak smýšli křesťan vedle této pravdy, za ji
stých daných podminek, hledě k určitému dobru nebo zlu;
kterak jemu za těch jistých okolnosti souditi, smýšleti a jed
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natl náleži a kterak převráceno jest obyčejné smýšleni a jed
náni světa. Praktická přednáška vytýká příčiny, které obyčejně
zaviňují, že nedbá se pravdy, že zákon boží a církevní se pře
stupuje; jmenuje podněty, přiležitosti a nebezpečenství břichu
a varujé před nimi; vyčíšá potřebné a prospěšné výkony ži
vota náboženského, schvaluje prostředky k tomu prospěšné
aneb 1 potřebné, aby možna neb usnadněna byla křesťanu po
vinnosť, o které se jedná; vykládá i způsob, kterak jistou věc
konati náleži, kterak ji dobře vykonati lze Podobně třeba jest
upozorňovati na překážky a obtíže. které se v cestu stavi ná
pravě života a cnosti vůbec a tomu skutku a té povinnosti
zvláště, které se posluchačům předkládají. A jako třeba jest
pověděti o prostředcich, kterak jich uživati, tak i tuto budiž
pověděno, kterak by obtiže přemoci a překážky odkliditi mohli.

Toto vše jsou v duchovní přednášce kratší neb delší úvahy,
vysvětlivky, napominky, výstrahy, povzbuzování, — slovem
praktické dolohy, které všudy tu na místě jsou, kdež přirozeně
souvisi s předmětem a nenuceně vyvozovati se mohou. Co však
toho druhu jsou věci důležitější pro život, ty buďte často při
pomínány a vštěpovány, aby konečně utkvěly v paměti a srdci
lhdu křesťanského.

Ohled na praktičnost veli rozsoudně přihližeti k času, kdý
se káže, říditi se povahou a významem jeho u volbě předmětu
1 všem vypracování jeho.

Vůbec a vždycky, kromě připadů velice slavných aneb
mimořádných, plati zákon církevní, aby kázani dlouho netrvalo.
Sněm tridentský *) nařizuje výslovně, aby duchovní správcové
lid poučovali krátkou řeči (cum brevitate sermonis); cirkevní
sněm provincie pražské z r. 1860.**) určitě praví, že kázaní oby
čejná asi půl hodiny trvati mají, prvá synoda pražská a budě
jovická r. 1863.***) velí o ranních promluvách (exhortách), aby
nemnohbými slovy poučovaly a povzbuzovaly věřících. Potřebná
a výslovně nařízená krátkost jednotlivých přednášek duchov
nich ovšem sama již vylučuje takové úkoly a takové jich po
jeti, jichžto by s potřebu provésti čas nedopouštěl.

Důležitější jest ohled k obecné povaze doby a ku zvláštní
povaze toho času neb dme, kdy se káže. Kazatel přihližej k cirkev

*) Sess. V. cp. 2. de ref.
**) Tit. I. c. 5.

**) Stat. XVI.
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nimu roku, jednotlivým dobám a slavnostem jeho. V posvát
ném čase zajisté předvádí a zobrazuje cirkev veškeru pravdu
křesťanskou; význam dob a slavnosti roku církevního vyjadřuje
se v knihách liturgických vůbec a zejména v cirkevních peri
kopách (evangeliich a epištolách). A protož objektivný a sub
jektivný význam roku cirkevního. jednotlivých dob a svátků
jeho a vyjádření významu toho textem knih liturgických ne
může zůstávati nepovšimnut a bez vlivu na předmět a všechen
obsah řeči duchovnich. Kazatel ovšem neni perikopami tolik
vázán, aby jenom z nich předmět kázaňí svého vybirati měl;
avšak nesluší také zcela jich zanedbávati, poněvadž obsahem
svým samy k tomu vedou, aby nejdůležitější náuky často se
předkládaly a lid křesťanský lépe porozuměl a v paměti za
choval svatá slova, jež rok co rok ve chrámě čítati slýchá *).

Povaha roku občanského, zaměstnání lidu, jeho zvyklosti,
obyčeje, práce a starosti v jednotlivých dobách ročních samy
na ruku dávají úkoly, o kterých v jistý čas pro zvláštní ná
ladu posluchačů prospěšněji, nežli vůbec kdykoli jednati lze a
také mnohem vice třeba jest. Některé doby provázeny jsou
rozmanitým nebezpečenstvím pro duchovní a mravný stav osad
niků nebo některého věku a stavu zvláště; sem náležeji tance
a nemirné irozpustilé veselosti, schůze mladého lidu obého po
hlaví za času večerního a nočního k jistým prácem nebo zá
bavám. Na jaře a v létě hodi se zvláště na venkově kázati ča
stěji o všemohoucnosti a prozřetelnosti, štědrotě a dobrotivosti
boží, o důležitosti požehnání božího, o potřebě modlitby, 0 po
svěcování práce; doba podzimková sama vybízí k rozjimání
o vděčnosti k Bohu, o náležitém užívání darů božích, almužně,
křesťanské spořivosti**), Zejména dobře sluší taková poučení
v řečech konaných o slavnosti na poděkování za dokonanou
žeň, jakož nařízena jest ve mnohých diecésich na některou ne
děli měsice záři.

Vedle roku církevního a občanského sluši ohližeti se na
obecnou povahu věku, na ducha času, t.j. na ideje, zásady a
snahy, které v jisté době vrch majíce na veškerý duchovní
život jednotlivců inárodů vliv dilem prospěšný, dilém škodlivý
provozuji a protož i kazateli za povinnost ukládají, aby často
a důkladně o jistých náukách, přikázaních a povinnostech

*) Jungmann, I. c. I. str. 115. a sld.
**) Amberger, Pastoraltheologie III. $ 20.
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jednal, o těch zejména, od kterých se duch času nejvice od
chyluje *“). (K těmto náležeji za dob našich zejména: Učení
o Duchu svatém, o milosti boži, o svátostech, o cirkvi, o kře
sťanské rodině, o modlitbě a výkonech náboženských vůbec,
o sebezáporu, trpělivosti pokoře, čistotě, o činné lásce k bliž
nimu.

Mnohé z předmětův, o kterých pro zvláštní poměry času
a mista jednati náleži, jsou samy o sobě přiliš nepatrný a za
bihaji v obor světský tolik, že nemohou se voliti za vlastní
předmět duchovní řeči, aby tato netratila svého rázu a své dů
stojnosti, n. p. jisté neslušné anebo nebezpečné zábavy, hry,
způsoby kroje a t. p. Poněvadž ale přece třeba jest, aby ka
zatel spojeným s těmito věcmi nebezpečenstvím a škodlivým
následkům v cestu vkročil, obirá sobě za předmět vážnou a
důležitou pravdu obecnou, kteráž by skýtala přiležitosť, zminiti
se s dostatek a potřebu o věcech podobných. Takové obecné
pravdy jsou: o másledování Krista, o pokušení, o příleži
tosti ke hříchu. o smýšlení neb duchu křesťana a t. p. Totéž
pravidlo plati o menšich námitkách proti pravdě, o výmluvách
vlažnosti, nedbalosti a lehkomyslnosti; o méně důležitých po
vinnostech, nábožných obyčejich a podobných věcech, ježto
sice pro život křesťana jsou důležity neb užitečny, ale na pod
statný a plodný předmět nevystačují*“).

b) Poučování jasné.

Druhá nezbytně potřebná vlastnost přednášky poučné jest,
aby vesměs byla jasna, velmi snadno pochopitelma. K tomu
nade všecko jiné třeba jest, aby kazatel sám dobře poučen byl
o věci, o které jednati zamýšli, ji dokonale promyslil, ve svůj
předmět úplně vnikl a nikdy nevolil úkolů, s kteréž neni. Ne
může zajisté žádný učitel jasně a srozumitelně vykládati, čeho
sám dobře nepojal, čemu sám dobře nerozumi.

V rozvoji předmětu stále sluši pamatovati, že lid obecný
jen skrovným věděním u věcech náboženských vládne a že pro
tuto příčinu nelze téměř nic předpokládati, ale že objasňovati
třeba každý pojem duchovní, každou důležitější myšlénku. Lid

*) Cone. Prag. Tit. II. c. 5. str. 53.
**) O praktičnosti srovn. Jungmann 1. c. I. str. 102. a sld.

Skočdopole, Vastorálka. 27
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obecný nemá té obratnosti a schopnosti, aby pátral po věcech
smyslům nedostupných, pojmy o věcech zásmyslných jsou mu
dilem nepovědomy a dilem nejasny, pojmy a pravdy obecné
jsou mu na mnoze jen slovo prázdné obsahu, vlastní jejich vý
znam a podrobnosti v nich obsažené jsou mu skryty. A proto
náleži kazateli spravovati se psychologickou zkušenosti, kterak
člověk přirozeně nazirá, poznává, pochopuje, a tedy uživati
těch prostředků didaktických, kterými se pojmy nadsmyslné
znázorňují a tak vysvětlují, že 1 prostý rozum s dostatek je
poznati a pochopiti může.

Jasnosti přednášky velice pomáhá, vyjádřuji-li se my
šlénky obecné a důležité obširněji, ne přiliš krátce a úsečně,
opakuje-li se ještě jinými slovy myšlénka již pronešená; zů
stává-li se důsledně při věci, jsou-li myšlénky a části v přiro
zené souvislosti a v přirozeném postupu seřaděny, označuje-li
se chod myšlének, opakuji-li se odbyté části krátce v podstat
ném smyslu jejich, přechod k nové řaděmyšlének anebo k dal
šimu bodu přednášky zřetelně se vyslovuje, vůbec přehled o věci
co jen možná se usnadňuje. Kromě obsahu ovšem i slovesné
vyjádření slohem prostým, průhledným, jasným velice přispivá,
aby vyučování pastýřské jasno bylo a pochopitelno lidu obec
nému. Přednáška praktická, jasná, posluchačům velmi snadno
pochopitelna jednim slovem nazývá se populární *).

c) Poučování důkladné.

Úřetl podstatný znak poučné přednášky jest důkladmnosť.
Důkladnosti nabývá duchovní přednáška «) skrze důkazy ná
ležitě provedené. K účelům pastýřského vyučování nepostačuje,
aby posluchači náboženské pravdy jasně poznali a pochopili,
tyto zajisté mohou působiti ve život křesťanský jenom když
je posluchači za pravdu přijimaji, o nich přesvědčeníjsou, vě
domou a dobrovolnou věrou je drží. Ku přesvědčení o sku
tečné pravdivosti toho, což předkládá se posluchačům, vede
důkaz t. j. věta sama o sobě pravdivá, ze kteréž vyplývá, že
1pravda jest, co kazatel za pravdu vydává. Důkazem vzbuzuje
a utvrzuje se vira vědomá1 pevná, člověk o pravdě přesvědčený

*) Dieulin, I. c. Gualités du discours. — Dupanloup, Entretiens sur la
prédication populaire, deuxlěme partie.
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snáze umi odpirati pokušenim proti víře a bludným názorům
Lzásadám světa, ježto nejsnáze sl zjednávají přístup k lidem,
kterým scházejí vědomosti důkladné. Rovně tak náleží k dů
kladnosti, aby pochybnosti, námitky, omluvy, ježto čelí proti
pravdě a povinnosti, s dostatek byly vyvráceny, ve své ne
pravdivosti a hřišnosti jasně ukázány.

Důkladnosti se napomaha, 6) přihliži-li kazatel s velikou
bedlivosti k pojmům a náukám zúkladmním,na kterých mnohé
podrobnější náuky spoléhají, vyplývajíce a také Vysvitajíce
z nich anebo v nich majíce důvod pravdivosti a důležitosti
své. Tak na př. účinkové jednotlivých svátosti maji svůj základ
v nadpřirozené milosti boží a ve skutečných potřebách člověka
vůbec anebo za některých okolnosti obzvláště; kladné a záporné
povinnosti křesťanské mají základ a důvod svůj v náukách
dogmatických a těch nejvice, jež nazýváme obecné principie
morální; důkladné poučování o veřejné bohoslužbě (kázani
liturgická) opírá se onáuky dogmatické a morální, aby význam
jednotlivých úkonů, jistých obřadů církevních dobře vyložen
byl; nejpřednější náuky dogmatické opírají se o biblické události,
těmito se objasňujl a potvrzuji.

7) Jiná stránka důkladnosti v tom záleži, aby krátce a určitě,
pokud jen dopoušti ohled na srozumitelnost, předkládaly se
najmě ty věci, jichžto důležitost nezbytně žádá, aby se po
sluchačům dobře vštipily v paměť a mysl; všeliká rozvláčnosť,
zbytečné hromadění slov a myšlének jest i důkiadnosti 1jasnosti
na škodu.

O) K důkladnosti velmi platně slouži časté opakování věcí
důležitých, nechat děje se v celých přednáškách o téže věci
nebo jen přiležitostně v rozvoji úkolů jiných. Za nejvice dů
ležité a častého opakování potřebné věci fy se kladou, kterých
nevyhnutelně a všem třeba jest ku spasení, jmenovitě: náuka
o Bohu trojjediném, jeho bytnosti a vlastnostech, o vtělení
Syna božího a vykoupení člověčenstva skrze utrpení jeho
a smrť, o cirkvi, o milosti boži, o nesmrtelné duši lidské, o při
kázanich božích a cirkevnich, o svátostech, oběti mše svaté
a modlitbě, o prostředcích a způsobu, kterak v dobrém pro
spivati, hřichů těžkých se-uchovati, tělo, svět a ďábla přemáhati
lze, o poslednich věcech člověka *“).

+) Cone. trid. Sess. V. c. 2. de ref.
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e) Velice vhodný prostředek důkladnosti a spolu také
jasnosti jest, předkládati pravdy křesťanské souvislet.j. tak, aby
předmětem jistě řady přednášek po sobě jdoucích byl větší nebo
menši celek dogmatických a morálních náuk aneb události a náuk
biblických, úkonův a obřadů bohoslužebných *). Řadu kázaní
majicich za předmět pravdy, ježto pro souvislost vnitřní nebo
také jenom vnější dělají společně relativný celek, nazýváme
kázaná cyklická. Tato jsou nezbytná podminka vyučování jasného
a důkladného. Vyučování takové zajisté nijak možno není,
jedná-li se o důležitých, obsahem bohatých pravdách jenom
zřidka kdy v kázaní jediném, kdež jich ani dostatečně vy
světliti ani dokázati nelze již i pro nedostatek času. A nejen
že se jednotlivé vážné pravdy v jednom kázaní odbyti ne
mohou, neni snad ani jediné důležité základní pravdy, která
by s jinými nebyla ve spojení, buďto že jim slouží za pevný
základ anebo že jest důsledek vyplývající z pravdy jiné. Protož
i pravdy takové objasňují a dokazují se vzájemně, jedna z druhé
nabývá světla, moci a působnosti, kdežto sama o sobě, přípojné
stránky nemnalézajícv duchu posluchačů a z přirozené souvislosti
vyrvána jsouc, ani. celém obsahu svém a ve svoji váze před
ložena a pojata býti nemůže.

A jako přímé poučení o pravdách křesťanských nejlépe
se daři skrze kázani souvislá, tak podobně též obrana pravdy
proti bludům a námitkám. Mnohé bludy a námitky dostatečně
se porážeji, byla-li pravda důkladně předložena; mnohé pak
nemohou se vyvrátiti leč na základě celé řady náuk, a protož
1nebudou nikdy vyvráceny dostatečně, pakli o náukách takových
nebylo ve souvislých kázanich jednáno.

Také zvláštním potřebámjednotlivých osad nelze vyhověti
bez kázaní souvislých. Nelze zajisté vykořeniti ani omeziti
zlých přiležitosti, návyků, pohoršení, ježto na jisté osadě panují,
leč by se věc dostatečně s mnohých stran objasnila, vyložila,
ve svých příčinách 1 následcich, ve své škodlivosti, šerednosti
a hříšnosti vyličila nejen rozumu, ale i srdci. "Toho pak do
sahnouti lze opět jenom celou řadou kázaní dobřepromyšlených,
která všecka k jednomu cili se nesou a z nichž jedno každé
něčím k dosažení jeho přispívá. Táž potřeba souvislých kázaní
se ukazuje při zvláštních pobožnostech za delší čas konaných
(v adventě, v postě, v máji, při devitidenních pobožnostech —

*) Cone. Prag. l. c. cap. 5. str. 53.
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novenách) a jde-li o to, aby na osadě nějaký dobrý obyčej
křesťanský zaveden, skutek společné lásky a obětavosti vy
konán byl.

Působnost kázaní souvislých osvědčila se posavad všude;
veliké účinky, jichžto se obyčejně dosahuje skrze domácí misie,
náleži kromě milosti boží přičitati mocnému dojmu, jejž činí
na ducha lidského vážné pravdy v dobrém pořadu předkládané
a v mysl vštěpované.

Plán ku kázaním souvislým nemůže dělati velkých obtiži.
Katechismus římský, katechismus diecésní, dobrá kniha ascetická,
přiručné knihy náboženské podávají pořad vyučování souvislého ;
kazatel buďto se drži téhož plánu, jaký ve knihách se spatřuje,
nebo jej upravuje dle schopností a potřeb posluchačstva. „Rok
církevní a jednotlivé doby jeho dobře sloužiti mohou za bez
pečné voditko při kázanich cyklických; i dogmatický i morální
význam sloužiti může souvislé řaděnáuk za podklad. — Zvláštní
potřeby času a mista samy ukazuji na ty náuky, které by
v souvislosti za delší nebo kratši dobu předkládati slušelo podle
zvláštního účelu, jehož kazatel dosici žádá.

Sestavuje-li si kazatel úkoly ku přednáškám souvislým
samostatně, dbá o postup logický a psychologický; postup jest
logický, rozumně-li šetři vniterné souvislosti úkolů mezi sebou;
jest psychologický, předcházeji-li ty náuky, bez kterých věci
pozdější ani dobře pochopeny ani v život náboženský působny
býti nemohou.

Jak dlouho by se jistý cyklus táhnouti měl, to řidi se
potřebami posluchačů, povahou těch náuk, ježto se předkládají
a ohledem, aby posluchači nebyli jednotvárnými přednáškami
unaveni. — Veliké svátky, časové příhody a zvláštní podněty
žádají, aby kazatel přerušil kázaní souvislá řečmi na takové
dny vice vhodnými, nežli by ta byla, která dle plánu a pořadu
připadá *).

JII. Duchovní přednáška vzdělávej srdce a vůli;
proto i budiž mocna, živa, pronikava, ale také še

trna a laskava.

1. Vyučování pastýřské nemá jako věda za jediný účel,
aby pojmy vštěpovalo a ku poznání vedlo, ale přední a konečný

*) Srovn. Schleinger, l. c. str. 318. Amberger, 1. c. $ 27.
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účel jeho jest, aby srdci dojímalo a vůli nakloňovalo zacho
vávati všecko, což Kristus přikázal*). "Toho aby pastýřské
vyučování dovedlo, náleži pokládati za věc nejdůležitější a nej
potřebnější; neboť ne tolik pro neznalost jako pro slabou a zlou
vůli přestupuje se zákon boži.

Aby se vůle naklonila, třeba jest pravdu předkládati za
dobro, za věc lásky hodnou, probuzovati lásku k ni, blud a hřích
představovati za zlé, buditl proti němu nenávist a ošklivosť,
aby se i svobodná vůle odvrátila od něho.

Vzdělávání čili posvěcování srdce a vůle jest nejvyšší
úkol posvátné výmluvnosti, v uměni tom vlastně záleží podstata,
dobrého kazatele. Pouhý zkoumatel může na tom přestati, aby
dokázal bytnosti boži; kazateli však náleži, aby vzbudil v srdci
posluchače cit lásky k Bohu nejvýše dobrotivému, cit bázně
před Bohem nejvýše spravedlivým, cit naděje k Bohu nejvýše
milosrdnému a t. p.**)

Ve působení k tomuto cili vede kazatele snaha vědoma,
pěstovati trvalé smýšlení cnostné, ježto záleží ve stálé povaza
mysli, oblibujici sobě v dobrém a ve stálém směru svobodné
vůle, která trvale, habituálně dobrému chce.

2. Pro tento účel praktický třeba jest vyučování pastýř
skému mocnosti, Živosti, promkavosti. Jen myšlénky vážné
a mocné, živě a důrazně předkládané mohou přesvědčiti po
sluchače, mohou srdce jejich dojmouti, vůli nakloniti. A protož
mocně a pronikavě, s horlivostí a zápalem posvátným ličiti
třeba krásu a požehnanou působnosť pravdy křesťanské, svatost
a neporušitelnostť zákona božího, krásu a sladké ovoce cnosti
a dobrých skutků. 8 rozhodnosti a svobodou apoštolsgou bojuje
věrný sluha slova božiho proti hříchu, varuje, napominá, tresce,
prosí a nepozbývá trpělivosti, že nespatřuje se hned a všude
prospěch jeho práce. Moecnou,pronikavou, rozhodnou řeč vnuká
mu láska, která všecky spasitl žáda, a proto 1 daleka jest cha
bosti, slabosti, mdloby, která nikdy, ani proti pohoršením a proti
mravné zpustlosti nemá slova přísného a sama pochází nej
častěji z náboženské ospalosti kazatelovy nebo z nestatečné
bázně lidske.

Potřeba slova rozhodného, přísného, kárného žádá na
kazateli ctného karakteru a ukládá mu velikou opatrnosť a

*) Mat 28, 20.
**) Dupanloup, I. c. guatriěme partie.
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šetvnosť, aby snad vice nepokazil nežli napravil. Člověk zajisté
vůbec nerad slyší pravdu přikrou a uraži se snadno, předstirají-li
se mu chyby nešetrně a přímo, zvláště u veřejnosti; a naopak
zase přijimá pravdu odpornou, dává se nakloniti k věcem
obtižným, předkládají-li se mu šetrně a laskavě, mluvi-li k němu
osoba ctěná i vážená. (Obecná tato zkušenost obzvláště kaza
telovy pozornosti zasluhuje, poněvadž pravda křesťanská vůbec
nelahodi porušené přirozenosti a tato jenom nerada se podro
buje zakonu božimu. Kazatel nemůže se tomu vyhnouti, aby
leckdy nemilou pravdu posluchačům řekl, proti hříchu vůbec
a zvláště zlořádům a neřestem rozhodně vystoupil. Nad to
1 leckdy se potkává se zatvrzelosti a zlomyslnosti, znamená,
že nejlepši jeho úmyslové se nedaři, upřímné slovo jeho že
nenalezlo půdy úrodné, jakž byl očekával Zkušenosti takové
snadno způsobiti mohou, že horlivost přechází ve hněv a trp
kost, že pravá mira opravdovosti a rozhodnosti překročena
bývá a kazatele strhuje ke slovům, kteráž posluchače urážejí,
od kazatele i slova božího je odvracejí, až 1 trpkosti naplňují“).

A protož jest velice důležitá věc, aby kazatel se v úřadě
svém tak uměl zachovati, že by svojí vinou srdcí posluchačův
od sebe neodvracel a zvláště pravdu jim mnemiloupověděti
uměl způsobem, kterýž lidské slabosti šetři a všech ohledů
dbá, ježto přirozené povaze lidské hovi, aniž by pravdě na
ujmu bylo. Vedle osobních vlastnosti kazatele cnostného a
vědomostmi zásobeného přemnoho tu záleží na šetření ohledů
řečmckých. Tito jsou zachování toho všeho, co za jistých okol
nosti káže slušnost a opatrnost, kteráž ustavičně na očích má
úlohu, ziskati posluchače pro věc dobrou.

šetření slušnosti (decorum) jest důležitý zákon kazatelský.
Vyučování pastýřské zjednává sobě tim větší važnosť obecnou,
čim svědomitěji všeho šetří, co veřejná slušnosť ukládá. Úřad
duchovního správce zajisté dává osadníkům právo žádatia
očekávati, aby duchovní otec a učitel jejich laskavě a šetrně
s nimi zacházel, zvláště u veřejnosti. — Aby proti slušnosu
řečnické nezavinil, navykej kazatel rozvážiivosti ve slovich a
myšlénkách; v této pak utvrzuje a rozhojňuje se dle toho, jak
umí sám na sebe pozoren a svého vyššího poslání pamětliv býti.

*) Schleiniger. I. c. str. 991. Junemann, I. c. I. str. 545. Dieulin, I. c.
Défauts á éviter dans la prédication.
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Opatrnosť kazatelská (praecautio) k tomu přihlíží, aby
slovo pravdy mneurazilo, nepopudilo, srdel od sebe neodvrátilo
a vlastního účelu řeči samo nezmařilo. Ona jest předně schop
nosť. předejít nemilý dojem, jejž by řeč obsahem svým vůbec
anebo některým mistem snadno spůsobiti mohla; potom roz
uměji se tu 1 prostředkové, kterých k tomu cíli s prospěchem
užiti lze. Prostředkové opatrnosti zavírají se v obecném zákonu,
že náleží připravili a znemáhla uvésti věci, ježto by se mohly
srdci nemile dotknouti, že se nedělají výtky a nepronášejí
stesky všeobecné, ale vyjimají se lidé dobři, že se předesýlá
vhodná omluva, že se ukazuje také na příjemnější stránky té
věci, če se u má dlouho neprodlévá. — Obratnost v uživání pro
středkův opatrnosti spojená se smyslem pro slušnost a šetrnost,
nazýva se kazatelský takt, jenž vlastně jest pastýřská opatrnost
na kazatelně.

Za určitejsí pravidla opatrnosti kazatelské vytknouti lze:
1. Kazatel neopomíjej za vhodné příležitosti osvědčiti své dobré

minění, kteréž ma o křesťanském smýšlení osadníků svých, o jejich
víře a dobré vůli. Podobně když k tomu dobrá příčina jest, používá jí,
aby projevil posluchačům díky, útrpnosť, radosť, blahopřání a t. p., aby
se o věcech aneb osobách pochvalně zmínil; na pf. za osvědčenou obě
tavosť na ozdobení chrámu, za skutek milosrdenství nešťastným proká
zaný od mnohých, za dobrý řád a vzornou pobožnosť při veřejných prů
vodech. — Jednotlivce vychvalovati jen zřídka kdy prospěti může, a
děje-li se přece, uskrovňuje se kazatel, aby snad uražena nebyla skrom
nosť chválenéno nebo vzbuzena závist mnohých.

2. Kazatel hlediž předejiti vše a všeho se varovati, co by ura
zidli mohlo.

Tento zákon jmenovitě má platnosť, shledáva-li kazalel za vec po
třebnou, aby posluchačům svým něco vytýkal, něco na nich káral, jakož
bývá, když znamenité výtržnosti se staly, kteréž o veliké znemravnělosti
svědčí nebo pro veliké pohoršení, ježto vzbudily, obecné mravnosti nebez
pečny jsou. Kázaní, kdež duchovní správce podle povinnosti své vytýká
a kárá, slovou řeči mravokárné, ačkoli jim vlastně nesluší toto jméno,
protože celá řeč anebo větší čásť její nemůže nikdy záležeti v kárání,
domluvách a výčitkách.

V této věci choulostivé vždycky pamatuj kazatel, že domluvy,
pokárání, stesky nikdy se k tomu vztahovati nesmí, co se jeho cti a
statku, utrpených urážek, škod a křivd, vůbec osobních jeho zájmů týče,
a že kazatelny užívati, aby sebe hájil, netoliko se nesluší, ale také
nikdy neprospívá. — Všeliká domluva nebo důtka budiž daleka všeho
stranictví a všeliké rozhořčenosti, v celé řeči nebudiž slova potupného
a tvrdého, ježto by o nedostatku lásky a šetrnosti svědčilo, vášnivý
hněv anebo až pohrdání prozrazovalo; i co důtklivě a přísně pověděti
třeba, pocházej z otcovského srdce a budiž výraz pastýřské horlivosti,
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kteráž jenom hřích má v nenávisti a jej odsuzuje, ne ale lidi hříšné,
jež ku poznání přívésti a napraviti žádá. — Nikdy nesluší veřejné ká
rali osoby postavené v úřadu a hodnosti občanské neb církevní, celé
společenstvo, jistou obec, jednotlivý dům anebo jednotlivé osoby ani
přímo a jménem, ani je naznačovati tak, že by se posluchači snadno
mohli domysliti, na koho jisté narážky namířeny jsou. Nevhodno a ne
slušno bylo by vyčítati, kterak v určitých obchodech a řemeslech pod
vody se dějí, kterak v rodinách jeden druhého klame, statek rodinný
na svoje nechvalné účely tajně vynakládá a t. p. Způsoby takovými
zajisté budí se rozjitřenosť, kazatelský úřad pozbývá své vážnosti a zlé
netoliko se nepřemáhá, ale vinníci zatvrzují se*).

Ve připadech takových naskytaji se nad to jestě mnohé ohledy
setrnosti a lásky, kterých dbáti slušnost a opatrnost káže, aniž by třeba
bylo vážnosti pravdy ublížiti. Kazatel budiž, co jen možná, spravedlivý
a šetrný ke chybujícím, omlouvej, co jen omluviti lze, vyslov uznání
své, že v jisté případnosti bylo nesnadno nepřekvapiti se, že člověk pro
svoji křehkosť nácbylen jest k pádu a chybě. — Z věcí nemilých jen
čeho nevyhnutelně třeba krátce řečeno buď a ne také to, čeho se po
sluchači snadno sami domyslí; čím více nemilo a snad odporno jest
posluchačům, co přednésti třeba bylo, tím pilněji dbej kazatel, aby la
skavé slovo následovalo, neb aby se omluvil, že obtížnou ale svatou
povinnosť koná, že bolestno mu jest někoho zarmoutiti a že by sobě
ani nedůvěřoval, mluviti jiným takto svobodně, jako svým posluchačům,
jichžto spravedlivosť a dobrá vůle jemu povědoma jest*).

Obzvláště osvědčuje se kazatelská opatrnosť, jde-li o vyplenění
zlořádů zakořenělých, protože častěji k jednomu a témuž předmětu se
navraceti třeba jest. — Tu přísně velí opatrnost, aby kazatel neustrnul
na pouhém domlouvání a kárání, ale slovo domluvy aby spojoval a střídal
s důkladným poučováním a laskavým povzbuzováním, aby uznal částečné
napravení, stalo-li se skutečně, nebo některé dobré vlastnosti posluchačů
neb osady vůbec, a takto umírňoval nepříjemnosť domluvy spravedlivé *“).
Klidné poučení vůbec předcházej vseliké domluvy; a třeba-li navraceti
se častěji k jistým a zlořádům, aby konečně přetrženy byly, zaměstuává
se iněkolik přednášek klidným poučováním, nežii se ku vlastní věci, k do
mluvám i důtkám přikročuje. -- V kázaních souvislých, na př. postních,
nebylo by prospěšno, když by se v každém obsahovaly ostré domluvy a
výčitky; a protož ne snadno se hodí za cyklus předměty téhož druhu,
při kterých těžko jest vyhnouti se slovu káravému.

Ostatně o všelikém přednášení věci choulostivých, poslu
chačům nemilých, třeba jest po každé uvážiti, zdali skutečně
toho žádá účel pastorace, aby se o nich veřejně mluvilo a

*) Srovn. 2. Král. 12. kap. Nathan před Davidem. — Řeč sv. Petra ve
Skut. ap. 3, 17. a sld.

**) Apoštol Pavel pokáral Korintských v I. listu pro neřesť, ježto se
mezi nimi stala; v II. listu však je chválí, že napomenutí jeho prospělo a
osvědčuje také, že byl káral, aby zjevena byla pastýřská péče jeho, kterouž
má o ně.
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zdali lze naditi se prospěchu, buďto že by chybujicí se napra
vili anebo že by sobě lidé dobré vůle vzali výstrahu. Nikdy
neukvapuj se kazatel, nikdy od přikré řečiprospěchu neočekávej,
nikdy všeho na jednou dosáhnouti nežádej; vyčkániíčasu vhod
ného a přiznivých okol osti bývá nejlepši rukojemství zdaru
a známka pravé opatrnosti kazatelské *).

IV. Duchovní přednáška budiž velebna, poutava,
zajimava, aby budila pozornost a libosť.

Kazatel mluvi ve jménu Kristově **), ve jménu cirkve boží,
poslání jeho neni z tohoto světa. Ve vyučování pastýřském jde
o věci fnejvažnější; předmět jest sám Bůh a jeho neskončené
dokonalosti, Vykupitel světa a jeho kříž, věčná spása duší
k obrazu božimu stvořených. A proto vážnost a opravdovosť,
velebnost a ušlechtilost náleži pastýřskému vyučování ve všem
obsahu jeho, ve slohu 1 v ústní přednášce; věci a způsoby
všední anebo až sprosté nikdy v něm mista oprávněného na
leznouti nemohou. ,

Duchovní přednáška dosáhne účelu svého jistěji, zajimá-li
člověka tak, aby ji od počátku až do konce pozorně poslouchal,
zálibu v ni měl, stale žádostiv jsa zvěděti, kterak se věc dála
vyvine a k jakému konečnému závěrku dojde. Kolik duševní
libosti působí přednáška, tolik 1krásna jest, neboť „krásno jest,
čehož poznávání nám libosťneb rozkoš působi **“). Které kázaní
nudi, nemůže nijak prospět.

Člověk nudí se, předkládají-li se mu věci. kteréž jeho
chápavosti za těžko přicházeji anebo ji až nedostupny jsou,
věci, o kterých nepochopuje, že by pro něho cenu měly a proč
by mu na nich záležeti mělo; předkláda-li se mu bširně, co
již častokráte byl v téže formě slyšel; předkládají-li se mu
třeba věci dobré, ale bez vnitřní souvislosti a rozumného po
řádku, nedbale. chabě, řeči drsnou a sprostou.

Z této psychologické zkušenosti vyplývají pravidla, kterak
účastenství a pozornosť posluchačstva buditi a pontati lze.

a) Nejvice působný prostředek, aby kázaní zajimalo, libosť
působilo, pozornost budilo a poutalo, jest populárnosť jeho. Sku

*) Jungmann, 1. c. I. str. 545. Schleiniger, I. c. str. 592. — Srovn. 0 pa
stýřské opatrnosti vůbec a při domluvě str. 202. a 225.

**) Jan 20. 21; II. Kor. 5, 12.
***) gy. Tomáš Akv.
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tečně-li jest duchovní přednáška praktická, poučuje-li jasně a
důkladně, aby každý bez obtiže porozuměti a také podstatný
obsah sobě v paměť uložiti mohl, dojista budou ji posluchači
pozorně ase zálibou sledovati, ona bude jim působiti duchovní
rozkoš, budou ji pokládati za krásnu.

b) Z pojmu o praktičnosti již vyplývá. že kazatel. jest
pravdu křesťanskou tak pojimati a předkládati. aby posluchači
znamenali, že jich se týče, o jejich potřebách a důležitostech
jedná, na jejich vezdejší a věčné blaho veliký vliv provozuje,
jaké útěchy poskytuje, kterak posiluje ducha lidského, kterak
lepší stránce přirozenosti lidské a nejvážnějším zájmům jejim
vyhovuje.

c) Kazatel také výslovně upozorňuje posluchače na důle
čitosťpředmětu celého a jednotlivých věci, vážnými slovy žádá
jich, aby k této důležité anebo nesnadné pravdě všecku po
zornosť obrátili a ji sob* hluboko v paměť a srdce vštipiti ne
obmeškali. To děje se netoliko na konci úvodu, ale 1 v dalším
pojednání, když kazatel něco velmi vážného a důležitého před
nésti má, o čemž přeje, aby sobě toho zvláště povšimli

d) Kazatel přičiňuj se, aby přednášky jeho měly půvab
novosti a byly rozmamty. Zákonu tomuto může pilný kazatel
snadno dosti učiniti, poněvadž veškeré náboženství křesťanské
nevývažnou hojnost předmětů naskýtá, každý pak předmět se
mnoha rozdilných stránek pojmouti lze. Rozdilné pojetí před
mětu zase vede na nové a nové myšlénky, vzbuzuje nové a
nové city, nové a nové úmysly. Na skutečný, praktický život
křesťana lze každou pravdu dogmatickou, mravoučnou, litur
gickou a historickou v rozličném směru a způsobu obrátiti
rozdilné důsledky praktické z ni vyváděti. Provedení každého
úkolu zase v každé stránce dovoluje rozmanitost velikou; tak
na př. možno jest jednou výhradně uživati důkazů biblických,
jindy zase patristických, jindy ze zkušenosti a dějin; jednou
vice k poučení směřovati (kázaní náučné), jindy zase vice mlu
viti k srdci (kázaní paraenetické). I vnější forma řeči jest mnohá,
a střidá-li se v ni, pomáhá též k příjemné rozmanitosti.

Rozmanitosti velice třeba jest v pojetí a rozvoji před
mětů, o kterých častojednati náleží, jakož jsou základní pravdy
křesťanského náboženství a návod k nejpotřebnějšim výkonům
a osvědčovánim náboženského života (modlitba, svátost pokání
a oltářní. slyšení mše svaté, slova božího a t. p.). 'odobně ča
stěji káže potřeba jednati o zlozvycich a zlořádech zakořenělých,
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a tu vyhoví se zákonu o rozmanitosti, vykládá-li se jednou
povaha zla, jindy jeho následky pro život, blaho a pokoj jed
notlivců, rodin a společnosti, jindy zase zvláštní pokuty, jimiž
je Bůh stihá, snadnost nápravy, krása, velebnosť, užitečnost té
cnosti, jižto se zlořád protiví.

e) K napínání pozornosti prospivá, předkládá-li a rozvinuje
se věc po částech tak, aby posluchač byl žádostiv dalšího po
stupu. Tak bývá při rozboru známek důležitých výměrů, při
vypravováních a podobenstvich, při výkladu biblických textů.
Podobně budí se pozornost, když kazatel, nežli pronese nějakou
vážnou větu, jmenovitě pak důsledky výkladu, vývodky z důkazu,
napřed klade otázku, jako by odpovědi posluchačů žádal, vy
jadřuje pochybnost, vykládá, co ta věc není, jak nemá se jí
rozuměti, — a potom teprve vážnou větu svoji uvádí *).

f) Ušlechtilý, jasný, populární sloh, živosť a vůbec takový
způsob přednášky, z něhož patrně vysvitá, že kazateli na věci
záleži, bedlivé šetření slušnosti a opatrnosti kazatelské v my
šlénkách islovech, —jsou další prostředkové, jimiž účastenství
a pozornost posluchačů lze buditi a udržovati.

Prostředkové tito nejvice při kázani náučném jsou důle
Žiti, poněvadž toto snáze unavuje pozornosť, mluvic převahou
jen k rozumu, střízlivě a vážně, kdežto kázaní paraenetické,
že řastěji a vice zaměstnává obrazotvornost a vesu čs živější
jest, mnohem snáze poutá 1 naplná. pozornosť.

Oddil 2. Rozvoj předmětu nebo vypracování přednášek.

Úkol (předlohu) rozvinouti, čili kázaní vypracovati jest
naleznoutl vhodnou látku a té tolik, co ji k účelu nevyhnu
telně třeba. Chtěje kázaní vypracovati, sám se kazatel nejprve
důkladně poučuje o předmětu, rozjímá o něm a uvažuje, aby
v něj úplně vnikl a takto se učinil schopna, posluchače o pravdě
poučiti, přesvěděiti, k určitému smýšlení a konání nakloniti.

Rozvažování o předmětu, shledávání myšlének a součástek
může se dařit, shoduje-li se s přirozeným postupem rozumného

*) Srovn. sv. Rehoře homilii v breviáři na neděli III. adventní a v 3.
noct. 10. července; 8. čtení v breviáři na osmý den v oktávě andělů stráž
ných; čtení 7. dne 18. července.
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přemýšlení a povědomo-li jest rozvažujicímu, ku kterým strán
kám třeba jest pozornost obraceti, chce-li o předmětu nabyti
dostatečného světla a v něj se jako ponořiti.

Čelné stránky, ku kterým pozornost obraceti, s kterých
o předmětu přemýšleti prospívá, nazývají se v umění řečnickém
másťa (tónor, loci) a jsou jako prameny, zdroje, ze kterých pojmy
se objasňují a nové myšlénky vyplývají. Soustavné učení o
mistech nazývá se ťopika

Pokud máme na mysli rozumné, soustavné přemýšlení
samo o sobě, nazývají se řečnická místa zdrojové vnitřní. Že
však nikdo svým rozumem a svoji zásobou vědomosti nedosta
čuje, aby ke všem stránkám věci dobře odpověděti uměl, ka
zatel pak povolán jest, aby ne svoje minění, ale pravdu zje
venou předkládal: berou se odpovědi k otázkám, ku kterým to
pika vede, ze zdrojů vnějších, ježto jedním slovem auťoritu
slovou.

Kazateli bude se naskýtati látka k rozvoji úkolu dle toho,
jak hojny jsou jeho vědomosti, jak bystrá jeho soudnosť, aby
dovedl zásobu vědění svého novým způsobem spojovati a po
řádati.

Myšlénky a součásti vážené, hlavně ze zdrojů vnějších,
pronáší kazatel vhodnými slovy, aby tato zároveň s obsahem

aby stránka poučná i paraenetická co nejvice vynikla, a seřa
ďuje vše v organický celek.

Takto náuka o rozvoji předmětu jedná o vmitřnáchu vněj
ších zdrojích látky, o slohu kazatelském, o meťhodě při strance
poučné a paraenetické, o vnitřní soustavě duchovních předná

Www? .

šek a vnější jejich formě.
—

Článek 1. Zdroje látky.

$ 45.Vnitřní zdrojové.

Vnitřní zdrojové látky jsou dvojího druhu, a sice I. zdro
jové, uvažuje-li se předmět sám o sobě, II. zdrojové, uvažuje-li
se předmět ve vztahu svém ku předmětu jinému.

I. Chtějice totiž pojmouti věc, pátráme po jejích znacich,
po jeji podstatě a bytosti a docházíme a) k výměru, jenž udává
stručně podstatné znaky pojmu. Uvažování a rozbiráni jedno
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tlivých znaků při pojmech zase dále uvádí ve předmět a po
skytuje nové látky k rozvoji.

b) Podstata čili bytnosť věci často se poznává, uvádi-li se
pojem ve spojení s rodem, k jehož tvarům náleži anebo na
opak, pátráme-li po tvarech, kteři k jistému rodu sluší (speci
ficatio) anebo až jednotniky tvarů vyčitáme, zjednotlivení (indi
vidualisatio). Na př. Povinnosť lásky k nepřátelům (tvar) vy
svítá z povinnosti lásky k bližnímu (rod); krása a vznešenost
lásky k bližnímu poznává se z krásy a vznešenosti lásky k ne
přiteli.

Uváděti pojmy podřaděné ve spojeni s nadřaděnými a
z povahy těchto ukazovati na povahu oněch, prospívá obzvláště,
nezdá-li se sám předmět dosti vážný a plodný; jsa ve spojeni
uveden s rodem, ku kterému náleži, ukazuje se v novém světle
a jeho zdánlivá nepatrnosť mizí. Na př. všetečnosť očí poznává
se za chybu vážnější, uvedena-li ve spojeni s rodem, kterýž
jest nedbání sebezáporu nevyhnutelně potřebného ku mravnosti
křesťanské.

c)Podobný poměr, jako mezi rodem a tvarem, jest 1 mezi
celkem a jeho částmi. Rod a tvar zajisté jest dělení logické.
Fysicky dělitelmajest každá věc, z jejichžto části aspoň jedna
může sama o sobě býti. Fysicky dělitelný jsou kromě člověka,
jehož části jsou duše a tělo, všecky věci hmotné. I čas. jakožto
trvání bytosti stvořených, jest fysicky dělitelen; části jeho jsou,
vedle rozdilných ohledů, dni, týdny, měsíce. léta; pokolení,
staleti, epochy, periody; dětství, jinošství, mužství, kmetství.

Z části morálních skládá se všeliká veškerosť bytostí svo
bodných, kteréž mravniímisvazky spojeny jsou vespolek: cirkev
katolická, obcování svatých, veškeré člověčenstvo, říše, obce,
rodiny.

d) Leckdy sám eťymotogickýrozbor a význam jistého jména
poskytuje látky k rozvoji. S mnohými jmény spojuje se v duši
člověka sám sebou určitý a vážný smysl; jmenovitě náležejí ku
podstatě pojmu slovem tim náznačeného jisté vlastnosti a po
vinnosti, jako by od jména toho byly neodlučny, na př. křesťan,
otec, matka, panna, mládenec, bratr, sestra a t. p.

JI. Rozvažuje-h se předmět v jeho vztahu či poměru kji
mým, naskytaji se za zdroje: příčiny a následky, okolnosti, věci
předchodné a následné (antecedentia et conseguentia), srovnání
a podobnost (comparatio, simile), protiva (contrarium..
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a) Příčiny a následky jsou velice důležitý zdroj látky, ve
douce k důkladnému jednání o předmětu a k důslednému pořadu
myšlének. Příčinami rozumi se vše, na čem jakkoli závisl sku
tečnosť nebo pravdivost věci jiné a tedy: vlastní základ a pů
vod věci, důvody čili důkazy, pohnutky k jednání neb opu
štěni, účel a prostředkové k němu; následky pak to všecko
jsou, co z jistých přičin buďto přirozeným během aneb vedle
ustanovení autority božské a lidské skutečně pochází, všecky
účinky a důsledky skutečné aneb možné.

b) Okolmostmi se mini, co s jistou osobou, místem, věcí,
události spojeno a jako jeji obruba jest, nenáležejic ku pod
statě a bytnosti jeji. Při osobách jsou okolnosti: rod, výchova,
věk, stav, zámožnosť, chudoba, povaha mysli, mravnosť a t.d.;
při událostech čas, misto, prostředky, překážky, obtiže

Důležitost okolnosti odtud vysvitá, že člověku neni možno,
aby přímo a bezprostředně poznával podstatu věci; bezprostředně
poznává jenom věci případné, vnější a teprve skrze tyto čili
prostředečně pozrává podstatu jakožto podmět připadností.

Věci předchodné a následné jsou události a okolnosti, kte
réž nějakou věc předcházejí aneb po ni následují, aniž by jeji
přičina, účinek nebo následek byly. Věci předchodné jsou na
př. úmysly, podniky a přípravy, z kterých něco zcela jiného
následovati mělo, nežli skutečně se potom stalo, předešlá do
brodini, podněty a přiležitosti k dobrému anebo zlému; věci
následné: pochvala, pokojná mysl, štěsti, neštěstí a t. p.

c) Obraz čili podobmosť (přirovnání, připodoba, simile, si
militudo) vůbec jest předmět povědomý, kterýž usnadňuje po
znání předmětu nepovědomého: pojmu odtažitého, zásmyslného,
pravdy „theoretické nebo praktické „ poněvadž oba předmě
tové shodují se ve znaku jednom anebo v několika znacích.
K obrazu náležejí tři pojmy: pojem nepovědomý anebo ne dosti
jasný, o kterém sejedná ;pojem, který k poznání prvého pomáhá
a střední člen srovnávací (tertium comparationis) t. j. základ
podobnosti čili proč a v čem oba pojmy sobě podobny jsou.

Podobnosť nazývá se přenůška (metafora), klade-li se jen
obraz a nikoli také druhý obrazem znázorněný předmět.

Kladou-li se oba pojmy naproti sobě a podobné znaky
jednoho na druhý se přenášejí, jest úplné podobenství. Toto na
zývá se parabola, pakli se za obraz béře smyšlený, avšak věro
jatný případ ze života lidského. Parabola objasňuje vyšší, vážné
pravdy života duchovního, pro kterouž příčinu také předkládá
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smyšlenou událost obširněji, způsobem ušlechtilým a vážným.
Obdoba (analogia) nazývá se podobnost, jest-li obrazem sku
tečný děj, výjev anebo případ ze života přírodního nebo lid
ského. Obdoba záporně (dle znaků rozdilných) provedená slove
nepodobnosť(dissimilitudo). Pakli podobenství v ději smyšleném
připisuje věcem bezrozumým lidské smýšlení a jednání, slove
bájka, ježto za účel má vštěpovati pravidla opatrnosti a cnost
ného jednání, jakož 1 kárati necnosti, pošetilosti a varovati
před nimi. Týž účel má paramy'hie, která ve smyšleném ději
uvadi bytosti nadzemské: anděly, dobré duchy, bohy pohan
ské. — Bájky a paramythie nesnadno užiti lze v přednáškách
duchovních.

Dobré, účelům řečnickým prospěšné podobnosti jsou prav
divy, velmi snadno pochopitelny a slušny. Podobnost jest prav
diva, skutečně-li se některé znaky obou předmětů jshodují;
jest velmi snadno pochopitelma, jasna, béře-li se obraz z věcí
posluchačům povědomých a patrně-li shoda známek vysvitá ;
jest slušna, pakli předmět nizký a všední se nebéře za obra
pojmů a náuk vážných.

Podobnosti slouží k lepšimu poznání pojmů odtažitých,
zasmyslných, protože vesmír viditelný jest obraz světa nevidi
telného, duchovniho, ač ovšem obraz velmi nedokonalý. Neko
nečno jest množství parallel mezi přirodou a životem lidským
se stavem a životem duchovním, nadpřirozeným, světem zá
smyslným *).

Odtud pocházi také, že výjevy řádu přirozeného, jakož
ve mnohých připadnostech za obraz býti mohou, aby člověk
poznával věci nadsmyslné, rovně tak často a k témuž účelu
kladou se za protivy věci nadsmyslných, řádu čistě duchov
niho. V této skutečnosti zakládá se užívání proti (contrarium),
aby pojmy a pravdy vůbec, zejména pak pojmy a pravdy nad
smyslné jasněji a důkladněji předloženy a pochopeny býti
mohly. Jsou pak protivy všecko to, což buďto nemůže zároveň
spolu ostáti aneb nějak aspoň na vzájem se odráží a liší;
i pojmy souvztažné, ano i nepodobnosti (dissimilitudo) slouži
podobně jako protivy.

*) Jungmann, I. c. str. 219. a sld.
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S 46. Vnější zdrojové látky a jich užívání.

K těmto náležeji: písmo svaté, náuka i veškerý život
cirkve, jeji bohoslužebné knihy, svati otcové a spisovatelé od
cirkve schválení anebo vůbec uznaní za dobré a zkušené
(auctores probati), spisové učenců katolických vůbec, spisy asce
tické, dila kazatelská („promptuaria,“ „bibliotéky,“ „lexika“), ob
širnější výklady ke katechismům, dějiny církevní a obecné.

Kazatel váží ze zdrojů těchto netoliko úkoly, ale 1 látku
k rozvoji potřebnou; k otázkám čili stránkám, vedle kterých
topika © předmětu rozjiímati uči, béře odpovědi, materiál, ze
zdrojů vnějších.

Mnoho záleži na způsobu, kterak vážiti ze zdrojů těchto.
Za obecné pravidlo plati, že pilně dbáti jest, aby části ze zdrojů
vnějších v přednášku pojaté nerušily přehlednosti a správného
postupu jejiho. Protož 1sluší varovati se suchopárného citování,
obratně připraviti, ve vnitřní, orgánickou jednotu s myšlénkami
předcházejícími a následujícími uvésti, cožkoli ze zdrojů vnějších
přijato.

1. Nejdůležitější a nejbohatší zdroj jest písmo svaté a protož
také přemnoho záleží na správném uživání jeho.

Dobré užívání pisem svatých závisí na šetření správných
pojmův a zásad o smyslu mist biblických. Vůbec rozeznáváme
trojí smysl, jenžto se v mistech biblických malézá, anebo
v kterém se vykládají: vlastní či slovný, mystický a přispů
sobený.

Každé místo v bibli, nechat vyjádřeno jest obyčejnými
slovy anebo výrazy tropickými (obrazně), má jeden toliko smysl,
tu myšlénku totiž, kterou Duch svatý oznámiti chtěl. Avšak
přecejsou mista smyslu dvojího, poněvadž událost, kterou slova
vyjadřují, sama zase jest obraz (obdoba) věci, ježto se na Kristu
a cirkvi naplniti měla. Na př. „A. kosti nezlámete v něm“ *),
slyší se ve smyslu vlastním či slovném o beránku velikonočním;
avšak tato zápověď o beránku značila ustanovení boži, že na
nejsv. těle Kristově kosti zlámány nebudou **). Jest tedy v tomto
mistě vyjádřena dvojí věc a protož 1dvojí smysl v něm skutečně

——;—
+) 9, Mojž. 12, 16.

**) Jan 19, 30.
Skočdopole, Pastorálka. 28
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se nacházi: slovný a mystický. Slovem „mystický“ naznačujeme
smysl druhý, zároveň vyjádřený významem slovným, jakž Duch
svatý sám vyjádřiti chtěl. A jenom tento původně již miněný,
a žádný jiný správně slove mystický nebo duchovní. Která
mista skutečně mají smysl mystický, o tom zase jenom biblí
a neomylná jeji vykladatelka, cirkev katolická, bezpečně uči.

Od významu či smyslu mystického rozdilen jest přispůso
bený (sensus accomodatus, accomodatitius), těž mravný či allego
rický ; tento vkládá se dle subjektivného soudulidského v jed
notlivá mista plsem, čili vlastní smysl jednotlivých mist při
spůsobuje se myšlénkám neb dějům jiným, o kterých ona mista
vlastně nemluví*).

Pisem svatých uživá se v duchovních přednáškách způ
sobem mnohonásobným. Ve smyslu vlastním či slovném berou se
texty biblické pravidelně a nejčastěji obzvláště za důkaz. Na
roveň se slovným lze klásti smysl mystický jenom v těch
mistech, o kterých oprávněná autorita (pismo samo, cirkev
skrze dekrety o víře anebo skrze souhlasnou náuku -sv. otců)
zřejmě uči, že smysl tento maji.

Ve smyslu buďto slovném buďto přispůsobeném dávají
biblická mista základní myšlénku či podklad ku všem pro
středkům a způsobům, kterými se předmět rozvinuje a před
náška vlastního účelu svého se domáhá. Časté a dobré užívání
mist biblických nejlépe a nejvice přispívá ke všem obecným
vlastnostem, pro kteréž duchovní přednáška skutečně jest vy
učování pastýřské. K tomu však nepostačuje, aby jenom kde
o důkazy jde, po způsobu vědecké dogmatiky několik citátů
se uvedlo. Plného účinku z pisem plynouciho se dosahuje, zdá-li
se téměř celá přednáška jeho vyňata z biblí, skládá-li se z bi
blických mist dobře volených a řečnicky provedených. A sku
tečně velmi často jest možná všecky důležitější myšlénky řečí
duchovních výhradně slovy biblickými vyjádřiti; taková místa
v přednášce, jsou-li texty dobře voleny a nenuceně seřaděny,
mají vždy svoji zvláštní, posvátnou krásu, libí se a jdou k srdci.

Mista biblická vůbec, dobře-li se uvažuji a v plném vý
znamu pochopuji, velmi často naskýtají kazateli netoliko předmět
(úkol, předlohu), ale také čelné. myšlénky čili body, ve kterých
všecken podstatný obsah přednášky se zahrnuje.

*) Jungmann, I. ©«II. str. 84. a sld.
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Důležitější události a osobnosti biblické mohou býti vlastním
předmětem duchovních přednášek, ježto se nazývají kázaní bi
bhcká“). Za předmět kázaní biblických volí se řada osobnosti
a události, ježto nejsou za předmět církevním slavnostem. ani
obsah nařizených perikop. Kázaní tato velice prospěti mohou
obecnému cili pastýřského vyučování. Majice příběhy neb udá
losti za předmět, vice zajímají posluchače, snáze napinají a
také udržují pozornosťjejich. Naučení dogmatická i praktická
(mravní dolohy), ježto se z biblické události odvozují, snáze
vtiskuji se v paměť, mnohá pravda obtížná, protože v zrcadle
události se představuje, přijímá se od posluchače bez předsudku
a neni snadno uzavřiti se před ni také v praktických důsledcich,
kdežto proti pravdě theoretické, v kategorickém znění před
kládané, často se vzpouzi a ohražuje posluchač předpojatý.
Dějiny dělají dojem hlubší a snáze každý je na sebe obrací,
nežli pravdu theoreticky vyřčenou. Zejména velmi dobře hodí
se cyklus kázaní biblických k obširnějšímu a důkladnému po
učování o zjevení božím, o božské prozřetelnosti, o následcích
dědičného hříchu, ke znázornění obecných a zvláštních cnosti
a povinnosti, jak na jistý věk anebo stav náležejí.

V literatuře cirkevní se potkáváme s biblickými přednáš
kami již u sv. otců, zejména u sv. Ambrože a sv. Augustina ;
výňatky z nich položeny jsou za čtení 2. nokt. v breviáři na
mnohé neděle v roce. Mnozi kazatelé berou jisté osoby staro
zákonní za typy či předobrazy, abý na tomto základě jednali
o cnostech, |důstojnosti, zásluhách, přímluvě Panny Marie, sv.
Josefa, sv. Anny **).

Z perikop cirkevních vážil se předmět rozmanitým způ
sobem. a) Perikopu uvažuje se v celosti své a podstatný obsah
jeji sám sebou naskytá se za úkol; nalézá-li se v perikopě ně
která věta, jižto by celý obsah byl vysloven, volí se tato za
text čili předslov."Tak jest obsah perikopy na křižovou neděli
(domin. Rogationum) potřebnosť modlitby prosebné a tento vy
jádřen veršem: „Proste a bude vám dáno“ ; perikopa na 1. ne
děli adventní jedná o přišti Páně k poslednímu soudu, kterýž
obsah nalezá se krátce veslovich: „A uzři syna člověka“ a t.d.

*) Špachta, Homiletika (2. vyd.) díl II. str. 4.
**) V nejnovější literatuře české shledáváme: Josefa Balcara Kuzaní

biblická na dobu adventní, Frant. Vohnouta Řeči biblické a historické o vy
koupení lidstva.
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Avšak nejen ve slovném, nýbrž 1 ve smyslu přispůsobeném
lze uvažovati perikopu v celdsti jeji a stanoviti předlohu ; na př.
perikopa na den zjevení Páhě dává ve smyslu přispůsobeném
předlohu: Kterak Ježíše hledati a jaké dary jemu přinésti
máme.

b) Jsou mnohé perikopy, v kterých rozeznávati lze ně
kolik části samostatných; každá z mich může se bráti za celek
o sobě a podstatný obsah jeji za předlohu k řeči duchovní.
V perikopě na 9. neděli po sv. Duchu mluví se: 1. o shoviva
vosti boži, 2. o náležitá úctě k domu božimu ; v perikopě na
3. neděli v postě rozeznávají se tři části: vymítání zlého ducha,
ospravedlňování Kristovo, blahoslavení jeho nábožnou ženou;
perikopa na 2. neděli po velikonoci naskýtá při výkladu při
spůsobeném dvě předlohy: pozvání ke stolu Páně, příprava
k hodnému přijímáni.

c) Kazatel může ustrnouti na jednotlivých větách, nehledě
k celosti perikopy a přemýšleti, které náuky víry neb mravů
v nich obsaženy jsou anebo s kterými se věta ve přirozené a
nenucené spojení uvésti může. V perikopě na. 14. neděli po
sv. Duchu lze odvoditi z věty: „Nikdo nemůže dvěma pánům
sloužiti“ předlohu: Kdo přitelem světa býti chce, bude ne
přítelem božím ; z věty: „Nemůžete Bohu sloužiti a mamonně,“
předloha: Kterak pečovati o věci vezdejší, abychom mneobme
škávali věčných.

a) Též jednoťlivá slova perikop bývají základem ku před
mětu řeči; n. p. slovo „dábelství němé“ v perikopě na 3. ne
děli postní může býti základem kázaní o hřišném zamlčování
ve zpovědi; slovo „mrtvý“ v perikopě o mládenci v Naimu
(15. neděle po sv. Duchu) může býti základem přednášky
o smrti duchovni, o těžkém hřichu.

2. Z ostatnich zdrojů vnějších jsou náuka, působení a ve
škerý čivot katolické církve rovně tak důležity jako pismo svaté,
zejména pokud nalezení předmětův a důkazů na očích máme;
liturgie a knihy bohoslužebné často usnadňují nalezeni a dobrý
rozvoj úkolu zvláště ku promluvám příležitostným. ©

Spisové cárkevních otců a svatých vůbecjsou velice bohatý
zdroj vyučování pastýřského. Velmi často uváději se v dobrých
kázanich jednotlivé výroky, zásady a vážné průpovědl (sentence)
svatých, někdy doslovně, častěji v parafrási a vůbec dle pod
statného smyslu a obsahu. Všeliké citáty takové buďte krátky,
jasny a závažny; nikdy neprospívá uváděti jich mnoho ma
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jednou a jsou-li doslovně uvedeny, obyčejně třeba jest vyklá
dati je podobně jako texty biblické. Velmi často se odvolávají
dobři kazatelé na sv. otce, při textech biblických uživajice
výkladu jejich; takto nabývá větší váhy i sám výklad i to
všecko, což kazatel z uvedeného mista biblického vyvozuje a
na posluchače obraci. Stran přispůsobeného smyslu, v kterém
sv. otcové berou mnohá mista biblická, třeba jest kazateli
opatrnosti; byltě tento výklad dilem také vkus věků již dávno
minulých, od věku našeho velice rozdilných.

Z hiteratury bohoslovné a kazatelské váží se látka podobně
jako z pisem svatých, náuky a života cirkve a z literatury
patristické; nikdy však neuvádějí se autorové tito jménem,
leč by karakter učitelů církevních měli, za svaté neb blaho
slaveně vyhlášení byli Nikdy nelze za dobré pokládati, aby
kazatel celá mista ze zdrojů těchto vypisoval; 1 jemu 1 poslu
chačům vice na užitek bude, sám-li podle svého způsobu věc
podati se přičiní, když byl dobře pojal obsah toho, čehož užiti
chce. Váži-li z knihy vědecké, pilně mu rozvažovati jest, kterak
by prostě a srozumitelně vyjádřil touž věc; ze spisů cizojazyč
ných překládati celé časti doslovně a pojímati je v práci svou
téměř nikdy neprospivá, poněvadž velmi snadno i duch ciziho
jazyka se vkrádá na ujmu populárnosti.

Dějepis církevní a zvláště životy svatých mohou velmi
platně sloužiti účelům pastýřského vyučování poskytujice váž
ných dokladů k veškeré cirkevní náuce a přikladů, prospěšných
obojí stránce účelu, jenž posvátné výmluvnosti jest vytčen.
Vynikajici v dějinách církevních události a osobnosti podobně
mohou býti předmětem kázani, zvláště cyklických, jako výše
praveno jest o důležitých událostech a osobnostech biblických,
zejména ku souvislým kázaním o cnostech a mravech křesťan
ských, o cirkvi, jejim božském původu a blahodějné působnosti.
Přednášky duchovní, které takto svým obsahem a rozvojem
stoji na půdě církevních dějin, nazývají se kázaní hostovická;
obiraji-li se v určitém cyklu za podklad ku souvislým před
náškám mravoučným jednotliví svati, slovou tyto kázaní pří
kladová.

Z věd a umění světských nesnadno se něco v duchovní
přednášku pojmouti může. Nicméně však pozornosti kazatelovy
zasluhuje dějepis občamský, zvláště pak dějímy vlasti, protože
mnohé události dávnověké potvrzují buďto přímo anebo nepřimo
velmi důležitých náuk a zásad křesťanských, zejména pokud
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se týče vlivu jejich na blaho veřejné, a že mnohé události
jsou svědectví na pravdu, že „spravedlnost zvyšuje národ,
hřích ale bidné činí národy“ *).

Článek 2. Kazatelský sloh či proslovení (elocutio).

S 47. Sloh řečnický vůbec.

Jako třeba jest, aby kazatel nalezl látku vhodnou a do
statečnou ke vlastnimu účelu přednášky: tak 1 třeba jest, aby
všecko tak vyjádřil slovem, jak toho žádá povaha vyučování
pastýřského vůbec a také účel jednotlivých přednášek. Účelu
pastýřského vyučování přiměřené vyjádření myšlének slovem
nazýváme sloh kazatelský. Na tento připadá úloha, myšlénky
všecky v náležité světlo postaviti, plný jejich obsah rozvinouti,
všecky části celku dobře spojiti, vkusné v orgánický celek
upraviti.

Obratnosť ve slohu nezbytně náleží ku vlastnostem do
brého kazatele; vhodné slovo zajisté provozuje velikou moc
nad duchem lidským a moc tuto i nevzdělaný znamena, kdežto
jadrnosť myšlének a harmonické spořádání celku jenom vzdě
laný člověk postihnoutl a oceniti umi. Obratný sloh s velikou
čásť nahražuje i leckteré nedostatky obsahu a zase nejlepší
obsah nemůže působiti přirozenou moci svou, nedostalo-li se
mu vhodného vyjádření slovem.

Obecně rozeznává se kazatelský sloh prostý a ozdobný.
Sloh prostý (nižší) nejvice má na zřeteli jasnost a plnou sroz
umitelnosť a blizek jest klidné, opravdové rozmluvě lidi vzdě
laných. o věci vážné. Sloh ozdobný (střední a vznešený, až
úchvatný či pathetický) k tomu čeli, aby přednáška se libila,
pozornost a stálé účastenství posluchačů budila i poutala, všecky
myšlénky vážně, živě, mocně a pronikavě vyjádřeny byly *“).

Slohu ozdobnému obzvláště slouži řečnické obraty, který
miž vůbec rozumí se každé prosloveni myšlénky, pokud hší se
od způsobu obyčejného a zároveň i jest důmyslné a libé.

*) Přísl. 14, 34.
**) Srovn. Spachta I. c. str. 190.
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Misto, co by řekl: Nazývame vezdejší věci marnými a
přece milujeme je, di Massillon řečnickým obratem: „Lidé
mluví o pomíjivosti věcí pozemských řečí víry a pravdy; cesty
jejich pak jsou cesty marnosti a lži“. — Jeden ze způ
sobů nejvice obyčejných při obratu řečnickém jest důmyslné
naražení na nějakou událost historickou, na výrok pisma sv.
neb některého muže velikého Na př. „Sláva nebeská jest
země zaslibená, mlékem a strdi tekouci; ale aby tam došel člověk,
jest mu prve projiti mořem a putovati po vyprahlé poušti to
hoto světa.“

Nejvíce obyčejný druh řečnických obratů jsou však tý
zvláštní způsoby řeči lidské, které z rozčilenosti, z vyššího nad
šení, z velice jasného poněti věci s jeji stránky dobré anebo
zlé pocházejí a řečnické figury slovou. Tyto jsou po výtce způsob
mluvení od obyčejného a klidného zcela rozdilný a vyznačují
se zvláštním útvarem čili rázem jako tvářnosti povahojevnou.

Ve figuře shledává se vždy něco překvapujicího; ona jest
bezprostřední odlesk mysli dojaté a znázorňuje živost vnitřního
citu; v tom záleži též jeji působnosť v lidskou mysl.

Figury buďto proměňují obyčejný význam slova, tropy
(záměny, mluva obraznů), anebo berou slova ve smyslu oby
čejném, myšlénku však pronášeji způsobem význačným, jenž
1 vlastně řečmický slove. Ku slohu vlastně řečnickému zajisté
počítá se každý důraznější rozvoj myšlénky, kterýž má za účel,
aby ozřejměla pravdivosť anebo důležitost, velikost věci a takto
v posluchačích plné přesvědčení o pravdě spůsobeno, srdce jejich
mocně dojato bylo.

I. Obecné vlastnosti slohu řečnického.

Pro ten významten vážný úkol, jejž má sloh kazatelský,
nezbytně třeba jest, aby se na něm shledávaly ty vlastnosti,
které vtiskují duchovní přednášce ráz vyučování pastýřského,
a tedy aby jasný byla zcela srozumitelný (světlý), živý, mocný
a pronikavý, libý a přijemný (krásný).

a) Jasné či světléjest prosloveni, působi-li samo sebou, aby
posluchači velmi snadno chápati mohli všechen obsah přednášky.
Na světlosti slohu vice záleži nežli na ostatnich jeho vlastno
stech, jakkoli také tyto důležity jsou, ano dle sv. Augustina
lépe jest obětovati leckde gramatickou správnosť, když by ji
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šetřiti možná nebylo leč na ujmu jasnosti a srozumitelnosti*).
— Jakkoli srozumitelnost prvnim zákonem pro celé kázaní jest,
třeba ji dbáti zvláště při pravdách a větách, na jichž pocho
pení nejvice záleži, a tedy nade všecko při předloze a při
slovech 1 větách, v kterých se krátce zavírá obsah jednotli
vých části.

Jasnost slobu vztahuje sei k jednotlivým slovům i k celým
větám. Kazatel vesměs uživej slov, kterými se pojmy a my
šlénky jasně a určitě, konkretně a názorně vyjadřují. Názornosť
mluvy jest nejpřednější vlastnost proslovení kazatelského; a
protož jest tato mluva bohata na obrazy, podobnosti a protivy;
všecko smyslně představuje a popisuje, pojmy v jednotlivé
znaky rozvádí, časoslova 1 pfidavného jména hojně uživá a
těmito raději vše to vyjadřuje a opisuje, co se jinak jménem
podstatným úsečněji sice, ale ne tolik jasně pověditi může.
Kazateli obzvláště sluší, aby se po příkladu Páně připojil ke
způsobu, kterým lid obecný mluvi, ke zknšenostem jeho; velice
prospivá srozumitelnosti, uživá-li se oněch výrazův a řčení ka
techetických i ascetických, kteréž obecnému lidu povědomy
jsou z vyučování školního a z knih modlitebních. — A naopak
zase nemaji náležitého mista na kázaní výrazy a fráse odtažitě,
vědecké, nové a vůbec ty, ježto lidu obecnému málo jsou po
vědomy anebo zcela neznamy. A nelze-li leckdy na celo se vy
hnouti slovům nepově“omým, třeba jest vždy, aby se ihned
kratce objasnila.

Světlosť kazatelského stylu dále žádá, aby věty byly prostě a
přehledné. A protož jest chybno srážeti, zkracovati a stahovati
věty přislovkami (odkudž, o čemž atd.); uživati zájmen tu,
kdež jméno podstatné, na jehož místo se kladou, neni zcela na
snadě; klásti určité časoslovo daleko od oněch slov, s nimiž
celou větu prostou děla; často užívati přechodníku. jak určitéhotakneurčitého.—| Obvěťtí(period)jenomřidčejiseuživáve
slohu prostém, a vždy na krátkost a jasnost jejich pilně hleděti
třeba jest.

b) O slohu mocném, čivém, pronikavém vhodněji jedná se
v oddilu o stránce paraenetické.

c) Libá a příjemná mluva velice může napomáhati, aby
se kázaní libilo, posluchače poutalo a zajimalo. Slovo boží samo

*) Ouid ad nos. guid grammatici velint? Melius in barbarismo nostro
vos intelligitis, guam in nostra disertitudine vo: deserti eritis.
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sebou má dvě známky čelné, jimiž srdce člověka poutá, totiž
že proslé jest a důstojně. Prostnost a důstojnost jsou tedy pod
statný ráz libezné mluvy kazatelské a ráz tento měj na sobě
všecko, čeho se uživá na ozdobu její; všeliká slova i řčení
buďtež nehledaná a nestrojená, libá, vkusná. Prostnosti a dů
stojnosti neodporuje ozdoba řečmická, "Tétosice neni třeba slovu
božimu; ale pokud jest pravá ozdoba slohová, pokud seji uživá
mirně a dle povahy předmětu: snáší se dobře s důstojnosti
přednášky duchovní a přispívá nemálo k působnosti jeji. Samo
sebou již odporuje přirozenému smyslu lidskému, káže-li se
o vznešeném předmětu aneb na veliké svátky zcela jednoduše
a v prosaické střizlivosta.

Obecnému rázu slova božího odporují a protož i v kázani
mista nemaji: výrazy a fráse neshěné, všední, sprosté(trivialné);
fráse a věci hravé, žertovné, malicherné a ecitlivělé. — Třeba-li
mluviti o všedních aneb nějak nesličných věcech, mluví se
velmi šetrně a opatrně; uživá se totiž výrazů a řčeníivšeobec
ných, méně určitých, anebo se věc předkládá velmi krátce
anebo se opisuje (perifrasuje) t. j. jinými a hojnějšími slovy
pronáší. Mnohdy lze slovy biblickými pověděti bez urážení dů
stojnosti, co by neslično bylo, když by obecnou mluvou se vy
jadřilo.

Positivné stránky libého slohu kazatelského jsou, kromě
přirozené prostnosti a důstojnosti slova božího a kromě ozdob
řečnických:

«) Jasná, přirozená u přesná mluva. Zanedbává-li kazatel
osvojiti sobě správné užívání jazyka, kterým káže a nedělá-li
rozdílu mezi obyčejnou rozprávkou v životě společenském a
mezi vážným jednáním o pravdách křesťanských: dojista po
každé učiní na své posluchačstvo nepříznivý dojem, poněvadž
nedbalosti té jinak nemohou vykládati, nežli že ani slova bo
žího ani jich sobě neváží.

B) Rozmamitosť čili vhodné střidání se slohem prostým a
ozdobným ne méně nežli s obsahem a formou přednášek. Ač
koli správné a jasné výklady, zřetelné a pádné důkazy, vřelá
i srdečná mluva velice pomáhají k libeznosti, přece bylo by
této na ujmu, když by dlouho trvalý a ničím se nepřerušovaly
buďto výklady a důkazy, buďto řeč dojemná a mocná. A protož
dbá toho kazatel, aby dlouho v jednom nevykládal, nedoka
zoval, v affektu nemluvil. Podobně k tomu hledí, aby ne vždy
jedněch forem slohových užíval, ale raději co nejvice střídal
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s rozmanitými obraty řečnickými a způsoby přechodů, věty
onde ve způsobu otázky, onde zase kladně pronášejs a vůbec
jednotvárnosti a jednozvučnosti uniknouti hledě.

7) Sloh kazatelský budiž vesměs rozmluvný (conversatorius)
a stále k posluchačům se obracej, pravdu jim direktně po
dávaje. — Proslovenim obzvláště se může kázaní osvědčiti za
takové, kteréž pro posluchače ustrojeno jest, k ním mluví, jim
vykládá, je přesvědčuje, jejich mysli dojmouti a jejich vůle.na
kloniti chce, vůbec jenom jimi se zaměstnává. "Tento karakter
rozmluvý a sdilnosti jest pastýřskému vyučování přirozený
a vlastní; nejstarší pojmenování jeho: „homiha“ t. j. důvěrná
rozmluva vyjadřuje podstatnou tuto vlastnost jeho.

©) K lbému a příjemnému slohu náleží lbozvuk (euphonia)
a řečnický úměr (numerus, rythmus oratorius). Co sluchu
lahodí, také v srdce snáze vniká; řeč drsná a tvrdá ztěžuje
přednášeníi poslouchání, neboť co těžko se vyslovuje, také uším
tvrdo a nemilo bývá. Lobozvuk ve slovzch jednotlivých žadá
výrazů, které již samy znějí libě a spolu s předcházejícími
snadno se pronésti mohou. Delší slova jsou vice libozvučna
nežli jednoslabičná ; ze slov jednostejně dlouhých liběji ta znějí,
ve kterých se nenalézají jenom krátké nebo jenom dlouhé
samohlásky.

Řečnický úměr podoben jest k rythmu básnickému, ač
ovšem podstatně liši se od něho; zni-li v prose některá věta
jako básnický verš, jest to chyba proti úměru. Tento jest milá
harmonie mezi větami po sobě jdoucimi, jednu myšlénku pro
nášejicími, a zákonům jeho se vyhovuje, pakli souvětí skládají
se z vět, pokud možná, stejně dlouhých; rozpadá-li se souvětí,
jakož při periodách zejména bývá, smyslem svým ve dvě
polovice, z nichž drubá naplňuje očekávání prvou vzbuzené,
žádá úměr, aby obě polovice délkou a počtem vět rovny soběbyly© Uměrvelicepodporujese,má-liposlednívětadobrý,
zvučný dopadl, sama-li svým obsahem i zněním konec myšlénky
vyjadřuje, posledni slova jeji plna i zvučna jsou, ne jedno
slabična a slaba, ze samých samohlásek úzkých, ani ze samých
krátkých.

Libozvučnosti v prose odporuje: sťejnozvuk,jenž povstává,
jde-li blizko za sebou bez přičiny zvláštní několik slabik aneb
slov, která týž anebo velmipodobný zvuk maji, jako: počinají-li
se po sobě jdouci slova týmže pismenem, zněji-li slova blízko
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sebe postavená jednostejně anebo velmi podobně; assonance
a rým nenáležeji do mluvy řečnické.

Ohled na libozvučnost a řečnický úměr velitedy: 1. pozor
miti, aby se nenahrnulo za sebou mnoho samohlásek neb sou
hlásek a slabik jednostejných anebo takových, ježto se spolu
těžko vyslovují, ano téměř ani vysloviti se nemohou (drsnosť,
jde-li mnoho souhlásek, průzev — hiatus — jde-li mnoho samo
hlásek za sebou), anebo se rýmují; 2. vystřihati se nemirného
náhrnu jednoslabičných a stejnoslabičných slov bezprostředně
po sobě jdoucích ;'3. k tomu přihlížeti, aby věty hlavní nebyly
četnými vedlejšími roztrhány, věty složené pak aby nemirnou
dělkou a jednotvárnosti svou nepůsobily, že by chod řeči byl
plouhavý, rozvláčný a únavný.

II. Zvláštní prostředkové slohu příjemného
a libého.

Řečnické formy, kterými zjednává se kazatelskému slohu
raz příjemnýa libý, jsou tropy vesměs a mnohé z řečnických figur.

1. Vhodným uživáním tropů dosahuje se mluvy odrazné,
kteráž vůbec mile se člověku zamlouvá. Nejvice obyčejné tropy
jsou: Metafora (přenůška) nebo nevlastní (obrazný) výraz, jehož
základ jest podobnosťdvou předmětů; na př. oheň lásky, věku
květ, skalopevný úmysl. — Rozvádi-li se metafora šířeji, po
vstává jinota) (allegoria). Origenes popisuje církev allegoricky :

„Óv pravdě bohatého, nádherného. nebeského, božského
korábu! Stožár jeho, jenž přeslavný vrchol až k nebesům po
vznáší, jest spasitelné dřevo kříže, s něhož vlají plachty učení
evangelického, nadmuté dechem Ducha svatého! Veslo jeho
jest vira, vlastník Ježiš Kristus, první veslař Petr s apoštoly,
kteři spolu s ním plují; veslaři jeho jsou andělé, pocestní jeho
zástupové věřicích a svatých; plavba jeho jde po bouřlivém
moři času tohoto; běh jeho vždycky jest spasitelný, přistav
jeho blažená věčnosťt“.

Synekdocha (náznamek, soupojem) jest záměna pojmů men
šího a většího rozsahu, na př. záměna celku a dilu, rodua tvaru,
tvaru a jednotnika, mnohosti a jednoty. N. př. smrtelmici (lidé),
Augustinové (učitelé církevní).

Metonymia (přejmenování) jest záměna pojmů srovnalosti,
které se vespolek nalézají v přirozené souvislosti. Vzájemná
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souvislost ta jest buďto vmiterná, jako: mezi příčinou a účinkem,
znamením a věci označenou, látkou a věcmi z této udělanými,
věcmi předchodnými a následnými; nebo jest vnější, jako: mezi
mistem a co se nachází na něm, časem a co se stalo v něm.
N. př. slova biblická: „V potu tváře své budeš jisti chléb“
obsahují náznamek i přejmenování.

Iromie (opakomluv) vyjadřuje věc protivou jeji. „Ó bla
ženého života, kterýž, aby se ukončil, pomoci smrti hledá“,

Hyperbola (nadsázka) jest tropus, jenž v pojeti (prosloveni)
pojmu, pokud výraz sám o sobě uvažujeme, nad pravdu dí;
n. př. země mlékem a strdí tekouci. Vyjadřuje-li slovo samo
sebou méně nežli pravda jest, nazývá se tropus ten ťotis
(zdrobnění); n. př. „A milosť jeho nebyla ve mně marna“*).

2. Z figur řečmckých přispívají k libeznosti slohu zvláště
tyto následující (jež 1 slovné se nazývají), ač některé z nich
také mocnosti a pronikavosti jeho napomáhají:

Opakování; výrazu jednoho se užívá v několika po sobě
jdoucich větách, aby důležitost myšlénky se vytknula neb po
zornost napnula. Může pak opakovati se buďto na začátku
(repetitio) nebo na konci (converslo, souvrat), aneb i na začátku
1 na konci (complexio, sousnova), nebo téže slovo se dvakráte
za sebou pronáší (conduplicatio, zdvojení).

Nic není nade cnosť křesťanskou vznešenějšího, »2c krásnějšího,
nic milování hodnějšího.

Ó jak hořce plakal ten kající apoštol! Po celé živobytí své, kdy
koli kohout zazpíval, s/zel; kdy nastala půlnoční hodina, slze/; ačkoli
sobě oči skoro vyplakal, přece s/zel.

Kdo se zákona nebojí, kdo se trestu nebojí, kdo se ani Boha
neboji, kterak měl by ten báti se hříchu?

Vás, vás za svědky volám, svatí mučenníci Páně.

Souslov (synonymia) vyjadřuje myšlénku či pojem několika
téměř stejný smysl majicimi slovy, bezprostředně za sebou pro
nášenými, ze kterých ale každé následující má větši váhu
nežli předcházející. Vyjadřuje-li se myšlénka několika po sobě
jdoucimi větami, jichžto smysl jeden jest a jenom s jiné a jiné
stránky se předkládá, slove obrat tento uhlazení (expolitio).

Přiklad expolice: „Který jazyk dovede vyslovitinebo který rozum
pochopiti, jaké by radosti byly onoho města hořejšího! Mezi andělskými

*) I. Kor. 15, 10.
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kůry se nacházeti, s nejblaženějšími duchy státi před velebností Stvoři
tele, na přítomnou tvář boží hleděti, nezastřené světlo viděti, žádným
strachem smrti se nechvěti, z daru stálé neporušenosti se radovati.“
(Sv. Augustin.)

Kxpolice a synonymie zároveň: „Tandemaliguando, Guirites,
L. Oatilinam, furentem audacia, scelus anhelantem, pestem patriae ne
farie molientem, vobis atgue huic urbi ferrum flammamgue minitantem,
ex urbe vel ejecimus, vel emisimus, vel ipsum egredientem verbis pro
secuti sumus. Abiit, excessit, evasit, erupit “ (2. Catil.)

V synonymii a expolici jest pozor miti, aby souznačná
slova a souznačné věty mocněji a mocněji nebo S jiné a jiné
stránky představovaly věc neb pojem; není-li toho, pronáší-li
se táž myšlénka několikráte za sebou slovy mdlými, ježto se
od předešlých neliší hlubším a mocnějším významem anebo ne
ukazují na jinou stránku věci, není již působný prostředek
slohový, ale jest nudná tautologie (tážmluvnosť),pouhé hromadění
prázdných slov, rozřeďování, seslabování myšlének.

Opis (periphrasis) předkládá věc řadou představ s ni sou
vislých, aniž by ji jménem jejím pojmenoval.

„Mohl bych uvésti v ona iruchlivá obydlí, kdežto ukrývají se
ubohost a chudoba a kdež ukazují se tolikeří obrazové smrti a rozma
nitých nemocí.“ Špitál.

Figury této se užívá, aby věci obyčejné ušlechtileji po
věděny byly, věci odporné se zmírnily, nemilé zakryly aneb
aby se kazatel vyhnul slovům, ježto by uraziti, posluchačů
nemile se dotknouti mohla.

Postup k většímu mebo menšímu (climax, anticlimax) jest
řada představ postupně mocnějších nebo slabších.

Svatost křesťana může se považovati za obyčejné dílo milosti;
svatosť vysoce postaveného jest mistrovské dílo její; svatosť krále její
zázrak; svatost největšího krále její zázrak největší. (Bourdaloue.) —
Kdo může sobě rok jeden, ano kdo může sobě měsíc jeden, jediný den,
jedinou hodinu života na jistó přislibovati?

3. Jiný druh obratů velice přispívajících ku přijemnosti
a libeznosti slohu, poněvadž velmi vhodně vyjadřují vzájemný a
důvěrný styk mluviciho a posluchačů, jsou z figur věcných tyto:

Pomíjení (praeteritio) jest zdánlivé pomíjení předmětu,
kterýž právě timto obratem ostřeji se vytýká. — Uvádí se oby
čejně formou: Mohl bych vykládati a t. d. — Nechci o tom
mluviti, že

Vznášená (subjectio) jest jakýsi způsob rozmluvy (dialogu)
mezi kazatelem a posluchačem.
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Co můžeš, 6 synu světa, u soudné stolice Kristovy předstírati,
ježto by nebylo vyvráceno příkladem lidí nábožných? Že jsi nemohl
jinak, než upraviti se podle mravů světa? Ale činí-liž takto spravedliví,
kteříž vedle tebe žijí uprostřed světa? ——Že tvůj vzácný stav tobě
zvláštní ohledy ukládá? Ale... (Massi'lon.)

Připustka (concessio). Touto figurou dává řečník poslu
chači v něčem za pravdu, ale jen proto, aby se mu pak nějaká
povinnost důrazněji na srdce položila.

Ty pravíš, že těžko jest, nepříteli svému se ponížiti? — Dávám
ti za pravdu; jest to nesnadná věc. Ale zdaž jsi proto vyjmut ze zá
kona křesťanské pokory? zdaž nevíš, že odpouštěje nepříteli svému
Spasitele následuješ, který nejen odpustil nepřátelům svým, ale i k Bohu
za ně se modlil?

Porada (communicatio) jest obrat, kterým se řečník do
volává soudu posluchačů, anebo je vybízí, aby sami zkusili věci
a ji rozvážili.

Ty pravíš, že jsi se smířil s bratrem svým, že jsi mu upřímně
odpustil, že ale jsi sobě umínil, neuzříti ho více a nemíti s ním obcování
žádného. Tím se spokojuješ a 'domníváš se, že by evangeliumnežádalo
nic více a že žádný zpovědník více žádati nesmí, Já však tobě pravím,
že jsi bratru svému neodpustil, že posaváde žiješ v nepřátelství a ve
smrti hříchu. Neboť pověz mi: bojíme-liž se tolik uzříti něco, ježto milujeme?© Stal-lisetvůjnepřítelbratremtvým,comůžepotomVpří
tomnosti jeho pro tebe býti smutného a protivného?.. „ Mluvme upřímně;
chtěl bys, aby Bůb tebe miloval s tou výminkou, že nikdy tě spatřitinechce?© Spokojilbyssejehodobrotivostíamilosrdenstvím,kdyžby
tě na věky z božské přítomnosti jeho vypověděly? (Massillon.)

Poradě přibuzna jest otázka klidná, misto věty tvrdivé
anebo záporné; kazatel uživá ji Častěji při výkladech, při
mravních dolohách a vůbec v těch částech přednášky, kdež
poučuje.

Pochybování (dubitatio), kterýmž kazatel jako se rozmýšli,
zdali jistou věc říci má, a takto ji hlouběji vštěpuje.

Odkud počnu? co nejprve a co naposledy povím? budu připomí
nati dobré, jehož jsi pozbyla? nebo oplakávati zlé věci, kteréž jsi na
lezla? (Sv. Ambrož de lapsu virginis.)

Napínání (sustentatio) záleží v tom, že se očekávání a
pozornost posluchačů celou řadou představ vice a více napíná,
až pak se konečně pronáší věc žádostivě očekávaná.

V tomto stavu nacbázela se mysl sv. Karla, když ho Bůh náhle
postavil na zkoušku, kteráž sama sebou postačuje, aby podvrátila cnosť
ještě mladou. A co míníte, jaká to asi byla nebezpečenství? Snad pro=
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tivné příhody? Snad úmrtí otce jeho?... útok pomluvy?... nemoc?...
A která tedy zkouška to jest, jížto velmi nesnadno se odpírá? Jesť to
stesti. (Flechier, řeč o sv, Karlu Bor.)

III. Mluva biblická, vzor kazateli.

Sloh, kterýž nejlépe sluší duchovním přednáškám, osvojiti
sobě může kazatel nejsnáze, ano jediné skrze vytrvalé a po
zorné, rozjimavé čítání pisem svatých. Jako'se zajisté duchovní
přednášce tim lépe vtiskují vlastnosti vyučování opravdu pa
stýřského, čim vice obsaženo v něm myšlének vyňatých z bibli:
tak 1 mluva kazatelská dosáhne tim vyššího stupně dokonalosti,
čim bude bližší a podobnější mluvě biblické. Pismo svaté za
jisté slouži kazateli křesťanskému netoliko za bohatý zdroj
látky, ale jest mu 1 za nejlepší vzor mluvy náboženské, slohu
vlastně kazatelského. Mluva biblická zajisté jest výraz pravé
zbožnosti, srdečnosti a dojemnosti; ona vtiskuje přednáškám
onen ráz velebnosti, kterýž mocně a příjemně působí v obraz

"nosť člověka. Pro svoji mluvu prostou i velebnou, libou a moc
nou zároveň nalézá pismo svaté cestu ke všem národům a vě
kům, ke všem třidám 1 stavům člověčenstva.

Ovšem ne každé místo biblické a ne každý výraz biblický
jednostejně hodi se duchovním přednáškám. Mluva biblická na
mnoze ustrojena jest podle zvláštních účelů, k nimžto jedno
tlivé knihy určeny jsou, podle způsobu, jak mluviličasové a
země, v kterých a pro které bezprostředně psány byly svaté
knihy vůbec a jednotlivé zvláště. V okolnostech času a mista
shledávají se příčiny, proč některé biblické výrazy, zejména
mnohé metafory a vůbec obrazy, nedosti srozumitelny jsou,
jiné zase nedosti ušlechtilé, ano 1 takové, že by někomu za
kámen urážky býti mohly *). |

Před posluchači obyčejnými, málo vzdělanými, kteři se
přirozeně k tomu kloní, aby každé slovo brali ve smyslu vlast
ním, o smyslu přispůsobeném (mravném, allegorickém) ničeho
netušice, náleži zdržovati se výrazů biblických, jež by nevě
domosť aneb lehkomyslnosťt nenáležitě vykládati mohla. Na př.
„Venku (budou) psi a čarodějnici a nestydati“ **). „Nedávejte
svatého psům, aniž mecte perel svých před svině“ ***). „Zlá zvěř,

*) Schleimger, I. c. str. 97. Jungmann, L. c. IT. str. 345. a sld. (dle
Fenelona).

**) Zjev. 29, 15.
+) Mat. 7, 6.



448

břicha leniva“ *). „Plemeno ještěrči“ **), „Posýlám vás jako be
ránky mezi vlky“ ***).Když by tato a podobná místa kazatel do
slova ve svou přednášku pojal a snad ještě jimi přímo kesvým
posluchačům mluvil, je na ně obracel, jistě by slovu božimu
velice na ujmu a na škodu bylo. +)

Článek 3. Methoda ve stránce poučné.

Úloha poučné stránky v duchovních přednáškách jest, aby
věřlcl lid náuku křesťanskou poznával za pravidlo a ředidlo
všeho života svého a byl utvrzován u víře ve pravdu božskou.

Tuto úlohu svoji řešíduchovní přednáška, podává-li pravdu
jasně a důkladně, tak totiž, aby posluchači porozuměli pravému
smyslu a významu všech myšlének v přednášce obsažených a.
také poznali, proč tak a nejinak pravda jest a proč každé mi
nění čili tvrzení odchylně anebo protivné jest nepravdivo,
křivo. — Vedle toho náleží k poučení jasnému a důkladnému
vysvětlení čili výklad, důkaz a vyvrácení.

Jasné a důkladné poučení jest jediné pevný základ, bez
kteréhož nelze ve svobodnou vůli působiti a ji nakloniti ku
smýšlení a jednání dle pravdy.

Stránka poučná vice v popředí vystupuje v kázaní ná
učném, poněvadž poučení tuto jest vlastní účel přednášky ;
v kázanich paraenetických jest poučení jen prostředek, aby se
dosáhlo určitého cile praktického, a protož 1 jen tolik pile se
na ně vynakládá, pokud by bez něho nebylo možná účelu ko
nečného dosici.

s 48. Výklad.

I. Výklad slovný a věcný.

Vykládati čili objasňovati, vysvětlovati všecko, jest vy
učováni pastýřskému potřeba nezbytna, poněvadž náboženské

*) Tit. 1, 12.
**) Luk. 3, 7.

+) Luk, 10, 8.
+) Dieulin, Le bon curé II. str. 134.



449

vědomosti lidu jen skrovny jsou a křesťan obyčejný jen málo
si vědom jest plného smyslu, jenž v náuce křesťanské se za
virá. Kazatel tedy vykládá předmět a čelné body řeči, jedno
tlivé pojmy a věty, mista z bibli, sv. otců, cirkevních sněmů
a t. p. v řeč pojatá, vůbec vše, o čem vi anebo se domnívá,
že posluchačům nepovědomo anebo nedosti jasno jest. Zejména
jsou to ustálená řčení a slova mluvy náboženské i církevní,
kteráž pokaždé se vykladaji, kdykoli v řeč uvedena jsou, pro
tože maji tu zcela jiný smysl, nežli ve mluvě obecné,-jako:
tělo, svět, zapirání a přemáhání sebe, chudý duchem, ospra
vedlněni a Jj. v.

Nezřídka potřebi jest vykládati věci, ježto samy o sobě
dosti jasně pověděny jsou anebo jinými slovy ještě opakovati
výklad již daný, aby věc ani nemohla křivě pojata býti. Ač
koli by na př. bylo jasně pověděno, že bez milosti boží nelze
nic toho činiti. ježto k dosažení spásy věčné pomáhá, —-nic
méně prospělo by ještě dále vykládati, že neminí se těmislovy,
jako by člověk bez milosti boži vůbec nemohl nic dobrého ko
natl a jako by dobrý skutek ve stavu hřišném vykonaný ni
kterak a žádným způsobem nemohl býti prospěšen člověku,
kterýž jej vykonal.

Výklad jest buďto slovný neb věcný. Výklad slovnýv tom
záleži, že představa, nechať jest vyjádřena jediným slovem
anebo celou větou, zejména biblickým textem, vyjadřuje se ji
nými, posluchačům vice povědomými a snáze pochopitelnými
slovy.

Na př.: „Království nebeské násilí trpí“, t. j. třeba jest mnoho
pracovati a se namáhati, aby člověk do nebe vejíti mohl, „a jen, kdož
násilí činí“, jen kdo skutečně dbají, pracují a se namáhají dle náuky
sv. náboženství, „uchvacují je“ — přijdou do nebe*).

Mezi slovnými výklady důležité místo zaujímá parafrase,
která vyjadřuje smysl věty jinými slovy, aniž by »řerušovala
chod a způsob řeči,

Na př.: „Oblecte se v Krista“, smýšlejte jako smýšlel Kristus,
buďte tiši jako Ježíš, pokorni jako Ježíš, laskavi jako Ježíš.

Výklad věcný uvádi znaky představ; jest logický, vyčíta
ji- se toliko znaky podstatné, jest řečnický,vyčitaji-li se 1na
hodilé znaky. Výklad řečnický béře na pomoc 1 prostředky
znázorňovaci a vždy jest mu za voditko výklad slovný.

*) Mat. 11, 19.
Skočdopole, Pastorálka 2)
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Ku věcným výkladům logickým náleží: a) výměr, jenž
udává stručně podstatné znaky pojmu (výměr logický). Ka
zatel uživá výměrův obšírnějších, řečnických, a třeba by nej
prve byl položil úsečný výměr řečnický, rozvádí jej šířeji, aby
pojem dostatečně objasněn byličlověku prostému. Velmi často
uživá se v kázani výměrů obrazných, kteříž ne tak podstatu,
jako spíše vlastnosti, účinek, působnosť věci vyjadřují, před
stavujice ji ne pouze rozumu, ale též obrazotvornosti a s té
stránky, odkudž 1 na srdce člověka dojem dělá.

Na př.: Smrť jest meč ostrý, jenž na tenkém vlásku visí nade
hlavou každého člověka, — Hřích těžký jest smrtelné poranění duše,
po kterém jizva zůstává, i kdyby skrze pravé pokání byla duše zacho
vána od smrti věčné,

b) Rozeznání (distinctio), kteréž uvádí také znaky pojmu
podobného, ačkoli o tomto se vlastně nejedná, ano i vedle zná
mek positivních, dle nichžto se poznává, cojistá věc jest, praví
se také záporně, co ta věc neni; např. vykládá-li kazatel, co
pomluva jest, vytknoutl může zároveň, co jest utrhání na cti
a v čem se různí oba týto pojmy.

c) Výklad řečnický děje se často ve formě popisu (de
seriptio). Popis jest konkretne, zřetelné a názorné předkládání
věci podle jejich známek a vlastnosti podstatných 1nahodilých,
tak aby dostatečně se označila i pochopena býti mohla. Popi
sem vykládají se věci hmotné, smyslům přistupné, události a
přiběhové, slavnosti, skutkové 1 vlastnosti boži, stav lidské
mysli a t. p. Od výkladu tim se liši popis, že přihlíží také
k vedlejším a nahodilým znakům a výjevům, užívá podobnosti
a protiv, přihlíží k okolnostem, věcem předchodným a násled
ným, zaměstnává obrazotvornost, aby věc ozřejměla co nejvice
a také zajimala posluchače. Popis velmi živý nazývá se číceň,
jejižto další stupně dle živosti a mocnosti jsou figury očitého
zobrazení (hypobtyposis) a vidění (vislo).

Živé a obširnější popisy mravného stavu t. j. hříchu neb
cnosti, kterak jevi se a co působí ve smýšlení, v srdci a také
u vnějším jednání člověka, nazývá se povahopis. Jim zobrazuji
se povaha, poklesky a vady ducha časového, světa vůbec anebo
vnitřní život člověka hřišného, světu oddaného, jeho úmysly a
zlomyslné záměry, jeho vnitřní nepokoj, marné naděje a sebe
klamy, smutný konec úmyslův a snah jeho. Povahopisem zobra
zuje se 1 cnosť, kterak jevi se u vnitřním a také u vnějším ži
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votě člověka, jaké blaho v srdci zakládá, jaký pokoj, jakou
naději sladkou, jakou bezpečnost, jaké ovocevůbec nejen cnost
nému, ale i všem přináši. — Při povahopisech třeba jest opa
trnosti. aby vnepravdu a přepinání nezabihaly a takto účelům
pastýřského vyučování na škodu nebyly. Liči-li povahopis hříš
niky, jakých mezi posluchačinení a představuje-li hříšníka na
nejvyššim stupni zvrhlosti a zpuštěnosti, snadno i veliký hříš
nik mezi posluchači nalézá v obrazu takovém útěchu, že on
daleko lepší jest, ano hříchu toho vlastně ani na sobě nemá.
A liči-li se cnost přepjatě, nevzbuzuje k následování, ale spíše
odpuzuje srdce, za věc nemožnou anebo lidské přirozenosti až
odpornou se představujíc. — Vyčitání obyčejných vad, nedo
statků, chyb a provinění, jakéž naskýtají se u všedním životě
lidském, při jednotlivých stavech a zaměstnáních, neni pova
hopis, ale saha téměř až k urážlivému nactiutrháni, poněvadž
jisté vady všem toho stavu nebo zaměstnání lidem přičitá, v po
směch je uvádí a protož 1 mnohá srdce odpuzuje a hněvem
naplňuje.

Popisy a lícně obsahují se hojně v písmech svatých; na př. líceň
posledního soudu (Mat. 24, 3, 15—35. Luk. 21, 25—33.) bezrozumých
a neživých tvorů (Tyrus, behemoth, leviatan) Ezecb. 37, 3. sld.; Job,
40, 41, 39, 20—25.); událostí, činů, lidského smýšlení, cností a ne
pravostí (Isai. 10, 28— 39, Ezech. 37, 7—10., Nah. 3, 1. sld., Ecel.
12, 2—T7., Přísl. 31, 10., Is. 3, 16., I. Kor. 13, 4. sld. (popis lásky),
Přísl. 7, 6. sld, V kázaních Kristových často se potkáváme s popisy
prostými, nestrojenými, velice jasnými, na př. o pokrytství farisejském
(Mat. 23, 3—7., 13—18.. 23. sld.), o Lazarovi a bohatci. Krásný
vzor povahopisu jest výňatek ze spisu sv. Řehoře Vel. Expositio in c.
12. Job seu Moralium libri XXXV., položený za čtení 2. noct. v Comm.
Conf. n. Pontif. brev. řím.

Dobří kazatelé uživají k popisu a lícni velmi často mist
biblických tím způsobem, že popis biblický se po částech uvádí
jako na doklad a na sesilení předcházejícího po částech popisu
kazatelova. jemuž biblická slova jsou za voditko, základ a po
tvrzení; slova kazatelova jsou tu zároveň výklad i parafráse
slov biblických. Nezřídka uvádí kazatel při popisech a vůbec
výkladech na základě biblickém provedených jedinou větu bi
blickou několikráte, vždy po několka rysech ličení svého.

Nejkrásnější vzory užívání písem svatých za prostředky
objasňovaci nalézáme u svatých otcův a mnohých spisovatelů
středověkých ; mezi kazateli vyniká sv. Bernard, Massillon a
Segneri.



Bourdaloue popisuje strach bezbožných v den soudu na základě
biblickém (kniha Moudrosti 4, 19 —20.) takto: „Potom“, tak dí mudřec,
„znamenati budou bříšníci celé břemeno a veškerou tíži nepravosti své
mnohem lépe nežli kdy jindy. Potom budou hořce plakati a bědovati
nad bříchy svými. Potom budou s úžasem poznávati ošklivosť i ohav
nosť jejich: „A budou potom padali beze cti a v pohanění mezi mrt
vými na věky. Potom budou se více nežli kdy jindy báti hrozných
následků jejich: Přijdou bážlivé v mysleni na hřichy své. Budou od
nich na zemi poraženi a všeliké útěchy zbaveni budou: A až na nej
výše zkažení budou. A svědomí, kteréž náramně bylo uráženo a kterým
přečasto bylo pohrdáno, potom ale svědkem a to svédkem a soudcem
veřejným bude, svědomí užije práva svého a pomstí se na nich doko
nale a zjevně: A obviňovali je budou nepravosti jejich, proti nim se
postavujice“.

V řeči o modlitbě parafrasuje Massillon modlitbu Davidovu (Žalm
38.), aby v posluchačích podobnou vzbudil pobožnosť: „Domníváte-li
se, že byste nemohli všech nedostatků svých do podrobna Hospodinu
předložiti, otevřete celé svoje srdce před ním a zlo, kteréž vás tíží,
nechať mluví samo za vás; vaše zahanbení, vaše ponížení, vaše oněmění
jest ta pravá modlitba, a majíce tuze mnoho říci, neříkejte ničeho. Kdy
byste mluvili touto řečí, mluvili byste řečí víry, řečí kajicného krále,
kterýž nechtěje se u vědomí poklésků svých osměliti, aby na modlitbách
svých k Bohu mluvil, jenom toto řekl: Hospodine, uložil jsem sobě
mlčeti před Tebou; ponížení moje a zahanbeví moje mluvilo za mne:
Onéměl jsem a ponižil jsem se. Když jsem mlčel pro hanbu a lítosť,
obnovila se bolesť nad mými nepravostmi: Bolesť ma obnovila se.
Srdce moje, proniknuté mou nevděčností a tvým milosrdenstvím, poznalo
v sobě oheň nové lásky k Tobě: Zahřilo se srdce mé vemně, a v pře
mýslování mém rozpálil se oheň. Všecko pak, co jsem, 6 Bože můj!
ve hlubokém ponížení, v kteréž uveden jsem rozvažováním o své bídnosti
před Tebou, říci mohl k Tobě, bylo toto: člověk není leč propasť
křehkosti, porušení, marnosti a lži. Mluvil jsem jazykem svým. Jistě
pouhá marnost jest každý člověkživý. — Vizte, toto jest mlčení skrouše
nosti, kteréž modlitbu pravou Bobu předkládá.“

Při výkladech pojmův a náuk náboženských bedlivě při
hližeti jest kazatel, aby od přesného učení církevního se ne
odchýlil; toho pak nejsnáze uchová se, pakli přesný výměr
na očích maje všecka svoje slova zkoumá, zdali snad od pra
vého smyslu neodbočuji a k pojetí vadnému či křivému ne
vedou.

II. Znázorňovánií pojmů zásmyslných.

Výměr a popis nemůže sám o sobě postačiti, aby se zá
smyslné pojmy a pravdy náboženské dostatečně objasnily. Sku
tečnosť psychologická zajisté učí, že člověk vůbec nedochází
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ku poznání rozumovému, leč by činnost poznávavosti vyšší pod
porována byla současnou činnosti poznávavosti nižší, názorli
vosti totiž a obrazotvornosti.

A rovně 1 to psychologická skutečnost jest, že bytosti
pouze duchovni, vlastnosti a působnost jejich nejsou člověku
předmětem poznání bezprostředního čili že člověk jich nepo
znáva samých o sobě, v podstatě jejich, ale toliko prostředečně
skrze ty věci světa viditelného, které jsou k nim ve vztahu
přičinném anebo v poměru podobnosti a protivy. Bezprostředně
poznání Boha, duchů blažených a duše lidské téprv3 na věč
nosti čiověku dáno bude*).

Z této psychologické skutečnosti vyplývá obecné pravidlo
didaktické, aby v rozvoji předmětu náboženského velmi hojně
jakožto prostředky znázorňovací se na pomoc braly výjevy ze
života lidského a z viditelné přirody a prostředkem těchto
aby se nadpřirozená pravda objasnila, znázornila, posluchačům
tak předložila, že by ji snadno pochopiti mohli. Prostředkové
tito jsou: Obraz (podobnosť, obdoba), protivý, události z dějin
a zkušenosti ze Života, slučování obecných zákonův a zásad
mravných s konkretnimi výjevy života skutečného, rozklad
věci za celek považovati se mohoucich, okolnosti.

1. Podobmosti případné, dobře volené a dobře provedené
velice prospívají poučné stránce duchovních přednášek nejen
proto, že se jimi cbjasňují pravdy nadpřirozené, ale také že
se zálibou se poslouchají, přednášku okrašlují, pozornost budí
a poutají.

Kazatel ovšem užívá podobnosti,ježto se naskýtaji v roz
manitých poměrech,událostech a výjevech každodenního života,
ale nejraději váží je z biblí a z dějin cirkevnich; dějepisné
knihy pisem svatých a dějiny církevní jsou přebohatý zdroj
podobností ve všech tvarech. Podobně řici lze o protivách.

Opatrnosti třeba jest, aby se nepoužívalo ze přírody váže
ných podobností nepravdivých, jakáž nezřidka se nalézají také
u nejlepších spisovatelů církevnich; spoléhajíť na mylných
názorech o přírodě,výjevech a předmětech jejích, jakož o nich
učily starověké přírodní vědy. Spisové sv. Františka Sal. velmi
bohaty jsou na podobnosti z přírody, ale mnohé z nich jsou
nepravdivy a za naší doby již nelze jich užívati.
—muu

*) I. Kor. 18, 12.
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Stran způsobu čilůmethody, kterak užiti podobnosti, aby
se znázornily pravdy nadpřirozené, sluší kazatel pamatovati:
Uživá-li se podobnosti k výkladu, předkládá se obraz obšírněji
způsobem popisu anebo vypravování, pakli již podobnost sama
není událost biblická aneb odjinud vážená. Aby obšírnější
podobenství prospěšně sloužilo jasnému vyučování, třeba jest
předkládati je zajímavě a živě, vytknouti znaky, v kterých
"podobnost obrazu s pravdou vykládanou leži, a když celé po
dáno bylo, přenášeti tyto znaky, jeden po druhém, na pravdu
znázorňovanou, konečně pak všecky v jedno shrnouti, aby
posluchači nabyli dojmu celkového a měli před sebou celý
obraz, v kterém pravda nadpřirozená se duchu jejich představuje.

K podobenstvím a obdobám náležejí také typy čili před
obrazy starého zákona. Vynikajici osobnosti biblické, jako:
Abraham, Josef, Mojžíš, Josue, Job, Samson, David, Šalomoun,
Jeremiáš „ byli ve mnohých činech svých a ve mnohých
událostech obrazové Paně; nejsv. Panna byla předobrazena.
v Evě, Sáře, Deboře, Estheře, Juditě a ve mnohých proroctvich,

jež cirkev ve knihách liturgických na ni obrací. Mnohá tajemství
Kristova dila vykupitelského a cirkve svaté byla předobrazena
skrze události symbolické, jakož jsou: oběť Melchisedecha,
obět Abrahama, beránek velikonoční, vysvobození Israelitů
z Egypta, přechod přes moře rudé, putování a rozmanité při
hody na poušti, manna, voda ze skály, měděný had, chleby
ve stánku, archa úmluvy a t. d. Všecky tyto věci měly nejen
za oněch časův, ale maji též v novém zákoně cenu nemalou,
poněvadž plný jejich význam teprve na světlo vyšel, když na
misto stínu nastoupila živá pravda. A právě proto jest obsah
starého zákona nevývažný pramen podobnosti a obdob, kterými
pravdy křesťanské nejvhodnějším způsobem znázorňovati lze*).

Typy a vůbec obrazy vzaté z plsem svatých mohou
znázorňovati pravdy náboženské jenom jsou-li posluchačům
povědomy a jasny. Protož 1 kazatel, uživaje jich, vypravuje,
a pokud třeba, objasňuje událost, která jest základ předobrazu;
jinak by tento byl podobnost neznámá a nemohl by sloužiti
k objasnění jiných podobně neznámých věcí.

Nejen skutečné předobrazy, ale též jiné, ve smyslu vlast
nim nebo přispůsobeném vzaté události a přiběhy biblické,

*) Jungmann, I. c. I. str. 245.
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jimžto se karakter typů nemůže připisovati, jsou obdoby ku
znázornění anebo živému přednesení pravdy. Tak n. př. Segneri,
chtěje názorně a živě předložiti pravdu, že pokuta stihne hřiš
niky nekajicné a spasitelných napominek nedbalé, používá
biblického vypravování o pádu Jercha za obdobu, kteráž
objasňuje pravdu theoretickou.

„Nikomu nelze na jisto určiti dobu, kterouž ustanovil Bůh, aby
potrestal bezbožného. Ovšem bude pokuta o to strašnější, oč více pro
dlévá; ale jak již praveno bylo: doba její záleží na tajném soudu božím,
o němž věděti ou sám sobě pozůstavil. Sluší-li však, podle výroku
svatého Hieronyma, z věcí minulých souditi o budoucích, budeme moci
aspoň příbližně určiti dobu, kdy stihne pokuta bezbožné. Bez pochyby
znáte neobyčejný způsob, kterým Josue dobyl Jericha. Za sedm po sobě
jdoucích dnů nošena byla ráno arcba úmluvy ve slavném průvodu kolem
toho města; v čele průvodu šli ozbrojení, potom následovala archa
úmluvy ve slavném průvodu kolem města. V čele průvodu šli ozbro
jení; potom následovala archa úmluvy, před kterouž bralo se kněží
sedmero s troubami milostivéno léta, naposledy pak šel veškeren lid
israelský. Sedmého dnežzbořily se při zvuku trub a při válečném kříku
vše -0 lidu zdi Jericha. Tak vypravuje biblí svatá. Dovolte mi pak, abych
jednotlivé okolnosti památného příběhu toho, jakož ve způsobu mívám,
trochu obšírněji uvážil. Když obyvatelé Jericha prvního dne patřili na pochod
obléhajících a když uslyšeli válečné zvuky trub, jaký asi strach pojal
je všecky: Nepochybně domnívali se, že vojska israelská se k útoku
seřadí a města mocí dobývati počnou. Když ale spatřili, že hlučný tento
průvod neměl dalších následků, zotavili se brzy ze strachu svého. Dru
hého dne totéž divadlo s účinkem nejiným — to jistě vzbudilo v nich
podivení, co by asi znamenati měl nevinný tento slavný průvod. Třetího
dne změnilo se podivení jejich asi v potupu a posměch, neboť zdálo se
býti potvrzeno zkušeností, že Israelité neobmýšlejí než trochu chřestotu
a povyku s nádherou. Čtvrtého, pátého, šestého dne byla jim celá věc
jenom za vyražení a snadno můžete sobě pomysliti, jak asi na cimbuří
hradeb stojíce zasypávali Israelity rozmanitou řečí potupnou, asi takto
křičíce: „Pohleďte, nový to způsob měst dobývati, nikoli stroji váleč
nými, ale zvukem trub; i trubtež jenom statečně! Doufáte asi, že nás
omámíte hřmotem, jsouce příliš bojárni, abyste meče uchopili?“ Nej
vyššího stupně asi dosáhla smělosť a svévolnosť obyvatelů sedmého dne,
neboť měli již důvodů dosti, aby za jistou věc pokládali, že zcela bez
pečni jsou. Avšak ejhle, pojednou padly všecky hradby městské! Divadlo
to bylo tím strašnější, čím méně se ho nadáli. Ještě měli nešťastníci
posměch na rtech, když náhle všecky bašty, věže a zdi hradebné padati
a sebe samy v obecné zahynutí stržené viděli. Tu se rozléhalo vzduchem
sténání umírajících, bědování raněných, zoufání pozůstalých. Israelité
pak vnikali přes zříceniny a mrtvoiy, rozlili se jako proud po všech
ulicích a rozšiřovali kolem sebe smrť a hrůzu — brzy dokonáno bylo
dílo pomsty boží. Nyní pak, moji posluchačové, navraťme se ku před
mětu svému. Když pomsta Páně se vylije na bezbožné, tehdy přikvačí
na ně jako na obyvatele Jericha, to jest, jakož Isaiáš prorok dí: „náhle
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když se nenadějí, přijde zetření jejich.“ ©Azdaž není spravedlivá věc,
aby zlosynové potření byli v tu chvíli, když na Boha nejvíce zapomínají,
hrozbami jeho pohrdají, všemohoucn.sti jeho se posmívají a takto zcela
bezstarostně nepravostem se oddávají? Ovšem přistupují k nim kněží
Páně, aby je troubou slova božího vyděsili a vzdorující pevnost srdce
jejich obléhaliž břímají, vyhrožují, oznamují hříšníkům zahynutí, jakož
přikázal Hospodin každému knězi, řka: „Volej, nepřestávej, jako trouba
povyš hlasu svého a oznam lidu mému nešlechetnosti jejich a domu
Jakubovu hřích jejich“. (Jer. 58, 1.) Poprve když bezbožní hlas takový
slyší, strachem dojati bývají, ozbrojují se modlitbou, hledají, jako by
ruka Páně již na hlavě jejich spočívala, útočiště svého v přijímání svá
tostí jako v nějakém ohražení. Pomsta nepřichází a slyší-li po druhé
hromy kněze hrozícího, tu proměňuje se u nich bázeň v podivení a oni
říkají: Co mají tito se svým každodenním hřmotem? Po třetí stává se
z podivení posměch, z posměchu pohrdání, z pohrdání smělosť, která se
chvástá vtipy rouhávými: „poslouchají řečí tvých“, praví Ezechiel, „ale
nečiní podle nich, ale v píseň úst svých obracejí je“. (33, 31.) „Slyšeli
jste,“ tak volají druh ke druhu ve společnostech svých, „slyšeli jste,
co pravil kazatel? strašné věci — pro každého, kdo jim věřiti chce.
Těch sprosých ! Zdaž nás považují za děti? Kdeže jest všecko to zlé,
kterým nás ustrašiti chtějí? Kde jest slovo Páně, nechať přijde! Kde
jsou nemoci? Kde jest chudoba? Zdá se mi, že mnohem lépe se máme,
nežli ta sprostá lůza, která jim véří.“ — Ano hříšníci, blahoslavte sami
sebe; ale mějte strpení; brzy dozvite se, že blízko byla hodina Páně.
V tu samou dobu, kdy vaše nevěra nejvyššího stupně dosáhne, srozumíte,
co asi znamenaly ony zvuky slova božího. Hněv všemohoucího zastihne
vás, an posměch ještě na rtech vašich sedí a jsouce zasáhnuti rozdrt
nými ranami nezbytné záhuby, zvoláte: Běda nám, jsme ztraceni! ejhle
úzkosť a zvufání a bolesti a smrť! Takto Ikajíce vypustíte ducha, dříve
zatraceni, nežli mrtvi, Anebo jsou itoto jenom jalové hrozby? Vezměte
písmo a prohlédněte příklady soudů božích. Kdy spatřil Balthasar, pa
novník chaldejský, na stěně komnaty své onu strašnou ruku, kteráž muzahynutízvěstovala?© Není-lipravda,ževdobě,kdysetouonejméně
nadál? Seděl zajisté ověnčený uprostřed cblipných hejřilův a mladic
u tabule bohatě pokryté a opíjel se z posvátných nádob, kteréž byl
odcizil z chrámu Hospodinova. Kdy uslyšel Nabuchodonosor, král baby
lonský, onen hroznýhlas, kterýž o'lsoudil a vyhnal jej mezi divou zvěř
lesní? Tehdáž, kd+ž ani z daleka o tom nepomyslil a když uprostřed
pochlebníků jej zbožňujících svou moci a velikostí se honosil. Kdy byl
Antioch, král syrský, strašnou nemocí raněn a všem hrůzám zoufalosti
vydán? „Kdy se toho nejméně nadál a když v hrdopyšné svévoli vstu
poval na svůj královský povoz, aby nad Jerusalemem úžasný soud konal.
Kdy uzřel Sennacherib, král assyrský, vytasený andělův meč pomstynadsebouaveškeýmvojskemsvým?© Kdyžanizdalekaotomnepo
myslil a srouhavou smělostí dotvrzoval, že ruka Hospodinova nedostačí,
aby vyrvala Israelské z vítězných rukou jeho. Kdy uzřela Jezabel, krá
lovna israelská, naplňovati se výhrůžné slovo boží, že psi roztrhají tělo
její? Když byla již zapomněla báti se ho a z oken paláce svého skvostnou
nádheru svou na odiv stavěla, aby, jakož naději měla, novým zasnou
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bením sobě pojistila nespravedlivé držení důstojnosti královské. Pro
hlédněte takto veškeré sepsání bezbožných, na jichžto hlavu se sřítil
hrom pomsty boží; všude naleznete, že v takové chvíli zachváceni a po
ražení jsou, když se toho nenadáli, nebo z výbrůžky boží až posměch
sobě strojili. Proč neměl by také nás očekávati tentýž soud. když jsme
vinni touže zlostí? Ano, tak hrozí svatý apoštol; „když budou říkati:
Pokoj jest, bezpečnosť,“ pokoj pro časy přítomné a bezpečnost pro
budoucí, „tedy rychle přijde na ně zahynutí, jako bolesť na ženu tě
hotnou, a neutekou“. I. Thes. 5, 3.

Jako vůbec o podobnostech tak obzvlášté o typech a bi
blických vypravováních za obdobu vzatých plati pravidlo, že
nesluši znaků na obou představách (na obraze a na pojmu
předkládaném) vzájemně srovnávati tou měrou, aby každý
vedlejší znak a každá nepatrná okolnost obrazu přenášena byla
na pravdu objasňovanou; takto by zajisté výklad byl nepři
rozený, nucený, a častokrate až na škodu vážnosti, která vý
učován: pastýřskému nikdy scházeti nesmi.

K obrazům lze také přičísti schematismus, kterýž idei
náboženskou, v prostoře a čase neobsaženou, představuje v pro
stoře a čase.

Na př. líceň velebnosu boží (Žalm 101, 26—28.), všudypřítom
nosti boží (Zalm 138, %. sld.).

2. Protivy podobně slouži jako podobnosti, ano leckdy
mnohem lépe, protože snáze bývá vysvětliti a pochopiti ne
přímo výkladem záporným, co jistá věc neni, nežli kladně
vyčisti a pochopiti znaky jeji. A neklade-li se protiva samotna
za výklad nepřímý, uživá se ji vedle výkladu positivného,
který se takto doplňuje.

Protivy zejména prospivají a potřebny jsou, jedná-li před
náška o povinnostech negativných. a třeba-li stran některých
náuk obzvláště pozor míti, aby křivě pojaty nebyly anebo aby
bludná, křivá ponětl opravena byla.

Tak na př. znaky pravé lítosti, upřímného předsevzetí, skroušené
a úplné zpovědi, náležitého dostiučinění, sotva kdy možná bude bez
protivy tak vyložiti, aby se k pojmům o těchto věcech nepřidružila do
mnění křivá neb aby opraveny byly křivé představy, ježto lid křesťan
ský namnoze má o podstatě pravého pokání. — Spravedlnost a vůbec
dokonalosti boží snadno se vykládají z podobných vlastností lidských,
ukazuje-li se na nekonečný rozdíl na obou stranách. — Zjev. 7, 16.
protivou vykládá o blaženosti nebeské. V kázaní na Vše Svaté staví
Bourdaloue naproti sobě odměnu, kterou Bůh zaslibuje spravedlivým
v nebesích, a odměnu, kterou svět dává za služby jemu konané, a uka
zuje, že odměna v nebesích jest bezpečna, odměna světa nejista, onano
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velika, tato nepatrna, bez ceny skutečné, onano věčna, tato pomíjiva,
kratička.

3. Události z dějin a zkušenosti ze čivota denniho, pří
klady a vypravování jsou věci zračité, názorné, individuální,
poznávají se bezprostředně, skrze smysly. Protož i vypravování
události historické, skutečného přiběhu, vykonaného činu, náleži
k nejlepšim prostředkům, aby se věci odtažité, zásmyslné,
zračitě představily, obecná myšlénka se konkretně předvedla,nižšípoznávavostiseposkytlolátky,kteréž© potřebuje
k činnosti svě. Znázorňovaci prostředek tento velice přisplvá
k populárnosti duchovních přednášek.

K vyučování pastýřskému nejlépe hodi se přikladové a
vypravování z bibli a ze života svatých, pokud tyto úplně
jisty a zaručený jsou. V kázanich apologetických a polemi
ckých, kdež kazatel hájí pravdy křesťanské proti námitkám a
bludům, hodi se, zvláště jest-li posluchačstvo vzdělanější, velmi
dobře též přikladové z dějin obecných, jmenovitě z dějin vzděla
nosti a mravnosti v národech. Ostatně pak 1 jindy a před poslu
chači prostými dobře jest užívati přikladův a vypravování
z dějin vlasti, pakli jen ku věci připadají a k účelům před
nášky duchovní snadno se obrátiti mohou.

Přikladův a vypravování z dějin církevních a také z ob
čanských užívá se podobně jako biblických velmi často za
přirovnání a obdobu tim způsobem, že celá událosť dějepisná
nebo některé okolnosti osob, mista, času obracejí se na pojmy
duchovní a mravní. Velmi pěkné vzory nalézají se v homile
tických spisech Em. Veitha.

Způsob, jak vůbec užívati výňatků dějepisných, jest dvojí:
buďto se jenom naráží na ně, dostatečně-li povědomy jsou,
anebo se šířeji vypravují a řečnicky provádějí. Vypravování
řečnickéliší se od vypravování pouze historického; jest zajisté
živější, dramatické, zmiňuje se častěji o pravdě obecné, která
se v události konkretně jevi, proplétá se úvahami o řizení
božím, o spravedlnosti, moudrosti... boží, o člověku vůbec,
o karakteru a jednání osob, o mravné povaze činu, obrací
zřetel k okolnostem času a mista, užívá ozdob řečnických,
prostředky těmito se vyhýbajic nudnému a suchoparnému po
vidáni.

Dob:é vypravování řečnické obzvláště důležito jest v ht
storických přednáškách; tuto zajisté zaujímá vypravování asi
polovici obsahu, a nepoutá-l k sobě pozornosti a celé mysli
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posluchačů, scházi též k praktickým náukám odtud odvozeným
pevná půda a protož 1 záruka prospěšné působnosti.

Kromě vhodného vypravování záleží řečnické provedení
historických úryvků v tom, aby se vypravované věci k účelům
přednášky dobře učilo, t. j. aby se vytknulo jasně a určitě, co
příkladem seobjasňuje, kterak odtažitá neb obecná pravda se
v něm zračí, z něho vysvitá, čemu se učime z přikladu, kterak
dobrého následovati, ze zlého výstrahu bráti.

4. Slučování obecmýchpojmů, zákonů a zásad mravních s kon
kretními jejich projevy ve skutečném čivoté (analyse, imďividuah
sace). Obecné pojmy, výroky, zásady, zákony, předpisy, rady
jsou lidu obecnému prázdná slova, nevykládá-li se,- v kterých
připadnostech maji platnosť a kterak jevi se něbo sluši, aby se
jevily ve skutečném životě lidském. O pokoře, přemáhání a za
piráni sebe, o bdělosti nad sebou, o následování Krista, o trpě
livosti. pýše atd. mluviti jenom theoreticky, dávati jen výměr
o těchto pojmech nic by neprospělo, když by se také do po
drobna nevyčetlo, kterak a kdy ten a onen zákon a rozkaz
Páně vykonávati náleži, kterak cnosťvůbec, ta neb ona zvláštní
cnosť jeví se na člověku, kterak ten a onen hřich, zejména
hřichové hlavní, ve skutečném životě se projevují. Takový do
podrobna zacházejicí rozvoj obecných pojmův a náuk, takové
stopování pravdy obecné v jejich konkretnich zjevech dodává
duchovní přednášce praktičnosti a s tou také zajimavosti a pů
sobnosti.

Že velice prospěšnojest vyučování jasnému rozkládati celky
v části, vysvítá ze skutečnosti psychologické, vedle kteréž vyšší
rozumové poznání lidské závisí na nižším a tomuto věci jedno
tlivé, drobnější, mnobem snáze přístupny jsou, nežli obecné a
velké. Rozložen-li celek ve části, poznává i necvičený rozum
mnohé podrobnosti, kterých by u velikém celku najednou před
ložených byl neznamenal, za kterouž přičinou také celek jasněji
se mu představuje.

V řeči o vzkříšení praví Bourdaloue: „V pravdě, co nás po
tírá před Bohem, co nám překáží, povstati v duchu tak, jako Kristus
v těle vstal, to jest obyčejně kvas hříchu, jejž v sobě chováme a jehož
se zbaviti nedbáme.“ Obecnou tuto větu rozváděje praví: „Úhci se pro
nésti jasněji. Smiřujeme se sice s bratrem svým a odpouštíme také ne
příteli svému, ale nicméně zůstává přece ještě jistý kvas hořkosti a ne
vole, kterýž nemnoho se liší od nepřátelství a nenávisti. Přerušujeme
sice nedovolené spojení, ale nezrušujeme ho tak, abychom sobě takořka,
nevyhražovali jistých práv, o kterých díme, že zákon boží nezavazuje
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přísně, vzdáti se jich; nezrušujeme nedovoleného spojení tak, abychom
jisté obcování zastavili, kteréž, jak se zdá, oprávněno jest obecnou sluš
ností společenskou, a abychom se zdrželi jistých svobod, které sobě do
volujeme, tím se konejšíce, že nikoli nepřekročíme náležitých mezí.
Tyto věci nazývá sv. Pavel kvasem hříchu: Ne v kvasu zlosti a nesle
chetnosti. Jižť pak třeba jest, bratří moji, dodává apoštol, abyste vyči
stili tento kvas, chcete-li konati novou slavnosť velikonoční.“

V homilii 3. de stat. rozvadi sv. Jan Zlatoústý obecnou
větu, že povinni jsme postiti se: „Ty se postíš! Dobře, ale ukaž
mi skutky. Které skutky? tážeš se. Ejhle, spatříš-li chudého, smiluj se
nad ním. Uzříš-li nepřítele, učiň smíření. Vidíš-li souseda štěstím
oplývati, nezáviděj mi. Měj na uzdě oči své, aby nepohlížely zrakem
žádostivým a nečistým. Ne pouze tvoje ústa dlužna jsou postiti se, ale
též uši a oči, nohy a ruce a všickni údové těla tvého. Ruce nechať se
postí, zůstávajíce Čisty nespravedlivého statku a lakotného dobývání,
Nohy nechať se postí, nechodíce k veselostem neslušným. Oči zachová
vejte půst, nepohlížejíce baživě a žádostivě. Pohlížení zajisté jest pokrm
očí: a protož jest-li pohlížení nedovolené, hříšné, škodí postu a uvádí
celou duši v záhubu. Jistě bylo by největší bláznovství, odpírati ústům
i dovolené pokrmy a oku dovolovati hříšné pohledy. Zdržuješ se masa.
Dobře. Ale nedopouštěj také svým očím, aby v žádosti tělesné se ohlí
žely. Též uši nechať se postí. Půst ucha záleží ale v tom, abys na cti
utrhání a pomluv neposlouchal. Neboť praví písmo svaté: „Nebudeš
přijímati hlasu lživého.“ (2. Mojž. 23, 1.) Také ústa tvá mají se postiti,
slov hanebných a rouhání se zdržujíce; neboť co by prospěti mohlo,
že masa zvířat nepožíváme, když bychom jako divá zvěř trhali dobré
jméno svých bratří ?“

Na podobné skutečnosti psychologické zakládá se potřeba
uváděti okolnosti, kde to předmět dopouští; zejména při vy
pravováních, při výkladu dobrých skutků a hříchů velmi často
se uživá tohoto znázorňovaciho prostředku: ve stránce parae
netické však mnohem důležitější jest nežli v poučné.

S 49. Důkaz.

1. Důkaz jest věta sama o sobě pravdivá, jistá. z kteréž
vyplývá, že pravda jest, co se člověku za pravdu předkládá.

“Víra nadpřirozená, ježto se vzbuzuje a posiluje skrze vy
učováni pastýřské, spoléhá na bezpečném poznání, že jistá náuka
ve zjevení božím se obsahuje anebo z něho důsledně vyplývá.
Poněvadž katolické cirkvi všechen obsah zjevení božího svěřen
jest a ji Duch svatý spravuje, aby všecku zjevenou pravdu
v původní ryzosti zachovati a předkládati mohla: jest tato



461

cirkev jediné dostatečné rukojemství za božský původ všeliké
pravdy zjevené, nechať psána jest anebo není. A protož svě
dectví Ducha svatého v pismech, svědectví církve ojejich pra
vosti a neporušenosti, božském původu a pravém smyslu, její

$svědectví o všeliké pravdě zjevené, její náuka a život jest ta
božská autorita, na které nadpřirozená víra křesťanská spoléha,
jest 1 jediný pramen, z něhož vážiti lze důkazy vlastní a bez
prostředná.

Avšak nenl každá pravda zřejmě vyslovena ve zdrojích
zjevení božího; tito s větši čásť podávají jen obecné pravdy a
zásady; důsledky z nich vyvozuje a pravdivosti těchto doka
zuje rozum lidský, a takto povstávají nadpřirozené důkazy pro
středečné (ratio theologica).

Důkazy nadpřirozené ve mnohých připadech doplňovat
lze také z přirozeného poznání lidského, z domyslu (přirozeného
rozumu) totiž a ze zkušenosti dávné i každodenní. — Důkazy
tyto nazýváme vedlejší důkazy neb doklady; tito nejsou pramen,
z něhož se pravda váží, ale pravdu zjevenou jen vyznávají,
pravdě svědectví dávají.

Všeliký důkaz jenom tehdy prospěti může, pakli důkazná
věta roedílna jest od položky, pakli jest pravdiva. případna 1
jasna. Protož nemůže sloužiti za důkaz věta, která sama o sobě
teprve důkazu potřebuje (předpojatý důkaz —petitio principu),
na př. učení katolické cirkve jest pravdivo, neboť cirkev jest
neomylna. Rovněž nelze považovati za důkaz, dotvrzuje-l se
položka důvodem a hned zase položkou týž důvod; na př. cirkev
zachovává učení Páně ryzé, poněvadž jest neomylná, — cirkev
jest neomylná, poněvadž posud v ryzosti zachovala učení Kr
stovo (důkaz kruhem — circulus vitiosus).

Za důkaz nemůže sloužiti věta, která sama není pravdiva
aneb o něčem jiném vypovidá, nežli o položce.

Všelikou větu důkaznou, o které patrno jest, že poslucha
čům neni úplně jasna, třeba jest prve vyložiti a objasnit1; po
něvadž by ale dlouhé výklady odváděly pozornost posluchačů
od vlastního předmětu, nesluší za důkaz voliti, co by dlouhého
výkladu potřebovalo; pro tutouž příčinu nebývá v jednom ká
zaní mnoho důkazů.

2. Ne každé učení křesťanského náboženství a ne před
každým posluchačstvem jednostejně potřebno jest důkazů. Ze
jména při náukách dogmatických, obecných zákonech a zása
dách mravnich neni důkazů jednostejně třeba před posluchači
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věřícími, jako před těmi, kteři časovými předsudky a běžnými
námitkami proti základním pravdám zaujati jsou anebo v ne
bezpečenství se nacházejí, že víra jejich zviklána bude. Takové
pravdy, kteréž obecnou věrou člověčenstva posvěceny jsou, jako
víra v Boha, nesmrtelnost duše, odplatu na věčnosti, nedoka-"
zují se formálně a přímo, nýbrž důkazové ohlašují a předvá
ději se ve formě hypothetické, jako úvahy, ježto utvrzují nás
ve víře naší. Nicméně však pamatovati sluši kazateli, že i vě
řicím posluchačům velice potřebno jest, aby se víra jejich upev
nila, oživila, a osvěžila, a ktomu že kromě milosti boží jenom
dobré důkazy vedou, které člověka přesvědčují.

Bez rozdilu všude třeba jest pevnými důkazy podpirati
praktické důsledky z obecných náuk dogmatických, applikace
obecných zásad a zákonů mravních na skutečný život, určité
povinnosti z obecného zákona vyplývajíci; všecky ty náuky,
kteréž hrdosti a smyslnosti lidské ukládají veliké oběti; vůbec
pravdy, kterými se život křesťanský zvláště určuje a kteréž
jako stežeje všeho smýšlení křesťanského a zřídlo vážných po
vinnosti jsou.

Které by věci v jednotlivém kázaní důkazu potřebny byly,
to závisi na zvláštním účelu přednášky, na intellektuální vzdě
lanosti posluchačův a na jejich vice nebo méně křesťanském
smyšleni.

3. Provedení důkazu (důvodění, argumentatio) má za účel,
aby posluchači jasně pochopil logickou, vnitřní souvislost po
ložky s větou důkaznou t. j. že položka se skutečně v důkazné
větě obsahuje a z ní vyplýva. Toto pak pochopeni nezůstavuje
kazatel posluchačům; ale když byl důkaz předvedl a provedl,
sám jasně vytýka a posluchačům vysvětluje, co z věty důkazné
vyplývá, co se potvrzuje, za pevnou pravdu stanoví uvedeným
výrokem Ducha svatého, slovy Páně, apoštola, sněmu církev
niho a t. d. Všeliký důkaz zajistét jen v tom připadě prospětl
může, jasně-li a plně poznávají posluchači, co se důkazem po
tvrzuje, z čeho se pravda té věci vyvozuje, proč a kterak vy
plývá jedno z druhého.

Způsob, kterak provésti důkaz, čili forma důkazu jsou
rozličné tvary souběru (syllogismu).

Úplný syllogismus nejbezpečněji slouží kazateli za vodítko,
aby důkaz logicky a protož 1 jasně provedl; ale v kázaní
samém neni třeba provésti syllogismus celý, aniž aby návěsť
hořejší předcházela. Při důkazech z autority božské obyčejně
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schází návěsť hořejší, kteráž by asi zněla: „Vše, co pismo sv.
dí, čemu církev uči, jest pravda“. "Také při důkazech rozumo
vých dosti často chybi jedna z obou návěsti, poněvadž sama
sebou se rozumi a patrna jest (enthymema —zámlka); na př.
všeliký hřích jest uražení Boha (návěst hořejší) a protož i
opilství (závěr). Dokazuje-li se některá návěsť zase sama o
„sobě, rozšiřuje se syllogismus v epicherema.

Dilemma obzvláště hodi se ku vyvrácení nepravdy, bludu,
námitek, omluv.

Na př.: Buďto chcete býti spaseni nebo nechcete. Chcete-li býti
spaseni, užívejte prostředků pravých a nikoli zdánlivých; necbcete-li
býti spaseni, odvrzte i tvářnost křesťanského života a zjevně oddejte
se nepravosti, (Massillon.)

V kázaní nemůže filosofická forma syllogismů ve své úseč
nosti a krátkosti postačiti, ale třeba jest, aby jednotlivé části
jejich se rozvedly a rozšířily, jednak pro vyložení, znázornění
a důkaz, jednak proto, aby řeč byla živa, srdečna a mocna.
Poněvadž ale obyčejní posluchači nemají tolik ducha bystrost,
aby logický chod důkazu šířeji rozvedeného stopoval: jest po
vinen kazatel, když byl provedl návěsti, potom je sestaviti zase
ve znění krátkém a z nich závěrek posluchačům zřejmý činiti.

Souběru hromadného (sorites) nesnadno jest uživati v ká
zani jinak, nežli při věcech ze zkušenosti dobře známých aneb
když se vyvozují důsledkové předcházejících výkladů, výpra
vováni, důkazů atd.

I. Bezprostřední důkazy nadpřirozené.

Tyto jsou důkazy vážené ze zdrojů zjevení božího, tedy
z určité náuky cirkevní a z pisem svatých. O těchto vůbec,
zvláště pak o důkazech biblických zachovávej kazatel neporu
šitelné pravidlo, aby je bral jenom ve smyslu tom, jejž mají sku
tečně v biblí, vystřihaje se chyby často shledávané na kazatelich,
že slovům ze souvislosti vytrženým dávají smysl zcela jiný,
nežli jaký maji v textu biblickém. Počinání takové jest až hřích
proti povinnéúctě ke slovu božimu.

Důkazy ze zdroje tohoto čerpané jsou důkazy vlastní, jsou
ta autorita, na kterou se víra křesťanská jediné opirati může.
Důkazy tyto poživaji vážnosti u lidu křesťanského, budí po
zornosť jeho, jsou i prostému člověku pochopitelny a slouží
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kazateli jako za štit, aby směl řici posluchačům 1 takové věci,
kterými by snad urazil, když by je pověděl slovy svými a jako
ze svého. — Vážnosť, kterou zjevení boží samo má při poslu
chačich, utvrzuje a zvyšuje kazatel při důkazech odtud vzatých,
připominaje poslání, ježto cirkev od Krista má, nezbytnou po
vinnost křesťana, slyšeti církev a jeji autoritě se poslušně po
drobiti; výslovně také vytýkaje, že Kristus a Duch svatý sám
mluví skrze pismo svaté a náuku cirkve. Podobně ukazuje na
svatost a učenosť otců a učitelů církevních, aby sesilil váhu
důkazů nebo biblických výkladů, kterých sobě půjčuje od nich.
Povinnosť a ku spasení nezbytná potřebnosť víry často budiž
lidu připominána, když důkazy tyto se uvádějí.

Při důkazech z pisma a z náuky církevní vůbec všecko
záleží na správném a jasném výkladu věty důkazné, aby po
sluchači nahlédli, že citát totéž pravi, co kazatel tvrdi; pouhé
uvedení textu velmi málo anebo nic neprospívá. Při dobrých
kazatelich obyčejně shledáváme, že důkazné větě půdu připra
vují anebo text již uvedený rozvinují, vykládají a potom uka
zuji, co se jim praví a co z něho vyplývá; také obojí způsob
nalézá se spojený. Připravování půdy pro důkaznou větu záleží
v tom, že myšlénky v textu obsažené předcházejí uvozování
jeho a že 1 některá slova textu vplývají v řeč kazatelovu;
takto jest citát již dříve vyložen a třeba i důkazná jeho sila
na jevu prve nežli přednešen byl. — Vykládání textu děje se
často živou parafrásl a na konec této shrnuje se v krátké věty,
co se z něho vyvodilo, co se jím potvrzuje.

Vzor náležitého připravení textu: Segneri dokazuje v jednom ká
zaní postním, že snaha, obobatiti se nespravedlivým statkem, -velmi
marna i klamna jest. Za důkaz užívá textu: „Kdo staví dům svůj ná
klady cizími, jest jako kdo sbírá kamení své v zimě.“ (Sir. 21, 9.)
Textu tomuto připravuje půdu a potom uvádí jej. „Kdybyste, nejmi
lejší, chtěli stavěti dům, bezpochyby nezvolili byste k práci času zim
ního, ale očekávali byste jara nebo léta. Proč? Protože stavení vyve
dená v zimě stálosti nemají. Zima překáží pevnému spojení kamenů
s vápnem, stavba se rozpadává. A víte, co by to bylo, stavěti dům svůj
cizími náklady? Jest to, stavěti v zimě. „Kdo,“ tak dí Duch svatý
v knize moudrého Širacha, „kdo staví dům svůj náklady cizími, jest
jako kdo sbírá kamení své v zimě“ t. j. jako ten, kdo v zimě staví,
jakž učitelé všickni toto místo vykládají. Nespravedlivý křesťane, ty
stavíš za mrazu zimního; přestaň, neboť dům tvůj vezme porušení, bude
pukati, sboří se a všecko vynasnažení tvé bude zmařeno.

Vzor výkladu a rozvinování textu: Bourdaloue praví v jedné řeči
své, že zpětilosť dělá pokání skoro nemožné, poněvadž náchylnost ke
hříchu častěji opětovanému se vzmáhá víc a více, až přivede k zoufání,
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že by možno bylo, smířiti se s Bohem. "Tohoto výroku dokazuje slovy
sv. Pavla (Ef. 4,19.): „Zoufání dělá člověku pokání nemožné“ ; to za
jisté míní sv. Pavel řka: „Zoufavše sobě, vydali se v nestydatost.“
Apoštol užívá za příklad hříchu tělesnosti a nečisté náruživosti, poněvadž při
tomto nejčastěji a nejjistěji působí zpétilosť ony ohavné následky. Z po
čátku pohrdala křesťanská duše hříchem co nějakým netvorem, poněvadž
rozum její nebyl ještě zaslepen, vůle nebyla ještě porušena. Zpětilostí
pak nabývá tento hřích časem, jako po stupních, úplné moci a vlády
nad ní. Úlověk navyká hříchu, spřáteluje se s ním, páchá jej bez roz
paků, páchá jej se zvláštní zálibou, stává se otrokem jeho, pouští všecku
naději, že by nad ním vrch obdržeti mohl a odevzdává se mu všecken.
Zoufavše sobě vydali se v nestydatosť. Nad kým ale, táže se sv. Chry
sostom, zoufá člověk? I nad Bohem i nad sebou samým, odpovídá tento
svatý učitel. Nad Bohem, poněvadž jest svatý, nad sebou, poněvadž jest

vati. Nad Bohem, poněvadž milosrdenství a trpělivosti jeho tolikráte zneužil,
a nad sebou samým, poněvadž tolikráte zkusil své vlastní nestálosti a vě
rolomnosti. Nad Bohem i sebou samým zároveň, poněvadž mezi Bohem
a sebou znamená neskončený rozdíl, a toto jest pramen, z něhož zou
falství se prýšti. Jest zoufalství toto rozumno? Nikoli, křesťané, poněvadž
nejen není pro ně důvodu, ale ono. před Bohem nový zločin jest; hříš
níkovi zajisté, dokud na zemi jest, nikdy dovoleno není zoufati nad
Bohem a dobrotivostí jeho, kteráž jest neskončená. A jakkoli nerozumno
jest zoufalství toto, nicméně přece jest první účinek opětného pádu ve
hřích. Proč? Poněvadž se ruší naděje, nejpevnější základ pokání, a po
něvadž tato cnosť, která by měla býti prostředek záchrany hříšníkovy, pro
nedostatek důvěry kamenem urážky se mu stala, jejž mu zoufalství v cestu
klade. Zoufavše sobě, vydali se v nestydatost.

II. Prostředečné důkazy nadpřirozené.

Důkazy prostředeéné (dialektické) v tom záležeji, že berou
z křesťanského zjeveni, čemu toto uči o podstatě předmětu
(pravdy) vyjádřeném v položce podmětem anebo výrokem, a
předkladajice to a rozbírajíce podmět a výrok, vedou poslu
chače k poznání rozumovému, že skutečně s pravdou zjevenou
se shoduje, co tvrdi položka *).

Důkazy tyto nazývají se ratio theologica a rozeznávají se
od důkazů přirozeným rozumem vedených, že návěsti jejich
obě aneb aspoň jedna ze zjevení božího se vážil a tedy nad
přirozeně pravdivy jsou. Přirozený rozum má při těchto dů
kazech buď jenom to za úkol, aby důsledování a uzavirání bylo
správně logické, anebo že ještě za jednu návěsť béře pravdu
přirozenou.

*) Jungmann, I. c. I. str. 270.
S kočdopole, Vastorálka. 30
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Obyčejné druhy důkazů těchto vyplývají z těch stránek
nebo hledišť, ze kterých vůbec poznává se obsah pojmů a pod
stata věci (zdroje látky v topice), a tedy jsou důkazové: a) z vý
měru, b) rozkladu v části, c) z poměru tvaru a jednotnika k rodu,
d) důkazy výčtem a obdobou, e) důkazy ze vzájemného poměru
mezi příčinou a následkem, účelem a prostředkem.

a) Důkazy z výměru (z věci samé) proto jsou působny,
přesvědčivy, že výměrem vyjadřuje se podstata věci, obsah
pojmu; a poněvadž všecky podstatné znaky věci mají svůj
základ v jeji podstatě a odtud vyplývají: možno jest, dokázati
jich na základě výměru. Béře-li tedy kazatel z křesťanského
zjevení (z písem sv., z určité náuky církevní, z theologie vůbec)
výměr hlavního pojmu v položce a vykládá i objasňuje, pokud
třeba, jednotlivé znaky jeho, vysvítá pojem ten dle obsahu
svého, posluchači mohou pochopiti vztah jeho ke druhému pojmu
v položce a přesvědčují se o pravdivosti její. Na př. Dopustiti
se bříchu smrtelného jest opovážlivost veliká. Výměr hříchu
smrtelného: „Hřichu smrtelného se dopustiti, jest vědomě a
dobrovolně přestoupiti důležitý zákon boži čili takový, jehož
ostříhati jsme povinni pod trestem zavržení věčného“ Roz
vinou-li se myšlénky v tomto výměru obsažené: vyloži-li se
velebnosť a velikost Boha, jehož vůli člověk vědomě se proti
vuje, a s druhé strany věčný trest, jejž hřišník za plného vě
domi o něm na sebe svolává, bude patrně vysvitati že opo
vážlivosť veliká jest, dopustiti se hříchu smrtelného. — Položky :
„Láska boži k nám převelika jest,“ dokázati lze nejlépe, za
loži-li se důkaz na výměru. „Milujeme někoho, žádáme-li mu
těch věci, ježto mu prospivaji, to pak ne pro sebe samy (k vůli
němu), a snažime-li se tedy, jemu věcí prospěšných dopomoci,
pokud nám možno.“ Byl-li tento výměr objasněn. předkládá-li
se množství a velikost dobrodiní, ježto nám dle učení křesťan
ského Bůh prokázal, každou dobu prokazuje a jež nám ještě
dáti chce na věčnosti, a to vše jen pro nás, ničeho při tom
sobě nehledaje, — bude proveden důkaz, že láska boží k nám
převelika jest.

S důkazem mnazákladě výměru podobnost má důkaz
z etymologického rozboru a významu jmen (viz str. 430).

Položka: „Ježiš jest Spasitel náš“. Význam jména „Spa
sitel“ obsahuje v sobě ponětí o někom, kdož jiného zachránil
před velikým neštěstím, před úplnou záhubou v bezpečnosť jej
uvedl. Vykládá-li se dle zjevení křesťanského, že Pán Ježiš
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vysvobodil nás od hříchu, zachránil svoji pravdou před ne
vědomosti a bludy, vysvobodil z poddanosti hříchu a podal
možnosti, ujiti záhuby věčné — jest proveden důkaz, že Ježiš
jest Spasitel náš. (Vykupitel — položil cenu za nás).

Význam slova „otec“ jest Ztvitel. Vykládá-li se pojem
„žlviti“ v celám obsahu na základě křesťanském, že znamená
netoliko dávati potřeby tělesné, ale také pečovati o vývin du
ševní slovem, přikladem a všemi prostředky křesťanskékázně —
snadno se provede důkaz, že otec povinen jest pečovatl o ná
boženskou a mravnou výchovu ditek svých, všecko čině, co by
prospělo, a všeho se vystříhaje a všemu dle možnosti překážeje,
odkud by náboženský a mravný základ škodu bral, sám ditěti
svému za vzor následování hodný jsa. — Jak patrno z těchto
přikladů, podávají důkazové z výměru často nástin celé před
nášky, kteraž ve mnohých případech neni leč jenom důkaz
o pravdivosti předlohy. Totéž plati o jiných zdrojích důkazů.

b) Důkazy skrze rozklad v části. Obsah pojmu vysvitá,
předváději-li se jednotlivé části jeho. Důkaz vede se tu 'tim
způsobem, že pravdy částkové, ježto se obsahuji v celé položce,
předkládají se, jakž v učení křesťanském vyřčeny jsou nebo
z něho vyplývají. shrnou-li se pak tyto pravdy částkové, do
kázána jest myšlénka či pravda celá. Na př. „Nejsme dostateční
sami ze sebe činiti něco nadpřirozeně dobrého, spáse naší pro
spěšného, nemáme-li pokaždé milosti boží na pomoo“. V této
větě obsahují se čtyři částkové pravdy, ježto všecky v učeni
křesťanském určitě vyřčeny jsou: „Potřebujeme milosti boží:
a) ku každému vzbuzení (actus) naděje a lásky a ku spasitel
nému vyznání viry; 0) k modlitbě; c) ku přípravě na ospra
vedlněni, ano i ku touze po něm; d)1ik prvnímu počátku viry“.
Dovozena-li dle positivného učení katolického pravdivosť těch
čtyf vět, proveden jest důkaz o celé položce.

„Přijímajíce svátost pokání, nezřídka počínáme sobě takovým způ
sobem, že přijímáme ji bez užitku, ano i nehodně a na svoji zkázu.“
Obecnou tuto větu rozkládá Massillon ve tři části, jež potom jednu po
druhé rozvinuje:

1, Dopouštíme se často chyb podstatných, zpytujíce svědomí;
2. často se nám nedostává upřímnosti a úplnosti u vyznání hříchů ;
3. zpovídáme se často, nemajíce pravé lítosti ani dosti opravdo

vého úmyslu, polepšiti se.

c) Důkazové na základě nutného poměru meze tvarem
a jednotníky k jejich rodu.
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Ve všech případech, kde tvar anebo jednotník jest v po
ležce, lze dokázati tvrzení položky tim způsobem, že se vy
kládají vlastnosti a podstata rodu, k němuž náleži podmět po
ložky jakožto tvar nebo jednotník. Dle zákonů logiky zajisté
vyplývá z pojmu o rodu zákon: „Co přisluší rodu dle přiroze
nosti jeho, čili všecky podstatné znaky rodu náležeji také tvarům
a jednotnikům; a naopak, cožkoli nutně vyloučeno ze tvaru, ne
může se nalézati v rodu a jednotniku“.

Na př. „Půst jest spasitelný“. Rod, k němuž náleží půst
jakožto tvar, jest sebezápor anebo mrtvení sebe. Dokáže-li se
z učení křesťanského, že sebezápor jest spasitelný, ano že ho
nezbytně třeba, jest dokázáno zároveň spasitelnosti postu O po
třebnosti sebezáporu mohl by se vésti důkaz na základě výměru.

Že i všedního hříchu pečlivě se varovati povinni jsme, lze
dokázati z rodu (hříchu vůbec).

Položky: „Kdo se dobrovolně vydává ve blízkou příležitost ke
hříchu, nemůže očekávati, že ho Bůh skrze zvláštní milost uchrání pádu“,
dokazuje Segneri (16. kázaní postní) tím způsobem, že nejprve rozvi
nuje obecnou pravdu: „Kde dostačují obyčejní prostředkové, aby se ji
stého cíle dosáhlo, neužívá Bůh prostředku mimořádného.“

d) Důkazové na základě výčtu. Jako při důkazech na
základě rodu se uzavírá z obecného na zvláštní a jednotlivé,
tak vyvozuje se na základě výčtu konečný úsudek z jednot
livosti o všeobecnosti vedle zákona: „Pakli v několika výjevech
jednotlivých téhož tvaru shledává se jednostejně jistý znak, jest
věrojatno, že tento znak přináleži také tvaru, k němuž ty
jednotlivé výjevy náležeji“. Protože důkaz výčtem nepodává
plné jistoty, nepostačuje sám k odůvodnění vážných náuk, ale
prospěšně doplňuje důkazy jiné a sám z nich nabývá větší
moci přesvědčivé. Krásné přiklady důkazů na základě výčtu
nalézají se: v 1. Machab. 2., 49.—64., „že neumdlévají, kdož
v Hospodina doufaji“; (Žid. 11, 4.—40.) „o důstojnosti, moci
a užitcich pravé viry“; (I. Kor. 10., 1—12.) „výstraha Korin
tanům, aby neměli účastenství v pohanské modloslužbě“. Dů
kazy na základě výčtu, záležejice v biblických událostech anebo
vůbec výjevech konkretnich, dodávají duchovní přednášce rázu
populárnosti a také budi a udržuji pozornost.

Nezřídka postačuje na mistě připadů nebo výjevů mnohých
jeden jediný. — Jak těžce prohřešuji se rodičové, kteří zane
dbávají bditi nad dětmi a přidržovati je k bázni boží, dokazuje
sv. Jan Zlatoústý z biblického přiběhu o nejv. knězi Helim.
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Důkazu výčtem podobenjest důkaz analogický čili obdobou.
neboť co tamto jsou případy neb výjevy téhož druhu, jsou při
obdobě připadové neb výjevové podobní. N. př. položky: „Cnosti
snáze pozbyti lze nežli nabyti“, dokazovati lze obdobou: „Dům
veliký jen pomálu, sobtižemi a náklady velikými lze vystavěti,
ale požár za krátkou chvili celý jej zmařitl může“. V I. Kor.
9., 24. sld. uzavirá sv. Pavel ze způsobu bojování tělesného
na způsob bojování duchovního.

Stručná forma důkazu z výčtu, obdoby a nepodobnosti
jest srovnání (comparatio). Toto klade naproti skutečnosti,
pravdě, způsobu jistého jednání skutečnost anebo pravdu jinou
téhož neb podobného aneb i nepodobného druhu, aby onano ve
svě pravdivosti a váze vysvitala. Obecně rozeznáváme srovnání
čtveré: A pari: pravdiv-li výrok o jistém podmětu, plati též
o rovném jemu. Na př. Svati dosáhli koruny skrze trpělivost
a sebezápor; a protož také my jenom skrze trpělivost a sebe
zápor můžeme spásy dojit. A minori ad majus (a fortiori):
když tim jistěji, tim vice Způsob tento jest povahy
kladné. N. př. Sami někteří pohané odpouštěli nepřátelům svým;
kterak by tedy hoden byl jména křesťanského, kdo by ubli
žitelům svým odpustiti nechtěl? A majori aď minus: když.
tim méně se závěrem záporným. N. př. Protože na zeleném
dřevě toto čini, což bude na suchém ? (Luk. 23., 21.) A contramio:
n. př. Zahálka jest pramen přemnoha hřichův, a protož 1 jest
pracovitosť ochrana cnosti.

e) Důkazové na základě vzájemného poměru mezi příčinou
a následkem, mezi účelem a prostředkem.

S hlediště tohoto vede se důkaz:
1. z účinků patrných na přiměřenou příčinu; a naopak

z nebyti příčiny na nebytí účinkův. O spravedlnosti boží po
dává důkaau názorného a dojemného: a) smrť, kteréž podrobeno
jest lidstvo; b) smrť, kterouž podstoupil Kristus za hříšné člo
věčenstvo, pak neskončená oslava jeho; c) dobré a zle svědomí,
kteréž uloženo jest v duši každého člověka, trestajic a od
měňujic.

2. Z podstaty a vlastností účinku dokazuje se povaha příčiny.
V knize moudrého Siracha (42., 15. sld.) dokazuje se

velebnosť a velikost boží z působení všemohoucnousti a mou
drosti boží v přírodě viditelné. — Jedná-li se v kázaní ojistých
tvarech hříchů, dokázati lze z následků jejich nejlépe, kteraké
zlo jsou a kterak by se jich báti měl křesťan.
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3. Ze skutečnosti. příčin mesvobodně působících ma sku
tečnosť účinků.

Položka, že „doba hojných protivenství a utrpení jest
katolické cirkvi dobou oslavy“, dokazuje se z přičin, že totiž
v dobách, kdy -cirkev trpí, hojněji dány jsou příčiny (vnější
a vnitřní milost), kteréž vedle zřízení božího působí, aby krá
lovství boží na zemi se rozšiřovalo a vitězilo.

4. Z povahy nesvobodné příčiny na povahu následků.
„Nevěra, kteráž budouci odplatu popírá, pochází z ne

mravného a zkaženého srdce: a protož jest velice podezřelá“.
(Massillon), ,

Tyto zákony platí také o účelu a prostředcích; znějí pak
timto způsobem:

1. Žádná rozumná bytost nic nečiní (neužívá prostředku),
aby neměla určitého účelu před sebou. Kde tedy spatřujeme
užívání prostředku, vysvitá z toho, že miněn jest také přiměřený
účel. Kde naopak nelze mysliti přiměřeného účelu, neuživá se
prostředku.

Důkaz takový vede Spasitel naproti Sadduceům (Luk. 20,
34—38; Mar. 12, 24—27.). Smysl řeči Páně jest: „Pismo učí, že
po vzkříšení již nebudou lidé umirati, ale jako andělé na věky
žiti. Manželství nařidil Bůh mezi lidmi, aby pokolení lidské
na zemi se zachovalo, plozením rostouc a smrti se ustavičně
zmenšujic. A proto po vzkříšení již nebude manželství mezi
lidmi.

2. Povaha účelu rozhoduje o povaze prostředku, jehož jest
užiti; a proto lze z povahy prostředků uzavirati, jaké povahy
jest účel.

Sv. Řehoř z Nazianzu, chtěje dokázati, jak velice důležita a plna
odpovědnosti jest duchovní správa, vytýká veliký význam nadpřirozeného
života a spásy, pro něž duchovní správa působí. Vznešený význam obo
jího cíle toho pak doličuje, že uvádí všecka ta zřízení a ty prostředky,
kterých užiti chtěl Bůh ve své moudrosti a lásce, aby se cíle toho do
sáhlo. Jsou-li tyto prostředky velkolepy, patrně převelice důležitjest účel;
spása lidí.

3. Rovněž tak soudí se z byti účelu na byti přiměřených
prostředků.

Mezi vlastnostmi, kterých potřebí člověku, aby dostál nadpřirozené,
od Boha dané úloze, nejvíce potřebna a nejvíce vzácna jest svatost.
Byla-li úloha i důstojnosť, ku kteréž Bůh povolal nejsvětější Pannu,
nade všecko velika i vznešena, nebylo jinak možná, nežli že i neobyčejné
Svatosti na ní žádal.
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III. Důkazy vedlejší neb doklady.

Důkazy védlejšími zovou se ti, jichžto návěsti podává
vlastní a cizl poznání přirozené — rozum a zkušenost, vůbec
autorita lidská.

Důkazy rozumové oprávněny jsou ve vyučování pastýř
ském ; neboť mnohé náuky křesťanského náboženství a zejména,
ty, kterými spravuje se mravný život, může 1 rozum lidský
poznati.a odůvodniti, obzvláště že povědomy jsou mu ze zje
veni. K nevěřicím a pochybovačným lidem často klesti sobě
pravda cestu a viře nadpřirozené půda se připravuje důkazem
rozumovým, a tento vůbec také u lidi věřicich dobře slouží,
aby je u víře potvrzoval, její obsah hlouběji odůvodňoval, kři
vost namitek ukazoval. Nicméně však nesluší zapominati, že
důkazy rozumové nemohou nahraditi důkazů nadpřirozených;
nemajiť ani u člověka vzdělaného větší moci přesvědčivé, nežli
prostá pravda zjevená, nemohou samy o sobě víry nadpřiro
zené spůsobiti ani položiti základ ku smýšlení a životu křesťan
skému.

Za autoritu lidskou plati předkem slova sv. otcův a uči
telů cirkevnich, pokud nejsou svědkové tradice, výroky, zá
sady a přikladové svatých, těch obzvláště, kteři lidu lépe po
vědomi jsou, úcty, vážnosti a důvěry jeho poživaji. Podobně
leckdy dobře sloužiti mohou výroky, zásady a pravdě vydaná
svědectví učených a znamenitych osob světských, přiznání sa
mých odpůrců víry, ač dokladů takových jenom zřídka uži
vati sluší.

Doklady ze zkušenosti každodenní, z dějin cirkevnich a
občanských nejvice jsou důležity při pravdách mravoučných;
zkušenost vlastní a cizi zajisté mluví názorně a přesvědčivě
a protož 1 důkazové odtud vzatí zcela přiměřeni jsou chápa
vosti a povaze lidu. Zejména dobře působí a přesvědčují dů
kazové tito, když se vykládá o následcích cnosti a hřichu,
když se vypisuje blaho svědomi pokojného, výčitky svědomi
zlého, blahý cit po vykonaném skutku dobrém, po dobře vý
konané zpovědi, nepokoj po svatokrádežné zpovědi a t. p. Bé
ře-li kazatel doklady ze zkušenosti své, veli skromnosť a opa
trnosť mluviti tak, jako by cízi zkušenost byla; převeliké pak
třeba jest opatrnosti, mluvi-li kazatel ze zkušenosti, kteréž na
byl ve zpovědnici. — V oboru každodenní zkušenosti náleží
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všeho se vystřihati, co by sprostě bylo a jemnějšímu citu se
protivilo.

Důkazy vedlejší vedou se podobným způsobem jako vů
bec prostředečné důkazy bohoslovné. Se stanoviště populár
nosti však nejvice odporučuje se a sám sebou se naskýtá výčet
(indukce) případů čili zjevů jednostejných a podobných, jakž
nalézají se v dějinách, v obyčejném, životě lidském a přirod
nim. Důvodění objevuje se tu obyčejně jako srovnání a pari
aneb a forfiori. Krásně přiklady důvodění tohoto nalézají se
v pismech svatých, zejména sem náleži: Luk. 11, 11—13.; 13,
15. a sld.; kap. 15. a 16.; Mat. 6, 26 —30.

Pak-li důvodění a fortiori z jednání a smýšlení lidského
u věcech a zájmech obyčejného života, zejména z přirozené žá
dosti statku, cti a rozkoše, dovozuje hřišnosť, převrácenosťt a
pošetilosť lidskousyuvěcech viry a mravů, v péči ospásu vlastní
a cizi, nabývajíc povahy domluv a pokárání, nazývá se důvod
po lidsku (argumentum ad hominem).

IV.Vyvráceni.

Aby přesvědčení o pravdě bylo úplné, bývá třeba vy
vrátiti také bludy, mylná neb pověrečná domnění, námitky a
předsudky proti pravdě, omlouvániía zastirání zlořádů, obyčejův
a mravův odporných životu křesťanskému. Ale ne všeho náleži
vyvraceti, co vůbec proti pravdě a povinnostem křesťanským
čeli anebo se namitati může. Každý kazatel řidi se u věci této
potřebami posluchačů svých a protož vyvracuje bludy a ná
mitky, o nichžto ví, že posluchačům povědomy jsou anebo
snadno býti mohou, a mezi těmito zase nejvice ty, kteréž
čeli proti základním pravdám křesťanského náboženství anebo
podrývají základ čivota duchovního, křesťanských mravův a kře
sťtanské kázně. Jiných všech raději pomíji, aby posluchači od
něho se nedozvidali o námitkách jim posud neznámých a tyto
jim vice v paměti neutkvěly než vyvrácení samo. Pro tutouž
přičinu nepouštěj se kazatel do bludů a námitek, jichž neumi
dokonale vyvrátiti; lépe zajisté jest námitek ani nejmenovati
a v paměti posluchačstva neobnovovati, nežli je slabě a nedo
statečně vyvrátiti Naopak zase třeba jest vzíti a přednésti ná
mitku tak, jak posluchačům známa' jest, celou a plnou; jinak
zajisté budou se domnivati odpůrci, že právě to bylo z námitky
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vynecháno, co ji nejvíce váhy dodává, a budou ji považovati
za nezvratnou“).

Vyvrácení děje se buďto přímo aneb nepřímo. Přímé vy
vrácené (polemika) zaleži v důkazu, že a proč křiva jest věta,
ktera učení křesťanskému odporuje. Pakli celá duchovní před
náška se obirá větou křivou, aby jeji nepravdivosti dokázala,
nazývá se kázaní polemické. Toto ihned v předloze uvádí zřejmě
křivou větu (námitku, křivou zásadu, blud, omluvu) a dle ní
také celé pojednání pořádá, bludy, námitky vyvracejic.
Nemálo prospívá oznamovati takto předmět řeči; uvádí se za
jisté v duchovní přednášky rozmanitosť, rozvoj nabývá větší
Živostl a pozornost posluchačů se vzbuzuje. Ale také, jest-li vy
vrácení námitek a křivých zásad jenom čásť přednášky du
chovní, jako doplněk důkazu některého, pronáší kazatel křivou
větu zřejmě a pak ji vyvrací. Důvody, kterými se nepravda
křivé věty dovozuje, ovšem závisí na důvodech, o kteréž onano
se opirá.

Při námitkách o písmo se opírajících třeba jest křivému
výkladu na odpor postavit výklad pravý a jeho pravdivosti
dále dotvrzovati vhodnými důvody. — Námitky podpirané
o lidskou autoritu vyvracuji se autoritou vyšší a věrohodnější
(zjevení boži, lidé vážnější, učenější, svatí), anebo se popírá pů
vodei bludu a námitky dostatečná vědomost, upřímná snaha po
pravdě, ukazuje se podjatost jeho, nechvalný aneb i nepoctivý
úmysl — Námitky ze zkušenosti a dějin obyčejně jsou jedno
stranné nebo se opiraji o případy osamotnělé, z kterých od
vozuji obecnou zásadu, pocházejí z pramenů kalných. Tyto
námitky a bludy porážeji se týmže způsobem jako ty, kteréž
vůbec o autoritu lidskou se opiraji. — Námitky z rozumu
buďto maji některou návěsť křivou anebo z pravých návěstí
odvozují křivý závěrek. Tuto lze nejsnáze cile dojiti, uvede-li
se namitka na formu souběru; v ni dojista ukáže pilné zkou
mání, kde nepravda jest a chyba proti zákonům správného
závěru.

Přímého vyvrácení nalézají se u dobrých kazatelů mnohé způsoby.
Nejvíce obyčejné jsou: a) Proťivniku pravdy upirá se oprávněnost,
aby v léto věci souditi směl; tak Massillon ukazuje, že člověku svět
ského smýšlení nesluší, aby sobě stýskal na těžkosť kříže Kristova, po
něvadž nikdy se ani nepokusil nésti jej. ©) Bludná nebo křivá zásada

+) Špachta, Homiletika, I. str. 96.
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popirá se na prosto, čímž také důsledky její se porážejí; na př. Mas
sillon poráží omluvu: „Neděláme nic více, nežli co všickni lidé ostatní
dělají“, důkazem, že ta omluva nic neplatí, ano právě to známka jistého
zavržení jest, pakli člověk po cestě prostranné kráčí, kteráž vede k za
hynutí. (Mat. 7, 15. 14.) c) V bludné nebo křivé zásadě rozeznáva se
mezi částečnou pravdou a částečnou nepravdou; k oné přisvědčuje
kazatel, aby tuto větším právem vyvrátil. V námitce, „že křesťan, maje
tolik přikázaní zachovávati, není svoboden“, nepopírá Turchi, že křesťan
má povinnosti mnohé, ale tvrdí, že něco jiného jest, svobodu lidskou
říditi a něco jiného, ji zrušiti; pak dovozuje, že zákon křesťanský naši svo
bodu řídí, aby se neobrátila v nevázanosť a drzosť. ď) Nerozumnosti nebo
záhubnosti námitky lze dovoditi, ukazuje-li se na spojení, v kterémž jest
Sjinymi, rozumu, citu a obecnému blahu odpornými věcmi (argumentum
ex absurdo). Takto vyvrací se zásada bludná, že ukazuje se na její nekalý
zdroj anebo na její zábubné důsledky. -——Námitku, že není pekla, po
ráží Gretsch, uváděje důsledky, kteréž by z toho vyplývaly, neboť potom
by nejohavnější zločincové měli po smrti týž osud, co svatí lidé. —
Massillon vykládá, že námitka o nejistotě života věčného jest 1. pode
zřelá ve svém původu, z náruživosti pocbázejíc, 2. nesmyslna ve svých
důvodech, kteréž nejsou leč pochybování lehkomyslné, 3. hrozna ve svých
následcích, protože činí člověka tvorem nejvíce nešťastným a nejen víře
v srdci člověčenstva zakořenělé, ale i řádu na této víře založenému se
rouhá a všecky svazky společenské trhá a ruší. €e)Zásada námitky se
za pravou uznává, ale důsledek odvozený se popirá. Proti námitce:
„Bůh dává jedněm mnoho milosti, jedněm však málo, a proto mnozí
hynou pro nedostatek milosti“, dokazuje Segneri, že, ačkoli ne' všem
stejná míra milosti dána, přece každý tolik obdržuje, aby spasení své
konati mohl. f) Námitka obraci se proti původci jejímu (argumentum
ad hominem). Námitku nekajících: „Polepšil bych se, kdybych silnou
víru měl; tato jest ale dar boží, jen od Boha mohu jí očekávati a jsem.
ochoten počíti jiný život, jakmile bych dar víry obdržel“, vyvrací Mas
sillon, obraceje ji proti původci: Cí jest vina, že jsi pozbyl víry, kterou
jsi na křtu obdržel a která v tobé dobrým vychováním upevněna byla ?
Zdaž to nebyl tvůj nemravný život, kterým jsi světlo víry shasil? A
nyní měl by zločin tvůj postačiti tobě za omluvu? Ne víra tobě schází,
ale vůle, dostáti povinnostem, kteréž ti víra ukládá.

Podobný k tomu způsobu vyvrácení jest ten, že kazatel jistou
pravdu, kterou chce posluchačům obzvláště vstipiti, ve formě námilky
přednáší a klélo nejen přisvědčuje, ale ji jesté sesiluje. Segneri chtěje
posluchačům mocně vštípiti pravdu, že úsilovné práce třeba jest, aby
člověk pojistil spasení své, klade v ústa posluchačů svých námitku:
„To tedy jest život náš tkanina z bázně a starosti, nesmíme žádné chyby
málo vážiti a žádného vnuknutí sobě nevšímati“ ; k této námitce nejen
přisvědčuje, ale ze slov písma sv. (2. Petr. 1, 10. a Mat. 7, 13.) do
kazuje, že veliké pečlivosti a mnohého úsilí třeba jest, aby člověk duši
svou spasil.

Při námitkách obzvláště důležitých užívá se rozličných způsobů
vyvrácení zároveň, také střídají se četné námitky a odpovědi v živé
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a pronikavé řeči rychle za sebou, zvláště tu, kdež kazatel zamýšlí vzbu
diti mocný dojem na mysl posluchačů.

Vyvrácená nepřímé (apologie, způsob apologetický) v tom
záleži, že pravda popiraná anebo braná v pochybnost pečlivě
se vykládá 1 objasňuje a důkazy přesvěděivými podpírá. Zku
šenosť každodenní zajisté tomu nasvědčuje, že největší čásť
námitek a pochybnosti pochází jenom z nedostatečné znalosti
pravého učení křesťanského. Obzvláštní pak péči obraci kazatel
k tomu, aby ukázal, jak důležitý vliv tato pravda má na cnosť
a blaženost, jak užitečna jest blahu člověka, bezpečnosti rodin
a společnosti lidské, věčné spáse všech. Jasný výklad positivné
pravdy spolu s důkazy přesvědčivými působi, že bludové a ná
mitky ostáti již nemohou v duchu posluchače; živé vyličení
užitečnosti, nezbytné potřeby a vznešenosti pravdy pak zaujímá
pro ni srdce, kteréž zejména při námitkách proti zákonům
a povinnostem mravním bývá vice sůčastněno nežli rozum. —
Při vyvrácení nepřímém se blud neb námitka buďto ani ne
uvádi anebo se krátce jakožto důsledek z předcházejicich vý
kladů a důkazů slovy jadrnými vytýka, že nemůže leč blud
býti, co by proti této pravdě namital člověk nepoučený anebo
hříchem a náruživosti zaslepený.

Nicméně však ve mnohých případech doplňuje se důkaz
pravdy ještě vyvrácením důvodův, o které se blud opírá.

Vyvrácení nepřímé vůbec lépe sluší účelu vyučování pastýř
ského nežli přímé; ono zajisté bezpečněji chrání kazatele, aby
nikoho neurazil, náležitých mezí lásky a mirnosti křesťanské
nepřekročil a také se při něm státi nemůže, aby mnohý z po
sluchačů teprve od kazatele se dozvěděl o bludech a námitkách
jemu posud neznámých.

Ostatně pak v jednotlivých případech dle podstaty bludu
a jeho skutečného vlivu na posluchače rozsouditi jest, zdali jej
přímo neb nepřímo vyvraceti náleží. „Bludovédogmatičtí, do
mnění a obyčeje pověrečné a ty námlky, o mchž kazatel neví,
že vůbec aneb aspoň velmi rozšířeny jsou a záhubně působí, lépe
jest vyvraceti nepřímo. A zase vůbec rozšiřené námitky proti
pravdám a povinnostem mravním. bludné a lehkovážné zásady
časové vyvraceji se pro svůj záhubný vliv na veškerý život
křesťanský způsobem přímým. Avšak 1 přímé vyvracování ná
leží spojovati s důkladným objasněním pravdy, a pokud čelí
proti námitkám a špatným zásadám povahy mravní, jest mocné
a dojemné výmluvnosti třeba, aby srdce a vůle dojaty byly ;
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neboť ne tolik v rozumu zakořeněnyjsou námitky proti mravním
zásadám a povinnostem křesťanským, jako v srdci porušeném,
a pokud napraveno neni srdce, nebude poražen blud a nedá se
lépe poučitl rozum.

Při všelikém vyvracení bludův a námitek dbáti jest kaza
teli šetrnosti, mirnosti a opatrnosti, bedlivě se míti na pozoru,
aby v nižem nepřepinal, horlení prudkého se uchovával; jinak
mohl by účinek i nejlepšiho vyvrácení zmařen býti odporem
srdce, kteréž má u člověka větši vliv na přijetí anebo zavržení
pravdy, nežli všechen jeho rozum.

Jiné důležité pravidlo při kázanich apologetických 1 po
lemických jest, aby kazatel rozbiraje námitky nevedl sobě tak,
jako by slovu pravdy zrovna jen tolik práva náleželo, co si
blud osobuje. Učitel pravdy povinen jest mluviti určitě a roz
hodně ve jménu božím, aby se nezdálo, že sám není úplně pře
svědčen o pravdě náboženské anebo že nepokládá za hřích a
hruvou urážku Boha, co lehkomyslně aneb i zlomyslně proti
zjevené pravdě a proti řádům od Boha ustanoveným se rozhla
šuje a zastává).

Článek 4. Methoda ve stránce paraenetické.

S 50, Psychologické základy.

Kterými cestami bráti se jest umění řečnickému, aby
působilo ve svobodnou vůli posluchačstva, o tom jediné psy
chologická skutečnost bezpečně poučiti může.

Člověku přistvořen jest směr, přistvořena jest snaha,
vnitřní nutnosť, aby sebe, svou bytnosťt a přirozenost zachoval
a zdokonalii. V tomto zachování a zdokonalení spočívá 1 bla
ženosť, po které člověk přirozeně baži, poněvadž ona jest po
slední jeho cil. Co s lidskou přirozenosti, jejim trváním as vý
vinem jejim k dokonalosti souhlasí, t.j. cile dosáhnouti pomáhá,
nazývá se obecným slovem dobré, prospěšné, příjemné; co však
přirozenosti lidské se protivi, trvání a vývinu jejímu a tedy 1
blaženosti překáží, slove zlé, škodlivé, odporné.

*) Dupanloup, Entretiens sur la prédication populaire, str. 121.
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S přirozenosti lidskou přede všim souhlasí, jest základ
jejiho zdokonalení a žádoucí blaženosti rozummosť,kteráž jest
přirozená vlastnosť duchů stvořených. Duše lidská jest rozumna,
zu jedno, že ji jsou přístupny a za normu jejího poznávání
plati věčné a nehynoucí ideje, na kterých všechen pokrok a
vývin duchovní, všechen intellektuální, mravný a společenský
život lidský spočívá: idea mravnosti, pravdy, dobra a krásy,
idea povinnosti a práva, idea konečného a nekonečného, světa
a Boha. Kdo ideje tyto vyjadřuje před jiným, nevštěpuje mu
jich, salejenom je prokuzuje.

Člověk jest rozuhný za druhé, že (pokud jiné věci ne
překážejl) uznává a océňuje, co dobrého, pravého, náležitého,
šlechetného, krásného, velikého, vznešeného jest, že shledává
v tom svůj zájem čili interes, miluje to, žádá toho, raduje se
z toho; a naovak zlé, sprosté, špatné, ohyzdné samo sebou
přirozeně protivi se člověku, jest předmět jeho melibosti a
odporu.

Přednosť tato (rozumnosť) duši lidské přistvořená, vývinu
schopná a vhodným působením schopných činitelů a vlastní
péči jednotnika vyvinutá, obyčejně se nazývá přirozený smysi
neb ciťpro věcivyšší, duchovní, ideální, smysl neb cit pro pravdu,
dobro a krásu (cit intellektuální, mravný a krasocit). — Všecky
ideje věčné nalézá věřící křesťan v náuce náboženské a v bo
hoslužbě; ona je v člověku nejsnáze probuzuje a zájem pro ně
zvyšuje, a proto i smysl nebo cit náboženský zavira v sobě
smysl, cit pro věci vyšší a vznešené, pro věci a zájmy du
chovni.

Představuje-li se člověku, to pak nejen jeho rozumu, ale též
obraznosti a smyslné soudnosti, jasně a živě dobro neb zlo a
vlastní jeho zájem v tomto i onom t.j. kterak a proč věc
dobrá jest anebo zlá, kterak prospívá blahu člověka, proč a
kterak souhlasí s jeho bytnosti, s přirozenou rozumnosti, a zase
kterak i přirozenosti i blahu jeho odporuje a škodí, — počíná
mimovolně, sama sebou činna býti veškerá snaživosť (žádací
mohutnosť) nižší a vyšší směrem k dobru aneb proti zlu nad
smyslnému, čili: povstává mimovolné, nesvobodné hnuti sna
živosti. Hnutí toto se nazývá ciť, affekt, těž hnuti mysli, hnuti
srdce, pathos. Představy čili důvody (pravdy), z kterých vý
svítá, že člověk v jisté věci jakožto dobré nebo zlé má sku
tečně vážný zájem, a které k naklonění neb odvrácení vůle
svobodné směřují, nazývají se pohnutky, motivy.
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Vedle jasnosti a živosti představ o dobru a zlu a vedle
individuální povahy člověka nabývá hnuti mysli neb cit roz
dílné sily, a tak mluvime o citech jemných a mocných či sil
ných, hlubokých. Mocné hnutí mysli (pathos v užším smyslu,
vášeň) bývá provázeno zviáštnimi zjevy v ústrojí tělesném ;
zjevové ti odtud pocházejí, že působnost představy ve snaži
vost čili jeji dojem mnalidskou mysl působí" zároveň také
v duševní sily vegetativní, jakož při úzkém spojeni těla s duši
jinak býti nemůže.

Hnuti snaživosti jeví se kladně, směrem ku předmětu,
jako láska, žádání, radosť, libosť snahy kladné, motus prose
cutionis), a naopak záporně proti předmětu jako nenávisť,
ošklivosť, odpor, bázeň, zármutek, bolest (snahy záporné, motus
fugae). Projevy tyto samy jsou city neb affekty a zároveň
1 kořeny affektů, co jich koli jmenovati umí řeč lidská.

Mimovolná, nesvobodná hnuti snaživosti (city, motus
primoprimi) nejsou mravně ani dobrá ani zlá; teprve svobodná
vůle, přidala-li se k nim (dobrovolné v nich trvání, svolení)
vtiskuje jim karakter mravní, dělá je za mravně dobré nebo
zlé, nejprve vnitřním úkonem, kterýž také snadno ve skutky
viditelné přechází. A vůle svobodná se nakloňuje k dobru jen
prostřednictvím citu; poznání samo o sobě nemá té moci
a má ji tim méně, čím méně jest utvrzen člověk ve cnostech.
Cit zajisté, kterýž vyplňuje mezeru mezi poznáním a dobro
volným chtěním, působí mocně ve svobodnou vůli 1sám sebou,
protože jest projev téže duševní mohutnosti, co vůle svobodná,
projev snaživosti totiž, a také proto, že zaujimaje téměř celou
bytnost lidskou, mocný vliv provozuje ve subjektivné pojeti
a poznání dobroty anebo záhubnosti předmětu, i rozumu člo
věka věc za takovou představuje, za jakou ji sám pojal a
objal. Takto se děje, že cit mocný uchvacuje člověka, rozvahu
předstihuje a vůli za sebou strhuje.

Subjektivné poznáni, ježto jest prvá podminka citů a
mravných činů lidských, může býti bludno, křivo, a protož
1 děje se, že člověk spatřuje blaho své u věcech přirozenosti
jeho, vývinu a zdokonalení jejimu odporných či záhubných,
zlých; láska jeho k těmto věcem se nese, ony budí v něm
affekt záliby a člověk vice a vice k tomu dochází, že zlé mi
luje, zlého žádá, o ně se vynasnažuje, za dobré je pokládá, že
odvrací se od toho, což pravé dobro jest a odkud jediné po
jiti může prava blaženost. Vůbec dle toho, jak umi člověk
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vážiti důstojnost lidskou v sobě a bližních, jak rozumi své
bytnosti a svému povolání, jak vůbec rozumi pravým zájmům
svým, svému blahu, — jest předmět lásky a nenávisti, při
chylnosti a odporu jeho rozdilný, miluje, touží, žádá rozumně,
v souhlase s přirozenosti svou a náboženstvím, anebo toužení
a žádání jeho na sporu s oběma jest.

Pravému poznání nejvice překáží nižší neb smyslná žá
dosť porušené přirozenosti (žádosť těla, žádost oči, pýcha ži
vota), která, jsouc ustavičný, stálý affekt, věci tělu lahodných,
rozkoše smyslné hledá, věcem nepříjemným, obtižným odpo
ruje a sp vyhýbá; ona rozum zatemňuje a dodává věcem
zcela jiná tvářnosti v subjektivném soudu člověka, za takové
je představujic 1 rozumu, jak ji se zamlouvají aneb protivuji.
Pro tuto smyslnou, nižší žádost jest člověk ve stálém nebez
pečenství (pokušení), že i dobrovolně bude blaha svého hledati
u věcech jenom smyslnosti přijemných a nikoli také dobrých,
u věcech, které jenom nižší stránce přirozenosti lidské lahodi,
že dobrovolně odchýli se od idei vyššich a tělesnosti se poddá.

Umí-li člověk pevnou vůlí se opřiítinávalům nižší stránky
své, umi-li rozhodně odpirati citům nízkým (tělu, světu a ďáblu),
přemáhati a zaplirati sebe, bude smýšlení a jednání jeho roz
urné, náboženské, mravné, ctnostné, on bude se bráti cestou
ku blahu pravému a trvalému. a naopak, povoluje-li nižší
stránce přirozenosti své, přistupuje-li dobrovolné svoleni jeho
k prvým hnutim smyslné žádosti, rozhoduje-li o směru veškeré
jeho snaživosti jen co smyslům přijemno a tělu lahodno, bude
smýšlení a jednání jeho světské, pošetilé, hříšné.

Přesvědčovati člověka o pravém, nadpřirozeném dobru,
vzbuzovati city, ziskati srdce a svobodnou vůli jeho pro ně
a naopak odvraceti je od zlého, škodlivého, záhubného — jest
konečný účel všeho křesťanství, veškeré duchovní správy
a protož 1 pastýřského vyučování, jehož průvodní hvězda, co
do stránky paraenetické, jsou slova Páně: „Hledejte nejprve
království božiho a spravedlnosti jeho, a toto všecko bude vám
přidáno“ (Mat. 6, 33.) A%„Chce-li kdo za mnou přijiti, zapři
sebe sám, ber křiž svůj každého dne a následuj mne.“ (Luk.
9, 28.) *)

*) Srovn. Jungmann, Das Gemiith und das Gefiihlsvermůgen der neneren
Psychologie, 2. Aufl.
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S 51. Obecné podminky prospěšného buzení affektu.

1. Smýšlení křesťanské, k němuž probuzování affektů
čeli, může se skrze vyučování pastýřské pěstovati, jenom když
budí se affekty takové, ve kterých, jsou-li také svobodnou vůli
přijaty, křesťanské smýšlení a křesťanský život vlastně záleží,
kterými se 1 tlumi a oslabuje smýšlení světské, tedy city po
svátné, náboženské.

Podstata smýšlení křesťanského, první jeho základa usta
vlčná podminka jeho vzrůstu jsou vedle učení sněmu Trid.*)
víra, svatá bázeň, naděje a láska. Únosti tyto na křtu sv. vští
pené jsou nadpřirozené schopnosti křesťana, zachovávají a roz
máhaji se zvláště skrze přiměřené akty svobodné vůle a v srdci
křesťanském budi se affekt těmto cnostem přiměřený, kdykoli
rozumovému poznání vhodné se předkládá obsah a předmět
jejich jako nadpřirozené dobro.

Affekt víry jest pramen všech ostatnich affektů nábožen
ských, neboť spravedlivý živ jest z viry. Affekt tento jest
posvátná radost z poznání Boha, jeho vlastnosti a skutků, na
plňuje duši odvahou a zmužilosti, povznáší člověka nad ve
škerý svět a jeho klamné statky, přemáhá bázeň boje a sebe
záporu.

Affekt bázně budi se v člověku, představuje-li se mu nej
větši zlé jakožto následek hříchu aneb hněvu božího; pudí
mocně k pokání, k opatrnosti a bdělosti, k boji proti pokušení
a hřichu.

Ajffektnaděje, ku kteréž vedou vira v milosrdenství, věrnosť,
dobrotivosť a všemohoucnosť boži, hojnost milosti Vykupitelovy
a zřejmé zaslíbení boži, jest radostné hnuti srdce pro bezpečnou
jistotu, že odpuštění hřichů, pravé blaženosti, "ochrany a po
moci boží ve všech potřebách a nesnázich života dojitl můžeme;
on naplňuje srdce lidské zmužilosti, důvěrou a svatým touženim,
posluje k trpělivosti a stálosti.

Affekt lásky jest nejmocnější a nejpůsobnější ze všech
affektů náboženských, kteréž ostatně všecky jenom v lásce
dobře spořádané svůj kořen maji. Láska zajisté, ať pravá nebo
nepravá, jest základní činnost mohůtnosti snaživé u veškerém
životě lidském a jen láska pravá posvětiti může snahy a činy
lidské, aby Bohu přijemny a člověku záslužny byly.

*) Sess. VI. cp. 6. de justif.
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Hlavní tyto čtyři afekty jsou zdrojové,z kterých se prýšti
všecky k účelům pastýřského vyučování vhodné affekty, snahy
kladné 1záporné: pohrdání světem, ošklivosť hříchu, bolesť nad
hřichy spáchanými, stud pro zneužívání milosti boží, zármutek
nade ztrátou milosti boží a věčné spásy. nenávist a ošklivosť
hříchu; pokora, nejvyšší úcta k Bohu, radost a plesání v Bohu,
vážnosť a láska ku cnosti, soustrast s ukřižovaným Spasi
telem, posvátná radost nad jeho vítězstvím a oslavením, vděč
nost a t. d.

2. Kazatel může zdárně působiti v srdce posluchačů, bu
diti v nich city náboženské a takto působiti k duchovnímu
vzdělání jejich, sám-li jest promknuť pravdou křesťanskou tolik,
aby řeč pathetická vycházela přímo ze srdce jeho. Jako třeba
jest, aby sám věděl a tomu rozuměl, čemu jiné učí: tak podobně
třeba jest, aby mysl jeho tím proniknuta a naplněna byla, čím
mysli posluchačů naplniti a srdce jejich roznititi chce. Jest
tedy kazateli u přípravě na přednášku pohroužiti se v předmět
jeji, uvážiti jej rozjimáním na všecky strany a ku vlastnímu
vzdělání obraceti, aby ty affekty neb city v srdci jeho se vzbu
dily, které v srdei posluchačů probuditi chce. „Netak umění
jako raději život a smýšlení kazatele učí naleznouti cestu k srd
cím hďu.

Nezbytná potřeba ku prospěšnému vyučování pastýřskému,
aby kazatel důvěry a lasky posluchačů v plné míře požíval,
vysvitá se stránky této zvláště; nebot přesvěděiti člověka, že
by měl činiti, co mu za těžko přichází, a zbaviti, varovati se
toho, k čemu srdce jeho tihne, daři se jen člověku váženému
a plné důvěry poživajicímu *).

3. Působnost affektu velice závisí na vhodném umístění
jeho v přednášce. Toto řidi se nejprve povahou affektu samého.
Affekt, pokud jeho vzbuzení na kazateli závisí, nazývá se přímý
(direktní pathos), pakli řeč i svým obsahem 1 slohovým vy
jádřením a ústním přednesem jest sama výraz mocného a ži
vého citu kazatelova; slove nepřímý, budi-li se v posluchačích
pohnutí mysli jen klidným rozborem věci, pohnutlivým vypra
vováním, popisem neb ličenim, případným podobenstvím a t. p.,
pokud takové součásti v jistých případech samy sebou zjedná
vají posluchačům tolik živé, jasné a názorné poznání nadpři

+) Špachta 1. c. str. 102.
Skočdopole, Pastorálka. 31
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rozeného dobra nebo zla, kolik přirozeným během třeba jest, aby
mysl dojata byla, cit se probudil. Přikladý takového pathosu
nepřímého jsou: Genes. kp. 43, 20—45, kap. 16., kdež vypisuje
se, kterak patriarcha Josef shledává se s Benjaminem a dává
se poznati bratřim ; Dan. kp. 5. o tragickém konci krále Balta
sara; Jan, kp. 11. o vzkřišení Lazara. Skutk. ap. kp. 7. o smrti
sv. Štěpána; mnohá místa ve knize Tobiášově.

Affekty vůbec a zejména přímý pathos méně potřebny
jsou a méně se hodi kázaním náučným, za to ale důležity jsou
velice v kázanich paraenetických.

Mocný pathos tedy nemivá mista při věcech nedůležitých
ani v kázanich, kteréž maji přední účel, vykládati a poučovata,
jakož zejména jsou homilie, kázaní náučná a krátké promluvy.
V takových pathos nepřimý snadno misto nalézá a velmi dobře
působí, dodávaje přednášce rázů srdečnosti. Vždy ale hodi se
pathos přímý v řečech slavných, při úkolech velmi důležitých
a vážných, když káže se o velikých slavnostech, za přičinou
zvláště důležitou, radostnou nebo truchlivou a vůbec za takových
okolnosti, kdež by nedostatek moci a živosti při kazateli po
sluchačům samým pro jejich náladu mysli byl s podivem.
J. v řečech celkem klidných hodi se mocný pathos všude tu,
kdež k vůli praktickému prospěchu celého kázaní třeba jest
myslí mocně dojmouti a jimi otřasta.

O povaze pathosu rozhoduje také ohled mu posluchučstvo.
Před posluchačstvem vzdělaným anebo před užšími kruhy lidi
nábožných nehodí se pathos přímý, poněvadž u takových roz
umové poznání provozuje vliv na svobodnou vůli i bez pro
středntotví affektu.

I sama osobni povahu kazatele, jeho postavení a vážnost,
jeho poměr k posluchačům, obecný stavjeho mysli anebo
zvláštní jeji nálada za příčinou kromobyčejnou, jeho síla tělesná,
jeho hlas rozhodují vůbec a v jednotlivých případech, zdali
mocný, přímý affekt anebo nepřímý lépe působiti bude. Pathos
nepřímý hodí se kazatelům klidné povahy, slabého hlasu, skrovné
sily tělesné vždy. Vůbec velmi dobře působí a velmi často se
nalézati může pathos nepřímý všude tu, kdež ohnivá řečaffektu
přímého ani předmětem řeči, ani zvláštními okolnostmi pod
miněna neni a kdež duševní povaze kazatelově přímý pathos
nesvěděi, anebo tělesná soustava jeho na mocný pathos nedo
stačuje.
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4. Velmi řidky jsou případy, kdež by přímý pathos náhle
a zejména hned na počátku řeči se objeviti mohl. Zkušenosť
psychologická zajisté uči, že srdce od hnuti slabšího k moc
nějšímu, od jistého citu k jinému příbuznému, ano i k odpor
nému snadno přechází. Pokud jest posluchač klidný a chladný,
nemohl by mocný a náhlý affekt naleznouti ohlasu v jeho srdci;
a poněvadž aspoň ve chladném položení mysli obyčejně při
cházejí posluchači, vysvitá obecná potřeba, aby affekt byl po
vlovně připravován. Nejlepší příprava k mocnému affektu jest
nepřímý paťthos, prosté pohnutí.

Jiný způsob přípravy mocného afektu jest probuzováná
citův odpormých tomu, jejž kazatel zamýšli; po vzbuzení citu
opačného snáze vzbudí se cit, jehož účel řeči žadá. Aby se
na př. vzbudila touha po nějakém dobru, bude prospěšno, vzbu
dit1 prve ošklivosťprotivného zla; cit lásky a útrpnosti k chudým
posilní se, pakli vzbuzen bude také cit névole proti nemilosrdným ;
touha po věčných statcích posilní se, když by vzbuzen byl také
cit pohrdání světem.

Velmi často připravuje se mocný affekt jasným a zároveň
živým dokazovánim, při kterém počíná již affekt vyplývati
z přesvědčení o pravdivosti věci.

5. Ku vhodnému zacházení s affektem náleží také šetření
pravé míry i ve sile i ve trvání jeho; a protož velmi důležito
jest, aby kazatel uměl od mysli pohnuté mnavrátiti se opět ku
klidné. Čím mocněji vzbuzen byl nějaký cit, tím větší po
třeba nastává kazateli, aby s výše té sestupoval; nesluší za
jisté v mocném pathosu pokračovati dlouho, poněvadž unavuje
kazatele i posluchače a snadno mívá účinek opačný. Také však
nesluší, aby aťffekt byl náhle přetržen a takto účinek jeho
zmařen; jen znenáhla přechází se od pathosu ku přednášce
klidné, jen po stupnich ubývá ohně asily.

6. Jako každá jednotvárnost nudí a mysl odpuzuje, tak 1
jednotvárnost v buzení affektů byla by působení kazatelskému
na ujmu. Zvláště brala by škodu vážnost křesťanského kázani,
když by sobě kazatel navyknul, jistými frásemi plačtivými
projevovati soustrast, kterou prý má s chudými, vdovami, si
rotky, utištěnými. ., jakož leckdy dělají kazatelé, kteří snad
ným způsobem tímto chtějí vzbuditi pláč jako v náhradu za
prázdnosť a jalovost řeči, na kterou nebyla dostatečná anebo

1 žádná práce vynaložena. k
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S 52. Důvody ku přesvědčování o dobru a zlu
(pohnutky).

Že dobré anebo zlé jest, co kazatel předkládá, a tedy že
náleží, aby posluchači svobodnou vůlí se k tomu naklonili aneb
tomu se opřeli, o tom přesvědčuje kazatel, předkládaje důvody,
kteréž by posluchačům jasné a živé poznání zjednaly, o dobrotě
neb záhubnosti věci je přesvědčily tak, že poznání toto vzbu
zuje city neb hnuti srdce a s těmi společně působí ve svo
bodnou vůl.

Pokud tyto důvody mají za účel, poučiti a přesvědčiti
posluchače o dobru nebo zlu, rovnají se důkazům pravdy; pokud
ale směřují ke vzbuzení určitých úmyslův a naklonění vůle za
prostřednictvím a pomocí náboženských citů, slovou a jsou
vlastně pohnuťky, motivy, vedle etymologického významu slova
toho *). Pohnutky obraceji se k mysli a svobodné vůli (veškeré
snaživosti), podobně jako důkazové (v užším smyslu) se obra
cejí k rozumu; kdežto důkaz doličuje, že něco pravda jest a
proč takto jest, mají pohnutky za účel, zjednati posluchačům
jasné a živé poznání, že něco dobré jest anebo zlé, a proč dobré
nebo zlé jest nejen samo o sobě, ale i člověku, posluchačům ;
že jejich přirozenost, vlastní jejich zájem, jejich prospěch, jejich
pravé blaho žádá, aby svobodnou vůli a celou duší se rozhodli
pro dobré, v němž jejich pravé blaho záleží, a proti zlému,
kteréž jim přináší škodu velikou, jistou, až i nenahraditelnou.
Ukazovati, co v jistém smýšlení a v jistých činech leží dobrého
neb zlého samo o sobě, pro člověka, pro posluchače, kterak
s jeho rozumem a veškerou přirozenosti souhlasí anebo se jim
protivi, kterak jeho zájmu slouží anebo mnaškodu jsou — jest
uváděti čili předkládati pohnutky.

Pohnutky váží se z týchže zdrojů co důkazy, a zejména
uvažuje-li se ve světle náuky Křesťanské, vedle zdravého roz
umu, vedle svědectví dějin a každodenní zkušenosti podstata
věci sama o sobě, přirozenost člověka, jemu přistvořená roz
umnosť, jeho cil konečný; poměr člověka k Bohu a Boha ke
člověku i všemu světu (Stvořitel a tvor; Vyknpitel a vykou
pený ; Posvětitel a posvěcený; nejvyšší Pán a obmezený, nedo
statečný tvor; Soudce a hřiíšnik); svatosť, rozumnosť, spraved

*) O pohnutkách vůbec obšírně jedná Špachta l. c. I. str. 98—118.
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livosť a přiměřenost zákona božího; osoba, stav, věk... člověka;
vliv úmyslu nebo skutku na časné a věčné blaho nebo neštěstí
naše, na blaho a neštěstí bližních vůbec a těch obzvláště, kteři
užším svazkem připoutáni jsou k nám (rodičové,ditky, souvěrci,
krajané a t. p.).

Chtěje tedy mluviti k srdci a vůli posluchačův, obraci se
kazatel brzy ke člověku, jeho zdravému rozumu, brzy ku kře
stanu, k jeho víře. Vira křesťanská obsahuje nevývažné množ
ství mocných a působných pohnutek; z jediného tajemství,
Z jediného činu Páně vážiti lze pohnutky pro mnohé povinnosti
křesťanské, a při každé povinnosti lze uváděti za pohnutky
mnohá tajemství a mnohé náuky křesťanského náboženství.
Dějiny biblické, přikladové a všecken život Páně i svatých
poskytuji pohnutek velmi názorných a velice působných; život
a konečná pokuta nebo záhuba zlých působí v srdce a vůli,
aby se odvratily od zlého. „Poslední věc? člověka, dobře-li se
představují, moc.ě působí, aby se člověk naklonil k dobrému
a odvrátil od zlého.

Druhy pohnutek vůbecjsou tří; nebot věci vůbec mohou
ve trojím ohledu býti dobré anebo zlé a protož i v trojím
ohledu mohou se za dobré nebo za zlé představovati, poznávatui,
voliti nebo zavrhovati. Jsou totiž buďto samy o sobě dobré
anebo zlé či špatné — mravni, eť/ická dobrota či špatnost;
anebo jsou přijemny či nepřijemny, blaho lidské rozmáhajice
anebo překážejice mu a hubice je — eudaemonické dobro či
zlo; anebo jsou užitečny, prostředek vhodný k účelu či překážka
-— teleologické dobro či zlo. Protoži každý důvod (motiv), jehož
uživáme chtějice posluchače nakloniti k něčemu neb odvrátiti
od něčeho, buďto náleži k důvodům mravním nebo eudaemo
nickým anebo teleologickým *).

Mravní důvody uvádějí se na jistou věc (t. j. jisté jednání,
jistý úmysl, jistý směr vůle), dovozuje-li se, že přikázána jest,
povinná, náležitá, slušná, spravedlivá, čestná, důstojná, obdivu
hodná, slavná, velebná ; aneb naopak: nedovolená, zapovězená
hřišná, neslušná, nespravedlivá, ukrutná, sprostá, opovržení
hodná, nečestná, hanebná. — EBudaemomickédůvody jsou, před
stavuje-li se věc za snadnou, příjemnou, záslužnou, za pramen
vnitřního pokoje, za utěšenou, blaživou a t. p. anebo naopak

*) Jungmann, Theorie II. 415.
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za obtížnou, bolestnou, nepřijemnou, protivnou, nebezpečnou,
záhubnou, že ruši pokoj vnitřní, zbavuje milosti boží, zaviňuje
smrt věčnou. — Důvody teleologické ukazuji, že věc jest po
třebný, nezbytný, spůsobilý, velice účinný prostředek, aby se
dosáhlo dobra potřebného a žádoucího, na př. věčného života,
lásky boži, účinlivé milosti, požehnání božího na statku, dlou
hého věku a t.p.; anebo naopak že k účelům těmto nepomáhá,
nijaká, neužitečná, bezcenná jest, že překáží, že škodna jest.

Všecky druhy pohnutek zahrnují se v obecných dvou:
Bůh tomu chce, — tvoje blaho časné a věčné na tom závisí.
A jako jest láska základní činnosť mohutnosti snaživé a kořen
všelikého hnutí jejiho, tak 1 pohnutky k lásce (láska k Bohu,
sobě samému a bližnímu), jak ji káže křesťanství a přirozená
člověku rozumnosť, nejsnáze ohlasu docházejí v srdci kře
stana.

Ne všecky pohnutky maji samy o sobě a při každém po
sluchačstvu 3ednostejnou váhu a' působnost; jejich vlastní pod
stata, moc a sila přesvědčivá, posluchačů vzdělanosť, křesťanské
smýšlení, mravný stav rozhoduje o tom, které pohnutky
nejvice by se hodily. — Velice působny jsou pohnutky, které
úzce souvisi s náklonnostmi, stavem a jinými poměry poslu
chačů. Neobyčejné, mimořádné okolnosti času a mista, obecné
nehody, válku, jubileum a t. p. a vzbuzenou jimi náladu mysli
náleži u volbě pohnutek na zřeteli miti, poněvadž výborně po
máhaji k buzení těch affektů, kterých třeba jest, aby dosaženo
bylo účelu, jejž sobě za takových okolnosti vytknul opatrný a
horlivý kazatel*).

Čím důležitější a obtižnější jest, k čemu posluchače na
kloniti chceme, anebo čím mocnější dojem učiniti třeba na srdce
jejich, tim rozmanitější a četnější jsou 1 pohnutky, kterých se
v jedné přednášce užívá.

I. Řečnické předkládání pohnutek.

Podrobná pravidla předkem vrozdďilmajsou, jde-li o přímý
ajfekt aneb o nepřímý.

Pokud se týče pathosu nepřímého, záleží všecko na tom,
aby se věc představovala se stránky tklivé, dojemné. Kazatel

*) Srovn. Špachta I. c.
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rozvinuje nějakou myšlénku názorným popisem anebo živějším
ličením, vypravuje podobenství, událosť, příběh slovem 1hlasem
mirným, klidným, vice jako prostý svědek, nežli jako řečnik,
jenž by plným tokem vyjadřoval svůj vlastní cit; popisuje na
př. osud nešťastného, tichou jeho odevzdanosť, jeho utrpení,
opuštěnost a tato prostá, přirozená liceň obměkčuje srdce po
sluchačů, otvírá je a budil tytéž city útrpnosti s ubohým, oškli
vosti nad nepřátely a škůdci nešťastného, které by pathosem
přímým vzbuzeny býti mohly, ano budi je často mnohem ji
stějl a prospěšněji. — Se stránky tklivé lze popisovati a ličiti
přirodu, život lidský ve mnohých jeho výjevech a poměrech
(péče a láska rodičů k ditkám, sprostnost a nevinnost, slabost
a nedostatečnost malých ditek, věrná oddawo0sť,obětovná láska,
vděčnost děti dospělejších k rodičům), péči a působení katolické
cirkve o blaho a spásu lidstva, obětovné působení řeholi a kon
gregaci, kněží a misionářů katolických. Biblické dějiny, vý
jevy Ze života vynikajících osobnosti biblických, nade všecko
pak výjevy ze života, smrti, vzkřišení a oslavy Ježiše Krista
1 jeho nejsvětější matky a jiných svatých lze vypisovati a vy
pravovati se stránky tklivé s nejlepším prospěchem. Mnohé
legendy starobylé ze života Páně, Panny Marie a jiných sva
tých jsou převzácní vzorové tklivého vypravování a ličeni*).
Chudi, utištění, nemocní bývají pohnuti, mluvi-li kazatel s účasten
stvim upřimným o strastech života vezdejšího, o svatých úmy
slech, které Bůh s nimi má, o naději na blaženost jim zasli=
benou, o zásluhách trpělivosti a t. p.

Jde-li o pathos přímý, záleží všecko na tom, aby spůso
beno bylo v posluchačich rozumové poznání dobra nebo zla
velice jasné, názorné, živé, podporované obrazotvornosti a smysl
nou soudnosti, A protož vynasnažuje se kazatel, aby jasně a
živě posluchačům představoval, že dobré jest, co jim schvaluje
a k čemu je vybízí, anebo že zlé jest, co jim za zlé předkláda
a před čím je vystřihá. "Toto živé, jasné, názorné předkládání
vůbec tim směrem se nese, aby dobré anebo zlé pozráno bylo
za veliké, jisté a blizké.

u) Velikosť dobra mebo zla vysvítá, pakli se Jasně a živě
vykládá 1 dokazuje, jak potřebno, důležito, vznešeno, jak uži
tečno, krásno a t. d. jisté dobro jest, jak velice na něm blaho

+) Některé nalézají se ve „Výboru z literatury české“ dílu I. a II.
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lidské vůbec, některých stavů, jednotlivců závisl; anebo
jak velice záhubno, škodlivo, ohavno.. jest to jisté zlo. Aby
dobré anebo zlé v jeho velikosti představiti mohl, záleží ovšem
na vhodné volbě a dobrém seřadění důvodů, ze kterých vy
svitá, že něco jest dobré anebo zlé. — Kdyby na př. chtěl ka
zatel nadchnouti posluchače naději a důvěrou (vzbuditi affekt
naděje), snažil by se předmět naděje vyličiti za pravé, hojné,
stálé dobro, a spolu by také uvedl přičiny, pro které očekávati
lze a sluší dobra toho (zaslíbení, možnosť, lásku a dobrotivosť
dárcovu), bezpečné prostředky k dosažení jeho (buďto vlastni
sila, zásluhy, přímluvy,, povzbuzující příklady osob, kteréž
dosáhly téhož dobra za okolnosti podobných aneb mnohem
těžších.

b) Jistota, blizkosť dobra nebo zla vysvitá. pakli se dobro
nebo zlo živým ličením tolik názorně představuje a zobrazuje,
aby takořka před očima posluchačů stalo, jim kynulo, jim hro
zilo. Zlé, o kterém člověk vi, že jistě a brzy přijde anebo při
jiti může, jest mu předmětem bázně; představi-li se mu o ta
kovém zlu, že již blizké jest a vyhnouti se mu nelze, povstává
živý cit bázně. Dobré, o kterémčlověk poznává, že nejen ve
liké jest, ale že i dosáhne ho jistě, v době nedaleké, nenechává
ho chladného, ale budi v něm touhu mocnou, žádání, lásku,
ochotnosť k obětem a prácem obtižným.

II. Slohové prostředky k rozvoji pohnutek tím
směrem, aby se budil affekt.

Za obecnou zásadu platí v této věci, že prostředek nejvíce
působný a nejvice bezpečná cesta k účelu tomuto jsou my
šlénky biblické a mluva biblická; neniť na světě knihy, ktera
by tolik a vždy. způsobem vhodným, přirozeně mluvila k lid
skému srdci, jako pismo svaté mluví.

Poněvadž jenom úplně jasné, názorné, živé poznání může
působiti ve snaživosť tak, aby činna býti počala a dospěla až
k mravnému úkonu svobodné vůle (úmyslu pevnému, opravdo
vému): samo sebou vysvítá, že obzvláště v této stránce du
chovní řeči na pozoru jest se miti kazateli, aby nepředkládal
ve formě odtažité, ve znění obecném a neurčitém, jen rozumu
chladnému, ale přičiniti se, aby důvody v celé plnosti, v celé
hojnosti obsahu jejich, mocně a důrazně předkládal duchu po
sluchačů, jejich názorlivosti a obrazotvornosti, tak že by věci
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nadpřirozené, dobro nebo zlo, jako v makavé podobě se jim
představovaly a takto i snadněji rozumem v celé váze a důle
žitosti poznány býti mohly. Protož 1znázorňovací prostředkové,
kteři k jasnému poučení pomáhají, ve stránce paraenetické rovně
tak, ano ještě vice potřebny jsou nežli ve stránce poučné. Avšak
uživá se jich tuto častěji ve formě kratší, vice úsečné; podob
nosti, protivy, přiklady často jen krátce uvádějí se výčtem,
aby takto mocněji působily vhodnou stručnosti a hojnějším
počtem.

Slohových prostředků těchto se ovšem užívá v celé před
nášcé, protože celé kázaní nejen k rozumu, ale také k srdci
mluvi, že affekty neb city neobmezuji se na některou čásť, ale
všecku přednášku oživovati a zůrodňovati maji. Nicméně však
nemůže obyčejné jich užívání postačiti, aby pohnuti posluchačů,
obzvláště směrem ku konečnému praktickému cili řeči dosáhlo
té hloubky a sily, kteréž třeba k naklonění vůle. Za účelem
timto nezbytno jest, jmenovitě v řečech paraenetických, aby
některá mista byla, kteráž jako výhradně za úkol mají pomá
hati rozumovému poznání dobra nebo zla ku vyšší jasnosti, ži
vosti a plnosti a takto i rozhodněji, mocněji působiti ve cit (ve
srdce) posluchačů.

Kde přednáška k tomu přímo směřuje, aby budila city
a naklonila vůli, tu velice třeba jest mluvy živé, mocné, pro
nikavé. Mluva tato však možna jest Jenom při takovém pojeti
a rozvoji myšlének, jemuž by slova sloužila za výraz přirozený,
sám sebou se naskytujici. Takový rozvoj jistých mist neb sou
částek řeči, kterýž předkem a výhradně ku probuzení citu (přl
mého pathosu) směřuje, nazývá se obecným jménem rozvod
řečnický (araplificatio oratoria). Tento vůbec ve slovesnosti (ve
slohu) znamená podrobnější a pronikavější rozvoj a důraznější
vyjádření myšlénky za tim účelem, aby vysvitala jeji důležitosť,
velikosť, jistota, blízkosť, vliv na blaho anebo neštěsti lidské
a takto mocněji se doráželo na mysl a vůli posluchače, tento
pobádán byl k úmyslům a skutkům.

Rozeznáváme dvojí rozvod: slov a věci. „Rozvodslov jest,
uživá-li se obratů řečnických, přenešených jmen (zvláště obrazů
a vůbec tropů) na mistě vlastních, bromadí-li se slova souznačná
anebo klade se opis (periphrasis) na mistě obyčejného pojme
nování věci. — K rozvodu slovnému počitati lze význačné po
řádání slov, kteréž v tom zaleží, že pojmy, ježto kazatel ostře
vytknouti chce, na začátek anebo na konec věty se kladou,
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nikdy uprostřed. Podoben k tomuto způsobu, živě a mocně vý
jadřiti myšlénku, jest mimořádný slovosled (inversio) na místě
obyčejného; avšak nesluší, aby se v něm náležitá míra pře
kročila, anebo se ho se škodou jasnosti a srozumitelnosti užívalo.

Roevod věcí v tom záleži, že podává se několik výrazů
vlastnich a obrazných o podstatě a povaze věci, že vyčítají se
části celku, okolnosti, příčiny a účinky, uživá se podobností
a protiv, věci podobných a nepodobných, postupuje se od men
šlho k většimu, od slabšího k silnějšímu. Vůbec rozvod vzrůstá
a mocněji ve cit působili skrze slušné a přiměřené užívání
tropů a figur.

Z rozmanitých tvarů rozvodu řečnického zvláště důležity
jsou: Postup k většímu neb menšímu (climax, anticlimax, viz str.
443.), souslov a uhlazení (synonymia, expolitlo, viz str. 444. a
445.), srovnání (comparatio), protiklad (antithesis), máhrm (con
geries, concentratio), závěrek prostředečný, řečmcka kresba.

Srovnání v tom záleži, že naproti pravdě, kterou živě
představiti chceme, klade se jiná, podobná, kterou každý za
velikou a důležitou uznává; odtud pak vyvozuje se, že onano
pravda (dobré nebo zlé) mnohem větší a důležitější jest. Na př.
kdybychom chtěli v posluchačiíchvzbuditi affekt důvěry v Boha,
uváděli bychom za motiv dobrotivosť boží; aby velikosť dobro
tivosti boži dosti živě a mocně představena byla, mohla by se
vyčitati dobrodiní, kteráž rodičové ditkám prokazují, z těchto
pak odvozovalo by se, že mnohem větši a četnější jsou dobro
dini, jež lidem prokazuje Bůh. — Biblické přiklady řečnického
srovnání: Pláč Jerem. 4, 6... Mat. 11, 21—24.

Provádi-li se srovnání dvou předmětů po jednotlivých za
sebou kladených členech, výjevech, znacich podobných, slove
parallehsmus ; jsou-li znaky, členy, výjevy odporné, slove protiklad,
Protiklad obzvláště dobře slouží, aby se ukázala dobrota nebo
hřišnosť mravního jednání, smýšlení, jistého způsobu, kterým
se cos koná. Jsou-li protivy, ježto se v protikladu sestavují,
velmi, vzdáleny od sebe, nazývá se paradoxom.

Příklad parallelismu: „Mojžíš žádal sobě s ostatním lidem za
hynouti, Pavel však za všecky zmařenu býti; nechtěl zajisté zahynouti
s hynoucími, ale aby jiní spaseni byli, chtěl vyloučen býti z věčné slávy.
Mojžíš každého dne odporoval Faraonovi, Pavel ďáblu; onen bojoval za
lid israelský, tento za všechen svět; ne potem, ale mnohou krví, při=
váděje ku pravé víře netoliko obydlená místa země, ale i pouště, ne
Řeky toliko, ale též ostatní národy. (Sv. Jan Zlat.)



491

Přiklad protikladu v řeči sv. Fulgentia čtení 4. a 5. v breviáři
na den sv. Štěpána. — Jerem. 3, 1—4. 12. Řím. 2, 17—24. Impro
peria velikého pátku; čtení breviáře o. a 6. na 2. a 3. den v oktávu
zjevení Páně; čtení 7. a 8. v breviáři na den 30. listopadu.

Příklad paradoxa: „Vizte, tu ve chlévěbetlemském: neskončená
velebnosť v plénkách ——bez království; všemohoucnosť v dětství —
bez všeliké síly; spravedlnosť na klíně mateřském — beze zbroje; všu
dypřítomnosť — bez příbytku na zemi; věčná moudrosť v kolébce —
na pohled neschopná, užívati rozumu; Bůh — nerozumný. To jsou věci,
kterým se divím, kterých ale nechápu“. (Hunolt.)

Náhrn v tom záleži, že úsečně, ve znění krátkém a dů
razném, ráz na ráz a pokud možná současně se předváději po
sluchačstvu myšlénky, ze kterých skládá seúplné poznání předmětu
dle celého významu, celé důležitosti a velikosti jeho; že týmže
způsobem se ukazuje na ty stránky předmětu, ze kterých jeho
mravní cena jakož 1 jeho vliv na blaho nebo neblaho, štěsti
nebo neštěsti člověkavysvitá. Na př. velikost trpělivosti Jobovy
mohla by se představiti, když by se vyčetly veškeré jeho ztráty:
časných statků, děti, zdraví, přátel.

Krásné příklady náhrnu jsou: V I. epištole ku Kor. kap. 9.
dovozuje sv. Pavel z jednání svého, že povinni jsou věřící opouštěti též
věci dovolené, když by užívání jich bylo mdlým na urážku ; shrnuje dů
vody, příklady a připodobení rozmanité, aby na sobě samém ukázal,
že za velikou věc pokládati sluší, všeho se vystříhati, čím by se mdlí
a slabí uraziti mohli. ——(Chtěje se očistiti z nářků nespravedlivých a

o vw
nakloniti Korinťany, aby jemu důvěřovali a kázaní jeho za pravé slovo
boží brali, vyčítá (2. Kor. kap. 10, 11, 12) svoje práce a utrpení,
svoje povolání na úřad apoštolský, odvolává se na četné důkazy svojí
lásky ku Korintanům a vživé řeči shrnuje všecko, čím by jejich důvěru
oživil a utvrdil. — Řím. kap. 9. dovozuje náhrnem sv. Pavel, že Židé
jsou příčina svého zavržení. — Žid. kap. 11. krásným náhrnem příkladů
dovozuje, kterak důstojna, mocna, užitečna jest pravá víra.

Závěrekprostředečný (ratiocinium) uvádí připadnosti, okol
nosti, příčiny a vůbec, co s věci souvisi, ji provází, následuje.«© aztohočinilzávěrnavelikosť,důležitosť,užitečnost,ná
ležitost věci anebo naópak. Na př.: Chtěje vzbuditi ošklivosť
před svatokrádežným přijimánim a pevný úmysl varovati se
hříchu takového, mohl by kazatel živě vypisovati dobrotivosť,
pokoru a lásku Ježiše Krista přebývajícího s námi, odtud pak
uzavíral by, jak veliký jest hřích svatokrádežného přijímání.
— Chtěje vyličiti velikou sílu a statečnost mučenniků, aby
lásku a uctivostť k nim vzbudil, mohl by kazatel popisovati
tyranství Nerona, ukrutnost pohanských soudců, vojáků a bi
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řiců, hrozná mučidla a nelitostnou tvrdosť mučitelů, žalářníků;
živé vylíčení těchto a podobných věcí a stálosti sv. mučenníků
vedlo by ke vzbuzení obdivu, lásky a úcty k trpitelům pro Krista.

Řečnická kresba představuje pravdu, osobu, děj, účinky
co nejvice zračitě a s té stránky, která obzvláště zaměstnává
obrazotvornost a smyslnou soudnosť. Druhy její jsou: Očité
zobrazení (hypotyposis); toto jest liceň co nejživější, kterou
se předmět jako na oči staví; (v nejvyšším stupni svém, kdež
věci vzdálené a minulé po básnicku zpřitomuje, slove vidění —
vislo); uživá rádo času přítomného a vůbec forem dra
matických.

Nejvyšší soudce na oblaku se blíží; velebnosť, kteráž osvětluje ho,
smazává potupu předešlého ponížení jeho. Prápor kříže skvoucí před
chází jej; všickni zástupové nebeští po stranách jeho stojí. Trouba za=
znívá, ona strašná trouba, o kteréž Pavel dí, že hlas její vnikne ve hlu
bokosti hrobův a v noc propastí. „Vstaňte, mrtví!l“ K tomuto hlasu
probouzí se veškerá příroda. Těla obživují, moře navracuje všecky oběti,
kteréž pochovalo ve vlnách svých, země navracuje všecky, kteréž v lůno
své byla zavřela, smrť všecky, kteréž byla ve prach proměniia; rozprášený

we MWOv © popel shromažďuje se od Ducha Páně, spojuje se a nabývá dřívější spů
soby své opět.

Za vzor dojemné hypotypose pokládati lze líceň o smrti sv. Anežky
v breviáři na den této světice.

Očité zobrazení stupňuje se také zosobňováním (personi
ficatio, prosopopeia), kteréž uvádi osoby aneb i neživé před
měty, odtažité pojmy jako živé, mluvící a jednajici. — S ním
přibuzna jest rozmluva (monologismus a dialogismus), kterou
nepřitomný sám s sebou anebo sjinými vede. — Krásný příklad
jest Moudr. 5, 1—16., kdež liči se zoufalosť zavržených.

Řečnické figury, ježto slouží mocnému, pronikavému, pa
thetickému pronášení myšlének, obzvláště tyto jsou:

Výsuvka (elypsis, reticentia) povstává vypouštěním pojmů
(slov) prostředečných anebo vedlejších, vždy ale takových,
kterých se posluchač může snadno domysliti.

Segneri praví o zahanbení hříšníka v den soudný: Jak? Křesťan,
pokárán od Tatara? křesťan obviněn od Turka? křesťan odsouzen od
pohana? O té potupy, té hanby věčné! Kdo bude tuto věc kdy moci
popsati?

Zastavuje-li řečník v proudu mocné řeči větu již počatou,
tak že nevyjadřuje se myšlénkacelá, slove výsuvka ta apostopests.

A protož běda církvi boží, měla-li by kdy — avšak to jest ne
možno! — ale běda těm, kteříž ve jménu církve, a jakž domnívají se,
na její prospěch ve spolky vcházejí se stranou převratu. (Diepenbrock.)
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S výsuvkou spřizněna jest bezvaznosť(asyndeton), kteráž
vypoušti spojky, aby řeč nabývala živosti; přichází nejčastěji,
rozkládaji-li se celky v části.

Mnohospoječnosť(polysyndeton), kteráž spojky nad obyčej
hromadi, slouži témuž účelu co bezvaznost.

Otázka pathetická. Této uživá řečníkna místě věty tvrdivé
nebo záporné, aby celou vřelosti a rozhodnosti, odvolávaje se
k rozumu a svědomí jiných, vyjádřil pevné přesvědčení vlastni.
Na př. I. Kor. 10, 16.

Svéoprava (correctio) v tom záleží, že věta neb výraz ně
jaký se jako nazpět béře, aby se věc ještě močněji pověděla.

Ó mne bídného! domnívám se, že lidé nevěří Bohu. Avšak co
pravím, domnívám se? Kéž bych se toho jenom na nejisto domníval a.
ne patrně to shledával! (Salvian.)

volání (exclamatio), kteréž někdy záleží v jednotlivých
slovech, někdy v krátkých větách. Řím. 11,33. „0 hlubokosti.
4. Mojž. 24, 5. 6. — Ó sladkosti, 6 milosti ! 0"silo lásky! Tak
tedy Nejvyšši nade všemi jedním ze všech učiněn jest. (S.
Bernard.)

Uprošování (obsecratio, obtestatio) spojené s pohnutkami
nakloňujícími. — Leckdy tato figura jest zároveň zaklínání neb
přísaha, když Bůh, svatí, nebe a země za svědky se vzývaji;
zapřísahání toto i bez uprošování v řečech se nalézá (Petr. 2,11.
Ef. 4, 1. Tim. 4, 1. Job. 19, 23—26. Is. 64, 1. sld.).

S obraty těmito leckdy se spojuje i proklínání (exsecratio),
na př. hříchu, zlého návyku atd. a odprošovámí.

Žádání (optatio) bývá závěrek přednášky a pronáši upřímné
přání nějakého dobra posluchačům aneb jiným osobám, aby
zapuzeno neb odvráceno bylo zlé a t. p.

Ó sestup dolů, ty dcero nebes, ty dare Nejvyššího, vroucně žádaná
svornosti! Ó kéž by oba knížata, ježto církev ztratila, kéž by nyní,
když vlůně božím spojeni jsou, tebe národům vyprosili! Ó kéž by svazek
pokoje u věčných stanech skrze strážné duchy národů byl uzavřen a
od nich na zemi donešen! Ó kéž by hněv boží tyto dvě vzácné oběti
přijmouti ráčil! (Massillon.)

Apostrofa jest živé osloveni osoby nebo věci vzdálené, jako
by osoba přítomna byla, aneb oslovení jednotlivé (ovšem ne
určité) osoby mezi posluchačstvem.

Podmínka (hypothesis) v tom záleží, že se pokládá a uva
žuje jistý případ k věci vhodný, z něhož přesvědčivým aneb
dojemným způsobem pravdivost aneb důležitost předmětu vy
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plývá. Podminka jenom tehdy jest figurou, vycházi-li z citu
velmi živého. — Krásný vzor hypothese jsou slova sv. Pavla I.
Kor. 13, 1—5.

V mocném affektu užívá se figury, zvané eptmone (náhrn,
coacervatio), kteráž v tom záleží, že kazatel nahromaděnými
otázkami na posluchače takofřka dotirá a jej odevšad jako svírá.

Kterak opovažuješ se přijímati tělo Páně, an jazyk tvůj se rdí
lidskou krví? Kterak chceš dáti políbení pokoje těmito ústy nepřátel
skými? Kterak ještě můžeš požívati pokrmu, když tolik Jedu shromažďuješuvnitřnostechsvých?© Nepozdvihuještoho,kterýžupadlaleží:
proč ještě prudčeji porážíš jej? Neodnímáš truchlivosti jeho: proč při
dáváš k ní ještě? Nepokládáš jeho za hodna nějakého daru: proč za
sypáváš jej potupou? Zda jsi neslyšel, kterak bývají trestáni hrozně,
kdož chudých nekrmí? nevíš-li, jaké zatracení je stíhá? Pryč, dí Pán,
pryč u věčný oheň, kterýž připraven jest ďáblu a andělům jeho! Když
pak ti, kteří chudých nekrmí, takto se pokutují, jaký asi trest očekává
ty, kteří je potupou nasycují? Jakou pomstu, jaký oheň připravují sobě!

Rovně tolik, co na přiměřeném slohu, záleží na úsťnápřed
mášce; meni-li tato vhodný a přirozený projev citů jemných
neb mocných, sotva i nejlepšímu slohu se podaři city vzbuditi,
srdce posluchačů dojmouti.

JIL TPlumeniíaffektu škodného.

Jako třeba jest buditi affekty ethické a vůbec náboženské,
aby kázaní dosáhlo určitého cile, tak 1 třeba jest tlumiti v po
sluchačich affekty anebo náladu mysli, ježto překážejí křesťan
skému smýšlení a životu, jakož 1 působnosti pastýřského vy:
učování, ať veřejného, ať soukromého.

Zvláštní případy takové ovšem se nahazují v životě jed
notlivců, jako na př. mezi nesvornými manžely, rozvaděnými
sousedy a přátely; také však mohou se týkati celé osady anebo
některé části jeji; škodná mysli nálada jest tu následek události
a pohrom, na př. neštěstí, kterým postihnuta byla osada nebo
některá dědina, obecné svizele a strasti, kterými celé krajiny
nebo země trpi.

Jsou však též obecně lidské affekty škodné. Smyslna žadosť,
náklonnost hříšná, zlý návyk a náruživost jsou stálý affekt,
ustavičné a při každém podnětu se ozývajici zalíbení ve zlém
a spolu hřišný směr vůle, nalézají se vice méně v každém
člověku, jsouce následek dědičného hříchu, následek výchovy
nedostatečné, vlivu světa a zlého uživání svobodné vůle. Jaká
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jest mo:>a sila jejich ve srdci člověka, tak i se jeho smýšlení
odchyluje od ducha křesťanského a tak i překážku nalézá milosť
boži, ježto skrze slovo boži hledá posvěcení duše. Kde smyslná
žádost nebo náklonnost, hříšný návyk anebo až náruživost
vládne, kde vévodi náklonnosti hřišného srdce, kde zobecněly
křivé zásady světa, nechvalné a nebezpečné obyčeje: tu samo
učení křesťanské v mysli mnohých 1 jinak víře křesťanské
oddaných lidi působí nevoli, nechuť, až odpor, tedy affekty
nepřiznivé, škodné. 'Tak zejména nechutna jsou mysli světské
kázani o sebezáporu, postu, pokání, zpovědi, o blízké přileži
tosti ke hříchu aneb o některých tvarech této zvlášť, jako:
o nebezpečně četbě, o světských zábavách a podobných smysl
nému člověku nevitaných předmětech.

Jde-li o tlumení affektů škodných, kteřiž v obecné při
rozenosti lidské, ku zlému vice nežli k dobrému náchylné,
anebo ve zvláštním duchu časovém kořen maji a zákonu božimu
se na odpor stavi: řídí se kazatel pravidlem, že porážeti náleži
nepřiznivé affekty, škodnou náladu mysli, přímým vzbuzovánim
citů opačných, na př. misto affektu lásky k věcem, affekt ne
vážnosti, lhostejnosti nebo až opovrženi; misto váhavosti a
lenosti affekt odhodlanosti, horlivosti.

Vůbec jest v této příčině hleděti kazateli slova božiho
zejména ku třem věcem:

a) Aby oslaboval smyslné žádosti a touhy lidské, často vy
kládaje a vhodnými doklady, zvláště z dějin a každodenní zku
šenosti váženými ku přesvědčení veda, že předměty žádosti
našich vice jenom zdánlivé nežli skutečné dobro jsou, že ne
poskytuji té blaženosti, té spokojenosti, o které blouzní člověk
a kterou slibuje si na jisto, kdy by předmětu své žádosti došel.
Dějiny a každodenní zkušenost předvádějí nám zástupy lidi,
kteři po mnohém namáhání o vezdejší statky shledali, že zů
stali chudi a opuštěni; přemnohé, kteři sami sobě i jiným vy
znávaji, že hojně uživavše radosti a rozkoši, nenaplnili srdce
svého a nedosáhli štěsti pravého; minulosť i přitomnosť před
vádi nám četné jinocby, kteří v plné sile věku klesaji ve hrob
tmavý, starce, kteři ke hrobu svému vlekou předlouhý řetěz
naději zklamaných. Tito všichni dosvědčují, že tělo a svět
klamou srdce lidské a že krátkou radost, jižto zjednaly člověku,
draze sobě dávají platiti hojnými slzami a dlouhým zármut
kem. — Marnosťt a kratké trvání pozemských věci často před
kládati povinen jest kazatel, jenž káže Krista ukřižovaného.
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b) Srdce člověka vždy bude toužiti a nasycení hledati;
chceme-li mu odniti předmět tužby jeho, třeba jest jiným a
lepším nahraditi jej; od cile klamného vedena budiž náklonnost
a tužba lidská K cíli pravému, vznešenějšímu. Křesťanské ná
boženství samo jediné může z klamu vyvésti snahy a tužby
srdce lidského, poněvadž ono samo je může naplniti. Přehojné
jsou poklady, kterých ono poskytuje; představuje-li se člověku
velikosť, krása, jistota, trvalost jejich vedle nepatrnosti, klam
nosti, krátkosti pokladů a ra'losti světských, vzbuzuje se touha
v srde1,dosáhnouti jich. Blaženost života zbožného málo jest vá
žena, protože málo známa jest; vyučování pastýřské často a často
vštěpuj, že statky nehynoucí, pravá česť a skutečná důstojnosť,
blaho plné a trvalé jenom Spasitel světa nabizi a dává skrze
svoji pravdu a milosť. Náboženství učí nás a posiluje, abychom
žádali věci důstojnějšich, nežli ty jsou, kterých i zvířata poží
vaji, ono 1 hlasem svědomí a pokojem světu nepovědomým,
předtuchou radosti věčných blaží srdce věrné, Bohu oddané.

c) Čena, za kterou lze člověku pravé statky a pravé blaho
zjednati, jest sebezápor a trpělivosť Bohu oddaná. V čelo všech
činů mravních, kterými pracuje člověk o pravém blahu svém,
postavil Kristus sebezápor a trpělivost (Luk. 9, 23.): a protož
1 kazatel křesťanský nepřestává vzbuzovati ku sebezáporu a
trpělivosti, bez kterých mnazemi ani nábožnému nelze, aby
Bohu věren zůstal, obtižim a nesnázím vezdejšího života ne
podlehl, trnité cesty za Kristem se nelekal, věda, že Spasitel
hojnou milost dává, aby člověk nad tělem i žádostmi jeho zví
tězil a konečně za věrného shledán byl.

Buditi takto důvěru ve mravní silu člověka dobré vůle,
že možno jest vytrvati a všelikou spravedlnost naplniti, jest,
vedle bázně boži, jeden z affektů nejvice působných v boji
proti tělu a žádostem jeho. A protož kazatel vedle motivů,
kterých zvláštní účel přednášky žádá, často připominej dobro

"tivosť boží, hojnosť a mocnost jeho milosti, často předkládej,
že Bůh spravedlivý nemůže veleti, co by člověku nemožno
bylo aže Bůh věrný jistě dá milosť, kterou slibuje; předváděj
život, bojování a vitězství svatých, krátké trvání boje a hojnost
odplaty nehynouci; připominej názorně, že sloužiti světu také
nelze bez obtíží a oběti velikých, ano že služba tato vice jich
ukládá člověku, nežli Bůh sám a jeho svatý zákon.

2. Jde-li o stlné ajffekty, o vášně zvláštními nehodami spůso
bené, třeba jest v kázaní potěšovacím bráti se k cili opatrně a
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pozvolna. V připadech takových jenom kněz u posluchačů vá
žený a na každé slovo pozorný něco pořiditi může.

Za přiměřenou methodu ve snaze o tlumení nepříznivého
affektu neb nálady škodné pokládá se vůbec: «a)Kazatel za
chovávej chladnosť a klidnosť v myšlenkách ive své tvářnosti
co nejvíce možná ; b) předmět, o který tu jde a který jest pří
čina nepříznivého affektu, rozbírej se jasně, klidně, zcela objek
tivně; c) pozvolna se obrací pozornost na jiné, utěšenější,
lepší stránky předmětu; d) konečně vzbuzují se affekty nepří
znivému protivné.

Dosažení konečného účelu žádá nezbytně, aby ss na po
čátku řeči připojil kazatel k náladě posluchačů, ji aspoň neod
poroval a se neprotivil (přístup chlácholný, exordium insinu
ans, mulcens). A prótož taková řeč, ktera chcs ukonejšiti, škod
livý affekt přemáhati, zakládá svůj počátek ve srdci po
sluchačstva a znenáhla béře se opatrně ku konečnému cili
svému.

Měl-li by kazatel (anebo duchovní správce ve vyučování
soukromém) potěšiti velice zarmoucených, kleslého ducha jejich
pozdvihnouti, affekt zármutku zmírniti aneb odkliditi, asi takto
by postupoval: „Na počátku osvěděil by nešťastným neličené
účastenství a soustrast upřimnou, uznal by bolest jejich za při
rozenu a oprávněnu. Pak by jasně a klidně poučoval o prozře
telnosti boži, která všecko řidí a bez jejiž vůle se nic neděje;
že život člověka na světě bez utrpení a strastí nemůže býti,
že milujicím Boha všecky věci k dobrému slouží; ukazoval by
na příklady svatých, kterak byli navštěvování křížem a souže
nim, dovodě z nich, že my hřišní nemůžeme žádati, aby život
náš byl prázden všeho kříže, když ho prázdni nebyli ani přá
telé a miláčkové boži. Představoval by dále, pokud by s pravdou
srovnati možno bylo, že neni plné příčiny k zármutku přiliš
nému, ukazoval by na okolnosti, z kterých útěchu vážiti lze
anebo kterými se nehoda umirňuje, na neprospěšnosť, ano škod
livosťtnemirného zármutku, na blízkou pomoc, na velikou zá
sluhu křesťanské trpělivosti, na příklady statečnosti a odevzda
nosti do vůle boží, kteráž neukládá nad to, co bychom snésti
mohli, kteráž miluje a zase lásky naši hodna jest, ikdyž těžce
navštěvuje

Měl-li by ukonejšiti nenávist, mohl by na počátku před
kládati, že trpělivost člověka leckdy těžké zkoušky přestáti má
a že cit pobuřuje se pro bezpráví zvláště v srdci šlechetném;

Sskočdopole, Pastorálka. 3)
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potom by dovozoval, že při posuzování věcí nemilých, zvláště
týkaji-li se našeho srdce, vždy veliké mirnosti třeba jest, že
leckdy omyl a nedorozumění, snad i pomluva zlomyslných se
vměšuje; dále přičiňoval by se, aby omlonval, co lze omlouvati,
aby pěkným způsobem vytknul některé dobré vlastnosti člověka
nenáviděného, aneb aspoň vzbudil útrpnosť nad jeho nynějším
stavem; konečně dokazoval by, jak šlechetno jest, velikomy
slně odpustiti, uvedl by příklady pohnutlivé, určité přikázaní
Páně, mocnost milosti, krásu a štěsti svornosti, líčil by zásluhu
křesťanského přemáhaní sebe, a zase jak nerozumna a nečestnajestnenávist,jakézhoubnénásledkyzanijdoua t. p.

3. Na osadách, kdež víra veliceoslábla 1 potuchla, kdež
předsudky, nevšímavost, snad až odpor proti náboženství a
kněžstvu se valně rozšířily, jest kazatelům velmi těžko pěsto
vati křesťanské smýšlení a křesťanský život skrze slovo boží.
Komu taková osada za působiště připadla, může se úspěchu
naditi jenom jest-li muž pevné cnosti, umi-li mnoho býti sho
vivav s nevědomosti a trpěliv s lehkomyslnostií a zlobou lidskou.
Jest mu zajisté v okolnostech takových bojovati proti affektu
stálému, působnosti slova božiho velice škodnému. Předkládal-li
by na osadě takové hned na počátku všecku opravdovost a
přisnosť mravouky křesťanské, snadno by se stalo, že by osad
niky odstrašil od náboženství, ano je až proti němu a sobě
pobouřil. Rozsoudný ohled na stav mysli žádá nezbytně, aby
z obecných věcí křesťanských jen krok za krokem se vyklá
dalo způsobem mirným, o čem souditi lze, že by posluchači
snésti mohli. Podobně 1 sám Kristus činil, svoje synovství
boží a své zázračné vtělení skrývaje zástupům, mezi nimiž
četní nepřátelé patrall po zámince, aby učení jeho za nesnesi
telné, pohoršlivé, bláznovské vyhlašovati mohli; skrývaje 1 sa
mým apoštolům mnohé náuky vážné, kterých ještě nemohli
snésti“).

Aby srdci dobýval a časem je získal víře, předkládá kře
sťanské náuky směrem apologetickým, povinnosti křesťanské
ne tak aby se těžké jho býti zdály, všecko náboženství s té
stránky, s kteréž poznává se za nevývažný zdroj útěchy ve
všech okolnostech života. Nemluví hned na počátku svého pů
sobení o trestajici spravedlnosti boži, o věčnosti a hrůzách

*) Jan 10, 12.
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pekla, ale raději o milosrdenství Páně a jeho lásce otcovské,
o zaslibenich božich, vůbec o pravdách, kteréž budí důvěru a
srdce útěchou naplňují; vykládá o vznešenosti náuk dogmati
ckých, kterak dokonalá, zdravému rozumu a skutečným potře
bám lidské přirozenosti přiměřena jest křesťanská mravouka,
líčí krásu bohoslužby katolické, moudrost kázně církevní, blahé
účinky svátosti; na základě historickém, opíraje se o dějiny
vlasti, rozvinuje povlovně před očima posluchačů blahodějné
účinky křesťanského náboženství, ukazuje na jeho zásluhy o
vzdělání a blahobyt národů, hledí o tom poučiti a přesvědčiti,
že vira křesťanská rovně tak pomáhá skutečnému blahu ve
zdejšímu jako vede ku svatosti. Vykládá způsobem přesvěd
čivým, že blaze jest Bohu sloužiti, že snadny jsou povinnosti
křesťanské, že nevinnost a dobré svědomí oblažuje člověka, že
cnosť jej krášli, že hřich a jeho smutné následky jsou nejbo
hatší zdroj lidské bídy. — S druhé strany pak neopomiji vy
vraceti běžné námitky a předsudky, mirniti nechuť a odpor
proti kněžstvu, smiřovati srdce odbojná s katolicismem a jeho
kněžstvem; námitky a předsudky takové zajisté jsou závora
nepřekročitelná všemu dobru, k němuž pracuje horlivý sluha
boži, a jen tou měrou může lepší duch opanovati, jak onyno
se oslabují a znenáhla ustupují. Take-li k opatrnému, vytrva
lému, dobře promyšlenému, na znalosti lidského srdce spoléha
jicímu vyučování se druží laskavosť a sklonnosť ve všem obco
vání s osadníky, ruka k nuzným a chudým štědrá, srdce útrpné
s rozmanitými bědami lidskými, bude vážnosť a důvěra k osob
nosti duchovního správce za mocnou podporu slovu viry, vážnost
a úcta ku kazateli přejde ina slovo v chrámě a kromě chrámu
hlásané, až i časem bude možno hlásati s prospěchem ty pravdy,
kteréž ku pokání vedou duše ve hřiších zastaralé *).

*) Dieulin, L c. I. chap.25. Maničre de gouverner une paroisse difficille.
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Článek 5. Vnitřní soustava duchovních přednášek
a vnější forma jejich.

S 53. Pořádání obsahu v přednáškách duchovních.

Každá duchovní přednáška, jakožto výtvor ducha rozum
ného, k určitému cili vhodnými prostředky směřujícího, přiro
zeným během má začátek neb úvod, kdež ku věci samé se při
bližuje, střed, ve kterém o věci jedná, a závěr, kterýmž ukon
čuje a dosažení účelu svého zajistiti ještě usiluje naposledy.

V těchto třech methodických částech nalézá svoje misto
všecka k rozvoji předmětu vhodná 1 potřebná látka v pořadu
logickém a psychologickém tak, aby od východiště co jen
možná věci samé blízkého počinajic, všecky myšlénky správně
se vyvinovaly, na vzájem se objasňovaly, doplňovaly a potvr
zovaly, myšlénka myšlénku podporovala, myšlénky následné
v předchozích svůj dobrý základ měly, jedna ze druhé vyplý
vala, rozvoj přirozeněpostupoval; aby od věcí snadnějších se
postupovalo k těžším, od jednoduchých ke složitějším, od kon
kretnich k odtažitým, ode zvláštních k obecným, od theore
tických ku praktickým. Voditkem v postupu a rozvoji myšlének
jest kazateli předmět a zvláštní účel přednášky; tuto dvoji věc
ustavičně na očích maje mic ve přednášku nepojima, leč co
bytně se obsahuje v předloze a některak přispívá k účelu za
mvšlenému “).

Takové seřadění součástek řeči, při kterém všecky my
šlénky v pořadu přirozeném za sebou postupují, všecky se na
vzájem podporuji a v jeden orgánický, k účelu zvláštnímu do
statečný celek se harmonicky spojují, slove řečnický pořad (řeč
nické pořádání, dispositio).

Na dobrém pořadu velice závisi účinek přednášky, i pokud
se jasného a důkladného poučení, i pokud se náboženského
vzdělání srdce a vůle týče. Jen co v přirozeném, logickém a.
psychologickém postupu se předkládá, může k jasnému poznání
a plnému přesvědčení vésti, skrze toto pak otvirati pravdě cestu
k srdci a vůli člověka. Kde schází dobrý pořad myšlének, ne
bude možná celku porozuměti, ani váhy a důsledků jeho nále
žitě postihnouti; není-li vytýčen dobrý pořad čelných věci, jest

*) Srovn. Špachta L. c. str. 112.
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velice obtižno vypracovati kázani, toto nesnadno se v paměť
ukládá samému kazateli posluchači pak jen málo si z něho
pamatovati mohou, a to ještě jenom na dobu kratičkou, bez
užitku i theoretického 1 praktického.

Pořad myšlének vůbec rozdílný jest podle formy před
nášek duchovních. Vedle toho, jakž předmětem jejich jest jedna
čelna myšlénka t. j. některá pravda křesťanská, anebo ji slouží
za podklad jistý delší úryvek biblický neb liturgický, roze
znáváme formu vlastního či thematického kázaní a formu
homlie.

Kázaní neb duchovni řeč jesúůbuďto slavné aneb prosté,
obyčejné (nedělní). Kázaní slavnému slouží za vzor klassická
řeč dávnověká, ono rozděluje předlohu na dva až i na tři díly
a rozvádí svůj předmět obširně; sloh 1 přednáška ústní jsou
povznešeny, mají ráz důstojný, velebný.

Kázaní obyčejné pracuje se také dle vzorů řeči klassické,
jest ale rozvojem kratší a prostější, slohem a ústní přednáškou
vice klidné, důvěrné, veskrze populární.

Nejvíce prostý druh řeči duchovní jsou promluvy čili ex
horty, paraenese.

S 54. Soustava thematického kázaní.

A. Úvod (exordium).

Součástky úvodu bývají: 1. Předslov, text. Tento jest oby
čejně text biblický, ale může také býti výrok církve na př.
některý článek apoštolského symbolu. Předslov biblický jest
upominka na dávné doby kazatelství křesťanského, když vý
klad přečteného slova božího byl vlastní obsah přednášky ; jest
ovšem také napominka aby kazatel vážil potřebnou látku ob
zvláště a nejvice z pisem svatých.

Aby předslov nebyl pouhá forma bez významu, obsahuj
v obecném znění základní myšlénku řeči, kteráž potom v před
loze určitě se pronáší. Protož i náleži, aby ve smyslu vlastním
anebo přispůsobeném dokonale přiléhal k úkolu a rozvoji jeho;
opakuje-li se předslov nenuceně na několika mistech přednášky
anebo se v závěrku zase vyskytuje přispívá věc tato nemálo
k jednotnosti a ozdobě řeči. Předslov plně vyhovuje úkolu
svému, jest-li jadrný, jasný a celá věta ve formě původní, ne
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změněné. Velmi často předslov dobře provedený vyplňuje celý
úvod, pakli snadno a nenuceně předloha z něho vyplývá.

2. Po textu hned na počátku řeči anebo teprve později
přichází a potom častěji se vraci oslovení posluchačů. "Totobudižkrátkéadůstojné,např.„nábožníposluchači“| „milí
křesťané“ „v Kristu shromážděni“ ; nesluši, aby se opakovalo
tuze často a vůbec prospivá uživati ho jenom kde kazatel chce
pozornost na některou myšlénku zvlášť obrátiti anebo větším
důrazem něco vytknouti.

3. Počátek čili vlastní úvod má za úlohu, aby posluchače
naklonil, pozorny učinil, na předmět dostatečně připravil.

Aby nakloml, ziskal posluchače, budiž skromný, bez oso
bivosti, neobsahuj domluv ani cos takového, z čeho by souditi
lze bylo, že domluvy a kárná slova v další přednášce budou.
Počátek může buditi pozornost a libosť, jest-li zajímavý, sr
dečný, živý a pokud možná nový. Čím lépe hned na počátku
lze pozorovati, že přednáška bude praktická, čím méně po
sluchačům báti se jest, že opakovati se budou věci, které
již mnohokráte slyšeli, čím vážnější a důležitější myšlénky se
pronášejí hned na počátku, čim vice jest mluva jasná, popu
lární a důstojná: tim snáze podaři se kazateli vzbuditi po
zornost posluchačů a připoutati ji k celé přednášce. Zejména
budí se pozornosť, di-li kazatel vhodným způsobem, že před
mět jeho přednášky jest důležitý. krásný, utěšený a t. p.; že
o této věci různá miněni jsou, že miněni světa o něm velmi
se liši od pravdy boži Počiná-li se úvod důmyslným vý
kladem textu, obsahuje-li se v něm případné vypravování, po
dobenství, živý a zajímavý popis, předkládá-li vážnou nebo
zajimavou otázku, pochybnosť a t. p., podaří se i nakloniti po
sluchače slovu božímu i vzbuditi plnou jejich pozornosť.

Úvod připravuje náležitě, dobře li ku předmětu se hodi,
s nim úzce souvisí a jemublizek jest, ale o něm ještě nic ne
praví, co k vlastnimu rozvoji náleží. Avšak přece leckdy, ob
zvláště v kázaních paraenetických, třeba jest, aby základní
pojem předlohy v úvodu krátce vyložen byl, když pojednání
samo se zaměstnává jeho vlastnostmi, přičinami, účinky, způ
sobem, kterak jistou povinnost konati; uvádi-li pohnutky, vy
kláda-li o prostředcích, kterými lze dosáhnouti anebo se uchrá
niti něčeho. Výklad takový odbývá se v úvodu buď proto, že
zakladní pojem předlohy neni posluchačům nepovědom anebo
že by obširnější jeho výklad, stal-li by se později, na překážku
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byl náležitému rozvoji předlohy samé. Na př. Byla-li by před
loha „o vlastnostech pravé litosti“, „o prostředcich proti poku
šení“ mohlo by se již v úvodu krátce vyložiti, co jest
litosť, pokušení

Nejdůležitější věc v úvodu jest přechod ku předmětu čili
úkolu přednášky. Tento se naskytuje nejsnáze, vykládá-li se
v úvodu perikopa církevní nebo předslov tak, aby úkol a před
loha vyplývaly jako vývodek či důsledek výkladu anebo jako
náuka, ježto přirozeně plyne z vypravování evangelického. Po
dobným způsobem děje se přechod, vážen-li počátek úvodu z
jiných zdrojů. Jsou pak zdrojové úvodu: předmět řeči sám (ex
visceribus causae); okolnosti času neb osob; přiklad a vůbec
vypravování, podobnost (ab illustrationibus); objasnění před
sudků a bludných představ, rozluštění pochybnosti, pokud od
poruji pravdě za předmět volené (ex opinione sive judicio);
pojem vyšší čili nadřaděný (a genere), protiva, pojmy souvztažné.

Dle povahy své jest úvod buďto klidný aneb pohnulý,
mocně pathetický (náhlý, ex abrupto), jakožto projev mysl
velice dojaté čili pathosu přímého; tento však nesnadno obje
viti se může v duchovních přednáškách. Úvod klidný jest buďto

prostý, obyčejný nebo chlácholný (mulcens, Insinuans) anebo
skvělý a slavný. Úvodu chlácholného' se užívá, když patrno
jest, že předmět bude posluchačům nemilý, a zvláště když tlu
miti jest affekt nepřiznivý“). Úvod skvělýý a slavný dobře sluší
řečem na veliké svátky a vůbec těm, ježto se konají za ně
jakým podnětem slavným ; bývá i delší nežli úvod obyčejný.

4. Přibliživ se k úkolu samému oznamuje ho kazatel buďto
jenom ve znění určitém a obmezeném jako předlohu, nebo prve
ještě také ve znění obecném, neohraničeném, jako úkol (thema).

Vyvodil-li z úvodu nejprve úkol obecný, přechází oby
čejně novým obratem ku předloze a k jejímu rozčástění. Ohla
šovati části neb dily přednášky, jest obyčej ; avšak mohou se
naskýtati případy, kdež by ohlášení bylo na škodu, zejména
když by takto zřejmě naznačen byl obsah posluchačům ne
milý. Ohlašují-li se dily, dobře jest vystřihati se ovšednělé a
na duchovni přednášku málo slušné formy: „o tom v dilu IL“ ;
podobně 1 nenáležitého: „poučim“ nebo „přesvědčím vás“ „u
kážu vám“ Menší části přednášky, zejména body při po
jednání nerozděleném také mohou se ohlašovati, nejsou-li tuze

*) Slovn. str. 497.
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četny a mohou-li se vyjádřiti velmi krátce, tak aby je poslu
chači snadno pamatovati mohli.

Avšak nejenom předmět ohlašuje se ku konci úvodu, ale
také zvláštní účel, jehož kazatel dosáhnouti chce, a v některých
kázanich paraenetických nad to ještě ústřední myšlénku ohlá
sli třeba jest, poněvadž rozvoj této vlastně jest vypracované
kázaní “).

Fenelon ohlašuje v panegyrickém kázaní o nanebevzetí Panny
Marie předmět i zvláštní účel takto: Budeme uvažovati, kterak Maria
užila života a kterak i konečně smrti. Chceme se z příkladu jejího
učiti, kterak odloučiti srdce od života, abychom se takto připravovali
na smrť. Chceme se dále z příkladu jejího učiti ve smrti spatřovati
dobu, kdy docházíme blaženého spojení s Ježíšem Kristem. Vždyť víte,
že v tom všecko se obsahuje, čeho křesťanství na nás žádá. Maria jest
nám v této věci za vzor nejdokonalejší,

o. Když byl předlohu a rozvrh ohlásil, vzbuzuje kazatel
kratkými a vážnými slovy k pozornosti a někdy též ukazuje
na důležitost neb užitečnost věci, o kteréž jednati bude. V ře
čech slavnějšich a jmenovitě na veliké svátky býva na konci
úvodu krátké vzývání (invocatio) pomoci boží, přimluvy Panny
Marie anebo toho světce, na jehož den se káže anebo s kterým
nějak obzvláště souvisí podnět ku kázaní. Málokdy jest toto
vzývání cos jiného nežli následování pouhého zvyku, a žádné
kázaní nepozbude ani ceny ani působnosti své, nezakonči-li se
úvod vzýváním. V kázanich naučných a vůbec v kázanich 0
byčejných dělá tento přidavek až 1 nemilý dojem, protože vzý
vání pathetické na tomto mistě ani nemůže z pouhého srdce
kazatelova pocházeti ani ohlasu naleznouti v posluchačich, na
počátku přednášky ještě chladných **).

Na vypracování úvodu třeba jest vynaložiti velikou pil
nosť; neboť na prvnim dojmu záleží velmi mnoho z těch věci,
kterých pastýřské vyučování dosici žádá. (Obtižem, s nimižto
se nezřídka potkávají kazatelé pracujice tuto čásť přednášky,
maji obyčejně přičinu svoji v tom. že kázaní nebylo dříve pro
myšleno a že nebyl učiněn dostatečný nástin řeči. Který ka
zatel počiná úvod pracovati, až když má kostru celé řeči před
sebou, bez velkých obtiži nalezne dobrý úvod; a přece-li by
někdy práce tato se nedařila, jistě naskytnou se vhodné my
šlénky pro úvod, pracuje-li se zatim pojednání samo.

*) Viz str. 401.
**) Jungmann, I. c. II. str. 437.
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V kázanich obyčejných dělá se v ústní přednášce po ů
vodu přestávka, aby posluchači takto snáze věděti mohli, o čem
v kterou chvili kazatel jedná anebo jednati bude.

O rozkladu předlohy zvláště.

Rozkladem předlohy ustanovuji se čelné body, v nichžto
se zavírá podstatný obsah řeči. Rozklad tento jest buďto roz
dělení (divisio), vyčitá-li se rozsah pojmu, zejména rozkládá-li
se pojem rodový ve pojmy druhové, buďto rozčástění (partitio),
rozkladá-li se pojem ve své znaky, celek ve své části.

V kázaních obširnějších rozkládá se předloha jakožto po
jem dělitelný ve dva (zřidka tři) dily jakožto členy rozdělo
vaci, každý dil pak ještě dále se rozkládá v části podružné či
poddily, podobně jako by sám o sobě byl předlohou. Dily
a poddily jsou základ určitéhoa pevného "pořadu a správně-li
ustanoveny byly, usnadňují kazateli samému 1i posluchačům
přehled o celku. Jasnost a potřebná krátkost řeči však toho
žáda, aby poddily či podružné částky nebyly tuze četny; čtvero
neb patero jich dostačuje 1 v kázanich obširnějších. Dily zřejmě
se ohlašují v úvodu, ne však poddily. Každý z obou dilů, ve
kteréž byla předloha rozložena, jest sám osobě celek, oba však
přirozeně k sobě náležeji, jeden na druhém závisí, oba v sebe
na vzájem zasahaji, poněvadž oba z jednoho kořene (z před
lohy) vycházeji, oba konečný účel řeči na zřeteli mají a k němu
přispívají.

Neni však potřebi, aby každa duchovní přednáška ve dva
(nebo až tři) dily se rozkládala; zřidka rozdělují se takto ká
zaní, jichžto hlavní účel jest, dojmouti srdce posluchačů, po
dobně též obyčejná nedělní; krátké promluvy, homilie a k nim
podobné jednoduché feči poučné nerozkládají se v dily.

Nerozdělený rozvoj předlohy nazývá se obyčejněpojednání.
Pakli toto neni jenom krátký rozvoj jediné myšlénky, rozpadá
se také v částky (skupiny), kteréž podobně jako dily a poddily
rozkladem povstávají a čelné myšlénky v sobě zaviraji, jichžto
všech rozvoj, účelu řeči přiměřený, jest rozvoj předmětu či
předlohy. Částky tyto účelem a také počtem jsou rovny pod
dílům v kázaní rozděleném, mohou se v úvodu ohlásiti všecky
najednou, vždy ale způsobem význačným vyjadřuje se každý
zvláště, nežli se dále rozvinuje.
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2. Chtějice rozložiti předlohu anebo 1 jednotlivé částky
či dily jeji, uvažujeme podmět nebo výrok a pátráme po při
měřeném dělidle. Dělidlem (fundamentum divisionis) rozumí se
hlediště, s kterého celek uvažujeme rozložiti ho chtějice, čili
příčina, pro kterouž rozložen býti může.

Aby pak rozklad platně sloužil účelu řeči,třeba jest dbáti
zákonů logických a psychologických ; jen takto zajisté, může
rozklad nabyti těch vlastnosti, kteréž dobrému pořadu, jasnému
a důkladnému poučení a mocnému dojmu srdce 1 vůle prospěšně
pomáhaji*).

Se stránky logické žadá se na správném rozkladu:
a) Úplnosť a jednota v tom smyslu, aby souhrn členů roz

dělovacich rovnal se pojmu dělitebnému, a tedy aby dily neb
části o něčem nejednaly, co se neobsahuje v předloze, aniž aby
scházely věci, kteréž k obsahu neb rozsahu předlohy náležejí.
Úplnost rozumi se tu jenom ve smyslu relativném t. j. pokud
ji účel řeči žádá, a protož 1 vysvítá z pravidla tohoto, že třeba
jest předlohu tak obmeziti, aby členů rozdělovacích nemohlo
přiliš mnoho býti.

b) Členy rozdělovací buďtež souřadny t. j. pojmu děliteb
nému podřaděny na témže stupni a tedy ma-př. samé pojmy
druhové.

c) Členy rozdělovací vzájemně se vylučujte t. j. v každém
dilu a v každém poddilu neb bodu obsahuj se myšlénka samo
statná, od myšlénky druhého dilu, neb ostatnich části podruž
ných rozdilná.

Se stanoviště psychologického čádá se:
a) Aby slovné vyjádření každého členu rozdělovaciho bylo

stručno a zcela srozumitelno, pokud možná i souměrno, t.j.
vyjadřuje-li se předmět jednotlivých dilů větami úplnými, měj
tež tyto délku rovnou a ovšem budiž také rozvoj dilů neb části
rovnoměren, pokud připoušti správný rozvoj. Ku srozumitel
nosti náleži, aby ani předloha sama, ani dily a podružné části
jejich nebyly vyjádřovány slovy obraznými anebo záhadnými
na způsob hádanky,jako na př.v kázaní na konci roku občan
ského: „Rok umirajíci dělá závěť a žádá za vyrovnání a za
placení svých dluhů. a) Dětem odkazuje čas jarni,. b)Mlá
deži čas letni c) Mužům čas podzimní, d) Starcům a sta

*) Srovn. Špachta I. c. I. str. 195. a sld.
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řenám zimu.“ — Aneb: „Život lidský podobá se hodinám...“
a) „Zpověď jest hřeben z kosti slonových. b)Zpověď jest hřeben
zlatý.“

b) Rozdělovací členy buďtež mezi sebou vpoměru postup
ném, tak aby věci těžší následovaly po snadnějších, závažné po
méně závažných. Zákon tento má platnost obzvláště při dů
kazech a pohnutkách, pakli důkazů aneb pohnutek užito za
členy rozdělovací.

c) Každý člen rozdělovací budiž obsahem hojný t.j. zavírej
v sobě myšlénku vážnou, aby jeji rozvoj byl užitečné poučení
anebo skutečně působiti mohl ve srdce a vůli posluchačů, vůbec
přispět platně k účelu řeči

d) Slovné vyjádření členů rozdělovacich děj se, pokud
možná, způsobem novým a zajímavým. Zákon tento zvláště
plati o rozkladu předlohy v dily, poněvadž tyto se na konci
úvodu ohlašuji. Rozklady některých předloh vyjadřuji se téměř
v každě sbirce tištěných kázaní jednostejně a jedněmi slovy.
Takové jsou na př. Důvěra v prozřetelnost boží s rozvrhem:
1. Bůh zná, co by nám dobré bylo, 2. může nám k němu po
máhati. Podobně časté jsou jisté způsoby rozdělování: myšlení,
řeči,skutky ; Bůh, bližní, my sami; Bůh Otec, Syn, Duch svatý;
vira, naděje, láska; duch, srdce, vůle; čas, věčnost; minulost,
přitomnosť, budoucnost; za živa, při smrti; tělo, duše atd. Tyto
způsoby mejsou sice samy o sobě chybny a mnohý předmět
vede k nim přirozeně; avšak dělime-li jisté úkoly vždy způ
sobem již každému pilnějšímu posluchači slova božiho známým,
nelze aby kázaní již na počatku budilo pozornosť. Kazatel
přičiňuje se tedy, aby známé předlohy dělil novým způsobem.

Co by díly a podružné části byly, může vysvítati z rozvrhu tohoto
(rozvrh řeči Bourdaloue-ovy o zákonu křesťanském):

Předloha: Zákon křesťanský jest zákon božský, neboť
Rozdělení: 1. Křesťanský zákon jest zákon veskrze svatý.

2. Křesťanský zákon jest zákon moci nadpřirozené.
Praktický účel: Úmysl vzbuditi v posluchačích, že podle evan

gelia žíti budou.
Podružné části 1. dilu: Křesťanský zákon jest svatý: 1. Ve svém

původu, Ježíši Kristu; 2. ve svých přikázaních; 3. ve svých evangeli
ckých radách; 4. v těch, kteří se poddali pod přikázaní a rady jeho;
5. ve svých tajemstvích,

Podružně části 2. dilu: Nadpřirozená moc křesťanského zákona
vysvítá: 1. z dějin uvedení jeho na svět; 2. z trvání jeho a stálého
rozšiřování se.



508

Zdrojové, 2 kterých čerpati lze rozvrhování předlohy a dilů
jejich, jsou v podstatě své nejini nežli zdrojové látky vůbec.
A protož váží se rozvrh:

-I Z textu písem svatých a z výroků svatých otců.
Tak na př. rozvrhuje Hunold kázaní na hod vánoční dle textu

Luk. 2, 12. a) „naleznete nemluvňátko“ — největší poníženostť; b) „plén
kami obvinuté a položené v jeslech“ — největší chudoba. — Bourdaloue
dělí své kázaní 'o odplatě svatých dle textu: „Radujte se a veselte
se, neboť aj, odplata vaše hojná vaše v nebesích“ (Mat. 5, 12.) takto:
na spravedlivé čeká a) odplata jistá („aj, odplata vase“), b) od
plata veliká („hojna jest“ ), c) odplata věčná („odplata vaše hojná jest
v nebesich“).

Na základě vážných vět, zvláště pak na základě delších
nebo kratších úryvků biblických (na př. církevních perikop),
kteréž o jedné pravdě aneb události jednají, ize netoliko před
lohu a rozdělení, ale 1 celý nákres přednášky vyvést. V pří
padech takových neplyne rozvrh z věci samé (logicky), nýbrž
jednotlivé dily, body, podružné části (poddily) určují se bibli
ckým textem, plynou z myšlének a slov jeho a také jen potud
a s té stránky se rozvinují, jak výrazové a smysl podkladu
biblického na ruku dávají.

Kázaní takto na textu biblickém založená obyčejně na
zývajl se homilie vyšší nebo řečnické (také souborné); nicméně
však nehodí se na ně správný pojem o homilií.

II. Z předmětu samého (z podmětu neb výroku předlohy)
dle rozmanitých dělidel. Nejpřednější dělidla jsou :

1 Podstata, vtastmosti atd. předmětu: Mše sv. jest «) oběť
chvály, d) oběť smirná, c) oběť prosebná. — Vlastnosti pravého
obrácení: a) duch obětavosti, který sobě ničeho nevyhražuje,
by duch věrnosti, který ničeho již nazpět nebéře.

2. Důkazové (odůvodnění pravdy, pohnutky): Běda tomu,
kdož dává pohoršení; neboť 1. on jest před Bohem vražedlník
duší těch, kteréž pohoršuje, 2. uvaluje na sebe před Bohem
všecky hřichy těch, kterým pohoršení dává. — Almužna jest
naše povinnosť a) pos.ušnosti s ohledem na zákon boží, kterýž
nám ji velí, b) vděčnosti s ohledem na dobrotivost boži, kteráž
nám své dary dává, c) kajicnosti s ohledem na spravedlnost
boží, kteráž nám hrozi tresty svými.

3. Příčiny: Že mnozí pohrdají stolem Páně, to děje se
a) pro žádost oči, b) pro žádost těla.

4, Účinky, následky: Velebná svátost uděluje a) světla,
b) sily, c) útěchy.
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5. Okolnosti: Pro tři věci jest nám smrt nebezpečna: a) že
jest jenom jedna, b) že jest jistá, c) že přicházi nenadále.

6. Poměr či vztah k jiným předmětům: Škodlivost nedo
volených známosti a) pro blaho rodin, %d)pro blaho duše,
c) pro čest boži.

T. Podmínky a omezení, prostředkové cmosti a překážky
její: Pokání naše bude stálé. když a) přiležitosti ke hříchu se
pilně varujeme, 9) náklonnosti ke břichu odpiráme, c) prostředků
proti hřichu horlivě užíváme. — Modlitba zůstává bez účinku
pro překážky, kteréžto se nalézaji: a) na osobě prosiciho,
b) aneb v povaze prosby, c) aneb ve způsobu modlitby

8. Důsledky: Cirkvi jsme povinni: a) jsouce poddaní jeji
— poslušnosť, d) jsouce dítky — lásku, c) jsouce údové —
podporu. (Rozdělení podmětu a výroku.)

9. Co se na jistém tajemstvá objevuje: V ustanovení zpo
vědi se objevuje: a) všemohoucnostť boži, b) milosrdenství boží.

10. Vzájemné působení předmětů v sebe aneb jejich vzá
jemné poměry: a) Ježiš Kristus souzený od světa, b) svět sou
zený od Krista.— a) Láska Ježíšova k lidem, b) nenávist lidí
k Ježíšovi.

11. PFodobnosťneb protiva: Soud boži jest přisný, a) při
rovnáme-li jej k soudu, jejž nad námi koná svět, 0) k soudu,
jejž my sami nad sebou konáme. «a)Na mudrcich od východu
máme přiklad pravé, 0) na Herodovi přiklad liché moudrosti*).

Pro důležitý, praktický účel svůj neváže se pastýřské
vyučování logickými zákony o dělení tolik, aby dilý a poddily
nesměly býti leč jen rozdělovací členové pojmu dělitebného a
vyplývati měly z jednoho dělidla. Větší a menší části řeči
(dily, poddily, body) jsou zhusta vlastně řečnický rozvrh, sta
novený a ospravedlněný účelem pastýřského vyučování. Roz
vrhy takové jsou, že jeden dil řeči jest theoretický (poučení
o předmětu), druhý praktický (mravní doloha); na př.: a) Bůh
jest nejvýše spravedliv, %) čemu se učíme z této vlastnosti
boží. — a) Který byl účel přichodu Páně na svět, 0) dosa
ženo-li ho při nás.

Podobně rozvrhuje se předmět jeden dle rozličných dělidel
zároveň, jako: povaha věci a účinky jeji, povaha a prostředky,
povaha a důsledky, okolnosti a t. p. Na př. Že pohoršení jest

*) Schleiniger, I. c. str. 414.
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hřích těžký, poznáváme «) uvažujice je samo o sobě, b) v okol
nostech, kteréž je provázejí. -- Nevěra a) v jejich pramenech,
b) v jejích následcích. — Hřích těžký jest urážka Boha: a) sám
o sobě, jsa neposlušnost Boha 1 pohrdání Bohem, b) ve způ
sobu svém, páchán jsa za přitomnosti boži, c)ve své pohnutce,
páchán jsa pro pouhé nic.

Jest- předmětemřečíjediný bodčili jediná myšlénka neroz
členěná, rozvrhuje se řeč tim způsobem, že podstatné stránky
rozvoje slouží za částky celku. U předmětu poučného (na př.
„Zpovědi jest k odpuštění hříchů nezbytně třeba“) a) vyložení
a objasnění pravdy, 9) důkaz, c) doloha, ď) vyvrácení námitek;
anebo a) výklad, b) důkaz, c) doloha. V řeči paraenetické (na
př. „Vzbuzujme pravou litosť nad hříchy svými“): a) výklad,
b) pohnutky a affekty

Kázaní biblická a historická rozvrhují se v dily a menší
části (nebo jen v tyto) dle části (oddilů) děje samého, dle jeho
předobrazů ve starém a naplnění v novém zákoně, dle dob
anebo dle okolnosti v životě té jisté osobnosti nejdůležitějších,
(zaměstnání, bydliště, mravný stav).

V kázanáích náučných přirozeně žádá převládající účel
jejich, aby obsah celého pojednání se rozpadal ve dva nebo tři
čelné body; nelze zajisté poučovati, leč by myšlénky a pojmy
anebo znaky pojmu se od sebe rozeznávaly a jedny po druhých
Se vykládaly. Body tyto pak třeba jest velmi ostře vytknouti
hned v úvodu, a v rozvoji zase častěji pronésti, tak aby ani
možná nebylo, že by posluchači jasně a určitě jich sobě nebyli
vědomi. Pořad těchto bodů spravuje se psychologickým pravi
dlem, aby důležitost a váha myšlének postupem řeči vzrůstala;
nejvice zajimavé myšlénky a zejména nejsilnější důvody ne
předvádějí se hned při prvním bodu, ale docházejí na řadu
později, pokud by předmět sám jinak činiti nevelel.

Na př. byl-li by za předmět náučné přednášky volen pojem o nej
světější svátosti oltářní, naskýtaly by se přirozeně tyto tři body: a) Co
jsou spůsoby vůbec, chleba a vína zvláště; 6) co jest podstata vůbec,
chleba a vína zvláště; c) který jest pravý smysl církevní náuky o pří
tomnosti Kristově ve svátosti oltářní,

V kázaních paraenetckých závisi rozvrh na tom, jest-li
předloha aneb ústřední myšlénka vyjádřena větou prostou anebo
větou složenou.

Vyjadřuje-li se v kázaní paraenetickém předloha nebo
ústřední myšlénka větou složenou (dva n. tři výroky), rozpadá se
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přirozeně ve dva (nebo tři) dily a v každém z těchto se obsa
hují pohnutky jednoho druhu, samy tyto jednotlivé pohnutky
jsou v každém dilu body čili podružné části, ježto se pak jeden
po druhém rozvinuji. Na př. Předloha: „Vůli boží plniti jest
naše nejsvětější povinnost a náš největši prospěch“, s účelem:
„vzbuditi v posluchačich pevný úmysl, že vždy a všude plniti
budou vůli boži“, měla by za ústřední myšlénku: „Kdo vůle
boži neplní, vzpouzí se proti Bohu a sám sobě nejvice škodi“ ;
tato vyjádřena jest větou složenou a obsahuje pohnutky dvojí
kategorie: ethické a eudaemonické ; v rozvoji každého dilu byly
by jednotlivé pohnutky podstatným obsahem. — Vyjadřuje-li
se ústřední myšlénka větou jednoduchou, zahrnuje v sobě po
hnutky jenom jedné kategorie, v nerozděleném pojednání pak
jednotlivé pohnutky téhož druhu jsou body čili částky po
družné. Na př předloha: „Hřich jest největší neštěsti člověka“,
s účelem: „vzbuditi bázeň hřichu“, měla by za ústřední my
šlénku: „Kdo se hřichu oddává, sám se nešťastna čini“, v ob
sahu svém jen pohnutky eudaemonické,

B. Pojednání či vlastní rozvoj předmětu.

Pojednání (confirmatio, corpus orationis) má za úlohu, pro
vésti předlohu samu nepřetržitě nebo ve dvou (třech) dilech,
pokud třeba jest, aby zvláštního účelu přednášky dosaženo
bylo. Podstata jeho tedy záleži, pokud se týče pořadu či po
stupu myšlének, při kázanich náučných v logickém seřaděni
výkladův a důkazů, při kázanich paraenetických ve psycholo
gickém seřadění pohnutek.

1. V pojednání nejvíce zračí se roedil mezi kázaním náuč
ným a paraenetickým.

I. V kázaní náučném pojednává se vždy jen o jedné
pravdě; jestli několik náučných vět, na př. podle katechismu,
za předmět obráno, jsou to vždy jen takové, které spolu dělají
jednotný celek. Jedna-li se o dvou nebo třech různých věcech,
ježto ani obsahem ani bezprostředním praktickým účelem
k sobě nenáležeji, jest následek toho, že nejen se nad míru
prodlouži přednáška, ale že také prosti posluchači mesnadno
mohou vše pojmouti a podržeti; mad to i překáží se prospěš
nému působení ve srdce a svobodnou vůli tím vice, čim
různější praktické dolohy v témže kázaní se předkládají a
vštěpujl.



Pojednání zabývá se při každém bodu nejprve výkladem,
objasňovanim a znázorňováním, vůbec o to pečujic, aby po
sluchači pojali pravdu správně, určitě a úplně. Po výkladu
následuje důkaz, opravujl a vyvraceji se bludná minění, po
chybnosti a námitky, pokud toho třeba jest.

Pořad důkazů, pakli se jich několik za sebou uvádi, spra
vuje se obecnou zásadou, aby první dojmy na posluchače byly
přiznivy, posledni pax rozhodny; co mezi prvními a poslednimi
jest, aby dostatečnou silu a váhu mělo. Vedle této zásady
psychologické náleži, aby první důkaz byl mocný, poslední
pak nejmocnější, ne-li sám o sobě, aspoň ve svém účinku,
kterýž velice závisí na povaze, názorech, vzdělanosti, víře...
posluchačů. — Pokud se týče zdrojů, obvyklý jest v duchovním
řečnictví pořad ten, že nejprve kladou se důkazové ze zjevení
božího, potom důkazové theologičti, naposledy pak, vedle po
vahy a chapavosti posluchačstva, důkazové z rozumu přiroze
ného a ze zkušenosti. Ostatně pak obyčej tento neni kazateli
zákonem ani v tom smyslu, že by po každé všecky tyto druhy

„důkazů shledávati povinen byl, ani že by z příčin dobrých,
zvláště z ohledu na posluchače dovoleno nebylo, hned prvý
důkaz vážiti z přirozeného poznání rozumového anebo ze zku
šenosti. Povinný ohled na rozmanitostžsám také již toho žádá,
aby důkazové ne vždycky ze všech zdrojů anebo vždy jenom
z jednoho se vážil.

K výkladům a důkazům, ano 1 k vyvrácení připojují se
praktické dolohy, vyvozují se důsledky, aby ozřejměl význam
pravdy pro život, vztah jeji ke zvláštním výjevům a duševním
potřebám života křesťanského.

K poučení jasnému a důkladnému nezbytně třeba jest,
aby kazatel vždycky se vracel k dějepisným událostem zjevená
božího. Neni téměř 1 jediné nauky křesťanské, která by se
nemohla připojiti k událostem biblickým. Nesahá-li kazatel
k tomuto zdroji, bude poučování vždy nedostatečno, chudo,
důkazy budou slaby.

Výklady, důkazy, praktické dolohy vyplňují jednu stránku
přednášek náučných; stránka vzdělavaci, působení v srdce a vůli
nesmí se v nich zanedbávati podobně, jako se nezanedbává ve
vyučování katechetickém. A protož nepostačuje, aby kázaní
náučné jenom vykládalo, o pravdě přesvědčovalo a ji na život
obracelo, nýbrž třeba jest 1 důvodů, pohnutek, kteréž by po
sluchače nakloniti mohly, aby pravdu předkládanou za ředidlo
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smýšlení svého a za neporušitelný zákon života svého srdcem
1 svobodnou vůli přijali. Důvody tyto (pohnutky) připojují se
ku vážnější doloze, kteráž obyčejně na konci každého dilu
jest-li předloha rozčástěna, anebo vůbec ku konci celého po
jednání se klade, šířeji se rozvádí a posluchačům vřele a mocně
vštěpuje. Hlavní tato doloha buďto shrnuje několik již dříve
položených anebo jest rozdilna ode všech již podaných a sama
o sobě dosti vážna, aby za praktický užitek přednášky platiti
mohla.

Affekty netoliko ku praktickým dolohám se druží, ale
také při výkladech a důkazech nepotlačuje jich kazatel, kdekoli
se mu naskýtaji jako přirozený výlev citu zbožného, zejména:
radost nad pravdou předkládanou, obdiv moudrosti, dobroty,
spravedlnosti boží, záliba ve kráse cnosti, opovržení hři
chem, obdiv cnosti ve vypravovaném příběhu, úžas nad hříš
nosti, lehkomyslnosti, zaslepenosti lidskou a t. d. Neni affektu
náboženského, jemuž by výraz dáti možno nebylo i při vý
kladech, důkazech a vypravováních, pakli kazatel dobře vnikl
ve předuwěta vynasnažuje se upřímně zastávati důležitý úřad
svůj jako pravý zástupce Kristův a orgán cirkve. Suchopárné
výklady a chladné důkazy zajisté nejsou vyučování pastýřské,
jemuž náleži, aby prospělo křesťanskému smýšlení a životu.

II. (Vpřednášceparaenetické jest zaklad dobrého pojednání
Jednota, zvláštního účelu, jehož kazatel dosici žádá, čili aby roz
manito a rozdilno nebylo dobré, k němuž posluchače nakloniti,
anebo zlé, od něhož je odvrátiti chce. Kázaní paraenetická za
jisté předkládají sobě za účel věci vážnější, vůbec takové, ježto
ku podstatě křesťanského smýšlení a života náležeji a smysl
nému člověku nesnadny jsou. Tento účel jest i příčina jediná,
proč nekonají se kázaní jenom náučná; tato zajisté, hledice
k jasnému a důkladnému poučení, nemohou tolik času a pile
vynakládati na stránku vzdělavaci, kolik třeba jest, aby poslu
chači k rozhodným a činným úmyslům o věcech důležitých
dovedeni byli. A poněvadž obyčejně snadno neni dovésti člo
věka k úmyslu pevnému, že upřímně namáhati se bude 0 věci,
kterých bez obtiži vykonati nelze: snáze naditi sejest výsledku,
nežádá-li se najednou věcí několik a předkládá-li se jedna tak
mocně a důrazně, jakož potřebi jest přirozenosti vice ku zlému
nežli k dobrému náchylné).

*) Srovn. Jungmann 1. c. IT. str. 404—490.
Skočdopole, Pastorálka 83
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Účelu přiměřený rozvoj předlohy anebo ústřední myšlénky
nejvice záleží ve vhodném předvádění důvodů čili pohnutek,
aby posluchači jasně poznali a plně přesvědčení byli o dobru
aneb o zlu, pro které nebo proti kterému se rozhodnouti maji.
Důvody tyto především potřebují často výkladu, potřebuji též
důkazu, že skutečně v obor nadpřirozený náležejí čili že zje
vená pravda jsou, a pak mohou se tim směrem rozvinovati,
aby vzbuzeny byly přiměřené city náboženské. Správné a pů
sobné pojednání v kázaních paraenetických velice závisí na
dobrém pořadu pohnutek; tento pak v tom záleži, aby se počalo
s důvody rozhodnými, mocnými, po těch aby následovaly ještě
mocnější, na konci pak aby důvody byly nejsilnější.

Avšak tato zásada nemá platnosti tak obecné, aby nepři
pouštěla výjimek. Leckdy děje se, že kazatel nemá po ruce
důvodů dosti vážných a proto žei slabšich použivati nucen jest;
v případě takovém uvádí se nejprv některý důvod mocný, po
něm následují slabší, ku konci pax důvod nejsilnější. Užití
velmi vážného a silného důvodu hred na počátku také v tom
případě potřebi jest, když posluchači maji proti předmětu aneb
účelu řeči nějaké předsudky aneb mylně o něm soudi; velmi
mocný důvod, postavený hned na počátku, může posluchače
již aspoň částečně ziskati a k jinému názoru o věci dovésti,
tak že další důvodové, třeba 1 slabší byli, již lepšího účinku
docházejí, nežli by možno bylo, kdyby se byli hned na počátku
předkládali.

Vůbec řidi se pořad pohnutek vice zákonem psycholo
gickým. Tento má na zřeteli obzvláště účel, jehož dosáhnouti
žádáme, a závisi na zákonech lidského poznávání a mnoho též
na povaze a náladě posluchačů, na rozumovém vzděláni, na způ
sobu jejich života a vnějších okolnosti jeho; na okolnostech
času, kdy, a mista, kde se káže, a ovšem také na vědomostech
a na řečnickém vzdělání kazatele.

Počet motivů v kazani paraenetickém závisí na předmětu
samém a na trvání přednášky. Leckdy může postačiti také
jediný; v tomto případě jest 1 tento jediný motiv také ústřední
myšlénkou přednášky.

Jsou-li v kázaní paraenetickém pohnutky dvojího druhu,
na př. ethické a eudaemonické, jest obecné vyjádření jejich také
již rozvrh řeči ve dva dily; body v každém dilu jsou pak je
dnotlivé důvody (motivy).
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K výkladům, důvodům a pohnutkám druži se ovšem
1 v kazanich paraenetických dolohy, vyvracení bludů, námitek,
výmluv, tlumi se affekty škodné; ale při všech takových sou
částkách třeba jest kazateli na pozoru se miti, aby jeho samého
a posluchače neodváděly od hlavní věci, od konečného účelu
řeči totiž, ale všecky aby k němu hleděly a nějak přispivaly.2© Pojednánísamoosobě,arozčástěna-lipředloha,také
každý jednotlivý dil, považuje se za celek, poněvadž má samo
statnou myšlénku za obsah a k rozvoji tohoto menšího celku
obyčejně všeho třeba jest, čeho k rozvoji velikého celku řeči
od úvodu až do konce. Podobněříci náleží o částech podružných,
poněvadž 1 ty maji za předmět myšlénku samostatnou, která
sama pro sebe něco celého jest. A protož jako u velikém celku
řeči. tak podobně 1 v jednotlivých dilech a bodech bývá krátký
úvod, po kterémž přikročuje se k výkladu anebo hned k důkazu
neb motivu, jakž věci samé sluší; a jako u velikém celku řeči
se děje, že na konci se krátce shrnuje podstatný obsah jeji,
tak 1 na konci jednotlivých dilův a bodů opakuje se stručně
a jadrně obsah jejich. Opakování a shrnuti tato jsou závěry
částkové; jimi podporuje se porozumění celku a posiluje se
dojem na srdce i vůli, zvláště dějí-li se ve způsobu vhodné
figury řečnické a vůbec obratným slohem.

Taktéž opakují se častěji vzbuzování k pozornosti, krátkázvoláníkBohu,svatým..© vždyalepamatovatisluší,abyse
toto nedálo pouze z obyčeje a jako mechanicky.

Aby jednotlivé částky řeči splynuly v orgánický celek
mnoho záleži na obratném spojování věcí následujících s před
cházejicími. Spojování to děje se skrze přechody, ježto jsou
buďto věcné (transitus realis) aneb slovné (verbalis). Přechod
věcný záleži v prostředkující myšlénce, kteráž se mezi dvě po
sobě jdoucí vkládá a svojí souvislosti s oběma působi, že mý
šlénky následující z předcházejících jako samy sebou výplývati
se zdají. N. př.: „Kdo z nás by sobě nepřál k těmto vyvo
leným Páně náležeti? Avšak na přání, na pouhé vůli není
dosti, nýbrž chceme-li do počtu synů božích přijati býti, musíme
se též přičiniti skutkem a k onomu velikému dni náležitě se
přihotoviti.“ (Přechod od 1. ke 2. dilu v řeči o posledním soudu..
Přechod slovný oznamuje prostě, že jedno již odbyto jest a nyni
se k jiným věcem přistupuje. Na př.: „Závist ale neni toliko
hřích ohavný, jakž jsme se právě poučili — ona jest také ško
dliva; o tom nyni dále jednati budeme.“
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Přechodův obyčejně třeba jest: a) před ohlášením úkolu
a předlohy, d) na konci dilův a menších části, c) vůbec tu, kdež
nová řada myšlének se počíná; n. př. po výkladech důkazy.
Na konci dilův a části nejlépe sloužívá částkový závěr, aby se
učinil přechod dobrý, jehož vlastnosti jsou: krátkosť, nenucenosť
a taková forma, která pozornost budi a přehled usnadňuje.

C. Závěr (epilogus, peroratio).

Závěr řeči obzvláště přihlíží k účelu praktickému, jehož
přednáška dosici žáda, a jest 1 v kázaních náučných rázu pa
raenetického. Důležitost závěru vysvitá ze psychologické zku
šenosti, že poslední dojem nejsnáze v paměti a mysli zůstává,
pro kterouž příčinu také účinek přednášky velice na závěru
závisi. Sluši tedy, aby kazatel vynaložil všecku pilnosť 1 na
obsah 1 na formu jeho; v závěru obsahuj se vždy nějaká my
šlénka důležitá, zejména velmi vážný motiv, kterýž by v srdce
působil, kazatel pak budiž bedliv, aby silného hlasu zvláště na
konci přednášky mocen byl.

Dobrý závěr úzce souvisi s celým kázaním, vyplývaje
z něho přirozeně, jest obyčejně důrazný a mocný, ne příliš
krátký, maje častěji za úkol důležitou myšlénku provésti a vští
piti, a jest vždy praktický, přihližeje k určitému smýšlení
a konáni.

Čelná úloha závěru dvojí jest: a) stručné opakování, ohla
veni (recapitulatio), b) sesilení affektu, jehož se obyčejně do
sahuje důrazným napomináním a povzbuzováním.

Pravidlem timto však nemíní se, že by obě tyto stránky
po každé jednostejně ku platnosti přivedeny býti měly; podle
povahy přednášky zajisté a zvláště podle účelu jejiho jedna
z nich převládá, ano 1 třeba jest, aby převládala. Náučným
přednáškám zvláště třeba jest opakování, kdežto zase stránka
patheticka velice důležita jest v řečech slavných, v řečech pa
raenetických vůbec a-v těch, kteréž mají za obsah některou ze
základních nauk dogmatických, v životě křesťanském nad jiné
působných. V těchto zajisté opakuje se, nikoli pro snadší pře
hled a na podporu paměti, ale pro zvýšení affektu a protož 1
některý vážný, již prve předložený důvod či motiv znova se
uvádí anebo se rozvinuje nový, avšak blízký těm, které v ká
zani samém uvedeny byly. Stručné opakování obsahu bez ujmy
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může opomenuto býti v krátkých a srdečných promluvách, za
to však nesmi chyběti v závěru jejich stránka dojemná, ze
jména pathos nepřímý.

Ohlavení pojímá v sebe nejpádnější, v pojednání samém
provedené důkazy a zvláště motivy, shrnujíc je jako v jeden
bod; síle a moci jeho výborně slouží stručnost a rychlejší postup.
V řečech náučných shrnují se k vůli přehledu a celku 1 znaky
hlavního pojmu a podřaděné věty náučné, které v pojednání
byly vykládány a dokazovány.

Potřebného sesílení ajfektu se dosahuje buďto již ohlave
nim, zvláště záleži-li toto v živém a důrazném opakování mo
tivů, anebo teprve po něm předkládají se pravdy, ježto by
vzbudily silný affekt. Neni-li rekapitulace v závěru, tim větší
potřeba jest, aby mocné a obsahem bohaté myšlénky se v něm
nacházely, kteréž by buďto silné city vzbudily anebo tklivě
dojaly. K vzbuzovánícitů rozmanitých, zvláště citů na vzájem
sobě odporných, nejlépe hodi se, aby učiněn byl hluboký a pů
sobný dojem.

Obsah závěru pathetického (aneb části jeho po rekapitu
laci) nejčastěji jest napomenuti, povzbuzení, výstraha, posilování
dobrého úmyslu, affekt pokory, bázně, naděje, lasky, lítosti,
ošklivosti a t. p., vůbec praktický důsledek z opakovaných dů
kazů neb motivů, poslední to namáhání kazatele, aby předlo
žena pravda nezůstala bez blahého účinku na smýšlení a život
posluchačů. Vážné výstrahy a napomenutí Kristovy anebo
z listů apoštolských, části žalmů a vůbec texty biblické aneb
marianské antifony řečnickým způsobem provedené v parafrasi
živé a vřelé obyčejně mají účinek požehnaný.

Segneri zavírá přednášku o pekle, uváděje slova Ecel. 15, 17.
„Předložil tobě vodu i oheň“ takto: „Co nám tedy zbývá, nežli aby

jeden každý volil, jak se mu líbí? K čemu chceš, vztáhni ruku svou,
Buďto na krátký čas prolévati slzy s kajícími — ejhle voda; nebo celou
věčnost hořeti se zavrženými — ejhle oheň“.

Kde však již v pojedrání samém dosti mocno býlo vzbu
zení citu anebo přednáška vůbec ráz klidného poučování měla,
může se ukončiti kkdně vážnou větou praktickou anebo srdeč
ným přáním, prostou modlitbou střelnou, vážným textem bibli
ckým, možno-li, předslovem samým.

Segneri ukončuje řeč o mukách v očistci: „Poslyšte ku konci
krásná slova sv. Řehoře a zachovejte je v paměti na vždy: Účiňme
se v tomto životě obětí před Bohem a nebude nám po smrti třeba
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jiné oběti žádné“. ——Gretsch zavírá přednášku o hříchu smrtelném:
„Jeden sv. mučenník, jsa donucován, aby proklel Ježíše, odpověděl:
Kterak mohl bych Ježíše, Spasitele svého proklíti? Vždyť mně nikdy
neublížil! A takto chci též já mluviti, až bude pokušitel vábiti ke
bříchu: Proč měl bych zhřešiti? proč Ježíše proklínati? Vždyť on mně
nikdy neublížil!“

Ohlavení a vzbuzování affektu děje se často tím způsobem,
že kazatel uvádí Boha, evangelium, církev, Pannu Marii,svaté...,
jako by k posluchačům mluvili, čelné pohnutky, ježto se v ká
zaní obsahovaly aneb pohnutku novou jim předvádějíce. Leckdy
také při opakování praktických doloh, ježto byly v pojednání
leckde učiněny, ty úmysly a ta předsevzetí, které vzbuditi chce
kazatel, vkládají se ve formu vřelé, jménem posluchačů před
nášené modlitby, aktu litosti, slibu, pevného úmyslu konkret
niho, a takto nepřímým napomenutim, povzbuzením, nepřímou
výstrahou se kázani zavírá.

S 55. Paraenese neb exhorta.

1. Paraenese neb exhorta, promluva, jest krátká, jedno
ducha a důvěrná přednáška duchovni, kteráž nějakou pravdu
neb povinnost křesťanskou jasně vykládá, ku svědomitému a
horlivému plnění povinnosti neb naučení vyplývajících z pravdy,
události, slavnosti napominá 1 vzbuzuje. Tento způsob du
chovnich přednášek nejvice v obyčeji jest při udělování svá
tosti, při svěceních, žehnánich. procesích (promluvy přile
žitostně). Také ony krátké řeči, které jenom stručně vykládají
význam cirkevního svátku aneb podle významu jeho jistou po
vinnosť věřícím na srdce kladou a obyčejně při ranních služ
bách božích se konají na místě homilie. slovou exhorty (pa
Tae1.ese)

Řeči při svěceních konají se, když slavně a za valného
účastenství lidu (cum solemnitate et concursu populi) se děje
svěcení chrámů, kapli, oltařů, sv. soch, křížů, hřbitovů, vyučo
vacích a humanitních ústavů, korouhví a t. p.

Za vhodný předmět naskýtaji se tu: slavnosť sama, účel
a užitečnost předmětu, který se světi, podminky, s kterými účel
uskutečniti aneb užitku dosici lze, návštěva mist posvátných,
ku křesťanským pobožnostem ustanovených. naučení užitečná.
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nenuceně odvozená ze svěcení samého, z věnování předmětu
na jistě účely a t. p.

Ne jednou třeba bývá v těchto řečech přiležitostných,
aby se diky a uznání vyslovily těm, kdož o skutek dobrý mají
obzvláštní zásluhu, anebo aby se vzbuzovala horlivost a obě
tavosť věřicích k plnému dokonání počatého dila důležitého ;
chvála budiž tu pronešena bez pochlebování nedůstojného, vzbu
zování obětavosti bez ostýchání, ale přece šetrně a opatrně.

Také při svěcenápředmětův obecných jakož jsou: vojenské
a spolkové prapory, nové mosty, fabriky, železné dráhy a t.p.
konají se řeči duchovní. Zde všecko na tom záleži, aby před
mět obecný uveden byl ve spojeni a souvislost s náboženskou
pravdou. K tomu obyčejně dochází se nejlépe pomoci důmysl
ných parallel mezi pozemským a vyšším (mravným, nábo
ženským a věčným) životem; úvahami o cestách prozřetelnosti;
o víře, náboženství, cirkvi a jejich vlivu na všeliké snažení a
působení lidské, o cili a povoláni člověka, o řádu společen
ském, o cili a povolání národů atd. Jadrné dolohy mravní jsou
právě v takovýchto řečech věc nad míru důležitá, ale ne vždy
snadná, a protož důkladného uvažování a svědomité připravy
veliká potřeba jest.

Ze svátosti dává nejčastěji křest dospělých, biřmováni,
přijimání svátosti oltářní a manželství podnět ku promluvě při
ležitostně. Krátkosť, srdečnosťa výraz neličené nábožnosti těmto
řečem obzvláště sluší. Za předmět naskýtaji se: velikost milosti
boží, skrze kterouž učinění jsme údy sv. cirkve; podstata té
svátosti, které se pravě uděluje; bezprostředná a nejbližší při
prava ku přijetí hodnému; smýšlení, s kterým přistupovati ná
leži; velikosť a důležitost milosti svátostné nebo milosti boži
vůbec ; prostředkové, jimiž se přijata milosť zachovává a proti
nebezpečenstvím světa chrání ; zvláštní povinnosti, kteréž nastá
vaji člověku ze přijeti jisté svátosti, obřady svátostné atd.

V promlu:ách těchto třeba jest miti ohled i na ostatní
přitomné a napomenouti jich, aby v sobě obnovili a zachovati
dbali milost již přijatou ; také kmotrům, rodičům náleži
vhodným způsobem připomenouti určité jejich povinnosti a
vzbuzovati je ku svědomitému plnění. — Krátké a jadrné apo
strofy ku přijimatelům svátosti jsou v řečech těchto vůbec
obyčejny.

2. Soustava paraenese jest velmi jednoduchá; předslovu
V paraenesi není a že krátka jest a jenom jednu myšlénku
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obyčejně za obsah má, nepotřebuje rozčástění a proto také
přednáší se v jednom, bez přestávky po úvodu.

Výklad jest prostý a nejraději se opirá c přiměřenou po
dobnosť, o vhodné vypravování anebo 1protivu. Důkaz obyčejně
se pomiji, poněvadž výklad jasný sám již postačiti může k po
učení potřebnému a poněvadž obsahem paraenesí nebývají ty
pravdy veliké, proti kverým se snadno vzpirá hrdý rozum, nej
častěji pak mysl světácká.

Zvláštní praktický účel, jejž každá paraenese sobě před
kládá, ovšem 1 vhodných důvodů čili motivů žádá, aby srdce
bylo dojato a vůle se naklonila. Krátkosť těchto přednášek ne
připouštl motivů mnoho, za to ale třeba jest, aby působní byli.
Avšak jako důkaz bývá nepotřeben po jasném výkladu, tak
podobně motivy samy sebou odpadají při pathosu nepřimém,
kterýž promluvám těmto sluší 1 pro jejich ráz důvěrnosti, 1
proto, že krátkosť jejich nedopoušti, aby motivy šířeji rozvá
děny a mocně předkládány byly. A přece-li se užívá motivů,
postačuje obyčejně jeden a tento již také jest podstatný obsah
zavěru“).

S. 56. Kázaní panegyrická.

Přednáš ám paraenetickým nejvice přibuzna jsou kázaní
panegyrická. Slovem timto se mini přednášky na veliké slav
nosti Páně a Panny Marie a na svátky svatých.

1. Panegyrické řeči na slavnosti Páně a Panny Marie,
též kázaní o svatých tajemstvích zvané, připojuji se předmětem
1 rozvojem úzce ku podstatě i významu slavnosti a k náladě,
v jakéž nalézá se obyčejně mysl věřiciho lidu v tyto slavné dni.

Aby nalezl vhodný úkol ku přednášce na slavnosti Páně
a myšlénky k rozvoji jeho, pamatuje kazatel netoliko, jakou
zvláštní událost cirkev toho dne slavi, nýbrž nad to ještě, jaké
náboženské city a které smýšlení skrze jistou slavnosť v lidu
křesťanském předkem vzbuditi neb obnoviti žádá. Historicka
událost sama, objektivní význam toho jistého tajemství a dů
ležitost jeho v dile vykupitelském, mravní jeho význam pro

*) Srovn. Špachta L. c. IT. str. 46—84.
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život křesťanský, jsou zřídla, odkud předmět i látka vyplývají.
O těchto věcech obyčejně nabývá kazatel nejlepších pokynů,
pozorně-li čte a rozvažuje ta mista písem svatých, kdež o té
jisté události se vypravuje a ta mista, kdež událost předpově
děna nebo předobrazena jest; kromě toho všímá sobě formu
lářů liturgických mnatu slavnost položených v misálu a bre
viáři. Dobré knihy ascetické (meditace) a spisy liturgické, po
kud význam slavnosti věrně vykládají, jsou kazateli za po
můcku velmi důležitou.

Chtěje kázaní pracovati, vytýká sobě určitou předlohu,
zvláštní ústřední myšlénkujako při paraenetických přednáškách
první kategorie *). Dokonalosti boží, ježto se v jednotlivých ta
jemstvích nejvice zrači, veliké užitky a milosti, kterých se
nám skrze ně dostává, dobře se hodi ku zpracování paraene
tickému. Zvláštní poměr, ve kterém nejsvětější Panna jakožto
matka Vykupitele a skutečná účastnice v dile jeho k cirkvi a
člověčenstvu se nachází, ovšem přirozeně k tomu vede, že ká
zaní ma veliké svátky marianské podobnými předměty se za
městnávají jako kázaní o tajemstvich ze života Kristova; bibli
a liturgické knihy církevní jsou i tuto kazateli za přední anejvzácnějšízdroj© Kázanítatovšakmohoutéžmitizapřed
mět jednotlivé cnosti, kterýmiž Maria nade všecky svaté vy
nika, rovněž 1 rozmanité způsoby a pobožnosti, kterýmiž ji
cirkev Kristova cti a vzývá.

Kázaní o sv. tajemstvich mohou býti naučná nebo parae
netická, mohou se pracovati též ve formě homilie na základě
biblického. výňatku. Ke spasitelnému vzdělání a posvěcení mýsli
obvzláště naskýtají se tu affekty víry a lásky, úoty a klanění,
vřelého děkování, želu nad hříchy, chladnosti a nevděčnosti
lidskou. Obřady a obyčeje spojené s čelnými slavnostmi roku
cirkevniho, modlitby a pisně lidu křesťanského. předhodí a po
hodi svátků contrálnich dávají kazateli vzácná pokynuti
pro nejdůležitější stránku těchto přednášek, totiž pro spasitelné
vzdělání mysli a praktická naučení.

O výkladu svatých tajemství vůbec plati pravidlo, že ka
zatel vykládá jen podstatu jeho dle náuky církevní a nepouští
se v badání a výklady, kterak to jest anebo se státi mohlo, co
se v tajemstvi obsahuje. Připodobení a výklady sv. otcův,
kterými se mnohá tajemství důmyslně objasňují, mohou ka

*) Viz str. 397.
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zatele dobře chrániti, aby v těchto věcechnepochybil ani proti
pravdě ani proti vážnosti.

2. Panegyrické řeči o svatých (chvalořeči) maji za účel, aby
povzbudily k uctění svatých, k důvěře ve přímluvu a k násle
dování cnosti jejich; vedle toho, jak převládá některý z trojiho
účelu toho, vytýká se vcelé chvalořeči buďto mocnosť neb do
brotivost svatých anebo svatost jejich, ačkoli nikdy nesluší,
aby ostatní stránky zcela byly zanedbány.

Důležitá vlastnost chvalořeči jest individuálnosť. Jest pak
individuálná, představuje-li svatého, jak skutečně byl a žil,
jak působil a věrně pracoval ke cti boží, své a bližních spáse
v každém stáří svém, za všech okolnosti, v nejpřednějších udá
lostech života svého. Ke zvláštnímu jeho karakteru, k povaho
jevné cnosti, která jej nad jiné zdobila, obrací se pozornost
na mnoha mistech přednášky, praktická naučení druží se k vý
jevům ze života světcova, k jeho smýšlení a činům, ježto se
předvádějí stručně, živě, s patrnou vřelosti, která svědčí o lásce
a úctě kazatelově ku svatému jejž oslavuje pro Boha, ku vzdě
lání lidu křesťanského.

Aby chvalořeč 1 praktická byla, představuje kazatel cesty,
po kterých vedl Bůh věrné služebníky své až k nejvyšší do
konalosti; ukazuje na prostředky, kterých uživali, na boje, kteréž
podstoupili, :na zmučilost, kterou sami sebe přemáhali, na
horlivosť, kterouž opravovali nedostatky anebo se káli za hříchy
ano 1za neveliké poklesky své, — slovem, kazatel představuje
o svatých, nejen že sxutečně svati byli, ale též, a to zvláště,
kterak svatosti došli. Zobrazování takové má předkem za účel,
aby posluchači znamenali, kterak jeden každý stav života lid
ského cnostmi posvětiti lze a že podstata svatosti nezáleží
u věcech vnějších, ale ve smýšlení že kořen jeji jest

Zazrakové, kteréž udávají věrohodní životopisové svatých,
slouži kazateli za důkaz o skutečné svatosti sluhů božích, že
Bůh sam je miloval a ctil a že tedy celým právem můžeme
pro zásluhy a na přímluvu jejich očekávati od Boha milosti
a darů jeho.

Nástin chvalořeči může býti dvojí: /sťorický a didaktický,
Volime-li nákres historický, předkládá se život aneb některá
cnosť svatého dle oddilů aneb dle okolnosti života jeho; oddily
neb okolnosti takové samy naskýtaji rozvrh řeči. Na př. Sv.
Filip Nerský, věrný kněz 1. ve svoji připravě na kněžství
2. u vykonávání úřadu kněžského.
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Nástin ddaktický (vlastně náučný neb i paraenetický) závisí
na obecné pravdě, která ve souhlase s životem aneb obecným
karakterem svatého se obrala za úkol přednášky.

Jest-li o několika svatých mluviti v jednom kázaní, voli
seúůkol jejž by na všecky obrátiti lze bylo, aneb, jsou-li jenom
dva. věnuje se každému jeden dil, úvod pak a závěrek přihlíží
k oběma a hledi uvésti oba dily ve souvislosťvniternou, kteráž
ostatně již také v proposici nějak vysvita. Na př. Svatí apo
štolové Šimon a Juda, vzor pravé horlivosti o čest boží a spa
sení duši. — Na den sv. ap. Petra a Pavla: 1. Litosť sv. Petra
zahanbuje mnohé hřišníky, 2. horouci láska sv. Pavla zahan
buje mnohé spravedlivé.

Podává-li dějepis o některém svatém jenom málo zpráv,
béře se obyčejně za úkol řeči nějaká pravda obecná, ježto ke
stavu, věku, povolání svatého nejlépe sluší; zpráv dějepisných
použivá se v pojednání k tomu, aby náuka předkládaná se
jimi objasňovala neb potvrzovala. Vedle toho, jakž byl svatý
buďto apoštol aneb mučennik, vyznavač atd., může kázaní je
nati o víře, naději. lásce, o cirkvi a jak my se k ní máme
chovati, o statečnosti křesťanské, o lásce ku kříži, o trpění pro
Boha, o věrnosti, o životě kajicném, o následování svatých,
o jejich oslavení, o pohrdání světem, o svatosti, o prostředcích
svatého života, o čistotě srdce, o sebezáporu a t. p.

Ostatně pak ne každé kázani na svátky svatých jest již
vlastní chvalořeč (panegyricus). "Tato zajisté má za podstatné
známky své: slavný a vznešený sloh, vesměs ušlechtilé formy,
vzlet a velikosť myšlének, ona jest jeden z nejtěžších tvarů
řeči duchovní a hodi se pro posluchačstvo vzdělanější. A protož
káže-li se o svatých před posluchačstvem prostým a káže-li se
na den jistého světce častěji, jakož býva každoročně o pouti
chrámové (patrocinium), voli se nějaká pravda obecná za před
mět kázaní paraenetickéko a při rozvoji této ukazuje se na
život světce kolikráte koli se přirozeně hodi, aby takto se
objasnilo aneb potvrdilo, co kazatel vykládá. Obzvláště s ohledem:
na praktický účel naskýtá se přiležitosť, vážitl ze života svět
cova některé motivy a ukazovati na prostředky, kterých uživati
náleži, aby se mohlo vykonati, co kazatel posluchačům za po
vinnosť představuje. V úvodu a závěru náleži opatrně toho dbát,
aby o svatém mluveno bylo a takto aby se uchoval kazatel
znamenité a ne řídké vady, že o svatém skoro ani zminka se
neděje; lid křesťanský zajisté očekává a význam pouti chrá
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mové toho žádá, aby kázaní bylo ve spojení co možná nej
užším s povahou a účelem slavnosti..

S 57. Homilie.

1. Slovem homilie miní se v pastýřském vyučování před
náška obsahu exegetického, kteráž církevní perikopy anebo
vůbec některé části, postupně i celé knihy pisem svatých vy
kládá a na posluchače obrací k duchovnímu vzdělání jejich.
Též formuláře liturgické z rituálu, pontifikálu, breviáře 'a ml
sálu, zejména církevní hymny, zobecnělé antifony marianské,
dobře slouži homiliim za podklad. Zvláštnos“ homilie a jeji
rozdil od kázaní thematického v tom záleží, že netoliko látka,
nýbrž i soustava čili pořad přednášky se určuje daným textem.
Orgánický útvar homilie skládá se ze čtyř částek, ježto jsou:
úvod, výklad, mravné obrácení ua posluchače, závěr. Předeslati
čtení textu jest ovšem potřebí.

a) Úvod obsahuje v nemnohých slovech historické obja
snění perikopy; udává příčinu a podnět k tomu, což perikopa
vypravuje (skutek aneb řeč Páněj; ukazuje na souvislost peri
kopy s oněmi věcmi, ježto se v pismě vypravují prve aneb
později; mluví o úmyslu sv. spisovatele aneb o příčině, pro
kterou jistá perikopa položena jest na tento den; taká lze
v úvodu mluviti o důležitosti náuk v textu obsažených, aneb
kterak nesnadno jest, rozuměti mu dobře a kterak tedy třeba,
aby se o něm jednalo. Nezřidka záleží úvod homilie v tom, že
kazatel shrnuje obsah jeji v několika obecných výrazech na
způsob předlohy, kteráž objasnění a potvrzení své nalézá ve
slovech biblických a výkladu jejich.

Příklad posledního způsobu (homilie na neděli po obřezáni
Páně): Víme ze sv. evangelií, že Herodes, když se byl od mudrců do
věděl o narození Páně, ihned ten bezbožný úmysl pojal, zabiti to božské
děťátko; v tom úmyslu žádal na svatých králích, aby mu pověděli o dí
těti, až je naleznou, a v témž úmyslu dal pobiti nevinná pacholátka
v Betlemě a v okolní krajině, domnívaje se, že mezi pobitým bude
také král židovský, nedávno narozený. Avšak co jsou úmyslové lidští
proti moudrosti boží! Anděl Páně napomenul ve snách Josefa, aby s dí
tětem a matkou jeho ušel do Egypta a tam aby přebýval, dokud by
Herodes neumřel. A dnešní sv. evangelium vypravuje nám, kterak po
smrti Herodově sv. Josef s Ježíškem a s Marií navrátil se bez pohromy
do země israelské. — Člověk míní, Pán Bůh mění! Cožkoli podniká a
činí člověk, rozplyne se jako dým a zmařeno bude jako pavučina, pakli
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se to nesrovnává s úmysly božími; byť i člověk zemi podvrátil a snad
1 oblohu nebeskou zbořil, ——úmyslové boží nebudou zkaženi, a také
nejhorší bezbožník pomáhá k naplnění rady boží, ačkoli sám neví, kterak.
Tuto velikou pravdu pěkně ukazuje dnešní sv. evangelium, jak bohdá
vyrozumíte ze slov jeho.

Na mistě předlohy a rozčástění oznamuje kazatel, že
S pomoci boží chce čtené slovo svaté k duchovnímu vzdělání
shromažděných vykládati; záležel-li úvod ve shrnuti perikopy
u větu obecnou, di kazatel na konci úvodu, že pravda tato se
objasňuje a potvrzuje slovy svatého čtení.

b) Výklad přihliži ke smyslu slovnému, jest krátký, zcela
srozumitelný a vztahuje se k celým větám nebo nedlouhým
odstavcům, kteréž dávají úplný smysl. Nejraději odvolává se
kazatel k výkladu sv. otců. Po smyslu čill významu slovném
často může býti s prospěchem, připojiti ještě smysl mystický,
což plati zejména otypických textech starozákonných. Při vý
kladu jednotlivých části podkladu biblického sluší stále míti
na zřeteli celek a jeho plné pojeti se strany posluchačů.

Srozumitelnosti a zajimavosti výkladu pomáhají přirovnání,
obdoby, protivy, příklady a jiné prostředky znázorňovaci; krát
kosti jeho pak dobře slouží obtlumočení (paraphrasis), kteréž
jinými, ale vždy důstojnými slovy pronáší smysl, osobám bibli
ckým v ústa kladouc nejen novou formu řeči jejich, ale také
ještě další důsledky z nich, dolohu, napomenuti, povzbuzení.
Nikdy nesluší, aby kazatel uváděl na jistá slova výkladů ně
kolik, anebo aby výklad jeho byl učená exegese.

Vedle výkladu pamatovati sluší na vebuzováná citů nábo
ženských; a protož vytýká se prostě, srdečnými slovy a dává
se posluchačům uvážiti, jak velice krásna, pohnutliva, potěšna
jest pravda tuto nám zjevená; kterak učení a skutkové Páně,
jeho apoštolů a učenníků hodni jsou našeho podivení, naši lásky,
vděčnosti a vážnosti, co útěchy a sily brali z nich věrní kře
stané po všecka stoleti a posud berou.

c) Obrácení ma posluchače následuje po výkladu; jeho nej
přednější vlastnosti jsou, aby ze slov biblických přirozeně vy
plývalo, vřelé, praktické a srdečně dojemné bylo. Živosti a
praktičnosti jeho výborně slouží prostředky znázorňovaci, uvá
dění prostředků a způsobu, kterak by možno bylo jistě a dobře
vykonati, co se tuto křesťanu velí a na srdce klade. Jako vůbec
dolohy a praktická naučení nezůstávají bez pohnutek, tak ovšem
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1 v homilii pohnutky mocné ve zněni krátkém potřebny jsou;
obyčejně sám text biblický je kazatéli na ruku dává.

Výklad a mravné obrácení nauky jsou v homlin totéž, co
v lhematické řeči pojednámí. Nelze tvrditi, že by třeba bylo vy
kládati a na posluchače, obraceti každý verš a každou větu
bibl. výňatku; leckdy vypouštějí se mista méně důležitá, ob
zvláště jest-li perikopa velmi dlouha Taktéž není třeba držeti
se těhož pořadu věci, který se nalézá v perikopě ; tento zajisté
může změnén býti podle vnitřní souvislosti náuky anebo děje
a podle mravného naučení, kter“ž odvoditi chce kazatel.

Výklad a mravné applikace může kazatel odbývati tak,
že nejprve vykládá všecken text biblický od počátku až do
konce a potom teprve, v druhé části homilie, předkládá dolohy
anebo 1 jenom jednu vážnější a z biblického textu nenuceně
plynouci něco šířeji rozvinuje a vštěpuje až do konce přednášky.
Způsob tento nalézá se v homiliich sv. Jana Zlatoústého, jež
1 za nejdokonalejší vzory této formy se vůbec maji.

Jiný chod homilie může ten býti, že kazatel si celý text
biblický na několik části rozděluje, po krátkém úvodu hned
prvni časť cituje, a když tuto byl vyložil a na posluchače
obrátil, týmže způsobem odbývá 1 části ostatni. Při tomto způ
sobu ovšem snadno se může přihoditi, že jednostejné odbývání
častek dělá homilii jednotvárnou a nudnou ; jen dobré, ze vnitřní
souvislosti myšlének vážené přechody mohou spůsobiti, aby se
homilie uchránila této vady*).

d) Závěr opakuje stručně pravdy z biblického textu vý
vozované, jsou-li všecky důležity a nejsou-li přiliš četny, a při
pojuje výstrahu, napomenuti, povzbuzení atd., jak nejlépe se
hodi k povšechnému obsahu homilie. Záležel-li úvod ve shrnuti
perikopy u větu obecnou, vraci se tato věta na konci opět ve
formě přiměřené závěru. Jiný způsob závěru jest, že kazatel
vzbuzuje posluchače, aby pravdy dnes slyšané v paměti zacho
vali a častěji uvažovali; bylo-li poslední mravné naučení ob
zvláště důležito, zůstává závěr při něm a vyvozuje z něho
předsevzeti napomenuti atp. Obsahem závěru může však býti
též nové naučení praktické, jakéhož v posavádní přednášce ani
dotčeno nebylo, jest-li jen dosti důležito a souvisi-li přirozeně
s celým textem biblickým anebo některou části jeho.

*) Srovn. Špachta, l. c. IT. str. 5. a sld.
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Závěr homilie, kteréž úvod výše položen jest: Ó velebná,
přepodivná moudrosti a prozřetelnosti boží, která všecky věci k dobrému
obraceti umíš! — Bůbvšecko řídil tak, aby Pán Ježíš co nejlépe mohl
vykonati, k čemu byl na svět poslán. Poddejmež se tedy. nejmilejší,
och tně s celou důvěrou nejvýš moudrému řízení božímu. Proto jsme se
narodili, abychom cnostným životem nebe dosáhli. Ovšem jest to úloha
těžká, práce nesnadná; ale nebojme se, vždyť nepracujeme sami; nevi
ditelná ruka vede nás, líbezný hlas otcovský zve a cestu oznamuje ne
vystihlá moudrosť řídí všecky osudy naše, Nebojme se, ale důvěru mějme,
pevnou a nezvratnou důvěru v Boha. Nic nemůže uškoditi nám pod
ochranou boží, ani zlost a nešlechetnosť lidská, ani lesť a šalba ďábelská;
nebo Ten, kterýž pečlivě bdí nad námi, porazí nepřítele a obrátí také
nejhorší věci k našemu dobrému. Ameu.

2. Forma homilie netoliko otihodna jest a sama sebou se
zamlouvá jakožto nejstarší způsob veřejného vyučování nábo
ženského, ale nepřímo 1cirkev sama jl nařizuje, rozkazujíc, aby
duchovní správcové lidu křesťanskému vykládali písmo svaté *).
Nad to ještě má tento způsob vyučování pastýřského přednosti,
z kterých užitečnost jeho jasně vysvítá. Jsouc přednáška dů
věrná 1 prostá, prospivá homilie 1 těm posluchačům, kteří pro
své skrovné vzdělání nemohou náležitě pojmouti kázaní thema
tického; v homilii možno jest, pouštěti se při výkladu a doloze
v takové podrobnosti, pro kteréž v kázani sotva lze mista na
leznouti; ona vůbec podává přiležitosti k velmi rozmanitým
poznámkám a dolohám mravním; budi pozornosť lidu, poněvadž
rozbiráa slova čteného textu biblického a předvádí je ve spojeni
jejich s náukou cirkevni; pomáhá vice nežli který jiný druh
přednášek rozuměti pismu svatému a seznamovati se s nim;
ona 1 mocněji působí v mysl věřiciho, poněvadž slova kazate
lova nezdaji se tolik býti pouhé slovo lidské, následujíce bez
prostředně za slovem božím a s timto v jedno splývajice; ona
1 kazatele mocněji váže k půdě církevní a nedopoušti zacházeti
u volbě úkolu k věcem málo jen pomáhajicím náboženskému
vzdělání lidu **).

Ovšem zase pravda jest, že homilie nezřídka pro množ
ství myšlének v podkladě jejim vyjádřených nemůže ani jedné
věnovati tolik času a práce, aby ji s dostatek rozvinula, a že
časté přechody od mista k místu, od pravdy ku pravdě bývají
příčinou jednotvárnosti, poněvadž ne vždycky snadno jest, na

*) Cone. Trid. sess. XXII. de ref. c. 4.
**) Schleiniger, I. c, str. 717.
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leznouti přechody vhodné a zajimavé. Nemožnost důkladného
rozvoje důležitých náuk v homilii sama již k tomu vedla, že
kazatelé si oblíbili formu řeči klasické. "Touto se při vhodném
střídání nahražuje, co by scházelo, když by se jediné užívalo
homilie, uživáním homilie pak vedle formy rhetorické zjedná
vají se lidu křesťanskému prospěchy, kteréž působí tento staro
bylý a ctihodný způsob veřejného vyučování.

K vypracování homilie dobré nevyhnutelně třeba jest vě
domosti a dobrých spisův exegetických, vzdělání ascetického a
rozvažování pilného, aby homilie byla poučna 1 vzdělavaci, ne
pak pouze jalové a neužitečné obracení slov biblických.

S. 58. Křesťanské cvičení.

1. Nejvice prostý způsob vyučování pastýřského jest kře
stanské cvičení. Slovem timto vůbec míní se srozumitelné a
soustavné poučování o křesťanských pravdách viry a mravů»
tedy vlastní katechese pro ditky ve školách a podobné vyučo
vání lidu dospělého.

Ve smyslu vlastnim a vesměs obyčejném jest křesťanské
cvičení ono pastýřské vyučování, kteréž na základě katechismu
veškeru náuku křesťanskou rozbirá, ji s ohledem na dospělé
obširněji vykládá, odůvodňuje, na život obraci, v paměť i v
mysl vštěpuje. Úas k vyučování tomuto ustanovený jsou ne
děle po celý rok, a sice v dobu odpoledních služeb božich.
Koná se pak ne pouze v chrámu, ale 1 v domech soukromých,
není-li chrámu ani kaple dosti prostranné v jednotlivých obcích
farní osady, z kterýchž každou náleží duchovnímu správci neb
pomocniku jeho navštiviti za příčinou křesťanského cvičení toli
kráte do roka, kolikráte možno jest při svědomitém uživání
času a při povinné horlivosti o duchovni vzdělání osady.

Aby křesťanské ovičení skutečně lidu prospivalo, třeba
jest při něm ohled miti na rozdilné posluchačstvo, mezi kte
rýmž i ditky školní i mládež dospívající a dospělá i otcové a
matky jsou.

Forma cvičení křesťanského jest dilem forma školní kate
chese, dilem forma náučného kázani.

Úvod vyplňuje se krátkým opakováním posledního ovi
čení anebo se béře z perikopy toho dne anebo z předmětu,
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kterýž právě na řadě jest; krátké opakování bývá nezbytno a
protož vyhovuje se potřebě této, i když samo není obsahem
úvodu.

Po krátkém úvodu ohlašuje se předmět prostě a srozumi
telně, jednotlivé náučné věty, jak obsaženy jsou v katechismu,
předkládají se ve způsobě otázky a odpovědi, každá jednotlivá
(leckdy též spolu s jinými zároveň) se vykládá, s potřebu se
odůvodňuje a na život obrací, vše způsobem prostým, krátce,
tonem důvěrné rozmluvy.

Když byl duchovní správce rozebral celou čásť na jedno
tlivé cvičení ustanovenou, otazuje se na podstatné věci, aby je
timto způsobem lépe vštípil a také se přesvědčil, jak byly po
chopeny. S otázkami svými obrací se ku mládeži školní, k do
spělejším pak jenom těm, které již sám byl ve škole vyučoval
a za tolik poučené a. nebázlivé zná, aby správně a hlasitě od
pověděli. Mnoho záleží na tom, aby nebyl zahanben, kdožkoli
odpovidati má; a protož doplňuje a šetrně sám opravuje du
chovní učitel, co by v odpovědi nedostatečného anebo chyb
ného bylo, mnohé odpovědi ještě sám opakuje, aby ode všech
lépe slyšány a pochopeny byly, každé odpovědi dobré proje
vuje uznání neb pochvalu.

Prošed takto celý svůj výklad, přikročuje k závěru. Tento
budiž nedlouhé sice, ale jadrné, srdečné i dojemné povzbuzení,
napomenuti, mravné naučení, kteréž k určitě cnosti, k jistému
smýšlení neb konání směřuje a s celým obsahem náuk před
nášených dobře souhlasí. Za vlastni obsah jeho béře se buďto
některé naučení mravné, kterého již při výkladu krátce do
tknuto bylo, anebo myšlénka nová, kterou soběduchovní správce
pro závěrek uschoval, leckdy též vyvrácení křivých zásad,
omluv, námitek přednešené náuce odporných a valně rozšiře
ných. Závěrek tento zvláště k dospělejším se obrací a posky
tuje vhodné přiležitosti, aby duchovni správce osadníkům svým,
když toho shledává potřebu, jako otec dítkám, laskavě 1 dů
tklivě na srdce položil, co by k posilnění křesťanského života
1 křesťanské kázně sobě v obyčej vzitl aneb čeho by se va
rovati, co by společným vynasnaženim, jako údové jedné ro
diny, odklízeti a zamezovati měli, aby jména obce křesťanské
hodni byli, jeho snad nehyzdili, pověst dobrou zachovali aneb
ji znova dobývali. — Důležitost závěrku na cvičeních křesťan
ských ukládá duchovnímu za povinnost, aby jej dobře pro
myslil, naň se pečlivě připravil; přednášení jeho budiž věrný

Skočdopole, Pastorálka. 34
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výraz nábožnosti, srdečnosti, kněžské důstojnosti a pokud možno
dbej vzbnditi spasitelné pohnutí.

Zvláštní oddil ovičení křesťanských jest vyučování svato
postní. Toto jest vyučování osadníků oddělených dle stavu a
pohlavi a koná se na ten cil, aby všickni dospěli se připravili
ku hodnému přijeti svátosti pokání a oltářní Také toto vyučo
vání béře katechismus za svůj zaklad, ač ovšem obmezuje se
na věci nejpotřebnější a tyto. předkládá s ohledem na poměry
jednotlivých stavů. Patero části svátosti pokani a náuka o svá
tosti oltářní probiraji se při tom vyučování způsobem prak
tickým, aby lid nejen v paměti sobě obnovil, co by přijima
jicim ty svátosti třeba bylo činiti, ale aby v něm probuzeno
bylo takové položení mysli, v kterém záleží podstata pravé po
božnosti, náležité disposice. Obvzláště v závěrku vynasnažuje
se duchovní správce, aby cit pravé skroušenosti, úcty, důvěry,
vděčnostl a pevný úmysl v posluchačich probudil, že vyna
snaží se horlivě, aby dle sily své působili s milosti, kteráž je
k pokání a ke sv. stolu zve, jakož 1 úmysl, přičiniti se potom
s milosti boži o nápravu života upřímně a vytrvale. —Poněvadž
na povaze vyučování tohoto závisí hodné přistupování mnohých,
může duchovní správce ne jinak než jen po svědomité připravě
sobě tušiti, že povinnosti své vyhověl svědomitě.

2. Konaji-li se křesťanská cvičeni ve chrámě, oděn jest
kněz rochetou a štolou; nežli mluviti počne, modli se na hlas
„Otče náš“ a „Zdrávas“, pozdraviv prve shromážděných po
zdravenim křesťanským. Po cvičení následuje obyčejná pobožnosťodpolední.—| Koná-lisekřesťanskécvičenímimo
chrám, děje se na mistě slušném a kněz aspoň v taláru se ob
jevuje. Po skončeném vyučování následuje společná modlitba,
ku kteréž dobře jest voliti pobožnosť času přiměřenou, jak ji
snadno naleznouti v rozličných knihách modlitebnich, ve sbir
kách litanii a t p. Společná pobožnosť taková bude lidu pří
jemna 1 užitečna, bude mu i nějakou náhradou za odpolední
služby boži, v kterých účastniti se málo kdy možno jest osad
nikům od farního chrámu vzdáleným. — Pozdrži-li se kněz po
vykonané práci ještě za nějakou dobu na místě ve spolku
s některými osadníky, jakž na mnoze jest obyčej, má vhodnou
přiležitosť, aby o událostech a snahách časových, vůbec o vě
cech výhradně anebo převahou pozemských, ve smyslu křesťan
ském promluvil. Velmi často naskytuje se mu zde přiležitosť,
aby seznal, Jaké knihy a časopisy na osadě se čítají, jaké smý
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šlení vniká ve vrstvy lidu; nejednou může tu přímým způ
sobem dáti naučení, rady neb výstrahy o věcech, o kterých
mluviti na kazatelně možno není a jinde se přiležitosťnenaskýtá.
I tato, ač ovšem vedlejší stránka, zasluhuje povšimnutí, také
ona zveličuje důležitost pastýřského vyučování po jednotlivých
obcích osady.

3. Důležitost a užitečnost křesťanských ovičení jest pře
veliká; nižádné vyučování veřejné zajisté nemůže se k lidu a
zvláštním potřebám jeho schýliti a jim vyhověli tolik, jako
vyučování toto. A pro tuto příčinu synody církevní a nařízení
biskupská. ve všech diecésich osadnímu duchovenstvu velí a je
vybizeji, aby všecku možnou pilnosť a péči věnovali této části
úřadování svého. Druhá synoda budějovická (r. 1872)*) obno
vnjic nařízení prov. sněmu pražského **) napominá duchoven
stvo, aby nejen laskavým a vábivým způsobem toto vyučování
konali, nýbrž také odměnami mládež k účastenství vzbuzoval,
skrze nabožné jednoty, buď na tento cil zakládané anebo skrze
jiné již zavedené, kromějiných skutků nábožných, také hojnou
návštěvu těchto cvičení schvalovali a na srdce kladli.

Nařízení tato zasluhují všeobecného uvážení, Shledává se zajisté,
že v některých krajinách vlasti naší valně zacházejí a někde i zašla již
křesťanská cvičení. Kdyby smutný tento zjev neměl na osadách, kterých
se týče, býti jenom dočasný, a kdyby snad ještě více zobecněl, vzešla
by z toho nenahraditelná škoda, která by za nedlouhý čas v celé veli
kosti své poznána byla také od těch duchovních správců, kteří snad
neužívají všech možných prostředkův, aby ctihodnou praxi cvičení kře
sťanských zachovali a zvelebili. Dosti často děje se v lidském životě,
že důležitost a potřeba jistého zřízení nejpatrněji se ukazuje teprve,
když toto nedbáním'anebo jinými příčinami zašlo. Častěji vzpomenutý spis
biskupa Orleanského (Sur la prédication populaire, oddíl II, La parole
catechistigue) výmluvně líčí, jakou záhubu přinesl křesťanskému životu
ve Francii úpadek cvičení křesťanských (catéchisme de persévérance);
ze spisu toho však vysvítá též, kterak rozmanitých prostředků se chápe
horlivé duchovenstvo francouzské, aby tato cvičení zase vzkříšena a od
lidu hojně navštěvována byla.

*) Stat. V.
**) Cone. Prag. Tit. IT. cap. 6. sty. D8.



Článek 6. Přednášení.

S 59. Obecné vlastnosti. Důležitost.

Přednášení řečnické (pronuntiatio) jest vyjádření myšlének
a citů hlasem a přiměřenými pohyby a posuňky těla; vyjádření
hlasem slove ústní přednáška, deklamace,vyjádření pohybovánim
těla slove tělohyb řečnický (actio).

Přednášení správné jest dokonalý výraz vlastniho pře
svědčení kazatelova, dojmu, jejž na něho činí pravda, a horli
vosti pastýřské, kteráž hledá posvěcení lidu, jeho utvrzeni
v pravdě, naklonění jeho k úmyslům Bohu milým. Obecnému
zákonu tomuto činí zadost, jest-li a) prosté a přirozené t.j. vy
jadřuje-ll myšlénky a čity, jakož u lidi vzdělaných a způ
sobných v obyčeji jest, všeho se vystřihajic, co by strojené
bylo, přetvářivé (affektované) a přeplaté; b) přěměřeno indivi
duálnosti kazatele; tento zajisté nesmí jiných kazatelů násle
dovati aneb nápodobiti tolik, až by úplně zapiral přirozený
způsob svůj; cvičení jeho jen k tomu se nese, aby přirozené
vlohy své ušlechtil, co chybného aby odložil; c) vroucné, dů
stojné a mocné, t. j. takové, na němžto se zračí, že kazateli
skutečně záleží na duchovním blahu posluchačů, že sobě dosti
vědom jest vyššího posláni svého a že vynakláda všecko, aby
pravdě k vitězství pomáhal; a protož vystříhá se všeho, čím
by se prozrazovala nedbalosť, co by všední a sprosté bylo; d)
pevné a skromné t. j. kazatel nepočinej sobě bázlivě a rozpa
čitě, ani domýšlivě a hrdě.

Dle rozdílného druhu řeči jeví se na přednášení některá,
z těchto vlastnosti patrněji nežli jiná; ale do jisté miry spo
juji sepo každé všecky, srdečnosťa pravá zbožnosťjest duše
jejich.

Slovu božimu 1zákonům řečnickým přiměřené přednášení
jest věc důležitosti veliké; dosvědčuje zajisté zkušenosť, že ká
zani látkou 1 slohem ne mnoho vynikající při dobrém před
nášení lépe se líbí a více působí, nežli řeč obsahem i formou
dokonalá, přednáší-li se mdle, suchopárně, chladně*). "

Pro tuto důležitost přednášení řečnického povinen jest
kazatel v oboru tomto se zdokonalovati, nepokládaje za věc

*) Srovn. Špachta, I. c. str. 190.
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vedlejší, co sami sv. otcově za vážnou měli. Pravidla řečnického
umění mohou u věci této méně podati nežli v ostatních ohle
dech; cvičení soukromé, následování dobrých kazatelův a
svědomitá příprava k jednotlivým řečem prospívá tuto nejlépe.

I. Připrava na přednášku.

1. Příprava na duchovní přednášku nejprve žádá svědo
mitého vypracování.

Odvážiti se na přednášku bez náležité přípravy (improvi
sace, kázani ex abrupto) snad dovoleno jest mužům neobyčej
ným, u nichžto k velikým schopnostem druží se veliká zásoba
vědomosti bohoslovných a kteři, majice dar výmluvnosti, za
delší léta již nabyli znamenité obratnosti v úřadě kazatelském.
Jinak jest improvisace provinění hrubé a neomluvné, leč by
ve mimořádných případech neodkladné práce v duchovní správě
byly učinily přípravu nemožnu. Bez přípravy zajisté nijak
možno neni kázati jasně a poučně, zvláště pak není možno
působiti v srdce a vůl posluchačův. Kazatel nepřipravený
jenom mluví, ale nekáže; proto 1.řeč jeho není schopna pou
tati pozornosť a zájem lidu, a káže-li se bez připravy často
anebo až obyčejně, jest konečný následek, že osadníci sobě
1kazatele 1jeho mluveni znechucují, duchovních přednášek vůbec
a brzy také ostatní bohoslužby se vzdalují *“).

Aby kázaní po každé se zdarem vypracovatl mohl, vzbu
zuje křesťanský kazatel v sobě nábožnou a ku práci této spů
sobilou mysl.

Toho pak nejjistěji dosáhne, pohrouží-li se prve na dobrou
chvili ve čtení některé části pisem svatých neb literatury pa
tristické, spisu ascetického, zdařilého kázaní a t. p. a vykoná-li
důvěrnou modlitbu na tento úmysl. Čo času na tuto předběžnou
přípravu vynaloží, nebude ztraceno; nábožná 1povznešená mysl,
kterou takto vzbudil, provázeti jej bude při práci, usnadní mu
ji a vtiskne ji svůj ráz.

Ne vždycky snadno jest hned na počátku formulovati
předlohu (a ústřední myšlénku) tak, aby se zvláštním účelem
přednášky dobře souhlásila; toto daři se častokráte až když
byl kazatel o předmětu čili úkolu za jistou dobu meditoval a

3

*) Dieulin, 1. 1, II. chap. 4. Jungmann, I c. II. str. 540.
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četl, shledávaje a také hned na hrubo poznamenávaje myšlénky
vhodné. jak se mu naskytuji.

Zásobu myšlének třeba jest potom seřaditi v celek, jehož
části dobře spolu souvisi. V této práci ovšem nejprve závisí
na správném vytknuti předloby a pak čelných bodů čili hlav
nich myšlének. ježto by podstatný obsah, vlastní jádro celé
přednášky byly a všecky společně se rovnaly předloze. Čelné
tyto body neb hlavní myšlénky ovšem jsou již dány v před
náškách na základě biblickém (homilie, kázaní o dějích a
osobách biblických) a na základě katechismu pracovaných,
dilem také v kázanich liturgických. V kázaní thematickém zá
visl jich stanoveni na kazateli samém, jak totiž pojal svůj
předmět a jaké myšlénky vhodné ku rozvoji shledal.

Shledané, zatim jenom na hrubo zaznamenané a čislicemi
označené myšlénky řadi vedle obsahu jejich pod obecnější vý
razy (body), dobře rozeznávaje, co z nich náleží k výkladu,
v kterých obsahuje se důkaz, v kterých pohnutka, kde by
která svoje přirozené misto naleznouti, jak by jednotlivé dů
kazy, pohnutky a vůbec jednotlivé části za sebou následovati
měly dle zákonů logických a psychologických.

Jakmile se kazatel na předloze, čelných bodech a po
řadu jejich ustanovil, má již vytýčenu dráhu, po které se bez
velikých obtiži dále bráti může; neboť všecka další práce bude
již jenom rozvoj čili slohové vypracování čelných bodů, jakž
toho třeba s ohledem +a posluchače a na zvláštní účel řeči.
Rozvoj všech jednotlivých bodů pak bude rozvoj předlohy, jejiž
vlastní smysl (při kázanich náučných) a pravdivost (při káza
nich paraenetických), jakožto celku, vysvitá z rozvoje všech
bodů čelných aneb v rozvoji tomto se za pravdivou osvědčuje.

Vytknuté a ve přirozeném pořadu souhlasně s účelem řeči
sestavené čelné body jsou násťtimčili plán řeči. Pakli při kaž
dém bodu čelném krátce ještě poznamenány jsou myšlénky, ve
kterých provedení (rozvoj) jeho záleži, povstává z nástinu
osnovu, skissa, kterouž netěžko bude v úplnou řeč vypra
covati.

Začátečníkům a vůbec mladým kazatelům jest považovati
za neporušitelný zakon, že každou i sebe menší duchovní před
nášku celou napsati náleží. Kdo již delší léta svědomitě pra
coval a spisoval řeči své a takto již dosáhl znamenitější zruč
nosti, může přestávati na podrobných nástinech, kteréž ovšem
důkladně promysliti a prostudovati třeba bude. Přednášky ne
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obyčejué, slavné a kdykoli pro zvláštnost obsahu větši opatr
nosti ve výrazu třeba, 1 sami zkušení a obratní kazatelové plší
celé anebo v některých aspoň odstavcích do slova.

Podobně třeba jest mladšímu kazateli, aby se každé před
našce dobře na paměť naučil. V práci této třeba jest za mnohá
léta vytrvati, ač ovšemneprospívá úzkostlivě na každé slovo
konceptu hleděti. Zkušení a obratní kazatelé memoruji jenom
přednášky zvláště důležité aneb některé odstavce, při kterých
pro jisté přičiny na každém slově záleži. Ale vždy třeba jest
1 zkušeným kazatelům, aby chod řeči své a čelné myšlénky
jeji sobě vštipili dosti pečlivě.

Práce důkladná a jeji memorování usnadňuje se, pakli
kazatel již několik dní prve svoji řeč napsal, potom zase v jiný
den znova bedlivě prošel a opravil, co by opravy potřebovalo.
Opisovati svoje vypracování nehrubě prospívá; lépe jest, již
při práci samé úhledněji psáti a na opravy něco mista pone
chati. Směstnáva-li se kázauvi na prostoře malé, označuji-li se
body a podružné části plsmeny neb číslicemi, podtrhují-li se
význačná slova a důležité věty, podporuje se paměť a usnad
ňuje se přehled.

Proti nehodám na kazatelně co nejvice ujistiti se může
kazatel, pakli aspoň dva dni před výstupem na paměť se učiti
počne, na práci tuto zvláště ranní a večerní hodinu některou
vynakládaje, při tom sobě misto a posluchačstvo na mysl uvá
děje. Aspoň jednou řikej svoje vypracování na hlas, pilně pozor
obraceje na zvuk 1na gesta; přihodí-li se, že řikaje kázaniz pa
měti někde uvázne, nenahližej ihned v rukopis, ale raději pře
mýšlej, až by mu ono misto zase na paměť přišlo. V den před
nášky samé nebylo by dobře, aby ještě soukromí na hlas celé
kázani své řikal anebo se jemu ještě (aneb teprve) učil, hla
sité odřikávaní odnímásilu tělesnou. memorování bezprostředně
před výstupem mívá za následek, že paměť potom na kazatelně
dobře neslouží. Aby hlasu svého ušetřil a sílu tělesnou zachoval,
zdržuj se hovoru zbytečného a únavného. — Stalo-li se pro
jakou koli přičinu, že paměť na kazatelně selhala, záleží
všecko na tom, aby se kazatel nezarazil a sebe mocen zůstal;
jest-li na mysli sebrán, bude mu možno věc už pověděnou
krátce a jinými slový opakovati, anebo k nejbližší větě, části
podružné neb k dilu následujícímu tak přejiti, aby obyčejný
posluchač ani neznamenal mezery. Neuměl-li pak by kazatel
při nehodě této zachovati pokojné a sebrané mysli, bylo by
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menší zlé, raději v rukopis nahlédnouti a takto své i posluchačů
rozpačitosti konec učiniti.

2. Kromě této rhetorické třeba jest i čistě duchovní neb
asceťicképřípravy. Tato záleží nejvíce ve vzbuzení dobrého
úmyslu a v důvěrném se poroučení nejvyššímu a jedinému
Mistru, v jehož jméně bude kazatel mluviti. Aby myšlének svých
nerozptýlil, vystříhej se v nejbližší čas. před kázaním pokud
možná všeliké roztržitosti, a procházej vypracování svéjviduchu
podle čelnějších odstavců.

II. Ústní přednáška.

Tato má dvě obecné vlastnosti, v kterých všecka jeji do
brota záleži: zřetelnost a rozmanitost.

1. Přednáška jest málečitě zřetelná, pakli kazatel a) dobře
vyslovuje složky (artikulule), dobředbá přestávek grammatických
a přizvuku; d) mluví-li s potřebu zdlouha, c) hlasitě.

a) Každé slovo pronášej kazatel tak, aby všecky jeho
složky (slabiky) dobře slyšány byly; šetření toho pravidla
mnoho přispívá, aby posluchači také slabšímu hlasu kazatelovu
dobře rozuměli. — Veliká vada jest a zřetelnosti překáži poly
káni slov a slabik, což nejsnadněji se na konci vět přiházi,
neumi-li kazatel na sebe dosti pozoren býti. Základ pronunciace
dobré jest logické čtení.

Znaménka rozdělovací slouži k rozeznání vět a členů
jejich; kazatel dbej, aby jich šetřil a po každé bez přetrhováni
pronášel všecka slova, mezi nimiž není znaménka rozdělova
ciho. — Podobně mnoho záleží na slovném neb grammatickém
přísvuku (akcent), t. j. na mocnějším pronešení jedné slabiky,
jak toho duch řeči žádá. V českém jazyku klade se přízvuk
na prvou slabiku slova; jdou-li jednoslabičné předložky před
jmény, překládá se přizvuk na ně, kromě slůvka dle. Nepřizvučna
(atona) jsou zájmena přiíklonná (enklitická): m, či, st, mě, tě,
se, od kterých se nikdy věta počiti nemůže, pak jednoslabičné
spojky, pokud samy o sobě stoji.

Nešetření akcentu, kvapné a bezpřizvučné pronášení slov
jednoslabičných, zbytečné trhání vět a nevšimání znamének
rozdělovacich ubližuje i srozumitelnosti 1 přijemnosti přednášky.

b) Vůbec dobře sluší, aby kazatel zdlouha mluvil. Mluveni
rychlé nesnáší se dobře s vážnosti kazatelskou a překáží sroz
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umitelnosti, poněvadž posluchači nemohou s myšlénkami svými
kazateli postačit. Kde jsou mista pathetická, tu kazatel
obzvlášť pozor na sebe měj, aby nad míru rychlý nebyl, neboť
tato již sama sebou k rychlejší přednášce pudi. Avšak nejen
rychlost, ale 1 zdlouhavosť přilišná jest vadna; onať nejsnáze
vede k jednozvučnosti a jadnotvárnosti, unavuje a nudí poslu
chače.

c) Síla hlasu budiž taková, aby kazatel ode všech poslu
chačů slyšan býti mohl; dostatečná a přiměřená sila ovšem
něco jiného jest nežli nemirné křičení, kteréž unavuje a s dů
stojnosti slova božího se nesrovnává. Kde mírněji se mluvi,
jako v úvodu a na počátku dilu (pojednání), třeba jest pozor
míti, aby hlas nebyl sláb tolik, že by k posluchačům něco
vzdálenějším ani úedocházel.

Sila 1 zdlouhavosť hlasu vůbec (nehledime-li k jednotlivým
častem řeči) řídí se prostornosti a povahou mista. Nejlepší
měřitko sily a rychlosti jest ohlas; kde se zvuk náhle odráží
(ku kazateli vraci) a silně ozývá, tu náleží mluviti slaběji
a rychleji; kde ale zvuk později se vraci, zdlouhavěji mluviti
třeba. Ve chrámech velikých mluvi se vůbec zdlouhavěji nežli
v malých; podobně čim jest posluchačstvo četnější, tim hlasitěji
mluviti náleži. — Skoro ve všech kostelích velikých usnadňuje
se ústní přednáška, postaví-li se kazatel uprostřed kazatelny
a mluvi-li, pokud možná, směrem průsečným proti pevné ploše
(stěně, pilíři), nikdy ale proti dveřům neb oknům otevřeným,
proti křižovým chodbám aneb rovnočáruě do délky loďové.
Maje kázati v nepovědomém chrámu velikém, vždy budiž
kazatel tak opatrný, aby se optal, v kterém směru nejvhodněji
se přednáší. ©

2. Náležitá rozmamitosť u přednášení obzvláště působi,
aby se kázaní libilo, živé, mocné a důrazné bylo.Rozmanitostisedosahujevhodnouproměnou| rychlostu,
sily a výšky hlasu (modulace). Tu velmi mnoho záleží na tom, aby
kazatel dobře uměl hlasem proněsti rozdělovaci znaménka
mluvnická (interpunkce: a jmenovitě aby hlas jeho náležitě
dopadal na konci vět. "Přízvuk mluvnický a náležitý dopad
při tečkách mohou se považovatl za nejjistější základ dobré
modulace. Proti této hřeši: jedmozvučnosť(monotonie), t. j. mlu
veni stále jedním tonem bez patrné proměny, rovnozvučnost
(isotonie), při které se ton sice měni, ale jednotvárně bez
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mnoha odstinů, a zpívavosť,která na konci vět povyšuje hlasu
aneb dopadá jenom na polo.

Rozmanitost, a s touto zase živosť, libeznosť, mocnosť
a důraznost přednášky má nejvlastnější podstatu svoji v tom,
když veškerá proměna v rychlosti, síle a výšce hlasu přirozeně
s obsahem harmonuje, Za měřítko maujíc ušlechtilejší konversaci
společenskou, obecný život. Rozdílné představy a city mají
svůj rozdilný výraz v řeči lidské a docházejí hovšude, kdež
mluvi se podle skutečného přesvědčení a skutečného stavu
mysli. A protož tim rozmanitěji bude přednášeti kazatel, čím
bude se vice shodovati přednáška jeho s přirozeným způsobem
obecně lidským, jen toho se varujic, co by s vážnosti slova
božího ostátl nemohlo.

Aby zákonu rozmanitosti monl zadost učiniti, drži se ka
zatel vůbec zakladního mebo středního tonu, od kteréhož 1 se
stupovati i vstupovati snadno může. Tento základní ton jest
vesměs důrazný, opravdový a horlivosti oživený. Vjednotlivých
připadnostech mohou okolnosti anebo vnitřní povaha řeči miti
vliv na základní ton přednášky ; v řečech slavných bývá za
jisté vyšší, v řečech prostě poučných, v řečech potěšovacich a
v truchlořečech nižší, hlubši. Hledime-li k methodickým částem
řeči, srovnává se úplně s jejich povahou a účelem, aby se
v mírnějším tonu mluviti počalo, v dalším běhu aby se ton
povyšoval a sesiloval, ku konci pak aby řeč plynula mocným
tokem. Který kazatel má silný, mocný hlas, velice budiž
pozoren, aby ho nepovyšoval a nesesiloval kromě affektu, neboť
pak by přednáška obtěžovala posluchače a nijak by neměla
rázu jemné srdečnosti, jehož při duchovní řeči třeba jest. Velmi
překáží dojmu a působnosti řeči. pakli kazatel dávno před zá
věrkem vynaložil všecku silu svoji tak, že při nejdůležitějších
mistech nemá již čeho přidati anebo snad až tolik se unavil,
že při závěru jenom slabě přednášeti může.

Zakladniho tonu jako pevné půdy uživaje, proměňuje ka
zatel rychlosť, silu a výšku hlasu svorně s povahou látky a jedno
tlivých myšlének. Klidné podávání nebo sdílení, poučování a
vypravování žádá důvěrného tonu, kterýž jest jemný, prostý,
ne tuze nizký; vypravování, popisy a licně živé přednášejí se
hlasem mocnějším. Kazatel nikdy nenápodobuje hlasu osob,
jichžto slova uvádí; citáty obyčejně hlasem nižším a zdlouha
věji se pronášeji.
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Důkazy přednášeji se živě, vážně, tonem určitým, kterýž
jest ohlas vnitřního přesvědčení kazatelova.

Affekt přimý mluví živě, zvučně, mocně a hbitě; výraz
jeho zakládá se tolik ve přirozenosti člověka a v okamžitém
stavu mysli jeho, že nesnadno jest také hlasem nevyjádřiti
těch citů, ježto srdcem hýbaji, ale také nesnadno, ano 1nemožno,
hlasem vyjadřovati city, kterých v srdci neni. Přirozený způsob,
kterak vůbec projevuje člověk city svě, jest nejlepši pravidlo,
kterýmse kazatel spravuje; co nad tento přirozený způsob
ještě vice by se dálo, to již by nebylo přednášení kazatelské,
nýbrž byla by deklamace a slovu božimu vesměs odporná
affektace.

Aby pravý, rozhodující smysl věty nebo i důležitost jed
notlivé myšlénky náležitě vynikly a posluchačůmneušly, k tomu
slouži akcent neb důraz řečnícký (emphasis), který v tom záleží,
že nejdůležitější věta nebo část věty nebo jednotlivé slovo vý
znamné zvýšeným a jako stisknutým hlasem se pronáší. Aby
pak řečuickým akcentem se nerušila harmonie přednášky, třeba
jest již něco dříve povyšovati hlasu a po akcentu zase zvolna
přecházeti ke způsobu klidnějšímu.

Při větách, kterými se vyjadřuje očekávání, povyšuje se
hlas a sestoupá při těch, kterými se očekávání vyplňuje. A
protož vstoupa hlas v předvěti periody (protasis) a v první
polovici souvětí periodám podobných, sestupuje pak ve závěti
(apodosis) a vůbec při větách, kteréž ukončují celou myšlénku.
Podobně jest při postupu (climax); postupuje-li myšlénka od
menšího k většímu, vstoupa 1 hlas, sestupuje-li se u většich
větách anebo jednotlivých pojmech od většího k menšímu, klesá
povlovně 1 hlas.

Na konci otázek nepřímých ani v písmě otazník se ne
klade a podobně ani hlas nepovyšuje se, když ústně se proná
šejl; na př. Tazali se sv. Petra, co by činiti měli, aby zavržení
nebyli. — Avšak ani všecky přímé otázky nedopouštěji, aby na
jejich konci se hlas povyšoval. V obyčejné rozmluvě povyšuje
se hlas pouze při těch otázkách, jichž tázacím slovem se ne
označuje pojem, dopadá však čili klesá na konci otazky, jejímž
tázacím slovem nějaký pojem se vyjadřuje. Tázací slova pojmová
jsou: kdo, co, jak, kde, kdy, kolik, o čem, čím a t. p.; na
konci takových vět tázacich dopadá hlas téměř jako při tečce,
leda že slabika předposlední se pronáší hlasem povýšeným.
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Nepojmová slova tázaci jsou: zdali, ne-li, zdaž, neni-li pravda
(latinské num, non - ne, utrum - ne).

Proťivy přednášejíkse dopadáním a proměnou tonu; me2%
větí, vložky (parenthese), vedlejší poznámky pronášejí se vždycky
tonem zvláštním, hlubším a slabším, velmi důležité připomínky
ale hlasem povznešeným a sesileným.

O vstoupání a dopadání hlasem rozhoduje také vzájemná
souvislosť myšlémek a vět po sobě jdoucích; čím slabší jest vni
terná souvislost a čím vice třeba naznačiti, že jistá řada sou
vislých myšlének ukončena jest, tim také nižeji dopadá hlas
na konci.

S rozdilným dopadáním hlasu souvisi též délka přestávek
(pausa). Po slovech a myšlénkách, ježto zvláště vyniknouti a
se zračiti maji, vždy následuje přestávka, a tedy po oznámení
předlohy a rozčástění jejiho, po otázce, zvolání (exclamatio) a
t. p, leč by mocný affekt sám sebou pudil k postupu ryclilému.
Čím se více dokonává řada myšlének příbuzných a souvislých
(na př. na konci částek podružných), anebo čím méně u vni
terném spojeni jsou věci po sobě jdouci, tim děle trvá pře
stávka, nežli se přikročí k věcem následujícím; protož i nejdelší
přestávky jsou po úvodu a po 1. dilu. Delších přestávek bývá
třeba na počátku mebo uprostřed delšich obvěti, ano leckdy
těž po jednotlivých slovech, jako: avšak, mkoli, ano, neboť
následuje-li po nich něco velmi důležitého.

III. Tělohyb řečnický.

Tělohyb řečnický (akce, gesta) má za úlohu, aby podpo
roval a doplňoval slovo, jsa očim posluchače, co hlas kazatelův
jest ušim jeho. Přirozený tělohyb nemálo přispívá, aby se my
šlénky, zvláště pak city znázornily a mocněji v posluchače
působily. I v této strance jest nejlépšim učitelem skutečný život
lidský. Ne každá věta potřebuje provázena býti gesty; ale kde
se jich uživá, všude plati o nich pravidlo, aby s myšlénkami
a city přirozeně souhlasily, jejich přirozený projev byly. Před
obecenstvem málo vzdělaným jest akce a výrazu ve tvářnosti
mnohem vice třeba nežli. před posluchači vzdělanými; těmto
Zajisté snáze postačuje přiměřené slovo, aby myšlénku jasně a
živě pojali, kdežto při posluchačich málo vzdělaných a málo
mysliti umějicích slouží gesta za prostředek znázorňovaci, kterýž
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přímo slouží poznávavosti nižší a takto usnadňuje poznání
rozumové.

1. Postava těla budiž pevna 1 slušna; za jednostejnou
chybu považuje se postava ztuhlá na způsob sochy a zase usta
vičné kolisání na pravo a levo nebo až ku předu a na zad,
časté a přilišné nakloňováni těla, časté kývání. Všeliká proměna
postavy děje se znenáhla, prostě a klidně, leč by náhlý affekt
1 náhlou proměnu postavy ukládal. Ruce odpočivají klidně na
okraji kazatelny, kdy neprovázejí slov přednášených; mohystojí
pevně a blízko u sebe; pravá obyčejně jest lehce ohnuta v ko
leně. Hlava nevztyčuje se přímo, ale skloněna jest mirně
k prsoum, pakli affekt anebo vůbec živost přednášky jinak ne
velí. Pozdvihuje-li se hlava, stranou-li se obrací anebo se hlavou
kývá, vždy jsou pohyby takové důstojny, vážny, neději se
kvapně; přisvědčuje-li k něčemu kazatel, pokyvuje mírně a
slušně hlavou, popírá-li něco, zase podobně na pravo a levo
uhýbá.

Na vehledu čili tvářnosti odrážej se, kromě mist patheti
ckých, vnitřní klid, přívětivost a skromnost. Oči zůstávají ote
vřené a k posluchačům obrácené; pohled těkavý nebo dlouho
na jediné misto upřený jednostejně chybný jest.

2. Pohybování ramen a rukou řidi se obsahem a částmi
řeči; vůbec a vesměs budiž nenucené, prosté, ušlechtilé. Když
přednáška v úvodu nebo po delšich přestávkách se klidně po
činá, když něco nizkého, zlého, špatného, zavrhování, oškli
vosť se vyjadřuje, pohybují se ramena 1 ruce v prostoře
měší, t. j. od okraje kazatelny až k prsoum. — Při poučováni,
výkladech a důkazech, při vypravování, nepřímém pathosu a
vůbec při mirném affektu... pohybuji se ramena 1 ruce v pro
stoře střední t. j. ve výšce prsou. Při mocných pohnutích mysli
pohybují se ruce v prostoře -vyšší t.j. od orsou až do výše
hlavy. Nikdy nesluší pozdvihovati rukou až nad hlavu, tisk
nouti je tuze k tělu, vztahovati je přímo; zůstávají v loktech
zahnuty, nikdy pod okraj kazatelny se nespouštěji, leč by se
v affektu mluvilo na př. o uvržení do pekla, o upadnutí do ne
štěsti, záhuby a t. p. Odmlěel-li se kazatel na chvilku, nene
chává rukou vztažených ani rozestřených,

3. O Arsti zvlášť (dlani a prstech) plati pravidlo, aby vždy
byla úplně, ale nenuceně otevřena; ruka provází slovo, nepřed
stthuje ho však ani se opozďuje za nim.
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Nejčastěji pohybuje se jenom ruka pravá. Rozdilná poloha
a rozdilné hnuti ruky naznačuje myšlénky. Ruka drži se vzhůru
dlaní a ramě vztahuje se lehce k posluchačům, jako by se jim
pravda podávala, při výkladu, otázce, vybizení k něčemu. Dlaná
dolů a zároveň vlnovitými pohyby naznačují a jako ztvrzují se
věty náučné, jistota pravdy a dokazování. Dlaň obrací se dolů a
zároveň se ruka stranou táhne, jako by kazatel odstrkovati
chtěl, když něco se popira, hani nebo se naznačuje opovržení,
odmitání, zlořečení. Drže ostří ruky před sebou ve prostoře
vyšší, vyjadřuje kazatel pochybnost a nejistotu.

Při slavném a Zivém ujišťování pokláda se 'dlaň na prsa;
při modlitbě spinaji se obě ruce ve výši prsou, a podobně také
při snažné prosbě k posluchačům anebo vyjadřuje-li se útrpnosť,
podivení nebo zoufáni. — Při modlitbě mohou se ruce držeti
rozpiaté u výši prsou, při modlitbě pohnuté povyšuji se rozplaté
ruce nad ramena. Bolesťvyjadřuje se, any ruce splaté a všemi
prsty s obou stran sevřené k dolním prsoum se tisknou, hlava
pak 1 oči buďto se sklopují nebo vzhůru se obraceji. „Radosť
naznačuje se rukama rozestřenýma a vzhůru k nebi pozdviže
nýma; podobně 1 děkování a plesáná

Obrací-li se oko ku předmětu, o němžto se mluví, na př.
k oltáři, obrazu, křiži..., hne se týmže směrem i ruka.

Všeliké hnuti ruky děj se zdlouhavě, nikdy rovnočárně,
ztuhle, vždy nenuceně, svobodně; pohybováná vlnovité a šikmé
vůbec považuje se za slušné, přirozené a vkusné.

Kromě pravé pohybuje se ťaké levá ruka; pohybování
obou jest sesilení akce a protož pamatovati sluší kazateli, aby
často a bez potřeby neužival obou rukou. Proťivy, nezáležejí-li
v jednotlivých slovech. naznačují se střídavě pravou a levou
rukou; všeobecmosť(všickni lidé, celý svět a t. p.) naznačuje se
oběma tak, že rozcházejí se od sebe. Mluvi-li se o vzrůstu, při
bývání něčeho, pozdvihují se obě ruce povlovně.

Uživá-li se jenom jedné ruky k akci, opirá se druhá (levá,
klidně a nenuceně na okraj kazatelny.

Mluvi-li se od oltáře, pohybuje se obyčejně jenom pravá
ruka, ana levá nenuceně spočívá na prsou; na konci řeči může
se 1 pravá položiti přes levou.

Vůbec budiž pohybování ramen a rukou mírné a zdlou
havé, veškerá akce při ušlechtilé prostotě rozmanitá, živá, čilá.
Snáze jest na ujmu akce častá, jest-li pouze mechanická a ne
shoduje se úplně s myšlénkou, nežli akce řídká, ale přirozená.
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4, Prsty volně k sobě přiléhají a nejsou přímo vztaženy ;
palec nemnoho se vzdaluj od prstů. Prsty oddělují se od sebe,
když se vyjadřuje ustrnuťí neb úžas, zavírají se v pěst na
označení pevného úmyslu, odhodlanosti; avšak obě tyto akce
velmi řidky jsou a jenom na okamžení. Všecky prsty ohnouti
a jenom jeden vztažený držeti nebo jim ukazovati, jest akce
vždy neslušná.

Poznámka. Náležitá péče o zachování hlasu ukládá kaza
teli, aby o rozumné otužení těla dbal, poněvadž toto 1 hlasu
prospívá, kazatel pak proměnámteploty velice vystaven jest. —
Výborný prostředek, posilniti hlasu a chrániti ho před chrapla
vošti, jest, často mluviti a přednášeti hlasitě. Pokud možná,
vystřihej se toho kazatel, aby uhřátý neb unavený vstupoval
na kazatelnu a nikdy nenamáhej se, aby nad silu svou mluvil
anebo křičel. — Těsné pásky na krku vždy překážeji, ano
1 škodí kazateli. Příliš teplé odivání prsou, rychlé vychlad
nuti, ostré a silné nápoje, dráždivé pokrmy, všeliká nestříd
mosť u požívání nápojů lihových působí v čistotu a jasnost
hlasu velmi škodlivě. Po kázaní třeba jest varovati se prů
vanu a náhlého vystydnuti; brzy po.kázaní píti jest velmi
škodlivo.

Při velmi slabém ústrojí hlasovém a dýchacím možno jest
ve chrámech malých, zachovává-li se náležitá opatrnosť, konati
úřad kazatelský. Nikdy však neodvažuj se kazatel takový do
chramů velikých anebo ku kázani pod šírým nebem; budto zá
jisté nevyhoví nebo zdraví svému velice uškodi*).

IV. Ritus přednášky duchovni.

Roucho liturgické ku zvěstování slova božiho před lidem
shromáažděnýmjest kromě rochety štola barvy denní. Na den
dušiček a na veliký pátek béře se štola černá. Řeč při pohřbu
počíná se po mši zádušní před absolucí, kazatel pak ani štoly
ani rochety neobléká**). Řeholníci vstupují na kazatelnu tak
oděni, jak podle řehole své k modlitbě chorové oděni jsou.

Jda ku kazatelně má kazatel hlavu pokrytou birretem,
jejž snimá, jde-li mimo oltář; chová-li se na oltáři tom velebná
svátost, pokleká před nim, jinak jenom se pokloňuje. Vystave

*) Srovn. Stóhř, Handbuch der Pastoralmedicin, str. 216. a sld.
**) Caerem. episc. lib. II. c. 10, 11. S. R. C. 14. června 1845.
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na-li nejsvětější svátost, zůstává přes celé kázaní zastřena.
Jest-h biskup přítomen, jde kazatel nejprve k němu, a nesa
štolu přeloženou přes ruku levou, pokleká před biskupem, lihá
ruku jeho a slovy: „Jube domine benedicere“ prosí za pože
hnáni, a když je byl obdržel a ruku biskupovu políbil, dává
štolu na sebe a jde na kazatelnu. (Byla-li by řeč při pohřbu,
nežádá požehnání.) Příznivý dojem na posluchače působí, jest
lže kazatel, prve než na kazatelnu vstupuje, na stupnich oltáře
kleče se modli.

Na kazatelnu vstoupiv odkládá birret, knihu perikop a
ohlášek a kleče modlí se, dokud zpěv lidu trvá. Piseň před
kázaním jest obyčej starobylý a má za účel vzbuditi nábožnou
a vnimavou mysl v posluchačich. Překrásná píseň česká „Otče
aš, milý Pane“ 1 svým obsahem i nápěvem výborně účelu
tomu slouží; jest Jenom přáti, aby smysl a účel jeji občas byl
vyložen a všude o správné zpívání velebného hymnu toho ná
ležitě pečováno bylo.

Po pisni povstává kazatel, ukloňuje se ku shromážděným
a pozdraviv jich slovy „Pochválen buď“ atd. dělá křiž zvolna
i nábožně, týmže způsobem říká předslov a pak vybízí k mod
ltbě, řka: „Prve nežli o těchto slovech rozjimati počneme, po
modleme se za dar Ducha svatěho“. Modlitba tato jest jednou
„Otče náš“ a „Zdrávas“ ; před nía po ní nedělá se křiž. Neni-li
předslovu, opomíjí se 1 tato modlitba. Po modlitbě béře knihu
perikop a dí: „Povstaňte a poslyšte svatých čtení, která se
čtou na neděli“ (na slavný hod, na slavnosť, na svátek). Ne
dělaje znamení křiže čte nejprv epištolu 1 s nadpisem, po té
pak dělá křiž a čte evangelium, na konci jehož libá knihu a
di: „Ta jsou slova dnešního sv. evangelia“ Jest-li epištole
velmi těžko rozuměti, čítá se pouze evangelium. Perikopy čtou
se jenom při kázanich se mši svatou spojených.

Odloživ knihu béře birret, opakuje předslov a pokryv
hlavy, ohlédá se klidně po shromážděných, nežli mluviti po
čína. Při jménu Ježiš, nejsvětější Trojice, nejsvětější svátost,
snimá birret na pravou stranu a nakloňuje hlavy. Podobně snímá
se při oslovení biskupa přítomného, primicianta, jubilanta, na
konci exordia a 1.dilu, při vzývání, modlitbě. Vystavena-li ve
velebná svátost, nepokrývá hlavy; přitomen-li biskup, má ka
zatel hlavu pokrytou.

Stala-li by se mezi kázaním nějaká výtržnosť, obrací ka
zatel pokojně zraky v tu stranu, kde někdo stále mluví nebo
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se lomoz děje. Nepostačuje-li pohled, aby výtržnosť přestala,
zastavuje kazatel na chvilku; toho jmenovitě třeba jest, když
někdo mezi posluchači omdlel anebo pro jinou příčinu někoho
z chrámu vyvaději.

Káže-h od oltáře, stoji na straně evangelia a hlavy nepo
krývá Od oltáře za mše svaté káže se před Credo hned po
evangeliu, nebo 1 na konci mše svaté po evangeliu posledním.
Káže-li celebrant před CČredo, zůstává v mešním rouchu; po«
dobně může zůstati oblečen, káže li od oltáře až po závěrečném
evangeliu. Káže-li s kazatelny, ať před Credo, ať na konci mše,
skládá kasulu a manipulus při oltáři na straně epištoly. —
Káže-li před Úredo jiný kněz, sedi celebrant v ornátu mešnim
blízko oltáře, avšak mimo stupně jeho, leč by sám biskup byl.
Sněm pražský žádá, aby se zachoval, kdež posud jest obyčej,
kázati mezi mši svatou*).

Následujicí po kázaní modlitby a ohlášky nazývají se
Pronaos; jméno to přenešeno jest na ně od mista povýšeného
před lodi**), s něhož se za starší doby vyučování pastýřské
dálo. Pronaos řidi se zákony a obyčeji diecése; v budějovické
diecési nařízeno jest, aby se kazatel modlil v čas čtyřicetiden
niho postu každou neděli a každý svátek tři božské cnostu,
pětkrát „Otče náš“ a „Zdrávas“ ***), Kromě manželství ohlašují
se padající v ten týden církevní posty, všecky zasvěcené a též
nezasvěcené svátky těch svatých, kteří lidu vice povědomi jsou
a od něho se zvláště cti; dle "obyčejů místních ohlašují se fun
dační mše, leckde i mše podle stipendií běžných. Cokoli biskup
k ohlášení nařizuje, to se i ohlašuje; jenom s povolením bisku
povým mohou se ohlašovati nařizení moci světské; ohlašování
ztrát děje se vůbec a náleží jen pamatovati, aby se dálo sluš
nými slovy.

Kde obyčej taký jest, dává kněz lidu požehnání prve
nežli s kazatelny odchází; kde obyčeje toho není, pozdravuje
slovy „Pochválen buď...“ Káže-li sám biskup anebo káže jiný
za přitomnosti biskupovy, předpisuje Caeremoniale epise. po
žehnání biskupské.

*) Ritus celebr. missam VI. 6. — Cone. Prag. Tit. II. c. 5. str. 54.
++) Vlz str. 98. a 319.

+) O slibu křestním viz str. 349.
Skočdopole, Pastorálka. 33
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S 60. Dějepisný přehled o kazatelství křesťanském.

Po apoštolich zastávali kazatelský úřad obyčejně jenom
biskupové; řidčeji kázali kněží, velmi zřídka diakoni, jmenovitě
za přitomnosti biskupa. V západní cirkvi jest sv. Augustin
prvý příklad kněze, kážiciho za přitomnosti biskupa; v církviřecképakmnohemdřivepočalikněžízastávatibiskupy© Du
chovní přednášky záležely v prvních dobách církve skoro vý
hradně u vykládání oněch slov biblických, která se četla při
slavnosti eucharistické; avšak 1 kromě oběti mešní mluvivalo
se k lidu shromážděnému. Část písem od biskupa zvolenou
předčital lektor (od 6. stoleti výhradně diakon) a po čtení ná
sledoval výklad poučný a povzbuzující

Misto, odkudž kazatel mluvil, byl cčhor (presbyterium);
biskup mluvil sedě na stolici své, kněz pak od oltáře. Asi od
4. stoleti, když kněži vůbec již kazatelský úřad konali, zři
zovala se v dolním choru povýšena lešení, ambo (pronaos),
s kterých se k lidu mluvilo “).

Ve 2. a 3. stoleti nemohlo řečnictví duchovní ještě vyni
kati; v bouřich té doby měli učitelé křesťanšti za přední účel,
vzbuzovati ku stálosti a vytrvání u víře neměně nežli ve svatém
životě, kterýž byl nejmocnější apologie náboženství křesťanského
Jiná převládající stránka tehdejšího vyučování pastýřského bylo
vyučování katechumenův a obrana křesťanské víry proti před
sudkům i pomluvám pohanským. Skvělý vzor starobylých řeči
náučných jsou katechese sv. Cyrilla Jerusalemského (7 386).

Když se bylo křesťanství obecně rozšířilo ve státu římském
a když ustála protivenství krutá 1krvavá, pozbývalo vyučování
pastýřské rázu převahou náučného a obranného; ale povaho
jevná jeho známka důvěrné a srdečně dojernné promluvy, — pro
kterouž také již Origenes je nazval jménem homlie — nikoli
neztrácela se. Nejkrásněji kvetla homlie ve stoleti 4. a 5. Nej
znamenitější vzdělavatelé jeji byli na východě po Origenovi
Efrem syrský (+378), Athanáš (+373, Řehoř z Nazianzu (+390),
Basil Veliký (+ 379), Řehoř z Nyssy (+ po 394), Jan Zlatoústý
(+ 407, Cyrill Jerusalemský, Cyrill z Alexandrie (1 444), Theo
doret z Oyru (p 459); na západě: Ambrož (+ 397), Augustin
(+ 430), Petr Chrysolog (1 450), Leo Veliký (p 461), Maximus
Turinský (T po 465). Caesarius Arelatský (7 542). K nim druží

*) Kdy kazatelny v obvčej počaly vcházeti, praveno na str. 98.
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se ještě ve stoleti 6. a 7. Rehof Veliký (7 604), Isidor ze Sevillý
(+ 636) a Ildefons z Toleda (+ 667)*).

Vedle homilie nalézáme v dobách těchto již také oby
čejnou řeč, sermo; tato však anl se neváže na jednotnost před
mětu ani na pravidelnost rhetorické formy, a jest obyčejně
jenom řeč příležitostná, zejména za podnětem velikých slavnosti
cirkevnich **).

Ve stoleti 6. a odtud dále až k dobám scholastické theo
logie klesalo duchovní řečnictví hlouběji a hlouběji. Přičiny
zjevu toho sbledávají se v dějinách o stěhování národů a jich
obrácení na víru. Největší čásť kněžstva nemohla v těch dobách
opatřiti sobě dostatečného vzdělání, a proto 1přemnohých anis to
nebylo, aby pastýřské vyučování zastávali

Za nejpřednější pomůcku sloužila tehdejších a ještě 1 po
zdějších věků kazatelůmhomiliaria, sbirky homilil patristických
v pořadě roku církevního. Nejstarší homiliare složil k rozkazu
Karla Velikého diakon Pavel (+ 799); úmysl císařův byl opa
třiti neporušené texty homilii ku čtením na cirkevnich hodin
kách ***). Později též jiní spisovali a vydávali homiliaria; v Če
chách ve:ice rozšířeno bylo homiliare biskupa Heřmana. Pře
klady homiliarii v jazycich lidu obecného nebo podobné k nim
výklady perikop vydávaly se pod jménem postilla. kteréž slovo
povstalo z rubriky v homuiliariich,že poslovech evangelia (post
ila se. verba evangeliu) čisti jest homilii tam položenou.

Nicméně také v dobách obecného převratu vyskytují se
slavní a velice vzdělaní kazatelé. Za takově počitati náleží
věrozvěsty národů germánských a slovanských, přemnohé z prů
vodců a pomocniků jejich. Beda Ctihodný (611-—130)a svatý
Bernard (1 1153) ukazují ve svých homiliich, že téměř dostihli
sv. otců ze stoleti čtvrtého a pátého.

Znamenitý' vliv na oživení a nový rozkvět duchovního
řečnictví měly scholastika a mystika, založení řádu kaza'elského
(Dominikánů) a františkánského T)Od12.—15.stoletivynikajívúřadukazatelském| Svatý
Dominik, František Serafinský, Tomáš Akvinský Antonin Pa

*) Crovn. Benger, Pastoraltheoloeie I. S 97. n. 9. III.
**) Příklady starobylého sermonnu nalézáme v římském breviáři ve čteních

2. noct. zvláště na veliké svátky.
*) Wetzer und Welte, Kirchenlexikon, 2. vyd. čl. Homiliarium.
v) Benger, Pastoraltheologie I. S 37. n. 11. II.
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dovanský, Bernardin ze Sienny, Vincenc Ferrorský, Tomáš de
Villanova, Vavřinec Justinianův, Berthold Řezenský (minorita
ve 13. stoleti), dominikán Tauler (ve 14. stoleti), Geiler z Kai
sersbergu (v 15. stoleti). V Čechách: Konrad Waldhauser, jejž
Karel IV. do Prahy povolal, Jan Milič Kroměřižský, Konrad
ze Štěkny, Matěj z Janova, Jan Hus, před nešťastným poblou
zením slavný řečník na synodách pražských.

Kazatelé doby této (12.—16. stoleti) opustili starobylou
formu homilie; na mistě této nastoupil sermo, kterýž neobme
zuje se na jeden předmět, ani pořádá obsah svůj podobně, jako
se v kázaní formy rhetorické děje. Sermo kazatelů středověkých
přihlížel k perikopě, ale nebyl výklad jeji; slova neb události
v evangeliu byly mu za podnět, aby o některých náukách po
drobněji jednal*).

Bouřemi revoluce náboženské zastavil se dalši vývin du
chovniho řečnictví, kteréž nyní po výtce zabývalo se polemikou,
přečasto až vášnivou a nedůstojnou; následek tohoto směru byl,
že v krajinách střední Evropy, kam vnikl protestantismus,
kleslo kazatelství na stupeň velmi nizký a na něm také ještě
zůstávalo, když v zemich sousednich k veliké dokonalosti se
povznášelo **).

Avšak nicméně dosvědčují dějepisné zvěsti a pozůstalá
z těch dob kázaní, že i tehdy vynikali mnozi mužové katoličtí
nad obyčejnost a všednosť, kteří směrem apologetickým a po
lemickým se berouce důkladně poučovali o pravdě katolické,
ji proti novotařům hájili, bludnosť nových náuk na světlo sta
věli, před novotami a lehkomyslnosti u věcech náboženských
důrazně varovali.. Paměti české zachovaly nám z doby před
bitvou bělohorskou jména některých znamenitých kazatelů, kteří
ve stoleti 16. a 17 působně pracovali na obhaájení pravdy ka
tolické a bojovali statečně proti vnikajicímu do Čech protestan
tismu. Z kazatelů pražských jmenuji se***): „JiříBertold Pon
čanus, kanovník a generální vikař r. 1582.—1614. "Tento na
svých kázaních důkladně jedná o pravdě katolické a dovozuje
z dějin českých, kterak byly Čechy šťastny, dokud přidržovaly
se pravé cirkve kterak ale uvedeny v neštěstí skrze husitství

*) Kázaní Petra Škargy namnoze mají tuto formu.
**) Sehleiniger, Das kirchliche Prediotamt, str. 24.
*£) P. Josefa Svobody T. J. pojednání „Die Kirchenschliessung zu Klo

sterorab und Braunau“ ve 3. seš. „Zeitschrift fiir katholische Theologie“ r. 1996.
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a jiná kaciřství. Tato methoda se potkávala s dobrým prospě
chem a protož 1 následovali ji též jiní kazatelé, jako: Dr. Jam
BRaš,Dr. Bartoloměj BRotlender, Dr. Ondřej Kokr. Kromě těchto
ještě vynikali ve chrámě sv. Vita: kanovník Dr. Arsenius z Rad
busy, jejž současný spisovatel nazývá „zelotes religionis catho
licae, sui temporis haereticorum terror, concionator nervosissi
mus“; Dr. Šimon Brož, Dr. Christofor Milleder „veliký chvalo
řečník čistoty“, a Dr. Jan CťiborKotva, znamenitý pro své řeči
1 pro politické působení ve prospěch dynastie habsburské. Jam
Locika Domažlický, farař u sv. Mikuláše na Starém Městě praž
ském vydal tiskem Kázaní o utrpená Krista Páma, Oposledním
soudu a některá jiná (v Praze r. 1618.) která, jakož Balbin
piše, té doby velmi chválena byla *“). Kromě Prahy vynikali:
Dr. Bartoloměj Flaxius, děkan v Litomyšli, potom vwPlzni,
Adam z Vinmoře,farař Krumlovský, Daniel Hájek, farář v Lito
myšli, Dr. Martin Pfeiffer, farář v Kadani, Valentin Ceykam,
farář v Duchcově, Dr. Damiel Hessel, farář v Jindřichově
Hradci, Martin Strakonický, farář ve Strašeni. Ze řádu jesuit
ského (uvedeni do Čech r. 1555.) vynikali na kazatelnách:
Václav Šturm, P. Wolfgang. Alex. Vojt, Jan Suchý, Mich.
"Tolmaier, Vojtěch Chanovský.

V Polsku, Italii, Francii a Španělsku dosáhlo duchovní
řečnictví od 16.—18. stoleti dokonalosti posud nebývalé ; forma
rhetorická zobecněla a na vrch dokonalosti uvedena byla. Cirkev
polská honosila se v 16. a 17. stoleti slavnými kazateli, mezi
nimiž obzvláště vynikají: Wujek (+ 1697) a Petr Skarga
(+ 1012). Země románské měly v této době výborné kazatele,
mezi nimiž nehynouci památky zasloužili Pavel Segneri (+1696.)
v Italii, Ant. Vieira (p 1697) v Portugalech, Jan z Avilly
(+ 1569.) ve Španělich. Dobu každého z mistrů těchto předchá
zely a následovaly celé školy dobrých kazatelů, kterýmiž du
chovni řečnictví důstojně a s velikým prospěchem lidu věřícího
pěstováno bylo. — Nejkrásněji rozkvetlo kazatelství ve Francii;
Bossuet (biskup z Meaux + 1704), Bourdaloue (Jesuita + 1704),
Flechier (biskup z Nimesu + 1710), Fenelon (arcibiskup
z Cambray + 1715), Massillon (Oratorian, později biskup Cler
montský + 1742) zůstanou na vždy velikými vzory kazatelů.
Ještě dlouho po nich měla cirkev francouzská hojný počet vý
borných kazatelů, vzdělávajících se dle vzoru výše jmenovaných

*) Kobrův Slovník náučný sv. IV.
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mužů, slavených po celé Evropě; avšak čim dale 18. stoleti
se klonilo přes polovici svou, tim vlce také klesalo kazatelství“).

Velikosť kazatelů výše jmenovaných záležela ne pouze
v dokonalosti rhetorické formy, ale také v důkladnosti obsahu ;
zaklad jeji bylo důkladné vzdělání vědecké a neůhonnost života.
Poněvadž ale u přemnohých násladovniků jejich základu toho
se nedostávalo, a směr ratlonalistický dále a dále se rozžiral
ve třídách vzdělanějších, po městech vůbec a také v ducho
verstvu (gallicanismus, illuminatismus): nemohla pouhá forma
pijak postačovati, aby duchovní řečnictví zachovalo svůj po
svátný ráz asvoji moc, kterouž mu dáti může jediné duch cir
kevní a čistá pravda evangelická. Veiebnosť a mocnosť, ve
kteréž uměli představovati křesťanskou pravdu velici mistři,
přecházela u jejich napodobitelů v jalovou nabubřelosť, pro
formu zanedbával se obsah a lidu podávaly se, na mistě vážné
pravdy v rouše prostém, pěkně stylisované řeči, kteréž nejen
na pevném základu víry nestály, ale i zjevně od církevní náuky
odstupovaly. Historikové kazatelství polského velice žalují na
škodlivé následky, kteréž za sebou táhla vášnivá touha mužů
schopných 1 neschopných, psát a přednášeti kázaní dle vzorů
francouzských **). Podobně bylo také v jiných zemich, ač lichékrasomluvectvínikdetolikneopanovalojakoveFrancii.| áž
nosť a církevního ducha zachovali úřadu kazatelskému ještě
také v poslednich desitiletich 13. věku, kromě ctihodných mužů
některých, zvláště kazatelé mistonářští ve Wrancu a v Italil.

V Německu a ve vlastech našich neshledáváme v době
této jmen, ježto by vedle mistrů polských a romanských po
stavena býti mohla. Čas od r. 1648. až do polovice věku 18.
stol. počitá se za nejsmutnější dobu posvátného řečnictví v Ně
mecku ***) a Rakousku, v Čechách již od r. 1620+). Bezuzdá
obraznosť, nedůstojný vtip, titěrnosť, zhrublá a nevkusná forma
snižovaly slovo boži a překážely působnosti jeho. Nejpřednější
representant doby tě a ducha toho jest Abraham a sancta
Clara (Augustinian, od r. 1669. dvorský kazatel ve Vidni, kdež

*) Schleiniger I. c.

**) Wilezek, Pastoralna. Tom. I. 261.

*) Benger, Pastoraltheologie I. $ 37. n. 20.

+) S výjinkami čestnými mezi kazateli, kterých dotěeno na str. 348.
a 349.
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+ r. 1709.) Že způsob tento i v Čechách byl oblíben, lze již
dle názvů Ssouditi pod kterými tištěna kázaní jednotlivá
1 celé sbirky“).

„Kázaní z toho věku nesou na sobě tento ráz“ (úplná po
kaženosť chuti literární), „podobajice se často více hádankám,
nežli náukám viry a mravnosti a jsouce namnoze slohem nedů
stojným, ač někdy dosti jadrným sepsána“ **). "Této doby nej
vice v obecnou známost vešii: Bohumir Bilejovský, Fabian
Veselý, Antonin Kelský, Leopold Fabricius, Antonin Koniáš.
V druhé polovici 18. stoleti aspoň v tom již k lepšimu obraceti
se počalo kazatelství, že důstojnější a čistější mluvy dbalo, ač
kázaní z doby této duchem nekatolickým valně porušena jsou;
obojí tato známka jest věrný odlesk doby, v kteréž novověka
literatura německá dle vzorů francouzských rozkvetla, duch
rationalismu pak i z Francie vnikal i doma horlivě byl pě
stován, maje úrodnou půdu v protestantství.

Také v Čechách počal ku konci 18. stoleti půdy nabývati
lepši vkus a probudilá uvědomělost národní blaze působila 1
v kazatelství. Dovoleno-li souditi dle vydávaných tiskem du
chovnich řeči, stal se v oboru tom veliký pokrok, aspoň od let
dvacátých věku našeho, ač nelze popřiti, ž3 namnoze pře
kládala se kázaní německá. Znalcům literatury české povědoma
jsou tiskem vydaná dila homiletická před r. 1848. a z doby
novější. Jména: Rychlovský, Jirsik, Sláma, Zahradník, Řehák,
Daneš, Štule, Havránek, Ondrák, Em. Doležal, Kulda, Černohouz
požívají na poli homiletickém až posaváde pověsti dobré, dilem
1 výborné. Positivný základ církevní, kterýž u vědě k.tolické
vrch obdržel, zrači se ovšem také v kazatelstvi. A toto bude
svoji úlohu tim zdárněji konati, čim upřimněji duchovenstvo
1 lid ku katolické cirkvi přilne; historie zajisté ztvrzuje pravdu,
že duchovni řečnictví jeden krok drží s obecným duchem a ži
votem lidu 1 kněžstva katolického a tim krásněji rozkvetá,
čím svědomitěji dbá kněžstvo na pokynuti a zákony cirkve,
čim dává se vice voditi duchu cirkevnimu, kterýž jediné jest
pravý duch křesťanský. Duše posvátného řečnictví jest, jakž
pěkně di Chauteaubriand, víra.

—SB+

. *) Viz Jungmannovu Historii literatury české (od r. 1949.) str. 300—315.
Spachtovu Homiletiku I. 23—48.

7) Spachta I. c. str. 24.


