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S 61. Podstata pravého s Bohem obcování.

Člověk pro Boha stvořen jest, aby jej miloval, jej ctil a
jemu sloužil, jemu se všecken oddávaje a poddávaje, vůli jeho
za pravidlo života svého maje, takto se lásky a milosti jeho
po všechen čas vezdejšího života hodna čině a v lásce této
maje i záruku blaženého s Bohem obcování na věčnosti.

Zaklad všeho s Bohem obcování (communio cum Deo)
jest pravé poznání Boha i jeho vůle, jest subjektivně nábo
ženstvi člověka; v kterém člověku jest náboženství kvasem a
ředidlem duchovního života, ten žije v obcování s Bohem na
zemi, vzdělávaje se k obcování věčnému v nebi.

Podstata blaženého s Bohem obcování v tom záleži, že
Bůh snižuje se k člověku a milostiv mu jest, tento pak oddává
a poddává se Bohu, původa svého v něm poznávaje a po něm
jakožto posledním cili svém toužeje, lásku a milost jeho, a
takto jej samého za vrchol svého blaha maje.

Oddání se člověka veškerou bytosti svou Bohu, -jakožto
nejvyššímu Pánu, jest nejen oběť ducha, modltíba a poslušnost,
nýbrž také oběť věci, kterými člověk vládne, oběťvnější aneb
oběť v užším a vlastním smyslu. Člověk obcuje s Bohem skrze
oběť a modlitbu.

Touha po blaživém obcování s Bohem jest člověku vro
zena. Před pádem svým byl člověk v obcování s Bohem; jsa
povýšen ve stav nadpřirozený, měl Boha přítomného, 1 skrze
smysly poznatelného, požival jeho lásky, byl v ní blažen a
vedle poznání svého tak Bohu se oddával a poddával, že vůle
jeho za jedno byla s vůlí boží, život jeho stálá oběť a mod
litba chvály, dikův a důvěrných proseb.



Po pádu snažil se člověk, maje zaslíbení o Vykupiteli,
udržovati obcování s Bohem skrze vnitřní a vnější oběť, kte
rážto nyní také byla krvava, smírná, pro vědomi viny a hři
chu, oběť náměstná, v kteréž obětovaný předmět zastupoval
člověka hřišného, trestu hodného a do budoucnosti ukazovaí
k tomu, kterýž ustanoven za Beránka, aby sňal hřichy světa.
Ani v nejhlubším poblouzení svém, v pohanstvu, nepřestal
člověk toužit po spasném obcování s Bohem a domáhati se
milosti jeho, ano i pohan žádal miti Boha mezi lidmi bytují
ciho, smyslům přistupného. Pozbyv pravého poznání o Bohu
dělal sobě modly, ctil je obětmi a modlitbami, aby lásky je
jich dobyl, je sobě milostivý učinil; plesal, kdykoli v pověrách
svých nalézal důvody k naději, že Boha smiřil, jej sobě na
klonil a milostiva učinil; domnival se, že důvěrně zachází
s bohy svými a tito s ním, požívaje z těch obětí, kteréž jim
přinášel.

Touha srdce lidského po obcování s Bohem přitomným,
oku postižitelným, naplňovala se v lidu israelském, že v oblace
na slitovnici měl viditelné znamení skutečné přitomnosti boží,
záruku jeho lásky, jeho milosti a všech jeho zaslíbení. Oběti,
modlitby a hody obětní udržovaly obcování s Bohem, budily
v srdcich bázeň Boha spravedlivého, důvěru v milosrdného a
dobrotivého, naplňovaly posvátnou radosti, že Bůh rozbil sobě
stan mezi iilem svým a učinil se Bohem jejich.

Kristus, kterýž přišel napravit, co hříchem porušeno, na
vrátil člověku pravé poznání Boha, poznání pravého a jediného
cile, obnovil původní poměr mezi Bohem a lidmi, navrátil jim
1 přítomnosť Boha živého. Bydlel zajisté mezi lidmi skutečně,
podstatně a viditelně ve spůsobě člověka a stále bydli ve spů
sobě chleba a vina v eucharisti? Bohu za oběť ustavičnou po
dávaje tělo své a krev svou, zároveň i člověku hody stroje
z oběti této, aby obcování jeho s Bohem plné bylo a spasitelné,

V eucharistii žije Kristus jako kněz na věky podle řádu
Melchisedechova, aby prostředkoval obcování lidstva s Bohem ;
oběť jeho převyšuje oběti staré, pro ni oblibuje si Bůh odda
nosť a poddanosť člověka, všelikou oběť vnitřní a vnější. Usta
vlčná tato přítomnost jeho jest poslední čásť oběti Boha vtě
leného, jest koruna vykupitelského dila, kteréž takto v celosti
své ustavičně se nám předvádí a za podil dostává. V euchari
stil jest Kristus oběť za jednoho každého, aby každý sobě do
sahoval, čeho na kříži všem dosaženo jest. A protož eucharistie
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jest opravdu střed, zároveň ale také jediné působný prostředek
všeho s Bohem obcování skrze oběť a modlitbu.

Na místě Kristově prostředkuje všeliké obcování s Bo
hem církev jeho skrze nejpřednější části kultu svého, skrze vý
kony pocty boží — eucharistiů a modlhíbu. Křesťan obcuje s
Bohem za prostřednictvím cirkve a skrze Ježiše Krista, připo
Jjuje-li se k cirkvi a Kristu přebývajicímu mezi námi, druží-li
se k oběti Kristově a hodů jejich se účastní, provázi-li usta
vlčnou Kristovu oběť nábožnými modlitbami podobně jako cir
kev čini. Takto i povinnou čest Bohu vzdává, milosti a od
puštění dochází, jeho srdce naplňuje se posvátnou radosti a
veškerá cirkev bojovná podobá se cirkvi oslavené, ježto shro
mažďuje se kolem Beránka, „kterýž byl zabit a vykoupil nás
krvi svou Bohu ze všelikého pokolení a jazyka 1ilidu i ná
rodu a učinil nás Bohu našemu královstvím a kněžími“ *).

+) Zjev. 5, 9. 10.



Hlava I

Obcování s Bohem skrze eucharistii.

S 62. Význam eucharistie v životě církve katolické.

Eucharistie jest oběť a svátost, Kristus obětuje se na ol
táři Otci svému nebeskému a přebývá tu jako ustavičná oběť
mezi lidem svým, aby za pokrm, posilu a lékařství byl těm,
kteréž vykoupil, chtěje z nich učiniti národ Bohu milý, ke
službě boží v duchu a v pravdě a ku věčné blaženosti po
volaný.

Tajemství těla Kristova i krve jeho jest vlastní životný
princip katolické cirkve a všeho života 1 působení jejiho; bez.
něho byla by se cirkev tato nikdy nerozšiřila, poněvadž by
bez ni byla bojovati nemohla proti mocnostem zemským a dá
belským ; v tu hodinu, v kterou by přestala mezi lidmi se na
lézati eucharistie, přestala by na zemi také katolická cirkev.
Tajemstvi toto jest ohnisko všeho života náboženského, vlastně.
a pravě katolického u laikův i kněži, jest duchovní slunce, kte
réž osvěcuje a zahřívá veškeré království boží na zemi; jest.
oběť Bohu jediné milá, nevývažný zdroj všech milosti (eucha
ristia); působi nejužší spojení s Kristem (communio); jest po
krm lidu vyvoleného na cestě ku věčnosti (viaticum); jest věže
mocná, v Které všecka cirkev má bezpečnou záštitu; zdroj a.
zbraň, kterouž bylo cirkvi možno poraziti veškerý blud a za
chovati sobě až do této chvile čistý názor o Bohu a pojem o
skutečné mravnosti. Po všecky věky byla to eucharistie, kteráž
cirkvi dávala svaté, kteráž kněžstvo i laiky, jednotlivce i spo



lečenstva rozněcovala ku podivné a světu nepochopitelné obě
tavosti, ke skutkům vznešené, nadpřirozené lásky, podniknu
tým a hrdinskou myslí dokonaným na oslavu „boži, na spásu
lidi, na ulevení a odklizení obyčejných a mimořádných běd a
svízelů lidských. Co velikého v cirkvi po všecka stoleti jest
vykonáno, to všecko s eucharistii v nejužším styku a spojení
stálo a ještě stojí. A kdyby jiného důkazu nebylo, že církev
má v tomto tajemství veškeru moc a silu svoji: zuřivý boj,
kterým haerese a bezbožectvo hned od počátku cirkve zvláště
na mši a svátost oltářní nepřestává dorážeti, násilím a lsti od
ní odvádějíc, posměchem ji v lehkosť uvádějic a nejostřejší své
šipy na ni metajiíc, — zuřivý boj tento sám svědectví dává,
že protivníci boži tuto shledávají nejmocnější překážku svých
úmyslů, nejpevnější hradbu kolem města božího, kolem viry
katolické a křesťanských mravů.

A co veškeré cirkvi jest eucharistie, totéž ovšem 1 jest
jednotlivým osadám a jednotlivým duším. Všecken náboženský
život osady konečně v tom záleži, že tato ke Kristu, obětují
címu se ustavičně a přitomnému ustavičně, obraci zraky své,
že pastýř 1ovce vynasnažují se věrně, aby na nich nescházelo,
proč by Kristus také v srdcich jejich bytoval a živ byl.

Vedle toho, jak živa jest víra v eucharistii a jak velika
jest k ni nábožnosť na osadě, bude také náboženský život 0
sady. Jako země podle rozdilné vzdálenosti své od slunce na
bývá od něho světla, tepla a plodné sily: tak podobně osada
každá bude v náboženském a mravném stavu svém rozdilna
podle toho, jak duchem na blízku jsou velebnému tajemství
těla Kristova pastýř a ovce. Stálá přítomnost Kristova jest
každé osadě za nejmocnější pohnutku, aby všickni ve svaté
bázní chodili, vědouce, že Pán i Spasitel jejich mezi nimi pře
bývá, v posvátnou jednotu je všecky váže, dohližitelem, pomoc
nikem, správcem a soudcem jejich jest. Na které pak osadě
pastýř a ovce zůstávají chladni, zanedbávajíce v sobě živiti
posvátný oheň víry, uctivosti a lásky k velebnému tajemství
chrámu svého, s tupou nevšimavosti chodice mimo chrám tento
a podobně také vstupujíce do něho a odtud vycházejíce: tu
všecken náboženský život jenom zdánlivý jest, bez ducha
1 pravdy. Kristus sice i na tuto osadu přišel ke svým, ale oni
nepřijimaji ho a protož také nedostává se jim od něho moci
býti syny božími, svatou jednotou a rodinou, v kteréž by se
Bohu zalibilo a kteráž by u veliké jednotě církevní byla údem
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životní silou lásky oživeným. Osada, na kteréž v srdci pastýře
1 ovci nehoři věčné světlo viry v tajemství oltářní, světlo lásky,
uctivosti a vděčnosti k němu, nemůže prospivati křesťanskou
kázní v rodinách, ve chrámě a vůbec v životě domácím a po
spolitém, chrám jeji zůstává neozdobený a zanedbaný, služby
boží nekonají se důstojně a velebně, všecken náboženský a
mravný život umdléva vic a vice. A nelze, aby jinak bylo;
neboť všecken náboženský život jednotlivých duši a osad jenom
tak prospivati může, když pastýř uči a vede ovce své a tyto
se učiti a voditi dávají, kterak by všecko duchovní a pozemské
konání jejich v Kristu se počinalo a zase k němu směřovalo.

Eucharistie, jakožto tajemství těla Kristova i krve jeho,
jest oběť nového zákona a spolu 1 nejvzácnější ze sedmi svá
tosti od Krista ustanovených; protož 1 pastorální náuka o
eucharistii ve dva oddíly se rozpadá, nejprv jednajic o novo
zákonné oběti, pak o svátosti oltářní.

Oddíl I. Eucharistická oběť.

8 63. Oběť nového zákona.

Čeho nižádné oběti pohanské, ani oběti ve zjeveném ná
boženství starozákonném spůsobiti nemohly, spůsobila oběť
Kristova na křiži*). Skrze oběť tuto krvavou a ve starém zá
koně jenom předobrazenou dosti učiněnojest touhám a potřebám
člověka hříšného, jakož i povinnostem člověka k Bohu. Na
křiži zajisté se dokonalo smiření, na kteréž ukazovaly oběti
krvavé po všem světě, tu vzdána jest Bohu neskončená oběť
chvály, dikův a proseb.

Dle ustanovení Kristova při poslední večeři trvá a bude
až do skonání světa trvati oběť jeho v cirkvi podobně jako
všecka ostatni jeho činnost vykupitelská; příčiny zajisté, pro
kteréž přirozenosť lidská pudí člověka k obětem ze statku jeho,
aby doplnil a dovršil obětování sebe, ježto se v pravé modlitbě
zavirá, a příčiny, pro kteréž nařídil Bůh náměstnou oběťkrvavou
na smíření, stále trvají a trvati budou, dokud člověčenstvo
samo v nynějším stavu svém potrvá.

*) Cone. Trid. sess. XXII. c. 1. — Secreta ve mši Dom. VII. p. Pent.
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Pojmenování oběti novozákonné jménem missa, mše svatá,
zobecnělo v cirkvi katolické do času Rehoře Velikého. Odvo
zuje se od „missio“ neb „dimissio populi“ rozpuštění lidu,
kteréž v nejstarších dobách bylo dvojí: katechumenův a věřících,
odkudž 1 rozdil mezi mši katechumenů (missa catechumenorum)
a mši věřicich (missa fidelium).

Mše svatá jest skutečná oběť.K podstatě oběti náleží zma
ření (exinaniti0); při oběti mše svaté maři sebe sama Kristus;
jsa totiž přítomen pravým tělem svým a celým člověčenstvím,
vzdává se všeliké činnosti přirozeně a jenom jako pokrm duší
nalézá se ve spůsobě chleba. Jest tu tedy pravé zmaření sebe,
exinanitio, immolatio. *)

Poněvadž Kristus sebe obětoval, sebe věřícím dal, náměstky
své zmocnil a jim za povinnosť uložil, obnovovati stále tuto
oběť jeho, — jest mše svatá: oběť Kristova, oběť církve, oběť
kněze. Kristus zajisté oběť tuto ustanovil, propůjčuje ji moci
a působnosti, dává sebe za obětní dar, obětuje sám skrze vi
ditelnou službu náměstků svých, obrací veškerý úkon obětní
na oslavu boži a smíření naše s Bohem **).

Mše svatá jest také oběťcírkve. Svatá obec věřicích zastou
pena jest při oltáři vyslancem svým, obětuje skrze něho dar
obětní a pod symbolem oběti, ježto se promění, obětuje i sebe
a v modlitbách obětníchvyjadřuje určitý úmysl, kterých darův
a milosti dosáhnouti žádá skrze svatou oběť tuto celé jednotě
vůbec a jednotlivým členům obzvláště. — Mše svatá jest také
oběťkněze. Kněz obětujici obětuje jakožto zástupce Kristův,
jménem jeho, jakožto vyslanec veškeré cirkve a také za svoji
osobu, pro kterouž příčinu jest také podil jeho v užitcich oběti
mnohem větší, nežli podil ostatních věřících, kteři se úkonu
svatého sůčastňuji svou přitomnosti, posluhováním anebo též
podánim oběti hmotné (stipendia).

V oběti mše svaté má veškerá církev prostředek, jimžto
1 povinnostem člověčenstva k Bohu i nejvážnějším jeho po
třebám duchovním dokonale vyhovuje. Jsouc dokonalá oběť po
cty, chvály a diků, jest mše svatá vrchol veškeré pravé boho
služby ; pro neskončenou velebnosť a důstojnost Syna božího,
kterýž tu oběti 1 knězem býti ráči, jest mše svatá i nejbezpeč
nější záruka, že dosáhneme pokoje a milosti u Boha, a protož

*) Gihr, Das heilige Messopfer.
**) Conc. Trid. Sess. XXII. c. 2. de sacrif. missae.
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pravá oběť smirná i prosebná, eucharistia, oběťeucharistická, —
zdroj milosti a požehnání pro živé 1 mrtvé.

Ve mši svaté soustřeďují se a ritem jejím představují se
postupem roku cirkevniho všecka tajemství života a vykupi
telského dila Kristova. A poněvadž ve mši sv. zvláště se před“
stavuje dokonané na křiži vykupitelské dílo Kristovo, jest mše
svatá střed, srdce a duše veškeré bohoslužby.

a) Ve mši svaté soustřeďuje se všecka Bohu vedávaná
úcta; příroda i umění snášejí na oltář nejlepši svoje výtvory
k uctění Boha bezprostřednému i prostředečnému (skrze uctění
svatých).

Mše svatá jest i nejvice působný prostředek, povzbuditi
a oživiti úctu k Bohu v srdci člověka, povzbuditi k ná
božné modlitbě, poněvadž ona jest nevysychavý pramen sva
tých myšlének a nábožných citů, po každé znova občerstvujic
ducha 1 srdce.

b) Mše svatá jest i nejpřednější mezi liturgickými úkony
milostidárnými. Ona zajisté obnovuje Kristovu oběť na kříži,
tento původní a jediný zdroj všech milosti, a protož i sama
dobře slouti může zdrojem úkonů milostidárných, — svátostí
a svátostin. Svátosť jen určité milosti uděluje a jen přijimateli,
mše svatá všecky milosti a všem, ač nepůsobí odpuštění hříchů
ani určité milosti svátostné tak přímo jako svátosti. Podobně
i svátostiny se mši souvisi, z této nabývají moci a působnosti.
Mše svatá dobře nazývá se zdroj, svátosti a svátostiny pak po
tokům a potůčkům se připodobňují, kterými spása se rozlévá,
voda života přitéká na všecka mista, ke všem věřicím*;.

c) Mše svatá jest velikého významu pro křesťanskou cnosť
a dokonalost, poněvadž jest výborná škola a bohatý zdroj kře
stanské obětavosti a hrdinného sebezáporu, bez kterých pravé
a pevné cnosti není; připominátě a představuje křesťanu oběť
Kristovu, oběť celého života za vzor a za předmět nejvyšší
úcty a vděčnosti jeho, za přiklad, jehož následovati jest po
vinen, kdo za Kristem přijiti chce **).

d) Mešni obětí doplňuje i dokonává se lidská modlitba,
kteráž jest obětování se člověka Bohu. Křesťan může a povi
nen jest nejen s Kristem se modliti, ale též obětovati, k oběti
jeho se připojiti, oběťpřinášeje ne toliko vně scirkví a s knězem,

*) Gihr, l. c. str. 188.
**) Gihr 1. c. str. 192.
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ale také sebe samého dávaje za oběť, uznávaje a vyznávaje, že
jemu nenáleží svrchováná samostatnosť, samovláda a neod
vislosť, vinna se dávaje, a že dostatečnosť jeho jenom z Boha
jest, uznávaje skroušeně a vděčně.

Skrze oběť Kristovu v církvi každému možno jest, aby nej
přednější mravné povinnosti lidské: klaněti se Bohu, dosti učimiů;
močno jest mu také, aby nejváčnější potřeby duše své opatřil. A
protož, obnovujic bez ustání oběťKristovu po veškerém světě *),
koná cirkev nejpřednější úkon povolání svého.

Pro velikou důležitost a velebnosť oběti mše svaté jest
cirkevní zákonodárství o tomto svatém úkonu daleko určitější
nežli o kterémkoli jiném. Kdežto při soukromých pobožnostech
přeje církev svobody zbožnému výlevu srdce a zvláštní povaze
náarodův 1 zemí; kdežto při svěceninách, ano též při samých
svátostech trpi některé zvláštnosti a vedlejší obřady: jest do
podrobna předepsán i nařízen veškerý způsob, kterým se oběť
mešní koná, vyloučeny a přísnězakázány jsou všeliké odchylky
(krom některých zvláštností povolených starobylým řeholim a
některým chrámům), vytčeno jest i nejmenší hnuti, spůsobilosť
tělesná 1 duchovní a náležitá disposice obětujicího podrobně
udána, předpisové o ni počítají se k nejvážnějším zákonům
disciplinárnim,

Podobně též při žádném úkonu bohoslužebném nepř-d
pisuje se lidu věřícímu kázeň tolik přibližejici ke všemu vněj
šimu chování a vniternému smýšlení, jako jest kázeň při mši
svaté ; na účastenství lidu v bohoslužbě liturgické neklade se
nikde tolik váhy, jako na účastenství ve mši svaté, ježto po
loženo jest za nejpřednější Bohu milý skutek náležitého svě
cení dnů svátečních.

Vykládajíc náuku o mši svaté se stanoviště církevní praxe
jedná bohosloví pastýřské 1. o spůsobilosti a disposici kněze,
2. o podstatě oběti mešní a užitcích odtud plynoucich, 3. o
předpisech liturgických stran mista ačasu mše svaté, 4. o vše
obecných předpisech stran ritu mešního, připojujic jeho výklad.

*) Malach. 1. 11.



Článek 1. Spůsobilosť a disposice kněze.

S 64. Spůsobilosť nadpřirozená a přirozená.

1. Skrze řádnou ordinaci nabývá kněz na celý svůj život
nadpřirozené spůsobilosti, aby oběť nového zákona v cirkvi
platně konati mohl. Spůsobilosťk obětování jest nejpodstatnější
a nejvyšší částka moci kněžské, ano ve spůsobilosti této zavirá
se i spůsobilost ke všem úkonům posvátným, co jich v církví
nařízeno jest na uctění Boha a k posvěcování člověčenstva;
jediné se smrti přestává tato nadpřirozená spůsobilosť ku plat
nému obětování, jinak ani největší hřichové nemohou ji zma
řiti neb umenšiti.

Aby se tato nadpřirozená moc dobrým řádem vykonávala,
zmocňuje biskup každého nově vysvěceného kněze zvláštní li
stinou (Facultas et licentia celebrandi), aby podle ritu kato
lické cirkve nejen platně, ale i právně (licite) užival moci
nabyté skrze řádnou ordinaci. Oprávnění toto má svoji platnosť
jen v diecési biskupa, kterýž ho udělil; a pokud kněz k ni
žádnému chrámu připsán není, může biskupského povolení uží
vati také v diecési této jen s povolením a vědomim správce
chrámu, v kterém oběť Konati chce.

Jakkoli nadpřirozená spůsobilosť k obětování nemůže nijak
pominouti zase, nicméně má biskup 1 právo i povinnosť, aby
pro důležité přičiny zastavil skutečné vykonávání moci kněžské
u jednotlivců buďto na celý jejich život anebo na čas. Toto
zastavení nadpřirozené moci děje se buďto na pokutováni viny
kněze samého, buďto na pokutování lidu některé země, krajiny
neb určitého mista. Pokud se zastavení moci kněžské týče osoby
kněze a jest pokuta za provinění jeho, nazývá se buď excom
munikace, nebo suspense neb interdikt osobni; pokud jest po
kuta zemi nebo mist, nazývá se interdikt mistní. Všeliké vy
konávání moci kněžské od těch, kterým zapovězeno bylo, jest
platné sice, ale nenáležité a hříšné (illicitum).

Aby mravná jistota byla, že každý, kdož úkon obětní
koná, skutečně nabyl spůsobilosti nadpřirozené a že tato vý
rokem řádného soudce zastavena není, nařizují zákonové cír
kevní, aby cieí kněží nebyli k výkonům posvátným připouštěni,
leč by se prokázali poručným listem (literae commendatitiae)
biskupa svého*). Obecné ustanovení toto určitěji provésti náleží

*) Cone. Trid., Sess. XIII. c. 16. Ref.
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biskupům jednotlivých diecésí nebo církevních provincii. Sněm
pražský od r. 1860) ustanovuje v této příčině: „Správcové
chrámů bděte, aby ku sloužení mše připouštění nebyli toulavi
neznámí nebo jinak podezřeli kněži světští a řeholní, kteří by
se vykázatl nemohli vysvědčením svých představených. (Cizi
kněži, opatření náležitým a ne nad dobu jednoho roku starým;
vysvědčením, mohou několikráte sloužiti z povolení farářova:
avšak obmýšleji-li déle přebývati, jest jim obrátiti se k bisku
povi, a v krajinách od biskupského sidla vzdálených, věc-li
jest pilná, k biskupskému náměstku (vicarius foraneus), kterýž
podle uznání bude moci na čas povoleni dáti, dokud by ne
došla odpověď biskupova. Chtějí-li cizi kněží stálé obydli sobě
v diecési zvoliti, náleží jim požádati biskupa za povolení ke
mši (licentia celebrandi).

Biskup nemůže nižádnému knězi zábraňovati nebo zapo
vidati sloužení mše svatě, leč by platnou příčinu měl. A po
dobně také farář může cizímu knězi zabrániti, jenom když by
nějak podezřelé bylo vysvědčení jeho nebo když by z chování
jeho vysvítalo, že nehodný jest**).

2. Kromě výroku řádného soudce může také meschopnosť
(nespůsobilosť)přirozená, tělesná nebo duchovni, zbavitl práva
ku sloužení mše svaté.

Spůsobilosť přirozená jsou jistě vlastnosti, kterých třeba
jest knězi, aby právně vykonávati mohl moc nadpřirozenou.

a) Sem náleží nejprve lačnosť (jejunium naturale), kterouž
velmi přisně nařizují zákonové církevní, zavazujice kněze, aby
se. od půlnoci všeho zdrželi, čeho se koli na způsob pokrmu
nebo nápoje požívá, byť ilékařství bylo***). Za prvou z příčin,
pro které tento zákon jest vydán již v dobách nejstarších, platí
uctivosť k nebeskému pokrmu.

Výjimkou může konati mši svatou kněz nejsa lačen,
když teprve při užívání spůsob znamená, že na mistě vína byl
vody do kalicha nalil a nyní znova konsekruje; pokračuje-li
ve mši, kterouž jiný kněz byl počal, avšak po konsekraci za
staviti nucen byl; když by teprve po konsekraci vzpomněl, že
a

*) Tit. III. dc. 2. str. 77.
**) Cone. Ep. et Reg. 17. pros. 1839.

*eF) Rubr. miss. de defect. IX. 1—Ď5.— Stran lačnosti k jitřní o váno
cích prohlásil Lev XIII. v indultu „pro basilica Lourdensi“ 26. února 1886
aby kněz aspoň čtyři hodiny před touto mší nepožil pokrmu nebo nápoje.
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již není lačen, anebo také před konsekraci by sobě toho vědom
byl, ale bez pohoršení jemu nelze mši zastaviti a oltář opustiti *).

b) Obětujici budiž tělesně schopen, aby všecky obřady ná
ležitě vykonati mohl v té postavě, v kteréž podle rubrik ná
leži. — Některé nedostatky a vady tělesné mohou kněze uči
niti úplně neschopna k obětování mše svaté, pro jiné zase po
třebi jest mu dispense. Takové jsou: veliká slabosťzraku aneb
úplná slepota; mnemožnosť,vytrvati stoje; omrzačení anebo
ztráta některých údů potřebných; veliké třesení rukou neb
těla vůbec.

Kněžim velice slabozrakým a mevidomým jest možno do
sáhnouti povolení, aby každého dne sloužili votivnou mši o Panně
Marii ; ve dni, v kteréž dovoleny jsou vůbec votivné a zádušní
mše soukromé a v den Dušiček jest jim na vůli dáno, sloužiti
-dle formuláře votivního de B. V. Maria anebo de Reguiem
(podle čtvrtého formuláře „In missis guotidianis defunctorum“).
— Na boží hod vanoční jenom jednu mši sloužiti mohou. (8.
R. C. 11. dub. 1840 ; 22. dub. 18606.)

Povolení toto dává stolice apoštolská (biskup je dáti může,
jest-li k tomu výslovně zmocněn) slabozrakým na tři léta,
slepým do smrti. Oslepl-li slabozraký kněz úplně. jest mu třeba
indultu nového (S. R. C. 16. března 1805), kterýž dává se jen
s tou podmínkou, aby nevidomý měl po každé assistenta (S.
R. ČC.12. dub. 1823), a pokud možná, sloužil jen v oratoriu,

*) Od zákona přirozené lačnosti může osvoboditi též dispense papežská
(ke mši a k obyčejnému přijímání). Zdravým nedává se tato dispense nikdy;
několik jen případů známo jest, a to bylo při korunování králův a královen.
Churavé osoby, kněží i laikové, mohou jí dosáhnouti. Mezi churavými jest
v této příčině rozeznávati dvě katevorie kněží: a) Kněží takoví, kterých v du
chovní správě potřebí jest, kteří totiž ku spáse duší, ke cti boží a Veprospěch
církve platně působiti mohou; těmto jest možná dosíci dispense v rozsahu
tom, že mohou každého dne mši sloužiti fracto jejunio. 5) Kněží, kteří ne
z úřadní povinnosti, ale jen ze soukromé pobožnosti mši slouží, mohou té
dispense dosáhnouti na dva až tři dni v témdni. c) Laikové, kterým nelze po
sluhovati per modum viatici, poněvadž nejsou nebezpečně nemocni, kteří však
nemohou do přijímání zůstati lačni, dosahují dispense od lačnosti na pět nebo
šest dní v měsíci.

Za důvod ku žádosti platí „grave incommodum,“ veliká obtíž, povstá
vající z lačnosti. Žádosť o tuto dispensi podává se skrze biskupský ordinariat,
odkudž posýlá se do Říma (agentovi) spolu s vysvědčením a doporučením
biskupovým (literae testimoniales et commendatitiae). Lze ji ovšem zaslati
také soukromou cestou, nikdy však bez vysvědčení a doporučení biskupova.
Žádosť podává se k „Sacrum officium.“ (Corresp.-Blatt r. 1886. č. 3.)
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kapli anebo slabě navštíveném chrámu. — Formulář k votivné
mši de B. V. M. mohou slabozrací a nevidomí bráti buď podle
času církevního anebo zůstávati vždy při formuláři pátém (S.
R. C. 11. záři 1847); Gloria říkají jenom v sobotu, druhá
kollekta jest de Spiritu sancto, třetl „Ecelesiae“ neb „pro
Papa“ *).

Mši svatou povinen jest kněz konati sťoje, a jenom při
slavné mši se dilem dovoluje, dílem předpisuje, aby celebrant
a jeho assistenti se usadili. A protož kněz, kterýž nemůže
státi, za neschopného ku sloužení mše sv. se pokládá. Biskup
může dovolení dáti, aby kněz přilišně slabý před kánonem na
chvili přerušil sv. úkon, když by jistota byla, že potom již bez
přerušení bude moci dokonati. — Neschopna činí kněze ochr
nuti těla, ruky, prstů neb veliké třesení, když takové jest, že
nijak nemůže zachovávati předepsaného ritu mešniho, a že
báti se jest, aby svátost nebyla zneuvtěna rozlitim kalicha, u
puštěním hostie a t. p.

c) Přirozená spůsobilosťduchovní jest takový stav ducha,
jehož třeba nevyhnutelně, aby úkon obětní býti mohl čin neb
skutek lidský, a tedy zdravý rozum a dostatečné vědomosti.
Zdravého rozumu a přitomnosti ducha jest třeba tolik, aby kněz
byl schopen učiniti zámysl (intentio), o jehož podstatě by do
statečný pojem měl, a také schopen vykonati vše podle ritu
pozorně a nábožně; a protož taková buďto pomiíjivá anebo
stálá nepřitomnosť ducha, při kteréž toho všeho býti nemůže,
činí kněze platně ordinovaného neschopna k vykonávání nad
přirozené moci, poněvadž by se nemohlo diti bez velikého zne
uctění svátosti (injuria sacramenti).

S 65. Disposice obětujícího kněze.

Za soubor a vrchol veškeré disposice k oběti mešní platiti
může: a) nábožná touha, konati oběťnového zákona každý den,
aby Boha uctil, sobě a cirkvi prospěl, a %) pokorné vědomi,
že přistupuje k oltáři s hodnosti, kteráž jest ovoce života
zbožného.

*) Ostatní části proměnlivé řídí se obecnými pravidly o mších votivných
soukromých ; viz 8 75. II. B. — Srovn. též de Herdt Sacrae liturgiae praxis
I, n. 68. Hartmann Repertorium rituum S 236.
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1. Pečlivosť o náležitou disposici nejprve to s sebou nese,
aby se čista uchoval všeho hřichu, aspoň smrtelného).

Cirkevní zákonové kladou slovy vážnými a přísnými knězi
na srdce, aby nikdy se neodvažoval přistupovati k oltáři, když
by sc-běbyl vědom, že hříchem těžkým poskvrněn jest. Sněm
tridentský (Sess. XIII. cap. 7. a can. 11.) vyhlašuje vykonání
svátostné zpovědí za nezbytnou povinnost každého kněze, kte
rýž, chtěje aneb povinen jsa sloužiti mši svatou, těžkého hři
chu sobě povědom jest; jediné když by nebylo ještě předemší
možno vykonati zpověď, může kněz přisteupiti k oltaři důvěr
ně, vzbudil-li dokonalou litosť a skutečně ochoten jest vyko
nati zpověď co nejdříve mu možná bude*“). K důležitému a
vážnému zákonu tomu táhnou se všecka diecésní a synodální
statuta *“*), učitelé duchovního života pokládají svědomité plnění
jeho za jedinou hrázi, kteráž může zabrániti, aby kněz časem
neohlušil svědomí svého a nebyl až i vypuzen z pevného hradu
viry; překročena-li jednou tato hráze, potom již nesnadno bude
nepokračovati u svatokrádežném“ zastávání svatého úřadu a
nikdo nemůže předvidati, jakým asi způsobem by později kněz
takový ohlušovati chtěl svědomi, ježto neustále předvádí opo
vážlivý krok, učiněný k oltáři ve stavu nemilosti.

Co platil o hříchu těžkém, rozumí se též o cirkevnich
censurách, jmenovitě o těch, v kteréž upadá kněz již pouným
skutkem (ipso facto) +).

2. Bedlivé, ano úzkostlivé chování sebe ve stavu milosti,
nové dobývání stavu toho i za cenu velikého nepohodlí a po
nižení, rozmáhání jeho upřímným a stálým bojem za spravedl
nost, — to jest ustavičná příprava tolik podstatná i důležitá,
že by všecko jiné připravování bylo bez ní marno a jen pou
hé klamání sebe anebo jiných. Církev k obému vede nařizu
jic, aby, pokud jen možná, každý kněz pomodlil se prve jitřná
a chvály z officia denního ++) a kromě toho ustanovila obzvláštní

*) Necessarium fatemur, ňullum aliud opus adeo sanctum et divinum
tractari posse, guam hoc tremendum mysterium. Satis apparet, omnem operam
in e0 esse ponendam, ut guanta maxime fieri potest, interiori cordis munditia
peragatur. (Cone. Trid, sess. XXIT. de observandis et evitandis in celebr.
missae.)

**) Rubr. de defect. missae VIIL. 1. 2. 3. 4.

“*) Cone. Prov. Prag. Tit. III. cp. I. str. 72.
+ De defect. m. VIII. 5.

1T) Ritus servandus in celebr. missae I. n. 1.
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modlitby za nejbližší a bezprostřednou přípravu ke mši svaté
(accessus); každý kněz může řikati modlitby jiné, ačkoli ne
snadno bude mnaleznouti některé přihodnější nad ty, kteréž
v misálu a v breviaři položeny jsou pod názvem Praeparatio
ad missam. Opouštění modlitby přípravné dává o knězi svě
dectví velmi nepřiznivé; z něho zajisté odvozují učitelé du
chovniho života, že buďto jest předchůdce a počátek nenábož
ného a nehodného konání oběti, anebo také výjev otupělosti,
pošlé odtud, že byl se odvážil ve stavu nemilosti k oltáři
vstoupiti, že ve stavu tom snad po dlouhá léta vstupoval a
posud ještě upřímným a tuhým pokáním nenapravil velikého
hřichu svého.

S připravnými modlitbami spojuje se také již vebuzená
zámyslu 1 applikace. Za formu intence i applikace výborně slou
žití může modlitba: „Ego volo celebrare missam et conficerecorpus

Jako přípravnými modlitbami chce cirkev probuditi vhodné
smýšlení v duchu kněze, tak i předpisem o umývání rukou a
těmi modlitbami, kteréž řikati náleži při oblékání paramentův,
a konečně také symbolikou jednotlivých části jejich (památka
na umučení Páně a upomínka na ctnosti, kterých knězi nej
vice třeba jest). — Nejen učitelé duchovního života, ale 1 zá“
konové cirkevní důtklivě napominají, aby kněz nemluvil a
nijak vytrhovati se nedával od té chvile, kdy modlitbu při
pravnou počal (anebo tuto-li již ve svém příbytku vykonal, od
té chvile, kdy roucha posvátná oblékati počal), až do konce
dikůčinění po mši svaté, pakli někdy potřeba nezbytná nevelí
učiniti výjimku od pravidla toho.

3. Pobožnosťt přípravou vzbuzená nejjistěji zachová se za
posvátného úkonu: «a)uctivým a důstojným zevnějškem, zře
telným pronášením každého slova, dokonalým zachováváním
rubrik; b) ustavičnou snahou, aby pozornost obrácena byla
k tomu, co se koná i ústy pronáší, a všeliká modlitba aby ne
z úst toliko vycházela, nýbrž také hnutím srdce prov ázena byla.

Přirozeným a cirkevním zákonem o náležité pozornosti,
zřetelném pronášení slov a dokonalém zachování rubrik určeno
jest již také, jak dlouho by mše svatá trvati měla. O tom zajisté
nemůže býti pochybnosti, že také při nejkratším formuláři
aspoň dvaceti minut třeba jest, aby všecka slova náležitě pro
něsti a všecky obřady beze chvatu vykonati lze bylo. Učitelé
duchovního života všickni v tom se srovnávají, že kněz může

Skočdopole, PastorálkaII. 2
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vyhověti všemu, čeho na něm žádá uctivosť ke svatému ta
jemství a povinnost dobréhopříkladu, trvá-li tichá mše svatá půl
hodiny neb o málo méně. Ale jako přílišný chvat, tak i zdlou
havosť veliká počitá se za chybu, poněvadž působí omrzelost;
táž rubrika misálu, která kvapné pronášení zapovidá, varuje
též před velikou váhavosti: „distincte et apposite proferat, non
admodum festinanter, ut advertere possit, guae legit, nec nimms
morose, ne audientes taedio afficiat“ *).

4. Mše svatá se ukončuje slovy „Deo gratias“, kteráž
posluhovatel pronáší jménem lidu. Slova tato jsou knězi za při
pominku rad i rozkazů, kterými jemu církev i duchovní uči
telé na srdce kladou, aby po mši svaté ztrávil nějakou dobu
na modlitbách diků**.. Formuláře v misálu a breviáři položené
pod názvem „Gratiarum actio post missam“ (recessus) poživaji
veliké vážnosti u kněží nábožných a jsou jako vezdejší chléb,
jehož každý den s chuti novou požívá, kdo skutečně zdráv jest ***),

Aby po mši svaté každý den a vždy nábožně konal mo
dlitby na poděkování, k tomu vede kněze: uctivosť k Pánu a
Spasiteli, vděčnost za velikou jeho lásku a vlidnosť, veliký
užitek iodlitby konané v tu dobu, kdy pramen milosti všech
přebývá v duši lidské, a konečně vědomi, že povinen jest uká
zati lidu příkladem svým, kterak by se každý zachovati měl,
když odstoupil od stolu Páně.

Avšak 1 v celém způsobu života denního budiž patrno
na knězi, že účasten byl stolu Páně. Jako zajisté veškerý život

*) Rubr. gener. Miss. XIV. 2.
**) Srovn. Gihr, 1. c. 726.

***) Papež Lev XIII. povolil dne 20. pros. 1884 následující odpustky n4
připravu ke mši: a) 1 rok na patero žalmů s VV., RR. a připojenými mod
litbami, spolu s modlitbou sv. Ambrože na jednotlivé dni rozdělenou; 5) 100
dní na modlitbu sv. Ambrože „Ad mensam;“ tolikéž: c) na modlitbu sv. To
máše „Omnipotens, sempiterne,“ d) „Angeli, Archangeli,“ e) ke svatému toho
dne „O sancte N.;“ f) 50 dní na modlitbu „Ego volo celebrare 5“ g) 100
dní na modlitbu „O mater pietatis et misericordiae,“ h) tolikéž na modlitbu
ke sv. Josefu „O felicem virum b. Joseph. „“ Odpustky, jež na recessus
povolil Lev XIII., jsou: a) 1 rok na „Benedicite“ a „Laudate“ s připojenými
VV., RR. a modlitbami, spolu s modlitbou sv. Tomáše a Bonaventury „Gra
tias tibi © „Transfige;“ b) 100 dní na rhytmus „Adoro te;“ ce)3 léta na
modlitbu „Obsecro te, dulcissime Jesu ;“ d) po stu dní na modlitbu sv. Al
fonsa „Amantissime Jesu“ na jednotlivé dni rozdělenou a na modlitbu „O
Maria Virgo.“ — Každý kněz, který modlí se za celý měsíc každého dne
všecky ku přípravě a poděkování vytčené modlitby, nabývá plnomocných od
pustků v den, jejž po libosti v tom měsíci sám volí.
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věrného kněze jest ustavičná příprava na důstojné konání nej
světějšího tajemství, tak i tento život jest zároveň jistý avi
ditelný důkaz, jak upřímně působí s milosti, kteréž dosahuje.
Neboť ne pouhá slova jsou dik dostatečný za milosť boží, ale
užívání této milosti k tomu, k čemu dána jest, k uctění Boha
totiž, ku vlastnímu posvěcování a k posvěcování všeho lidu
křesťanského, nejprve ovšem toho stáda, v němžto Duch svatý
ustanovil jednotlivé kněze pastýři, aby spravovali je.

5. Aby kněz velikým povinnostem svým k oběti mše
svaté práv býti mohl a tato jemu za prostředek vlastního po
svěcení skutečně byla: měj vždy na paměti, že jen tolik jest
knězem a pastýřem, kolik má disposice k důstojnému a hod
mému konání mše svaté. Učitelé duchovního života vynakládají
všecku svoji výmluvnosť na to, aby vštěpovali kněžstvu jisté
zásady, kterými se řiditi povinno jest proto, že slouží mši
svatou, toho přesvědčení jsouc, že ke všemu dostatečno bude,
učini-li tyto zásady pravidlem a voditkem svým.

Stručně sestavil je Dubois ve svém největší chvály hodném spisu „Le
saint prétre“ *) takto: Buďme celou svojí povahou i obyčejem svým odvrácení
ode všeho hříchu a vždy odhodláni raději umříti, nežli dopustiti se 1 jednoho
hříchu s rozvahou, jak by koli lehký byl: ad omn? specie mala abstinete vos.
(I. Thess. 5, 22.)

Vykonávejme neustále všecky ctnosti a pěstujme nábožnosť, kteráž jest
Souhrn jich: Ererce tetpsum aď pietatem. (T. Tim. 4, 7.)

Neklaďme nikdy mezí svému zdokonalování a nikdy neříkejme: Dosti
jest, duše má, odpočiň sobě: Anima regutesce (Luc. 12, 19.); ale následujme
sv. Pavla, kterýž nemyslil na dobré, jež byl vykonal, nechtěje zaměstnávati
ducha svého leč jediné tím, co ještě zbývalo činiti: Guae retro sunt, obli
viscens, ad ea, guae sunt priora, extendens, meipsum ad destinalum perseguor.
(Philip. 3, 13.)

Čiňme vždy přípravu blízkou, co nejlépe můžeme. Modlitba dobře ko
naná jest již velmi dobrá příprava, ale připojujme k ní pokaždé přípravu
vlastně tak řečenou a shledáme dojista, že tato příprava bude odměněna pří
davkem milostí a horlivosti.

Mějme vždy, kromě zámyslu obecného, žádosť vroucnou, ony užitky
mše svaté, s kterými můžeme nakládati ve svůj prospěch, obráťiti na pod
vrácení chyb některých aneb na zdokonalení ctnosti některé.

Uložme sobě za přísnou povinnosť, nepromluviti ani slova neužitečného
přede mší svatou, zvláště v sakristii, a nezaměstnávati se nižádným činem
hmotným, obecným, malicherným a svojí povahou roztržitosť působícím. „Jda
k oltáři“ říkal sv. František Sáleský, „ztrácím z obzoru svého všecky pozem
ské věci.“

*) Chap. III. n 257.



20

Mějme určitou hodinu ke sloužení mše svaté a volme takovou, která
by nejvíce pohodlna byla věřícím.

Kráčejme vážně a s očima sklopenýma ze sakristie vycházejíce k oltáři.
Nenásledujme kněží těch, kteří otřásají kasulou za každým udělaným krokem,
proto že chůze jejich kvapna jest.

Vstupujme k oltáři zdlouha a v postavě člověka u vnitru zaměstnaného
velikou obětí, kteréž jde konat, a sstupujme k modlitbám s rozvážlivostí do
konalou a sebráním stále rostoucím.

Od počátku mše pronášejme každé slovo velmi správně a buďme na
stráži proti chvástavosti jazyka. Nechtějmež, aby se zdálo, že závodíme s od
povídajícím o rychlosť; to již dávalo by velmi slabé ponětí o naší nábožnosti.
„Kněží“ tak píše sv. Liguori, „kteří počínají mši způsobem chvátavým, ukon
čují taktéž; oni konsekrují, oni berou tělo Ježíše do rukou, oni požívají ho,
jako by tělo božského Spasitele nebylo, leč jenom pouhý drobet chleba.“ Otec
Avila řekl jednou: „Prosím, nakládejte s ním slušněji, jest zajisté Syn otce
dobrého.“

Kovejme, co nejlépe můžeme, všecky obřady, kteréž jsou tolik svaty,
tolik krásny a tolik tajemny u významu svém. iid posuzuje más často jen
očima svýma; vyhlašuje nás za kněze svaté, vzděláváme-li jej svými skutky
a zvláště svou nábožnou důstojností při oltáři.

Věnujme na sloužení mše svaté času tolik, co sluší. Nepřekračujme půl
hodiny, ale nezacházejme pod 25 minut. Jinak buďme jisti, že jsme zkomolili
mnohé obřady anebo že jsme říkali modlitby, a zvláště ty, ježto se po tichu
pronášejí, s rychlostí, která by velmi málo slušela, kdyby se jí dalo místo
v rozmluvě s osobou váženou.

Vzdalujme se od oltáře s tvářností dokonale skromnou, nábožnou a se
branou, ignem spirantes et diabolo facti terribiles. (S. Chrysost.)

Neopomíjejme nikdy díků činění a vynaložme na ně aspoň čtvrt hodiny.
„Díků činění“ praví sv. Liguori, „ve smyslu širším nemá přestávati po celý
den. Jak velice k politování jsou, jaký nepořádek a jaké pohoršení dělají
kněží, kteří, sotva že byli dokonali mši a odříkali nějakou krátkou modlitbu
v sakristii bez pozornosti a nábožnosti, pouštějí se v rozmluvy o věcech ne
užitečných, do záležitostí světských, anebo vycházejí hned z chrámu a jdou
nosit Boha uprostřed ulic !“

Nezapomínejme, že čas, kterýž bezprostředně následuje po dokonané
mši, jest nejsvětější v našem životě a takový, v kterém můžeme dosáhnouti
nejvíce sobě a bližním. Zapišme hluboko do ducha svého tato slova sv. „Bo
naventury: „Jest-liže po svatém přijímání neznamenáte nějakých účinků po
krmu duchovního, jejž jste přijali, jest to znamení, že duše vaše jest nemocna.
anebo mrtva. Položili jste oheň v ňadra svá a tepla necítíte; dali jste medu
v ústa svá a nechutnáte sladkosti.“
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Článek 2. Podstata oběti mešní a užitkové odtud
plynoucí.

S 66. Podstata úkonu obětniho.

Aby úkon obětní platně a řádně vykonán býti mohl,
k tomu nezbytně náležeji: obětní darové, určitá slova Kristova,
nepřetržité dokonání úkonu počatého dle podstatných části jeho
zámysl obětníkův.

1. Obětní darové jsou v katolické církvi čistý, nekvašený
chléb pšeničný la přirozené vino z révy; tito byli zobrazeni
v oběti Melchisedechově, nařidil je pak věčný velekněz, Ježiš
Kristus.

Chléb a víno hodí se mezi všemi jinými plodinami nej
lépe za dary obětni, poněvadž celou přírodu zastupují, jakožto
nejčelnější potrava lidská tělesný život sám zobrazují, a ja
kožto věci, kterých člověk mnohon praci na přírodě dobývá;
ovoce důmyslu i umění lidského i tělesné námahy představuji.
Obětování chleba a vína jest obraz a znamení, že věřící sama
sebe podává Stvořiteli s veškerým tělesným bytem svým a se
všim, což dar boží jest a také dilo rukou lidských.

Cirkev katolická uživá chleba nekvašeného, protože i Pán
Ježiš př! poslední večeři takového užival, a že slušno jest, aby
za pokrm nebeský sloužil jiný chléb, nežli kterého člověk o
byčejně požívá. Chléb přesný, k němuž nebylo přimíseno kvasu
ve hnilobu přecházejiciho, zobrazuje mnohem přihodněji osla
vené tělo Páně a spolu dobře naznačuje disposici, s kterou ke
stolu nebeskému přistoupiti sluši; přesný chléb zajisté jest
v mluvě biblické obraz čistoty a pravdy, kvas však obraz hříchu
a porušenosti duchovní *).

Aby chléb byl pšeničný, přirozenou vodou zadělaný a na
způsob chleba upečený, jest podstatná podminka, na jejímž
vyplnění záleží platnost oběti. Určitá nařízení a důsledky ze
zákona o podstatných vlastnostech obětního chleba ukládají
knězi důležité povinnosti, kterých svědomitě šetřitl jemu ná
leží, aby buďto sama obět nebyla vinou jeho "zmařena nebo
aby se neprohřešil aspoň nedostatkem náležité uctivosti.

a) Duchovnímu správci jest třeba vůbec miti jistotu, že
obětní chléb se připravuje způsobem náležitým aže připravovatel

*) I. Kor. 5, 6—).
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užívá přesné mouky pšeničné, ku kteréž není přimiseno látek
cizorodých; v opatrnosti u věci této za našich časů nesnadno
bude upřilišeno, poněvadž dosti známo jest, že mouky po ob
chodnicku prodávané nebývají zcela přesny. Soliti chléb obětní
nedovoluje se.

b) Chléb obětní budiž čistý, celý, neporušený a čerstvý
(recens); hostie poskvrněná, zlomená nebo již tliti počinajíci
nenáleží na oltař. Synoda arcidiecése pražské od r. 1605. veli,
aby hostie nebyly starší jednoho měsíce („non ultra mensem
coctae“. De ss. missae sacrif.); sbor obřadový připoušti jenom
15 dnů“).

c) V cirkvi latinské povinen jest každý kněz užívati
chleba nekvašeného, v cirkvi sjednocené kvašeného. Konstitu
cemi Honoria II. od r. 1220 a Pia V. „Providentia“ od r. 1566.
zapovidá se knězi latinskému konsekrování chleba kvašeného,
sjednocenému pak podobně užívání chleba nekvašeného. Ne
mocný katolík mohl by v nebezpečenství smrti přijmouti vel.
svátosť ve spůsobě chleba kvašeného, když by nemohl povolán
býti jiný, leč jenom kněz Řeků sjednocených; podobně plati
ovšem také o nemocném Řeku sjednoceném.

d) Okrouhlá forma hostie také jest ustanovena cirkevnimi
zákony; kněz obětujicí povinen jest konsekrovati a přijímat
hostii velikou, a jenom když by této nebylo, směl by užití
hostie malé. Pro laiky (a pro kněze, přijimají-li po způsobu
laiků) nařizeny jsou hostie malé, a jenom když by takových
nebylo a podávání věřicímby odročiti se nemohlo, směl by kněz
konsekrovanou hostil velikou na menší částky rozdělovati nebo
z jediné hostie mešní komunikantovi částečku dáti**),

Hostie všecky náleži chovati na mistě suchém, v nádobce
skleněné nebo cinové, poněvadž tyto nejméně připouštějí vlh
kosť. — Na hostiich vytlačuji se vypuklé obrazy; nejvice při
měřený jest obraz Kristův na kříži; že obrazy svatých (i Panny
Marie) méně vhodny jsou, snadno se pochopuje***).

*) S. R. C. 16. prosince 1826.
**) Srovn. Rubr. missal. de defect. miss. Tit. ITI.

+**) Barbier I. c. I. liv. V. chap. 8.
Náležité vlastnosti chleba obětního shrnují se v následujících Šestiměrech:

Munda sit oblata; nunguam sine lumine cantes.
Hostia sit modica; sic presbyteri faciant hanc:
Candida, triticea, tenuis, non magna, rotunda,
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Víno nařízené k oběti mešní jest víno z révy (vinum de
vite). Všeliká jiná tekutina vínem nazývaná, šťáva ze hroznů
nezralých, vino zkysalé nebo jinak úplně zkažené, jest neplatná
hmotnost (materia invalida). Uživati ke mši vinného mestu,
nakyslého vina (acescens) přisně se zakazuje (jest materia
illicita *).

Aby se nevydával v nebezpečenství, že vinou jeho bude
pro neplatnou hmotnosť konsekrace neplatna nebo že prohřeší
se uživáním hmotnosti nedovolené, třeba jest duchovnímu správci
velice pozorlivu býti, aby nedostával vína strojeného a zvláště
v dobu letni aby sobě opatřiti a zachovati uměl víno neporu
šené, kteréž by mohl najisto uznati za vhodné ku konsekraci.
— O barvě vina nic určitého nařízeno není; avšak víno červené
již k vůli čistotě puriikatorii obyčejně jenom v nedostatku
jiného se béře**),

K vinu přiměšuje se při obětování něco vody, protože
Kristus dle obecného domnění totéž učinil, že z boku jeho
krev a voda vytekla a že ve zjevení sv. Jana (17, 15.) jsou
vody obraz národů. Vino, jsouc lék 1 posila, naznačuje božskou
přirozenost Krista, lékaře i Spasitele světa; přimiseníi vody
k vinu znamená tedy spojení božské i lidské přirozenosti
v Kristu, jakož i spojeni a jednotu jeho s cirkví. — Za nej
vyšší miru vody pokládá se třetina; dle výkladu Eugenia IV.
(decr. ad Armenos) postačují dvě až tři kapky**“).

Poněvadž chléb a víno se proměňují v tělo a krev Ježíše
Krista, prokazována jim od dávných časův i ještě před konse
kraci veliká úcta. Dokud ještě sami věřící přinášeli chléb do
chrámů, volil se ku konsekraci chléb nejčistější. obyčejně ten,
jejž obětovali sami kněží. Později bylo nařízeno, aby jen du
chovní osoby chléb obětní připravovali. A to z mnohých příčin
až posud velice žádoucno jest pro větši bezpečnosť o pravosti
a pro zvýšení uctivosti ke svatým tajemstvím +).

2. Slova Kristova (forma consecrationis), kteráž kněz při
www

konsekraci říká, pokládají se za nejdůležitější a nejsvětější -ze

Expers fermenti, non salsa sit hostia Christi.
Spernitur oblata duplex, vel a terra levata,
Fracta, vel inflata, vel díscolor, aut maculata.

*) Rubr. miss. de defect. Tit. IV.
*) S. Alph. Lig. th. mor. 1. 6. n. 207.

+) 9. Alph. Lig. 1. 6. n. 208.
+) Barbier L. c.
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všech modliteb a formulářů liturgických; protož i kněz je řiká
po tichu (seoreto), zřetelně (distincte) a zevrubně (accurate), a
jak rubricisté dále vykládají, ne způsobem vypravovacim, ale
vážně, způsobem určitého tvrzeni, bez delšich přestávek, bez
opakoani*).

3. Počata oběť koná se nepřetržitě, až se dokoná vedle
svých podstatných a vedlejších části, jak po sobě následují.

Hledice k podstatě úkonu obětního, rozeznáváme tři části
jeho: čásťpřípravnou čili obětování, čásťpodstatnou čili přepod
statnění a čásť docelující čill přijímání.

a) Obětovánímvyjimaji se přirozený chléb a přirozené víno
z uživání obecného a podávají se Bohu, aby byly oběťnaměstná
za lidi a viditelné spůsoby oběti smirné, kterou obětuje Kristus
Otci nebeskému.

Chléb a vino obětuji se ve jménu veškeré cirkve a ve
jménu všech účastníkův oběti mešní, jakožto doplnění a do
vršení modlitby, kteráž jest sebe-obětování člověka; protož i
vnější obětování chleba a vina ve jménu lidu věřícího prospivá
jednotlivcům, obětují- v duchu sami sebe ve spojení s Kristem,
jak výborně naznačují a vyjadřují všecky církevní modlitby
a určité výkony (zdvihání hostie 1 kalicha, přimisení vody),
které společně se zahrnují jménem „offertorium“.

Kněz obětuje pokaždé jednu hostii velikou; na zelený
čtvrtek obětuje tři**), na den božího těla a první den čtyřiceti
hodinné pobožnosti pak dvě.

Stalo-li se, že kněz nedopatřením obětování pominul, a
rozpomene se ještě před konsekraci, doplňuje opuštěné, konaje
vše, jak obyčejně, až k tomu mistu, kdež byl počal na mistě
obětování. — Toto by se mohlo přihoditi nejsnáze tak, že by
kněz po evangeliu počal řikati hned sekretu a potom by
dále pokračoval, nežli by znamenal, že kalich ještě zakrytý
zůstává.

Znamená-li kněz při offertoritu, že hostie poskvrněna jest
anebo polámána, dej sobě jinou přinésti, pakli se státi může;
znamenal-li by to až později, ale ještě před konsekraci, obě

*) Rubr. miss. v kánonu. — Falice Sacrorum rituum elucidatio 1. c.
str. 437. Hartmann L. c. $ 277. —

**) Tři hostie obětují a konsekrují se jenom kde v obyčej vešla výstava
vel. svátosti v božím hrobě. Rubr. miss. in Coena Domini mluví jen o dvou
hostiích.
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toval by jinou hostili znova, jenom v duchu řikaje modlitbu
„Suscipe“; hostie již nepozdvihuje, ostatních modliteb neopa
kuje. — Podobně též v jiných případech, když po obětování
vzal novou spůsobu. — Odloženou hostili pojidá po přijímání
a nijak nesluší, aby k uživání obecnému obrácena byla.

Shledal-li při obětování (nebo vůbec ještě před konse
krací), že jedna spůsoba neb obě jsou neplatny (invalida),
nebo má důvodnou pochybnost o platnosti, náleží novou spů=
sobu (neb obě spůsoby) vzíti, a pakli by jl sobě opatřit! ne
mohl, mši zastaviti. (De defectibus, III nn. 1—4.)

b) V konsekraci chleba 1 vina záleží podstata oběti mešní,
a protož nebylo by oběti, když by platně konsekrována byla
spůsoba jenom jedna*).

Forma konsekrace raůže platně pronešena býti jenom
když bmotnosť jest fysicky nebo mravně vidna (physice —
sensibiliter vel moraliter praesens). Za mravně vidnu se po
kládá, jest-li na blizku kněze tak, aby podle obyčejného způ
sobu mluvení v pravdě ji označoval slovy hic a hoc; a protož
konsekruji se platně 1 hostie nahromaděné, v ciborlu zavřené,
konsekruje platně i kněz nevidomý **). Nepokládají se pak za
mravně vidné hostie pod korporálem aneb oltářovým ubrusem,
anebo ve svatostánku. — Zákonem cirkevním se zakazuje kon
sekrovati spůsoby položené jinde, nežli na korporálu a na ka
meni oltářovém; a protož také zámysl obětnika vždy jest, kon
sekrovati spůsoby na korporálu se nalézající.

Poněvadž konsekrace jest podstatná čásť úkonu obětního,
nesmí se opominouti, ani smí zůstati pochybna. A. protož
vzpomněl-li by později obětník, že formu Ronsekrace nad jednou
spůsobou nebo nad oběma říkat? zapomněl, anebo ji v podstatě
proměnil, náleželo by doplniti ji. (De defect. V.) Avšak nedo
plňoval by, když by až po přijímání vzpomněl, že konsekrace
obou spůsob byla opominuta nebo neplatna; tu zajisté neslušelo
by pro porušenou již lačnosť přijimati tělo a krev Páně.

Povstala-li v knězi pochybnosť o tom, zdali skutečně a
platně říkal formu konsekrace, opakuje ji s podmínkou: Si
nondum consecravi. Avšak to jenom tehdy by směl učiniti,

*) Benedikt XIV. De ss. missae sacrif. I. II. c. 10. n. 18. S. Alph. Lig.
l. 6. n. 306.

**) Rubr. Miss. de defect. II. praví: „reguiritur, ut materia consecranda
sit in actu consecrationis coram sacerdote.“ — S. Alph. 21. I. n. n. 1., c. 212.



když by pochybnosť byla důvodná (dubium rationabile); neni-li
důvodu pro pochybnosť, ale kněz jenom si nemůže vzpome
nouti, nesluši opakovati konsekrace s podmínkou *).

Opakuje-li kněz konsekraci buďto obou způsob anebo
chleba toliko, počíná slovy: „Gui pridie“...; opakuje-li pouze
konsekraci vina, počiná slovy: „Simili modo“.

c) Přijímání kněze pod obojí spůsobou jest docelujici čásť
oběti mešní a protož 1 třeba jest nevyhnutelně, aby se oběť
počatá dokonala přijímáním obou spůsob.

Z této povahy sv. přijímání odvozují se praktické dů
sledky:

Znamená-li kněz po konsekraci nebo až po přijetí hostie,
že tato jest neplatna (invalida), konsekruje novou ; zpozoroval-li
to až po přijeti kalicha, konsekruje znova jiné spůsoby obě. —
Znamená-li po vykonané konsekraci kalicha, že misto vína
jest voda neb ocet, konsekruje znova víno; znamená-li to až
po přijetí hostie neb 1 vody (octa), konsekruje znova spůsoby
obě. — Jest-l1 o platnosti spůsoby (neb obou) důvodná pochyb
nosť, konsekruje se nová (neb obě) s podmínkou. (De defect.
III. nn. 5. 6, IV. nn. 4. 5. 6.)

Náprava nedostatku takového děje se ovšem jen, možno-li
nové spůsoby obdržeti (třeba i s přerušením mše na 1—1'",
hodiny) a není-li se bát: pohoršení lidu. — Byla-li aspoň jedna
spůsoba neplatna a nebylo lze jiné opatřiti, pokračuje se ve
mši až do konce, a vynechává se, co výhradný vztah má ke
spůsobě scházejici; avšak není to skutečná oběť, protože k té
náleži podstatně konsekrace obou spůsob**) a kněz nevyplňuje
závazku ze stipendia nébo ze zbožných nadání ***).

Upadla-li po konsekraci do kalicha a smočila se celá
hostie, nevyjimá se, ale kněz vynechává v ritu vše, co se hostie
týče a přijimaje di: Corpus et Sanguis...; nesmočila-li se celá,
odlomí se čásť suchá, a položí se na patenu; upadl-li jenom
jeden dil, koná se s ostatkem vše, co jindy s hostii celou. (De
defect. X. n. 10.)

Když by se z kalicha vylila sv. krev všecka, konsekruje
se znova. HMozlita-lijest sv. krev mimo oltář (což ovšem ne
snadno se přihoditi může), nařizuje rubrika misálu, aby kněz

*) S. Alphon. 1. c. n. 224.

**) Benedikt XIV. De ss. sacriť, 1. IT. c. 10. — S. Alph. 1 6. n. 306.
**k) Scavini, tom. III. str. 149.
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to místo jazykem osušil a potom seškrábal, vodou umyl a vše
do sakraria vhodil; rozlila-li se na korporal anebo na ubrus,
podkládá se pod toto místo kalich a lije se voda, kteráž do
kalicha vtéká a potom se do sakraria vlévá. Podobně nařizeno,
upadla-li hostie na zemi. (De def. X. m. 12.) — Zmrzla-li v ka.
lichu sv. krev (anebo víno před konsekraci), zahřivá se kalich
rukama neb ohřatým rouchem aneb 1 částečným ponořením
v nádobu s teplou vodou; také volno jest knězi, aby prve nežli
pie, led prstem prolámal. (De defect. X. n. 11.) — Zůstala-li
po piti sv. krve částečka hostie na stěně kalicha, může ji kněz
buďto prstem na kraj pošinouti nebo teprve s abluci požiti.
(De defect. X. n. 8.)

Upadl-li do kalicha hmyz, pro který by knězi nebylo lze
bez veliké ošklivosti piti, konsekruje nové víno, bez rozdilu,
stalo-li se se to před konsekraci neb až po konsekraci; kalich
s vinem konsekrovaným, do něhož se'toto zatim přelilo, náleží
poiom vyprázdniti čistou bavlnou nebo lnem, tyto pak na mistě
slušném se osuši, potom spáli a popel z nich se vrhne do sa
kraria. (De defect. X. n. 5) — Mohl-li by bez ošklivosti piti,
opláchne vínem hmyz po konsekraci vpadlý, nad kalichem jej
drže; potom jej v oheň uvrhne. — Byla-li již v kalichu čá
stečka hostie, nevylévá se spolu s vinem, ale zůstává v mešním
kalichu, nerozplynula-li se ještě. Vino ku konsekrováni nespů
sobilé, ale již aspoň obětované a potom jiným nahražené, pije
kněz hned po abluci prstů.

Pakli pro nedopatření dvě hostie konsekrovány byly, po
živá kněz obou zároveň. (De defect. VII. n. 2.)

Zapomněl-li kněz před konsekraci některou nepodstatnou
čásť aneb omylem vzal jinou (na př. modlitbu, praefaci), do
plňuje nedostatek (opravuje chybu), pakli jej zpozoroval ještě
před konsekraci; chyba po konsekraci učiněná se napravuje,
byla-li před koncem mše zpozorována. — V obojim případě
váže povinnost nápravy, jenom nevzbuzuje-li se podiv aneb až
pohoršení lidu *).

4. Ve mši začaté pokračovati jest témuž knězi až do konce,
a není dovoleno mši přerušiti (interrumpere) nebo zastavitl (de
serere, dimittere) nebo z části jejich ať podstatných ať vedlej
šich něco vypustiti.

*) Hartmann 1. c. S 277.



28

Avšak jsou nicméně příčiny, pro které lze nebo náleží
počatou mši zastaviti, přerušiti nebo v částech vediejších zkrá
titi*). Některá přerušení srovnávají se vůbec a vždy s liturgii
mešní, jako kázaní hned po evangeliu; některá jsou předepsána
liturgickým řádem, jako: svěcení sv. olejův, ordinace kleriků.

Mimořádná přičina ku přerušení, zastavení neb ukrácení
mše jest vůbec velká potřeba neb nepřemožitelná překážka.
K takovým počitá se:

a) Jde-li o to, aby umírající byl pokřtěn aneb aby mu
bylo uděleno rozřešení nebo svátosti oltářní a pomazání. —
Nastala-li by takova potřeba po konsekraci, směl by pro udělo
vání křtu nebo rozřešení až 1 z chrámu odejiti a mešní roucha
svléci: podobně, když by šlo o sv. přijímání nebo poslední
pomazání takového nemocného, který se nemůže zpovidati;
mělo-li by se udělovati pouze viaticum anebo poslední poma
záni, tu také lze mši přerušiti, ač není-li třeba kostel opustiti.
— Před konsekrací lze v těchto připadech mši přerušiti, 1 když
jenom za možno se pokládá, že by nemocný zemřel bez sv.
přijimání nebo posledního pomazání**).

V případu tomto, když se pro duchovní potřebu bliž
ního přerušuje úkon obětní po konsekraci a před přijímáním,
náleží uschovati sv. spůsoby do tabernakula, a nebylo-li by ho,
postaviti bezpečného člověka za strážce.

b) Byl-li by chrám poskvrněn (pollutio ecelesiae) před po
čátkem kánonu, naleží úkon mešní zastaviti; pakli j?ž za kánonu
samého, pokračuje se ve mši. (Podobně zachovati se náleži,
když by vešel do chrámu člověk zejména vyobcovaný, excom
municatus nominatim, — vitandus ***),

c) Bylo-li by se báti, že svaté tajemstvi zlehčeno bude
nebo chrámu a knězi veliké nebezpečensívínastane od nepřátel,
pro povodeň anebo požár, může kněz zastaviti mši, nekonse
kroval-li posud; jest-li už po konsekraci, může ihned přijímati
a potom od oltáře odejiti.

d) Onemocněl-li náhle kněz povinný ke sloužení mše pro
lid v určitou hodinu, na př. velkou mši v neděli nebo v za

*) 9. Alphon. I. c. lib. 6. n. 352.
**) Jest-li v nemocnici oratorium, smí kněz nemocným za mše po přijí

mání svém podávati, kromě náhlého nebezpečenství smrti, jenom když by mohl
při tom viděti oltář. S. R. C. 19. pros. 1829; 11. května 1879.

+) De defect. X. n. 2.
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svěcený svátek, mohl by kněz jiný, který již byl počal mši
sloužiti a neodbyl ještě offertoria, zastaviti tuto mši, aby po
zději sloužil za onemocnělého*).

e) Omemocní-h kněz náhle a nemůže pokračovati, třeba
jest rozeznávati, až kam se mši dospěl. Nekonsekroval-li posud,
anebo již příjal obě spůsoby, není dalšího pokračování třeba. —
Pakli churavost již po přijímání nastalá brzy pomíjí a knězi
pokračovati dopoušti, povinen jest pokračovati až do konce,
jakmile se byl zotavil, ač-li hned při nastalé churavosti neod
ložil paramentův a neodešel z chrámu.

Zemřel-lů po konsekraci před přijímáním, dokonává mši
kněz jiný, třeba by už byl sloužil anebo vůbec lačen nebyl,
neni-li tu kněze posud lačného; podobně když by onemocnělý
po konsekraci nijak pokračovati nemohl. Může-li onemocnělý
přijimati, dává mu pokračovatel čásťhostie mešní, nelze-li snadno
vziti obyčejnou hostil malou.

Stran pokračování vemši přerušené jest vůbec třeba dělati
rozdil, stalo-li se přerušení: 1. před konsekrací nebo po přiji
mání, 2. v době od konsekrace až do přijímání; dále pak 1
rozdil podle toho, pokračuje-li kněz obětujicí sám, anebo ne
může nijak pokračovati a dokončiti.

Pokračuje-li kněz obětující sám ve mši přerušené před kom
sekrací nebo po přijímání, počiná tu, kdež byl prve přestal,
netrvala-li přestávka vice nežli hodinu; trvala-li přestávka děle,
náleželo by začíti znova, když přerušení se stalo před konse
kraci, a nepokračovati dále, stalo-li se přerušení až po přijímáni.
Bylo-li by pokračovati ve mši přerušené po konsekraci, může
přestávka trvati až dvě hodiny, neuplypul-li zatim čas dopo
lední; když by však přestávka byla delší nebo čas dopolední
(až do 1 hodiny odpoledne) zatim uplynul, uschovává kněz
svaté spůsoby do tabernakula, budoucího dne pak po přijimáni,
prve nežli abluci béře, požívá jich.

Pokračuje-li za onemocnělého, slouží na jeho úmysl; kde
by počiti bylo, snad dozví se od nemocného neb od přisluhu
jicich a podle otevřeného misálu. Zůstal-li by v pochybnostech
o konsekraci vina, konsekroval by s podminkou. K takovému
pokračování jest každý kněz povinen, nesmi téhož dne již slou

*) S. R. C. 3. července 1869.
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žiti*). Onemocněl-li kněz na veliký pátek, nežli přijal hostii,
mohl by jenom lačný kněz jiný pokračovati, poněvadž tu nejde
o dokonání oběti **).

Není-li kněze, kterýž by pokračoval, uschovávají se spů
soby do tabernakula, aby druhého dne požil jich předpurifikaci,
kdo by sloužil mši; když by tu však vůbec nebylo lze očekávati
jiného kněze, požil by obou spůsob některý laik. ©

f) V jistých případnostech dovoleno jest ukrátiti mše
v částech vedlejších a nepodstatných, patrně-li shledává kněz,
že mu nebude možno, celou liturgii vykonati. Znamená-li to po
konsekraci, může ihned přijimati a potom zase jen některé
věci, na př. jedinou modlitbu konati a požehnání uděliti; zna
mená-li nastávající nemožnost před konsekraci, zastavuje mši;
avšak mohl by také s ukrácením postupovati dále, když by
dobrou naději měl, že aspoň části podstatné vykoná a vůbec
pohoršení proto neudělá. Připadnosti, kteréž ospravedlňují ukrá
cení mše, jsou podobny k těm, které jsou dostatečná příčina
ku přerušení, zejména nelze-li odkládati se zaopatřením nemoc
ného a mše již dovedena přes pozdvihování.

5. Zámysl potřebný ku platné oběti jest soudobný neb
aspoň bytný, t.j. vůbec určitý směr vůle, činiti, co Kr1i
stus při poslední večeři rozkázal anebo co cirkev čini, a
činiti to na týž obecný úmysl. S ohledem na dary obětní třeba
jest, aby zámysl byl určitě ohraničený (determinata intentio);
takový pak jest, když obětující kněz určitě míní konsekrovati
co před sebou na korporálu má. (De defect. VII.)

S 67. Užitkové mše svaté a přivlastnění jich.

1. Slovem „užitky mše svaté“ označují se milosti, Které
Bůh pro tuto oběť lidem uděluje ***).

Mše svatá působí sama sebou čili moci svou vlastní (ex
opere operato); jakožto smírná oběťmá ten účinek bezprostřední,

*) Výjimka byla by možna, když by nebylo jiného kněze, který by
svátečního dne sloužil dříve již ohlášenou mši v kostele farním nebo filiálním.
Ve případě takovém žádá se po telegrafu za biskupské povolení ke druhé
mši, ač dopouští-li ještě čas.

**) S. R. C. 8. března 1825.
*bk) S, Alphons. I. 6. n. 312.
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že smiřuje spravedlnost boží a zbavuje časných trestů za
hříchy *). Jakožto prosedná oběť působí prostředečně odpu
štění hříchů**), zjednávajíc milosťpravé kajicnosti; bezprostře
dně pak vymáhá milosti a dobrodiníl lidem u Boha. Jakožto
oběť chvály a diků vzdává Bohu v míře nedostižné chválu
a diky.

Z moci své vlastní jest ceny nekonečné, poněvadž má
svůj celý a jediný základ v oběti Syna božího; avšak ve člo
věku a pro člověka nepůsobí užitků nekonečných, poněvadž
takových nemůže pojmouti konečný tvor. A protož užitkové,
kterých člověk dochází skrze mši svatou, vždy jen konečni
jsou, t. j. obmezují se na určitý počet a na jistou míru, jakož
1 bylo s užitky oběti Kristovy na kříži ***).

Počet a mira tato- závisi nejprve na vůli a štědrotě boží;
že ale božská štědrota i na hodnosť člověka se váže, jest i hoj
nosť užitků ze mše svaté závislá na víře, nábožnosti a veškerém
duševním stavu obětujícího kněze i těch, za kteréž vůbec a
zvláště obětuje (ex opere operantis). A že obřady a modlitby,
všecken ritus mešní, se konají ve jménu cirkve, kteráž jest tu
prostřednice a přimluvnice: provozují mešní obřady a modlitby
veliký a pro vážnosť církve dojista čelný vliv na míru a druh
milosti dosažitelných. Odtud vysvítá, že slavná mše zjednává
vice milosti, nežli tichá a že více působí ve zvláštních potře
bách mše votivná a zádušní, nežli denní).

Užitků oběti mešní nabývají: a) Věřici vůbec a t1 zvláště,
kdo nábožně přítomni jsou a úmysl mají, obětovati Bohu skrze
ruce duchovního; podil v oběti skrze skutečné přijímání jest
předem pramen milosti hojných ; b) ti, za kteréž se svatá oběť
Bohu obětuje. A protož nabývají jistých užitků (fructus gene
rales) veškeré shromáždění věřících,poněvadž každou mši obětuje
cirkev za veškeru církev, zvláštních pak obětující kněz a ti,
kterým kněz přivlastmíti chce užitky mše svaté.

2. Přivlastňování (applicatio) zvláštních užitků mše svaté
může se v každém skutečném případu státi jenom skrze obě
tujicího kněze. Úmysl, přivlastniti užitky mše svaté jistým
osobám (anebo jedné), nazývá se onfence ve smyslu obmezeném
(intentio applicandi fructus missae). Aby se applikace skutečně

*) Conc. Trid. sess. XXV. c. 1.
**) Ibid. sess. XXII. c. 2.

*k) 9, Alphons. 1. c.
+) S. Alphons. De effectibus ss. sacrif, missae, I. c. n. 311.
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stala, třeba jest učiniti úmysl určitý již přede mši, nebo hned
na počátku meb aspoň ještě před konsekraci. Úmysl jednou
učiněný jest platen, nebyl-li výslovně odvolán ; podmíněný úmysl
(conditionata) pokládá se za platný, pakli podminka přihlíží
k minulosti nebo přitomnosti. Sloužiti mše na úmysl knězi
posud neznámý, na který někdo teprve požádá, jest applikace
neplatná.

Ke skutečnému přivlastnění nepokládá se za nevyhnutelno,
aby kněz jmenoval osoby, jichž se týče a tu zvláštní milost,
kterou jim zjednati chce; přece však obyčejně tak činí a sice
při Memento vivorum anebo při Memento mortuorum, jak buďto
živým anebo mrtvým chce určité milosti vyprositi.

3. Otázka, za koho se applikace oběti mešní státi (na či
úmysl mše sv. obětována býti) může, není na sporu postavena.

a) Mše svatá může se obětovati za každého katolického
křesťana čili jménem a na úmysl každého katolického křesťana,
který v jednotě s církví Živ jest anebo v jednotě této umřel. Ku
věřícím počítají se též katechumeni, pakli se upřímně hotovi
ke křtu nebo nedošli ho, že smrť je překvapila. — Úmysl, na
který se mše svatá zvláště obětuje (applikuje), může býti vše
to, zač se modliti můžeme a povinni jsme.

Za ty zemřelé katolíky, jižto za živa byl. Aříšnáčizřejmá
a zlopověstní (publice criminosi et infames), jako jsou: tupitelé
víry, sebevrahové přičetní, loupežníci, souložnici, lehké ženštiny,

Jichváři, po souboji zemřelí a vůbec takovi, kterým pohřbu cir
kevního nelze povoliti, —neobětuje se mše sv. přímo a zřejmě,
t. J tak, aby se mše napřed ohlašovala nebo jména jejich
připomínána byla v modlitbách; ovšem ale může kněz obětovati
za ně a soukromi zejména je připomínati, paka mení jisto, že
v nekajicnosti zemřeli.

b) Stran lidí nalézajicích se kromě církevní jednoty, jakož
jsou: nevěřici, jménem vyobcovaní, kaciři, rozkolnici, — třeba
jest dělati rozdil mezi živými a zemřelými.

Za čivé nekatolíky a nevěřící může se obětovati mše svatá
soukromě (ne přímo a zřejmě) a pokud není se co báti, že by
katolickým křesťanům na pohoršení bylo. Za nekatolického (1
nekřesťana) vladaře zemského však i zřejmě konají se modlitby
a oběti. Vlastní a poslední úmysl, na který se slouži mše za
lidi oddělené od církve, jest, aby řízením božím do cirkve byli
uvedeni, cirkvi neškodili a t. p.
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Za zemřelénekatoky a jménem vyobcovanékatolíky nemůže
obětována býti mše svatá, pakli není jisto, če před smrtí po
znali svůj blud (hřích) a litovali jeho, ačkoli nedosáhli rozřešení.
Byl-li vyobcovaný excommunicatus vitandus, nemůže se oběto
vatl za něho, nedosáhl-li za živa rozřešení z censury. Pochy
buje-li se s důvodem, zda-li nekatolik anebo vyobcovanýpoznal
před smrti blud anebo hřích „svůj a litoval ho, mohla by se
za něho mše applikovati soukromi a s podmínkou (cum condi
tione: sl in unitate Ecelesiae obiit).

Zakládá-li se zbožné nadání (fundace) za rodinu, jejíž
členové jsou dilem nekatolici, piše se výslovně v ten smysl, že
plati za členy katolické“).

S 68. Povinnost ku sloužení mše vůbec; povinnosť
k applikaci určité.

Každý platně ordinovaný kněz má do smrti spůsobilosť,
platně konati mešní oběť, třeba by od pravé víry se odchýlil,
od cirkve odpadl, vyobcován anebo jinou církevní pokutou
stižen byl.

Povinnosť pak vykonávati skutečně moc tuto, jest a) obecná:

kteráž vyplývá z přijatého posvěcení na kněze, 9) zvláštní,
kteráž vyplývá z úřadu.

I. Přijaté posvěcení kněžské nezavazuje, aby kněz každo
denně mši sloužil; pro důvody mravní, a jmenovitě aby po
horšení nedal, náleži knězi častěji sloužiti mši svatou; povinná
péče, aby Boha ctil, cirkvi prospěl a mravnou svoji dokonalosť
neunaveně rozmáhal, ukládá knězi právními důvody nezavá
zanému, aby mneopomijel konati oběť každého dne, nebráni-li
mu překážka fysická nebo mravní. Sněm tridentský (sess. 23.
cp. 14. de ref.) veli biskupům o to pečovati, aby kněži takoví
sloužili mši aspoň v neděli a zasvěcené svátky

Kdokoli přijal úřad aneb obročí, s kterým souvisi povin
nosť určitá ku slouženi mše, ten 1 mravně 1 právně zavázán
jest úkolu svému dostičiniti. Kněži v duchovní správě ustano
veni jsou právně povinni sloužiti mši svatou neb opatřiti jiného

*) S. Alphons. 1. c. lib. 6. n. 308. Schwetz, Theologia dogmatica III.
5 19. a 20. Probst, Exeguien. Gihr 1. c. str. 166. 'Thalhofer, Handbuch der
kath. Liturgik II., 1. str. 21.

Skočdopole, PastorálkaII. 3
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kněze na ty dni, ve které každý dospělý křesťan jest povinen
mši svatou slyšeti. Kromě toho váže je mravní důvod, aby
bez platné a vážné příčiny neobmeškávali sloužiti každodenně,
poněvadž povinni jsou příkladem dobrým předcházeti osadníky
a poskytovati jim přiležitosti, aby také všedního dne na mši
bývati mohli.

II. Povinnosť, obětovatí mši svatou ma jistý určitý úmysl
(applikovati), zakládá se 1. v obecném zákonu církevním, 2. ve
zvláštním závazku.

1. Dle obecného zákona církevního*) povinen jest farář
každou neděli a jisté svátky obětovati za osadníky (pro populo)
mši svatou, kteráž se pro tuto příčinu nazývá osadní mše, mssu
parochialis. Farářem mini se tuto každý, komu duchovní správa
osady svěřena jest, a tedy skutečný farář a ti zástupcové farářů
(capellani expositi), kteří za duchovní správu sami odpovědni
jsou, poněvadž ji samostatně zastávají (gui curam animarum
actu gerunt vel exercent, di encyklika Benediktova) jako: ad
ministrátoři in spiritualibus, administrátoři far klášterních, ad
ministrátoři interkalárni, ne pak pomocní kněží, třeba by své
sidlo u chrámu Úfiliálníhoměli, kaplani polni, špitální a p.

Spravuje-li jeden kněz vice než jednu faru zároveň (na
př. že jest též administrátorem sousední uprázdněné fary), po
vinen jest buďto sám — obdržel-li povolení od biskupa —
anebo skrze jiné kněze k tolika applikacím za osadniky, kolik
far spravuje*“).

Nemůže-ii1 farář obětovati za osadníky sám, na př. že ne
mocen jest, náleži jemu postarati se, aby závazku svému vý“
hověl skrze jiného kněze; neučinil-li toho, jest povinen nahra
diti obmeškanou mši co nejdříve. — Mešká-li za dobrou při
činou (licite) mimo osadu, vyhovuje povinnosti, slouži-li za
osadníky svě tu, kde se zdržuje (na cestách, v lázních anebo
že slouží v jiném kostele o pouti (patrocinium)***). — Faráařova
povinnosť, appiikovatl za osadníky jest osobní v tom smyslu,

*) Cons. Trid. s. XXIII. c. 1. de ref. Constit. Benedikta XIV. „Cum
nuper“ 19. srp. 1744; Emcykl. Pia IX. „Amantissimi Redemtoris“ 3. květ.
1898. Conc. Prag. Tit. IIT. c. 2. str. 80. S. Alphons. I. 6. n. 326. Scavinl I.
str. 296. Berardi, Examen parochi str. 158.

*) 9. Cone. C. 3. ún. 1894.
+) 9, C. Cone. 14. pros. 1872.



30

že ji ukládá úřad prostřednický (munus mediatorium)*) a že
farář ji nemůže ukládati kaplanovi**).

Dni, ve kteréž samostatní duchovní správci maji povin
nosť applikace za osadníky, jsou:

a) všecky neděle a zasvěcené svátky, všecky svátky apo
štolů, byť 1 nebyly zasvěcené;

bd)následujíci, někdy zasvěcené, později pak od papeže
Klementa XIV. r. 1771.***)zrušené svátky: úterý velikonoční
a svatodušní, sv. Josefa, nalezení sv. kříže, sv. Jana Křtitele,
sv. Anny, sv. Vavřince, archanděla Michaela, Mlaďátek, sv.
Silvestra). Na boži hod vánoční jenom jednu mši sv. za osad
niky oběvovati dostačuje.

Mše, ježto diecésní direktář klade v oktávu všech svatých
za zemřelé duchovenstvo diecése, za zemřelé patrony a dobro
dince... nezavazuji faráře k applikaci na týž úmysl; rovně
tak není povinen applikovati za zeměpana o narozeninách a
jmeninách jeho.

Padá-li (a světí se in choro) některý ze svátků jmenova
ných na neděli, plati applikace 1za svátek 1za neděli; podobně
padaji-li dva svátky na týž den, na př. nalezení sv. kříže a
boží vstoupení.

Jest-li přeložen svátek spojený s povinnosti applikace za
osadniky, děje se tato v den, na který jest přeložen svátek +).
Přeložen-li svátek sice in choro, ne ale také in foro, děje se
applikace ve vlastní den svátku (die cadente); tento li jest ne
děle nebo svátek jiný, s povinnosti applikace za osadníky spo
jený, plati applikace za neděli 1 za svátek+11). — Připadá-li
sy. Marka na nedéli nebo některý den křížový mnazasvěcený
svátek (v Čechách sv. Jana Nep.) a jest jediný kněz při farním
chrámu, obětuje za osadniky mši Rogationum.

Applikaci za osadníky může farář o svátcích zrušených
přeložiti, jest- li mu v takový den sloužiti o pohřbu za zemře
lého nebo mši za snoubence při oddavkách TTTT).

*) S. C. C. 21. listopadu 1811; 25. září 1847.
*) S, C. C. 20. pros. 1864. S. C. ep. et regul. 9. dub. 1881.

**) Viz sv. I. str. str. 297.
+) Conc. Prag. 1. c. str. 91.

++) S. R. C. 24. dub. 1875.

TTT) S. C. C. 28. dub. 1888. .
++1T Hartmann L c. $ 201. Falise I. c. str. 384. Časop. katol. duchov. r.

1890. str. 489. Thalhofer I. c. II., 1. str. 27.
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Ustanovena-li fundační mše ve fundační listině biskupem
stvrzené na den povinné applikace za osadníky, slouží se mše
fundační a mše za osadniky se nahražuje jiného dne. V tomto
případě zajisté jest applikace za osadníky moci biskupovou
přeložena (translata), což biskup vůbec oprávněn jest učiniti
z příčin dobrých“).

Biskupové mohou jednotlivým farářům dáti povoleni, aby
také na jiný nežli na určitý den mohli za osadníky sloužiti, když
by jim na neděli nebo svátek podáno bylo stipendium; povolení
toho však jenom chudým farářům se dostává. Jest-li tedy na
osadě obyčej, že jednotlivé stavy žádají v neděli nebo ve svátek
applikace za sebe, nemůže jediný kněz, nemaje povolení bisku
pova, vyhověti tomuto přání sám o své vůl.

Biskupové rakouštl obdrželi dekretem Congr. Cone. Trid.
10. března 1888 na 10 roků plnou moc, od povinnosti applikace
ve svátky nezasvěcené osvoboditi na sedm let ony faráře,
jichžto čisté důchody roční nepřesahuji 300 skudů římských
(nová kongrua dle zákona ze dns 15. dubna 1885); dispense
tato plati osobě a nikoli faře, a protož nepřecházi na nástupce
sama sebou. Administrátoři interkalární vesměs maji tuto dis
pensi, aniž by o ni žádati třeba býlo.

Ve chrámech kathedrálních, kollegiátnách a klášťerských váže
povinnost, aby konventni mše každodenně obětována byla za
dobrodince (pro benefaotoribus). Spojena-li s těmito chrámy
také duchovní správa, náleží obětovati za osadníky 1za dobro
dince a tedy dvě mše applikovati*“*).

I když biskup pontifikuje (když jest officium episcopi),
povinen jest někdo ze sboru sloužiti mši konventní za dobro
dince***),

Listem apoštolským „In suprema“ ze dne 10. června 1882
znova prohlásil papež Lev XIII., že biskupové sidelní (resi
dentiam habentes), byť 1 kardinálové byli, a všickni opatovéSpravomocinazpůsobbiskupské(jurisdictio© guasi-episco
palis) povinni jsou za lid obětovati v ty dny, ve kteréž fa
ráři. Maji-li vice než jedno biskupství neb opatství pod svojí
právomoci, dostačují své povinnosti jednou mší. Jest-li biskup
aneb opat zároveň farářem, povinen jest postarati se, aby jiný

* S. C. C. 18. srp. 1888.
**) Konstit. Bened. XIV. S. C. C. 17. března a 19. června 1714.

s) 9. R. C. 12. listop. 1831.
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kněz applikoval za osadniky *). Povinnost biskupova za diece
sány applikovati se počiná, jakmile uvázal se v úřad svůj (post
acceptam possessionem)**“). Biskupové titulární a kapitolní vi
káři sede vacante nejsou pro tuto svoji vlastnosť k applikaci
zavázáni“**).

2. Zvláštní neb soukromů povinnosť, obětovati mši svatou
na jistý úmysl, povstává ze zbožných nadání při chrámech a
z přijatého stipendia.

a) Beneficiáti povinni jsou řádně a svědomitě sloužiti
fundační mše podle bližších ustanovení, jak obsahují se v listině
nadační, v určité dni, nestoji-li zákonná překážka v cestě. Be
neficiátem rozumi se tuto každý, kdo důchody své aneb nějakou
časť jich béře z nadání, kteráž vyhražují, aby poživatel povinen
byl obětovati buďto každodenně anebo na určité dny mši sv.
anebo několikráte do roka na jistý úmysl. Neni-li v nadační
listině určitě vysloveno, za koho neb na který úmysl mši obě
vati náleži, obětuje se za fundatora+). Jest-li však výslovně
praveno, že beneficiát není k určité applikaci zavázán, může
na fundační mši přijmouti stipendium; ustanovil-li fundator
jenom o jedné části mší fundačních, na který úmysl maji obě
továny býti, pokládá se, že při ostatních má beneficiát appli
kaci svobodnou. — Kdo dle nadační hstiny povinem jest každo
denně sloužiti mnajistý úmysl, neni zavázán na boží hod vánoční
sloužiti na týž úmysl třikráte, má na den Dušiček applikaci
svobodnou a může čtyři- až i šestkráte do roka sloužiti za
sebe, blízké příbuzné svoje a dobrodince, avšak není mu dovo
leno přijmouti stipendium. Stůně-li takový beneficiát za nějaký
čas TT),není zavázán opatřiti sobě zástupce anebo jinak učiniti
náhradu, leč by v listině bylo výslovně jinak ustanoveno anebo
určitě vyminěno, aby se konala mše sv. každodenně v jistém
chrámu neb u jistého oltáře 111).

Faráři (a vůbec beneficiáti) jsou odpovědní z toho, aby
všecky mešní fundace byly sepsány ve zvláštní knize (Kniha

*) S. Cone. Congr. 17. pros. 1803.
*k) S. Cone. C. 12. listop. 1821.

<=*) S, R. C. 14. června 1845.
+) K dotazu podanému tak vyhlásila znova S. R. U. 20. května 1892.

++) S. C. C. 17. list. 1695 klade lhůtu 15 dní; sv. Alfons Liguori kloní
se mínění, že beneficiát (fnndatista) není povinen zjednávati zástupce do dvou
měsíců nemoci své. (Lib. 6. n. 333.)

vTý) 9. Alphon. mor. I. 6, n. 332.
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nadaci mešních), a v jiné knize aby řádně zaznamenáno bylo,
kdy která fundační mše skutečně se obětovala. (Výkaz o vy
plnění závazků ze zbožných nadáni“). Dle rozkazu prov. sněmu
pražského náleži také, aby se v neděli ohlašovaly po kázaní
všecky fundační mše, které na počínající týden připadají ““).

Pakli se nehodami tolik zmenšilo nadání mešní, že z něho
jde velmi skrovné stipendium, může beneficiát na biskupu svém
žádati, aby počet applikaci v listině ustanovený zmenšen byl
(reductio missarum); sv. stolice uděluje biskupům plnomocenství,
ustanoviti na mistě původního takový počet, při kterém by na
jednotlivé applikace vypadalo obyčejné stipendium. Redukce
povoluje se jenom na určitý čas a ještě tak plati jen do změny
v osobě diecésního biskupa; protož nejen když uplynula lhůta
povolená, nýbrž také po nastoupení nového biskupa žádati jest
za nové povolení redukce *“**).

Poněvadž přisná povinnosť váže beneficiáta, aby závazkům
pocházejícím ze zbožných nadání dosti učinil: nařizuje sněm
pražský, aby nesnadno přijímána byla nová nadání ke chrá
mům, kdež nalézá se již veliký počet nadání starších T).

Není-li zřejmě vyminěno, aby fundační mše v jistém
chrámu byly konány, může beneficiát jinde je sloužiti aneb
odevzdati cizím kněžim. Jinak třeba jest dispense „ab obser
vatione loci“ ku které zmocňuje biskupy apošt. stolice po
každé na tři léta. Persolvovati ve farním kostele mše založené
ke kostelu filiálnimu lze také jen s povolením biskupa TT).

b) Povinnost applikace za stipendium. Stipendium mešní
jest dobrovolný obětní dar od jednotlivých věřících kněžstvu

*) Conc. Prag. Tit. III. c. 3. str. 79. — Aby přísně bylo. šetřeno pro
hlášení vůle toho, kdo zřizuje nadaci, rozkazuje v Rakousku cís. rozhodnutí
ze dne 11. listop. 1826 (vyhlášené skrze dvorskou kancelář 16. listop. 1826),
a znova důtklivě připomíná vynes. minist. kultu a vyučování 2. září 1890,
č. 2818.

**) Bisk. vikářové povinni jsou přesvědčiti se na kanonické visitaci o
řádném plnění fundačních závazků. (Ord. list buděj. 1808. str, 127; 1886
str. 75.)

+++) Ordin. list buděj. 1885 str. 37.
+) Conc. Prag. 1. c. str. 79.

+%) Srovn. časop. kat. duchov. 1890. str. 487. Poněvadž dle 8. 53. rak.
zákona ze dne 7. května 1874 (o právních poměrech katol. církve) jmění
zrušených kostelů a kaplí připadá náboženské matici, káže opatrnosť, aby
fundace ke chrámům filiálním a kaplím obsahovaly klausuli, že fundace bude
náležeti kostelu farnímu, kdyby kaple nebo filiální kostel byly zrušeny.
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daný s tim úmyslem, aby mše sv. na úmysl dárcův obětována.
byla. Ve smyslu tomto jsou také mešní fundace stipendia a na
zývajl se stipendia fundata; ve smyslu obyčejném a užším jest
stipendium dar (obyčejně na penězích) jednotlivému knězi sou
kromě daný, z něhož nemůže povstati závazek leč jenom při
jimateli podle úmluvy; dar tento nazýváse stipendium manuale.

Obyčej, dávati jelnotlivému knězi aneb kněžstvu jistého
chrámu vůbec (na věčné časy) nějaký dar, pro kterýž dárce
sobě aneb jiným žádá přivlastnění užitků mše sv. anebo zvláštní
vzpomínku při svaté oběti, shledává se již v prvních dobách
cirkve. Uznávaloť se pečování věřicích o výživu duchovenstva*)
vždycky za povinnosť, kterouž plnili při mešní oběti samé, při
nášejice dary obětní (oblata). Kromě řádných a povinných oběti
přinášeli mnozí ještě zvláštní oběť, aby buďto sami anebo
zemřeli jejich jmenování byli mezi těmi, za něžto. se modlitby
a oběti výslovně konají (čtení jmen zapsaných v diptycha). Toto
zvláštní obětování nepřestávalo ani když oběti povinné pře
staly. Dary ty nebyly pouze přispěvek na výživu, neboť dávaly
se také zamožným kněžím; ale byly to oběti osobní, přinášené
Bohu podobně, jako člověk od nejstaršich dob přirozeně byl
k tomu veden, aby za svoji osobu anebo za své milé Bohu
obětoval a sobě jistě milosti vyprosil. Dávajíce dary kněžím
chtěli a posud chtěji věřici Bohu oběť přinésti a takto zaslou
žiti sobě zvláštního účastenství v jediné pravé oběti, která se
Bohu vzdávati může jen rukou kněze řádně spůsobilého. A pro
tož také katoliku, jemuž vniterný smysl křesťanský jasně po
znávati aneb aspoň tušiti dává, že modlitba se doplňuje a do
vršuje osobnou oběti, nikoli nepostačuje, aby kněz na jeho
úmysl sice obětoval, ale daru jeho nepřijal. A tento přirozený
cit křesťansko-lidský vysvětluje vlastní a vniternou příčinu,
odkud se vzal obyčej, dávati kněžstvu stipendia a proč posa
váde každý nábožný katolik jest puzen, aby podáním daru se
sůčastnil svaté oběti co nejvíce; stipendia nejsou leč jenom
jiné jméno a jiný způsob obětí nekrvavých, kterými se do
plňuje a dovršuje modlitba lidská již od prvních dob lidského
pokolení **).

*) Srovn. Mat. 10, 10. I. Kor. 9, 7—14.
**) Srov. Časopis pro katolické duchovenstvo“. od r. 1850 sv. 3. str. 38

v pojednání: „A — proč dáváte na mše svaté?“
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Stipendia jsou tedy osobná oběť darovatele, kterýž doufá,
že pro tuto svoji oběť vice hoden bude, aby modlitby a zbožné
touhy jeho vyslyšení došly pro zásluhy jediné pravé oběti Kr1i
stovy na oltáři“).

Vedle církevních zákonův o. stipendůch tyto věci každému
knězi zachovávati náleží:

a) Úmysl darovatele i přijimatele budiž prost všeho svato
kupeotví. Úmysl byl by svatokupecký, když by darovatel se
domnival, že penizem svým koupiti může užitky mše svaté
anebo když by přijimatel bral stipendium jako kupní cenu za
tyto užitky. Všeliké jiné vady v úmyslu, jak by koli nechvalny
byly, nicméně nejsou svatokupectví. — Velebnosť oběti mešní
budiž každému knězi za dostatečný důvod, aby se opatrně ve
slovech 1 skutcích všeho vystříhal, podle čeho by se zdáti
mohlo, že na někom stipendia vymáhati chce**).

b) Jak veliké stipendium by kněz mohl žádati, to řídí se
buďto pouze obyčejem aneb i zákony diecósí; tak u nás v Če
chách počitá se za obyčejné manuální stipendium 50—53 kr.
r. m. Obyčej však a zákon zavazuje pouze v tom smyslu, že
kněz není oprávněn, většího stipendia žádati, ale nikoli neza
braňuje přijmouti dobrovolně podané stipendium větší a při
jmouti také menší, leč by toto výslovně zapovězeno bylo zá
konem biskupským. — Pravidlo, aby kněz většiho stipendia
nad obyčejné nežádal, nezavazuje v připadnostech, když spo“
jeny jsou s výkonem těž obtiže větši, nežli obyčejné, na př.
daleká cesta, velmi pozdní hodina a t. p.

Odkázal-li někdo (aneb vůbec odevzdal) jistou sumu peněz,
aby se sloužily mše za něho aneb na úmysl jeho, aniž by počtu

*) rovn. S. Alphons. lib. 6 n. 310.
%*)Cone. Trid. sess. XXII. Decr. de observandis... Otázka, dovoleno-li

dávati a přijímati knihy a časopisy za stipendia, rozhodnuta dekretem Conor.
Cone. 9. "áří 1874 a s. Poenit. 6. října 1862 takto: 1. Anihkupeům nijak ne
dovoluje se sbírati jakýmkoli způsobem stipendia a za persolvování dávati
kněžím knihy; rovně zapovídá se kněžím v takovémsbírání stipendií se ně
jak účastniti a knihy na stipendia od knihkupců bráti. 2. Duchovním osobům
se nezakazuje náboženské knihy a časopisy, které rozšiřovati chtějí, na místo
peněz kněžím dávati za sloužení mše a podržeti peníze v obnosu ceny kupní
S těmito výminkami: «) aby se nedálo snaživé sbírání stipendií na tento cíl
a konec (seclusa guacungue studiosa collectione missarum) ; b) naplňuje-li se
vůle darovatelů stipendií a fundatorů, pokud se týče místa i času persoluce;
c) aby stvrzení žádáno i dáno bylo, že byly mše skutečně slouženy. (Linz.
Guartalschrift 1877. IT. str. 294. Borový, Sloh str. 424.)
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jejich byl ustanovil, počítá se obyčejné stipendium. Zakládá-li
se nadání mešní, řiditi se jest ustanovením biskupovým, mno
ho-li by se počitati mělo za nejmenší stipendium pro benefi
ciáta; podle nynějších nařízení v Čechách obnáší toto nejmenší
stipendium v nových fundacich 1 zl., kromě náhrady kostelu,
ministrantům atd.

c) Z přijatého stipendia povstává knězi závazek přisný,
sloužiti na úmysl darovatelův tolikráte mši sv., kolikráte daro
vatel žádal a kněz se uvolil. Kromě toho jest povinen vyplniti
též jiné vedlejší žádosti darovatelovy, jako na př. aby mše sv.
byla votivná nebo zádušní, v určitý den, v určitou hodinu,
v jistém chrámě neb u jistého oltáře atd. Avšak i kdyby da
rovatel stipendia byl neustanovil určitého dne, plati vůbec pra
vidlo, aby se bez vědomí a svoleni jeho neodkládalo s appli
kacemi. Kongregace sněmu tridentského, odpovidajic k otázkám
na ni vznešeným, vyřkla (17. července 1655), že nezapdvidá se
knězi naprosto přijímati nová stipendia, dokud by závazkům
již přijatým byl nevyhověl, jen bude-li v krátkém čase (infra
modicum tempus“) moci dosti učiniti. Obecný tento výraz určitě
vykládajice, odvozují bohoslovci tato pravidla: Srozuměn-li jest
daroval, nižádný odklad nepůsobí viny. — Žádal-li darovatel
applikace v době nejbližší anebo úmysl jeho sám na dobu nej
bližší ukazuje (na př. šťastný porod, za postaveného v nebez
pečenství smrti ), bylo by odkládání hřích a nedodržení
času mělo by povinnosť restituce za následek. — Kde zvláštních
závazků neni o času, berou se 2—3 měsíce za nejdelší dobu,
přes kterou nesluší odkládati závazků povstávajících ze sti
pendia běžného **).

O mšich za duši člověka nedávno zemřelého béře se za
pravidlo, že jich nesluší odkládati.

Skrze jednu applikaci nelze zadost učiniti dvěma neb
několika závazkům, nechať tyto pocházejí ze přijatých stipendií,
z úřadu farního, z beneficia vůbec, z rozkazu představených,
z učiněné přípovědi, ze členství v nějaké jednotě a t. p. Tak
na př. neučinil by zadost kněz, který by sintenci dle přijatého
stipendia nebo se mší povinnou za osadníky spojil applikaci za
zemřelého člena jednoty kněžské, ku které sám náleži a jejiž

*) „Modicum tempus“ vykládá S. C. C. 17. července 1055 „intelligi
infra mensem.“

**) S. Alphons. lib. 6. n. 317. klade dekr. 24. dub. 1875 za nejzazší mezi
dobu 6 měsíců (ap. Thalhofer I. c. str. 156.).
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účel jest, aby živi členové sloužili mši za každého člena ze
mřelého.

Aby závazkům z přijatého stipendia povstalým jistě vyho
věti mohl, povinen jest každý kněz míti zvláštní záznamnou
knihu (Liber stipendiorum manualium*), do kteréž zapisuje: dem,
kdy stipendium přijal a mnoho-lí obnáší; jméno dárcovo; jeho
úmysl; den applikace vykonané aneb kterému jinému knězi
odevzdáno stipendium **).

d) Přijatá stipendia (a vůbec povinnost applikace zvláštní)
lze odevzdávati jiným kněžím, možno-li za to miti, že by darovatel
proti tomu nebyl, o druhém přijimateli pak nelze pochybovati,
že závazku vyhověti může a chce, a odevzdává-li se stipendium
celé, jakž prvně bylo přijato. Výslovně a přisně zakázáno jest
podržeti ze stipendia něco pro sebe a dáti vykonavatel appli
kace méně, nežli darovatel sám věnoval***). Zápověď tato plati
kněžím 1 laikům; kdo by proti ní jednal, upadá v exkommu
nikaci ipso facto). Podržení nějaké částky stipendia bylo by
hřišno, i kdyby druhý přijimatel k tomu ochotně svolil.

Nicméně však přece jsou vůbec uznané a platné výjimky
od pravidla toho, a sice: Dáno-li jest knězi stipendium větší
ne pouze pro applikaci, ale patrně s ohledem na osobu jeho,
na př. z uznalosti za prokázané služby, z přátelství, anebo
s tim úmyslem, aby jeho chudobě přispěl; když druhý pliji
matel sám ze sebe (lberaliter), nebyv za to žádán a zcela do
brovolně (omnino sponte) odevzdavateli čásť darem dává; správ
cové chrámů, kapli mohou, odevzdávajíce jiným kněžím
běžná stipendia (jakož bývá na mistech poutních), něco z nich
odraziti na potřeby chrámu a bohoslužby, pakli tito chrámová
nemaji jmění, z něhož by takové výlohy zapravovali, a pakli
se vice neodráži, nežli na tyto výlohy nevyhnutelně třebajest TT).

*) Borový, Sloh církevní str. 425.
+) Ordin. 1. buděj. 1868 str. 127; 1886. str. 75.

+++) Cone. trid. sess. XXII. De observandis et evit. in celebr. miss. Be
nedikt XIV. v Instit. ecel. 56. De synodo dioec. lib. 5. c. 9. De sacrif. missae
1. 3.. 21. Téhož konstit. „Pro eximia“ a „Ouanta cura“ dne 30. června 1741.

+) Konstituce Benedikta XIV. „Cum semper“ ze dne 19. srpna 1144.
Konstit. Pia IX. ze dne 12. října“1869 „Apostolicae Sedis moderamini“ řadí
mezi exkomunikace vyhražené papeži: „Colligentes eleemosynas majoris pre
tii pro missis et ex eis lucrum captantes, faciendo eas celebrari in locis, ubi suis
sarum stipendia minoris pretil esse solent.“ Srovn. S. Alphons. 1. 6. n. 321.
Kdyby kněz ze stipendia jemu podaného něco zadržel, neupadl by ve klatbu,
poněvadž by takto nedržel „colligens“.

++) 9. C. C. 23. pros. 1697.
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Namroze považuje se nějaká srážka za dovolenou i pro tu
příčinu, že správcové chrámů stravují kněze přicházející na
duchovní pomoc*)

Dáva-li beneficiát jiným kněžím fundační mše, postačuje
obyčejné stipendium, jsou-li to mše, které sobě vyminil zakla
datel nebo nadatel beneficia, a vůbec mají-li důchody či přijmy
z beneficia (z fundace) plynouci za účel, poskytnouti knězi do
statečné výživy. Totéž plati o mšich, které se v Rakousku za
povinnost ukládají farnímu kněžstvu z náboženské matice pla
cenému. Důvod jest v těchto připadech na bile dni; benefi
ciátovi sa dává dotace za všecky jeho úřadní práce a nikoli
pouze jako stipendium za mše“*).

Pakli příjem z těch mši fundačních, na kteréž byly věno
vány zvláštní, ku jmění farnimu nenáležejici jistiny neh po
zemky, počítá se faraři úřadně dojeho přijmů (kongrua), posta
čuje dáti jinému knězi stipendium obyčejné, byť i nadání samo
větši peníz na jedno stipendium vynášelo***). Nepočitaji-li se
však přijmy z takých fundaci do kongrue, povinen jest bene
fictat jjnému knězi tolik dáti, co dle fundace vypada.

Rovně dovoleno jest faráři dáti jinému knězi jen oby
čejné stipendium za mši, na kterou sám, jakožto příjem úřadní,
počítal a přijal obnos větší za příčinou pohřbu neb oddavek+).

*) Odevzdávati stipendia z poutních míst jinam a podržeti čásť jed
notlivých na výlohy kostelní anebo k jiným účelům církevním, jest dle vy
hlášení S. C. C. r. 1875. dovoleno jen s indultem papežským a velí se, aby
na místě poutním ve známosť uváděno bylo, že některé intence jinam se
odevzdávají, hned persolvovány býti nemohou a že z jednotlivých odráží se
čásť na jiné církevní účely.

**) 9. Cone. C. 21. července 1625, s approbací Urbana VIII. a Inno
cence XI. — Scavini, tom. fII. str. 140.

+) S, Cone. C. 25. července 1874 v odpovědi k dotazu arcib. Muni
chovského.

+) S. Cone. C. 25. července 1874, v odpovědi k dotazům arcibiskupa
Kolínského ; 11. května 1888 biskupu Trevirskému. — Lehmkuhl, Comp. theol.
mor. n. 744.
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Článek 3. Liturgické předpisy o mistě a čase
mše svaté.

$ 69. OMář,jakožto jediné obětiště.

Svatyně křesťanské (chrámy a kaple), jsouce mista po
svátná, k bohoslužbě určena, jsou též po výtce upravena i ozdo
bena pro eucharistii, vrchol a střed veškeré bohoslužby, a protož
1 mše svatá po pravidle“) dovoluje se jenom ve chrámech a
kaplich skrze konsekraci nebo benedikci bohoslužbě zasvě
cených *“*).U veliké potřebě*““*)sloužitilze mše kromě chrámu
a kaple, nikdy však bez oltaře. Zejména lze s povolením pa
pežským nebo biskupským v neděli a ve svátek mši sloužiti pod
širým nebem (sub Di0) na oltáři přenosném : a) Vyhořel-li, zřitil
se anebo byl zbořen kostel jediný, všem osadníkům přistupný ;
bXneni-li možna bez nebezpečenství shromážditi se v kostele,
na př. včas moru, války, pronásledování, když kostel zoořením
hrozi; c) vtáboře vojenském, zvláště jest-li chrám velice vzdá
len anebo by mužstvu nestačil; ďd)putuji-li katolíci za delší
čas poušti nebo krajinami jinověrcův a dlouho, na př. celý měsic
by jim nebylo možná slyšeti mši; e) katolikům dlouho se na
mofi plavicim může se mše sv. sloužiti na břehu.

Na lodi lze mši sloužiti jen s povolením papežským, jest-li
nebe jasno, moře klidno, loď daleko břehu, ostřihá-l kalicha
ještě jiný kněz anebo diakon.

Zvláštním privilejem dovoleno jest knižecím osobám z rodu
královského, aby ve slušné světnici jejich sidla mše svatá se
konala, jsou-li za delší čas nemocny anebo tu vystavena mrtvola
jejich). Vedle plnomocenstvína pětileti biskupům dávaných+)
mohou tito dovoliti, aby v domě soukromém sloužila se mše
svatá ku prosbám nemocného, který již za delší dobu pro chu
ravosť nemohl mše slyšeti. Ve případech takovýcn slouží se
mše v pokoji vedle ložnice při otevřených dveřich této, tak
aby nemocný mohl oltář 1 kněze viděti a mši svaté skutečně
obcovati.

*) Conc. Trid. sess. XXII. Decr. de observandis et evitandis in cele
bratione missae.

**) Viz o chrámech a kaplích sv. I. str. 87.
**) Benedikt XIV. De sacrif. missae. S. IT. 47. S. Alph. L. 6. n. 9506.

+) Gousset, Theol. mor. ap. Hartmann $ 203.
++) Facultates, guae a s. Congrec. de Propaganda fide episcopis remo

toribus ad guinguennium concedi solent, n. 15.
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Rovně může biskup dovoliti knězi nemocnému mši v pří
bytku jeho, pakli by Jinak za dlouhý čas ani sám sloužiti ani
mše slyšeti nemohl*).

Obecným právem povoleno jest biskupům na cestách míti
s sebou přenosný oltář, na kterém by buďto sami anebo jejich
kaplani sloužili mši svatou 1 na místech soukromých, kdež
bytem jsou. Povolení podobného uděluje apošt. stolice také
jednotlivým kněžím pro důležitá příčiny, zejména missionářům.
Práva toho propůjčil papež Lev X. bullou ze dne 8 prosince
r. 1516. rytiřům zlatého rouna.

I. Úprava 1 ozdoba oltáře.

1. Oltář jest nejpřednější misto ve chrámech katolických,
jsa vlastní obětiště.

Oltář křesťanský připomíná oltáře starozákonné, kdež ko
nány oběti předobrazné, sám pak předobrazen byl zvláště v ol
taři zápalném a svatyni svatých. Oltářem se lidu věřicímu
představuje památný stůl, na kterém Kristus oběťa svátost ol
tářní ustanovil; hora kalvárská a kříž, na kterémž oběť jediné
smirná a Bohu milá dokonána; jeskyně ve skále, kdež pocho
váno tělo Páně; nebeský trůn, na kterémž odpočívá Beránek
boží; Vykupitel Kristus sám, skrze něhož jediné možná jest
Jidem konati oběti a modlitby Bohu milé**).

Ve smyslu mravném vyznačuje se oltářem srdce, ježto
křesťan Bohu zasvětiti povinen jest, aby na něm vůli svou a
veškeré žádosti hřišné mrtvil a Bohu v oběť přinášel.

Za prvých časů cirkve měl oltář podobu obdélného stolu
čtyrhranného, byl ze dřeva, leckde iz ko:ů vzácných zhotoven
a drahokamy obložen. Strany oltáře (levá 1 pravá) ozdobovaly
se symbolickými sochami, křížem, beránkem, ve chrámech bo
hatšich zavěšovaly se již v dávných časech na předek oltářový
vzácné tkaniny (antipendium).

Když (ve 12. a 13. stoleti) čelný oltář se pošinul v čelo
presbyteria, počala se za touto příčinou veliká změna ve způ
sobu a ozdobě oltářů. Péče umělců křesťanských od té doby
obzvláště k tomu se nesla, aby od plochy oltářové vzhůru až

*) rovn. o kaplích soukromých sv. I. str. 108.
**) Gihr, Das heilige Messopfer.
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do klenby chrámové práce malířské, řezbářské a sochařské do
dávaly oltáři ozdoby, krásy a velebnosti. Vlastni plocha olta
řová zůstala od té doby zanedbána. Stoleti 13. a 14. vytvořilo
nejdokonalejší soustavy oltářové; později ale, zvláště od 17.
stoleti zvrhla se soustava 1 ozdoba oltářů ve formy nevkusné
a nepřiměřené.

Zakonové církevní předpisují, aby oltář všecken byl zka
mene aneb aspoň záležel ve ploše kamenné, tolik veliké, že by
na ni s dostatek mista měly hostie a větší částkalicha.“) Toto
ustanovení spoléhá na důvodu mystickém; oltař představuje
Krista, kterýž jest kámen úhelný.**)

2. Rozeznáváme oltáře nehybné a přenosné (fixum, portatile).
Oltář nehybný má tři podstatné části: kmen (stipes), plochu
(mensa) a kryptu (sepulchrum).

Kmen vzdělává se obyčejně z tvrdého kamene anebo z cihel
v obdělník se všech stran 1 vnitř vyplněný. Mohou však nalé
zati se v oltáři zděném výklenky pod plochou, aby tu odpo
čivalo tělo svaté; vpřipadě takovém buďto jest předek vyzděn
a sv. tělo neviditelno, anebo jest uzavřen sklem (křišťálem) a
sv. tělo viditelno***

Kmen oltáře nehybného záležeti může také ve sloupcich
kamenných, osaměle stojicich; vzdělává-li se z cihel, třebajest
na čtyřech rozích vezditi kamenné sloupky. V obojím připadě
spoléhá pak plocha na sloupcích a s nimi netoliko hmotně, ale
potom také skrze pomazání křižmem v jedno se spojuje).

Na kmen oltářový pokládá se jedna kamenná plocha,mensa,
tolik veliká, aby celý kmen pokrývala, svrchní čásťjedné stavby
dělala. $1)

Nelze-li opatřiti kamene tolik dlouhého, může se p'ocha
sestavitl zčásti. prostřední však, vlastní mensa, měj tolik délky
a šiřky, aby rozměrem převyšovala obyčejné přenosné oltaře.
Sluší, aby plocha ku předu něco vybočovala ze kmene. To
předpokládá rubrika misálu +11).

*) Rubr. gener. Miss. XX.
**) Skutk. ap. 4, 11. Efes. 2, 20; I. Petr. 2, 4.

**) Barbier I. c. I. str. 148.
T) „Cum mensa ipsa per sacram unectionem conjungantur.“ S. R. C.

4. srp. 1875.
+7) S. R. C. 19. září 1605, 17. června 1843, 12. srpna 1854.

TT) Ritus celebrandi Missam IV. 1.



47

Na ploše vytesává se patero křižů, po jednom uprostřed
a v rozich.

K dotazu předloženému odpověděl sbor obřadový 29. dub.
1887, že podržeti se mohou cementové, nikoli však sádrové plochy.

Uprostřed plochy ku přední straně vytesána jest dutina
čtverhranná, aby za kryptu byla, ve kterou se ostatky svatých
při konsekraci oltáře vkládají *). Dle obyčejenynějšího vytesává
se krypta na svrchu plochy ; ve starých oltářích nalézá se leckdy
ve kmeni uprostřed na přední nebo na zadní stěně bliže plochy
anebo také uprostřed kmene na svrchu pod plochou.

Oltář přenosný jest čtverhranný kámen, v kterém podobně
jako ve ploše oltářů nehybných dutina jest vytesána. Takový
oltář přenosný pokládá se ve kmen vyzděný anebo ve schránu
dřevěnou (tumba, že obyčejně na způsob rakve dělána) tak, že
zase vyňat býti může; ani se zděným kmenem v jedno spojen
není. Poněvadž při mešní oběti kalich i patenu na něj poataviti
náleži, jest nad ostatní plochu oltářa něco povýšen **).

Jenom na platně konsekrovanémoltáři dovoluje se mše sv.***),
S novým kostelem konsekruje se zároveň jeden oltář nehybný,
zejména oltář čelný a konsekrace obojí vjedno splývá. Konse
krace oltáře nejen přenosného, ale těž nehybného, jest i kromě
konsekrováni kostela v každý čas dovolena +).

Zeď nebo schrána dřevěná, ve kterou se oltář přenosný
vkládá, nepotřebuje nijakého svěcení; uschovávati tu rozličné
potřeby a ozdoby kostelní, zakazuje se ++).

Při konsekraci oltáře užívá se hojně Křižma, poněvadž
oltář představuje Krista, Pomazaného. Bezprostředně na kámen
křižmem posvěcený klade se chrismale, voskem prosáklá tkanina
lněná; chrismalu se na mnohých oltářich nuživáustavičně, za
ochranu bílých prostěradel, aby je chránilo před vlhkosti oltá
řového kamene.

Podstatný úkon obřadný při konsekraci oltáře jest ulo
ženi sv. ostatků ve kryptu. Odvěká úcta církve ku sv. mučen

*) Ve kryptu vkládají se ostatky několika svatých, aspoň dvou. — Po
známka tato jest zároveň oprava chyby na str. 102. sv. I., kdež mluví se o
relikviích svatého.

**) „Emineat aliguantulum, ut ejus limites a sacerdote facile dignosci
possint.“ Gavanti, Comment. in Rubr. Miss. I. lit. p.

**) Rubr. gen. miss. XX.
+) Falise, I. c. po. 429.

+1) Barbier I. str. 152.
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nikům dává ostatkům jejich odpočivati v oltáři, kdež kona se
oběť Kristova, která jim propůjčila hrdinné mysli a sily ke
smrti za víru. Krypta uzavírá se na svrchu kamennou deskou
(operculum, sigillum) a zapečeťuje se biskupskou pečetí.

Oltář pozbývákonsekrace: a) Odtržena-li od kmene svrchní
plocha oltáře nehybného. d) Rozpukla-li neb rozbila se plocha
(nehybného 1 přenosného) tak, že uprostřed nezůstalo dilu dosti
velikého, aby na něm patena a kalich, aspoň s větší jeho čásť,
misto měly; velikosťanebo šíře trhliny nerozhoduje*). Podobně
znesvěcen jest oltář, odlomila-li se některá z těch části plochy,
na kterých při konsekraci pomazání křižmem se konaji a ka
didlo se páli; části tyto jsou obyčejně označeny vytesaným
křížem. c) Pakli pokrovek (sigillum) krypty se rozpukl neb
rozbil a také hyl-ll vyňat neb odtržen a takto krypta byla
otevřena, třeba by se hned zase uzavřela **). Shledá-li se po
krovek neupevněný a zůstává pochybno, zdali někdo kryptu
otevřel, považuje se oltář za znesvěcený; ne však, jisto-l1 jest,
že kámen vždy na oltáři se nalézal, krypta nebyla otevřena a
že tmel sám od sebe se uvolnil a vydrobil ***), Nově zatmelitl
může v tomto připadě každý kněz, neboť tu není nové konse
krace třeba +).

Byl-li znesvěcen kostel(str. 104.sv. I.), nejsou pro tuto při
činu znesvěcenyoltáře; byl-lichrám poskvrněn, jsou tež oltářepo
skvrněny a třeba jim rekonciliace, kteráž dějese zároveň srekon
ciliaci chrámu, beze zvláštnino svěcení oltařů.

9. Každý oltář věnuje se při konsekraci nebo již při samém
zřízení některému tajemství anebo někomu ze svatých a po
něm se 1 nazývá (titulus altaris).

Za blahoslavené vyhlášeným nezasvěcuji se oltáře, leč by
stolice apoštolská při některém výslovně dovolila ++).

Věnování oltáře vyznačuje se obrazem oltářovým; obraz
oltářový nahraditi obrazem jiné tajemství neb jiného svatého
představujícím lze jenom se svolením papežským. Oltáře bez
obrazu maji nad prostředkem plochy veliký krucifix.

*) „tiamsi tenui tantum scissura laboret, guae per medium integrum
lapidem decurrit. S. R. C. 31. srp. 1807.

**) Lehmkuhl, Theol. moral. II. n. 225.
**) 9, R. C. 14. břez. 1861; 25. září 187.
+) S. R. Č. 25. září 1975.

vv) S. R. C. 17. dub. 1660.
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Podle zákonů platných o zřizování a veškeré úpravě
oltářů nesmi se v žádném kostele bez povolení biskupa roz
množovati ani zmenšovati počet oltářů. Z důvodů na jevu leží
cích dobře jest držeti se zásady, aby oltářů nebylo nad sku
tečnou potřebu*). V prvých dobách cirkve byl v každém chrámě
jenom jeden oltář; dle nynější praxe bohoslužebné ovšem by
jediný oltář nestačil v žádném chrámu veřejném.

Celný oltář (altare majus) zaujímá nejpřednější misto
v chrámě; ostatní zajisté všecko k němu se táhne ajemu pod
řízeno jest. Oltař čelný budiž, pokud jen možná, k východu
obrácen a nad půdu chrámovou povýšen, připominaje horu kal
várskou. Sluši, aby k němu vedly aspoň tři stupně (gradus);
jest- jich více, zachovává se počet lichý.

Ve chrámech konsekrovaných jest aspoň čelný oltář ne
hybný, a stojí-li v čele chóru, zůstává za ním prázdné misto,
jakož je předpokládá ritus konsekrace **).

V kostelích farnich ději se při čelném oltáři všecky po
svatněévýkony, kteréž více v obecném zájmu leží anebo slavněji
se prováději; tak zejména mše za osadníky, mše zpívané, o
pohřbu za zemřelé, oddavky a t. p.***)

Oltáře vedlejší (altaria minora) podléhají stran úpravy a
ozdoby týmže pravidlům, jako hlavní oltář; u těch postačuje
stupeň jediný (suppedaneum)ajsou rozměrů menších. Jest chybno
stavěti je na obou stranách protilehlých, tak že by kněži, když
by zároveň na nich sloužili, zády k sobě obráceni byli, a ovšem
1 věřící, z nichžto by jedni jedné a druzí druhé mše se vý
hradně účastnili. Nad to mívají oltáře stojící na jih a sever
ještě tu nehodu, že svrchní stavbu jejich nesnadno jest náležitě
provésti, poněvadž tomu překážejí okna, a že zlou povětrnosti
nemálo trpi, any sněhy a dešťové vody snadno je zasahují a
porušují +).

Při oltářích téhož chrámu zachovává se stran jejich před
nosti jistá posloupnost vedle důstojnosti jejich titulů, v témže
pořadu, který se spatřuje v litanii o všech svatých. Vedle před
nosti určuje se také blizkost jejich k oltáři čelnému, nebo

*) Čírk. sněm praž. Tit. V. c. 17 str. 74. dí, že kostelům farním oby
čejně tři postačují.

**) Caerem. Epise. I. c. 12. n. 11.
***) Barbier I. str. 152.

+) Ibid. I. str. 154.
Skočdopole, PastorálkaII. 4
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vzdálenost od něho, a v určování tom předchází strana pravá
levou *).

4. K podstatné ozdobě oltáře náleží, aby plocha jeho trojím
prostěradlem z čistého plátna lněného (mappa, tobalea) stále
přikryta byla; o svrchnim prostěradle nařízeno jest, aby celou
šiři a délku oltáře pokrývalo, po pravé i levé jeho straně pak
až blizko ke stupni nejvyššímu (suppedaneum) splývalo. Spodní
dvě (kromě chrismale, užívá-li se ho) mohou býti z plátna hrub
šlho a kratši; postačujeť, aby kryla kámen oltářový aspoň u
prostřed **).Není-li přední strana kmene oltářového křížemskvost
ným, řezbou anebo malbou pěkně ozdobena, zastirá se amťi
pendiem (také pallium frontale), kteréž může býti z jakékoli
látky; barva jeho, pokud vyhověti lze, spravuje se obecnými
zákony o barvě roucha liturgického ***),

Vystavena-li slavně svátost oltářní, předepsáno jest anti
pendium bílé.

Obrubovati oltář rámem dřevěným neb kovovým (coronis)
zapovidá se výslovně).

Uprostřed oltáře nad plochou stojí křiž (krucifix) tolik
vysoko a tolik veliký, aby jej viděti bylo přes hlavu kněze
obětujiciho $$). Může se nalézati na vrcholu svatostánku, jako
již ve starobylých kostelich byl nad baldachynovým krovem
oltáře, anebo stoji na podstavci zvláštním, anebo, což pokládá
se za lepši, v pozadí svatostánku. Pokudjen stavba oltáře do
poušti, umisťuje se křiž tak, aby spodek jeho byl v rovné čáře
se svrchním koncem svícnů, což nezřídka možno jest, pak-li
tyto na podstavci zvláštním stoji. Křižem oltářovým, jehož
Kristus ku prostorám chrámovým hledi, určuje se pravá 1levá
strana oltáře, křížem na oltáři čelném pravá 1 levá strana ce
Jého chrámu.

Křiž malý, sotva viditelný, svrchu na svatostánku nebo
na dveřích jeho, nepostačuje. Jest-li při mešní oběti vystavena
velebná svátosť, není třeba, aby ještě kříž oltařový bylo viděti.
Nalezá-li se na oltáři veliký obraz Krista ukřižovaného anebo
veliký krucifix, poněvadž oltář věnován jest svatému kříži, není

*) Ibid. 156.
**) Rubr. gener. Mis. XX. Hartmann L. c. $. 203. III.

**) Rubr. gener. Miss. XX., de defect. in celebr. Miss. X. n. 1.
+) Caerem. Episc. I. c. 12. n. 11. Conc. Prag. 1. c. str. 179.

++) Rubr. gener. Miss. XX.



ol

třeba ještě jiného křiže *). Obecně vynešené pravidlo, aby křiž
oltářový stál mezi svícny, ježto se na každém oltáři nalézají,
může se do slova bráti obyčejnějenom kde na oltáři není svato
stanku. — Svěcení nového kříženeni zakonem nařízeno; děje-li
se přece, může je vykonati každý kněz po tichu **).

Po pravé 1 levé straně oltářového křiže nalézá se na ol
táři čelném po pravidle šestero svicnů, dva a dva rozdilné výše;
nejvyšší náležejí nejblíže ku křiži***). Na oltářích vedlejších po
stačuji dva svícny. Stavěti lampy na plochu oltáře nebo nadni
k obrazům na oltáři se nacházejícím zapovídá se+). Obyčejně
nalézá se pro svícny a také pro květiny zvláštní podstavec,
leckde stupňovaný, o kterémž nařízeno jest, aby nesahal daleko
ve plochu oltáře a ji mnoho nesůžoval++). Baldachyn vysoko
zavěšený, religuiáře, obrazy, květiny mohou býti za ozdobu ol
taře, avšak nenáležeji k podstatné jeho úpravě. Tabulky káno
nové (tabellae secretarum), polštář (cussinus), pulť (pulpitum)
jsou jenom vedlejší potřeby ke mši svaté. Čeho ani ke mši
třebaneni a co za skutečnou ozdobu oltáře platiti nemůže, nikdy
se na něm nenalézej.

Posvátný charakter oltáře ukládá správci chrámu za po
vinnosť vážnou, aby o krásu a slušnou ozdobu jeho svědomitě
pečoval; zvláště ve dny sváteční dobře sluši, aby oltářové byli
ozdobení květinami strojenými a přirozenými, svatými obrazy,
baldachyny a t. p., stupně pak oltáře čelného a půda okolní
koberci pokryta byla.

II. Oltář privilegovaný.

Privilegovaný slove oltář, jemuž propůjčeno té výsady, že
duše zemřelých, za které se na něm obětuje mše svatá, dosahují

*) S. R. C. 16. června 1663, 17. září 1822. Bened. XIV. Const. „Ac
cepimus“ 16. července 1746; Barbier I. str. 305. Falise str. 430, Hartmann
480. Ve spisech liturgických a pastorálních často se potkáváme s výroky, že
není dovoleno, aby se kříž oltářový nalézal svrchu na svatostánku. Na do.
klad uvádějí se oba tuto dotčené dekrety sboru obřadového; avšak tyto jen
praví, že zákonu o kříži oltářovém se nevyhovuje, nalézá-li se kříž malý sotva
viditelný (crux parva, vix visibilis) buďto svrchu na svatostánku, anebo na
dveřích jeho.

*k) S. R. C. 12. července 1704.
+) Caerem epise. I. c. 2. n. 11.

T) 8. R. C. 3. dub. 1821.
+T) Barbier I. str. 150. Gihr, Das heil. Messopfer.
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způsobem přímluvy plnomocnýoh odpustků. Z pojmu o cirkev
ních odpustcich vysvitá, že skrze jednu mši svatou jenom jedna
duše odpustků těch dochází, ač-li jich ostatně schopna, t.j. na
cházi-li se v očistei*), třeba by kněz obětující nebo žadatel
applikace neměl úmyslu vědomého, získati je**).

Privilegium toto se dává určitému oltáři v jistém, určitém
chrámu, protož i jest mistní, locale; propůjčuje se oltářům, kteři
svoje určité a stálé místo ve chrámě a také svůj titulus maji,
bez rozdilu, jsou-li ve vlastním liturgickém smyslu nehybní
nebo přenosní, a souvisi s oltářem celým, nikoli pouze s oltá
řovým kamenem, pro kterouž příčinu i nepřestává, když by
v takový oltář vložen byl kámen (portatile) jiný.

Vedle nynější praxe propůjčuje papež na základě dekretu
Klementa XIII. ze dne 19. května 1759 všem oltářům farnim
a klášterním privilegia toho na sedm let, pakli biskup 0 tuto
milost žádá a po sedmi letech zase obnovení vyprošuje. Maje
pak tuto plnou moc, může biskup v každém chrámě svoji die
cése, zejména ku žádosti farářů, jeden určitý oltář vyhlásiti
za privilegovaný a jest povinen po každém sedmileti zase dáti
správcům chrámů na vědomí, že privilegium na dalších sedm
let obnoveno jest***). Léta počitají ode dne, kdy povoleni bylo
v Římě dáno; jde-li o potvrzení privilegia daného chrámům
v dalekých krajinách, počitá se ode dne, kdy breve došlo
biskupa.

Řádně obdržené privilegium altaris locale plati na každý
den a pro všecky mše, které se na oltáři tom slouží za zemřelé.
Z pravidla povoluje se privilegium v každém chrámu jenom
jednomu oltáři; avšak může nad to ještě dáno býti oltáři bra
trstva, při takovém pak dobývá se odpustků jen zemřelým
členům bratrstva.

Kromě kostelů farnich mohou nabyti oltáře privilegova
ného též kostelové filiální, ve kterých se odbývají bohoslužebné
výkony farní; ano 1 kaplím bratrstev, kongregaci, jednot,
ústavů, povoluje apoštolská stolice oltář privilegovaný pro ze
mřelé členy společenstva, kaplim soukromým pro zemřelé členy
té rodiny, kteréž dána mešní licence pro kapli soukromou.

*) S. J. C. 29. února 1864.
**) Barbier str. 177.

***) Breve Klementa XIV. ze dne 29. září 1769.
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Ku zvláštní žádosti správců chrámových povoluje apo
štolská stolice oltáře privilegované i na věčné časy (in per
peiuum).

Privilegovány jsou všecky oltáře ve chrámě, ve kterém
koná se 4Ohodinná pobožnosť nepřetržitě, dokud výstava trvá;
v den Dušiček privilegovány jsou všecky oltáře ve všech ko
stelich. Slouži-li se v čas výstavy mše de Reguiem, náležejí
k ni paramenta fialová *). Oltáře růženeckého bratrstva jsou
privilegovány, slouži-li na nich kněz, kterýž údem bratrstva jest.

Nad oltář privilegovaný nebo vedle něho dává se oby
čejně nápis: „Altare privilegiatum pro defunctis“ anebo pouze:
„Altare privilegiatum“.

Aby mše na oltáři privilegovaném ziskala zemřelým od
pustky, třeba jest ji sloužiti dle formuláře „Reguiem“, kdykoli
dle rubrik povolena nebo přikázána jest; jinak applikuje se
mše denni**).

Za příčinou privilegia není dovoleno žádati stipendia vět
šlho nad obyčejné “**). Kdo přijal stipendium s podmínkou, aby
sloužil mnaoltáři privilegovaném, povinen jest zadost učiniti.
Nadace na věčné časy se závazkem sloužiti mše na oltáři pri
vilegovaném jsou zapovězeny +).

Místní privilegium oltáře pomiji: a) uplynulli čas, na
který dáno bylo, ač neobnovilo-li se; d) zbořen-li nebo shořel
oltář, s kterým souviselo; byl-li však oltář ten v témže kostele
a stýmže založením (sub eodemtitulo) znovu vzdělán, obživuje
privilegium zase $+). Byl-li oltář privilegovaný částečně obnoven
anebo změněn, anebo některé jeho části zrušeny, nepozbývá
privilegia, pokud jen vtakovém stavu ještě trvá, Že se na něm
obětovati může. Pozbyl-li konsekrace, jest privilegium zastaveno,
až by znova byl posvěcen (skrze rekonciliac1), nebo až by nový
kamen (portatile) byl vložen.

Shledá-li nově nastouplý farář ve chrámě oltář privilego
vaný, jest povinen ohlédnouti se po listině, kteráž by dosvěd.
čovala, že privilegium bylo skutečně dáno a ještě trvá.

Osobníprivilegium altaris různí se od mistniho, že dáno
jest určitému knězi tak, aby duším zemřelých dosahoval od

*) S. R. C. 20. července 1751.
++) S. J. C. 11. dubna 1840. a 22. ún. 1847.

*e*) S, J. C, 19. květ. 1761.
+) S. J. C. 16. listop. 1711.

+1) 5. J. C. 16. září 1723. a 27. června 1830.
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pustků, na kterém by koli oltáři obětoval; plati buďto na ně
kolik dnů v témdni, na určitou řadu let aneb až do smrti.
Privilegia toho lze dosáhnouti jen přímo u stolice apoštolské ;
ale také nabývají ho kněží, jsou-li členy jistých bratrstev. Tak
zejména maji osobní privilegium oltáře: a) Kněžšti členové
III. řádu sv. Františka třikráte za týden a nabývají ho již
v noviciátě*); 4) každý člen jednoty kněžské „Aurea corona“
má osobní privilegium oltáře jednou za týden; c) členům jed
noty kněžské sv. Josefa propůjčil Lev XIII. na sedm let osob
ního privilegia na všecky dni, v které pcdle závazku slouži za
zemřelého člena **). ď) Správcové jednoty sv. Dětství mají osobní
privilegium (ač-li ho odjinud nenabyli) na tři dni každého
týdne; uděluje se ho, jakož vůbec bývá, pokaždé na sedm let ***),
e) Odpustkové oltáře privilegovaného spojeni jsou s každou
mší, jižto kterýkoli kněz a kdekoli slouži za zemřelé členy
bratrstva škapuliře karmelitánského +).

Stran formuláře mešniho plati při osobním privilégiu totéž,
co při místním. Kdo má privilegium osobní na některé dni,
může mši zádušní odložiti na jiný den svobodný v témže týdnu,
kdykoli není dovolena odchylka ode mše denní; nebylo-li
v témdní dne svobodného, applikuje mši denni++).

8 70. Čas ke mši určený; počet mší.

1. Mše svatá může se obětovati každý den kromě velikého
pátku (den aliturgický). Na zelený čtvrtek a bilou sobotu do
voluje se toliko jedna mše slavná (zpívaná) v těch kostelich,
kdež ustavičně chová se velebná svátost a konají se všecky
obřady sv. týdne (leda že nesvěti se křestná voda ve chrámech,
kteréž nejsou zároveň 1 farní), jako se děje v kostelích kathe
drálnich, kollegiatnich, farních a klášterních. (Srovn. sv. I
str. 288.)

V kostelích a kaplich řeňolních, kde chová se ustavičně
velebná svátosť, avšak nekonají se obřady sv. týdne, dovolují

*) 9. R. C. 3. září 1885.
**) Breve ze dne 28. prosince 1886 v Ordin. listu buděj. 1886 str. 130.
**) Viz str. 381. sv. I.
+) S. Indg. C. 22. června 1805. V tomto případě shledává se privile

gium osobní a místní zároveň.
++) Beringer, Die Ablásse, ihr Wesen und Gebrauch, 9. vyd. (str. 467).
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biskupové *) na zelený čtvrtek jednu mši, která zejména v kap
lích jeptišek 1 po tichu se může sloužiti **).

Kde nechová se velebná svátosť, tam v oba tyto dni ne
smi ani jediné mše býti***).

Doba denní, v kterou mše obětovati se může, počítá se
od ranní zoře až do poledne) v ten způsob, že nesluši, aby
se ukončila mše před ranní zoří, ani se počinala po poledni+1).
Nejrannější a nejpozdnější doba počitá se vůbec jenom přibližně
(moraliter), nikoli po hvězdářsku. Průměrně počiti lze mši dvě
hodiny před východem slunce; jest-li pak příčina vážná, lze
nad tento průměrný čas počiti ještě něco méně nežli o hodinu
dřive ráno a později po poledni. Příčiny :akové jsou:

a) Vydává-li se kněz na cestu a vatrno jest, že by později
ani nemohl mše sloužiti; rovně tak, navrátil-li se z cesty až
po poledni;

b) kde důvodný obyčej zavládl, velmi záhy sloužiti mši,
aby se ji účastniti mohlo dělnictvo;

c) pakli se dne svátečního prodloužily velké služby boží
přes poledne o hodinu nebo vice, obyčej však ve chrámě tom
jest, po velké sloužiti ještě tichou mši, může tato býti, poněvadž
by jinak mnozi beze mše zůstali.

Pro příčinu dobrou může biskup v jednotlivých případech
dovoliti mši hodinu před časem zákonitě vůbec ustahňoveným
a hodinu po něm“tT).

*) 9. R. C. 7. září 1850; Falice l. c. 380.
**) Stran mší na zelený čtvrtek není kongregace ritů mnoho přísna. Vy

hlásilať 31. června 1821, že s dovolením biskupovým může farář. kterýž nemá
kleriků, aby konal všecken předepsaný ritus, sloužiti na zelený čtvrtek tichou
mši, a dodává: „(Ouinimonon est reprehendenda consuetudo, gua parochus in
eadem ecclesia, ubi solemniter functiones peraguntur, missam ad populi com
moditam ante solemnia celebrat.“ — O mši na bilou sobotu dí De Herdt l. c.
III. str. 80.: „Missae privatae sine speciali indulto (S. R. C. 1. Sept. 1838 et
22. Julii 1848) prohibentur in Sabbato sancto, etiamsi festum de praecepto
occurrat (S. R. C. 14. Junii 1608). Unica tantum missa conventualis simul
cum officio ejusdem Sabbati sancti permissa et praecepta est“ —- Srovn. S.
Alphons. 1. 6. n. 350.

**) S, R, C. 14. června 1659; 20. března 1762.
+) Rubr. gen. Miss. XV. 1.; de defect. X. 1.

+T) S. Alphons. 1. 6. m. 341. Ranní zoře (aurora) jest doba, -která den od
noci dělí a v rozdílných dobách roku více méně vzdálena jest od východu
slunce. V červnu připadá asi 2'/,, v březnu 1",, vůnoru a září 1'/;, v ostatních
měsících 15/, hodiny před východem slunce.

Trv) Facult. guing. a s. Congr. de Propag. n. 15. — S. Alphons. l. 6.
nn. 343. 344,
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O půl noci hodu vánočního se dovoluje ve chrámech ka
thedrálních, kollegiátnich, farních a klášterních jedna mše slavná
(zpíváná); kromě této každá jiná, nechat slavná nebo tichá,
v témže kostele zapovidá se, leč by někomu dovoleno bylo
zvláštním indultem apoštolským *). Biskup může dovoliti slavnou
nebo tichou mši v kaplích veřejných, zejména v kaplích ře
holnic a ve chrámech, kdež vedle obecného zákona neni do
volena.

Za obecné pravidlo béře se, aby aspoň čtyři hodiny byl
nejedl a nepil, kdo mši o půl noci nebo vůbec velmi záhy
slouží.

2. Nynější kázeň církevní dovoluje knězi pouze jednu mši
za den. Všeobecné ustanovení toto vydal Alexander IIT. (Decret.
1.3. tit. 41.c.3.) vyjimaje v dekretu svém jenom dem vánoční a
pilnou potřebu. Ve staršich dobách sloužili jednotliví kněží dvě
1 tři mše, ano i za povinnost považováno to ve dni, na kteréž
připadala dvě officia (nedělní nebo feriální a sváteční). Dni ta
kové nazývaly se polyliturgické.

Na boží hod vánoční může každý kněz, avšak neni po
vinen, tři mše sloužiti; jenom farnímu duchovenstvu za povin
nosť ukládá ohled na osadníky uživati privileje toho **).— Kdo
jenom jednu mši nebo dvě slouži, užívá formuláře přiměřeného
té době, kdy obětuje. Pakli by kněz na den vánoční při ně
které mši po konsekraci a ještě před přijímáním tolik onemo
cněl, že by jinému bylo tuto mši dokonávati, plati dokonánií
toto za jednu ze tři dovolených mší.

Přijal-li by kněz při jedné ze dvou prvých mší abluci,
zapomenuv se, nemohl by jiné mše sloužiti.

Applikace všech tří těchto mší jest, kromě jedné za osad
niky, svobodna.

3. Biskupové jsou zmocněni u veliképotřebědovoliti jedno
tlivým kněžím dvakráte za dem mši sloužiti (facultas binandi,
binatio)***), Bez dovolení biskupa nemůže se;kněz vůbec odvá
žiti ke druhé mši téhož dne.

Že jen pro vážné a důležité příčiny může biskup uživati
zmocnění toho, vysvítá ze slov: „gua ex gravissimis causis et
rarissime utatur, in guo graviter ejus conscientia oneratur.“

*) S. R. C. 18. září 1781.
++) O kněžích slabozrakých a nevidomých viz str. 14.

+) Facultates a s. Congr. de Propag.... n. 15.



DT

Přičina obmezení toho jest, aby pro opětování mše skrze jed
noho kněze neochabovala úcta k nejsv. oběti a zamezila se
všeliká zištnosť nechvalna.

Stran důvodů k povolení binaci plati za ředidlo konsti
tuce Benedicta XIV. „Declarasti nobis“ ze dne 16. března 1746
a téhož dilo „de sacrif. missae“ c. 5. a 6.*)

Vůbec může biskup dovoliti binaci jenom. na neděle a
zasvěcené svátky **) těm duchovním správcům, kteří dvě samo
statné fary zastávají, anebo když by při jediné mši četní osad
nici jedné fary za delši čas nemohli ani ve chrámě domá
cím ani v některém sousedním slyšeti mše svaté, a nelze-li na
leznouti kněze, kterýž by druhou mši sloužil. Zmocnění k bi
naci pozbývá samo sebou platnosti, když přestal důvod, pro
nějž uděleno neb uplynul výslovně určený čas, na který dáno
bylo. Nahodil-ii by se kněz, který by třeba pouze jednou mohl
a chtěl mši sloužiti, zastavuje se právo k binaci na tento den. —
Měl-li by jeden kněz dvě fary na starosti, nemohl by na veliký
pátek ve dvou kostelích obřady konati a způsoby předsvěcené
přijímati ***),

Binace povoluje se vždy s tou výslovnou podmínkou, že
za druhou mši nesmí kněz přijmouti stipendia, anl naplňovati
skrze ni povinnosti, ku kterým právně (ex justitia) zavázán
jest. — Na boží hod vánoční však není zakázáno stipendium
za žádnou ze tři dovolených mší (kromě applikace za osadniky),

Povolena-li binace faráři (administrátorovi) dvou far, po
vinen jest applikovati za obojí osadníky, nejsou-li obě fary
plně sloučeny v jednu (unio extensiva s. plenaria) +).

Povolena-li binace knězi, kterého vůbec neváže povinnost
applikovati na určitý úmysl (mše za osadníky nebo fundačni),
může tento přijmoutistipendium na jednu mši tŤ); jenom zvláštní
indult papežský může oprávniti ke stipendiu na obě mše.

Neapplikoval-li farář v jistý den dle povinnosti své za
osadníky, nemůže zameškané applikace nahraditi druhou mši,

+) S. C. C. 22. února 18062.
**) 9. R. C. 11. září 1841.

++) Srovn. Časop. katol. duchov. 1880 str. 288.
+) S. C. C. 24. července 1886; 3. února 1884.

Tv) 9. C. C. 25. září 1858.
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kterou z povolené binace slouží, poněvadž by jinak druhá mše
nebyla bez výhody hmotné (gratis) *).

Z téhož důvodu nemůže povinnosti svě vyplniti druhou
mši, kdo povinen jest k applikaci ze zbožného nadání (dle
fundace) **).

Druhé mše nelze applikovati ani za takové stipendium,
kteréž knězi nedáno, ale obráceno k účelu jakkoli dobrému
a zbožnému**“).

Kněz binujicíi může však druhou mši applikovati z lásky
(ex charitate et omnino gratis) na úmysl jakýkoli. Tak mohou
členové jednoty sv. Josefa nebo jiné podobné obětovati
druhou mši za zemřelého člena podle účelu a stanov; členové
jednoty Aurea Corona mohou měsíční svoji povinnost, appliko
vati na úmysl jednoty, vyplniti druhou mši, jestliže určený jim
den připadl na den binace+). Přičina toho jest, že tuto nevy
plývá z applikace hmotný zisk.

Biskup může dle uznání svého přisouditi knězi binujícímu
odměnu za obtiže s binováním spojené TT).

Bez povoleni zvláštního vůbec pokládati jest za oprávněna
ke druhé mši téhož dne (nebo ku třetí po binaci — ku trinaci)
každého kněze, když by nebylo hostie pro umírajícího TT).

Avšak nelze oprávněnosti k binaci předpokládati, když
by pro náhlé onemocnění kněze (na př. sousedního faráře, ce
lebranta vůbec) nedopouštěl čas požádati biskupa; tento by ji
ostatně nesnadno povolil, poněvadž tu schází podminka, že by
věřici za delší dobu beze mše zůstávali TTTT).

4. K podmínkám zákonné binace (a trinace na boží hod vánoční) ná
leží lačnosť jejunium naturale). Důsledek podmínky této jest, že při první
mši po přijetí nejsv. krve opomíjí se purifikace kalicha. V případě tomto sluší
dle předpisů liturgických píti nejsv. krev dokonaleji (diligentius), pro kterouž.
příčinu zachovej se kněz takto: Po přijímání podrž kalicha nad patenou na
kloněného za nějakou dobu, aby zůstalé zbytky v jedno shromážditi a jich
požiti mohl. Obzvláště o to péči měj, aby na okraji kalicha něco nejsv. krve
nezbylo. Potom postaviž kalich na korporále a maje ruce před prsy sepiaté

*) S. C. C. 15. března 18987.

8) S. C. C. 25. září 1858; Congr. Propag. 29. dubna 1871.
++) S, C, C. 11. března 1863.

+) S. R. C. 14. září 1878; 21. března 1887. — Berardi, Examen parochi
n. 1441.

++) S. ČC.C. 23. března 1861. — Acta s. Sedis I. 15.
+19) Lehmkuhl, Compendium theol. mor. n. 749.

+111) Berardi 1. c. n. 14906.
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říkej „Auod ore sumpsimus“ pokryj kalich patenou a tuto zase pallou.
Purifikatorium klade se přes patenu. Potom omývá palce a ukazovatele v ná
dobce na oltáři se nalézající (jako když byl podal sv. přijímání věřícím) a
otírá je modle se zároveň „Corpus tuum Domine“ ....; konečně pokládá velum,
avšak ne také bursu, na kalich a pak pokračuje ve mši dále. Abluce tato
může se ovšem také díti nad čistou sklenicí schválně na oltář postavenou tím
způsobem, že se kněz poobrátí k ministrantovi a tento pak jemu polévá prsty
nad sklenicí vínem a vodou; avšak toho nijak třeba není, pakli se na oltáři
nalézá dle liturgického předpisu nádobka s čistou vodou na omývání prstů;
ano umývání prstů v této nádobce shoduje se lépe s rubrikou misálu (Vigilia,
Nativ. Domini), kteráž předpisuje omývání zn(a nikoli super) aliguo vase mundo.

Stran kalicha nyní prázdného sluší knězi pamatovati, aby ho nechával
na korporálu státi, dokud na oltáři se nalézá, a že kněz povinen jest po svém
návratu do sakristie postaviti kalich tento na korporál a uzamknouti jej.

Stala-li se abluce nad zvláštní nádobkou (sklenicí), vlévá ji kněz do
kalicha po abluci při druhé (třetí) mši a pije ji.

Jest-li knězi binujícímu (neb o vánocích) sloužiti dvě mše v rozdilných,
od sebe vzdálených kostelích, zachovej se dle instrukce vydané dne 11. března 1858
od kongregace ritů takto: Vynalož při první mši všecku možnou péči na při
jímání nejsv. krve, hledě jí požiti tolik úplně, co lze, zejména i s okraje ka
licha. Potom postaviž kalich na korporál, přikryj pallou a vykonej abluci.
Když byl utřel prsty, snímá opět pallu a pokrývá kalich jako obyčejně po
přijímání mešním, totiž nejprve purifikatoriem, potom patenou a pallou, na
posledy pak velem, ale ještě nikoli bursou, zůstavuje kalich takto pokrytý na
korporálu a pokračuje ve mši.

Když po posledním evangeliu se navrátil ku středu oltáře, zastavuje
se tu, odkrývá kalich opět a pozoruje, zdali snad se shromáždily některé kapky
nejsv. krve na dně kalicha, což ovšem bývá. Tento zbytek ještě přijímá, a
to na téže straně kalicha, na kteréž pil prve přijímaje.

Potom vlévá do kalicha aspoň tolik vody, co byl vína při obětování
nalil, vyplachuje kalich a pak na téže straně, na kteréž byl nejsv. krev při
jímal, vylévá vodu z kalicha do nádoby schválně k tomu na oltář přinešené;
pak vytírá kalich purifikatoriem, přikrývá jak obyčejněpři každé mši a opouští
oltář nesa v rukou kalich.

Když byl v sakristii posvátná roucha odložil a se pomodlil, odnáší ná
dobku s vodou, kteréž byl užil na konci mše k purifikaci kalicha. Může pak
naložiti s touto vodou na dvojí způsob: Bude-l' druhého dne sloužiti mši sv.
v témže kostele, může ji chovati v nějaké slušné skříni sakristie; druhého dne
donese ji přede mší na oltář a při purifikaci po přijímání vlije do kalicha a
vypije. Pakli se ale v témž kostele neslouží druhého dne mše svatá nebo nechce-li,
kněz, byť i sloužil druhého dne v témž kostele, píti této purifikace, vyssává
ji bavlnou nebo koudelí, tuto potom spálí a popel z ní do sakraria vmete.
Chce-li ke druhé mši v jiném, vzdáleném kostele téhož kalicha užiti, jejž měl
při první mši, nepřekáží nic, aby jej s sebou vzal, neboť jest očistěn.

-Pro tuto příčinu také zachází se s tímto kalichem při obětování na
druhé mši právě tak, jako rubriky nařizují, t. j. vytírá se uvnitř purifikatoriem
nežli se nalévá vína, když pak se přililo i vody, stírají se kapky na stěnách
kalicha zůstalé. Ale nijak třeba není v tomto případě, aby kněz ke druhé,
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mši užíval téhož kalicha, s kterým sloužil první; můžeť po libosti vzíti
kalich jiný.

Poznámka. Ve starších dobách středověku, kdy kněží větším dílem
sloužili několikráte za den, objevoval se i ten zlořád, že kněz říkal ze dvou
nebo více mešních formulářův od introitu až k offertoriu, pak přiměřené se
krety a modlitby po přijímání, všecky neproměnlivé části pak (malý a velký
kánon) jenom jednou, a také jenom jednou konsekroval a přijímal. Takto se
dle domnění bludného vyhovělo několika intencím zároveň. Mše tímto způ
sobem konané nazývaly se missa difaciata, trifaciata.... Jiný zlořád byla
missa sicca, při které opomíjeli obětování a celý kánon kromě Pater noster;
mše takové sloužily se tedy bez hostie a vína, bez konsekrace a přijímání,
zejména při oddavkách a pohřbech odpoledne, kdy kněz, nejsa lačen, mše úplné
sloužiti nemohl.

Článek 4. Všeobecné předpisy stran ritu mešního.
»8 71. Obecný ritus mešní; rozdílná pojmenování mše.

1. Obřady mše svaté a cirkevní předpisy o chlebě, vině,
paramentech, oltáři a t. d. obsahuji se v rubrikách misálu tolik
úplně, že nemnoho rady a poučení odjinud potřebuje, kdo sobě
položil za úkol, čas od času je pozorně procházeti. Všecky ru
briky o mši položeny jsou v misálu na čtyřech mistech. Hned
na počátku po kratkém naučení o roce a jeho částech následují
Rubricae generales missalis, Ritus servandus im celebratione mis
sae, De defečtibus circa missam occurrentibus. Poobřadech a mši
na bilou sobotu položen jest Ordo missae, postup ve mši od po
čátku až do posledního evangelia.

Z výroku sněmu tridentského*), z bully Pia V. v čele
misálu položené a četných rozhodnuti sboru obřadovéhosvorně
soudi spisovatelé cirkevni, že rubriky misálu vůbec, obzvláště
pak obřady za mše samé, jsou zákony přísně závazné (prae
ceptivae) a pro nedbalé neb libovolné jich přestupování že do
pouští se kněz hříchu lehkého neb těžkého, jak obřad sám více
anebo méně vážný jest **).

2. Mše a církevní hodinky (officium) jsou každodenní
jednotná bohoslužbavcirkvi katolické; protož imešní formulář

*) Sess. XXIT. De observandis et evitendis in celebratione missae.
**) Benedikt XIV. De sacrificio missae ss. IT. S 102. — S. Alphons.

6. n. 399.
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po pravidle obecném souhlasí s hodinkami na jistý den podle
církevního kalendáře předepsanými*), a jen pro zvláštní při
činy lze některý den užívati formulářů s hodinkami nesou
hlasných. Mše s hodinkami svorné, m?ssae secundum ordinem
officii, nazývají se mše denní, missa diei, missa de die, a jsou
buďto časové, missa de tempore, vztahuje-li se formulář ku
čelným slavnostem Páně, k nedělím, feriím a vigiliim svátků
centrálních, anebo mše o svatých, missae Sanctorum, de Sanctis.

Mše od kanonických hodinek odchylné, missae extra or
dinem officii, jsou mše voťivné, missae votivae a mše zádušní
missae pro defunctis neb de Reguiem.

Podle vnější slavnosti všeho ritu mešního rozeznávají se
mše tiché, zpívané a slavné. Mše tichá (privata, lecta, bassa,
secreta) nemá vritu svémnic slavného, kněz řiká všecken text
dílem po tichu, dilem nahlas, ministrant sám odpovídá jemu,
lid pak po tichu se modle anebo písně zpivaje, provází svatý
úkon. Zpívaná (cantata) slove mše, při které kněz sám, nemaje
assistentů, zplvá jisté částky z misálu; kromě ministranta
odpovídá 1 chor. Ve chrámech, kdež není sdostatek duchoven
stva K assistenci, poživa mše zpívaná týchže přednosti a pri
vilejí, které dle zákonů liturgických náležejí slavné mši. Při
zplvané mši neokuřuje se oltář **). Slavná (solemnis) koná se za
přisluhování aspoň diakona asubdiakona, se zpěvem celebranta
1 choru, s incensaci a všemi obřady vrubrikách předepsanýmui.
Slavná mše slovepontifikálmí (pontificalis), pakli ji slouží biskup
anebo prelát, kterémuž povolena jsou pontificalia.

3. Jakkoli ritus mešní v rubrikách misálu jest předepsán,
prospívá položiti tuto některá bližší ustanovení, kterými se di
lem doplňují obecné předpisy, dilem se i knězi usňadňuje, aby
těmto snáze porozuměl. Ustanovení tato se týkají: 1. světel,
posluhovatele a chůze k oltáři; 2. mše za přitomnosti biskupa;
3. mešních modliteb či kollekt; 4. mši votivných a zádušnich;
5. mše o sv. patronu chrámovém; 6. mše v kostele cizim.

*) Rubr. generales miss. na počátku.
**) S. R. C. několikráte, nejnověji 29. listopadu 1856. — Gihr l. c. str. 355.

uvádí některá dovolení apošt. stolice k incensaci daná kostelům, při kterých
assistence není možna. S. R. C. 7. července 1880 vyhlašuje povolení takové
za nezbytně potřebné.
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S 72. Světla; posluhovatel; chůze k oltáři.

1. Ke mši zažžehají se světla. K tiché mši kněze, neslouži-li
se mnamistě předepsané slavné, náležejí dvě svice, k tiché
mši biskupa čtyři; ke slavné mši předpisuje se šestero svící,
k pontifikální sedm, neslouží-li biskup. Počet tento vykládá se
po dávném obyčeji v ten smysl, že nesluší sestoupiti pod něj,
ovšem ale vice světel býti může zejména při slavné a zpívané
mši pro zvýšení slavnosti aneb ku zvláštnímu přání těch, kteři
kostelu neb jistému oltáři svíce věnuji.

2. S knězem vycházi ke mši posluhovatel; ke mši slav
nější (na př. farni v neděli, školní mši at. p.), byť i tiché, ná
ležeji dva. O posluhovateli vůbec nařízeno, aby pohlaví muž
ského byl a pokud možná, klerik *). Osobám ženským nedo
voluje se, aby posluhovaly při mši. Jeptiškám sice dovoluji
liturgické zákony přichystati roucha ke mši a donésti konvičky
na oltář; avšak jenom v největší potřebě dovoleno jest, aby
z povzdálí knězi za mše odpovídaly; při obětování a přijímání
kněz sam béře konvičky a nalévá znich, sám i misál přenáší **).

3. Kněz vycházi koltáři ze sakristie anebo zjiného mista,
kdež se byl oblékal ***); oblékati se při oltáři mešním není do
voleno kromě skutečné potřeby +).

O chůzi k oltáři a odtud po mši plati pravidla určitě vy
měřená. Jda k oltáři neb od oltáře, má kněz hlavu pokrytou +1);
jiti k oltáři bez birretu anebo s birretem na kalich položeným
odporuje liturgickým předpisům. Na kalich vůbec ničeho klásti
nesluší. Aby sklopené oči měl, když k oltáři kráči, anebo se od
oltáře obraci, jest výslovně nařizeno.

Jde-li kostelem ke mši aneb ode mše mimo čelný oltář,
ukloňuje se, birretu nesnimaje, nechová-li se tu velebná svátost
ve svátostánku ; před oltářem velebnou svátost chovajícím kleká
na jedno koleno, mnesnimaje. Jde-li mimo oltář, na kterém
pozdvihování jest, kleká na obě kolena, snímá a zůstává
klečeti, dokud by celebrant nepostavil kalicha na korporál;
potom pokrýva hlavu a vstává +1). Podává-li se velebná svátosť

*) S. R. C. 24. července 1638; 7. května 1744.
+**)S. R. C. 27. srpna 1830.

**) Ritus celebr. missae I. 1.
+) S. R. C. 17. června 1673.

++) Ritus celebr. II. 1. S. R. C. 14. června 1845. Nesnímá, když přede
mší se pokloňuje kříži v sakristil.

+11) S. R. C. 24. července 1638.
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při oltáři, mimo nějž béře se kněz ke mši neb ode mše, kleká
jako za pozdvihování, avšak nezůstává klečeti, až by všem po
dáno bylo*). Podobně kleká na obě kolena a snímá, jde-li mimo
oltář výstavy a potkává-li kněze svátosť nesoucího. Jde-li bez
kalicha, snima v těch případech, kdy předepsánojest pokleknuti.

Jda podle oltáře vedlejšího, nevšímá si ho (kromě za po
zdvihovánií), třeba by na něm byla mše již po konsekraci.

Cestou k oltáři a nazpět nikoho nepozdravuje, leč by šel
mimo preláta neb jiné osoby vzácné nebo kněze ode mše jdou
ciho; takovým zajisté, není-li velebná svátosť vystavena, poctu
vzdává úklonou hlavy, birretu nesnimaje.

Přišed k oltáři, kde mši sloužiti bude, odevzdává poslu
hovateli birret a kloni se hluboko **). Chová-li se na oltáři tom
velebná svatosť, kleká na jedno koleno mimo stupeň oltářový;
vystavena-li vel. svátosť, klekána obě kolena ***). (Srovn. Ritus
celebr. missam II. De ingressu sacerd. ad altare, XII. n. 6.)

S 73. Mše za přítomnosti biskupa.

Vnější ritus mešní dochází některých změn,slouži-li se mše
za přitomnosti vysoce postavené osoby duchovni, kteréž pro
kázati jest úctu vedle předpisů liturgických, a sice kardinálovi
všude, papežskému legátu v okresu jeho legace, arcibiskupovi
v okresu jeho, biskupovi v jeho diecési, infulovanému opatu
v jeho klášterním kostele. I biskupům cizím prokazuje se tato
úcta ze slušnosti.

Prokazování úcty liturgické jest hojnější za mše slavné
a předpisuje se v rubrikách misálu +).

Za mše tiché před biskupem(praesente episcopo) nebo jiným
z hodnostářů výše jmenovaných šetřiti jest nemnoha předpisů.

Chce-li biskup přijiti (do presbyteria) až po příchodu cele
branta k oltáři, čeká tento, když byl upravil kalich a otevřel
misál, dole před posledním stupněm oltáře na straně levé neb

*) S. R. C. 5. července 1698.
**) S. R. C.,3 dubna 1808.

*FF) S. R. C. 12. listopadu 1831.
T) Ritus celebrandi missam tit. III. a sld. — Falise, str. 58. — Hart

mann $ 299.
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pravé, jsa obličejem obrácen tam, odkud přijde biskup. Přichá
zejicimu pokloňuje se, a když mu pokýnuto, aby počal, kloní
se opět a obrátiv se k oltáři, činí vše tak, jako by teprve byl
sstoupil k modlitbě stupňové, t. j. ukloňuje se nebo kleká.

Pakli ale biskup zaujal své místo již před příchodem cele
branta, jde tento k oltáři, jako jindy; jda mimo biskupa kloní
se, aniž by snimal prve, nežli k oltáři došel, nese-li v ruce
kalich ; jinak snímá birret. Sestoupiv k modlitběstupňové, kloní
se biskupovi a čeká pokynu, aby začal; potom kloní se nebo
kleká, jako jindy, když byl sestoupil k modlitbě stupňové.

Při Confiteor řiká na místě „vobis fratres, vos fratres,“
„tibi pater“ „te pater“ obraceje se s poklonou k biskupovi*).

Když pronesl „Oremus“ před modlitbou „Aufer a nobis,“
činí opět poklonu biskupovi, potom vstupuje k oltáři a pokra
čuje ve mši.

Po evangeliu nelibá misálu celebrant, ale posluhovač anebo
jiný kněz biskupovi jej nese, klekaje na jedno koleno, když
biskup evangelium byl políbil; taktéž ne celebrant, ale biskup
řiká „Per evangelica dicta“

Měl-li by klerika za posluhovače, anebo by mohl některý
kněz přijiti, náleželo by po modlitbě před přijímáním „Domine
Jesu Christe,“ aby tento přistoupil od strany evangelia s paci
fikálem a hned pokleknul; celebrant řekl by: „Pax tecum“ a
potom by klerik, odpověděv „Et cum spiritu tuo,“ šel s paci
fikálem k biskupovi, podávaje mu ho kleče a řka: „Pax tecum.“

Po slovech „Benedicat vos omnipotens Deus“ a po úkloně
ku křiži, obraci se k biskupovi a pokloniv se mu, dále řiká:
„Pater et“ žehnaje přítomné v tu stranu, kdež neni biskup **);
jest-li tento u prostřed, žehná kněz stoje na straně evangelia.

Skončiv poslední evangelium, stojí na straně evangelia,
dělá poklonu biskupovi a potom čeká, až by tento pryč odešel;
chtěl-li pak by zůstati biskup déle, sestupuje celebrant a od
cházi jako jindy, jda mimo biskupa, ještě ukloňuje se předním.
(Srovn. Ritus calebr. miss. III. nn. 2. 7. 11. VI. n. 5. X. n. 8.
XII. nn. 3. 5.)

*) Ku Confiteor nesluší přidávati „reverendissime“, ovšem ale přidává
se, když assistenti žádají za požehnání kadidla nebo vody: „Benedicite, reve
rendissime pater.“

**) Podle obecného pravidla, že nižší nežehná vyššího.
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S 74. Mešní modlitby či kollekty.

1. Obřady a modlitby od obětování až do abluce po při
jimání zůstávají vůbec bez proměny anebo se mění jenom něco
málo; zejména jsou tuto proměnlivy secreta a postcommunio,
které vždy souhlasí s kollektou.

K modlitbě denní (oratio diei, collecta) druží se častoještě
modlitby pro památku (commemoratio) dne církevního (comme
moratio dominicae, feriae, vigiliae, octavae) nebo některých sva
tých. V hturgii rozeznávají se kommemorace zvláštní a obecné,
commemorationes speciales et communes. Commemoralionesspe
ciales jsou ty, ježto dle kalendaria a liturgických předpisů při
padají na jistý den. (Rubr. gener. miss. VI. aVII.; rubr. gener.
breviar. IX. a X. se změnami dle breve Lva XIII. 28. července
1882.)

Dni, v kteréž kromě kollekty denní nebéře se nižádná
Kommemorace, slovou dies unmicaeorationis a jsou tyto: vigilie
vánoční, neděle květná, zelený čtvrtek, bilá sobota, vigilie
svatodušni.

Direktař diecésní (a řeholní), starobylý computus, zprošťuje
kněze namáhavé práce, jižto by mu podniknouti bylo, aby podle
obecného kalendáře římského (kalendarium perpetuum romanum)
a provinciálního (v Čechách kalendarium perpetuum in usum
cleri Bohemiae) neb i řeholního určil hodinky denní a formuláře
proměnlivých části mše na každý den v.roce.

2. Kromě kommemorací dle kalendaria připadajicich, anebo
na jich mistě, předpisují se častěji ještě modlitby, ježto se na
zývají vepomínky obecné, commemorationes communes neb mo
dltiby časové, orationes temporales, protože v rozdilných dobách
roku církevního jsou rozdilny*). Tyto se kladou po denni
modlitbě na druhé neb třetí, aneb i na druhé a na třeti misto
v den prostý a polodvojný neprivilegovaný, na který podle
kalendaria nepřipadají vzpominky zvláštní, aby se doplnil počet
dvou nebo tři modliteb, jakž na dni takové obecným zákonem
jest předepsán.

Za časovou modlitbu Concede béře se položená v misálu
po neděl bilé.

V modlitbě A cunctis říká se při pismeni N. jméno patrona
chrámového; má-li některý chrám několik patronů čelných

*) Viz Rubr. gen. Miss. IX. de Oratione nn. 2—9. — Hartmann L. c.
8 210.

Skočdopole, PastorálkaII. o
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(principales), jmenuji se všickni. Jest-li chrám zasvěcen nejsv.
Trojici nebo na jiné tajemstvi (na př. proměnu Páně) nebo všem
svatým, Panně Mari, sv. Petru a Pavlu, nebo slouží-li se mše
v kapli, kteráž nemá patrona (kapie soukromé vesměs, veřejné pak,
nejsou-li benedikovány), nejmenuje se nikdo. Indultem apošt.sto
lice ze dne 17. listopadu 1864povoleno jest v kostelích cirk. pro
vincie české za okolností těchto při N. dodati: .atgue beatis
Cyrillo, Methodio, Vito, Venceslao, Adalberto, Joanne Nepo
muceno, Procopio, Ludmila et omnibus sanctis“. (Indult tento
jest otištěn v misálu při ,Missae propriae sanctorum improvinciw
Pragensi.“) Jest-li mše sama o patronu kostelním anebo jmenuje
se tento již v některé kollektě, vynechává se jméno jeho
v modlitbě „A cunotis“ anebo se misto ni béře modlitba „ad
poscenda suffragia Sanctorum“ (první mezi Orationes diversae *).
— Vždy náleži v modlitbě této jmenovati sv. Josefa **), a sice
přede jmény sv. apoštolů „cum beato Joseph“ ***)a potom teprve:
„cum beatis apostolis“; jest-li však patron sv. anděl (andělé
strážní) nebo Jan Křt., klade se jméno sv. Josefa až po těchto.

Oratio ad libitum jest povinná, kdykoli jest předepsána;
kněz má jen svobodu voliti ji kdekoli v misálu, kromě mší
časových +). Obyčejně béře se některá z oddilu „Orationes di
versae“.

3. Kromě modliteb na jistý den připadajících může býti
ještě orace mešní ku zvláštnímu rozkazu, collecta imperata, na
řidil-li papež anebo biskup, aby určitá modlitba přidána byla.
Nařidil-li zvláštní modlitbu biskup, jsou kni povinni, kdožkoli
v té diecési slouži. Povinnost trvá, dokud nebyl rozkaz od
volán anebo neuplynul čas určený 1+). — Modlitba tato klade
se na mistě posledním.

V které dni jest ji připojiti a v které nic, závisí nejprve
na tom, byla-li nařizena pro příčinu velicepilmou, na krátký
čas, k určité mši (ex causa urgentissima, pro missa determinata),
nebo na delší dobu.

V případě prvém připojuje se, kromě mše de Reguiem,
jaký by koli den anebo svátek byl, Jest-li svátek dvojný I. třídy

*) 9. R. C. 15. května 1819; 12. listopadu 1831.
**) Breve Pia IX. ze dne 7. července 1871.

*+*) Jméno sv. Josefa, pěstouna Páně, nesklání se v modlitbách la
tinských.

+) S. R. C. 2. září 1741; 4. března 1866.
+T) S. R. C. 3. dubna 18921.
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nebo neděle I. třídy a direktář jenom jednu modlitbu předpi
suje, zavírá se přikázaná s modlitbou denní společně (sub una
conclusione); ve dny stupně miššího a kdykoli direktář vice
nežli jednu modlitbu předpisuje, zavírá se collecta imperata
sama o sobě, není-li žádných kommemoraci, nebo s těmito
společně*).

Přikázána-li modlitba ke mši nů delší dobu, ať určitou neb
neurčitou, nepřipojuje se: 1. o svátcích a nedělích dvojných
I. třídy, ve mších zádušních, ve slavných votivných a ve dni
unicae orationis**); 2. na dvojný svátek II.třídy ve mších zpí
vaných (a slavných) a ve mši konventní; ve mších tichých
(kromě konventní) zůstavena jest dobré vůli. — Kromě dnů
těchto béře se vždy a nezavirá se společně s modlitbou denní,
jest-li tato předepsána samotna.

Jest-li přikázána modlitba „pro Ecelesia“ nebo „pro Papa“,
berou se obě, pakli direktář jednu z nich klade za komme
moraci.

Pro modlitbu přikázanou nesmí opomenuta býti žádná
z předepsaných v direktáři**“).

O své vůli (proprio motu, ex devotione v. voto) přidávati
ku předepsanýmnějakou modlitbu lze jen na festum simplex, na
ferlo a vigilie neprivilegované, v soukromé mši votivné a zádušní.
Přidává-li dobrovolně, hlediž k tomu,.aby počet orácí byl lichý.
Dobrovolněpřidané následují až po všech předepsaných a také
po přikázané od biskupa T).

Vedle rozkazu kongregace ritů ze dne 10. února 1860 (na
základě indultu Klementa XIII. 5. května 1761) náleží v zemích
rakouských připojovati modlitbu za cisaře (0. mezi „diversae“,
v Čechách s přistavkem „imperator ac rex“) ve mši farní na
neděle a.svátky (i na ty svátky nezasvěcené, kdy váže appli
kace za osadníky) a v každé mši slavné i kromě farní, třeba
by se všedního dne sloužila, ač-li nepřekážejí obecné rubriky,
t.j. pravidla výše položená o modlitbě zvlášť přikázané 1+). Dle
téhož rozkazu koná se modlitba za císaře na veliký pátek při
mši praesanctificatorum a připomíná se jméno jeho v kánonu

*) S. R. C. 7. září 1816.
**) Viz výše str. 65.

77%) 8. R. C. 2. prosince 1084.
T) Srovn. Hartmann 1. c. S 215.

7+) S. R. C. vyhlásila 24. listopadu 1884 k dotazu biskupa brněnského,
že tuto míněna jest fární mše, která se za osadníky obětuje.
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po jméně biskupově, na bilou sobotu ve zpěvu velikonočním
(praeconium paschale).

$ 75. Mše votivné.

I. Rozdil a formuláře.

Mše votivné jsou mše od kanonických modliteb odchylné,
ježto se sloužil pro zvláštní důležitost anebo pobožnosť (ex voto)
k rozkazu nebo z povolení obecné církve, biskupa nebo k žá
dosti jednotlivých křesťanů, nebo také ze soukromé pobožnosti
kněze samého. — Zvláštnosť mši votivných v tom záleži, že
modlitby a čtení jejich jsou přiměřeny důležitostem a zbožným
přáním, kteréž daly nejbližší podnět ku konání svaté oběti.

Hledice k podnětu votivné mše, rozeznáváme slavnou
(solemnis) a soukromou (privata). Slavná votivná mše vlastně
jenom ta jest, která se slouži ritem slavným (aneb aspoň se
zpěvem celebranta) za příčinou vážné události radostné či truch
livé pro celou církev anebo zemi, z povolení nebo nařízení
biskupa. Soukromé votivné mše jsou ty, které se konají pro
důležitost anebo zvláštní pobožnosťt jednotlivců neb 1 společ
nosti, bez rozdilu, slouži-li se po tichu nebo slavně.

Za formuláře mší votivných uživá se:
a) Mší z Proprium de tempore, Proprium a Commune

Sanctorum, ke cti některého tajemství nebo svatých. Které
z formulářů těch však mají na sobě určitý ráz doby nebo dne,
jako zejména mše o velikých svátcich Páně a Panny Marie,
nedovolují se ke mšim votivným“).

Ke cti svatých lze votivnou mši sloužiti, jsou-li kanoni
zováni; o vyhlášených za blahoslavené (beatus) jen, jsou-li po
voleny zvláštním indultem**). Jest-li formulář mše o svatém
tak upraven, že jenom ke dni samému se hodi, nebo ku době,
v kterou padá, na př. o mučennicich v čas velikonoční mše
s Introitem „Gaudeamus“, béře se přiměřená mše z obecných
(de communi)***), ale také když vlastní formulář podržeti lze,
vypouštějí se v kollektách slova „annua“, „hodie“, „natalitia“,

*) S. R. C. 22. prosince 1753. — Falise, I. c. str. 3806.
++) S, R. C. 27. září 1659, 3. června 1016.

*ee) 9, R. C. 11. září 1941.
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„festivitas“, „solennitas“ a klade se místo nich „memoria“ neb
„commemoratio“.

Žádá-li se votivná mše kecti dvou nebo několika svatých
rozdilné kategorie (na př. vyznavače a mučennika), béře se mše
o přednějším (de digniori) a v oracích nevyjadřuje se karakter
(na př. martyr, confessor). — Ve votivné mši o všech svatých
béře se k formuláři položenému na den 1. listopadu introit:
„Timete Dominum“ (8. srpna), za kollektu pak modlitba „Con
cede“ (prvni ex diversis); v čas velikonoční táž kollekta, ostatní
pak formulář „Sancti tui“ (Comm. Sanoctor. temp. pasch.).

b) Votivné mše ma jednotlivé dni těéhodne (v misálu po
Commune dedicationis ecelesiae) určeny jsou na uctění těch
tajemství, ku kterým věřici od jak živa měli zvláštní pobož
nost (de ss. Trinitate, de Eucharistia, de Spiritu sancto, de
cruce, de passione) atěch svatých, k nimžto se křesťanézvláště
utikajt o přímluvu (de s. Maria, de ss. Angelis, de Apostolis).

Ač formuláře mši těchto se roztřiďují po dávném obyčeji
na jednotlivé dni téhodne (pondělí de ss. Trinitate, úťerý de
Angelis, středa de ss. apostol. Petro et Paulo, čťvrtek de Spiritu
s., de ss. Euchar. sacramento, pátek de s. cruce, de passione
Domini n. J. Ch., sobota de s. Maria), může se nicméně každého
z nich také v jiný den užívati.

O těchto mších votivných plati pravidla: Slouži-li se z po
božnosti soukromé dle formulaře de ss. Trimitate na uctění to

hoto nebo jiného tajemství božského, jest votivná soukromá;
uživá-li se téhož formuláře ku slávné votivné mši na poděko
vání za obecné dobrodiní, přidává se druhá modlitba: „Deus,
cujus misericordiae“, závěrek pak jest oběma společný (sub
una conclusione).

Votivné mše de Angelis maji vždy „Gloria“ ; ke cti andělů
strážných, sv. Gabriela a Rafaela užívá se při votivné mši for
mulářů položených ve Proprium Sanctorum.

Formulář de Apostolis béře se, když jest votivná mše na
uctění ap. Petra i Pavla nebo jednoho z obou; v čas veliko
noční užívá se formuláře na den sv. Marka, z votivné de Apo
stolis pak béře se kollekta, epištola a evangelium. — Votivná
mše ke cti všech apoštolů jest také tento na středu položený
formulář; po jménech sv. Petrai Pavlapřidává se: „et aliorum
Apostolorum.“ (V čas velikonoční podobně jako již praveno).

Ve mši votivné de Spiritu sancto béře se preface svato
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dušní; mimo oktáv letnic vynechává se „hodierna die“ a ne
béře se zvláštní Communicantes a Hanc igituř.

Slouží-li se tato mše „na vyprosení darů Ducha svatého“
(ad postulandam Spiritus sancti gratiam), béře se na mistě
kollekty „Deus, gui corda“.... kollekta: „Deus, cui omne cof
patet“ (a ovšem též přiměřená seoreta a posteom.); slouži-li se
tato mše „pro gratiarum actione“, platí o druhé kollektětotéž,
co při formuláři de ss. Trinitate.

Votivná mše de Bucharistia' má prefaci z hodu vánočního,
ale obecné „Communicantes“, leč by v oktávu vánočním byla.

Mše de Čruce a de Passtone maji vždy prefaci de Úruce.
V době pašijové nevynechává se žalm „Judica“; v čas veliko
noční béře se modlitba: „Deus, gui pro nobis“ — Formuláře
tohoto užívati se může k votivné mši na uctění pěti ran Páně.

Votivná mše de s. Maria jest v pěti formulářich podle
rozdilné doby roku; v prefaci kladou se slova „et te ir vene
ratione“*).

Mšetyto všecky povolují se za mši konventní v kostelich,
kdež koná se chorová modlitba, ve dny feriální (off. de feria),
kromě ferii adventu a postního času, suchých dnů, vigilil a
dnů křížových. Indultem Lva XIII. ze ďne 5. července 1883
povoleny jsou vůbec na místě officia feriálního na celý rok
kromě popelečné středy, doby pašijové (od neděle smrtelné) a
doby od 17.—24. prosince.

e) Třetí druh formulářů pro mše votivné jsou ty třináctery
(za mšemi de s. Maria), ježto se vztahují ku zvláštním událo
stem a potřebám.

Mše podle formulářů těchto slouží se na prosbu neb po
děkováni; některé maji na zřeteli obecné dobro cirkve (pro
eligendo summo Pontifice, in anniversario electionis seu con
secrationis episcopi, contra paganos, ad tollendum schisma),
některé zase obecné blaho země (tempore belli, pro pace, pro
vitanda mortalitate vel tempore pestilentiae), jiné zase blaho
jednotlivců duchovni a tělesné (pro remissione peccatorum, pro
infirmis, pro sponso et sponsa, pro peregrinantibus vel iter

*) O mších de B. V. M. položených na jednotlivé svátky marlanské neb
se zvláštním příjmím, jako B. M. „de Gratia“, „de Mercede“, „de Bono Con
silo“ vyhlásila S. R. C. 12. března 1678 a 30. září 1679, že jen v oktávu
takových svátků lze mši sváteční bráti za votivnou, jinak ale vždy jednu z pěti
votivných, podle času.
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facientibus, ad postulandam gratiam bene moriendi, pro gua
cumgue necessitate).

II. Svobodné dni ke mšim votivným.

Obecný zákon liturgický nařizuje, aby se mše shodovala
s hodinkami na den připadajicími, mše votivné pak aby se ne
sloužily bez příčiny *). Odtud 1 vyplývá, že ku mši votivné
třeba jest přičiny o to vážnější, oč vice důležita jest denní
slavnost. Protož i jsou vymezeny dni, v kteréž nemůže býti
mše votivné vůbec aneb aspoň votivné soukromé. Dni takové
nazývají -sedies impeditae, dni vymezené, ty pak dni, ve kteréž
votivné mše jest dovolena, slovou dies liberae, dni svobodné.

Které votivné mše maji svobodu větší, nazývají se pri
vilegované, ostatní pak neprivilegované či soukromé, privaťtae.

A. Privilegované mše votivné.

Tyto jsou: Mše slavné ve smyslu vlastním, pro vážnou
důležitost obecnou (pro re gravi vel publica ecelesiae causa)
a mše slavné z obecného povolení (ex indulto generali).

1. Slavné mše votivné pro vážnou důlečitosť obecnou konají
se k nařízení nebo ku povolení biskupa (neb i papeže), jemuž
přisluší posouditi, co by považovati bylo za vážnou důležitost
obecnou. Pro tyto jsou vymezené dní: svátky dvojné I. třídy a
všeckyneděle I. třidy (tyto viz na str. 227. sv. I), privilegované ferie
(viz na téže str.), vigilie vánoční a svatodušná**). Připada-li
slavná votivná mše na některý z těchto dnů vymezených, při
dává se ke mši denní jenom kollekta votivná se závěrkem spo
lečným; potom následují kollekty ostatní, klade-li je direktař.

K těmto slavným votivným počítají dle obecného řádu
liturgického: a) Mše ku volbě a korunování papeže, d) mše na
výroční den volby (praekonisace) a konsekrace biskupa ***).

*) Rubr. gener. miss. stanoví hned na počátku: „Missa dicitur guotidie
secundum ordinem officii“, a tit. IV. de missis votivis na konci: „Id vero (slou
žení mše votivné) passim non fiat, misi rationabili de causa. Bt gnoad fieri
potest, missa cum officio concordet“.

*) S. R. C. 27. března 1779; 19. května 1607; 24. července 16893; 16.
dubna 1853. ap. Falise De missis votivis n. 5.

**) Bem počísti lze i slavnosť chrámového patrona; že ale tato mše pri
vileji svými nerovná se mším pod «a),b) jmenovaným, jednáme o ní na místě
jiném.
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Votivná mše Ku volbě papeže (pro eligendo summo Ponti
ficae) slouží se, není-li den vymezený, kromě Říma Jen v ko
stelich kathedrálnich.

Mše votivná on die creationis eť coronationis Papae slouží
se v Římě dle formuláře ze dne 18. ledna s kollektou „Deus,
omnium fidelium“, nepřipadá-li na den vymezený. O výroční
památce (in anniversario) slouži se v Rimě pouze jedna mše
votivná, nepadá-li na některý ze dnů vymezených; ve mších
po všem světě katohckém, kromě zádušních, béře se kommemo
race o papeži, není-li den vymezený pro slavné mše votivné
(s výjimkou neděli polodvojných I. třídy, neboť v tyto béře se
kommemorace) nebo den jediné modlitby (dies umicaeorationis).
Na dvojné svátky II. třidy, předpisuje li direktář jenom jednu
oraci, zavirá se kollekta votivná společně s kollektou denni.
Má-li připadajicí svátek dvojný II. třidy vice nežli jednu oraci
nebo výroční den jest podle direktáře ritu nižšího nežli dupplex
II. Cl. (třebas 1 neděle polodvojná I. a II. třídy), klade se vo
tivná kommemorace na misto poslední a zavírá se společně
s oracemi, které direktář klade ještě kromě kollekty denní,
nebo sama pro sebe zvlášť, sub distincta conelusione, pakli
direktář jenom jednu. oraci (una oratio) klade.

Votivná mše na výroční. den volby a konsekrace biskupa
slouži se jen v kostelích kathedrálních a kollegiátních. Připa
dá-li památka na dni umicae oratiomnis anebo ma některý pro
slavné votivné mše vymezený den, neslouží se tato mše, ani
se ku mši denní přidává kollekta z votivné. V jiné dni platí
totéž pravidlo, které o mších na výroční den korunovace pa
pežské, s tou však výjimkou, že ve dvojný den II. třídy, má-li
tento vice nežli jednu oraci, a v neděle polodvojné I. a II. třídy
(krom květné, jakožto den unius orationis) kollekta votivná se
klade hned po první oraci direktáře a s ní se zavírá, potom
pak ostatní v direktáři pol žené následují *).

Ostatní mše ve chrámech kathedrálních a kollegiátních a
v celé diecést slouží se dle direktáře a přibírají jen kommemoraci
o biskupovi, nepadá-li památka na některý z těch dnů, kdy
v kathedrálních a kollegiátních kostelich ani tato votivná mše
ani kollekta dovolena není. Votivná kommemorace klade se

*) Tentýž předpis o závěru platí v Rímě o výroční památce creationis
w. coronat. Papae.
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(kromě jedné mše v kostelich kathedrálních a kollegiátních)
vždy na místo poslední a má svůj závěr, předpisuje-li direktář
jenom jednu (una) oraci, nebo se zavírá společně s těmi, které
v direktaři po denní kollektě následují*).

2. Votivné mše slavné ex indulto generali jsou: a) Mše
za výstavy velebné svátosti ku č'yřicetihodinné pobožnosti,
d) mše ke cti Panny Marie v čas adventní.

Spoléhajíce na povolení vůbec daném, mohou se sloužiti,
aniž by třeba bylo čekati nařízení biskupa nebo žádati za po
voleni jeho.

Mše votivná za výstavy k pobožnosti čtyřicetihodinné po
voluje se, trvá-li výstava nepřetržitě 40 hodin, dnem 1 noci.
V tomto připadě slouží se prvního a třetího dne (ad expositionem
et reposittonem) votivná mše de ss. Eucharistiae sacramento,
druhého dne votivná pro pace, leč by jinou nařídil biskup.

Vymezené dmi, v které za výstavy se nedopoušti mše
votivná, jsou dvojné svátky I. a II. třídy, všecky neděle I. a 11.
třidy, privilegované oktávy a ferie, vigilie vánoční a svatodušni.
V tyto dni béře se po první oraci mše denní kollekta votivná
se závěrem společným **).

V církevní provincii českénepovoluje se výstava za čtyři
ceti hodin nepřetržitých***); protoži lze sloužiti za jejiho trvání
jen votivnou mši soukromou, pakli svátek dle direktáře při
padající dovoluje. (Viz níže o mších votivných soukromých).

Privilegované mše votivné ke cti Panny Marie v čas
adventní (mše rorátní) jsou trojí: Mše v novéně adventní, mše
po celý čas adventní, mše povolené zvláštním indultem církevní
provincil pražské.

ec)Po všem světě katolickém může se v adventní novéně
(posledních devět dnů před vigilii vánoční) každodenněsloužiti
jedna slavná (zpivaná. mše votivná podle formuláře „Rorate;“
dne 15. prosince, jakožto v poslední den oktávu neposkv. po
četi, a dne 18. prosince. (Expectatio partus) béře se za votivnou
mše denní. — Dni vymezené jsou tytéž, jako platí o mšich za—

*) O výroční památce papežské korunovace, biskupské praekonisace a
konsekrace určitě nařizuje S. R. C. 12. března 1836; 22. května 1841; 14.
srpna 1858; 22. září 1703; 17. září 1785; 4. dubna 1705; 12. září 1840.

+*) Falise l. c. n. 7. Hartmann Repert. $ 234. ad a).
*) Cone. Prag. Tit. IV. c. 5. str. 132.



výstavy 40 hodin, s tou výjimkou, že adventní mše povoluji se
také v neděli 3. a 4. a na den sv. Tomáše.

Kdykoli připadá povinnosť, applikovati za osadníky, nedo
voluje se rorátní mše v kostelích, kdež jenom jedna mše se
slouží.

B) Podobně v celé cirkvi dovo'ena jest po celý advent
zpívaná votivná mše de Beata, kromě dvojných svátků I. a II.
třídy, 1. neděle adventní a připadajícího snad v tu dobu
patrona kostelního neb výroční památky posvěcení chrámu“).
Avšak tyto mše jsou (dle vyhlášky z kongr.ritů 29. ledna 1752)
mše soukromé a řídil se v kollektách a jiných částech pravidly
o těchto platnými -(viz niže o ritu mší soukromých). O mši
za osadníky plati také tu, co výše pověděno.

») Dle privilegia daného církevní provincii pražská **“)a již
dávno dřive dlecésim polským povoluje se v každém chrámě
po celý advent až do 23. prosince incl. jeúna votivná mše
slavná nebo zpívaná de B. V. M. podle ritu mší slavných;
v menších kostelich může se podobně celý advent tato mše
sloužiti po tichu podle ritu mší votivných soukromých. Vyme
zemé dmi jsou 1 pro tiché mše jen svátky dvojné (a nikoli také
neděle) I. třídy a den applikace za osadníky, slouží-li se
v chrámu jenom jedna mše. — Po celý oktáv nep. početí béře
se formulář mše sváteční; klade-li direktář de die infr. oct.,
slouži so votivná zcela podle direktáře; podobně dne 18. prosince.

B. Soukromé mše votivné.

Soukromé mše votivné jsou vice obmezeny, nežli votivné
slavné. Výjimka od obecného pravidla toho jsou mše soukromé
de B. V. M. v čas adventní (výše sub £), mše při oddavkách
(pro sponso et sponsa) a mše Rogationum na sv. Marka a kři
žové dni.

Vedle obecných rubrik dovolují se votivné mše soukromé
jenom ve dmi prosté (simplex) a polodvojné, pokud tyto se ne
kladou na roveň s dvojnými. Jsou pak polodvojnédvojnymrovné
(semidupplex aeguivalens dupplici): všecky privilegované vigilie
(i tříkrálová), privil. oktavy a ferie, všecky neděle. — Kromě

“) S. R. C. 22. srpna 1744; 18. listopadu 1866.
**) S C. 17. listopadu 1864. Viz Propr. Boh. v misálu.
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toho nedovolují se votivné soukromé na den Dušiček, poněvadž
toho dne všecky mše jsou de Reguiem a jediné mše konventní
a mše při oddavkách se vyjima*).

HI. Ritus mši votivných.

Při votivné mši plati o částech proměnlivých určitá.ustano
veni, ježto vztahují se dilem jen ke mší slavné, dilem jen ku
soukromé, dilem jednostejně k oběma.

1. Voťivná mše slavná vždycky má (Gloria, CČredo, Ite
missa est a poslední evangelium sv. Jana.

Výjimka: Gloria 1 Credo vynecnává se při těch slavných,
ku kterým předepsána jest barva fialová; jenom v neděli béře
se Úredo.

Votivná mše slavná pro re gravi vel publica ecelesiae
causa má jedinou kollektu i v těch kostelich, kde neslouží se
konventní anebo vůbec nižadná jina mše.

Výjimka od pravidla toho jest: Slouži-li se taková mše
na poděkování, přidává se vždy kollekta „pro gratiarum actione“
a zavírá se společně s kollektou mše votivné.

Slavné mše votivné ex indulto generali jenom tehdy maji
jedinou kollektu, pakli se kromě votivné mše slouži z povin
nosti (ex officio) ještě mše denní (konventní), jakož jest v ko
stelich kathedrálnich, kollegiátních a klášterních. Kde však
(jako n. př. v kostelích farních) takové mše z povinnosti není,
přidávají se (třeba by v takovém kostele byly ještě jiné mše)
ve mši votivné všecky orace, které direktář toho dne klade,
kromě kommemoraci obecných (commem. commuhes, či orationes
temporales:**).

2. Ritus votivné mše soukromé. Tato zůstává bez Gloria
1 Credo, má aspoň tři kollekty, třeba by se konala slavně,
Benedicamus Domino, na konci evangelum sv. Jana.

Kromě kollekty mše votivné berou se ty, které direktař
ke mši denní předpisuje. Kolik by koli direktář ukazoval mo
dliteb, berou se všecky, pokud nejsou commemorationes com
munes (orationes temporales); předpisuje-li direktář orationes
temporales na 2. a 3. misto, béře se jenom jedna (prvni); před

*) Rubr. gener. miss. IV. n. 3. S. R. C. 11. března 1754; 22. prosince
1753; 13. srpna 1051; 7. září 1950. ap. Falise l. c. n. 11.**)S.R.C.18.února1794;22.července1848.| HartmannS38.
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pisuje-li jenom na místo 3., nebéře se tato ke mši votivné,
poněvadž počet tři kollekt naplňuje se oracemi denními z di
rektáře. Kollekta přikázaná béře se vždy a kněz může také
po libosti přidati ještě jiné (proprio motu), nejlépe tak, aby
všech společně byl počet lichý (pět neb» sedm).

Výjimky: a) Gloria Ťika se v každé soukromé votivné
mši „de Angelis“ v každé, která se slouži ke cti svatého v den,
kdy klade direktář jeho svátek aneb kommemoraci, ve mši
votivné de B. V. Maria, slonží-li se v soboťu, a ve mšich, jež
na jednotlivé dni povolil Lev XIII.*)

b) Ve votivné mši soukromé de Beuta jest třeti kollekta
(nevyplňuje-li se 3. misto již kollektou z direktáře) de Spiritu
sancto, kteráž jest položena v misálu za pátým formulářem
votivným de s. Maria*“). — Ve mši votivné de Apostolis
Petro et. Paulo (tiché 1 slavné) jest kommemorace druhého apo
štola na mistě 2.

3. Společný ritus vottvných slavných a soukromých.
a) Slouži-li se votivná mše ke cti některého svatého

(Panny Marie) v den svátku téhož svatého, anebo na některý
den oktávu jeho, užívá se formuláře svátečního (missa festi);
klade-li direktář de die infr. oct., řidi se i votivná mše před
pisem direktaře.

b) Graduale, Tractus a veliké Alleluja řidi se, jako mše
jiné vůbec, dobou církevního roku. Podobně plati pravidlo
o připojení Alleluja k introitu, offertoriu a communio v čas
velikonoční. Seguence vynechávají se ve mších votivných.

Výjimka jenom ta jest, že votivná mše, která se slouží na feriální den
v adventě, na některý ze suchých dnů nebo na vigilii s postem, béře při
Graduale Alleluja s jeho veršem; ve mších votivných od neděle devítníku až
do sv. týdne čte se Tractus i vty dni, kdy feriální mše (fer. 3., 5. a sabbatum
in guadrag.) ho nemá. Ve mších votivných pro re gravi opouští se v týdnu
velikonočním Graduale a čte se pouze čtvero Alleluja s dvěma verši.

c) Pakli votivná mše svoji vlastní prefaci má, béře se tato
v kterýkoli čas. Nemá-li své preface, béře se preface oktávu
(náleži-li tomuto preface vlastní) a neni-li oktávu, tedy ta,
která dle doby roku církevního předepsána jest, třeba by toho
dne připadající svátek měl prefaci vlastní; v neděli vůbec,
kromě doby a mše se zvláštní prefaci, béře se preface nedělní

*) Viz str. 10.
**) Stran kněží slabozrakých viz str. 14.
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(communis)*). Na př. votivná mše pro gratiarum actione na
den zasnoubení P. Marie měla by prefaci de ss. Trinitate anebo
de Spiritu s. dle volby formuláře; votivná pro peregrinantibus
na některý den v oktávu sv. Petra i Pavla měla by prefaci
o sv. apoštolich. — Slouži-li se votivná v oktávu, kterýž má
své zvláštní „Commumicantes“ amebo též „Hance igitur“ říká
se toto**),

d) Všecky mše votivné, při kterých není Gloria, mají
k závěrku „Benedicamus Domino;“ při kterých pak jest Gloria,
maji „Ite missa est.“

e) Barva mešních paramentů jest rozdilna podle povahy
mše votivné. Mše votivné podle formulářů de tempore a de
Sanctis spravují se obecnými předpisy liturgickými o barvě;
jediná výjimka jest votivná mše St. Innocentium, majic barvu
červenou, ačkoli na den sám jest barva fialová, nepadá-li na
neděli.

Ze mši na jednotlivé dny téhodne maji barvu bilou: de
ss. Trinitate, de Angelis, de s. Eucharistia, de Beata; barvu
červenou: missa de cruce, de Spiritu sancto; fialovou de pas
slone; mše o sv. apoštolich jako na svátek sám.

Z poslednich 13 votivných slouží se pro eligendo summo
Pontifice v barvě červené; pro creatione et coronatione Papae,
In anniversario dle consecr. episcopi, pro sponso et sponsa
v bilé; mše ad tollendum schisma a všecky následujicí v barvě
fialové. — Při slavné mši in causa gravi et publica náleži, aby
také barva antipendia byla táž, cobarva paramentů, ač může-li
to snadno býti.

Ku sloužení mše votivné jest duchovní zavázán «) když
ji nařidil biskup ex causa gravi a slouži-li prvního dne 40.
hodinné pobožnosti missa expositionis; d) když by listina fun
dační aneb darovatel stipendia výslovně žádali mše votivne*“*“).

*) Tato zajisté platí za „communis“ na všecky neděle, kdy čas církevní
nežádá preface jiné. Rubr. gener. miss. XII. n.2—5.; rubr. u preťss. Trinit.;
S. R. C. 16. dubna 1853; 10. února 1880.

**) 9. R. C. 16. července 1603.
+) Žádá-li někdo mše „ke cti N.“, rozumí se pouze applikace; výrazy:

„mše o svatém N.“, „o sv. kříži“ (nebo jiném tajemství) rozumějí se o mši
votivné. „Si, gui dedit stipendium, solum in genere petierit missam in honorem
alicujus Sancti...., non intendens ipsam votivam missam...., Satisfleri per
missam diei currentis etiam in semidupplici. S. R. C. ap. Lehmkuhl, Theol.
mor. IL. 201.
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Padá li den fundační votivné mše na den vymezený, od
ročuje se tato na svobodný nejprve příští, pakli se odročení
snadno státi může; jinak by se sloužilo dle direktáře na úmysl
votivný. Kdo budto pro stipendium anebo. fundaci povinen
jest votivnou mši sloužiti, nevyplnil by povinnosti své, kdyby
podle direktáře sloužil v takový den, kdy obecné rubriky dovo
luji votivnou mši.

Tři mše, kteréž ukládá biskup nově ordinovaným kněžím:
„de Spiritu sancto,“ „de B. V. Maria“ „pro defunctis,“ jsou
(jedna zádušní) votivné soukromé, a protož i jest novosvěcen
cům stran dne a ritu se zachovati dle pravidel výše polože
ných *). Mše o Panně Marii může neomysta sloužiti na některý
svátek marianský dle direktáře ; ke mši za zemřelé užívá for
muláře „in missis guotidianis defunctorum.“ Applikaci mší
těchto pokládá sv. Alfons **) za svobodnu. Jiní pokládají za
věc náležitou, aby neomysta sloužil mše tyto z vděčnosti na
úmysl, na který slova biskupova ukazuji***).

S 76. Slavnosť titulu (patrona) chrámového; mše v ko
stele cizím.

Podobné odchylky od bohoslužebného řádu pro dliecési
předepsaného, jakéž dějí sd při mšich votivných. nahazuji se
o slavnosti titulu chrámového, kteráž nese na sobě částečně
ráz pobožnosti votivné, a mohou se nahoditi, slouží-li kněz
v kostele cizim.

J. Slavnosť titulu chrámového.

1. Obecným zákonem cirkevním nařízeno jest T), aby každý
kostel konsekrovaný neb benedikovaný slavně konal památku
svatého tajemství nebo svaté osoby, kterým zasvěcen jest.
Slavnosť titulu (patrona) chrámového, patrocínmiumnebo festum
tituli ecelesiae, světi duchovenstvo ke chrámu přidělené za svá

*) S. R. C. 11. dubna 1840.
**) Moral. 6, n. 829.

***) Srovn. Hartmann L c. S 191. C.
+) 9. R. ČC.27. února 1847; 17. prosince 1944: 10. dubna 1853.



19

tek dvojný I. třídy s oktávem v hodinkách a mši (in choro),
nechať položen jest v direktáři anebo neni. Aby se také in
foro světil, neni nařízeno, nenáleží-li ke svátkům zasvěceným.
V den památky (die cadente) slouží se jedna slavná (a všecky
ostatní mše) ritem svátků dvojných I. třídy, a tedy s Gloria,
Credo a jedinou oraci (leč by mše byla před vystavenou vel.
svátosti, pro kterouž přičinu přidala by se orace o této se spo
lečným závěrkem).

Dni, v kteréž nelze patrocinia v choru světiti, jsou: a) Ne
děle čelné I. třidy*), 0) privilegované ferie a vigilie, krom
vigilie zjevení Páně; c) hod boži vánoční, obřezání Páně,
zjevení Páně a poslední den oktávu jeho; d) hod boží veliko
noční a svatodušní s celými oktávy; ©e)svátky božiho vstou
peni a božího Těla, sv. Josefa, Jana Křtitele, Petra a Pavla,
na nebevzeti a nepo-kvrněného početí Panny Marie, všech
svatých. — Vymezení tomuto jest ovšem rozuměti tak, že pa
trocinium není samo některý z těchto svátků**). Nelze-li pro
některý ze svátků a dni jmenovaných světiti patrocinia, pře
náši se na svobodný den nejprve příšti. Za nesvobodný (vyme
zený, dies impedita), na nějž patrocinia přenésti nelze, plati
v tomto případě, krom výše jmenovaných: «a)neděle vůbec,
svátek dvojný, polodvojný, poslední den oktávu každého; 5)
celý oktáv zjevení Páně; c) den, ve kterýž předejimá se (an
ticipatur) oficium neděle II. po zjev. Páně.

Jest-li svátek sv. patrona v diecésním direktáři přenešen,
ale ve vlastním chrámu slavnost jeho vyloučena neni, náleži
potom, kdy podle direktáře připadá officium jeho, sloužiti v tom
chrámu mši (a říkati officium) o svátku, pro který stalo sepře
nešení sv. patrona v direktáři; byl-li však přenešen pro ne
děli neb pro den oktávu, béře se officium a mše o feril nebo
svátku prostém, pak-li takový dle obecného kalendaria řím
ského připadá.

Nenalézá-li se o sv. patronu zvláštní officium v breviáři
a mše v misálu, béře se de Communi.

Po celý oktáv patrocinia chrámového povinni jsou kom
memorovati sv. patrona všickni kněží, kteři ve chrámě tom

*) Viz str. 277. sv. I.
**) Dni tyto vylučují každý jiný svátek, i dvojný I. třídy. Srovn. Rubr.

gen. Brev. VII. 2. Nota post tab. ocurr. in Brev. Hartmann, Repert. $ 70.
(okkurence svátků).
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mši slouží (kněží cizi ovšem jen pokud povinni jsou přidržeti
se direktáře ciziho); v kanonických hodinkách kommemoruji
ho jenom kněži ke kostelu tomu připsani.

Kromě toho jsou kněží k jistému chrámu připsaní povinni kommemoro
vati sv. patrona v kanonických hodinkách, kdykoli připadají Suffragia Sanctorum
(commemorationes communes) ku chvalám a nešporám. Antifona, nápověď a
dopověď (V, R) béře se ve chvalách, jakož vůbec předepsána jest k Benedictus,
v nešporách zase od druhých nešpor. Přicházejí-li v modlitbě (oraci) slova
nativitalem, natalitia, solemnitalem, říká se místo nich commemoralionem: slova.
hanc diem, hodierna die vynechávají se. — Změna v antifonách, nápovědech a
dopovědech děje se, jenom když také již denní officium předpisuje modlitbu
o svatém, náležejícím do téže kategorie (commune), co sv. patron, a zvláštní
(propria) antifony, nápovědi a dopovědi nemajícím. Aby se tedy zamezilo
opakování jednostejných částí, mění se ta, která jest oběma společna, a sice
v obojích nešporách béře se antifona, nápověď a dopověď (anebo jen některá
čásť, která v denním officiu není „propria“) ze chval, ku kommemoraci ve
chvalách zase z prvních nešpor. — Třeba-li dělati změnu ke kommemoraci
některý den mezi oktávem, berou se v nešporách příslušné části ze chval, ve
chvalách ale z druhých nešpor (protože den mezi oktávou nemá prvních ne
špor); měla-li by se však měniti nápověď a dopověď, béře se v obojím případě
z prvních nešpor, poněvadž in communi sanctorum nápověď a dopověď jedny
jsou ve chvalách i druhých nešporách.

Pakli v den, na kterýž Suffragia připadají, sám direktář již má orace
o dvou svatých téže kategorie (k témuž commune náležejících), béře se v ne
šporách pro kommemoraci antifona, nápověd a dopověď ze chval, pro komme
moraci druhou béře se antifona z druhých nešpor, říkají-li se podle předpisu
v direktáři první nešpory, z prvních pak, říkají-li se druhé; nápověď a dopověď
jest tu vždy z II. nokturnu; pro 3. kommemoraci první antifona, nápověď a
dopověď z prvních nešpor, pro 2. kommemoraci první antifona k žalmu III.
nokturnu s nápovědí a dopovědí téhož nokturnu; pro 3. kommemoraci antifona
z druhých nešpor, nápověď a dopověď z nokturnu II.*)

O místě, ježto náleží vzpomínce o sv. patronu mezi ostatními. rozhoduje
důstojnosť titulu. Jest pak dle důstojnosti pořad tento: 1. Tituly, ježto vzta
hují se k tajemstvím a osobám božským (sv. Trojice, Spasitel, Tělo boží,
Srdce Páně, Duch sv., kříž); 2. Panna Maria; 3. anděl, Jan Křtitel, sv. Josef;
4. Petr, Pavel, evangelisté; 5. ostatní apoštolové. Nenáleží-li titul jistého
chrámu pod 1—5., přichází po kommemoraci o sv. Petru a Pavlu. Po komme
moraci © sv. patronu domácího chrámu následuje kommemorace o titulu ko
stela kathedrálního, pak o sv. patronech zemských; „pro Pace“ jest vždy na
místě posledním.

Jest-li titulus kostela sv. kříž, béře se jen comm. s. Crucis položená
v breviáři po nešporách sobotních; jsou-li sv. Petr a Pavel, béře se komme
morace mezi Suffragii položená, kteráž i zůstává, jest-li titulus Petri ad Vin
cula neb Conversio s. Pauli.

*) De Herdt 1. c. Tom. IT. n. 369. Falise, 1. c. de Laudibus et Vesperis.
Hartmann, 1. c. $ 96. str. XIIT. Rubr. gen. Brev. IX. n. 8.
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Byl-li svátek patrona kostelního přenešen o některý, ale
přece ještě před osmý den, koná se oktáv jen tolik dni, cojich
ještě zbývá; přenešen-li až za oktáv jeho, slaví se pak bez
oktávu.

Bez oktávu slaví se patrocinium, padá-li v čas od 17.
prosince do posledního dne v oktávu tři králů, od popelečné
středy do neděle bilé, od vigilie svatodušní do nejsv. Trojice;
připadá-li krátce před těmito dobami, zastavuje se dalši svěcení
oktávu s počátke.n dob těchto.

Jsou-li při některém kostele dva tiťuly čelné (aegue prin
cipales), koná se slavnost o každém, jakož posud vyloženo;
jest-li kromě patrona čelného ještě jiný vedlejší (secundarius,
minus principalis), koná se o tomto officium (hodinky a mše)
ritem svátku Jupplex majus bez oktávu.

Filtálná kostely, při kterých není zvláštního správce k ji
stým výkonům (n. př. udělování svátosti) zavázaného, slaví
patrocinium pouze na den svátku samého ritem dvojným I.
třídy. Jest-livšak přikostele filiálnímustanoven zvláštní správce,
slaví se tu patrocinium jako v jiných kostelích *).

Kaple veřejné a soukromé (tyto mohou sv. patrona miti
jen jsou-li benedikovány) nejsou ku svěcení patrona svého (in
choro) ani povinny ani oprávněny, a protož kona-li se přece
slavnost patrona v životě obecném (in foro), slouží se mšepodle
předpisu diecésniho direktáře.

3. V některých diecésich jest obyčej přenášeti slavnosť
(in foro) patrona kostelního ma neděh, padl-li svátek jeho na
všední den. Ve připadě tomto slouží se následující neděli ve
chrámě takovém všecky mše podle direktáře (upraveného dle
pravidel niže dotčených) a jenom jedna (zpívaná nebo slavná)
o sv. pátronu. Tato pak jest votivná, řidi se týmiž pravidly,
kterými slavné mše votivné (ex causagravi et publica), a protož
také jenom jedna kollekta se béře (leč by vel. svátost byla
vystavena) aza poslední evangelium počátek evangelia Janova.
— Slouži-li se tuto neděli jenom jediná mše, přibírají se kom
memorace o neděli a jiné snad v direktáři předepsané (kromě
commemorationes communes) a poslední evangelium jest od ne
děle. Kdyby tato nejbližší po svátku neděle byla některý ze
dní prve jmenovaných, kdy mše o sv. patronu ani v den jeho

*) S. R. C. 7. prosince 1844 a 22. března 1859.
Skočdopole, PastorálkaII. 6
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vlastní možna není, spravovaly by se všecky mše direktářem,
ač by svátek byl svěcen v životě obecném.

2. Duchovenstvo k jistému kostelu přidělené upravuje
sobě direktář v oktávu sv. patrona dle obecnýchrubrik breviaře,

Ořficium o sv. patronu klade se na jeho den, pokud tomu nepřekáží
některý ze svátků výše jmenovaných *). Jest-li na den sv. patrona položeno
v direktáři jiné officium dupplex I. Cl. (ovšem žádné z výše jmenovaných. která.
nepřipouštějí officia jiného) nebo II. Cl., dupplex majus anebo dupplex minus
Doctoris ecelesiae, překládá se takové na nejbližší den svobodný; připadá-li.
officium nižší (dupplex minus, semidupplex anebo simplex), opouští se docela..
Připadá-li poslední den oktávu nějakého, děje se o něm kommemorace.

První nešpory obyčejně jsou celé o sv. patronu, leč by den před svátkem
sv. patrona byl měl officium dupplex I. Cl. vyššího karakteru (majoris digni
tatis), v kterémž případě berou se nešpory „de digniori“ ;a sv. patron se jen
kommemoruje. — V těchto prvních nešporách kommemoruje se předcházející
(concurrens) dupplex I. a II. Cl., dominica semidupplex I. a II., jakož 1 na.
den sv. patrona připadající (occurrens) jakákoli neděle, osmý den oktávu, den
v oktávu zjevení Páně a božího Těla, vigilie zjevení Páně, feria major.

Na jitřní (ad Matutinum) jest officium o sv. patronu buďto vlastní,
nalézá-li se v breviáři, nebo de Communi Sanctorum. Čtení I. nokturnu jsou
buďto vlastní nebo de Communi 1. nebo 2. loco, vedle toho, jakž na III. nok
turn připadající evangelium a homilie jsou v Commune na místě prvním nebo
na druhém. Jsou-li čtení III. nokturnu vlastní (propriae), rozhoduje o čteních
I. nokturnu orace denní, béře-li se de Communi; jest-li orace vlastní, berou se:
na I. nokturn de Communita čtení, která více souhlasí se svátkem patrona (jeho
životem). Čtení nokturnu II. buďto jsou vlastní, nebo se berou de Communi
1. nebo 2. loco.

Ve chvalách dějí se kommemorace o připadajících na ten den officiích,
jako v nešporách prvních. '

Nešpory druhé jsou v den sv. patrona (die cadente) o něm, nenásledu
je-li druhého dne dupplex I. Čl. vyššího karakteru, pro něžto by jen komme
morace o sv. patronu býti mohla. Jinak béře se ve druhých nešporách kom
memorace o připadající na druhý den neděli, o svátku dvojném a polodvojném,
o dni 8. v oktávu, o dni mezi oktávem zjevení Páně a božího Těla, o ferii
čelné (major).

Následujicí dni v oktávu koná se officium a mše podle direktáře; kla
de-li tento dupplex I. nebo II. Cl., nebéře se kommemorace o sv. patronu;
klade-li dupplex majus nebo minus (prosté dupplex), festum semidupplex anebo
de Dominica, kommemoruje se kostelní patron v obojích nešporách, ve chvalách.
a na mši, v kteréž 1 za celý oktáv přidává se Credo a praeface vlastní, pří
sluší-li mu tato, leč by některý v oktáv patrona padající svátek měl svou
praefaci vlastní a Sv. patron jí neměl, anebo by jiný, ještě připadající oktáv
s vlastní praefací byl přednější (dignior).

V ty dni oktávu, na které direktář klade nižší officium nežli jest festum
dupplex, festum semídupplex anebo neděle (tedy de feria non privileciata),
béře se officium de die infra Octavam -s. Patroni, jako o svátku samém, ale.

*) Str. 79,
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ritem polodvojným a kommemoruje se připadající dle direktáře festum simplex,
vigilie nebo čelná ferie v prvních nešporách a chvalách. Čtení I. nokturnu
jsou de scriptura occurrente; má-li však ferie nebo vigilie, připadající dle
direktáře, evangelium a homilii v breviáři, berou se čtení I. nokturnu de
Communi, jako v den svátku samého. Čtení II. nokturnu berou se z Octava
rlum Romanum, jest-li po ruce; není-li ho, říkají se v oktávu čtení de Com
muni 1. a 2. loco střídavě (připadá-li vícekráte „infra Octavam“), anebo vždy
tytéž, nejsou-li dvoje (jako na př. v Commune non Virginum). — O čteních
III. nokturnu platí totéž pravidlo. Čtení 9. (lectio nona) béře se z homilie na
vigilie zjevení Páně nebo naferii čelnou, připadá-li některý takový den v oktáv
kostelního patrona.

Ve mši infra Ociavam jest druhá kollekta de s. Maria „Concede“*)
nebo de Spiritu sancto, 3. pro Ecclesia neb pro Papa, není-li kromě denní
orace aspoň jedna kommemorace zvláštní (specialis) v direktáři.

Neděle infra Oclavam má pouze dvě kollekty, o neděli totiž a oktávu,
leč by direktář kladl ještě kommemoraci o některém svatém, která byla
by třetí.

Barva paramentů mešních jest v tomto případě (Dominica infra Oct.)
ta, která sv. patronu náleží, leč by pro neděli předepsána byla barva fialová.

V osmý den oktávu jest off. dupplex o sv. patronu, jako ve svátek sám,
a kommemoruje se připadající dle direktáře dupplex anebo semidupplex; při
padá-li na 8. den oktávu dupplex Doctoris Ecelesiae nebo duplex majus, pře
náší se toto na nejbližší den takový, na který nepřipadá officium o devateru
čtení; připadá-li svátek dvojný I. nebo II. třídy, koná se officium o tomto,
oktáv pak se kommemoruje.

Mše v kostele cizím.

Slouži-li kněz v cizl dlecési anebo vůbec ve chrámě či
veřejné kapli, které maji bohoslužebný řád jiný buďto na celý
rok aneb na jistý den, řidí se v mešním formuláři obecnými
pravidly, ježto ustanovuji, kdy jest mu přidržeti se direktaře
vlastniho a kdy ciziho, předepsána-li v každém jiná mše.

Drží se direktáře svého: 1. V kaplich soukromých **), leč
by tu sloužil v den, kdy světí se svátek patrona mistniho
(chrámu neb města), neboť v případě tomto jest také v sou
kromých kaplích mše o sv. patronu. 2. Předpisuji-li oba direk
táře jednu barvu paramentův a svátky jsou nad semidupplex (cfr.
4, na str. 84.); 3. má-li cizi direktář anebo maji oba officium
polodvojně, jež připouští mše votivné.

Drží se direktáře cizího (nastupuje výjimka od předchá
zejicího pravidla sub 2. a 3.): 1. Slouži-li v cizím chrámě 2p4

*) Jest-li však titulus P. Marie, béře se 2. or. de Spiritu s.
**) 9. R. C. 12. listopadu 1831.
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vanou mši anebo zastává faráře ve mši osadní, zádušní, votivné
a vůbec v nějaké povinnosti úřadu farního *). 2. Slouží-li mši
konventní v kostele kathedrálním, kollegiátním nebo klášterním,
kde povinni jsou k veřejné modlitbě chorové. V kostelích a
kaplích jeptišek povinných k veřejné modlitbě chorové (Bene
diktinky, Dominikánky, Kapucinky, Cisterciačky, Augustinianky),
může jejich zpovědník neb kaplan a vůbec kněz, který tuz po
vinnosti (ex debito) slouži, bráti konventní mši podle řehol
niho direktáře (avšak z misálu římského), a jest k tomu po
vinen : a) slouži-li se konventní mše slavná nebo zpívaná; b)
má-li řeholní svátek ritus dvojný aneb dvojnému rovný, barvu
pak od direktáře celebrantova rozdilnou; c) jest-li konventná
mše obyčejem amebostanovami předepsána **). 3. Má li cizi kostel
slavnost zvláštní, ku které se mnoho lidi scházi (festum cum
concursu populi). 4. Jest-li v cizím direktáři den aspoň dvojný
aneb dvojnému rovný s barvou jinou, nežli jakéhokoli stupně
svátek v direktáři vlastním.

Slouže dle direktáře oiziho nepřidává ke mši nic podle
direktáře svého; jediné když direktář předpisuje kommemorace
obecné, může vziti modlitbu ze svátku direktáře vlastniho na
mistě jedné (anebo jediné) z oněch***), Slouži-li dle direktáře
svého, drži se jeho předpisů, leda že opouští Credo, ježto by
v něm bylo nařízeno z příčin pouze mistnich, n. př. pro reli
kvii chovanou ve chrámě, ku kterému kněz tento jest přidělen;
podobně může vzitl Credo, předepsáno-li z téže příčiny v tomto
cizim chrámě).

Má-li cizi chrám nějaké officium proprium vůbec povo
leně, jako m. př. o patronu zemském, užívá cizi kněz 1itohoto
zvláštního formuláře, když mu nelze držeti se direktáře vlast
ního. Jest-li však oficium zvláštní povoleno určitým osobám
nebo mistům toliko, jako jsou officia de Beatis non canonizatis
povolená jednotlivým řeholim, nemůže cizí kněz uživati téhož
formuláře co řeholnici, ale slouží otémže svatém „de communi,“
když by v chrámě klášterském nemohl sedržeti direktáře svého,
Protož i klášterům se přikazuje, aby měly též misály římské
pro potřebu kněžicirkevnich $$). Některým však řeholím povo

*) S. R. C. 15. prosince 1091 a častěji.
*) S, R. C. 20. listopadu 1806; 11. dubna 1840; 7. prosince 1844.

**) S, R. C. 11. června 1701.
+) S. R. C. 11. dubna 1840.

++) Benedikt XIV. de sacrif, miss. S. II. $ 207.



85

leno jest, aby v jejich kostelích a kaplích každý kněz uživati
mohl misálu řeholního. Řádu benediktinskému (řeholi mužské
i ženské) povolil to Benedikt XIII. 10. února 1727 na den acelýoktávsv.Benedikta.bezobmezenípak| Augustinianům
a téhož řádu jeptiškám (ordo eremitarum s. Augustini discal
ceatorum) Klement XIV. dne 18. července 1773, Mimoritům
Pius VI. 5. srpna 1775, Karmeltům Pius VI. 14 srpna 1770,
Kapucínům týž 15. července 1778, Praemonstratům Pius IX.
7. pros. 1876. Dle indultu daného Praemonstratům mohou kněží
cirkevní a jakékoli řehole netoliko užívati misálu, ale také
přidržeti se direktáře řádového (conformare se valeant Kalen
dario et missali Ordinis Praemonstratorum etiam in festis Bea
torum!, ovšem zůstávajíce ostatně při obecném ritu řimském
(„dummodo tamen iidem sacerdotes, guoad extrinsecas caere
monias, €eas servent, guae cleri saecularis (aneb řehole jiné)
sunt propria“), kterážto klausule plati ovšem též o řádech o
statnich. — Kromě řeholi posud jmenovaných máprivilej téhož
dosahu i kongregace Redemptoristů ze dne 11. července 1861
a kongregace školských sester de N. D. ze dne 8. dubna 1889
stran mše o bl. Petru Fourierovi (dne 7. července)

S 77. Výklad ritu mešního.

Účel všech obřadů mešních jest, aby ukazovaly na ve
lebnosť oběti této, mysli věřících pak aby skrze tato viditelná
znameni víry a nábožnosti byly povebuzeny k rozjímání o vene
šených tajemstvích, kteráž ve mši skryta jsou*). Celá liturgie
mše sv. rozděluje se na dvě: I. čásť obecná čili přípravná
(missa catechumenorum), II. vlastní oběť(missa fidelium), v kteréž
opět rozeznáváme tři části: obětování, konsekraci a přijímáni.

I. Čásť přípravná.
1. Modlitba stupňová.

Modlitba stupňová, v rubrikách „confessio“ zvaná, záleži
v žalmu 42., v obecné zpovědi a dvou prosbách za úplné oči
štění srdce.

*) Cone. Trid. sess. XXII. c. 5.
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Upraviv kalich 1 misáal a kříži se pokloniv, sestupuje kněz
po stupních oltáře astana mimo ně počináznamením sv. kříže,
poněvadž ve jménu božím t.j. k rozkazu božímu, ke cti a
slávě nejsv. Trojice konati chce tajemné zpřitomení a obnovení
oběti křížové, a poněvadž 1 žádá ochrany a obrany proti ů
kladům Satanským, pomoci s hůry k dilu tolik velebnému a
svatému.

Antifona „fntroibo“ zavirá v sobě základní myšlénku
žalmu 42. TenŤo vyjadřuje duševní stav králé“ Davida pro Ab

Sólonovu vzpouru vypuzeného a nepřátelyc obklíčeného; že od
loučen byl od svatého stanu, jest mu nejvíce bolestno, jest mu
1 známka nemilosti boži. U verši 1—3. vyjadřuje prosbu za
vysvobození, u verši 4. svatý úmysl a pak zavirá projevem
důvěrné a Bohu oddané naděje. Touha po stanu božím zaujímá
duši jeho, aby tam Bohuděkoval a jej velebil, zaujímá 1důvěra,
že touha jeho se naplni.

Antifona ukazuje, v jakém smyslu žalm tuto jest pojmouti.
Kněz tedy vyjadřuje ve jménu svém a všeho lidu touhu po
oltářiPáně, vrouci žádost, konati úřad svůj, přiblížiti se k Bohu,
spojiti se úzce s Kristem, Spasitelem všech, a takto býti po
silněnu v životě duchovním.

Žalm „Judica“ se vynechává ve mších zádušnícha v ča
sových od neděle smrtelné až do bilé soboty. Příčina leží v ob
sahu jeho a v povaze mši těchto. Slova žalmu toho snaží se

zapuditi zármutek a zkormoucenosť, předpokládají stav duše
převahouutěšený a radostný; protož i dobře sluší, aby vy
puštěn byl ve mšich, které toho žádají, aby duše zármntkem
a soustrasti srdečnou byla proniknuta.

Střed modlitby stupňové Jest Confiteor. Předcházející tužba
„Adjutorium nostrum“ spojuje předešlýžalm s touto druhou
části; vyjadřuje zajisté, že nám spoléhati jest na pomoc a milosť
boží pro zásluhy Ukřižovaného, skrze něhož jediné můžeme
k Bohu přistoupiti, jej chváliti a velebiti, že i důvěrně očeká
vati můžeme slitování a hřichův odpuštění pro milosrdenství
boži, ježto z kříže Kristova se prýšti a odtud na nás se vylévá.

Confiteor vy"chází z vědomi o hříšnosti naši, kteráž ne
hodny nás činí, konati oběť posvátnou, a z viry, že lítost a
skroušenévyznání jsou nezbytné podminky,bez kterých nelze
milosti dojiti. Postava hluboce skloněná souhlasí s obsahem,
vnitřní kajicnosť a pokoru vyjadřujíc a zvyšujic. Jménem lidu
prosí pak posluhovatel za kněze, a potom i sám vinu všech
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vyznává; v absoluci prosi kněz za milosrdenství a odpuštění
sobě i všem, doufaje v zásluhy kříže, kterým se žehná přislo
vech „Indulgentiam“ . Takto vyjadřuje se hned na počátku, že
společně obětuje Bohu kněz a lid, jako jedna rodina k Otci
nebeskému přistupujíce.

V absoluci a vůbec často v liturgii spojuje se v prosbách
všemohoucnosť a milosrdenství boži; všemohouecnosťzajisté jest
příčina neskončeného milosrdenství božího a shovivavosti, milo
srdenstvim nejvice projevuje Bůh svoji všemohoucnosť, jakož 1
cirkev dí v jedné kollektě: „Deus, gui omnipotentiam tuam
parcendo maxime et miserando manifestas.“ Nade všemi smilo
vává se, protože všecko může“).

Závěr stupňové modlitby jsou dvě orace s předcházejícími ná

pověďmi a dopovědmi. Tyto i oběpo tichuříkané modlitby pokra
čují u prosbězaodpuštěníhřichůva plné očištění kněze, aby hoden
byl konati nejsvětější oběť.Nápovědi zavírají se pozdravem
„Dominus vobiscum,“ k němuž odpovídá posluhovatel jménem
du „Et cum Sspiritutuo.“ Vzájemný pozdrav tento, vyňatý
Z pisem svatých, často za mše a vůbec v liturgii se opakujeŘíkaje„Dominuss vobiseum“*)“,přejeknězaprosízúřadu
svého, aby Bůh ty,ty, kterých takto (pozdravuje,| požehnati, mi
losti svouobdařiti, ov nich přebývati a působiti, ochranu svou
a pomocjim dáti ráčil. S kým Bůh jest, S tim 1 všecko pravé

v sobě, čeho cirkev dítkám svým žádati může.
Následující „Oremus“ jest povzbuzeníkněze i všech k mo

dlitbě nábožné, vroucné a vytrvalé. — V druhé oraci podpo
ruje se prosba za odpuštěnía slitování zásluhami svatých;
kněz klade ruce na oltář a za slov „per merita sanectorum
tuorum“ líbá jej, takto na jevo dávaje úctu i lásku svoua vě
řicích k oslavené cirkvi, ke Kristu, jehož symbol jest oltář, a
všem jeho svatým, vyznávaje též útěchy a milosti plné obco
vání, ježto mezi nebem a zemí jest pro Vykupitele a Prostřed
nika, Ježiše, obětujicího se za všecky.

*) Moudr. 11, 24.
**) Ruth 2, 4. II. Tim. 4, 22. Gal. 6, 22.



2. Introit. Kyrie eleison. Gloria. Kollekta.

Před Introitem okuřuje se oltář při slavné mši, t. j. při
takové, k nížto diakon a subdiakon posluhuji“). Ritus tento
jest symbolické vyjádření prosby, aby se oběť Bohu libila a
milosrdenství jeho všemu lidu zjednala; jest inapomenuti knězi
a lidu, aby skrze lásku a pravou nábožnost dbali se učiniti
dobrou vůni Kristovou *“). První tato incensace plati výhradně
oltáři, kterýž takto se upravuje za obětiště vzduchem nebe
ským obklíčené.

Při některých mešnich formulářich nalézá se před In
troitem nadpis „Sťatio ad sanctum“(. am). Slovy těmi se
označuje římský kostel, kdež v určitý den konaly se pobožnosti
zvláštní. Shromáždivše se prve v chrámě, počali zde pobožnost
zpěvem žalmův a modlitbou celebranta; shromáždění samo na
zývalo se collecta, modlitba kněze pak oratio ad collectam. Po
vykonaných modlitbách ubírali se kněžstvo a lid do chrámu
ke zvláštní té pobožnosti zvolenému, kdež obyčejně římský
biskup sám. měl homilii a mši. Pobožnosti tyto byly buďto
rázu kajicného a spojený s postem, anebo rázu radostného, na.
památku znamenitých světců.

Introitem počíná se prvá, vždy proměnlivá čásť liturgie
mešní, příprava k oběti. V ní se obsahuje čťení a poučovámí,
aby se víra oživila a posílila, modlitby a zpěv, aby se vzbu
dila a udržovala nábožnosť. Víry a nábožnosti zajisté potřebí
jest přede všemi jinými věcmi, aby tajemství svatá konána.
byla hodně a s užitkem. Tyto modlitby, zpěvy a čtení jsou
rozdilny podle časův a svátků; jich účel jest totiž, aby vy
jádřily a na mysl uvedly význam dne církevního.

V nynější spůsobě své jest Introit výňatek ze žalmu; jej
předchází a po něm se opakuje antifona, obyčejně také výňatek
biblický. — Hlavní mše na bilou sobotu a na vigilii svatodušní
nemá Introitu, poněvadí předcházející obřady již samy platí
za počátek mše, dělajice s ni jeden celek, pro kterouž přičinu
1 nařízeno jest, aby mši sloužil týž kněz, který koná obřady
předcházející ***).

*) K incensaci o mších bez assistence bylo by zvláštního indultu pap.
třeba. S. R. C. 7. července 1880.

**) IT. Kor. 2, 15.
++) Avšak výjimka připouští sev potřebě a zdůvodůdostatečných (data

necessitate vel ratione sufficiente“). S. R. C. 14. června 1608. ap. Herdt 1. c.
JII. pe. 80.
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S Introitem souhlasi Graduale, Offertorium a Communio
v misálu.

Po Introitu navracuje se kněz doprostřed oltáře a říkaje
Kyrie eleison, pronáší s posluhovatelem střídavě prosbu za smi
lování. Opětovaná prosba znamená mocnost affektu, vroucnosť
a vytrvalosť ve prošeni. Jednotlivá tři zvolání nesou se ke
třem božským osobám, a takto vzýva se každá božská osoba
třikráte, na vyznání, že v každé božské osobě voláme 1k ostat
nim dvěma, poněvadž všecky tři božské osoby věčně spolu
jsou v jedné bytnosti.

Kyrie eleison jest jedina čásť ritu mešního v jazyku ře
ckém, nepochybně proto, že již v nejdávnějších dobách přešel
z cirkve východní nejen do liturgie, ale také do úst du na
západě. — Misto jeho v liturgi. velmi vhodně zvoleno; připo
jujeť se k Introitu, kterýž vyjadřuje myšlénky a city, jakýmiž
náleži duši naplněnu býti dle významu dne cirkevního; vědomi
o nehodnosti a nedostatečnosti k úkolu tomu samo vnuká pro
sebná volání k Bohu, jehož milosrdenství může člověka učiniti
schopna, aby náležitě slavil tajemství dne. Nadto i zvláštní
slavnost čili památka denní vzbuzuje věřiciho, aby důvěrně
přednášel Bohu důležitosti a prosby své; cirkev podává v Kyrie
eleison formuli zcela spůsobilou, aby probudila se pokora, dů
věra a touha, záruky todarů a milosti božích. S tohoto hlediště
jevi se nyni Kyrie eleison také jakožto připrava k modlitbám
hned (anebo po Gloria) nasledujicim.

Gloria in excelsis (veliká Doxologie) hymnus angelicus,
řiká se ve mši, když na hodinkách jitřnich předepsáno Te Deum
laudamus (hymnus ss. Ambrosii et Augustini) a mše s hodin
kami souhlasí. Že nicméně říká (zpívá) se na zelený čtvrtek
a bilou sobotu, toho příčina jest slavnostná povaha mše, od
chylná od truchlivého rázu hodinek. — Na počátku velebného
hymnu toho vzdává cirkev a spolu s ni kněz a lid chválu a
diky Bohu; dále vyjádřený jsou snažné prosby k Ježíši Kristu,
kterýž umřel za nás, vstal z mrtvých a sedě na:pravici boži,
přimlouvá se za nás*); prosby pak na konec přecházejí zase
v radostné chválení a plesání. Při poslednich slovech znamená
se kněz křižem, aby důstojně zakončen byl velebný chvalozpěv
a také symbolicky zobrazena byla víra v nejsvětější Trcjici,
jakož 1 se tuto vyjadřuje pojmenováním tři božských osob.

+) Řím. 8, 34.
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Po Gloria (nebo po Kyrie) následuje kollekta, modlitba
podle slavnosti denní. Kyrie a Gloria, důvěrné volání o milo
srdenství a chvála božské moci a dobroty působí náladu k mo
dlitbě, uspůsobuje duši, aby dojiti mohla vyslyšení proseb
svých.

Kollekty jsou modlitby prosebné, ježto cirkev ústy kněze
Bohu předkládá za zvláštní dary a milosti, přiměřené časům
a svátkům roku cirkevního. V prvé polovici obyčejně vyjádřen
jest objektivný význam dne, v druhé pak prosba za milosť, aby
význam ten v životě křesťanase uskutečnil (význam subjektivný
či mravný). Kollekta nalézá svoje další pokračování v sekretě
a modlitbě po přijímání (postcommunio). Pojmenování orace
mešní jménem collecta má původ v pobožnostech, nazvaných
Statio*). Že pak obětující kněz i zástupce a prostředník lidu
věřícího jest a modlitby ue tolik ve jménu svém, jako ve jménu
lidu řiká, shrnuje zvláště při mešní oběti prosby a žádosti
všech, a protož pojmenování collecta 1 ten smysl má, že kněz
modlitby všech sbírá v srdce své a Bohu je předkládá. Slovo
to také v ten smysl se vykládá, že mešní modlitba stručně
(compendiosa brevitate) zavírá v sobě nejdůležitější prosby,
soujem všech věci, kterých křesťan za příčinou denní slavnosti
dosahnouti žáda.

Před kollektou se obraci kněz, polibiv prve oltář, ku
shromážděným, pozdravuje jich a vzbuzníje k modlitbě. Polibeni
oltáře vždycky předchází, nežli se kněz obraci ku shromáždě
ným; tento výraz úcty a lásky ke Kristu a veškerá cirkvi
oslavené velmi vhodně dřive se děje, nežli pozdravení lidu,
projev to lásky bratrské mezi členy cirkve bojovné.

Vzájemný pozdrav tento děje se osmkrate za mše, jeho
pak význam obecný **) nabývá významu zvláštního vedle mista
1 vedle souvislosti s liturgickým textem a konánim“**). Před
kollektou žádá kněz věřícímu lidu pozdravem svým božské
pomoci, světla a sily k modlitbě dokonalé a Bohu milé, lid
pak odpovidaje skrze posluhovatele, žádá knězi, aby Bůh mi
losti svou naplnil, osvitil a posilnil ducha jeho tak, že by hoden
byl prosby všech a veškeré cirkve předkládáti.

Bissxup na tomto mistě bylo-li ve mši Gloria) pozdravuje
slovy Pax vobis, žadaje shromážděným pokoje, kterého v Betlemě

*) Viz str. 88.
*) Viz str. 87.

***) Gihr L c. str. 390.
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žádali andělé (a ve Gloria se žádá) všem lidem. Také tento
pozdrav zavírá v sobě přání všeho dobra 1 požehnání ná čas
a věčnosť, jak obsahuje se v pozdravu Dominus vobiscum; neboť
kde Bůh jest, tu 1 pokoj jeho. Prosebné přání biskupa nebo
kněze není pouhé slovo neplodné, ale jest požehnání vyřknuté
z moci vyšší, jež i nadpřirozenou působnosť má skutečně udě
lujic darů božích všem, kdož mají srdce vnimavé; splňnje-li se
požehnání to na knězi a lidu, pak i předkládají v kollektách
prosby své tim způsobem, který zaručuje vyslyšení jejich. —
Všecky kollekty a vůbec všecky cirkevní modlitby dovolávají se
na konci zásluh Kristových, jediného to zdroje milosti na Bohu
dosažitelných, jediné oběti Bohu milé, oběti, skrze kterouž cirkev
a věrný křesťan vzdává Bohu česť a chválu jemu náležitou,
vzdává 1 diky shodné s milostmi obdrženými. přosi, jak Boha
prositi sluší, smiřuje uraženou svatosť a rozhněvanou spravedl
nosť jeho. Ježiš jest jediná člověčenstva naděje, pro něho se
Bůh. smilovává, pro něho dary a milosti své dává, pro něho si
oblibuje modlitby a přimluvy svatých v nebi a věřících na zemi.

Forma závěrku jest patera, vedle toho, obraci-li se kollekta
k Bohu Otci nebo Synu a děje-li se ve prosbě k Otci nějak
zminka o druhé nebo třeti božské osobě. Nejvíce obyčejný zá
věrek, jenžto zároveň jest velikolepé oslavování nejsv. Trojice,
zni: „Per Dominum nostrum Jesum Christum, Filum tuum;,
gui tecum vlivit et regnat in unitate Spiritus sancti Deus: peromniasaeculasaeculorum.“© Amenježdodáváposluhovatel
jménem přitomných, jest vůbec na konci modliteb, žehnáni,
vyznání víry, chvalořečení (doxologii) a hymnů výraz vrouc
ného přání a žádání. nebo slavného ujišťování, potvrzování,
přisvědčováni. V kollektách tedy jest „Amen“ opakování a po
tvrzování proseb, ježto se v nich přednášejí; jest výraz vrouc
ného žádání a důvěrné naděje, že vyslyšení budeme. — Ob
sahem i formou uznány jsou církevní kollekty za nejdokonalejší
vzory modliteb, za přesvědčivý důkaz, že liturgie křesťanská
neni pouze lidské dilo.

Při kollektách drží kněz ruce před prsy rozestřené a po
výšené, tak že konce prstů nevybočují přes výšku a šířku ra
men; gestus tento zcela přirozený jest a zobrazuje viditelně
vnitřní stav člověka prosiciho *).

*) Viz str. 86. sv. IL
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3. Biblická čtení. Epištola. Evangelium.

Po kollektách následují čtení biblická, na vzájem spojená
zpěvem mezi ně vloženým, dla významu doby a dne rozmanitě
upraveným.

Jako Kristus prve učil božské pravdě, nežli se obětoval
na vykoupení světa, podobně i na mši svaté, kteráž jest usta
vičná oběť Kristova, předchází slovo Páně, prve nežli Beránek
boži sestupuje na oltář.

Zjištěno jest, že již za časův apoštolských čitaly se po
svátné knihy na bohoslužebných shromážděních a jmenovitě
při oběti eucharistické. Za prvých dob určoval biskup, z které
posvátné knihy a mnoho-li po každé čisti. Že řidil se ohledem
na připadající doby a památky roku církevního, samo sebou
vysvítá. Obě čtení volena tak, aby spolu vyjadřovala význam
doby nebo dne. Pro tuto příčinu již za prvých dob čitaly se
určité výňatky v jisté dni pravidelně každý rok, až pak obec
ným zákonem ustanovena čtení stálá též na dni, které významem
svým neukazovaly na určité části biblické *).

První biblické čtení v ritu mešním nazývá se epišťolu,
poněvadž nejčastěji jest výňatek z listův apoštolských. Až do
9. stoleti náleželo lektoroví čisti epištolu na ambonu, později
přidělen úkol ten subdiakonovi. — Po čtení epištoly odpovidá
posluhovatel jménem lidu Deo gratias, diky vzdávaje za po
učení kteréž Bůh dává věřícím skrze ústa služebníků cir
kevnich.

Po epištole následovaly dle dávného řádu bohoslužebného
střídavé zpěvy choru, kteréž označovány slovy Graduale, Alle
luja, Tractus, Seguentia. Účel jejich jest vyjádřiti myšlénky,
city a úmysly, které v srdeolkřesťana budí slavnost anebo pa
mátka denní a slovo slyšané z epištoly. (Graduale má vedle
řádu římského jméno své odtud, že přední zpěvák, ředitel zpěvu
intonoval předepsaný žalm stoje na povýšeném stupni (gradus),
na témže mistě, kdež byla čtena epištola. Po Graduale násle
duje přídavek, jenž vedle povahy slavnosti a doby jest rázu
radostného nebo truchlivého. Rázu radostného jest alleluja
menší, které za větši čásť roku přidává se ku Graduale; skládá
se z dvojího alleluja, jednoho verše žalmového, k němuž opět
připojeno alleluja, pro ktěrouž příčinu se nazývá versus alle
lujaticus.

*) Srovn. str. 64. sv. L
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V dobách a ve dny, kdež kajicnosť a posvátný zármutek
jest zakladní myšlénka bohoslužby, přestává v Graduale alle
luja a na jeho místo nastupuje Tractus, zpěv bolemyslně vážný.
Slovo tractus jest výraz hudebnický, jim neoznačuje se obsah,
ale způsob zpěvu. Vážné tyto zpěvy nepěly se střídavě, ale
přednášel je zpěvák jeden nápěvem zdlouhavým.

V čas velikonoční, od bilé soboty až do soboty po sv.
Duchu, přestává Graduale a zpívá (říká) se veliké Alleluju,
mocný výraz radosti a plesání, že Spasitel z mrtvých vstal,
ďábla 1 smrť přemohl a člověčenstvu dal bezpečnou záruku
budoucího vzkříšení. ©

Sekvencejest prodloužené Alleluja nebo prodloužený truch
lhvý Tractus; v ni ještě mocněji se vyjadřuje a budí cit ra
dostný nebo žalostný. Zprva byla sekvence jen prodloužený
zpěv posledního pismene z Alleluja; později podložen 1 text.
V misálu římském obsahuje se patero sekvenci: na velikonoce,
ma svátky svatodušní, na boží Tělo, na památku sedmera bo
lesti Panny Marie a ke mši zádušní. Posledni tyto dvě truch
livé sekvence jsou původu novějšího a vlastně odchylka od
dávného pravidla obecného, ježto připouštěloza sekvence jenom
zpěv radostný po Alleluja.

Druhé čtení biblické v ritu mešním jest evangelium, nej
slavnější to část připravné mše, zvláště koná-li se tato ritem
slavným. Čtení evangelia má tuto za účel nejen poučení a vzdě
láni, ale jest i bohoslužebný úkon, kterým slovu božímu a tak
i Bohu samému vzdává se náboženská úcta. Odtud také se
pochopují krásné a významné obřady, jež provázejí čtení
evangelia při slavné mši. Slovo boží v písmech svatých požívá
vedle eucharistie a milosti Ducha svatého nejpřednější vážnosti
a úcty ve všem životě a působení cirkve; jako eucharistii, tak
i slovu božímu, zpívá-li se slavně, vzdává se úcta světly a ka
didlem. |

K liturgickému hlásání evangelia jen posvěcení na diakona
nebo na kněze oprávňuje, nad to pak i ještě zvláštní připrava
předepsána jest —, dokonalé očištění a posvěcení úst i srdce,
za kterouž příčinou konají se dvě modlitby, jedna za očištění,
druhá za požehnání, v postavě, kteráž nejhlubší pokoru značí
(hluboké sklonění těla, splaté ruce).

Celebrant přechází na pravou stranu oltáře, kdež kniha
se klade tak, aby kněz obličejem šikmo byl obrácen k severu
(jest-li oltář postaven k východu), na znamení, že radostné
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poselství o království božím ledovou noc a zimu člověčenstva
proměnilo v lahodu léta, vzbudilo věčně živou duchovní vesnn
milosti. Za vchod užíva se vzájemného pozdravu a ohlášení
evangelického výňatku. Pozdravem přejí sobě kněz a lid na
vzájem, žádají sobě na Bohu světla i pomoci, aby slovo boží
věrou pravě pojali a věrně plnili. Oznamuje pramen výňatku
evangelického, znamená malým křížem počátečná slova v mi
sálu, pak i sebe na čele, ústech a prsou. Znamenání misálu
křížem jest vyznání, že veškeré učení a dilo spásy v tajemství
svatého křiže, v krvavé oběti Kristově se zavírá; na čele,
ústech a prsou se znamenajíce kněz i přítomní vyznávají po
vinnost a vůli svou, nositi a zachovávati učení Ježíšovo v mysli,
ústech a srdci, nestyděti se za veřejné a svobodné vyznání
kříže Kristova.

Význam světel a kadidla při slavné mši na snadě leži.
Ježíš osvěcuje rozum lidský světlem pravdy své, slovo jeho
vede ke skutkům světla, životu ctnostnému; skrze zvěstování
slova Kristova rozšiřuje se vůně známosti boží, aby věřící byli
životem ctným dobrá vůně Kristova*).

Na konci evangelia volá posluhovatel „Laus tibi, Christe“,
celebrant pak libá počátek výňatku přečteného, řikaje „Per
evangelica dicta deleantur nostra delicta!“ Takto zavirá se
avangelium vděčným blahořečenim, polibkem a modlitbou. Chva
lořečení na konci souhlasí s formuli Gloria tibi Domine, po
libek se znamením křiže na počátku evangelia. Polibkem vy
ladřuje kněz úctu nejhlubší, lásku a oddanosť, jež chová ke
slovu božimu. Ve prosbě, aby čtení evangelické shladilo hříchy
naše, jeví senám liturgické čtení slova božího za zdroj milosti,
zteraž uvádí duši ve stav, aby hodna býla dojiti odpuštění
hříchů všedních a pravé kajicnosti.

Velmi připadně následuje častokráte po čtení evangelia
Úredo, vyznání víry, slavné, radostné a vděčné osvědčení kněze
4lidu, že upřímnou věrou přijimají a drží sklad božské pravdy **),
shované v církvi Kristově **“).
MIL Kor.2,148.

**) II. Tim. 1, 12. a I. Tim. 6, 20.
*e*) Když o mši slavné (zpívané) na svátek zvěstování Panny Marie a

14 hod boží vánoční se na choru zpívá „et incarnatus est“, kleká celebrant
la obě kolena, sestoupiv před nejvyšší stupeň oltářový, aby mohl pokleknouti
la něm; usadil-liNse po svém Credo, kleká na nejnižší stupeň oltáře po levé
straně. V jiné dni, sedí-li, jenom hlavu sklání za zpěvu těch slov; stojí-li při
Itáři, kleká způsobem obyčejným. (Rubr. cener. miss. XVII. n. 3.)



II. Vlastní oběť.

Posavádní čásť ritu mešního veškerým obsahem svým
k tomu čeli, aby v knězi a lidu srdce očištěno bylo a duch
osvícen, vira oživena a náhožnost probuzena. Ve vlastní oběti,
ktera se potom začíná, rozeznáváme obětování, konsekraci a
přijimáni. V „obětování připravuje se oběť, v konsekraci se
vykonává, ve přijímání pak dokonává se.

1. Obětování.

Slova 1 všecky obřady před konsekraci vztahují se ku
chlebu a vínu rovně tak, jako k tělu a krvi Ježiše Krista;
protož 1 již v oddilu tomto cirkev označuje svoji oběť slovy,
jakáž ve vlastním a plném smyslu náležejí jenom skutečné
oběti Kristově, tělu i krvi jeho, a v modlitbách tuto přede
psaných vyprošuje a očekává tak velikých účinků, jakých obě
tování chleba a vina samo působiti nemůže.

Obětování uvádí se polibkem oltáře, vzájemným pozdra
vem a vzbuzováním k modlitbě. Vzájemným pozdravem žádají
sobě kněz i lid milosti, pomoci a sily od Boha, aby u víře
živé sami sebe obětujíce hodni byli konati oběť pravou.

Část v misálu slovem „Offertorium“ označená jest antifona
k žalmům, ježto zpíval chor za dobu, co věřící obětovali dary
své*); v ní vyjadřuje se myšlénka doby nebo dne úsečně, ale
1 plně.

Kdo z věřících nebyl mezi veřejné kajicniky vřaděn a
tedy práva nepozbyl, stolu Páně se účastniti, byl 1 povinen
přinésti s sebou a odevzdati oběť; 1 klerikové obětovali, když
nebyli zaměstnáni službou při oltáři. Laikové podávali svých
obětí biskupovi nebo jinému knězi, kterýž s několika kleriký
hned po kázaní se odebral do lodi chrámové. Napřed obětovali
muži, potom ženy. Chléb přinášeli v bilých rouškách; kněz
odbiral jej a odevzdával subdiakonovi, tento pak jej kladl na
veliký ubrus plátěný, jejž akolyté za nim nosili. Vino přinášeli
v malých džbáncich; diakon vléval je u veliký kalich, jejž
nesl subdiakon. Naposledy obětovalo duchovenstvo v presbyteriu,
ale toliko chléb. Sebrané dary obětní nešeny byly k oltáři;

*) Ve smyslu širším jest „offertorium“ malý kánon, t.j. souhrn modliteb
a obřadů při obětování až do konce sekret.
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diakon oddělil chleba tolik, co ku přijímání všech třeba bylo.
Z ostatního chleba oddělena zase jedna čásť, kterou biskup
žehnal a po mši rozdávati kázal vyloučeným od sv. přijímáni.
Tyto žehnané chleby nazývaly se eulogia a mnohé cirkve po
sýlaly je sobě vzájemně na důkaz společenství v jedné víře a
lásce. Třeti čásť chleba obětovaného byla uložena ve skladišti
chrámovém (korban). Také vína obětovaného nalil diakon do
jiného kalicha s potřebu. Obecně zachovával se obyčej, že ku
konsekrování brán byl chléb, jejž krěži obětovali. Zpěváci
v dolním choru se nalézajicí obětovali vodu, která se k vinu
přiměšovala; jestit voda tato symbol věřícího lidu a zpěváci
obětovali ji, poněvadž onl při účastenství ve svaté oběti v čele
lidu stáli, počinajíce a řídice modlitby a zpěvy společné. —
Kromě chleba a vína dovolovala starobylá praxe ještě obětování
klasův a hroznův, oleje a kadidla. Jiné dary pro chudé a na
výživu kněžstva odevzdávaly se jen v domě biskupa nebo
kněze, nikoli ve chrámu.

Přičina této praxe nebyla pouze snad nemožnost jiným
způsobem opatřiti dary obětní a vůbec potřeby církevní; obecná
povinnost, aby člověk obětoval ze statku svého, uváděla se
timto starokřesťanským řádem mnamysl a plnila se skutečně;
praxe pak přijímání každodenního byla dokonalé účastenství
v oběti a jejich užiteich, podobně jako ve starém zákoně účasten
byl hodů obětních, kdo přinesl oběť pokojnou.

Starobylý tento ritus vysvětluje s dostatek, proč misál
na pravé straně zůstává až do ukončeného přijímání a proč
kněz, obětovav chléb a víno, ruce sobě umývá.

Obětování chleba tim způsobem se děje, že kněz oči po
zdvihnuv ke kříži, pozdvihuje hostii na pateně položenou a
tento úkon provází modlitbou velice významnou a dojemnou.
Pozdvižení samo naznačuje obětování,podávání, odevzdání; na
konci provodné modlitby dělá se kříž patenou na vyznání, že
oltář akříž ta posvátná mista jsou, na kterých táž oběť, ale
způsobem rozdilným se vykonala a koná.

Podobně obětuje se kalich, v nějž nalévá se vína a něco
vody, která se dříve žehná křížem. Nežehná se také víno, po
něvadž jest symbol Krista, ovšem ale voda, symbol lidu; a
poněvadž mše zádušní za zemřelé, za nepřitomné, se obětuje,
opomiji se žehnání vody. Nalóvání vody a vína provází kněz
modlitbou, v které částečně se vysvětluje mystický smysl právě
konaného směšování vody s vínem; tajemství vody a vina
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(aguae et vini mysterium) jest mystické spojení věřicich sKri
stem, kteréž obzvláště se dokonává v přijímáni eucharistickém *).
— Kněz pozdvihuje kalicha hledě ku kříži, a nežli jej stavi
pa korporal, dělá jim znameni kříže nad altářem, poněvadž
v kalichu a na oltáři táž krev se obětuje, která obětována byla
na křiži.

Modlitba, jež provází obětování kalicha, zní v počtu množ
ném, kněz obětuje ho ve jménu svém i věřiciho lidu, jehož
duchovní spojení s Kristem znázorněno bylo přilévánim vody
ve vino. Voda přimisená k vinu naznačuje však i naučeni, že
křesťan spolu s Kristem sebe obětovati povinen jest, aby ovoce
Kristovy oběti účasten byl. A protož nyni následuje prosba
pokorná a ze srdce skroušeného vycházející, aby Bůh přijal tuťo
naši oběť, nás samé.

Vzyvání Ducha sv., aby požehnal oběti této, nazývá se
po řecku epiklese; pozdvižené ruce a oči na počátku vzývání
toho znamenají vwrouci žádost, aby prosba vyplněna, oběť po
žehnána byla pro Kristovu oběť na kříži. Že pak v modlitbě
této vzývá se třeti božská osoba, toho přičina shledává se v ana
logii, kteráž jest mezi vtělením a konsekraci ; vtělení Páně ob
novuje se v eucharistickém přepodstatnění stále a na všech
mistech, 4 jako se ono připisuje působnosti Ducha svatého, tak
i toto, poněvadž obě tajemství, jsouce skutkovédobroty alásky
boží a skutkové nekonečné čistoty a svatosti, zvláštní podob
nosť maji s povahou Duchu svatému vlastni, kterýž zosobněná
láska a svatost jest.

Při slavné mši druží se k obětování čncemsace,hojnější
dle ritu a významnější, nežli před Introitem. Nejprve posvě
cuje se křížem a krásnou modlitbou kadidlo, pak okuřuji se
dary obětní způsobem tim, že kaditelnici dělá se kříž třikráte
nad kalichem a třikráte kolem hostie a kalicha, za modlitby,
která spolu s obřadem ji provázejicíim symbolicky zobrazuje
vykonané již obětování a prosil za přepodstatnění darů oběto
vaných. Okuřování děje se dále kříži oltářovému (nebo vysta
vené velebné svátosti, ostatkům a obrazům svatých, oltáři,
celebrantovi, posluhovatelům i lidu, aby vše pojato bylo v po
svátný kruh obětní. Dýmem kadidla zobrazuje se nejen oběť
ale také modlitby, ježto ji provázejí; trojím tahem vzdává se
úcta Bohu trojjedinému v obraze kříže anebo v nejsv. svá

*) Viz str. 26.
Skočdopole, PastorálkaII. =]
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tosti; úctu ke svatým projevuje okuřování ostatkův a obřazů
jejich. oltář se všech stran se okuřuje, na znameni, že v dobu
konsekrace bude horou kalvarskou, „horou myrrhovou a pa
hrbkem kadidlovým *)“, odkudž libezná vůně oběti a modlitby
k nebesům vystřpuje. Modlitba s okuřováním spojená připo
miná knězi, jaká sluší na něho nábožnosť a které smýšlení za
posvátného úkonu obětného. — Okuřování celebranta, všeho
duchovenstva i lidu zobrazuje toužebnou žádosť, aby božské
slitování za posvátné oběti sestoupilo na všecky účastníky libě
a hojně.

Umývání rukou dálo a děje se tuto netoliko aby se ruce
očistily, ale má svoje důvody mystické. Ruka jest vzácný úd
těla lidského, vní soustřeďuje se všecka sila a činnost člověka.
Omývání rukou zobrazuje tedy vnitřní očistu a čistotu těla 1
duše ode všech poskvrn; kněz omývá konce prstů, poněvadž
na obětujiciho sluší, aby čisto bylo srdce jeho 1 nejmenších
pokleskův, i stínu hříšného. Částí žalmu k omývání nařízeného
vyjadřuje se hlubší smysl ritu toho; kněz přislibuje, že nepo
skvrněnou oběť Beránka božího chce konati s čistým a vrouc
ným srdcem.

Po umývání rukou navracuje se kněz do prostřed oltáře,
pozdvihuje očí důvěrně ku kříži a hned je zase klopi, potom
sklání se v pokoře a uctivosti, kladespiaté ruce na oltář a říká
modlitbu „Suseipe sancta Trinitas.“ V modlitbě této a násle
dujících zdokonaluje se obětování, hostie a kalich obětují se
nejsv. Trojici společně, s hlediště nového, ana se tu zminka
činí o poměru mešní oběti k tajemstvím života Kristova a ku
svatým v nebi. Vytýká se tu výslovně, že koná se mše svatá
na památku dila vykupitelského a ke cti svatých, ježto sobě
připomínáme, žádajice, aby tato jim prokazovaná pocta rozmá
hala úctu věřicích k nim, ve prospěch ctitelů samých.

Ukončiv tuto modlitbu, vyzývá kněz k modlitbě slovy
„Orate fratres“, aby společná všech oběť líbezna byla Bohu.
V odpovědi lidu jmenuje se jen -oběť kněze a připomíná se
účel, na kterýž obětuje se mše svatá.

Před sekretou neříká se „Oremus,“ poněvadž předcházela
výzva „Úrate fratres“. Jméno modlitby té odtud pochází, že

V řiká ji kněz úplně po tichu; sekreta náleží k obětování a protož

*) Píseň Šal. 4, 6.
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také o tomto mluví a vyjadřuje prosbu přiměřenou významu
doby nebo dne.

Proč rubrika veli offertorium (celý malý kánon) po tichu
říkati, vysvětluje se dostatečně obecným významem tiché
modlitby liturgické. Polohlasité „Orate fratres“ vykládá se
obyčejně za výzvu shromážděných, aby spolu s knězem se
modlili. Avšak dobré důvody má pro sebe minění, že slova ta
původně a vlastně plati spoluobětnikům, „concelebrantes,“ jakož
posaváde jsou při svěcení na kněžství, při konsekraci biskupa
a svěcení opata. Za starodávna byla concelebratio obyčejno při
pontifikální mši biskupské. Ve případech, kde concelebratio se
zachovala, řiká se všechen malý a velký kánon polohlasitě,
aby spoluobětnici zároveň s celebrantem říkati mohli*).

2. Praeface.

Po sekretách přichází se ku hlasité praefaci, velebnému
zpěvu díků a chvály, podobně jako Kristus vzdával díky
Otci, nežli chléb a víno proměnil. Praeface jest v nejužším
spojení s konsekraci, s kterouž liturgický celek dělá; samo
jméno jeji označuje ji za úvod a přípravu k tajemné oběti.
Praeface náleži k nejstarším částem--ritu mešního, sahajic až
do časův apoštolských ; textem i nápěvem náležejí k nejslavnějším,
pejvznešenějším a nejvíce dojemným zpěvům cirkevním, jsou
nejčistější poesie, nadšená dechem Ducha svatého **).

Úvod ku praefaci jsou tři nápovědi a dopovědi. Vzáje
mným pozdravem žádá se za plnost milosti božích, poněvadž
jen takto jest možná člověku z prachu se pozdvihnouti a vzhůru
se povznésti, aby s nebeskými duchy chválil nejsv. Trojici. Ná
sledujicí dvě nápovědi a dopovědi upomínaji, že potřebí jest
povznésti srdce, myšlení a žádosti vzhůru a že sluší vzdávati
Bohu diky.

Střed praefací mění se částečně dle významu nejvážněj
šich dob a svátkův, a zvláště tuto jsou podivuhodny pro nedo
stižnou úsečnosť ve výrazu, pro hluboký obsah a velebný ná
pěv. Závěrek praeface, podobně jako úvod, vždycky jednostejný
jest: „Sanctus.“

*) Thalhofer I. str. 429.
**) Gihr l. c. 524.



100

3. Kánon.

Slovo kánon (xavev) znamená v ritu mešním neproměn
livé pravidlo, jak vykonati vlastní oběť. Mešní kánon, kterýž
počiná se po Sanctus a končí se před Pater moster, zavírá
v sobě konsekraci a všechny modlitby a obřady, kteréž konse
kraci připravují a nejblíže po ni následují; vhodně se nazývá
mystickým závojem na božský úkon obětni*). Sněm tridentský
o něm vyhlašuje **), že skládá se všechen ze slov Páně, z po
dání apoštolských a z nábožných nařízení svatých papežův.
Od časů Řehoře Vel. nezměnil se v ničem, jest původem i stářím
ctihodný a posvátný.

Kánon řiká se tak poťichu, aby celebrant sebe slyšel, od
přítomných ale slyšán nebyl. Tichosti tou se označuje úkon
proměny a oběti za úkon výhradně jenom kněžský, kněz pak
za odlesk a náměstka Vykupitele modliciho se a obětujiciho;
posvátné ticho krásně souhlasí x podstatou tajemství euchari
stického a vzbuzuje ve přítomných to smýšlení, v kterém sluší
klaněti se oběti nejsvětější; posvátná slova konsekrace jsou
takto chráněna proti možnému zneuživáni.

V kánonu obsahují se modlitby obětné, ježto se ku kon
sekraci vztahuji, a protož 1 harmonuji s modlitbami offertoria.
Prvé tři orace kánonu jsou jeden celek, jakož vysvitá ze sou
vislosti jejich a odtud, že závěrek (per eundem Christum) je
nom jeden společně maji. Ná počátku kněz pozdvihuje rukou
1 oči, na znamení, že Boha Otce vzývá, pomoci u něho hledá;
hned ale zase klopi oči, kloní se hluboko, klade spiaté ruce na
oltář a počíná modlitbu „Te úgitur“, v kteréž prosi vroucně,
aby požehnán byl předmět oběti; že pak tento se označuje
třemi jmény „haec dona, haec munera, haec sancta sacrificia
ilibata“, žehná je třikráte znamením sv. kříže, a takto 1 zá
roveň naznačuje, že oběť na oltáři jedna jest s obětí na kříži.
Polibek oltáře značí tuto spojení a obcování s Kristem v lásce,
odkudž knězi pochází všecka moc k působnému žehnání. —
Slovem „igitur“ spojuje se tato modlitba s praefaci, kladouc
předoházející chvály a diky za důvod, podnět a příčinu ke
vrouciím prosbám o milostivé přijetí oběti podávané, o blaho
cirkve, za všecký pravověřici a vzdělavatele víry.

*) Gihr 1.c. 548.

+) Sess. XXII. c. 4.
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Druhý oddil modlitby kánonové jest „Memento“ za živé,
za které kněz obzvláště se u Boha přimlouvá, jména jejich po
tichu pronášeje anebo jen v duchu si představuje. Přimluva
rozšiřuje se pak na všecky přítomné, za důvod uvádějic jejich
viru a nábožnosť, že za ně obětuje se a že oni sami spolu
obětují za sebe a svoje.

Třetí oddil velebné a tklivé modlitby kánonové jest na
depsán „Infra actionem“ t. j. za úkonu obětního, za kánonu;
slovem actio zajisté označuje se oběť, jsouc po výtce konámá,
posvátné drama. Že nadpis až na tomto místě se nalézá, toho
řičina jest, že na zelený čtvrtek, na vánoce, zjevení Páně,

velikonoce, boží vstoupení a svátky svatodušní vsouvá se v „Com
municantes“ obzvláštní přídavek, pro kterouž příčinu také
v misálu hned po praefaci se nachází, nadpis pak upozorňuje,
že až za kánonu, infra canonem, se říká; v kánonu samém
týž nadpis má za účel, aby zvláštní Communicantes tuto se
říkalo ve svůj čas. (Oddil tento nejůžeji souvisl s předešlým ;
cirkev klade tu jména svatých za důvod proseb, svého spole
čenství čili obcování se svatými a jejich přimluvy se dovolá
vajic. Po jméně Panny Marie následují jména 12 apoštolův
a jména 12 mučenniků ze tři prvých stoleti cirkve (5 papežů,
1 biskup, 1 diakon, 5 laiků). Mučennici tito hned po smrti své
požívali zvláštní úcty v Římě, pro kterouž příčinu také pojata
byla jména jejich ve „diptycha episcoporum“.

Druhá modlíba kánonu počiná se slovy „Jane igiťur“, ku
kteréž na zelený čtvrtek přidává se vstavek na památku, že
toho dne ustanovena oběť novozákonní; na vigilii a celý oktáv
velikonoc a sv. Ducha vložena jest tu přimluva za nově po
křtěné, při konsekraci biskupa za nově konsekrovaného.

Slovem 2giťur označuje se modlitba tato za důsledek pře
dešlé v tom smyslu, že důvěrně čekáme milostivého vyslyšení,
majice obcování s miláčky božími, že přijme Bůh oběťa prosby
služebníků svých, čeledi své, uděli pokoje, od věčné zátraty
vysvobodí nás a přičte ke svým vyvoleným, pro zásluhy
Kristovy.

Třeťi orace úzce souvisi s druhou, jest bezprostřední úvod
ku konsekraci a pronáši prosbu o zázračnou proměnu chleba a vína
v tělo a krev Páně. Kristus eucharistický zove se tu oběť vesměs
požehnaná, s předpisy zákonnými svorná, plnoplatná duchovní
(rozumem nadaná, naproti obětem starozákonným, tvorům bez
rozumým) a libá, bohumilá; modlitba prosi, aby oběť přítomná
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byla učiněna tělem a krvi Páně nám, k naši spáse. Patera že
hnáni, jež provázejí tuto modlitbu, sesiluji a znázorňují prosbu,
symbolicky vyjadřujíce, co slovy se praví; počet křižů na tomto
místě a pak po konsekraci v modlitbě první připomíná pět
ran Kristových, jež tuto na mysl se uvádějí, když na oltář již
sestupuje a pak přítomen jest týž Kristus, jehož tělo na křiži
pěti ranami zbodeno bylo.

Doba eucharistické konsekrace jest nejdůležitější a nej
slavnější, nejvice vznešený 1dojemný, na milosti nejvice hojný
okamžik všeho úkonu obětního; tuto zajisté koná se dilo, ve
kterém soustřeďuji se divové lásky boží, proměna chleba a vina
v podstatu těla a krve Ježíše Krista, Boha i člověka pravého,
jediná oběť, od pádu lidského již připověděná, mnohonásobně
předpovidaná a předobrazovaná, konečně pak vykonaná krva
vým způsobem na křiži, a od tě doby vzdávaná Bohu na všech
mistech, od východu až do západu *). Kristus obětuje se tuto
skrze ruce kněze, kterýž ve svátosti svěcení kněžstva nabyl
moci, pronášeti slova konsekrace tak, aby působila skutečně,
co jejich slovný, jedině pravý smysl vyjadřuje, a co působila,
když poprve je vyřkl Ježiš na poslední večeři. Kněz vypra
vuje prostě o původním ustanovení oběti nekrvavé, nápodobi,
pokud jen člověku možná, samého Krista, čině co Kristus
činil vedle zpráv evangelických. Působná slova konsekrace
pronáší ve jménu, osobě Kristově, s úmyslem proměniti dary
na oltáři položené vedle rozkazu Kristova: To čiňte na mou
památku.

Konsekrace každé z obou spůsob zvláště jest mystické
proliti krve, člověku živě na oči stavic násilnou a krvavou
smrt Kristovu na křiži. Ona i znázorňuje znovuzrození člově
čenstva v Kristu. Skrze vtělení Syna božího vloženo jest pše
ničné zrno těla boholidského v zemi, kdež umřevši vzrostlo
v nebetyčný strom cirkve. Dřeň (duše) stromu tohoto jest tělo,
jeho šťáva krev Páně; ve spůsobě chleba zasnubuje se Pán se
svoji nevěstou, ve spůsobě vina dává jí svou silu životní **).

Poezdvihování (elevatio) hostie a kalicha znázorňuje a zpři
tomuje povýšení svatého kříže na Kalvarii a zvěstuje doko
nanou oběť, aby se ji všechno klanělo na kolenou. Vážné, ta
jemné, posvátné době této krásně sluši hluboké ticho, kteréž

*) Malach. 1, 11.
**) Amberger, Pastoraltheologie IT. 168.
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za konsekrace panuje v chrámě katolickém; věřici katolik na
kloňuje se hluboko, bije se v prsy, klani se z plna srdce Spa
siteli svému, jehožto skutečná přítomnost na oltáři jej naplňuje
posvátnou úctou a blaživou radosti, jsouc mu zárukou lásky
a štědrosti boží.

Ve formě konsekrace nalézají se tři slova, kteráž v žád
ném z evangelistů se nečtou: „elevatis oculis — aetermi testa
menti — mysterium fidei;j“ z důvodů dobrých pokládá se za
věc jistou, že slova ta přijali apoštolé od Krista a vnesli do
liturgie mešní; těžko zajisté pomysliti, aby který člověk se od
vážil připojovati ze svého něco ke slovům, kterými Kristus
největší tajemství založil.

Tři prvná modlitby po komsekraci jsou jenom tři členy
jedné modlitby, jakož i ze závěrku jim společného vysvitá,
a shodují se s modlitbami při obětování. Prvý odstavec sou
hlasi s modlitbou Suscipe sancta Trinitas, druhý ukazuje na
Abelovi, Abrahamovi a Melchisedechovi, jaké smýšlení sluši na
obětujíci a že rovně tak náleží na křesťana býti následovníkem
Kristovým, jako Abel, Abraham a Melchisedech byli obra
zové jeho. Odstavec třetí pronáší prosbu, aby oběť naše rukou
andělskou na oltář nebeský položena byla, poněvadž nelze nám
milosti a požehnání od Boha se naditi, leč by se oběti naše
spojily s oběti chvály vě*né, Bohu vzdávanou v nebesích skrze
cirkev oslavenou. — Výslovně děje se hned v prvnim odstavol
památka Kristova umučení, vzkříšení a na nebe vstoupení, po
něvadž Kristus velel činiti na jeho památku, co sám učinil při
poslední večeři.

Na pěti rozlhčných mistech po konsekraci dělá kněz kříže
nad oběti. "Tuto nejsou a nemohou býti žehnání darů obětnich,
jako byly přel konsekraci, neboť nelze, aky člověk Boha že
hnal. Patero křížů v prvním odstavci znamená, že tuto na ol
tařl jest táž oběť, která na křiži byla pěti ranami zbodena,
a že ze skutečného těla Krista eucharistického rozlévá se
plnosť požehnání na duchovní tělo jeho, na cirkev.

Ritus odstavce třetiho plně souhlasí s obsahem modlitby;
hluboce kloní se kněz, na důkaz vroncné a pokorné prosby,
líbá oltář, aby v lásce a úctě spojil se s Kristem, a stoje přimo
dělá kříž naú oběti, z kteréž nám požehnání a milosť pochází,
znamená sebe křižem, ž:daje požehnáni z oltáře sobě.

Memento mortuorum děje se po konsekraci, poněvadž
Knistus po smrti své do předpeklí sstoupil. (Cirkevní praxe,
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obětovati za mrtvé a modliti se při mši svaté za ně, jest pů
vodu apoštolského, jakož vysvítá z nejstarších památek litur
gických. Konaly se pak oběti a modlitby, jakož i posud, jenom
za ty, kteří v jednotě církevní zemřeli (gui nos praecesserunt
cum signo fidei)“). Z podstaty oběti mešní samo se vysvětluje,
proč katolická cirkev a spolu s ní každý katolík pokládá mši
sv. za nejpřednější zdroj útěchy, úlevy a plného vysvobození
věrných duši v očistol.

Následujicí modlitbu spojuje částečka guogue s předešlou ;
v té pronáší se důvěrná prosba, aby cirkev bojující podobně
jako cirkev trpici došla věčné slávy s vyvolenými v nebesích.
Prvá tři slova modlitby této jsou v celém kánonu jediná, která
se polohlasitě říkají. Toto hlasité zvolání, provázené uhozením
v prsy, jest upomínka knězi, že s velikou lítostí a skroušenosti
jest mu vyznávati svou hřišnosť, jesť 1napomenutí lidu, v témže
smýšlení s knězem se spojiti, kterýž i jejich jménem a za ně
prosbu přednáší. — Mezi 15 svatými, jichž jména se tu připo
minaji, jménem Joannes miněn Jan Křtitel.

Modlitba „Nobis guogue“ nezavirá se obyčejným „Amen“,
aby souvislost mezi slovy „per Christum Dominum nostrum“
a závěrečnou modlitbou kánonu nejenom se nerušila, nýbrž
1 lépe vysvitala.Modlitbou„Perguemhaecomnia...| uzavirásetextká
nonu; v prvé polovici jeji Vyznáváme, že obětní dary nám od
Boha skrze Krista připraveny a darovany jsou; v druhé se
vyjadřuje, že skrze obět Kristovu vzdává se Bohu trojjedinému
nejvyšší čest a oslava. Výrazy „haec omnia bona oreas“ vzta
hují se na chléb a vino, jakž byly před konsekraci a jichžto
spůsoby až posud přítomny jsou; slova následující až do „prae
stas nobis“ již hledí ku podstatě obětných darů posvěcených,
proměrěných a nám za oběť a duchovní pokrm daných. —
Ve starobylé liturgii žehnány byly při tomto místě eulogie,
chleby svěcené, a první tři znamení kříže platila jim. Podobný
smysl a význam má tento ritus i nyní, poněvadž chléb a vino,
jichžto spůsoba i po konsekraci zůstává, zastupuji všecky plo“
diny zemské**). Vedle nynější liturgie počíná se tuto svěcení
olejů na zelený čtvrtek. —

i) Srovn. str. 92.
**) Viz str. 24.

X
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Trojim znamením kříže při slovech „sanctificas, vivificas,
benedicis“ označuje se již dokonané posvěcení, oživení a po
žehnání darův obětných a plnosť svatosti, života a požehnání,
ježto v oběti eucharistické bytně se obsahuje a na veškeru
cirkev se vylévá.

Od této chvile pak již nedělají se kříže rukou, ale hostií;
za této modlitby třikráte při slovech, ježto znějí o Kristu,
potom dvakráte, když v modlitbě se Bůh Otec a Duch svatý
jmenuje. Při slovech o Kristu znějicích dělají se kříže nad
kalichem, poněvadž v něm krev Páně jest, poslední dva kříže
mezi kalichem a prsy kněze; společně pak jest význam křížů
těchto, jakož 1 text modlitby vyjadřuje, že nejvyšší česťa oslava,
ježto vzdána Bohu skrze oběť na kříži, obnovuje se v oběti
nekrvavé.

Při slovech „omnis honor et gloria“ drže hostii nad ka
lichem maličko pozdvihuje ho. Toto pozdvižení kalicha (elevatio
minor) jest v liturgii mnohem starší, nežli pozdvihování při
konsekraci a pokládá se za symbolické zobrazení slov při tom
pronešených. — Slovy „per omnia saecula saeculorum“ přeru
šuje se posvátné ticho kánonu, jimi kánon vyznivá v nadšenou
doxologi.

4, Přijímání.

Přijimáním dokonává se oběť. Obřad a modlitby od Pater
noster jsou příprava, co následuje po přijímáni, jsou diky za oběť
a milosti odtud člověku vzešlé.

Pater moster náleži k- mešní liturgii bned od časův apo
štolských; následující po něm modlitba, zvaná embolismus, M
sertio, intercalatio, jest rozvod prosby sedmé. Zlo minulé jsou
hříchy spáchané, zlem přítomným zvláště pokušení se mini,
budoucím tresty časné a věčné. Při slovech „da propitius pacem“
žehná se kněz patenou ve způsobě kříže, aby také symbolicky
vyjádřil žádost pokoje, jejž nám Kristus přinesl skrze svůj
křiž a skrze tajemství těla svého; políbení pateny jest výraz
lásky a úcty k posvátné nádobě, na kteréž spočívá tělo Páně.

Lámáná hostie připojuje se k embolismu skrze závěrek
„Per eundem Dominum“ a jest jeden celek se smišením
obou spůsob v kalichu. Lámání chleba konsekrovaného či roz
dělování jeho na tři dily hned od počátku shledává se v l
turgii latinské; čásť jedna byla určena knězi, jiná smišena



106

s krví v kalichu ke přijímání shromážděných, jiná pro ne
mocné. Avšak i pro důvody mystické dálo a děje se lámání.
Hostie láme se, poněvadž i Kristus při poslední večeři lámal
chléb a dával apoštolům, pro kterouž příčinu nazývala se eucha
ristická oběť lámání chleba *). Další důvod obřadu toho jest,
aby se eucharistie názorně představila v liturgii za oběť, takto
zajisté se zobrazuje význačně násilná a krvavá smrť Kristova
na křiži, zranění a zedrání, jehož následek bylo odloučení duše
od těla. Při lámání jeví se Kristus jako Beránek obětovaný za
hříchy naše, jim se zobrazuje totéž, co skrze konsekraci pod
oboji spůsobou. Hostie láme se nad kalichem netoliko z uctivé
opatrnosti, aby částečky jinam neodpadly, ale též aby se ná
zorně vyznalo, že v kalichu obsažená krev vytekla z těla Páně,
s timto jedna oběť jest. — Lámání chleba vztahuje se též ku
přijimání, označujic hostii za pokrm obětní, v němž Kristus
dává sebe svým vérným; lámání ve tři díly vykládá se o vy
znáni nejsv. Trojice, o pozemském životě Krista, jeho smrti a
věčné oslavě, o cirkvi bojující, trpící a oslavené.

Smíšení jedné částky hostie s krví v kalichu vyjadřuje
symbolicky, že na oltáři není tělo bez krve a krev bez těla,
ale v oboji spůsobě Kristus všecken, jakožto jedna oběťa jeden
obětní pokrm. Obřad tento představuje názorně i slavné vzkři
šení Páně, když tělo a krev jeho spojily se opět, podobně jako
skrze konsekraci ve dvou spůsobách a skrze lámání se zobra
zovala krvavá oběť Kristova.

Kříže, "ježto se dělají jednou částí hostie nad kalichem
za slov „Pax Domini“ patrně ukazují, že Kristus jest původ
pravého pokoje, a toho že lidstvu se dostává skrze kříž a pro
lhtou na kříži krev Páně.

Krátka modlitba „Haec commixtio et consecratio“....
sotva může jiný smysl miti, nežli ten, že spůsoby chleba a
vina, jsouce smišeny, nabývajl ještě posvátnějšího rázu, nežli
každá sama o sobě, a že slouží za podmět pokrmu, kterýž jest
zaruka života věčného.

„Agnus Dei.... miserere nobis“ zpívali za starodávna
chor a lid vtu dobu, co kněz hostil lámal, konsekrovaný chléb
rozděloval. Dle nynější liturgie pronáší tuto prosbu kněz sám,
dvakráte slovy „miserere nobis“, a potřeti „dona nobis pacem“,
bije se v prsy na vyznání hřišnosti a skroušenosti.

*) Skutť. ap. 2, +2; 20, 7. 11. I. Kor. 10. 10.
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Jako „Agnus Dei“, tak i všecky ostatní modlitby až do
přijimání neobraceji se k Bohu Otci, ale ku Spasiteli ve svá
tosti přitomnému. V oraci první prosí kněz pokorně skloněný
a na svátosť hledě za pokoj veškeré cirkvi, za pokoj srdce,
pokoj vnitřní, jenž jest ovoce pravé zbožnosti, za svornosť
a bratrskou jednotu s bližním, — pokoj zevnitřní. — Polibkem
pokoje (osculum pacis, pax, salutatio) zobrazuje se tento pokoj
zevnitřní, láska k bližnímu vedle rozkazu Kristova *); srdce
láskou křesťanskou naplněné jest 1 schopno přijmouti knižete
a dárce pokoje.

Následujicí dvě modlitby, jež říká kněz v pokoře skloněný
a hledě na hostii, jsou nejbližší a zvláštní připrava kněze ku
přijímání; v nich se i krásně vyjadřuji účinkové hodného při
jimání večeře Páně. — Pokleknuv prve béře hostii do rukou,
pronášeje svaté touženi, sjednocenu býti s Pánem a vzývati
jméno jeho, a potom třikráte slovy „Domine non sum“ a
tepánim prsou vyznává v pokoře svoji nehodnosť, ale i mocnosť
boži, která duši choré a slabé dáti může zdraví a svěžest.

Slova, která pronáší kněz, oba dily hostie v pravé ruce
drže a jimi se žehnaje ve způsobě kříže, vyjadřuji ve stručné
krátkosti všecky hojné užitky svátostného přijímání. — Kněz
obětujici přijimá pod obojí spůsobou, poněvadž takto se do
plňuje a dokonává oběť. Rozjimaje velikou lásku a štědrosť
Boha, který se ke člověku snižil ve spůsobě chleba, ptá se
z vděčného srdce, kterak by se odplatiti mohl za tolik darův,
a nalézá další dar Páně, kalich posvátný, aby jej na oslavu
boží věnoval a pil, sám pak odtud nabyl ochrany proti nepřá
telům duše své. Nežli kalich pije, sbírá patenou pečlivě dro
bečky z hostie po korporálu.

Po přijímáni kněze následovalo ve staré cirkvi společné
přijimání všech shromážděných kromě veřejných kajicniků;
protož imodlitby následujici po přijimání počet množný kladou.

Po přijet nejsv. krve dává sobě kněz vína do kalicha
(purificatio calicis) naliti, a řikaje „(Guod ore sumpsimus“
prosi, aby skutečné přijímání bylo 1 duchovní, t. j. hodné a
milostidárné, pozemské účastenství v oběti aby mělo účinky
nepomijivé, k životu věčnému vedouc. V modlitbě k adbluci
prstů, přes kteréž posluhovatel nalévá vina a vody, prosí za
trvalou působnost u vnitřnostech duše a za plné očištění ode
všeliké poskvrny hřichu.

*) Viz str. 84. sv. I.
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Upraviv zase kalich, jakž byl na počátku mše, koná kněz
poděkování ve jménu svém 1 všeho lidu, těch pak obzvláště, kteři
se sůčastnili svaté oběti způsobem nejdokonalejším, skutečně
a hodně přijavše svátost oltářní.

Chvály a modlitby dikův obsahují se v Communio a Post
communio, ku kterýmž druži se času postniho ještě „Oratlo
super populum“.

„Commumio“jest pozůstatek liturgických zpěvů, ježto před
nášel chor za doby, co přijímání trvalo, a táhne se vždycky,
podobně jako Offertorium, k významu doby a dne.

„Postcommunio“ jest modlitba prosebná podobně jako se
kreta a kollekta, s tim rozdilem, že v kollektě jenom myšlénka
nebo předmět slavnosti denní se vyjadřuje, v sekretě obětováni
zřejmě se vytýká, Postcommunio pak veškerým obsahem svým
obyčejně ku přijeti svátosti se táhne.

„Oratio super populum“ řiká se o feriálních dnech času
svatopostního; úvod k ni jest „Oremus“ a „Humiliate capita
vestra Deo“. Pokládá se za věc jistou, že ve starší liturgii mše
pokaždé se končila tímto způsobem, až teprve Řehoř Veliký
změnil závěrek eucharistické oběti a starobylé benedikce jenom
na dny postní ponechal, dojista proto, že povaha času toho
zvláště uvádi člověku na mysl potřebu ochrany a pomoci ne
beské, aby šťastně bojoval boj proti všemu, což jeho spáse na
odpor se staví.

D. Závěr.

Závěr mše svaté se počiná vzajemným pozdravem, kterýž
mnohokráte za mše se opakoval; kněz a lid přeji sobě na vzá
jem, aby Hospodin milosti a pomoci svou zůstával s nimi celý
den, za všech příhod života vezdejšího.

Vedle rozdilné povahy mše následuje závěrečná formule
„Ite missa est“, „Benedicamus Domino“ nebo „Reguiescant in
pace“, Ve formuli Ife missa est nalézá se slovo „missa“ ještě
Vpůvodním svém významu, kterýž jest tolik, co missto, důmissio,
propuštění lidu.

Ve dny, jich*'to čelný ráz kajicnosť a smutek jest, vyzývá
kněz ku chválení Boha; za starši doby zajisté byl obyčej, že

„shromáždění ještě neopouštěli chrámu, ale za nějaký čas po
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trvali na modlitbách. Mše zádušní zakončují se prosbou za
pokoj dušim zemřelých *).

Až do 11. stoleti byla jedna z těchto tří formulí posledni
slova, ktera kněz pronášel; co vedle nynějšího ritu ještě na
sleduje, bylo později přidáno a v nové vydání misálu za časů
Pia V. pojato. Klada sepiaté ruce na oltář a hlavu k oltáři
kloně, modlí se kněz „Placeať tibi“ ... Modlitba tato byla prve
soukromá modlitba kněze, kterouž řikal cestou od oltáře; obsah
jeji shrnuje prosby, ježto jsou čelný obsah liturgie mešní před
konsekraci a po konsekraci. Velmi vhodně položena jest před
závěrečnou benedikci; všecko požehnání zajisté se prýšti z oběti,
kněz obětujicí jest orgán, skrze kterýž dostává se požehnání
věřícím. Dokonav modlitbu „Placeat“ libá oltář, pozdvihuje
oči a rukou. jež ihned zase spíná, a hlavy ke kříži nakloniv,
řiká „Benedicat vos omnipotens Deus“, a ku sbromážděným
obrácen žehná jim ve způsobu kříže dále řikaje „Pater...“

Polibkem oltáře zavírá se modlitba Placeat, jejiž prosby
se takto symbolicky sesiluji a potvrzuji; prosil totiž za hojné
propůjčení užitkův obětnich, aby obnovené skrze oběť spole
čenství s Kristem a jeho svatými upevněno a zdokonaleno bylo.
Ze společenství s Kristem pak 1 važí moc a silu, aby platně a
působně žehnal ve jménu božím.

Závěrečné požehnání jest obraz požehnání toho, jež Kri
stus opouštěje svět na hoře olivetské učenníkům dával a jehož
udělí v čas druhého přichodu svého všem vyvoleným.

Konečný závěrek oběti mešní jest evangelické čteni*“),
nejčastěji do roka počátek evangelia dle sv. Jana. Čtení toto
zákonem obecně platným nařízeno teprve v novém vydání mi
sálu za Pia V.; prve byl jen obyčej leckde zavládlý, že od
dávna vysoce vážený text řikali kněží po mši buďto při oltáři,
nebo cestou od oltáře, nebo také když roucha liturgická svlékali.

Velmi krásně harmonuje tento výňatek evangelický s ta
jemnou oběti novozákonnou. Evangelista liči božskou působnost
Ježiše Krista, ukazuje, že všeliké požehnání skrze stvoření a
vykoupení světa od něho pochází. Na oltáři zjevuje se oku
viry jeho sláva božská ve spůsobách cizich, jej zahalujicich ;

*) Když o slavné mši diakon zpívá tyto formule, říká celebrant po tichu
Benedicamus a Reguiescant, ne však Ite missa est (S. R. C. 7. září 1810.) ;
při tomto jest obrácen k lidu, při oněch obou k oltáři.

**) Misál nelíbá se, čteno-li poslední evangelium z něho.
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odtud vylévá světlo a život, pravdu a milosť ve všecka srdce
vnimavá. Avšak také na oltáři nepoznávají ho svět a temnosti;
1 tu mnozi nepřijímají ho, a protož i nejsou synové boží, ale
zůstávají ve stínu a noci smrti.

vOddil II. Eucharistie kromě oběti — svátosť oltářní.

Jsouc oběť ustavičná a spolu i pokrm obětní zůstává eu
charistie na oltáři, dokud neporušeny zůstávají spůsoby, a chová
se ve svátosti oltářní jako pokrm duši a jako předměťnejvyšší
úcty náboženské pro skutečnou přitomnosť Krista, Syna božího.
V obojí této své podstatné stránce jest velebná svátost pro
středek nejvzácnější, aby se budila a silila v lidu věřícím bohu
libá víra i nábožnosť. Kristus přítomný skutečně a podstatně
sám jest tu nejmocnější pohnutka k následování pokory, lásky
a obětavosti, pohnutka ku spasitelné bázni před všelikým hři
chem, útočiště v pokušení a zármutku, vzor života křesťan
ského, pramen vod živých, z něhož duše křesťanská váží po
silu a občerstveni, aby život jeji stále se osvěžoval a zdokona
loval až ku podobenství života nebeského.

Tento účel a význam velebné svátosti na očich majic, na
pominá vzbuzuje a přikazuje cirkev, aby duchovenstvo i věřici
k této svátosti se chovali způsobem, při kterém by možná bylo
jednotlivým dušim, celým osadám a veškeré jednotě církevní
prospivati v náboženském životě vedle úmyslu, s kterým bož
ský Spasitel toto svaté tajemstvi ustanovil a v něm s cirkvi
svou zůstává až do skonání světa. Všechny pak povinnosti
kněze a lidu k eucharistil a zároveň 1 důvod, pro kterýž náleži
plniti je, krátce vyjadřuje ritual římský takto: „Platí sice
o všech svátostech cirkve katolické, že nábožně a svatě s nimi
zacházeti sluší; avšak nejvice třeba jest toho ve spravování
a poživáni nejsv. svátosti oltářní, nad kterouž nic nemá svě
tějšího a podivnějšího cirkev boží, poněvadž v ni se obsahuje
vznešený a největší dar božský a sám zdroj i původ veškeré
milosti a svatosti, Kristus Pán. A protož duchovní správce
toho nejvice dbej, aby nejen sám s velebnou svátosti touto za
cházel, ji opatroval a spravoval s náležitou uctivosti a povin
nou péčí, ale také lid jemu svěřený aby ji nábožně ctil, svatě
a často přijímal, obzvláště na větší slavnosti roku“*).

+) Rit. Rom. De ss. Buchar. Sacram.



111

Na zakladě závazného předpisu toho vykladá oddil tento:
A. o stálém chováni, B. o přijimání velebné svátosti.

8 78. Stálé chování eucharistie.

I. Svatostánek.

Jako se na oltáři eucharistie posvěcuje, tak ve svato=
stánku se ustavičně chová. A protož 1 svatostánek jest místo
nejvzácnější netoliko ve chrámu, ale také na oltáři samém. Pro
význam svůj jest 1 se stanoviště uměleckého a mystického sva
tostánek pravý střed oltáře, s nim veškerá úprava oltáře splý
vati má v jeden harmonický celek, na ozdobu jeho sluší před
kem obraceti péči a naklad.

U vývin obvyklé nyní formy oltářů se svatostánkem roz
hodně působila změna, kteréž doznaly oltáře pro své pošinuti
v čelo choru, na konec apsidy; svatostánek nastoupil na misto
bývalého ciboria. Nad oltářem starokřestanským svobodně sto
jicim uprostřed choru, vznášelo se na dvou neb čtyřech sloup
cich pokrovi, kteréž ve svém útvaru baldachinovém oltáři za
ozdobu sloužilo, jej zakrývalo a chránilo. Mezi sloupci zajisté
nalézaly se záclony, ježto se při některých částech oběti mešní
spouštěly a vůbec kromě služeb božích spuštěné zůstávaly. Se
stropu visela nad prostředkem nádoba, v kteréž chovala se ve
lebná svátosť, ciborium, pyxis, v podobě holubice nebo hvězdy.
Nad baldachinem vznášel se kříž a zvláště o velikých slavno
stech zažžehala se na jeho svrchní ploše četná světla. Když
oltáře pošinuty až do průčelí choru a celá soustava oltáře jiné
tvářnosti nabyla, nemohlo nad nim zůstati pokroví. Za schránu
pro velebnou svátost vzdělávány zvláštní stánky (tabernaculum)
ve středu oltáře, ačkoli ne hned a všude zobecněl způsob
tento; uschovávalat se eucharistie, jako misty již od dávna,
také ve výklencich v nejbližším okoli oltáře. Na mistě výklenků
těchto stavěly se, zejména ve chrámech gothických, obyčejně
u stěny na straně evangelia velmi nákladné svatostánky (sacra
mentaria), spočívající na vkusném sloupě a provedené na způsob
věže štihlé. I kde svatostánky takové posud se zachovaly, ne
užívá se jich vice; vedle nynější praxe nalézá se svatostánek
všude jenom na oltáři*“), a sice na oltáři čelném, v kostelích

*) S. R. C. 21. srp. 1868.
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kathedrálních na některém v lodi*) a kromě toho ještě 1 ve
zvláštní kapli.

Povinná úcta k nejsvětější svátosti samá k tomu vede, že
cirkevní zákonové nařizuji, aby svatostánku se věnovala všecka
pozornosť a dbáno bylo slušné ozdoby jeho. Nemůže-li vzdělán
býti z kovu vzácného, hodi se dřevo lépe, nežli kámen; dřevo
zajisté nevlhne tolik a protož i se hostie snáze zachovávají ve
svatostánku dřevěném, pro kterouž příčinu i svatostánky ka
menné dřevem se uvnitř vykládají. Při stavbě svatostánku jest
toho dbáti, aby dosti pevný a bezpečný byl, přiměřenou veli
kosť měl (asi 44 cm hloubky) a na oltáři nestál přiliš vysoko
nebo daleko do zadu, že by kněmu dosáhnouti snadno nebylo,
ani zase ku předu tolik, že by pro kalich a patenu málo mista
zbývalo. Za nejvice přiměřenou vzdálenost od přední hrany
oltáře počitá se 62 cm.

Za méně slušné pokládají se svatostánky otáčivé (taber
nacula tornatilia) a dává se přednosť těm, které jsou dvířky
opatřeny. Lépe jest, stojí-li na vlastnim podstavci, aby káno
nová tabulka při otvírání nepřekážela.

Dvéře i přední strany ozdobuji se řezbou, pozlacenim,
vůbec praci uměleckou; řezby nejvhodněji představují snopky
nebo klasy pšeničné, hrozny, anděly klanějicí se, poslední ve
čeři; také křížkem ozdobuji se dvéře svatostánků. Vnitřek po
tahuje se bílou látkou hedbávnou nebo se vyzlacuje*“).

Leckde, zvláště v Italii, nalézá se uvnitř za dvířky hed
bávná opona, která se buďto shrnuje, jsouc na železné tyčince
za kroužky zavěšena, nebo se na obě strany rozhrnuje, jsouc
na dvě půle rozdělena ***),

Věc velmi vhodná jest, pakli kromě svatostánku na oltáři
nacházi se, jako do zásoby, ještě jiný v sakristii, aby se tu na
čas uschovalo ciborium, když potřebí jest odnésti je z oltářo
vého svatostánku, jako zejména na zelený čtvrtek) a veliký
pátek, ději-li se opravy v kostele nebo se v něm cirkevní po
rady ději+T).

*) S. C. Epise. 10. ún. 1579. a 29. listop. 1594.
**) Tabernaculum regulariter debet esse ligneum, extra deauratum,

intus vero aliguo panno serico decenter contectum. S. C. Ep. 26. října 1575.
+) Barbier I. str. 189.

+) Rubr. Miss. Rom. fer. V. in Coena Domini.
+7) Barbier I. 189.
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Potřebě na zelený čtvrtek a veliký pátek vyhovuje oby
čejně svatostánek na některém oltáři vedlejším *),

Rituál řimský (de sacram. Rucharistiae) nařizuje, aby celý
svatostánek se všech stran byl zahalen pokrovcem, conopaeum,
z latky pěkné a barvou rozdilným dle času církevního. K ně
kolika dotazům o závaznosti předpisu toho pokaždé odpověděl
sbor obřadový kladně (tak zejména 12. července 1855, 28. dubna
1866). V mašich krajinách conopaeum vůbec neni známo.

Svatostánek nový světl se prve nežli se v něj postaví
velebná svátost. Benedikce tato náleži mezi ty biskupské, ku
kterým se v našich vlastech uděluje delegace biskupským vi
kářům**).

Beillivosti duchovního správce porouči se, aby svatostánek
zůstával uzamčen a kromě kněze nikomu nebyl přistupen.
Klič ozdobený stužkou hedbávnou nebo zlatou se střapcem
zlatým aneb aspoň hedbávným chovati náleži na místě zvlášt
nim, aby leckomu do rukou přijiti nemohl***).

Mimo nádoby s velebnou svátosti, — oiborium a mon
stranci, nebo na mistě této raději Kusťoďie (viz str. 113. sv. L.)
— postavené na korporálu čistém, nic jiného nacházeti se tu ne
smi, ani ostatky svatých anebo svaté oleje, ani prázdné cibo
rium nebo prázdná monstrance ****),Také neni dovoleno ostatky
neb obrazy svatých klásti pod svatostánek, aby mu za pod
stavec byly).

Na temeno svatostánku (super tabernaculum) nesluší sta
věti ani obrazův, ani svatých ostatkův, ani květin $+); jediné
kříž může tu státi a považuje se za nejdůstojnější vrchol jeho TT).
Stavěti přede dvéře svatostánku nádobu s květinami zapo
vídá seTTTT).

*) Instructio synodalis de cultu ss. Sacramenti, přidaná k „Acta et
decreta“ synod budějovické a pražské r. 1863.

**) Formulář „Benedictio tabernaculi seu vasculi pro sacrosancta Eucha
ristia conservanda“ nalézá se v rituálu římském a v misálu po mších a mod
litbách za zemřelé.

***) S, R. C. 22. září 1593; S. C. C. 14. listop. 1693. a 25. června 10689.
+) Rit. rom. de sacr. Euchar., S. Coner. Episc. 18. května 1693. S. R.

C. 22. ún. 1598.

+) S. R. C. 3. dub. 1821.
+1) S. R. C. 3. dub. 1821.

+++) Barbier I. str. 186. Viz této knihy str. 50.
TTTT) S. R. C. 22. led. 1701.
Skočdopole, PastorálkaII. 8
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II. Konsekrace hostili k uschováni.

1. Aby se velebná svátosť na oltáři chovati mohla, kon
sekrují se dle potřeby zároveň s hostií méšní ještě jiné hostie,
které se pak ukládají v posvátných nádobách do tabernakula.

Nové konsekrování hostií určených k uschování nazývá
se v církevní řeči renovatio ss. Sacramenti. Obecně platné roz
hodnuti sboru obřadového nařizuje, aby s obnovou odkládáno
nebylo přes dvě neděle*). Aby hostie nebyly staré přes dvacet
dní, nařizuje v 2. synodě Milánské sv. Karel Bor. a žádá ob
novy každý týden.

K obnově třeba jest hostie uchystati v čas**), aby aspoň
před počátkem offertoria se donesly na oltář; avšak lépe sluši,
aby hned na počátku mše tu byly. Jest-li jich málo, klade je
kněz, prve nežli k oltáři jde, na patenu kalicha spolu s hostii
mešní; jest-li jich však větší množství, nese je v bilé rouše
nebo ve zvláštním korporálu, v kalichu nebo ciboriu prve vy
prázdněném a vyčištěném, anebo v jiné nádobě posvěcené na
oltář, nežli mše svatá se počne; jsou-li v korporálu, klade je
svrchu na kalich. Nalézají-li se v kalichu, pokrývá se tento
pallou; pakli v ciboriu, pokrývá se toto vičkem, avšak bez
obyčejného pláštika zůstáva“**).

Hostie v korporálu přinešené klade kněz před počátkem
offertoria na korporál pod kalichem rozestřený, buďto před
kalich anebo vedle ku straně evangelia neb ipo obou stranách
kalicha tak, aby na oltářovém kameni se nalézaly; jsou-li v ka
lichu nebo ciboriu, stavi se nádoba za kalich mešní nebo vedle
něho na korporál, ne však mimo kámen oltářový. — Jsou-li
malé hostie (nebo 1 veliká do monstrance) položeny na pateně
kalicha mešního, zůstávají tu až do offertoria.

Při obětování chleba obětuje a pozdvihuje kněz malé hostie
spolu s hostil mešní, nalézají-li se na pateně; dokonav mod
litbu „Suscipe“, pokládá mešní hostii jako obyčejně, ostatní
pak trochu dále ku straně evangelia. — Jsou-li hostie v ka

*) S. R. C. 5. dubna 1573. -— Caerem. ep. I. I. c. 6. předpisuje obnovu
každou neděli.

*) Aby po konsekraci nezbylo na korporále příliš mnoho drobtů, pro
jspěšno jest rozhoditi hostie ku konsekrování chystané na čistý papír a odtud
e po několika dávati na korporál (do kalicha), v kterém se na oltář ponesou.

+) Rit. celebr. Miss. II. n. 3.
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lichu, čiboriu neb. jiné nádobě posvěcené, snimá s nich po
krývku prve nežli patenu do rukou béře, nepozdvihuje jich,
ale jen intenci obětnou také k nim obrací. Kříže a veškeré
jiné obřady konají se pouze jen hostií nebo nad hostii mešní
a plati též hostiim ostatním.

Před konsekraci odkrývá kalich neb ciborium, nalézaji-li
se v něm malé hostie; formu konsekrace vztahuje ke všem
hostilm, co jich před sebou má. Pouze mešni hostie pozdvihuje
se; po vykonaném pozdvihování opět přikrývá se nádoba s ho
stlemi. Obmeškal anebo zapomněl-li kněz ku konsekraci odkryti
nádobu s hostiemi, netřeba mu proto znepokojovati se.

Kdyby hostie byly až po obětování ale ještě před praefaci
na oltář přinešeny, lze ještě konsekrovati je, pakli vůbec třeba
jest a do druhého dne čekati snadno neni; kdyby pak při
nešeny byly ještě později za kánonu, tu již jen pro velmi dů
ležitou příčinu dovoleno jest, aby je kněz ku konsekrování
přijal. Za takovou důležitou příčinu počítá se, když by ně
kolik lidi zůstalo jinak beze sv. přijimání; k vůli jednomu
kommunikantovi nemohlo by se to státi, poněvadž tomuto lze
dáti částečku hostie mešní. — Berou-li se až po obětování
hostie ku konsekraci, třeba jest obětovati je timto způsobem:
Když byly hostie na oltář přinešeny, ukládá je kněz, jak oby
čejně, vzbuzuje úmysl, konsekrovati je, a ruce maje sepiaté
řiká v myšlénkách aneb ústně modlitbu „Suscipe“; potom
hned pokračuje ve mši dale.

Hostie konsekrované zůstávají nasvém posavádním mistě
až do přijimání kněze. Jsou-li hostie na korporálu, kněz po přt
jeti hostie kleká a béřeciborium do ruky levé, drže je mezi uka
zovatelem a posledními třemi prsty; palcem a ukazovate
lem pravé ruky béře konsekrované hostie a vkládá do ciboria.
Když všecky již do ciboria vložil, přikrývá toto vičkem a
buďto hned nebo až po přijetí kalicha je do tabernakula u
kládá; kdyby však nebylo tabernakula na oltáři tomto, zů
stává ciborium zde až do konce mše a potom se do taber
nakula přenáší. Může však, i když tabernakulum na témž
oltáři jest, až po přijetí kalicha nové hostie tam posta
viti; v tomto případu pak nedává se ještě hned pláštiček
na ciborium, aby snad některé drobečky po malých hostiich
pozůstalé na něm se nezachytily. Drobty sbírají se patenou
pečlivě všude na těch mistech, kdež malé hostie byly. Ukládaje
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ciborium kleká, když byl svatostánek otevřel, a potom zase,
když ciboriuim již uložil prve nežli dvířka zavírá.

2. Ciborium třeba jest očistiti, nežli se nové hostie do něho
vkládají. Očišťovánácíboria (purificatio ciborii) děje se buďto
v den před renovaci, anebo až při té mši, při které se renovace
koná. Nejpohodlnější ovšem jest, konsekrovati hostie v cihoriu
již prve očištěném; výše udaný způsob, ukládati nové hostie
do ciboria, má též na zřeteli ciborium již dříve očištěné anebo
když děje se renovace po velmi krátkém čase a ciborium tedy
nedávno čištěno bylo. Jinak vyjimá se ciborium ze stánku až
po přijeti nejsvětější krve.

Jest pak způsob očišťováníciboria tento: Po přijímání kalicha
před purifikací staví se kalich stranou zůstávaje na korporálu při
krytý pallou. Potom vyjimá se z tabernakula ciborium a staví
se na oltář opatrně, aby pláštikem nebyly některé hostie sme
teny (pakli se téhož dne konsekrovaly). Nejprve vyjímá kněz
hostie staré a podává je kommunikantům, jsou-li kteří; jinak
požívá jich sám “*“).Jest-li jich mnoho, ukládá je v nějaký ka
lich anebo také korporál, aby je ve svatostánku zatim uscho
val, až by jich později (po přijetí nejsvětější krve před puri
fikací) požil anebo kommunikantům podal. — Jsou-li v tu
dobu kommunikanti, může staré hostie klásti na patenu a s té
podávati.

Odklidiv staré hostie z ciboria, přijimá pozůstalé drobty
a potom smetá ukazovatelem do mešního kalicha, nad kterýmž
také stírá s prstů, co by snad menších drobtů bylo na nich
zůstalo. Nyni dává sobě naliti vina do ciboria, drže je v pravé
ruce a říkaje: „(Ouod ore sumpsimus“; ukazovatele.n pravé
ruky potom omývá vniterné stěny ciboria, rovně pak 1 palec
a ukazovatel pravé ruky, buďto naliti sobě dávaje nad cibo
riem anebo v nádobce s vodou na oltáři postavené a otirá pu
rifikatoriem; pak přelévá víno z ciboria do kalicha, jejž ihned
zase přikrývá, a vysušuje ciborium podobně jako se při mši děje
po abluci; pozoruje-li po přeliti vina ještě některé drobty v
ciboriu, dává ještě něco vina neb vody naliti a zase do kalicha“
přelévá. Vysušiv oiborium, kleká a potom nové hostie do cibo
ria vkládati počíná, pakli při této mši konsekrovány byly.

*) Hostie staré se nesměšují s novými, ani dovoleno jest, klásti je do
ciboria nad nově konsekrované. S. R. C. 3. září 1672.
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Vysušiv kalich, rozvinuje puriikatorium a skládá je tak,
aby do vnitř obrácena byla strana, která prve byla na vrch;
to děje se z opatrnosti, aby snad některé malé drobty na kor
porálu utkvělé nespadiy. Purifikatoria, jehož se při očišťování
ciboria uživalo, nesluší již bráti ke mši, dokud by nebylo
vypráno.

Jestliže byly hostie konsekrovány v jiné nádobě, nežli
v ciboriu, očišťuje ji kněz po uložení nových hostil do svato
stánku podobně jako se očišťuje ciborium.

Jsou-li přitomňi kommunikanti, podává jim kněz hostií
nově konsekrovaných hned po svém přijímání.

Veliká hostie určená do monstrance může se hned na po
čátku mše dáti do této nádoby a takto konsekrovati; po
přijímáni ukláda se do svatostánku. Konsekruje-li se na kor
porálu položená, zasazuje ji kněz do monstrance po přijeti ka
licha ; hostii starou láme na dvě půle a hned ji požívá, potom
ukazovatelem pravé ruky a lehkým uhozováním odklizí drobty
z lunuly, drže ji nad kalichem. Pak děje se abluce a puri
fikace kalicha mešniho.

Naleznul li kněz některé hostie mimo korporál na oltáři,
aniž by věděl, zdali před konsekraci se tam dostaly anebo až
po konsekraci, požívá jich po přijetí kalicha, poněvadž nemá
jistoty, jsou-li konsekrovány. — Jest-li že byly hostie položeny
mimo korporál aneb oltářový kámen, kdež i za doby konsekrace
zůstaly, kněz pak o nich nevěděl a protož také k nim své in
tence neobrátil, nejsou konsekrovány.

Pakli se hostie konsekrované pokazily pro nedbanlivosť
anebo jinou příčinu, přendávají se z ciboria do nějaké zvláštní
nádoby a tu nechávají se v tabernakulu až by úplně zetlely ;
potom dají se na oheň a popel z nich do sakraria se uvrhne.
Také lze dáti je do sklenice vody a takto je v tabernakulu
nechati, až se rozplynou; potom vlévá se voda do sakraria“);
neniť tu již posvátné přitomnosti Páně.

III. Cirkevní předpisy o chování vel. svátosti

Stále chovati vol. svátost přikazuje se kostelům farním **).
Každý samostatný duchovní správce povinen jest miti pozor,

*) Srovn. Časopis kat. duch. 1864. str. 335. a 432.
**) S. C. Ep. 28. led. 1608; S. C. C. 22. břez. 1594.
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aby ve chrámu farním byly vždy některé částečky konsekro
vané v zásobě, co by pro nemocné a ku přijímání věřicich
postačovalo*).

Vedle obyčeje dávného aneb povolení obecného chová se
velebná svátost také ve chrámech kathedrálnách, kollegiátních «
klášterských, třeba inebyly zároveň farní, v oratoriich řeholníků
a v kaplích klášterů ženských, byl-li klášter od biskupa Ka
nonicky zřízen a od papeže schválen. Pouhé kongregace žen
ské potřebují svolení papežského, aby v kaplích jejich velebná
svátost mohla se chovati stále **).

Sbor vykladatelů sněmu tridentského (S. C. C.) dává bi
skupům k jejich žádosti pro 10 případů plnou moc, aby mohli
povoliti stálé chování vel. svátosti v kaplich veřejných a v
kaplích (též conservatorium zvaných) řeholnic, výchově mládeže
anebo péči o nemocné se věnujících ***),

Milosrdné sestry sv. Karla Bor. mají papežské povoleni,
vedle něhož mohou ve svých kaplích vel. svátost chovati,
žije-li pospolu aspoň šest sester a slouži-li se v kapli aspoň
jednou za týden mše svatá.

O chrámech filiálních plati obecně pravidlo, že se může
stále 'chovati vélebná svátost, jest-li při nich kněz anebo
slouži-li se tu častěji za týden mše a chrám není od chrámu
farního aneb od mužského kláštera přilišně vzdálen, tak že by
při nastalé povodni anebo vzniklém požáru dosti záhy mohl
přijiti kněz a přenésti vel. svátost na bezpečné misto; avšak1
když tyto výminky všecky se vyplňují, nemůže se v chrámu
filiálním stále chovati vel. svátost bez povolení biskupova +)

Kaple soukromé (oratoria privata) mohou! jen zvláštním
indultem apoštolským dósáhnouti práva, aby setu stále chovala
vel. svátost ++).

Při zvláštních podnětech (na př. slavnosti patrona) mohou
filiální kostely a veřejné kaple na krátký čas (některý den aneb
1 za celý oktáv) chovati vel. svátost, ačkoli ku chování stálému
oprávněny nejsou; povolení k tomu dáti může vůbec biskup;
v našich vlastech děje se tak po dávném obyčeji.

*) Rit. Rom. de ss. Euchar. sacram.
**) S. C. Ep. 30. pros 1626.

***) Linz. Ouart. 1888 IV. str. 917.
+) Cone. Prag. Tit. IV. c. 4. str. 131.

TT) S. Alphon. 1. 6. n. 424.
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2. Ve chrámu nebo kapli chová se vel. svátost pouze na
jednom oltáři*), ve svatostánku stojícím uprostřed oltáře **).
Slušno jest, aby oltář tento nad ostatní se vyznačoval úpravou
lepší ***). Obyčejně chová se vel. svátost na oltáři čelném
(hlavnim); ve chrámech kathedrálních a leckdy také v kolle
giátních na některém oltaři vedlejším ****)a kromě toho i v ně
které kapli chrámové. (Srovn. str. 112.)

Nádoba s velebnou svátosti stoji ve svatostánku na či
stém Ilněném korporálu nebo na lněné palle; o ciboriu jest na
řizeno, aby pokryto bylo víkem kovovým a zahaleno závojem
(pláštikem) bílým. Podobně nařizuje obecný zákon církevní,
aby před oltářem, kdež vel. svátost se chová, dnem 1 noci ho
řelo světlo, kteréž 1 odtud věčným světlem se nazývá).

O tomto světle nařízeno jest, aby na blízku oltáře bylo
a nesloužilo za náhradu jiných světel potřebných k bohoslu
žebným výkonům, na př. k modlitbě chorové ++).

Významem svým jest věčné světlo ustavičné vyznávání
viry ve přítomnost Krista, symbol úcty, kterou vzdává srdce
křesťanské Spasiteli za tento největší důkaz jeho lásky; jest 1
pobidka k uctění Spasitele ve svátosti přítomného zbožnými
návštěvami věřicích.

Světlo věčné uhasiná se každého roku na bilou sobotu a
znova se rozsvěcuje ohněm toho dne svěceným 111).

$ 79. Přijímání eucharistie.
, 4I. Význam a účinkové svatého přijímání.

Skutečné čili svátostné požívání eucharistie (communlo,
sumtlo0sacramentalis) jest nejplnější. účastenství v oběti Kri
stově, děje-li se po náležité připravě a v tom duševním stavu,
kterýž na přijeti svátosti nejsvětější náleží. Toto účastenství

*) S. C. Ep. 31. října 1620.
**) 9. R. C. 21. srp. 1869.

"kJ S. R. C. 7. pros. 1690.
we) Caerem episc. I. c. 12. n. 8.

T) Rit. Rom. de ss. Euch. Saecr, S. R. Č. 22. srp. 16099.
TT) S. R. C. 22. srp. 1699. O svítivě viz str. 137. sv. I.

T112 Miss. Rom. Sab. sancto.
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v oběti naobrazeno bylo již ve starém zákoně; při krvavých
obětech pokojných zajisté strojili se z obětovaných zvířat
oběťní hody obětujicimu, domácím jeho a chudým, Bůh postu
poval takto čásť oběti jemu vzdávané a byl na znamení lásky
a milosti své hostitelem věřicich,

Svátostné přijímání jest prostředek pravé úcty boží, pro
středek lidského spasení a podpora církve. Děje se zajisté z po
slušnosti a úcty ke Kristu, kterýž velel, aby se na jeho pa
mátku stále činilo, což on sám činil spolu s apoštoly svými
při večeři poslední; děje se na vyznání, že Kristus jest oběť
za nás a pro nás a že výkupná smrt jeho jest přičina radosti
a naděje naši*“). Svátostné přijímání jest prostředek lidské
spásy, dávajic život duševní, jakož Kristus sám ujišťuje“*); ono
jest podpora církve, spojujic oudy jeji s Kristem ***) a rozmá
hajic lásku v nich, aby s trpělivossí snášeli se vespolek, usilu
jice zachovávati jednotu ducha ve svazku pokoje).

Podrobněji lze za účinky svátostného přijímání vytknouti:
a) Rozmáhů nadpřirozený Život duše, a sice tim způsobem, že
rozmáhá posvěcující. milost T) a přináší hojnou milost účinlivou,
kteráž pomáhá žiti s Kristem a podle Krista, rozněcujic lásku
ke Spasiteli, který z lásky nezištně obětoval se za nás na křiži
a stále se obětuje na oltaři. Kdo hodně přijimá, v tom jest
Kristus duch jeho duše, život jeho života, aby zvolati mohl
s Pavlem: „Živ jsem, avšak ne já, ale živ jest ve mně Kristus;“
on myslí, mluví, trpí a jedná ve mně a já v něm, zůstává činný
a působný ke cti boží a moji spáse.

b) Hodné přijímání svátosti oltářní zachovává v duši nad
přirozený čivoť, neboť «) potlačuje žádosti těla, hasi oheň náru
živosti, poněvadž nejsvětější tělo Ježíšovo jest lékařství proti
porušenému tělu lidskému a žádostem jeho; 8) chrání proti
pokušení a vnukaní ďábelskému, ohnivé šípy nešlechetníka
uhašujicíT1); 7)posiluje k boji duchovnímu a pomáhá ku setrvání

*) 1. Kor. 11, 20.
*) Jan 0, 54.

*+*) Jan 6, 54.
+) Efes. 4. 2. 3.

++) Dle učení bohoslovců působí eucharistie posvěcující milost (gratia
prima) náhodně (per accidens), když by na př. kněz člověku v pravdě kajicnému
byl zapomněl dáti rozřešení anebo když by někdo se s dobrým svědomím
(bona fide) pokládal za čista hříchu těžkého.

vvv) Efes. 6, 16.
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až do konce, živic pevnou důvěru v křesťanské duši, že pře
může ďábla i svět, jako Kristus je přemohl.

c) Hodné přijimání působi lásku k bhěnímu a bratrskou
s nim jednotu, jakož vyznávali dávní křesťané, k oběti euchari
stická nosice dary chudým a navzájem se libajice. nežli při
stupovali k účastenství v oběti skrze společné přijímání.

d) Svatost těla Kristova očišťuje duše lidské, shlazujic
vinu hříchů všedních, umenšujic také trestů za hříchy již od
puštěné, dilem skrze zbožné city a skutky nadpřirozené, ježto
v duši probouzí, a dilem bezprostředně, ex opere operato.

c) Účastenství ve svátosti těla Kristova jest 1 zvláštní zá
ruka budouci slávy v nebesích a radostného vzkříšení těla
k životu věčnému.

Tyto účinky všecky, život vezdejší v milosti boží a život
věčný, zaručuje sam Kristus slovy, kterými účastníkům těla
svého a krve své přislibuje Živoťpřímo, a také nepřímo, řka,
že nebudou miti života v sobě, nebudou-li jisti těla a piti krve
Syna člověka.

Pro tyto účinky své jest vel. svátost všem, kdož ji hodně
přijimaji a důstojně cti, skutečně za všecko; u Krista ve svá
tosti přítomného vyprošuji sobě milosti pravého pokání, touto
svátosti se uspůsobuji ku přijeti každé svátosti živé, skrze mi
velice posilují se, aby zachovali posvěcujicí milosť, kteréž
nabyli ve svátosti mrtvých, jakož 1 tu zvláštní milosť, kterouž
jedna každá svátosťpůsobi vedle vlastní podstaty své. Připravujic
duši ku svátostem živých a pomáhajic nejlépe zachovati jejich
milosti, rozlévá tato svátost nebeské požehnání na všeliký stav,
věk a poměr života lidského, aby křesťanský život všude roz
kvétal a ovoce nesl.

Avšak účinkové tito více nežli účinkové ostatních svá
tosti závislí jsou na spolupůsobení lidském. Svátost oltářní za
jisté ustanovena jest, aby budila úmysly božské v duši přiji
majiciho, tito pak bez lidského spolupůsobení svobodnýmia zá
služným: činy býti nemohou; a protož vlažnosť, nedbalosť,
dobrovolná roztržitost překáží účinkům jejim a maří je. Odtud
1 se vysvětluje, proč účinkové svátosti té nejsou hojnější a pa
trněji se nejeví, ačkoli ovšem také nenáleží souditi o nich jen
podle toho, co spatřiti lze.
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II. Právo, povinnosť a způsob posluhovati
eucharistii.

1. Jenom kněz jest řádný rozdavatel eucharistie, diakon
jest rozdavatel mimořádný, zmocnil-li jej k tomu faráf v po
třebě *).

Rozdavatel povinen jest zacházeti s eucharistil uctivě
a býti při svatém úkonu tom čistého svědomi**).

Aby kněz rozdávati směl eucharistii v kostele cizim,
třeba jest mu povolení farářova (správce kostelního); dáno-li
knězi dovolení, sloužiti v cizím kostele mši, pokládá se vůbec,
že mu i dovoleno jest posluhovati svátosti oltářní.

Řeholnici mohou věřícím podávati velebnou svátost ve
svých kostelích a kaplích, nikoli ale ji veřejně nésti k nemoc
ným bez povolení biskupa nebo faráře.

2. Farářové a vůbec kněží, kterým duchovní správa poru
čena jest, povinni jsou buďto sami anebo skrze jiné kněze po
sluhovati velebnou svátostí svým podřízeným, kolikráte tito
právně žádají; k nemocným obzvlášť přísně povinnost tato
váže. — Duchovním správcům náleží též pečovati, aby ditky
ku přijímání eucharistie připraveny a vedeny byly, a sice v ne
bezpečenství smrti dříve, nežli krom něho.

3. V podávání eucharistie šetřiti jest obyčejů a rozkazů
církevních. -—Vedle nynější praxe církevní jenom kněz obě
tující přijímá pod obojí spůsobou, poněvadž 'toto náleží pod
statně k dokonání oběti; věřicímu lidu, a také kněžstvu kromě
mše, podává se jenom ve spůsobě chleba, v této pak nikoliv
hostie veliká ani malých nad jednu ***).

V potřebě dovoleno jest lámati malé hostie, avšak nikoli
na více části nežli na dvě až tři; dovoleno jest také, pro jed
noho a druhého kommunikanta ulomiti z velké hostie mešní,
když by mu jinak dlouho čekati bylo na přijímání. I velké
hostie z mon-trance mohou se na části rozlámati a kommuni
kantům podati, když by jiných částek nebylo; rovně tak do
voleno konsekrovati ku přijímání věřících hostie velké, když

*) Cone. Trid. sess. XITI. c. 8. S. Alphons. mor. I. 6. n. 230.
**) Rit. Rom. de ss. eucharist. Sacr. S. Alphons. l. c.

*ř*) S. R. C. 12. ún. 1679. Důvody o dostatečnosti jedné spůsoby nalé
zají se úsečně a plně vytčené ve spisu „Učení Petra Chelčického o eucha
ristií“ od Ant. Lenze.
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by malých nijak obdržeti možná nebylo, a rozlámané na při
měřené části podávati. Nedostává-li se hostili na všecky kom
munikanty. není dovoleno bráti ještě před přijímáním kněze
ty hostie, které v tu dobu se za mše konsekrují *).

Přijímání pod obojí spůsobou trvalo v církvi až do stoleti
12., ač přijímání pod jednou také se již od nejstarších časů na
skytá; zejména podávalo se nemocným jen ve spůsobě chleba
anebo se jim ku zvláštní žádosti jejich donášela hostie v ka
lichu smočená.

Obyčej, přijímatí pod jednou spůsobou, poprve nalézá se
veřejně schválený na sněmu kostnickém r. 1414. Největší vliv
na rozšíření obyčeje toho měla scholastika. důsledně učic, že
v každé spůsobě přítomen jest Kristus všecken, a kromě toho
bazeň uctivá, aby krev Páně všelijakými příhodami anebo ne
opatrnosti nebyla zlehčena. Nenáhlý, ale celkem rozhodný pře
chod ku přijímání pod jednou spůsobou padá do 13. stoleti, po
čátky jeho však v některých zemích sahají až daleko zpět do
stoleti 12.**)

4. Jako cirkev tuto svátosť jen ve chrámech a kaplích
na oltářich chová, tak i jenom mnatěchto mistech ji věřicím
udělovati dovoluje; kaplím soukromým jest povolení biskupa
zapotřebi, aby se tu někomu velebnou svátosti posluhovati
mohlo.***) Jenom nemoc může býti příčina, aby kromě mista po
svátného někdo přijímal.

Čas ku rozdávání této svátosti jest, kromě nemoci, určen
podobně jako doba mše svaté. Jestli pak některý den tolik
hdu přišlo ku přijimání svátosti pokání a oltářní, že jich nelze

*) S. R. Č. 11. června 1878.
**) Leckde rozšířené domnění, že tak zvaní předchůdcové Husovi (Milič,

Matěj z Janova) zastávali a dílem také v praxi prováděli přijímání pod obojí
spůsobou (jak tvrdí Karel Bělejovský,kněz kališnický ve své církevní kronice
české r. 1532. vydané, bratr Jafet + 1614 v historii o původu Jednoty bra
trské, Pavel Sťránský ve spise „de republica Bojema“ od r. 1613) jest bludno.
Jakoubek ze Stříbra a jeho vrstevníci, obnovujíce podávání z kalicha, nečinili
tak z nějaké po Čechách prý rozšířené opposice starodávné proti proměně ve
způsobu svátostného přijímání; o této zajisté již r. 1414. nebylo žádné pa
měti ani v myslích ani ve spisech tehdy známých. Toliko zbožné hloubání
zvláště Matěje z Janova o spasitelných účincích sv. přijímání a plynoucí odtud
potřebě častého požívání večeře Páně vedlo Husity k uvažování, jak ta svá
tosť byla za dávných časů přijímána, až pak vzešla u nich obnova starobylého
přijímání pod obojí. (Kalousek, O historii kalicha v dobách předhusitských.)

***) Conc. Bened. XIV. „Magno“ ze dne 2. června 1751.
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v čas dopolední všech odbyti, může se jim i ještě dávno po
poledni podávati*).

Nedovoluje se udělovati velebné svátosti času noč
ního ; ani noc hodu vánočního nevyjimá se z obecné zápovědi
této. Taktéž neposluhuje se touto svátosti na zelený čtvrtek od
dokonání obřadů ranních, celý velký pátek a va bílou sobotu
až do konce mše svaté, leč by na tento den někde dávný obyčej
byl, již hned po přijímání kněze věřícím podávati**;.

Svátosti oltářní posluhuje se v době zákonem cirkevním
ustanovené buďto za mše svaté po přijimání kněze, nebo
kromě mše.

Za mše svaté hned po přijímání kněze účastniti se stolu
Páně přikazuje pontifikál ordinandům při svěcení na kněž
stvi, opatům, abatyším a jeptiškám, když slavné benedikce do
cházeji, králům a královnám při korunování; podobně přikázáno
jest, když kněží na zelený čtvrtek způsobem laiků velebnou
svátost přijimají. — Ačkoli kromě těchto připadnosti není zá
kona, vedle něhož by věřici povinni byli za mše svaté přijimati,
nicméně srovnává se 1 s původní praxí křesťanskou 1 s celou
povahou této svatosti, aby věřící raději za mše svaté nežli
jindy ku stolu Páně přistupovali, nic-li tomu na překážku není;
sama rubrika misálu po přijimání kalicha položená a modlitby
potom následující dosti jasně ukazují, aby bez přičiny dobré
se neudělovalo sv. přijímání kromě mše, možno-li jest udělo
vati ho ještě při mši. Sněm pražský žádá, aby se za mše svaté
věřicím podávalo, pokud možno ***).

Dle rozhodnuti kongregace ritův od 27. června 1868 nic
tomu nebrání, aby se posluhovalo velebnou svátosti také při
mši de Reguiem podobně, jako při každé jiné; a jest-l1 k tomu
přičina důvodná (ratlonabilis causa), může kněz oděný para
menty černými podávati bezprostředně přede mší nebo hňed
po mši, nežli odchází od oltáře; jenom požehnání rukou nedává
ani k V a RKalleluja v čas velikonoční nepřipojuje, když roz
dával večeři Páně v paramentech černých +).

5. Ritus, předepsaný v rituálu římském), tento jest:

*) S, Alphons. I. c. n. 252.
**) 9. Alphons. 1bid.

***) Conc. Prov. Prag. Tit. IV. cp. 6. str. 138.
+) 9. R. C. 26. list. 1878.

++) Ordo odministrandi s. Communionem.
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Rozdává-li velebnou svátosť mímo mši, omývá kněz nejprve
v sakristi ruce, obléká rochetu a šťolu té barvy, která toho dne
ke mši předepsána jest. Jda k oltáři, pokrývá hlavu birretem
a nese v ruce bursu s čistým korporálem; na oltáři se aspoň
dvě svice rozsvěcují. Na mříži nebo na klekadle pro kommu
nmikantyurčeném náleži prostřiti bilé roucho lněné.

Když byl kněz otevřel svatostánek, kleká a potom vyjimá
ciborium, odkládá viko na korporál, jejž byl prve ma oltáři
tak prostřel, jako na počátku mše svaté a kleká opět. Zatim
odříkává ministrant „Confiteor“*), a nedokonal-li ho již dříve,
nežli kněz podruhé byl pokleknul, kleká tento ještě, nežli se
k lidu obrací. Obrácen napolo ku straně epištoly, oči maje
sklopené a ruce sepiaté, říká: „Misereatur vestr? omnipotens
Deus et dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeter
nam. (4ť. Amen.) Indulgentiam, absolutionem, et remissionem
peccatorum vestrorum tribuat vobis omnipotens et misericors
Dominus“. (R. Amen); při slově absolutionem dělá kříž. Obě
tyto modlitby zůstávají bez proměny, ikdyž toliko jeden kom
munikant jest. — Potom kleká opět, když se k oltáři obrátil,
béře ciborium do ruky levé; bude-li podávání dlouho trvat,
klade kněz přes ukazovatel anebo palec levé ruky purifikato
rlum, aby osušovati mohl navlhlé prsty; ovinovati střed nohy
ciboria purifikatoriem nesluší. Pojav do pravé ruky jednu hostil
a drže ji něco málo povýšenou nad okrajem ciboria, obrací se
k lidu a stoje uprostřed oltáře a na hostii pohlížeje říká latině **):
„Ecce Agnus Dei, ecce gui tollit peccata mundi“ a třikráte:
„Domine non sum dignus“ Slova ta ještě v jazyku obec
ném opakovati se mohou.

Podávati počíná vždy na straně epištoly; ministranti kleči
zatim na posledním stupni oltáře tak, aby zády obrácení byli
ku stěnámchrámovým. Počinaje řikati slova: „Corpus Domini
nostri Jesu Christi custodiat animam tuam in vitam aeternam.
Amen“, dělá hostii nad ciboriem křiž; za posledních slov této
kratičké modlitby klade hostili na jazyk přijimatele. Slova
„Pax tecum“, kteráž mnozi kněží ještě přidávají, nenalézají se
v rituálu římském. — Hostii každon béře za okraj, aby ji
snadno na jazyk položil a prstů soběnesmáčel. Uctivosť, s kterou
nebeský pokrm rozdává, slouží za přiklad a povzbuzení přiji

*) Není-li posluhovatele, sám kněz říká Confiteor.
+) S. R. C. 23. května 1895.
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majicím; i kdyby některé snad neslušnosti se od kommunikantů
dály, nenapominá kněz jinak, nežli vážným pohledem.

Smoči-li se podávajicímu prstové, kterými sv. hostil béře,
otirá je, prve však pohlíží, zdali některé drobty neutkvěly;
neboť tyto by dociboria setřel, nežli by prsty o purifikatorium
otiral. Trvá li podávání dlouho, jest dobře raději v nádobce na
oltáři postavené omývati prsty, když toho potřebí; nádobku
tuto může sobě dáti'skrze ministranta přinésti, nepodává-li od
oltáře se stupně svrchního.

Kdyby se v čas podávání udělovalo požehnání vel. svátosti
od oltáře toho, před kterým se podává anebo by pozdvihování
o mši bylo, obrací se podavatel na tuto chvili obličejem k ol
táři, ale nekleká. Jest-li vystavena vel. svátost k veřejnému
ctění, nekleká rozdavatel sv. přijímání, když od oltáře s cibo
riem sestoupil, ani když se navracuje k oltáři, ani když podá
vaje přechází.

Opatrnosti třeba jest podávajícímu, aby hostie neupadla,
což nejsnáze bývá, když z nedopatření dvě hostie najednou
béře. Upadla-li by hostie na zem, zdvihá ji kněz ihned uctivě
a na to místo klade purifikatorium anebo pallu; po ukončeném
podávání omyje toto místo a seškrábe, aby vše do sakraria
uvrhl. Úpadla-li by hostie na roucho předkommunikanty pro
střené, náleží toto vyprati; upadla-li na oděv některého kom
munikanta, neděje se omývání aneb jiné očišťování. Zapadla-li
by hostie za šat osoby ženské tak, že by podavateli neslušelo
ji odtud bráti, ustupuje ta osoba do sakristie a hostii do ruky
béře; bylo-li už ji podáno, uložil by kněz hostit tuto později
do tabernakula, jinak položila by ji sobě v ústa *).

Dokončiv podávání navrací se k oltáři; ukládaje ciborlum
může řikati po tichu antifonu: O sacrum convivium, in guo
Christus sumitur, atd. s napovědi, dopovědi a modlitbou, jakž
nalézá se v Rit. Rom.**) Nežli ciborium do svatostánku klade,
omývá prsty v nádobce stále na oltáři vedle tabernakula se
nalézající a čistou vodou naplněné; vedle nádobky této leží
čisté purifikatorium. Potom nežli od oltáře sestupuje, dává rukou

*) 9. Alphons. I. c. n. 250.
**) Modlitba de ss. Sacr. má tuto závěr delší („cum Deo Patre in uni

tate Spiritus sancti“), nežli když ji kněz říká před požehnáním. (S. R. C.
11. června 1811.)
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požehnání, řikaje: „Benedictio Dei omnipotentis, Patris et
Filii $ et Spiritus sancti descendat super vos et maneat sem
per.“ (Amen.)

Uděluje-li kněz svátosti oltářní bezprostředně přede mší
svatou nebo po mši svaté, zůstává v celém ornátu mešním ;
uděluje-li za mše svaté po přijímání svém, nedává požehnání.
Rozdávání za mše svaté počíná se po přijetl kalicha, ještě před
purifikaci; kalich pokrytý pallou staví se něco stranou, ale ni
koli mimo korporál; při otvírání a zavírání tabernakula zů
stávají palec a ukazovatel obou rukou spojeny. Když pak byl
zase uložil ciborium do svatostánku, pokračuje ve mši dále ode
slov: „Auod ore sumpsimus“ *).

III. Přijimatel velebné svátosti; schopnost
a disposlce.

1. Aby člověk mohl velebnou svátost hodně přijimati,
třeba jest mu schopnosti (capacitas) duchovní i tělesné.

Vedle nynější praxe cirkevní žádá se na přijimateli tolik
duchovní schopnosti, če by tento nebeský pokrm od pokrmu obec
ňého rozeznával, jeho s náležitou pobožnosti a uctivosti poží
vati mohl. A protož malým děťtem**),které posud nenabyly roe
umu a všem takovým, kteří od narození jsou zcela bibi (amen
tes) a užívání rozumu nikdy neměli, nesmi se posluhovati touto
svátosti. Za neschopné pokládají se hluchoněmí, kterým nedo
stalo se vyučování takového, aby měli viru aktuální a věděti
mohli, co tato svátost jest (rozeznávati „pokrm od pokrmu“)***).

*) Ritus celebr. miss. X. n. 6.
**) Podávati vel. svátosti malým dětem bylo až do 12. století v obyčeji,

ano v Const. apost. I. 8. c. 12. zřejmě se velí. — V Čechách rozmohl se obyčej
ten velice ve století 15. mezi Husity a Kališníky a panoval i po smíření
jejich s církví, pro kterouž příčinu jim také bylo vytýkáno se strany kato
lické, že kompaktát mnezachovávají. (Lenz, Učení Petra Chelčického o eu
charistii.)

+) rovn. S. Alphons. 1. 6. n. 305. — Berardi (Examen confessarii et
parochi n. 766.) vyjadřuje se v ten rozum, že nesluší při hluchoněmých tuze
přísnu býti, přistupují-li uctivě a'že jim podati lze i kromě času velikonočního,
žádají-li. Za důvody uvádí: Není jisto, že by hluchoněmí neměli víry aktuální,
neboť mohou býti osvíceni světlem vnitřním; není jisto, že hříchem těžkým
pozbyli posvěcující milosti; eucharistie bylo za starých dob i nemluvňatům
podáváno, aby se v nich rozmáhala posv. milosť; přistupuje-li němý uctivě,
rozeznává již pokrm od pokrmu; ubozí tito zbaveni jsou tolika prostředků
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Pomatení, šílení u lřešťiví (amentes et phrenetici) mohou přiji
mati, mají-li jasná mezičasíi (lucida intervalla). Kdo až v po
zdějších letech, když byl již k užívání rozumu dospěl, buďto
v nemoci anebo jinak se pomátl, v šilenství anebo třeštivosť
upadl, může 1 v tomto stavu přijímati, nalézá-li se v nebezpe
čenství smrti, pakli za zdravého rozumu znal tuto svátosť,k ní
uctivosť měl a po křesťansku živ byl a pakli se co báti není,
že by svátost byla zneuctěna.

Schopnosť fysická v tom záleži, aby přijimatel hostii po
lknouti a v žaludku podržeti mohl*).

2. Náležitá disposice ku přijímání velebné svátosti žádá :
a) Aby přijimatel byl v církevním obcování; a protož vylou
čeni jsou vyobcovaní a a interdiktem postiženi.

b) Aby ve stavu milosti byl, a protož aby prve ze hřichů
aspoň smrtelných se zpovídal a rozřešení dosáhnul ***); nelze-li
pak mu zpovídati se, aby dokonalou litosť vzbudil a vůli měl,
zpovidati se co nejdříve mu možná bude.

c) Aby veřejný jeho život byl mravný, anebo aby již
zase dostatečně byl napravil pohoršení. Rituál římský předpi
suje: „Zřejmě nehodným zabraniti náleží; takovi pak jsou:
vyobcovaní, interdiktem postižení a zřejmě zlopověstní, jako:
nevěstky, souložnici, lichváři, čarodějnici, hadači, rouhači a
jiní hřišníci veřejní, leč by pokáni a polepšení jejich známo
bylo a oni prve napravili veřejné pohoršení.“ Zřejmosť (noto
rietas) jest buďto právní, když byli zločinové před duchovní
neho světskou vrchnosti dokázáni, nálezem soudu nebo přizná
nim vinného dotvrzeni, buďto skutečná (faktická), když někdo
veřejně zlé činil a pověst o zločinu jeho se již roznesla.

Takovýmto zřejmým zlosynům, jichž nehodnosť mravně
jistá jest, nesmí se velebnou svátosti posluhovati, třeba by toho
žádali, dokud jich napravení nevešlo ve známosť a neučinili
zadost veřejnému pohoršení. Kdo veřejně, t. j. od jiných viděn
jsa zpověď vykonal, pokládá se za kajicného ***“).

milosti, — proč itohoto je zbavovati? Jest praxe dosti obecná. že 1 mezi ro
kem připouštějí se hluchoněmí ke stolu Páně, ač nenabyli vyučování soustav
ného; odmítnutí netoliko jim ale 1 rodinám jejich bolestno jest.

*) Jak by se zachovati bylo knězi při nemocných, u kterých tato fy
sická schopnost buďto schází anebo pochybna jest, o tom šířeji řeč bude
v knize VI.

**) S. Alphons. 1. 6. n. 295, sgg.
***) Srovn. str. 145. sv. I.
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d) Přípravu a vůbec takový stav duše, jakž přirozeně sluší
na nejsvětější svátost, zejména vzbuzování víry, naděje, lásky,
lítosti a svaté touhy.

e) Příprava těla zaleži v lačnosti (jejunium naturale) ža
ludka*), čistotě a slušnosti oděvu a všeho zevnějšku. Kněží
odivají se rochetou a štolou téže barvy, kterou má rozdavatel **),
když na způsob laiků přijímaji***); vojáci a jiní ozbrojení od
kládají zbroj. Dle staré praxe církevní náleží, aby kněží přiji
mali na stupních oltáře, laikové u mříže, kterou se presbyte
rlum od lodi odděluje.

Zákon o lačnosti nezavazuje: a) v těžké nemoci; b) když
by nebylo lze opomenouti sv. přijímání, leč jenom že by se
pohoršení dalo anebo čest ujmu trpěla, n. př. když by někdo,
již mezi komunikanty kleče, teprve vzpomněl, že neni lačen,
a nemohl by nepozorován odejiti; c) pochybuje-li, zdali něco
jedl anebo zdali to bylo po 12. hodině; d) když by svátosť
nemohla zachráněna býti před zneuctěním, leč by ji požil
nelačný ****),

Dispense od zákona lačnosti možno jest dosáhnouti laikům,
podobně jako kněžím +).

Přijmouti vel. sv. jinak, nežli se pokrmu obyčejně požíva,
M.-.př. otvorem mna prsou, do něhož vede se zvláštní trubice,
neni dovoleno 17).

PIV. Povinnost přijimati svátost oltářní.

Ve významu svátostného přijímání a v jeho vzácných
účincich pro nadpřirozený život zakládá se povinnost křesťana,
uživatl prostředku, kterýmž i Boha otiti i spásu svoji opatřiti
nejlépe může.

Aby věřicivel. svátost přijímali,rozkazuje sam Kristus TT).
Tento božský zákon jest určitěji pronešen zákonem cirkevním
vedle něhož každý křesťan povinen jest přijimati aspoň jednou'

*) S. Alphons. L c. n. 277. sdgg.
*) S. R. C. 4. července 1979.

*) Diakoni berou ku přijímání štolu tak, jako ke mši. S. R. C. 4. čer
vence 1879.

eee) S Alphons. L c. n. 294. sgg..
+ Viz str. 14.

42) 8. Off. 28. led. 1885.
+++) Luk. 22. 19. Jan 6, 54.

SBkoučdopole, Pastorálka II. O
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do roka v čas velikonoční a kromě toho v nebezpečenství
smrti.

1. Podle původního řádu bohoslužebného přijímali s kně
zem všickni na službách božích přitomní; staré zákony církevní
nařizují, aby klatbou byli pokutováni, kdož nikdy ku přijímání
nechodi. Starobylou disciplinu svou hleděla cirkev uchovati
bez proměny, jakož vysvitá ze zákonodárství prvých čtyř sto
letiř). Avšak přece zmírnila později svůj zákon tolik, aby
každý věřicí aspoň třikráte do roka stolu Páně se sůčastnil,
a sice o slavnosti vánoční, velikonoční a svatodušní. Když pak
toho zákona nebylo lze přivésti k obecné platnosti, nařidila
cirkev na 4. sněmu lateránském (roku 1215. za papeže Inno
cence III.), aby každý věřici aspoň jednou za rok, a to v čas
velikonoční, velebnou svátost přijimal.

Důvody, pro které cirkev ustanovila dobu velikonoční
ku přijímání, jsou mnohé a vážné. a) Čas tento zajisté nejži
věji na paměť uvádi poslední večeři velikonoční, když Kristus
učenníkům svým tělo své a krev svou dal a jim rozkázal,
aby totéž činili na jeho památku. b) Poživání velebné svátosti
jest památka smrti Kristovy, nerozlučná od smrti té; a proto
1 sluší, aby věřící aspoň v tu dobu, kdy jim církev předsta
vuje poslední doby života Spasitelova; neomeškali súčastniti se
hodů pozůstalých po krvavé oběti Kristově. c) V čas velikonoční
sluší křestanu, aby se Spasitelem svým zmařil na sobě hřích,
povstal z hrobu a obnovil se v duši své; hodné přijeti svátosti
oltářní jest nejlepší prostředek, aby tuto úlohu vykonati, ku
Spasiteli svému se přidružiti mohl.

Zákon o přijímání velikonočním zavazuje všecky, kdož
uživání rozumu dosáhli, zdravé i nemocné, třeba by krátký
čas před velikonoční dobou byli tuto svátosť přijali. — Veli
konoční čas, v kterém vel. svátost přijmouti náleží, trvá podle
ustanovení papeže Eugena IV.**) od neděle květné až do ne
děle bílé. Avšak dle potřeby aneb obyčeje rozšiřuje se doba
ta v rozdilných diecésích rozdilně; v Čechách trvá doba ku
platnému vyplnění zákona o velikonočním přijímání od pope

*) V církvi řecké přestalo již v polovici čtvrtého století přijímání ka
Ždodenní, ano bylo i nemožno, poněvadž za bouří arianských byli biskupové
vypuzení, chrámy katolické zavřeny anebo Arianům vydány, a tedy ani
možno nebylo mše sloužiti. V církvi západní pominul obyčej každodenního při
jímání v polovici 5. století.

**) Bulla „Fide digna“ od r. 1440.
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lečné středy až do svátku nejsv. Trojice, tento. den ještě po
čitajic *).

Zákonu církevnímu činí sice křesťan zadost, v kterém by
koli chrámu vel. svátost přijímal; avšak nepřestává církev pro
našeti snažné přáni, aby každý raději v domácím farním, nežli
v cizím chrámě velikonoční povinnost vykonal**). Katolikovi
není dovoleno přijmouti vel. svátost od kněze řeckého (slovan
ského) ve spůsobě chleba nekvašeného, aby naplnil povinnost
velikonoční; nemůže-li přijmouti od kněze latinského, není zá
konem velikonočním vázán. V nebezpečenství smrti může při
jmouti od kněze řeckého s cirkvi katolickou sjednoceného
(unity)**“).

Kdo v čas velikonoční nemůže pro důležitou příčinu se
súčastniti stolu Páně, povinen jest sůčastniti se před počátkem
toho času, když by předvidal potomní překážku, anebo až po
uplynutí jeho, jak mile může. — Komu by zpovědník odložil
rozřešení na dobu, která již nepadá v čas velikonoční, ten by
ještě učinil dosti, když by potom přijimal.

Duchovní správce povinen jest pečovati, aby všickni
osadníci jeho v čas velikonoční podle zákona církevního se za
chovali. K tomu cili náleži jemu: a) když čas velikonoční na
stává, církevní zákon veřejně ohlásiti a všecko vysvětliti, co
k naplnění jeho patřit); ©)na konec doby velikonoční napo
menouti vůbec a šetrně, aby všickni, kdož posud pro jakou koli
přičinu nevyhověli rozkazu cirkve svaté, co nejdříve a pokud
pravý čas neuplyne, tak učiniti sobě pospišili; c) churavým
lidem, kteří do chrámu přijíti nemohou, ustanoviti a ohlásiti
den, v kterýž bude v jednotlivých obcích zpovidati a vel.
svátosti podělovati všecky churavce.

Aby pak osadnici nejenom liteře zakona dosti učinili, ale
také hodně svátosti přijali, k tomu pomáhá i pracuje duchovní
pastýř: a) bedlivě-li v postním čase osadu svou připravuje na
kázanich, skrze vyučování po stavech $T)ajinými pobožnými vý
kony, kteréž věřícím schvaluje anebo také, pokud možno, sám
s nimi koná. b) Nábožnosť u přijímání svátosti velice podpo
ruje se, pakli se zachovává pěkný pořádek a svatý úkon s ně

www?

*) Conc. Prov. Prag. Tit. IV cp. 6. str. 194.
**) Viz str. 535. sv. I.

+++)Benedikt XIV. v konstit. „Etii pastoralis“ 26. května 1742.
+) Rit. Rom. de commun. paschali.

+T) Viz str. 530. sv. I.
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jakou zevnější slavnosti se spojuje; na kterých osadách možno
jest provésti, aby osadnici po stavech ku přijímání svátosti
přicházeli, tu také možno bude společné přijímání nějak oslaviti,
aspoň žpěvem při mši svaté anebo i vhodnou promluvou, když
lidé jednoho stavu a pohlavi společně ku stolu Páně jdou.
c) Duchovní správce vzbuzuj osadníky, aby den velkonočního
přijímání svého nějakou zvláštní pobožnosti aneb jiným dobrým
skutkem oslaviti a posvětiti se snažili. Leckde možná bude
osadníkům odporučiti nějaký větší skutek milosrdný anebo
zjednání některých kostelu farnimu pilně potřebných věcí za
společný skutek nábožnosti a kajicnosti, ku kterému by jeden
každý podle možnosti a libosti přispival, a kterým by všickni
svoji velikonoční pobožnosť oslavili. Pokud poměry mista do
voluji, dbá duchovni správce zachovati starobylou praxi, vedle
kteréž osadníci povinni jsou prokázati se, že dosti učinili zá
kónu o velikonočním sv. přijimání. S jedné strany jest faráři
na ruku „Seznam duši“ (Status animarum)*), s druhé pak zpo
vědní cedulky, kteréž osadnici, vykonavše zpověď, od faráře
aneb od jiného zpovědníka 1 mimo osadu přijimaji a po čase
velikonočním faráři odevzdávají, aby se tento přesvěděil, zdali
všichni osadníci jeho šetří zákona tohoto. V Čechách, kdež
bouře husitské, nekázeň utrakvistická a másilí protestantské
již před věky otřásly kázní katolickou, nesnadno bylo duchov
nim správcům přisně dohližeti na plnění zákona lateránského
a protož nebylo ve vlasti naší, jako v jiných zemich katoli
ckých, ani za minulých dob novějších na každé osadě možno,
aby farář nabyl prostředkem zpovědnich ceduli jistoty, že
každý z osadníků jeho plnil svoji katolickou povinnosť. Nyni
pak ovšem jen nedokonale zachovati lze stárou praxi tam,
kdež byla; nově ji zaváděti bylo by dojista i na venkovských
osadách velmi těžko, v městech, jmenovitě většich a velikých,
úplně nemožno. Hájení a utvrzování víry spolu s veškerou
praxí kněžské horlivosti samo jediné může spůsobiti, aby kře
stané konali svědomitě, k čemu jich farář prostředky zevněj
šimi nemůže přidržovati**).

Cirkevní zákonové ustanovují přestupníkům zákona o ve

*) Viz str. 310. sv. L

**) Zpovědní cedule potvrzují jenom vykonání zpovědi, aby také těm
dány býti mohly, kteří nedosáhli rozřešení.
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likonočnámpřijimáná za pokutu: a) Zabránění chrámu, a tedy
vyloučení z účastenství u veřejných službách božích a sváto
stech; ») odepření pohřbu církevního. — Avšak tyto pokuty.
mohou jen od řádného soudce (judex ordinarius, biskup) na
někoho vloženy býti; farář sám nikoli nemá toho práva.

9. V nebezpečenství smrti každý křesťan jest povinen
přijmouti vel. svátost za pokrm na cestu do věčnosti (viaticum *).

3..I kromě času velikonočního a nebezpečenství smrti
může někdo býti povinen častěji za rok přijimati, když by mu
svátostné posily třeba bylo ku přemožení těžkého pokušení.
Povinnost tato se zakládá ve spořádané sebelásce, kteráž veli
uživati prostředků vhodných, aby se uvaroval hřichu.

Členové řeholí povinmi jsou (leč by měli vážný důvod, pro
kterýž by někdy opomenuli) tolikrát přijimati, kolikráte před
pisují pravidla jejich; avšak jednotliví členové mohou přijímati
častěji, dovoluje-li zpovědník; představený (představená) nijak
není oprávněn brániti tomu **).

V. Časté přijímání.

1. Časté přijímání velebné svátosti jest velmi žádoucí a
spasitelná věc; na které osadě zdomácnělo, tam veškerý život
křesťanský utěšeně prospivati bude, ano 1 veliké cnosti se ob
jevi. A protož každý horlivý, úřadu svého dbalý duchovní
správce o to se vynasnažuje, aby nevalný byl počet těch osad
niků, kteři jenom jednou do roka stolu Páně se účastní a ve
stádel svém aby měl mnohé, kteři několikráte za rok, a mnohé,
kteři každý měsíc a pokud možná i každý týden anebo ještě
častěji poživají nebeského pokrmu. Práce, kterou ve zpovědi
dušim takovým věnuje, bude mu hojně odplacena utěšeným
zdarem celé pastorace. Neboť netoliko že důchovní prospěch
často přijímajících bude dobrému pastýři za zdroj útěchy a
vlastniho vzdělání jeho, ale věrné plnění zvláštních povinnosti
stavu 1 krásný přiklad cnosti, jakž obyčejně shledává se na
lidech často přijímajících velebnou svátost, bude mocná pod
pora všeho působení pastýřského a spůsobi dobré i tam, kam
ani nedosahuje hlas a oko pastýře. Nejpůsobnější prostředek,

*) 9. Alphons. L c. n. 291.
**) S. C. Episc. et Regul. 4. srpna 1888.
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aby se na osadě rozmáhalo časté přijímání, jsou bratrstva dobře
spravovaná.

Jako přijimání velebné svátosti vůbec, tak obzvláště přiji
mání časté jest užitečno a v pravdě žádoucno, jenom děje-li
se hodně a se skutečným prospěchem přijímajícího; kde není
hodnosti dostatečné a kde časté přijímání nepůsobí skutečného
prospěchu v dobrém, tu 1přestává býti užitečným prostředkem
života křesťanského a tu také již neni, proč by se mělo diti.
Zda někdo hodně přijímá velebnou svátosť a zda mu praxe
častého přijimání skutečně prospívá, o tom nesluší souditi leč
jen zpovědníkovi, kterýž 1 právo a povinnost má jednotlivé
osoby k častému přijimání vzbuzovati nebo z něho zrazovati
a je zapovidati.

2. Časté přijímání ve dvojím smyslu se béře; v prvém
rozumí se přijímání za měsic, v druhém pak několikráte nebo
aspoň jednou za týden.

Přijímání velebné svátosti každý měsíc a za čas málo kratší
nebo delší nelze nikomu brániti, kdo hříchů svých dostatečně
lituje, upřímně pečliv jest jich se varovati, s rozvahou nebo
lehkomyslně hříchů nepáše, ani se v nebezpečenství jich dobro
volně vydává. Ano i ten ještě za hodného může pokládán býti,
kdo z křehkosti ve hřích těžký upadá (na př. lidé prchliví a
samoprznitelé), ale skutečně ho lituje a proti němu bojuje;
lidem takovým zajisté jest velebná svátosť, ač-li ji nabožně
přijimaji, jediné lékařství, kterým se posilují proti křehkosti
a proti následkům hřišné navyklosti. — Dětem, nemajicím věku
15 let, nepovoluje se snadno častěji nežli jednou za měsíc při
jimati.

Stran častého přijimání v užším !smyslu (jedenkráte za.
týden, několikráte za týden) jest duchovnímu správci řiditi se
pravidly zkušenými, podle kterých rozsuzuje, zdali k takovému
raditi nebo je dovoliti může čili nic*).

a) Pro časté přijimání nesmi se mikomu dáti příčina ke
stižnostem spravedlivým ami k pohoršení. A protož nelze ho do
voliti těm, kteři by za touto příčinou povinnosti stavu a po
volání svého v něčem obmeškávali a vedle povinvosti své
jiným ve všech věcech právi býti nemohli. Podobně nelze ča
stého přijímání těm pov '' , Kteři jsou teprve začáteční“. v du

*) 9. Alphons. mor. lib. 6. m. 254. Praxis Conf. n. 148—155. Sv. Frant.
Sal. * „othea, kap. 20. a 21.
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chovním životě a svoji upřímné 1pevné vůle ještě neosvědčil;
začátečníci zajisté snadno se ukvapuji a snadno zase ochabuní,
to pak jest vždycky nebezpeéno, počiná-li člověk upouštěti od
věci za nějaký čas konaných, poněvadž velmi snadno upouští
také od věcí nevyhnutelně potřebných. — Lidem, kteří vedli
za nějaký čas život hříšný, nesluší častého přijímání dovolovati,
dokud by upřímné polepšení jejich podobně v obecnou známost
nevešlo, jako známa byla prve hřišnostť jejich. Jsou-li mezi
často přijimajícími osoby takové, kteréž na osadě nechvalné po
věsti požívají pro svoji pomluvačnost, opovážlivé posuzování,
pro nesnášelivost v domácnosti, pro svoji zahálčivosť a podobné
chyby, nelze, aby pobožnosť jejich za pravou byla uznána, a
protož i časté přijímání jejich bylo by na pohoršení. Duchovní
správce dbá tedy vhodným způsobem, aby o domácím a sou
kromém životě osob často přijimati chtějicich dostatečné vě
domosti nabyl.

b) Často přijímající budiž prázdem všeliké příchylmosti
dobrovolné ke hříchu a skutkem dokazuj, že upřímně pilen jest
křesťanské spravedlnosti a baži po dokonalosti. A protož kdo
častěji upadá ve hříchy těžké a málo pečliv jest o své polepšení
nebo kdo jest oddán hřichům všedním, ačkoli se varuje smrtel
ných, ten nijak není hoden, aby často přijímal. Ze hřichů
všedních padají na váhu zvláště ty, jimiž se posiluje ta zlá
náklonnost, která jest základ a kořen jejich, na př. zlý návyk
v pomlouvání a utrhání, ukryté zášti, lhani s rozvahou, vše
tečnosť oči a sluchu, lenivosť, veliká choulostivosť a nevrlosť,
kdykoli zvyklé pohodlí každodenního života něčím porušeno
bylo; zase pak nejsou překážka častého přijímání ty všední
hřichy, kteréž jenom z křehkosti pocházejí, kterých člověk
upřímně lituje a se uchrániti pečlivě dbá. Vůbec plati za bez
pečné pravidlo, že tim hodnější jest přijímáni častého, čím jest
kdo vice prázden dobrovolné příchylnosti ke hříchům všedním;
v jakých by koli zvláštních pokušenich byl člověk takový a
s jakou by koli zakořenělou nepravosti měl bojovati, jest mu
časté přijimání nejen dovoliti, ale 1 raditi a veleti, poněvadž
v upřiímnémboji jeho proti pokušení a hříchu poskytnje nej
platnéjší pomoci velebná svátost.

c) Za dobré znamení skutečné hodnosti uznává se dále,
jest-li člověk velice a upřímně žádostiv častého přijímání v tom
čistém úmyslu, aby ve svátosti dosahoval prostředku všech cnosti
a posily proti rokušení a hřichu A protož náleži zpovědníku
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pátrati, zdali skutečně úmyslem tim jest veden, kdo často při
jímá; neboť i to nezřídka se nalézá, že žádost častého přijímání
jest pouze ješitné snažení, vynikati v tomto skutku nad jiné
lidi, nebo že jenom v návyku se zakládá.

d) Zpovědnik bedlivě pozoruj, skutečně-li učiťek přináší
časté přijímání. Užitečnost a prospěšnost nejprve v tom se
ukazuje, že člověku přibývá touhy po velebné svátosti a ne
ubývá uctivosti. Další známky skutečného prospivání ve cnostech
jsou: opravdový boj proti náklonnostem a návykům zlým;
upřímná žádost milovati Boha, rostouci vytrvalost v modlitbě,
živější a častější pamatování na Boha všudy přítomného, na
pravdy a zakony sv. náboženství, slovem: patrně rostouci snaha
a přičinlivosť, aby vedl život v pravdě nábožný, ustraněný
a tichý.

Nejvice pozor dáti náleži, založena-li jest a rozmáhá-li se
v člověku často přijimajícím pokora, sebezápor a trpělivost;
tyto cnosti zajisté jsou prubiřský kámen, na němžto se pobož
nosť pravá rozeznati může od liché a ličené.

e) Uctivosťt k velebné svátosti a prospěch ve pravé ná
božnosti ukazuje se nejvice v tom, jak pilen a horliv jest člověk,
aby se pokaždé ku sv.přijímání připravil a po něm zase na
modlitbách děkovacích vytrval. Že uctivost i nábožnosť jejich
prospívá, pokládá se o těch osobách, kteréž sobě všecku práci
berou, aby pobožnost srdce rozmáhaly vzbuzujice lítost, viru
a lásku, dobré úmysly, svaté žádosti, pokoru. napřed 1 po
tom. — Nalézá-li zpovědník osoby, které se nikdy nespokojuji
svou pobožnosti a připravou, vždy za nedostatečnou ji poklá
dajice a pro zdánlivou svoji vlažnosť i se zdráhajice. vytrvati
v častém. přijimání, — zpytuje dobře, jdou-li jim od srdce týto
stižnosti. A nemá-li příčiny, aby o tom pochyboval, považuje
lidi takové za velmi pokorné a nábožné, kterým jen povzbuzení
třeba jest a krátkého poučení o podstatě pravé pobožnosti a
uctivosti.

3. O zpovědi. jakožto připravě, plati za obecné pravidlo,
že pokaždé zpovidají se ti, kteřl jednou za týden ku stolu Páně
chodí. Kdo častěji přijímají, ti se aspoň jednou za týden zpo
vidají, neukazuje-li se zvláštní potřeba zpovědi. Potřeby této
nebývá u lidí útlého svědomí; ano těmto i velice prospívá,
aby všední svoje hříchy smazati usilovali vzbuzováním litosti,
pokory, modlitbou, almužnou, užíváním předmětů svěcených atd.,
když kromě dne zpovědi každý týden konané přijímají.
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Osobám, kteréž jednou za týden stolu Páně se účastní, může
pro svátek v témdni připadající dovoleno býti, aby beze zpo
vědi přistoupily, pakli zpovědníku o nich známo, že hříchu ně
jakému oddány nejsou; příprava jejich záleží v takových po
božnostech, kterými podle učení katolického všední hříchové
se shlazuji.

4, Stran častého přijímání náleží duchovnímu správci va
rovati se dvou výstředností o kterých těžko jest pověděti,
která by vice na škodu byla. Jedna v tom by záležela; kdyby
všecku svoji pilnost a skoro všecken čas věnoval těm osad
nikům, kteři často přijímají svátosti, ostatní ale zanedbával. A,
ještě vice protivilo by se úkolu a povolání kněžskému, když
by duchovní správce časté přijímání svátostí lehko vážil, osoby
ve spasitelném konání tomto bedlivé a jeho žádostivé snižoval,
pobožnosť a upřímnou jejich vůli bez platných důvodů pode
zříval anebo snad až veřejně za zbytečné maření času a plané
modlilství vyhlašoval. Smýšlení a mluvení takové bylo by jen
důkaz, že nerozumí veškeré úloze svojí a že sám pravé pobož
nosti nemaje, neschopen a váhav jest voditi horlivé duše na
cestě spravedlnosti křesťanské až k dokonalosti. Nelze ovšem
popirati, že častě přijímání svátosti nebývá bez některých zlo
řádův a bez některého zneužití; ale pro některá zneužití ne
sluši zavrhovati dobrého uživání. Nad to pak i pravda jest,
že zlořádu a zneuživání toho není tolik ve skutečnosti, co jest
ho v pomluvách lidí nepobožných a srdcem náboženství kře
sťanskému odcizených. Mnohdy pak povstávají některé nená
ležitosti jen proto, že lidem pobožnosti milovným schází horlivý
a duchovního Života znalý kněz, který by je s dostatek po
učoval a dobré vůli jejich cestu bezpečnou vyměřoval. Ctihodný
Ludvik z Granady pravi o zlořádech při častém přijímání svá
tosti pokání a oltářní se naskýtajicích: Jest kromě těchto ještě
jiných zlořádů na světě tolik, že nikomu třeba neni, aby jen
proti těmto brojil; ano třeba jest toho tim méně, čím jistěji
poznává soudný pozorovatel, že mnohem vice hřeší se na světě,
poněvadž obmeškává se velebná svátost, nežli se chybuje častým
této svátosti přijímáním.

VI. Péče o hodné přijimání mládeže.

Všeliká snaha duchovního správce, aby osadníky své vy
chovával k častému a vždy hodnému přijímání velebné svátosti,
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má nejpevnější základ a nejlepší naději prospěchu trvalého,
zvláště-li se k ditkám obraci, spůsobiti hledic, aby tyto láskou
a uctivosti ku Spasiteli ve svátosti přitomnému naplněny byly,
s pravou radosti posvátnou a hodně ku stolu Páně choditi se
naučily.

1. U vážné věci této nejvice, ano všecko záleží na tom,
s jakou znalosti katolické náuky o velebné svátosti, s jakou
čistotou duše a s jakou pobožnosti srdce ponejprv se bližiti
budou k posvátnému stolu Páma, kterýž nevinná ditky zvláště
vyhlásil za vlastníky království nebeského *).

O čase, kdy ditky poprve přijímati mohou, rozhoduje ne
pouze věk, nýbrž také, ato zvláště, duchovní pokročilostjejich
a schopnost, aby nejen rozuměly o této svátosti, ale také podle
srdce připraviti se mohly ; přes 12. rok nesluší však odkládati,
ani pod 8. zacházeti.

Aby duchovní správce, pokud na něm záleží, přecůležité
povinnosti své u ditek ponejprv ke stolu Páně jdoucich zadost
učinil, k tomu nepostačuje vyučování samo, ale třeba jest ne
vyhnutelně vzbuzovati a pěstovati ty nábožné city a veškeré

smýšlení, v kterých pravá disposice přijímajícího zaleží.
Vzdálená příprava jest veškeré vyučování mládeže o

pravdách křesťanského náboženství vůbec a dostatečné poučení
o svátosti pokáni, kterouž ditky aspoň dvakráte přijímají, nežli
se počne bližší a vlastní připrava; tato jentehdy bude příprava
skutečná, pakli dítky nejen zvědí a porozuměji, co tato svátosť
jest a kterak se k ni bližiti, ale také senaučí skutečně to smý
šleti a v nábožném srdci chovati, co duši schopnu čini, aby
s láskou se přiblížila ku tajemství lásky a z něho vážila, co
láska neskončená v něm uložilá pro duše milující. Horlivých
a svého úřadu hodných pastýřů praxe jest, že ve formě ná
božných a srdečněpronášených úvah irozjímání vzbuzují v srdcích
útlé mládeže tu pevnou viru, radostnou naději a vrouci lásku,
litosť nad hříchy, touhu po Spasiteli, odhodlanosť k neúhon
nému a svatému životu, kteráž jest podstata veškeré pobožnosti
a veškeré disposice náležité. Vzbuzování takové druží se po
zažde k těm částem náuky. kteráž byla ditkám vyložena, ono
jest jako důsledek nánky theorešické, a děje-li se pečlivě, pře
chází pomálu v srdce a smýšlení miádeže, podobně jako slova
1výklad katechismu v paměti se zakořeňují. Nejvice vnodné misto

*) Srovn. Cone. Prag. tit. IV. c. U. str. 135.
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ku vzdělávání a připravování srdci jest chrám, poněvadž tuto
jsou ditky odloučeny od ostatnich a roztržitosti měně přístupny ;
a protož i všeobecného následování zasluhuje praxe, vedle kteréž
duchovní správce v posledním čase připravy jenom ve chrámě:
se zaměstnává s protokommunikanty anebo aspoň je tam vodí
na krátkou dobu, když vě škole vyložil, co byl na jednu ho
dinu přípravy sobě ustanovil. Zde zvláště k srdci jejich mluví
a to smýšlení pěstuje, v kterém pravá disposice záleži; zde
také zakončuje každé pokračování u přípravě modlitbou, spo
léhaje aditky spoléhatiuče mnohem více na milost boží, kteráž
je hodny učiní, nežli na všeliké vynasnažení lidské, ačkoli toto
nevyhnutelno jest a té práci namáhavé se podobá, kterou
podniká člověk, aby dobýval vezdejšího chleba, která však nic
méně na zmar přichází, pakli Bůh požehnání svého nedává.

Velmi důležitá věc u přípravě této jest, aby dítky napo
minány a vzbuzovány byly k bedlivému napravováníi chyb a
poklesků, kterých se obyčejně dopouštějí; všecky nechať pro
niknuty jsou přesvědčením, že lásku, kterou kn Spasiteli maji,
osvědčovati jest ostřiháním všeho zákona jeho a že nesluší,
aby i jenom jedné chybě oddány byly anebo 1 jenom jedné
s rozvahou a lehkomyslně se dopouštěly vtu dobu, kdy Spasitel
již jako na cestě jest, aby zavital do duši jejich. Podobně na
pominati a vzbuzovati náleži, aby zvláště nyni se utvrzovaly
ve všech cnostech, a jmenovitě o pobožnosť, pokoru, pilnosť a
čistotu srdce dbaly. Kde duchovenstvo vystačiti může, bude
velmi prospěšno, vykonaji-li ditky za čas přípravy jednou 1
dvakráte zpověď, bezprostředně pak před přijímáním zpověď
z celého života; v té míře, v kteréž poznávají, jak by čisty a
svaty býti měly, chtějice přijmouti Nejsvětějšího a Nejčistějšího,
budou také bedlivy u vyznávání a napravování poklesků svých.

Náležito jest, aby kromě duchovního správce a ditek také
rodičové, ano celá osada věděli o nastávajícím dni prvního:
přijímání a sůčastnili se v něm činně. A protož vykládá du
chovní správce osadníkům na kázani, jak důležito jest prvni
přiimání pro každou rodinu, úno 1 pro celou osadu; prost
zvlaště roaičův, aby spolu působili ku přípravě dítek modlitbou,
poučováním a napominánim. almužnou a jinými skutky do
brými; připominá všem, aby opatrní byli v řečech i skutcích:
a nejen nepohoršili žádného z n:»bčkých těchto, ale příkladem
Svyau uZazovau, že velebna svátosť v nich působí cnosti kře
sťanské.
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V předvečer prvého přijímání konají dítky zpověď, kteráž
i jest přípravy jejich dokonání. Láska i horlivost pastýřská
ničeho neopomiji, co by k tomu pomáhalo, aby ditkám veliký
tento den v paměti utkvěl a uctivost k velebné svátosti v srd
cích jojich rozmnožena byla. Na mnoze ukládá se. ditkám, aby
na den prvního příjimáni, nežli z domu odcházejí, rodičů svých
za požehnání prosily; do-chrámu berou. se v pěkném pořádku
a za hlaholu zvonů buďto ze školy nebo z jiného místa. vhod
ného, kdež se byly shromáždily, všecky co možná slušně oděny
jsouce a kvítí na rukou nesouce*). Aby rozžaté svice v rukou
nesly, toho ne všude žádati lze, dilem pro chudobu dilem 1pro
nebezpečenství, není-li dosti prostory ve chrámě. — Krátká
a srdečná promluva činí se k dítkám buďto ještě přede mši
svatou anebo až po přijimání kněze; podobně zase po mši
svaté. V promluvách těchto i dospělým a zvláště rodičům dává
se napomenuti, aby také děkovali za milosť, kteréž se ditkám
dostalo, a prosili za ně, aby v ní setrvaly; s prospěchem také
bude připomenouti jim den prvního. přijímání jejich a vybid
nouti je, aby zkoumali, jak věrni zůstali této milosti. — Obnovu
slibů křestních konaji ditky společně. po přípravném osloveni
kněžském anebo při druhé promluvě po mši.

Odpoledne shromažďují se ditky opět ve chrámě na od
polední pobožnosť, kterouž předchází nebo následuje krátké a
srdečné poučení, v kterém duchovní správce ditkám opět na
srdce klade, jaké milosti došly a kterak jim dbáti jest, aby ji
zachovaly. Zvláště k tomu je napominá, aby od té doby častěji
svátosti přijímaly, velebnou svátost ve chrámě navštěvovaly
a pobožnost duchovního přijímání na každé mši svaté konati
navykly. — Věc velmi chvalitebnou činí ti duchovní správcové,
kteří protokommunikantům malý dárek (obraz) na památku
rozdávají; viditelná tato upominka uvede mnohému i po letech
na paměť nábožné úmysly a city, s kterými se poprve blížil
ke stolu Páně. Na mnoze také jest obyčej, že tyto ditky se
dávají zapsatl do nějakého bratrstva nábožného, aby takto při
držovány byly k častějšímu přijimání svátosti**).

*) Padá-li první sv. přijímání v čas postní, dovoleno jest oltáře-nzdo
biti květinami. S. R. C. 11. května 1878.

**) Stanovy bratrstva věčného uctění vel. svátosti v diecési budějovické
žádají, aby se dítky v den prvního přijímání za členy bratrstya zapisovati
daly. Věstn. ordin., 1859 str. 83, č. 3.
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9. V práci počaté s ditkami po prvé ke stolu Páně při
stupujicími náleží pokračovati také později, dokud dítky školu
navštěvují, a působiti ve mládež dospivající, aby první svou
uctivost k velebné svátosti zachovala a častěji ku sv. přijímání
choditi neodvyk!a.

Školní mládež přijímá tři- nebo čtyřikráte do roka svátosť
pokání a oltářní. Po každé vynasnažuj 'se duchovní pastýř
věrně, aby ditky tuto pobožnosť vykonaly co nejlépe, a protož
i po každé je připravuj, používaje této a každé jiné příležitosti
vhodné, aby dítky v uctivosti ku sv. tajemství těla Kristova
prospívaly a také víc a vice vědomy sobě byly, jak třeba
člověku častěji ke Kristu ve svátosti bytujícímu se utikati
a při tomto častějším, za dob navštěvování školy konaném při
jímání po celý budouci život setrvati. Nahlédnou pak ditky
užitečnost a potřebnost, vykládá-li se jim netoliko na připravě,
ale i kromě toho častěji ve vyučování o dobrotivosti Spasitele,
o jeho žádosti, aby s námi byl, o velikých a mnohých milo
stech nám propůjčovaných, kdykoli hodně přijímáme, o nebez
pečenstvích světa a velikých překážkách, ježto se nám proti
vuji v našem snažení o cnosť křesťanskou a t. p. Větší ditky
ve škole a dospělejší mládež ve zpovědnici a na vyučování
svatopostnim buďtež častěji povzbuzovány, aby netoliko v ur
čité doby ke stolu Páně chodily, ale také kromě toho s dů
věrou k Pánu a Spasiteli svému pospichaly, kdykoli znamenají,
že zvláštní pokušení nebo nebezpečenství hrozi nevinnosti je
jich, anebo shledávají na sobě, že vlažnosť v nich se rozmáhá,
pobožnosti jim ubývá, nechuť ke službám božim povstává;
neboť toto jsou znarnení jistá, že nepřitel v srdci jejich stan
svůj rozbijeti počíná a že slábnoucí duši třeba jest posily, aby
neklesla. Přikladové ze života svatých objasní pravdu, že nelze
bez zázračného pokrmu nebeského zachovati nadpřirozené sily
ku přemáhání zlého, k zachování cnosti a blahého ovoce jejího,
kteréž jest pokoj srdce od Pána přislibený jakožto dar nade
všecky statky světa.

Tyto snahy věrného pastýře neminou se cilem žádoucím,
pakli ve všem jednání svém s ditkami, a zvláště ve zpověd
nici, jest na ně laskav, otcovsky a mateřsky s nimi zachází
a každé vhodné přiležitosti také v obecném životě používá,
aby k útlé i dospělejši mládeži slovo přívětivé promluvil
a vůbec láskou je k sobě poutati hleděl. Za půl věku lidského
může změniti tvářnost celé osady ten duchovní správce, který
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umi mládež voditi a laskou naplniti ku Kristu v nejsv. svá
tosti; neobraci-li však oka svého k tomuto prameni duchov
mnihoživota, bude vynasnažení jeho vždy jen malý prospěch
miti, jak by koli horlivé a jinak i dobré bylo.

VII.Život křesťanský ustavičné obcování
s Kristem eucharistickým.

Kristus dal sebe cirkvi své a zůstává s ni až do skonáni
světa, aby věřicl „již ne sami sobě živi byli, ale tomu, který
za ně umřel a z mrtvých vstal“. (2. Kor. 5, 15.) Nejmocnější
prostředek, aby se dosáhlo úmyslu Spasitelova jest přitomnosťt
jeho ve svátosti oltářní; aby pak úmysl tento se uskutečnil
při jednotlivých křesťanech, nade všecko pomáhá časté a hodné
přijimání, kterým vcházime ve spojení s Kristem. Avšak málo
by prospivalo i samo spojení toto, kdyby hned zase bylo pře
rušeno; ten křesťan nikoli nedosahuje vlastních účinků velebné
svátosti, na kterém nenaplňují se slova Kristova: „Kdož ji mé
tělo a pije mou krev, ve mně přebývá a já v něm“. (Jan 6,
57.) Křesťan spojuje se s Kristem skrze svátostné přijímání,
aby zůstal živým údem těla Kristova, ustávičně se rozmáhaje
v poznání, lásce a následování Pána svého a takový život veda,
že by nebyl nehoden přijimati každodenně. Toto jest trvalé
spojení, ustavičně obcování s Kristem a v té míře, v kteréž
rozmáhá se mezi věřicimi, oslavuje se pravé tělo Kristovo
a dokonává se spasení mystického těla jeho.

Trvalé spojení toto, kteréž vlastně záleži ve smýšlení a
jednání podle Krista, tuži se dle toho, jakž umi křesťana chce
zachovati ten stav duše, v kterém hodně přistupuje ku přiji
mání svátosti. Výkony, kterými se tento stav duše zachovává,
jsou zvláště přijímání duchovní a soukromé navštěvování svátosti.

Duchovní přijímání jest vroucí touha po spojení s Kri
stem ve svátosti; ono jest výborná disposice k vlastnímu při
jimání a vzácný prostředek, jímžto se udržuje spojení založené
skutečným přijímáním. Po skutečném přijímání, stalo-li se hodně,
neposiluje a nepěstuje se život duchovní žádnou pobožnosti
tolik, jako častým přijímáním duchovním; toto zajisté rozmno
žuje milosť, podněcuje horlivost v dobrém, dává posilu proti
pokušení, pozdvihuje srdce k Bohu, zvyšuje lásku k Ježíši
Kristu.
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Duchovní správce poučuje o výborné pobožnosti této a
vzbuzuje věřící, aby ji konali často, ne pouze při mši svaté,
ale kdykoli v chrámě jsou aneb mimo chrám jdou a také v do
mácnosti své, zvláště nemohou-li v neděli a ve svátek chrámu
navštíviti, anebo. když se oznamuje pozdvihování zvonkem
s věže, jakož na mnohých osadách jest obyčej. — Pcdstatné
stránky v pobožnosti duchovního. přijímání jsou: a) vzbuditi
lítost nad hříchy; b) osvědčiti víru ve skutečnou přítomnosť
Kristovu, klaněti se a připominati sobě, že Kristus žádá ob
dařiti duši dobrými dary lásky své; c) toužitl po skutečném
přijetí svátosti, a poněvadž toho nyni dosici nelze, prositi Pána,
aby nás i takto milosti svou obdařiti ráčil; d) v plné důvěře,
že prosba vyslyšena jest, děkovatl a za to vroucně prositi, aby
Kristus při nás zůstati ráčil. — Dobře říci lze, že pobožnosti
touto se zůrodňuje skutečné přijímání svátosti; neboť nedosta
tek opravdové a vroucné touhy jest nejvice původ obyčejných
nedostatků a skrovných účinků svátostného přijímáni.

Soukromá návštěva velebnésvátosti jest prodlévání v chrámu,
aby se klaněl člověk přitomnému ve svatostánku Spasiteli,
zvláště kromě mše svaté a mimo čas veřejných služeb božích
anebo jiných úkonů posvátných, ku kterým povinnost viže.
Nějaká aspoň náhrada skutečné návštěvy jest, pakli křesťan
mimo chrám se bera na vel. svátost nábožně vzpominá, ji se
v duchu klani a prosby své ke Kristu zasýla. Veliká užiteč
nosť pobožnosti této sama sebou patrna jest; skrze ni posiluje
se veškeren náboženský život, poněvadž pobožnosť k nejsv.
svátosti jest osvědčování a posilování podstatných základů a
stránek života křesťanského. Kristus přítomný ve svátosti.
jménem všeho lidu křesťanského vzdává Bobu Otci bez pře
stánl poctu nejvyšší, nábožný pak navštěvovatel svoji soukro
mou pobožnosti se přidružuje ku Kristu, spolu s ním se klaněje
v duchu a v pravdě; Kristus ve svátosti své rozbil stánek mi
losrdenství svého a svých milosti a protož i každá duše věřícípovzbuzenajestkdůvěrnénadějislovysv.Pavla© „Přistup
mež tedy s doufánim k trůnu milosti, abychom došli milosr
denství a nalezli milost ku příhodné pomoci.“ *) Návštěva tato
jest i nějaké dostiučinění za mnohá uražení a zlehčení, s kte
rými se Kristus v této svátosti potkává, ona jest velice do
jemný výjev katolické víry, jedna z nejůtlejších květin pravé

+) Žid. 4, 16.
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,»křesťanské nábožnosti, pokory a něžné lásky; ona má mezi
pobožnostmi soukromými cenu nejvyšší, podobně jako veřejné
a slavné uctění vel. svátosti zaujímá přední misto mezi všemi
pobožnostmi cirkevními. Protož i shledáváme, že nejčistější
duše křesťanské všech věků pobožnosť tuto rády a horlivě ko
naly, vážice v tichém ústraní tomto sílu a nadšenosť, útěchu
a odpočinuti. — Čírkev sama vzbuzuje k těmto návštěvám
chovajíc vel. svátosť na mistech nesčislných a nařizujíc, aby
chrámy zůstávaly otevřeny, vzbuzujíc k pobožnosti této a za
povinnosť ukládajic pastýřům, aby k.ní vzbuzovali, schvalujic
a zavádějic nábožné spolky, bratrstva i řehole, kterým usta
vičné ctění vel. svátosti za cíl položeno jest.

Duchovní správce nejmocněji vzbuzuje ku vzácné pobož
nosti této, sám-li ji koná. Životopisy všech výborných kněží do
svědčuji, že těžko jest představiti sobě láskyplného, vytrva
lého a obětavého pastýře bez časté návštěvy vel. svátosti. Obi
raje sobě k andělskému zaměstnání tomuto čas přihodný
(obyčejně odpoledne), dokonává na posvátné samotě svou ranní
oběť, posvěcuje tu svých modliteb, hledá i nabývá světla a sily
ku prácem úřadu svého, zejména v připadech neobyčejně ob
tižných. Mužové, kteři sobě v rozličných dobách historie cir
kevní dobyli nesmrtelných zásluh o reformu kněžstva, vesměs
uznávali tyto návštěvy za mocný prostředek, aby církvi svaté
vzbuzeni byli pastýřové podle srdce Kristova, kněží plní po
kory a obětavosti Kristovy *).

*) Dieulin, Le bon curé I. chap. 3.



Hlava II.

Obcování s Bohem skrze modlitbu.

S 80. Význam modlitby vůbec; modlitba ctirkevní a
soukromá.

1. Modlitba jest oběťducha stvořeného, daň, kterouž Bohu,
Stvořiteli, Pánu a Vykupiteli svému dlužní jsme a jejíž od
vádění jest podminka spásy lidské. Modlitba provází veškeru
činnost oirkevní, jest jako dech katolické církve, a podobně
sluši na pravého křesťana, aby modlitba byla jako dýchání
duše jeho.

Všeliká modlitba jest obcování s Bohem, jsouc uctění
Boha i prostředek milosti; a jako všecken katolický kultus
jest bezprostřední úcta boží (oultus latriae) anebo prostředečná
skrze uctěni.svatých (cultus hyperduliae a duliae): tak i mo
dlitba buďto přímo se k Bohu nese anebo nepřímo skrze svaté.
Jest pak modlitba uctění Boha, protože modlitbou vyznávají
se velebnosť a vlastnosti boží; jest i prostředek působný k do
sahování milosti boži, poněvadž ji Bůh sám za prostředek ta
kový zřejmě vyhlásil a nařidil, pojav ji ve způsob, kterýmž
provozuje mocnosť a dobrotivost svou ve prozřetelném spravo
vání a řízení světa.

2, Formuláře modliteb a nábožných zpěvů jsou církevní
neb liturgické a soukromé čili obecné.

Všeliká modlitba liturgická jest cirkevními zákony upra
vena, kněz pak povinen konati ji dle zákonů těch, aniž mu
dovoleno, aby po své vůli a chuti něco na ní měnil, k ní při
dával aneb od ni ujimal.

Skočdopole, PastorálkaII. 10
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Modlitbu soukromou neb obecnou konají buďto jednotlivci
aneb i mnozí společně a mají v ní prostředek, aby soukromě
Boha vzývali anebo liturgické bohoslužby živě a zbožně se úů
častnili, modlitbou a zpěvemji provázejíce. Soukromé čili obecné
modlitby nedějí se vlastně jménem církve (nejsouliturgické),
a protož také k nim nehledí zákonové církevní s tou pečlivostí
a přísnosti, jako k modlitbám liturgickým.

3. Jakkoli všemi modlitbami cti se Bůh trojjediný a lidem
se milosti boží dobývá, nicméně konají se mnohé se zvláštním
úmyslem určitým, směřuji zvláště k uctění některých tajemství
křesťanské víry, jak představuji se duchu křesťanskému v cir
kevním roce, anebo k uctění některých posvátných události,
osob anebo předmětův a mist, aneb ku dosažení jistých milosti.
Takto povstaly posvátné výkony a pobožnosti, ježto dilemjsou
cirkevními zákony upraveny a protož i výkony a pobožnosti
cirkevní slovou, anebo se při nich volnému výlevu nábožen
ského smýšlení svoboda pouští, a to jsou pobožnosti soukromé;
obecné či lidové. Cirkevní pobožnosti řídí a spolu s lidem koná
z povinnosti úřadu svého kněz; k pobožnostem soukromým
neni takto zavázán, ale vždy přece povinen odporučovati je
lidu' věřicímu a bditi, aby při nich dobrý řád byl zachován a
nic takového se nevloudilo, co pravé víře a ctným mravům
škodno jest a nebezpečno, nebo dáti může podnět, aby s důvodem
podezřivána nebo tupena byla pobožnosť křesťanská.

Mezi modlitbami a pobožnostmi katolickými, ježto se ko
nají kromě pobožnosti mešních a pobožnosti za udělováním a
přijimáním svátosti, zaujímají misto nejpřednější: 1. Církevní
nebo kanonická modlitba, 2. procesí a pouti, 3. pobožnosti eu
charistické ana uctění muk 1 smrti Páně, 4.pobožnosti k Panně
Marii a svatým, 5. ctěni svatých ostatkův a obrazů.

K modlitbám církevním se druží svátostiny (sacramentalia),
ježto jsou působná církevní modlitba žehnací spojená s urči
tými obřady.
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$ 81. Církevní hodinky.

1. Cirkevní hodinky (breviář) jsou modlitba církve. Ja
kožto modlitba samostatná i ustavičná jsou církevní hodinky
důležitá čásť veškerého dila "cirkevního. Neboť pokračujic ve
vykoupení Kristově, dlužna jest modliti se, jakož i Kristus se
modlil; jsouc obraz církve oslavené, povinna jest k ní se po
dobati neustálým oslavováním Boha; jsouc prostřednice mezi
Bohem a lidmi, nemůže ustávati, aby dnem i nocí vyprošovala
milosrdenství člověčenstvu; majic bojovati boj proti knižeti
světa až do přemožení jeho, nesmí odkládati zbroje modlitby ;
žijic u víře, že Pán jeji přebývá dnem inoci ve svátosti oltářní,
provázi a oslavuje ustavičnou oběť Kristovu také obětní mo
dlitbou bez ustáni*).

Ustavičná modlitba církevních hodinek sahá ve svých
počátcich až do starého zákona, ano nějaká k ní podobnosť
nalézá se i v pohanském kultu všech věkův a národů; kdekoli
jest oběť, tu jest i modlitba, kterouž se oběť připravuje a pro
vázi neustále. Jenom ty sekty křesťanské, kteréž zavrhly oběť,
zavrhly také stálou modlitbu bohoslužebnou.

Náboženský obyčej církve starozákonné, vykonávati jisté
modlitby v určité doby dne, nikoli nepřestal v cirkvi nového
zákona; v evangeliich $ v knize skutkův apoštolských zajisté
jmenuji se některé hodiny k modlitbám ustanovené. Zejména
za nepochybnou věc pokládati lze, že chvály a nešpory byly
ustanoveny od apoštolů mezi r. 50.—70. na mistě starozákonné
oběti ranní a večerní, a že zachován v podstatě 1 ritus oněch
oběti **). Nejstarší dějiny cirkve dosvědčují, že shromažďovali
se věřicl v jisté hodiny ku společným modlitbám a ku vzdá
vání chvály Bohu. Nebylo-li v čas pronásledování možno ve
řejně konati společnou cirkevní modlitbu, konala se v rodinách.
Na konec 4. stoleti počalo přestávati obecné účastenství lidu
při veřejných modlitbách cirkevnich; duchovenstvo každého
chrámu však přicházelo v určité hodiny konat modliteb cír
kevnich. Kdo z kněží nemohl do chrámu přijiti, byl povinen
nařizené modlitby soukromí konati.

Pobožnosti, ježto se v určité hodiny konaly, byly od nej
starších dob žalmy, zpěvy, čtení a modlitby, nejprve vždy podle

*) Amberger, Pastoraltheologie II. 5 61. atd.
**) Casopis „Der Katholik“ r. 1888, seš. dubnový.
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ustanovení biskupova. Brzy však ustálil se v jednotlivých
církvích obyčej, dle něhož jisté žalmy, čtení a modlitby na
určité dny a hodiny přicházely. Aby jednota v církevní mo
dlitbě zavládla, ustanovil papež Damasus pořad jednotlivých
hodinek a rozšířil jejich obsah po příkladě mnichů, kteří sta
robylé církevní hodinky prodlužovali, majíce chválu boži za
úkol a jakožto laikové i větší svobody poživajíce v sou
kromě pobožnosti své, Úpravu Damasovu zdokonalil papež Ge
lasius, až konečně ustálila se reformou, již provedl u veškeré
liturgii latinské Řehoř Veliký. Avšak i potom v jednotlivých
diecésích mnohé zvláštnosti se držely, až konečně ve stoleti 10.
opanoval ritus římský *).

Nejstarší jména, kterými se církevní hodinky nazývaly,
jsou: Officium divinum, officium ecolesiasticum, cursus divinus,
laudes divinae, horae canonicae. Až do časů Řehoře VII. roz
šířila se kanonická modlitba velice. Na počátku zajisté připo
jovala se jenom k církevnímu roku; později však přidávala se
k posavádním modlitbám ještě officia o svatých, tak že na
mnohé dni dvojí officium se konalo, de tempore totiž a de festo
(dni polyliturgické). Papež Řehoř zkrátil pro kněží dvora svého
dlouhý tento cursus, kteréž zkrácení obdrželo jméno Breviarium
curiae romanae. Řádu františkanskému a dominikánskému nej
prve povoleno uživatl officia zkráceného, kteréž potom brzy
vůbec bylo zavedeno. — Rozdilnosti, jakéž před časy sněmu
tridentského se nalézaly ve způsobu kanonické modlitby, od
klizeny jsou breviářem opraveným, jejž Pius V. vydal pro celou
cirkev; jediné ty breviáře, o kterých se toho času dokázati
mohlo, že již aspoň 200 let v uživání jsou, zůstaly ještě v plat
nosti vedle římského. Odtud pochází, že některé řehole a
mnohé diecése francouzské užívají breviářů rozdílných od řím
ského **).

2. Breviář jest v nejužším styku se mší svatou. Mše jest
pravý střed života cirkve, střed působení jejího a modlitby jeji.
A protož také církevní hodinky ku mši se řadí, tato jest i
jejich střed, jimi se připravuje a provázi.

V čele přirozeného dne stojí oběť mše svaté. „Hodinky
jiřná jsou připrava ke mši; v nich se vyjadřuje, v kterém
zvláštním úmyslu cirkev tento den přinášeti chce oběť, t. j.

*) „Der Katholik“ 1988 seš. únorový.
**) Amberger 1. c. Dubois, Le saint prétre III. chap. 4.
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všeobecný úmysl blíže se určuje významem doby, tajemstvím
anebo svátkem svatého. Nejjasněji vyjadřuje se úmysl ten
v invitatoriu, částečně v hymnu, v nápovědech a dopovědech
po čtení následujících, neméně i v modlitbě denní.

Zvláštní úmysl chváliti Boha skrze oběť a klaněti se mu,
dokonává se dále chvalami: protož i v některé dny dle řádu
liturgického následuje mše svatá hned po chvalách.

Hodinky menší maji převahou úmysl prosby a získání
božských milosti. Kdežto první čelná časť(Matutinum a Laudes)
předkem chválu boži hlásá za oběť Kristovu a jeho svatých:
maji hodinky menší za úmysl, vyprositi, aby oběť Kristova 1
jeho svatých na nás byla zjevna, aby denní život náš a denní
práce naše byly následování Krista a svatých, kteráž toužebná
prosba již také v krásném zpěvu Benedictus vyjádřena jest.

Nešpory maji tentýž směr, co chvály a protož i podobně
zřízeny jsou; předmět chvály a díků jest však oběť subjektivně
(t.j. přivlastněním skrze člověka) dokonaná, kdežto při chvalách
jest předmětem oběť Kristova isvatých, objektivná. Církev bo
jovná předjímá v nešporách ty chvály a diky, kteréž podle na
děje své konati bude v nebesich.

Completorium má za částečný účel, vyjádřiti blahou naději,
že dilo denní dobře vykonáno jest; odpočinek člověka po dile
vykonaném jest nějaké podobenství k odpočinutí Páně po do
konaném stvoření světa a též odpočinku po dokonané pouti
vezdejší; za takové odpočinuti prosil se v oněch částech com
pletoria, kteréž následují po žalmech *).

3. Dle vnější úpravy svě rozpadá se římský breviář na
čtyři díly, ježto se nazývají po čtyřech částech roku přiroze
ného; v nich představuje a oslavuje se dilo našeho vykoupení,
starý a nový zákon uveden jest v nejkrásnější harmonii, jedno
božské zjevení, připravované; konané a dokonané vykoupení
objektivné, a vzory těch, kteří užitků jeho šťastně dosáhli,
předvádějí se duši člověka spolu s povzbuzovánín spasitelným,
s prosbami za pomoc a milost boží, aby namáhání naše k žá
doucímu cili vedlo. Přední zázrakové lásky boží k člověčenstvu
jsou tedy stežeje, v kterých pohybují se všecky chvály a díky,
všecky modlitby, prosby a přímluvy breviáře, nejprve vždy
s ohledem na osobu Vykupitele (dil zimní a jarní), potom pak

*) Amberger I. c. S 67. sld.
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zvláště s ohledem na duchovní tělo jeho, na cirkev (dil letní
a podzimkový).

Dle vniterného uspořádání jest veškerý obsah breviáře roz
vržen: a) Na žaltář (psalterium), v kterémž nalézají se částky
většim dílem nezměnitelné, každý den anebo každý týden se
opakující. b) Na proprium dvoji s částkami nezměnitelnými, a
sice proprium de tempore, v.kterém obsahuje se vlastní rok
cirkevní, pokud jest zobrazení vykupitelského dila, a proprium
sanctorum, v němžto se obsahuji svátky svatých; k tomuto
druží se commune sanctorum, — žalmy to, čtení, hymny atd.,
které společny jsou svátkům svatých. c) V přípojku nalézají
se kromě hodinek marianských mnohé církevní modlitby a po
božnosti, jichž konání v určitých případech dilem přikázáno
jest, dilem pak jenom dobré vůli se zůstavuje; kromě toho na
lézají se tu officia mnoha, jenom některým kráajinám povolená,
ačkoli později některá na celý svět katolický přešla. Kdy které
části přípojku z povinnosti řikati jest buďto jenom v choru
nebo i soukromi, ukazuje pokaždé direktář diecése. Litanie
o všech svatých jsou přikázány na den sv. Marka a na křížové
dni; žalmy graduální se řikaji při delších průvodech prosebných
a pohřebních; žalmy kajicné s následujícími litaniemi a mo
dlitbami jsou vhodné formuláře při průvodech a delších pobož
nostech veřejných, na př. při modlitbě čtyřicetihodinné.

4. Poněvadž modlitba ustavičná k úkolu cirkve náleži,
jest důležitá povinnosť orgánů církevnách, aby tuto vážnou čásť
dila vykupitelského podobně konali, jako vyučování, oběť a
jiné práce pastýřské; a poněvadž forma i obsah ustavičné mo
dlitby církevní od řádné autority téže církve se ustanovuje
v kanonických hodinkách, jest patrno, že by obmeškávání jich
byla nevěrnosť v úřadu, podobně jako obmeškávání jiných po
vinnosti pastýřských*).

Kromě toho, že svatou povinnost úřadu svého koná kněz
řikaje církevní hodinky, nabývá odtud i velikých užitků. Kdo
zajisté svědomit jest ve svatém dile tomto, účastní se velikých
zásluh a milosti, kteréž modlitbám cirkve zaslibeny jsou; na
bývá znalosti pisem svatých, seznává život věrných služebníků.
božích, vštěpuje si v paměť krásné výňatky z literatury patri
stické, a takto i v pravé nábožnosti prospívá i mnohá zlatá

*) Benger, Pastoraltheologie II. 8. 92. Tersch, Lesebuch fiir Priester.
(Prag 1889) str. 1. a sld. S. Alphons. mor. I. 5. n. 140 sga.
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zrna sbírá, s kterými v úřadování svém těživá nejprospěšněji
Nad to jest pilné a svědomité konání těchto modliteb výborná
ochrana před mnohým pokušenim, jest mocná pobídka k ostří
hání pořádku denního, strážný anděl života kněžského, zdroj
svaté útěchy v nesnázích a obtižich pastýřského úřadu. Kněz,
o němžto jest lidu povědomo, že častěji za den na modlitbách
bývá, dobude sobě důvěry a lásky osadníků svých; lid kře
sťanský zajisté pokládá modlitbu kněze za věc velikou a za
doplňování nedostatků, bez kterých modlitba věřicích nebývá
pro namáhání, roztržitosti a práce života obecného. — Který
kněz zachovává rozumný pořadek života a svědomitě uživá
času, nesnadno uveden bude s církevními hodinkami v rozpaky
a téměř nikdy se mu nepřihodi, že by hlas jeho se nedružil
ku hlasu věrných kněží katolického světa, kterých jednostejné
modlitby dnem 1 noci vstupují k nebesům, tak že se tu naplňují
skutkem slova prorocká : „Na zdech tvých, Jerusaleme, ustanovim
strážné, celý den a celou nou věčně mlčeti nebudou“ *).

Vedle nynější praxe a zákonů nyní platných váže povin
nosť veřejného a společného konání hodinek církevních jenom
kněžstvo chramů kathedralnich a kollegiátních, pokud dispen
semi kongregace tridentského sněmu částečně osvobozeny nejsou.
Ve chrámech řeholních koná se officium (modlitba chorová)
podle statut řeholních a oprávněných obyčejů.

Soukromí konati modlitbu kanonickou zavázáni jsou zákony
cirkevnimi: a) klerikové, kteří dosáhli vyššího posvěcení (aspoň
subdiakonátu), třeba by suspendováni neb vyobcováni byli;
b) všickni, kdož církevního obročí dosáhli, třeba by neměli
vyššiho svěceni; c) profesové řádů církevních, nemohou-li se
účastniti v modlitbě chorové **).

Od konání hodinek cirkevnách osvobozuje: a) Slepota neb
těžká nemoc, při které by bez obtíží velikých recitovati možno
nebylo. 9) Překážka vážná na př. důležité a neodkladné povin
nosti úřadní nebo skutkové lásky, kterých opustiti ani odložiti
nelze; kdo ale, předvidaje zaneprázdnění, bez obtiže předejmouti
může modlitbu, povinen jest učiniti tak. c) Nezaviněný nedo
statek breviáře; kdo však jen officia zvláštního nemá po ruce,
povinen jest modliti se dle formuláře obecného (de Communi),

*) Isais. 62, 6. — Srovn. Tersch, l. c.
**) Srovn. S. Alphons. 1. c. — Srovn. Hartmann 1. c. 8 66.
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aneb užiti breviáře jiného, třeba řeholniho“). Kdo za studiemi
anebo na cestách meškáamimo vlast nebo diecési svou, povinen
jest řikati officium vlastní (domáci), jest-li beneficiát; jest-li
prostý kněz, může konati officium předepsané tam, kde se na
chazi““). d) Dispense; biskupové mají plnou moc, dovoliti mo
dlitbu růžencovou neb jinou v náhradu za církevní hodinky
tomu, kdo jich nemůže konati***).

Zaviněné obmeškání hodinek netoliko hřích jest, ale tež
povinnosť restituce uvaluje na nedbalého beneficiáta. Konstituce
Pia V., „Auoď a nobis“ ustanovuje, aby ne pouze ten, kdo
církevní hodinky celého dne obmeškal, důchodů na tento den
byl zbaven, ale stanovi dále: „Kdo jitřní hodinky obmeškal,
zbaven buď polovice důchodů svých, druhé polovice pak, ob
meškal-li todinky ostatni; kdo jednu některou obmeškal, zbaven
buď šestiny důchodů, které na den béře.“ Restituce obraci se
ve prospěch kostela nebo chudých, povinnost k ní však počíná
se po šestém měsici pokojného držení beneficia. — Povinnost
restituce může ovšem jen o těch důchodech se rozuměti, které
vybývaji po výlohách na výživu; ano i tento přebytek nesnadno
všecken může míněn býti při beneficiátech, kteři kromě bre
vláře ještě jiné povinnosti úřadu svého vykonávajit).

o. Aby duchu i písmeni zákona dosti učinil, povinen jest
každý k veřejnému nebo soukromému konání hodinek cirkev
ních zavázaný: a) užívati breviáře a Propria příslušného, a
řikati officium, jakž vdirektáři na každý den jest předepsáno ;
b) zachovávati pořádek a čas jednotlivých hodinek a modliti
se každou bez přerušení dobrovolného; c) řikati nahlas anebo
polohlasitě, (soukromí též po tichu) a pronášeti každé slovo
celé; d) míti úmysl modliti se, vzbuzovati stále pozornost a

nábožnosť a zachovávati v choru ritus předepsanýrubrikami
breviáře a caeremonialu biskupského.
———

*) 9. Alphon. I. s. n. 158.

ie S. R. C. 1. pros. 1831.

+) Koná-li beneficiát ostatní povinnosti úřadu svého, není povinen za
neoprávněné obmeškání hodinek pokutovati se dle velikosti všech důchodů
svých; na povinnosť k modlitbě kanonické počítá se jenom třetina nebo
čtvrtina důchodů celoročních. Obnášejí-li tyto na př. 800 zl., připadají za po
vinnosť k církevním hodinkám 200 zl.; opustil-li někdo dvacetkráte celé offl
cium, dělala by pokuta 10 zl. (Srovn. S. Alphon. 1. 4. n. 673. Stárek, Kato
lická mravověda str. 4%.)
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O času, kdy jednotlivé hodinky konati jest, plati pro mo
dlitbu chorovou bohoslužebný řád chrámu; pro recitování sou
kromé jest neporušitelné pravidlo pouze, aby officium každého
dne bylo vykonáno prve, nežli tento den mine (od půl noci do
půl noci). Ale jakkoli by recitace byla neplatna a skutečnému
opominuti by se rovnala, když by celé officium anebo některá
hodinka se konaly až druhého dne: jest nicméně obyčej opráv
věný, předjímati (anticipare) jitřní a chvály nebo jen jitřní (při
dobrém důvodu také i jen čásť jich) již na večer předcházejí
ciho dne. Hodinu odpolední, v kterou se předjímání toto platně
počínati může v rozdilných dobách roku, oznamuje tabulka
v direktáři“). Litanie o všech svatých, kteréž soukromi se modlí
každý k breviáři povinný, pakli se neúčastní v procesí, nemo
hou se předjimati, ale v den samý je říkati náleží. — Ačkoli
svojl povinnosť platně vykonává, kdo celé officium aspoň do
půl noci téhož dne náležitě odbývá: nic méně pckládá se za
slušno a velmi prospěšno, aby jitřní hodinky a chvály přede
mši, hodinky menší (Prima — Nona) před polednem byly ukon
čeny, nešpory s completoriem brzy v čas odpolední; v jisté
doby církevního roku a vůbec kdykoli by těžko bylo knězi
dokonati jitřní a chvály přede mší, jest velmi dobře, aby před
jimání sobě zákonem učinil, od něhož bez příčiny neod
stupuje**).

Od soboty před 1. neděli v postě říkají se nešpory v choru
(a po libosti také mimo chor) před obědem. Důvod toho jest,
že původně se počínal čtyřicetidenní půst prvou nedělí (Invo
cavit); papež Řehoř Vel. položil počátek postu na popelečnou

*) Si contingat in recitatione privata separari Matutinum a Laudibus,
concludendum est Matutinum cum oratione de officio diei, Laudes inchoandae
ut in psalterio. (S. R. C. 18. května 1883.) Po denní oraci přidává se „fide
lium animae“ a „Pater noster.“ Bohoslovci svorně za to mají, že nelze spro
stiti všeliké viny toho, kdo bez vážné příčiny odkládá na dobu jinou, nežli
na kterou ukazuje povaha modliteb samých, zákon a dobrý obyčej; svatý
Antonin dí: „Auando officium dici non potest propter occupationes, melius
est praevenire, guam tardare, guia praevenire est providentiae, tardare vero
est negligentiae.“

**) O době anticipace podrobně jedná stať v Časop. katol. duchov. 1887.str.362„KdylzevČecháchanticipovatlmatutinum?“—| Biskupadiecése
budějovické zmocnil sbor sněmu trid. dekretem ze dne 17. listop. 1884 na pět
roků platným, aby kněžím v duch. správě postaveným směl dovoliti anti
cipaci hodinek jitřních a chval ve dvě hodiny odpoledne. Povolení obnoveno
dekretem 13. listop. 1889 na dalších pět roků. (Ord. list buděj. 1885 str. 3.).
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středu, aby doplněn byl počet 40 dnů; že pak nic neustanovil
o nešporách vtyto přibylé čtyřidni, zůstal dávný o nich před
pis platen.

Obřady rubrikami předepsané o klečení, stání atd. nevážou
toho, kdo se modli soukromí; avšak přece povinen jest v po
stavě slušné modlitbu konati buďto stoje anebo sedě, chodě,
kleče. Kdo by leže konal officium, nebyl by prost viny neucti
vosti, leč by tak činil pro churavosť anebo že přilišně umdlen
jest. Podle Gury (II. 70.) nebyla by neuctivosť, když by kněz,
nemoha v noci spáti, na posteli leže kanonické hodinky říkal —
Na závěrečnou modlitbu „Sacrosanctae“ dány jsou od papeže
Lva X. odpustky s tou podminkou, aby ji každý kleče říkal;
jinak dosahují podle indultu Pia IX.*) odpustků jen ti, kteří pro
nemoc klečeti nemohou. Ostatně pak i při soukromém recito
vání nedovoluje se něco měniti neb vynechávati; jediné v tom
liši se recitování soukromé od společného, že Confiteor jenom
jednou se říká, slova pater, fratres, vobis, vos, tibi se vypouštěji,
a v absoluci slova misereatur vestri, peccatis vestris, perducat
vos slovy nostri, mostris a mos se nahražují. Kromě této malé
změny vynechává se při soukromém recitování Martyrologium
v primě. — Závěrková antifona o Panně Marii se říká po com
pletoriu, po chvalách a po noně, leč by kdo bez přetržení hned
po completoriu recitoval dále až do konce chval, aneb hned
po těchto až do konce nony; v případě takovém říká se anti
fona až na konci všech takto spojených části. Nepokračuje-li
se vchoru po primě v hodinkách, říká se na konci Pater noster
a marianská antifona dle času.

Byl-li kněz při konání officiavyrušen, není povinen potom
znova opět začínati; stalo-li se přerušení před dokonáním ně
kterého žalmu nebo čtení a trvalo-li za delší čas, slušno jest,
aby se při dalším pokračování tento žalm neb tato lekce znova
začaly. Příčinu platnou ku přerušení dává prospěch vlastní
neb cizi, pak-li věc nemohla snadno býti odročena**).

Modli-li se dva anebo několik povinných, avšak ne v choru,
modli se na počátku každý sám po tichu Pater noster, Ave,
Credo; jenom Pater noster ve prosbách (Preces: po nešporách
(nenásleduje-li hned completorium) a po chvalách říká jeden
nahlas. — Confiteor a Misereatur v primě a completoriu odři

*) Deer. Urbis et Orbis 7. ledna 1856.
**) S. Alphons. l. 5. n. 108.
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kává se buďto střídavě jako v choru anebo řiká je každý pro
sebe. Střídavě (alternando) recituji se invitatorium, hymny,
žalmy, cantica, responsoria, preces, závěrková antifona
vůbec vše, co také -v choru střídavě se říká. Antifony k žal
mům říkají buďto všickni společně nebo střídavě jako žalmy,
— čtení všecka střídavě po řadě; jeden ze společníků koná
povinnosti týdennika říkaje počátek a závěr, capitula, bene
dikce a modlitby *).

$ 82. Procesi a pouti.

I. Cirkevní průvody vůbec.
1. Cirkevní průvody (processio, chorus ambulans) jsou

veřejné a společné pochody, kteréž koná kněžstvo a lid na
jistý nábožný úmysl ve chrámě a mimo chrám, modlice se a
zpivajice.

Rozeznáváme procesí řádná a mimořádná. Řádná (ordi
nariae) slovou ta, která bohoslužebným řádem na jisté dní
v roce položena jsou a každý rok se opakuji; k těm náležejí:
procesí na den očišťování Panny Marie, na neděli květnou,
na den sv. Marka, na křížové dni a na slavnost božího Těla
aneb i na jiné dni podle obyčeje chrámů (neb diecésí**).

Procesi mimořádná (extraordinariae) jsou, která se v roz
ličných veřejných důležitostech cirkve zvláště nařizují ***),

Cirkevní průvody vůbec maji za účel: a) veřejně vyzná
vatil náboženství, veřejně oslavovati Boha a svaté; b) zobra
zovati jednotu a obcováníi křesťanstva a vezdejší putování; c)
zvýšit a oživiti nábožnost skrze přiklad dobrý a skrze obřady,
za kterých se průvody konaji. „Dlezvláštních účelů pak roze
znávají se průvody prosebné a kajicné, průvody na poděkování

*) Hartmann I. c. S 107. — O kanonické modlitbě obšírně jedná sv.
Alphons v Theol. mor. lib. 5. nn. 140—179.

**) Rt. Rom. de Proces. — V diecési budějovické jest nařízeno, aby na
každé osadě jednou za rok v měsíci červnu neb červenci některou neděli neb
některý svátek procesí slavné se konalo na vyprošení úrody zemské. Syn.
budv. 1863. Stat. 15.

***) Týmže statutem synody buděj. nařizuje se, aby v čas velkého sucha
neb mokra duchovní správcové s lidem mimořádná procesí konali, nečekajíce
nařízení biskupského.
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a průvody na oslavu Krista v nejsv. svátosti (theoforické) neb
také na uctění svatých obrazů a ostatků.

Vznešený význam církevních průvodů, jejich veliký vliv
na rozmáhání nábožnosti a veliká jejich užitečnost pro du
chovní a tělesné potřeby lidu křesťanského dostatečně ukazují,
jak velice náleži, aby duchovní pastýři i veškeren lid věřici
společně se vynasnažovali o ty věci, kterými by se veřejné
průvody oslavily, důstojný projev křesťanského smýšlení a pro
středek plodný k dosažení darův a milosti božich byly. Rituál
římský (de Processionibus) dí o nich: „V průvodech církevních
obsahují se veliká a božská tajemství, a kdo je nábožně konají,
ti dosahují od Boha spasných účinků křesťanské pobožnosti“ *).

2. Obecný řád liturgický (ritus) nařizený ke průvodům
zobrazuje i význam jejich 1 smýšlení, kteréž účastníkům sluší;
mimo to má za účel, vzbuzovati a rozněcovati pobožnosť při
tomných a takto pomáhati k dosažení hojných užitků. Jsou
pak podstatné části ritu toho:

a) Cirkevní průvod vychází od oltáře a k témuž oltáři se
opět navracuje; oltář zajisté, jsa misto obětní, jest východiště
a střed veškeré slavnosti bohoslužebné. Dle obecného pravidla
koná se průvod přede mši, která se při něm slouží a k němu
náleži; může však pro důležitou přičinujinak ustanoviti biskup
anebo duchovenstvo Jenom procesi o božím Těle koná se dle
obecného ritu vždy až po mši svaté.

b) V čele průvodu nosi se kříž a sice tak, aby obličej
Ukřižovaného v před obrácen byl**). Za křížem následují na
rozličných místech korouhve s obrazy svatých. — Takto se
vyjadřuje, že se k Ukřižovanému hlásime, pod jeho praporem
sloužiti chceme, že kříž považujeme za zdroj všeho požehnání
a všech milosti, že na křiž pohližejice vzbuzujemese k modlitbě
a k důvěrné naději na vyslyšení. Obrazové svatých dávají
naučení, žé vezdejší putování své, ježto se vypodobňuje a při
pominá průvodem církevním, šťastně dokonáme, kráčime-li za
Kristem podle příkladu svatých, následujíce šlépějí jejich. Ve
vzduchu vlající prapory naznačují vítězné vzkříšení a na nebe
vstoupení Páně, připomínají proroctví, že „Pán vyzdvihne

*) Srovn. Cone. Prag. Tit. III. c. 8. str. 98.
**) Jediné o kříži, jenžto se nosí před arcibiskupem, jest nařízeno, že

„imago Crucifixi ipsum archiepiscopum respicere debet.“ S. R. C. 16.
května 1675.
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znamení v národech, a shromáždí poběhlé israelské a rozptý
lené jůdské sbéře ode čtyř stran země“ *).

c) Každé procesí má svůj střed; tento jest o procesich
na oslavu Krista konaných velebná svátost, částečka křížeaneb
jiné ostatky jeho v průvodech ke oti svatých obraz, socha neb
ostatky svatého, k jehož uctění se průvod koná. Velebnou
svátosť, částečku kříže neb jinou relikvii Páně nese sám cele
brant: obraz, sochu neb ostatky svatého nese před celebrantem
klerik aneb kdo jiný k tomu byl ustanoven.

d) Účastnáci kráčejí: v dobrém pořádku zu sebou, vážně
sobě vedouce a hlavy odkryté majice, leč by počasí deštivé
bylo. (Rit. Rom.) Dobrý pořádek v tom záleží, aby ditky nej
prve za křižem šly; tyto zajisté nejvice miloval Kristus a na
pominal dospělých, aby jako ditky byli pokorni a nevinní. Za
ditkami kráči mládež dospělá, napřed jinoši, za nimi panny,
potombratrstva. Přednost (praecedentia) mezi bratrstvy znamená
větší blizkosť vlastnímu středu. Bratrstva řadi se podle času,
jak dávno již které řádně založeno (kanonicky zřizeno) jest;
třetl řád sv. Františka má přednost před bratrstvy*““). Za
bratrstvy náleži misto řeholím v pořádku, jakž právem a oby
čejem ustanoven jest; před každým bratrstvem a řádem nosí
se křiž a odznaky jejich ***).— Za řeholníky berou se úřadové,
není-li někde obyčej, aby teprve za celebrantem šli+). Potom
následují zpěváci a hudebníci, za nimi kněží světští a sice nosič
kříže mezi dvěma akoluty nesoucími světla, duchovenstvo semi
naře, duchovenstvo farní, duchovenstvo chrámu kathedrálního,
naposledy celebrant s assistenty. — Za celebrantem jdou úřa
dové, nejdou-li dle obyčeje místního již dříve, a naposledy
ostatní lalkové, muži napřed a potom ženy. — Všickni účast
nici kráčeji vážně, po dvou, ve slušném pořádku; takto nazna
čuje se láska bratrská, vzájemné povzbuzení a vzdělání, pokora
1 poddanosť jedněch druhým, jak přikazuje učení Kristovo.

e) Průvod postupuje sťále se modle a zpívaje; jako se po
hybuje tělo účastníků, tak podobně sluši, aby se povznášela
mysl jejich posvátnými city k lásce boží a všem cnostem a ve
svaté radosti Pánu sloužila.

*) Isaláš 11, 12.
*) S, C. Ep. et Reg. 20. září 1748; o procesích theoforických mají

bratrstva vel. svátosti přednosť před ostatními. (Caerem. episo. l. II. c. 32.)
+) S, R. C. 28. září 1602.

+) S. R. C. 4. dubna 1615.
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T Na všech účastnicich se žádá, aby slušně odění byli.
Kněžstvo církevní a řeholní jde v rochetách (superpelliceich),
mendikanti ve svém hábitu.

g) Při všech průvodech uvnitř kostela konaných jdou všichni
s odkrytou klavou, kromě celebranta i posluhovačů jeho (mini
stri parati), kteříž s hlavou nekrytou jiti povinni jsou jenom
při průvodech theoforických a těch, o kterých se nosi částečka
křiže nebo jiná relikvie Kristova; o těchto průvodech i kromě
kostela jdou všichni bez rozdílu s nekrytou hlavou; o průvodech
s ostatky aneb obrazy svatých nekryjou hlav ti, kteři ostatky
nesou*); ostatní klerikové mohou birrety na hlavách miti. Ce
remoniář a ti klerikové, kteří průvod vedou, a ti, kteří nesou
křiž a prapory, nepokrývaji hlav **).

hh)Béře-li se průvod mimo čelný oltář bez tabernakula
aneb mimo obraz aneb vystavené ostatky svatého průvodem
oslavovaného, všichni odkrývají hlavy a ukloňují se. — Jest-li
však na oltáři svatostánek s vel. svátosti anebo slouží se tu
mše, při kteréž sice pozdvihování minulo, ale svátost ještě na
oltáři se nalézá, klekaji na jedno koleno všickni majice hlavu
odkrytou krom nosiče kříže, pravorů, obrazů neb ostatků, kteříž
nikdy neklekaji***). — Jest-li na oltáři vystavena velebná
svátost anebo při mši pozdvihováni, zastavuje se část průvodu;
kteráž pobliž oltáře jest, kleká na obě kolena, hlavy nakloňu
jic a povstává hned po elevaci. Za průvodu s vel. svátosti nic
toho se neděje, poněvadž již všecko se zaměstnává uctěním
Pána.

2) Světel může se uživati při všech průvodech; při průvo
dech s vel. svátosti náleží, pokud možno, aby všickni klerikové
a lailkové bilé svíce v ruce drželi. Aby pak větrem neuhaslo
všecko světlo, nosi se o průvodech theoforických čtyři pový
šené svítilny, po dvou na levé i na pravé straně baldachinu.

3) Zvony hlaholi na věži chrámu, z něhož průvod vý
cházi, při východu i při návratu; podobně také u kostelů,
mimo kteréž se průvod béře. Při průvodech za odvrácení bouře
(ad repellendam tempestatem) zvoní se neustále, poněvadž zvony
také k tomuto účelu svěceny jsou +). Hlahol zvonů jest pěkný

*) S. R. C. 23. září 1837.
**) S. R. C. 23. září 1837.

+) 9. R. C. 14. pros. 1002.
+) S. R. C. 7. dubna 1598.
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obraz společných modliteb a zpěvů, ježto k nebesům vystupují,
jest volání k nebesům, aby se modlitba cirkve oslavené spojila
s modlitbou církve bojovné.

k) Vchází-li průvod do jiného chrámu, řiká se u čelného
oltáře antifona i modlitba o patronu jeho, jako ve Suffragiich
breviáře; jest-li procesí theoforické, říká se antif. i modlitba
o vel. svátosti. Při návratu do chrámu, z něhož byl průvod
vyšel, konají se modlitby nařízené a uděluje se požehnání
buďto velebnou svátosti, bylo-li procesí theoforické, anebo jen
rukou týmže způsobem a týmiž slovy jako na konci mše svaté
po slovech „Placeat“.

Kromě obecných těchto pravidel plati o jednotlivých pro
cesich ještě jiná zvláštní, jak rubriky bohoslužebných knih je
udávaji*).

II. Průvody prosebné a na poděkování.

1. Průvody prosebné jsou zároveň skutkové kajicní a na
řizeny jsou vůbec, aby se konaly modlitby za odvrácení nehod
vezdejšich. Vždy pokladalo se v cirkvi za věc jistou, že mod
litba společná, s obtížemi a kajicimi skutky spojená nemůže
nadarmo býti; včas obecných nesnází nařizovala cirkev po
všecka stoleti průvody prosebné a kajici; dějiny pak dosvěd
čují nesčislnými přiklady, kterak mocný prostředek tyto po
božnosti jsou.

Obecný řád průvodů prosebných jest **):
a) Kněz, který službu koná, odívá se humeralem, albou,

štolou a pluviálem barvy fialové, anebo jenom rochetoua štolou ;
paramenta fialová berou též assistenti. Prve nežli vůdce prů
vodu (celebrant) k oltáři kráči, modli se všickni shromáždění
klečice kajicím a poniženým srdcem. Když pak přistoupil k
oltáři, počnou klerikové a zpěváci (neb jenom zpěváci) stojice

+) Řád průvodů církevních udávají: Rit. Rom.; vydání Řezenské „in
usum cleri provinciae Pragensis“ na str. 244—280 a přidaná „collectio rituum
particularium a clero provinciae Pragensis ex benigna venia s. Sedis aposto
licae retinendorum“ na str. (84—100); Processionale Pragense od r. 1872;
Manuale od r. 1873. Caeremoniale Episcoporum ; Missale romanum — Falise
str. 698. Hartmann S. 117.

**) Rit. Rom. „Ordo servandus in litaniarum majorum processione“;
Rom. Boh. de Processionibus pe. (84.); Processionale Prag. pg. 9. Manuale
rituum pg. 290.
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zpívati antifonu: „Exurge Domine“ atd. a 43. žalm, po kte
rémž antifona se opakuje.

b) Všickni klekaji na mistech svých; celebrant kleká na
nejnižším stupni oltáře. Zpěváci počínají litanie o všech sva
tých; přitomní po slovech Sancta Maria, ora pro nobis, povstá
vaji a všickni dávají se na pochod. Při průvodech prosebných
vědy se nejprve říkají htame o všech svatých; v těch zajisté ob
sahují se všecky prosby a jménem této modlitby nazývají se
též prosebné průvody samy. — Trvá-li průvod déle, mohou
se litanie opakovati anebo, když do „Agnus Dei“ se dokonaly,
řikaji se potom žalmy kajicné, gradualové aneb jiné modlitby,
zpívají se písně přihodné, avšak při těchto průvodech nikdy
obsahu jiného, kromě pokání a proseb.

c) Obyčejně béře se prosebný průvod do jiného chrámu,
pakli takový na blizku jest. — Při návratu do chrámu, z něhož
byl průvod vyšel, pokračuje se v litaniich (od Kyrie eleyson
po Agnus Dei) až do konce.

2. Dle obecného řádu bohoslužebného konají se každého
roku prosebné průvody »a den sv. Marka a ve tři dni před
svátkem božího vstoupení. V liturgické řeči slove procesí na den
sv. Marka Liťamiae (Rogationes) majores, procesí na křížové dni
slovou Lotaniae minores.

Již v sakramentariu Řehořově jsou Litaniae majores za
znamenány za pobožnosťtkaždým rokem pravidelně konanou;
průvody o křížových dnech vzaly počátek v 2. polovici století
5. (Mamertus, biskup z Vienny ok. 474) ve Francii, v Římě
uvedeny byly snad za papeže Lva III. (795—816),až pak časem
byly vůbec nařízeny. Umysl, na kterýž se konaji, byl již od
počátku jejich: aby Bůh milostiv byl hříchům lidu, metly hněvu
svého aby odvrátil od něho, pokoje a zdravého povětří jemu
popřáti, úrodu zemskou dáti a zachovati a všecky potřeby svých
věrných dobrotivě opatřiti ráčil. — Procesi o křížových dnech
úzce souvisejí se svátkem božího vstoupení; tuto vyprovázi
sbor věřících Spasitele svého při návratu jeho k Otci a po
roučí jemu všecky nesnáze a potřeby své s důvěrou, že nelze,
aby oslyšeny byly prosby, kteréž Kristus přednáší ve jménu
těch, za kteréž umřel a kterých milovati nepřestává.

Kromě obecného řádu k prosebným průvodům předepsa
ného platí o těchto čtyřech pravidlo, že při nich slouží se mše
po návratu do chrámu, odkudž procesí vyšlo anebo v cizém
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chrámě, do něhož vcházi*); může se však i před procesim
sloužiti, náleži k celku pobožnosti a protož i ten ji slouží, kdo
vede procesi“*). K ní béře se formulář položený v misálu po
5. neděli velikonoční, missa de Rogatiombus, barva paramentů
jest fialová. Mše tato jest povahou svojí votivná soukromá a po
čitá se ku privilegovaným, jsouc dovolena, jakýbykoli svátek
připadal; jediné slavnosť titulu kostelmáho (patrocinium ecol.)
nepřipouští mše de Rogationibus. Jakožto votivná soukromá
opomiji Gloria a Credo i v neděli, má poslední evangelium sv.
Jana a řidí se vůbec pravidly o mších votivných ***); jeji kollekty
jsou Úř?, jak v misálu naznačeno, slouži-li se v témž ko
stele ještě jiné mše, pro kteréž plati předpis direktáře. Neslou
ži-li se však jiná mše, jest 2. orace o připadajícím svátku, 3. pak
„Concede“+). — Připadá-li pohřeb, odkládá se mše zádušní,
nejsou-li aspoň dva kněží při chrámu).

Slavá-li se ma den průvodu pouť (patrocinium) ve chrámě, kde
slouží se mše ke průvodu náležejici, béře se formulář sváteční
a ze mše prosebné přidává se kommemorace pod jednim zá
věrkem +11).

Připadá-li sv.Markana pondělí velikonoční, koná se průvod,
a jsou-li aspoň dva kněži, béře jeden mši de Rogationibus;
slouži-li ji farář, vyplňuje zároveň povinnost applikace za
osadníky. Jest-li pouze jeden kněz, béře mši denni s komme
moraci mše prosebné 1111) — Připadá-li sv. Marka na hod boží
velikonoční, odkládá se procesí a mše na úterý. Při kterých
kostelích se procesí nekoná, v těch ani mše Rogationum se

"nemůže bráti, leč by toho dne byly vůbec dovoleny soukromé
votivné mše.

V cirkevní provincii české (a mnohých jiných) odchyluje
se pobožnost o průvodech na den sv. Marka a v křížové dni
od předpisů rituálu římského, že ději se po cestě čtyři za
stávky, při každé čte se počátek jednoho evangelia a konají
se modlitby za úrodu zemskou. Zvláštní tento ritus jest od
apoštolské stolice schválen, — Avšak i kdy by se nečtla čtyři

*) S. R. C. 12. března 1830.
**) S. R. C. 23. července 17306.
+) Viz str. 75.

+) S. R. C. 12. listop. 1831 ; 23. května 1846.
++) S. R. C. 12. března 1836; 3. července 1809.

TT) S. R. C. 27. ún. 1847.
TTT%) S. R. C. 26. března 1859.
Skočdopole, PastorálkaII. 11
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evangelia, náleži duchovním správcům, kteří v tyto dni s pro
cesím role obcházejí a zastávky dělají, konati modlitby dle
zvláštní doby n. př.v čas drahoty a hladu, sucha, mokra, války atd.
jakž je nalézá v Ritualu římském pod záhlavím „o procesich *).“

2. Koná-li se prosebný průvod kromě sv. Marka a kři
žových dnů, lze konati ho také odpoledne, leč by zvláštní na
řizení biskupovo jinak ustanovilo. Každý takový průvod koná
se podle obecného ritu prosebných průvodů. V litaniích prosí
se dvakráte za tu zvláštní milosť, kteréž lid věřící na Bohu
dosáhnouti žádá (n. p. Abys věrným svým úrodného deště po
přiti ráčil); po litaniich a připojených modlitbách následují
modlitby podle jisté potřeby, jak nalézají se v rituálu.

Zvláštní ritus provincie české na den sv. Marka a na kři
žové dni ovšem při těchto mimořádných procesích nemá mista.

3. Průvody na poděkování liší se ritem svým od průvodů
jiných a jmenovitě od prosebných pouze v tom, že uživá se
paramentů bílých a že modlitby a zpěvy všecky jen ku chvále
a velebení Boha směřují. Průvod sám počíná se již velebným
chvalozpěvem: Te Deum laudamus, po kterémž následují žalmy
a cantica v rituálu řimském položená. Zastavuje-li se průvod
v některém chrámě, zpívá tu celebrant modlitby na poděko
váni**), po kterých následuje mše svatá, koná-li se průvod před
polednem. Antifona a modlitba o sv. patronu kostela není
předepsána při průvodech na poděkování, litanie pak a vůbec
modlitby. a pisně prosebné vyloučeny jsou obecným zákonem,
kterýž předpisuje, aby modlitby a zpěvy byly výraz posvátné
radosti a chvála dobrotivosti boží.

I. Společné pouti.

Bohoslužba průvodů liturgických vyvinuje a rozšiřuje se
v lidu věřicímnábožnými pouťmi (peregrinationes sacrae). Pouti
jsou v nábožném úmyslu konané návštěvy svatých míst vůbec
a zvláště chrámů, znamenitých pro působení Pána Ježíše a
svatých aneb pro vzácné ostatky, obrazy a pro zázračná vy
slyšení modliteb. Ačkoli zákonem církevním nebyly nařízeny,
nicméně již od počátku cirkve konaly se a pokládaly se za

*) Process. Prag. po. 10. Rubr. ad finem. Manuale rituum, de Pro
cessionibus.

**) Rit. Rom. Preces dicendae in processione pro gratiarum actione.
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skutek dobrý. Tradice církevní schvaluje pouti a již sv. otcové
zastávali se jich proti tupitelům. Církev spatřuje v nich skutek
dobrý, jenž může býti předmětemslibu, ano některé ze slibův
© pouti tak vysoko se kladou, že jenom papežská stolice jich
sprošťuje (slib pouti do Jerusalema ke hrobu božímu, do Říma
— ad limina apostolorum, do Compostelly — ad s. Jacobum);
udělováním odpustků, výsad a duchovních zmocnění (facultates)
osvědčila, že navštěvování posvátných mist za dobré považuje
a schvaluje. Uvažujice podstatu pouti, snadno nahližíme, že
jsou skutkové nábožnosti, oslavování Boha 1isvatých, veřejné
vyznání víry, skutkové kajicnosti a dostiučinění; ony podávají
člověku příležitosti,aby, sprostivse nanějaký časobyčejných praci
a starosti vezdejších, vroucněji a hojněji se modlil; jsou živá
1 spasitelná upomínka, že život náš pozemský jest putování,
jsou 1 mocné povzbuzení, abychom veškerý svůj život trávili
svatě a v jednotě s Bohem.

Aby však pouti skutečně prospivaly účastníkům, mohou
duchovní správcové sami větším dilem spůsobiti; lidu zajisté
neschází dobrá vůle, a nedosahuje-li každý poutník užitku du
chovniho, sluší přičísti nevědomosti a té skutečnosti, že dle
obecného běhu lidských věcí některé nepořádky se přidružují
ke všemu, cokoli před nimi chráněno nebývá péčí a opatrností
náležitou. Ku prospěšnosti poutí působí duchovní správce nej
prve jasným poučením o podstatě, významu a účelu jejich,
o podmínkách, s kterými lze nabývati duchovního prospěchu
z nich. Vedle obecného poučování toho jest duchovnímu správoi
dbáti, aby se poutnici před odchodem po každé shromáždili ve
chrámu na mši svatou, ku kteréž, slouží-li se na úmysl jejich,
užívá se formuláře „Missa pro peregrinantibus,“ když rubriky
nezapovidají soukromé mše votivné. Po mši sv. přijímají pout
nici klečíce požehnání, jehož jim kněz uděluje ritem přede
psaným v ritualu římském*). Jadrná promluva předpožehnáním
dojista přispěje, aby nábožná mysl poutníků se povzbudila
i posilnila. Kromě toho povinen jest každý duchovní správce
svoji pozornost k tomu obrácenu miti, aby vůdcové průvodů
poutních byli muži nábožní, zachovalí a opatrní, kteříž by také
o dobrý pořádek a vzornou kázeň péči měli, ve všem podle
naučení duchovního se zachovali, po návratu pak věrnou zprávu
jemu dali o těch věcech, kterých mu snad věděti třeba jest,

*) Rit. Rom. Benedictio peregrinantium ad loca sancta prodeuntium.
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aby se pro budoucnost zamezily nepořádky neb i pohoršení od
jednotlivců pocházející. Může-li častěji sám duchovní správce
anebo jiný kněz býti vůdcem poutníků, použivej té přiležitosti,
aby se i všeliké nepořádky předešly i pobožnosť putujících
vhodnou radou a pomocí jeho spravována byla.

K péči pastýřské o dobrý řád na poutěch náleží zejména
zamezení a vymitění nejapných modliteb a písní, kteréž leckdy
předřikávají neuměli vůdcové, a všech věcí nevhodných a ne
náležitých (hlučná světská hudba, sošky četné a dlouhými řa
dami družiček provázené, ukloňování sošek jedněch před dru
hými a t. p.), kterýmiž se nábožnosť věřících nijak nevzdělává,
ale nenábožnosti protivníků nová příčina k pomluvám se dává.

Správcové chrámů, ku kterým putuje lid věřici, povinni
jsou v nábožné horlivosti o spásu poutníků všecko opatrně
řiditi, čím by se rozmáhaly česťmistům svatým náležitá a vzdě
lání věřících. Cokoli by se k pověře podobalo, třeba jest opatrně
uklizeti; čím by se vzbuditi mohlo podezření o mrzké zištnosti,
to bedlivě vzdalovati, o dostatečný počet zkušených zpovědniků
se starati*).

Při návratu k domovu maji poutnici zase nejprve vkročiti
všickni do farního chrámu, z kteréhož byli vyšli, aby duchovní
správce jim zde udělil požehnání, jakž ritual římský před
pisuje **).

Vedle rakouského zákona povinno jest každé procesí pout
niků, jdoucích do jiného království nebo jiné země mocnářství
rakouského, opatřiti sobě hromadnou legitimaci, kteráž vydává
se k rukoum vůdce. Na mistech, kdež procesí přenocuje, ode
vzdatl jest opis legitimace podpisem vůdce opatřený hostin
skému aneb obecnímu starostovi. Na místech, kde zavedeny
jsou knihy cizinské, mají hostinšti pouze toho žádati, aby do
knihy zapsáno bylo jméno vůdcovo s počtem putujících. (Zá
konník pro Čechy od r. 1857. II. odděl. 18. kus, str. 100.)

*) Viz Conc. Prov. Prag. Tit. III. cp. 8. str. 99. — Ord. list buděj. 1852.
str. 6. — Průvody či procesí a vady, jež se při nich naskytují. Časop. katol.
duchov. 1868 str. 321.

**) Rit. Rom. Benedictio peregrinantium post reditum.
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S 83. Pobožnosti eucharistické.

Svátosti oltářní náleží bezprostřední pocta božská (ado
ratio, cultus latriae), poněvadž v ní skutečně a pravdivě pře
býva Ježiš Kristus, pravý Bůh.

Vnější pocta projevuje se vedle kázně cirkevní určitými
obřady, ježto se kněžstvu předpisují v rubrikách misálu a čet
nými výnosy liturgického zákonodárství, lidu katolickému pak
od mládí se vštěpuje jako praxe nábožnosti křesťanské.

Vedle liturgických předpisů náležejí k viditelnému ctění
eucharistie: Světlo věčné ; klekání na jedno koleno až k zemi,
jde-li kněz (a vůbec křesťan) mimo oltář anebo se přiblížil
k oltáři, kdež chová se ve stánku velebná svátost; předpis a
praxe, neobraceti se zády k oltáři takovému; všecky obřady
mešni, zvláště od konsekrace až do přijímání, a všecky obřady
nařízené vůbec k liturgickým úkonům s velebnou svátosti.

Zvláště slavným, okázalým způsobem prokazuje církev a
uči své ditky prokazovati poctu velebné svátosti skrze výstavu
na oltaři, skrze procesi s touto svátosti a skrze mše před vy
stavenou.

I Výstava velebné svátosti

Za výstavu velebné svátosti pokládá se vůbec, když Kristus
ve spůsobě chleba za nějakou dobu očím lidu se představuje
buďto tak, aby viděna byla spůsoba sama aneb jenom nádoba,
v kteréž se chová.

Výstava velebné svátosti nebyla ve starších dobách oby
čejna; jediné při pozdvihování a přijímání mohli věřici uvi
děti svaté spůsoby. Ani na den božího Těla nevystavovala se
velebná svátosť a nenosila se v průvodu, když zaveden byl
tento svátek; praví se, že teprve papež Jan XXII. r. 1317 na
řídil, aby procesí na tento den bylo theoforické, ač ovšem po
chybovati nelze, že na mnohých mistech již dříve v obyčej
vešlo. Od té doby rozmáhala se výstava velebné svátosti, aby
se ji veřejná pocta prokazovala; sněm tridentský pak, vyhlásiv
slavnost božiho Těla za obyčej nábožný, uznal za slušnou věc,
aby několik dnů bylo ustanoveno, na kteréž by všickni kře
sťané způsobem neobyčejným svoji vděčnost prokazovali spo
lečnému všech Pánu a Spasiteli za nevýslovný a v pravdě
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božský dar, v kterém zobrazuje se vítězství jeho nad smrti*).
Vedle výroku tohoto prohlásila kongregace ritů, že nesluší,
aby výstava velebné svátosti dála se každodenně, ale jenom
na některé slavnosti **). Zákony o tom, kdy povoluje se výstava,
může vydávati biskup, a protož kněžstvo se u věci té spra
vuje statuty diecése. Pro církevní provincii českou nařizuje
sněm pražský od r. 1860***)jenom vůbec, aby výstava nebývala
časta, každý duchovni správce pak aby se u věci této zachoval
podle nařízení biskupa svého. Určité zákony dány jsou pro die
cési pražskou a budějovickou na synodách,r. 1863; ostatní die
cése české spravují se posud více neb méně dávným obyčejem,
kterýž nejen v Čechách, ale ve všech krajinách střední Evropy
se rozšířil za časů veliké roztržky náboženské, a jehož účelem
bylo, utvrditi křesťanský lid u víře v tajemství, kterým kato
lická cirkev stoji a padá.

Liturgie katolická rozeznává výstavu veřejnou (publica)
a soukromou (privata).

Veřejná výstava jest, když velebná svátost buďto k obec
nému nařízení aneb ku povolení biskupa z tabernakula se vy
jimá, aby na oltáři nebo na trůnu viditelně postavena jsouc,
v ciboriu nebo v monstranoi předložena byla k uctění lidu vě
řicímu. Jest pak tato výstava buďto obyčejná (minus solemnis)
anebo slavná (solemnis). Za obyčejnouse pokládá výstava, kterou
dovoluje biskup, buďto aby se dosti učinilo zbožným nadáním
anebo s.ohledem na obyčej, a kteráž se děje v jisté dni a
krátce trvá. Slavná slove výstava, kteráž se koná buďto ve
chrámech některých na určité dni v roce, anebo mimořádně
pro vážnou a obecnou důležitost (causa gravis et publica) za
delší dobu, s větší slavnosťí a za nepřetržité návšťěvy ctitelů.

Výstava soukromá (expositio privata) záleži v tom, že vel.
svátost se nevyjimá, ale pouze svatostánek se otvírá, aby se
svátost představila věřicim k uctění, ukryta jsouc buďto v ci
boriu aneb v monstranci závojem zahalené tak, aby spůsoby
chleba viděti nebylo. Soukromou se nazývá tato výstava, po
něvadž může se konati po libosti duchovního správce pro jakou
koli platnou příčinu (causa rationabilis , ač neni-li to důležitost
obecná; za postačitelné podněty k výstavě soukromé pokládají

+) Sess. XIII. cp. 5.
*+) S. R. C. 4. března 1000.
**) Tit. IV. cp. 4. str. 128.
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se nepohoda anebo jiná potřeba osady, těžká nemoc některé
osoby a t. p. Za soukromou považuje se také výstava v mon
stranci, děje-li se v kapli řeholní neb kostele řeholním pří 24
vřených dveřích, a nikdo cizí nemůže se sůčastniti, leda by ně
kterému hosti bylo zvláště dovoleno “).

Vyjímá-li se nádoba s velebnou svátosti jen za tou při
činou, aby se věřícím udělovalo sv. přijímání, aby se vzala
částečka pro nemocného aneb aby se po mši dávalo svátostné
požehnání, nepokládá se za výstavu a protož i v těchto pří
padech nezavazují liturgičti zákonové o výstavě“““).

II. Obecná pravidla liturgická o výstavě.

1. Soukromá výstava nesmi se diti v čas, kdy mše svaté
bývají anebo vůbec veřejné úkony liturgické vykonávati ná
leži; a protož obyčejně ustanovuje se k této výstavě vhodná doba
odpolední anebo večerní.

Poněvadž jest úmysl cirkve, aby se za této přiležitosti,
pokud možná, shromažďovali věřici a zvláště členové bratrstev
a jiní spolkové ku konání modliteb před vel. svátosti: sluší,
aby zvláště správcové chrámů farnich příčinu a čas této vý
stavy, třeba v den předcházející po mši svaté, ohlásili a v ur
čitou hodinu zvonem pozvati dali věřicich.

Když se bylo prve rozsvitilo k této výstavě šesťero svící
voskových,krači kněz oděný rochetou aštolou bilé barvy aspoň
s jednim posluhovačem k oltáři; otevřev stánek sestupuje zase
a kleče na nejnižším stupni modli se soukromi anebo hlasitě
řiká vhodná osvědčení pocty aneb koná společně s lidem při
měřené modlitby. Dokud velebná svátost za otevřených dveří
svatostánku vystavena jest, neodchazí kněz, leč by od jiného
vystřídán býti mohl. Když pak uplynul čas k výstavě určený,
přistupuje k oltáři a pokleknuv prve zavírá svatostánek, aniž
by vyňal vel. svátost; neboť při této soukromé výstavě nedo
voluje se udělovati požehnání.

2. Obecná pravidla o veřejné výstavě slavné jsou ***):

*) Lehmkuhl, Comp. theol. mor. n. 699.
*) Viz Instructio Synodalis de cultu ss. Sacramenti, připojená ke sta

tutům diec. syn. pražské a budějovické z r. 1863.
***) Viz Instructio synodalis de cultu ss. Sacram. str. 84.
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a) Svátost vystavuje se v monstranci; předcházejici ne
děli ohlašuje se výstava z kazatelny a spolu napominají se
věřicí, aby hojně přicházeli klanět se Kristu a také aby dle
možnosti pomáhali k ozdobení chrámu 1 oltáře.

b) K výstavě slavné upraven budiž oltář čelný, pakli neni
přičin zvláštních, aby výstava byla na některém oltáři ve
dlejším anebo v kapli nějaké. Může-li se bez ohtiže státi, od
klizeji se z oltáře toho sv. ostatky a ciborium se do svatostánku
oltáře jiného přenáší *). Na povýšeném místě u prostřed oltáře
upravuje se pod baldachynem bilým črůn, na kterémž by mon
strance postavena a ode všech viděna býti mohla; po čas vý
stavy budiž také antipendium bilé **).

c) V den před výstavou zvoni se k nešporám všemi zvony
chrámu a podobně při klekání po každé, dokud výstava trvá.

d) Za výstavy hoří na oltáři aspoň dvanácte svící bez u
stáni; žádoucno však jest, aby na oltáři a v presbyteriu pobliž
stupňův oltářových tim větší počet světel postaven byl, čím
slavnější jest výstava.

e) Za celý čas výstavy zůstává nejsv. svátost natrůnu
až do určité hodiny, a za žádnou záminkou, m. př. aby
se lidu žehnalo, nesnimá se. — Podobně za celý ten čas usta
vičně aspoň jeden kněz anebo klerik aneb jiný posluhovatel
(ministrant), oděný rouchem chorovým, v presbyteriu kleče
klaní se vel. svátosti. Také sluší, aby kromě presbyteria ně
kteří laikové, a zvláště členové bratrstev, na stolici k tomu
připravené klečíce modlitby konali. — Všickni, kdož mimo ten
oltář jdou, vzdávají Kristu Pánu poctu pokleknutím na obě
kolena a hlubokým ukloněním hlavy.

f) Od té chvile, kdy se počala výstava, nedovoluje se při
oltáři tom ani svaté přijímáni rozdávati, ani mše sloužiti, ani
jaké koli jiné úkony před se bráti, leč by oltáře jiného nebylo,
aneb by toho žádala potřebači vážná příčina, nebo by dosaženo
bylo indultu zvláštního ***). Vyjimá se toliko missa repositionis

*) Odklizení kánonových tabulek nařizuje S. R. C. 20. pros. 1864.
**) "Ten způsob výstavy, dle něhož otáčivý svatostánek se obrací, aby

ona čásť, v kteréž se nalézá monstrance, od lidu viděna byla, nesrovnává se
nijak se zákony a tradicemi církevními o skvostné úpravě výstavy slavné a
protož trpěti se může jenom v kostelích, kdež stavba oltáře i svatostánku
nedopouští, aby zvláštní a povýšený trůn pro vel. svátosť mohl zřízen býti.

***) Tak vyhlásil obřadový sbor častokráte, nejnověji 26. září 1868, 11.
května 1878, 8. února a 13. září 1879. — Týž odpověděl 23. list. 1880, že za
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t. j. mše, po kteréž dokonává se výstava již dříve počatá a
jenom na dopolední čas obmezená. Ale vždy dovoleno jest před
vystavenou svátosti nešpory aneb jiné kanonické hodinky, žalmy
a pisně zpívati a s lidem společně se modliti také v jazyku
obevném“); avšak neokuřuje se vel. svátosť, ani se uděluje
požehnání, dokud výstava trva. Hodinky za zemřelé nedovolují
se v chrámě za výstavy **).

Na ostatnich oltářích volno jest, tiché mše sloužiti, kromě
mší zádušních v paramentech černých ***).

9) Vlastní ritus, kterým se každá výstava slavná počiná
1 dokonává, tento jest: ÚČhor anebo lid pěje piseň „Pange
lingua“ neb jinou o vel. svátosti; po pisni zpívá celebrant kleče
nápověď — k té přidává se Alleluja v čas velikonoční a celý
oktáv božího Těla — a potom zpívá stoje a ruce sepiaté maje
„Oremus,“ při kterémž hlavy nakloňuje, pak modlitbu „Deus
gui nobis“ atd., kterou prostě zavírá slovy: „ui vivis et regnas
in saecula saeculorum.“

Podobně při vystavování a uklá lání (repositio) vždy se
užívá kadidlat. Na počátku výstavy může kněz, když byl
monstranci ze svatostánku vyňal, tuto hned na trůn postaviti
a potom sestoupiti, aby vel. svátosť okuřoval; anet může mon
stranci na oltář postaviti a po vykonaném okuřování teprve
na trůn. Podobně také při ukládání může vel. svatost okuřo
vati, když ještě na trůnu stojí anebo již na oltáři postavenou.
— Okuřování děje se před nápovědi a modlitbou, kdýž chor
anebo lid piseň zpívá.

Spojeno-li vystavování neb ukládání bezprostředně se mši
anebo s nešporami, volno jest knězi podržeti paramenta té
barvy, kterou direktář předpisuje; pakli kromě mše a nešpor,
tu vždy v paramenta bílá se obléká 11); velum na pokrývání ra
menou jenom bilé se připouští. Přisluhuje-li jáhen a podjáhen,
mohou se i kromě mše obléci v dalmatiku a tunicellu.

pobožnosti 40hodinné náleží vel. svátosť v ciboriu přenésti na vedlejší oltář,
kdež postaven byl přenosný stánek („tabernaculum amovibile“), a před oltář
ten postaviti lavici pro kommunikanty.

*) S. R. C. 27. ún. 1882.
**) S, R. C. 8. února 1879.

k) V době výstavy sloužila by se zádušní mše v paramentech fialových.
T) S. R. C. 30. června 1883.

++) S. R. C. 26. července 1868; 1. pros. 1882.
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III. Vůbec povolené výstavy slavné.

Cirkevními zákony jsou mnohé přiležitosti podány, aby
dojemná pobožnost tato častěji v každém chrámě se konati
mohla. Přiležitosti řádné jsou: pobožnost čtyřiceti hodin, dnové
masopustní, tři poslední dnové před velikonoci; mimořádná
pak jest: rozkaz biskupův.

1. Pobožnost čtyřicetihodinná.

Pobožnosť tato (preces guadraginta horarum) jest nejslav
nější ze všech výstav veřejných. Koná se na památku čtyři
cetidenního postu Páně a čtyřiceti hodin, co Pán Ježiš v hrohě
ležel; počátek vzala v Miláně okolo r. 1534, odkudž rozšiřovala
se po jiných městech italských. Papež Klement VIII. ustanovil,
aby pobožnosť taro na věčné časy a každého dne konána byla
v kostelích města Říma*) a propůjčil hojných odpustků všem
nábožným účastníkům; brzy rozšířila se pobožnosť ta po celém
světě katolickém, zejména v městech velikých, kdež mnoho
chrámů se nalézá a možno jest, aby z chrámu na chrám po
střidě přecházela. Úaeremoniale episcoporum, dekrety kongre
gace ritů, zvláště pak instrukce papeže Klementa XI. (Instructio
Clementina) od 21. ledna r. 1705 předpisují určitá pravidla
o pobožnosti této. Poněvadž ne všude možno jest konati po
božnosť tuto za čtyřicet hodin po sobě jdoucich, ustanovil Be
nedikt XIV., aby odpustků na ni vydaných účastni býti mohli
věřící, třeba by se nekonala bez přetržení, jen když výstava
za doby denni se nepřerušuje a v několika po sobě jdoucích
dnech trvá plných 40 hodin

Cirkevní sněm provincie pražské**) pronáší přání, aby
pobožnosť tato dále trvala tu, kdež zavedena jest, a zavedena
byla, kdež ji posud neni; nařizuje však, aby vel. svátost jenom
za dne vystavena zůstávala až do naplnění 40 hodin a nikde
aby spojována nebyla se slavností patrona chrámového. Čtvrtý
statut budějovické synody od r. 1863 vyslovuje přání, aby se
pobožnosť čtyřicetihodinná, v některých chrámech již obyčejná,
v onen čas konala, na který tam podle řádudiecésního připadá
věčné uctění vel. svátosti. Synodální instrukce o ctění vel.

+) Constit. „Graves et diuturnae“ od 25. listop. 1592.
+*) Tit. IV. cap. 5. str. 192.
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svátosti a Manuale rituum udává určitě veškerý řád, kterým
se v našich krajinách pobožnosť tato koná; tu také se usta
novuje, aby 40 hodin výstavy se naplňovalo v létě za čtyři
dni a v zimě za pět dni tak, že na každý den v létě připadá
10, na každý den v zimě 8 pořáde po sobě jdoucich hodin
výstavy.

2. Výstava ve dny masopustní.

Kongregace odpustková vyhlásila o této výstavě obecným
dekretem od 22. června 1765: „Když Benedikt XIV. překaziti
žádal vhodným prostředkem hrubé zlořády, které v čas maso
pustul se vloudily, a když seznal, že v některých chrámech
blahodějně ustanovena jest výstava vel. svátosti po tři dm
buďto v týden devitníkový anebo v týden neděle 1. po de
vitniku (sexagesima) aneb po tři dni před popelcem k tomu
cili zvláště, aby věřící v čas pokušení nezbloudili z cesty Páně,
ale v kostelich se modlice pomoci boží vyprošovali: povolil
plnomocné odpustky všem věřícím kteří by svátost pokání a
oltářní přijali a ty chrámynábožně navštěvovali, kdež výstava
vel. svátosti za tři dni buďto jenom jelen anebo všecky z tý
dnů jmenovaných se koná. A protož Klement XIII. pilně u
váživ, že jmenovaná výstava vel. svátosti v tyto dni velice
prospěla a budoucně prospěje, rozšiřil tyto plnomocné odpustky
na všecky katolického světa chrámy, kdež by se konala výstava
vel. svátosti buďto v týden devitníkový anebo v týden neděle
1. neb 2. po devitniku nebo ve všecky tyto tédnyýpo každé za
tři dni, anebo i jenom ve čtvrtek po neděli 1. devítnikové.“

Poněvadž výstava tato se počitá ku slavným, ano k nej
slavnějším, náleží zachovati se při ni podle pravidel platných
o slavné výstavě vůbec.

3. Uctění vel. svátosti v poslední tři dny svatého týdne.

Ačkoli se na zelený čtvrtek nevystavuje vel. svátosť, na
veliký pátek a na bilou sobotu v božím hrobě vystavená zá
vojem se zastirá: nicméně děje se uctění podobně jako při
slavné výstavě*).

*) Výstava v božím hrobě nemůže býti v kostelích, kde nechová se
ustavičně vel. svátosť. (S. R. C. 17. června 10659.)
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Synodální instrukce“) udává do podrobna všecken ritus,
pokud se týče velebné svátosti a v misálu římském obsažen.
není. A poněvadž výslovně se tam přikazuje, aby dle ritu toho
všecko se na tyto dni konalo, nemůže za oprávněný považován
býti žádný obyčej, který by se nesrovnával s oněmi předpisy.

Výstava i uctění mejsv. svátosti v božím hrobě nenáleží
k bohoslužebnému řádu celé katolické církve a protož také ani
v misálu ani v ostatnich bohoslužebných knihách vůbec přede
psaných se nenalézá.

Hrobu božího, jakž v našich krajinách jest po dávném
obyčeji, nezná liturgie římská; v této znamená „boží hrob“
jenom reposici hostie velké, ku přijímání kněze na veliký pátek
určené (missa praesanctificatorum), kteráž ku konci liturgie zele
ného čtvrtku z oltáře čelného na jiné misto ve chrámu a od
tud zase v druhém oddilu liturgie na veliký pátek předepsané
přenáší se na čelný oltář **“).

Misto, na kterém ukláda se posvěcená hostie a kdež 1zů
stává do velikého pátku, jest podle týchže liturgických před
pisů některá z kapli chrámových, a není-li takové, některý
oltář vedlejší, slušně ozdobený a šesti aspoň svicemi voskovými
osvětlený. Kaple aneb okoli oltáře buďto již samy svojí polo
hou málo světla denního maji, anebo se tomuto přístup volný
zamezuje zastřenim oken, aby světla liturgická vice vynikla.

Svátosť přenáší se v kalichu, o kterémž di caeremoniale
epise. (1. c. cap 22.), že jest kupy velice široké a skvostný.
Některé kostelý veliké maji kalich nádherný, jen k tomuto
dni a cili ustanovený ***). Kalich ten, pokrytý nejprve pallou,
na tuto paténou a potom bilým závojem hedbávným, neukládá
se do tabernakula, nýbrž do zvláštní, uprostřed oltáře posta
vené skřínky 'capsula), kteráž i v některých výnosech sboru
obřadového sepulchrum se nazývá). Skřinka tato má Útvar
rozdilný od obyčejné formy svatostánků, stojí na čtyřech pod

*) Str. 89. a dle ní „Processionale Pragense“ a „Manuale rituum“ od
roku 1873.

**) Caeremon. epise. l. IT. cap. 23.; Miss. rom. feria V. in Coena
Domini.

***) Barbier Traité pratigue I. str. 323.

+) Barbier l. c. str. 1%.



173

stavečcich (nohách), má dvéře zamčité, na vrcholu jejim leží
beránek aneb stojí kříž s nástroji mučebnými. V některých ko
stelich italských, francouzských a španělských jsou tyto skřínky
krásná dila umělecká buďto z kovu vzácného a pozlacené s ozdo
bami vypuklými aneb i dřevěné s přiměřenými řezbami. Ve
Španělích bývaly uzamčeny dvěma klíči, z nichž jeden choval
u sebe starosta městský a druhý odevzdán byl knězi, který na
velký pátek obřady konati měl. Obyčej tento vysvítá z něko
lika výnosů sboru odpustkového, kterýž k dotazům o této věci
prohlásil, že odevzdávání jednoho klíče starostovi jest zlořád,
jehož trpěti nelze, a že skřínku (sepulchrum) pouze jedním
kličem zamykati náleži*),

Přijimáním kněze na veliký pátek ukončuje se liturgie
a také uctění svátosti „ve hrobě“; neboť našeho vzkříšení li
turgie římská rovněž tak nezná, jako naší výstavy v božim
hrobě. — Zbožným navštěvovatelům a otitelům svátosti v tomto
římskou liturgii předepsaném „hrobě“ povolil Pius VÍL. dekretem
sboru odpustkového ze dne 7. března 1825 odpustky tyto: Kdo
tyto dny navštíví vel. svátost ve hrobě a potrvá za nějakou
dobu v modlitbách na úmysl papeže, nabude týchž odpustků,
které jsou dány navštěvovatelům za slavné výstavy ku pobož
nosti čtyřicetihodinné, a tedy plnomocných za jednu návštěvu,
pakli zpověď vykonali a na zelený čtvrtek a na boži hod veliko
noční u sv. přijímání byli; odpustků desiti let a desíti kvadra
gen za každou návštěvu svátosti v božim hrobě, mají-li pevný
úmysl, vykonati zpověď.

V krajinách střední Evropy vyvinul se za středověku,
nežli ještě ritus římský plně opanoval, zvláštní způsob proka
zovati úctu Spasiteli umučenému a pohřbenému, zvláštní, od
nynějšího zcela rozdilný „boží hrob.“ Po přijimání kněze na
veliký pátek zůstávala vel. svátost na oltáři k tomu cili zaři
zeném tak, aby sám oltář a jeho blízké okoli představovaly
hrob Kristův v Jerusalemě. Krom svátosti oltářní vystavován
1 kříž, aby jemu prokazoval úctu všecken lid a takto náhradu
měl' za to, že nemůže se sůčastniti adorace, ježto se dle litur
gie velikého pátku děje v choru kněžském. Avšak nezdá se,
že k výstavě této iza středověkých dob užívalo se monstrance,
jako nyni; Kristus mrtvý a pochovaný představován svátosti
skrytou v kalichu, při němž, aspoň v městech a kostelich vět

*) Barbier 1. c. str. 195.
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šich byla stavěna lešení s úpravou divadelní a provozována
dramatická představení o smrti, pohřbu a vzkříšení Páně;
dramaticky zobrazené vzkříšení provázeno zpěvem nynější se
kvence velikonoční, jejiž text býval tehdy rozdělen několika
zpěvákům*“).

Nynější u nás obyčejný způsob božího hrobu a pobož
nosti k němu směřujících obmezuje se na výstavu nejsv. svá
tosti v monstranci hustým závojem hedbávným zahalené
a slavným „vzkřišením“ se dokonává; křiž k uctění pokládá
se buďto na blízku oltáře výstavního anebo jinde na mistě
snadno přístupném, leckde dosti daleko od vlastního „božího
hrobu“. Výstava v monstranci, na způsob liturgické výstavy
slavné, bezpochyby vzala svůj počátek v reakci katolické proti
mohutné haeresi lutersko-kalvínské, jako jiné mnohé slavné
pobožnosti k úctě tajemství těla Kristova, a lze dozajista 1 ku
výstavě v božím hrobě obrátiti slova prov. sněmu pražského
z r. 1860, Tit. IV. c. 4. str. 128. „Auem morem (t. slavně vy
stavovati vel. svátosť) dum universa servat Ecolesia, nostrae
praesertim regiones guasi domesticum freguentant, guoniam
haeresis saeculo 16. exorta Episcopos et fideles eorum curae
commissos vehementer excitavit, ut tanto manifestius coleretur
et adoraretur apertius Deus Sacramenti specie velatus, guanto
acerblus doluerunt impugnari ipsius Sacramenti veritatem, re
verentiam cessisse cavillationibus et cultum contemtul.“

Že liturgické knihy cirkve katolické nic o tomto způsobě
hrobu božího ani o slavnosti vzkříšení neobsahují, jest pobož
nosť tato mimoliturgická, a jest také s historickým a dogmati
ckým významem velikého pátku a bilé soboty málo shodna.
Neboť v čas, kdy konáme památku smrti a pohřbu Páně, pa
mátku doby, kdy Kristus byl odňat svým věrným, nehrubě
hodí se výstava vel. svátosti, třeba i nařízeno bylo zastřiti
monstranci rouškou velmi hustou. Protož i není se čemu diviti,
že sbor obřadový k dotazům v této záležitosti podaným pro
hlásil, že ponechávati vel. svátosti na oltáři ještě po mši prae
sanctificatorum jest zlořád**).

Nic však méně jest výstava v božím hrobě za hojné a do
wwwjista i zbožné návštěvy se strany věřících velice oblíbena

*) Gassner, Handbuch der Pastoral I. str. 961. Wetzer und Welte
Kirchenlexikon 2. vydání čl. Grab.

**) 9. R. C. 12. března 1836.



176

a srostla s posledními třemi dny svatého týdne tolik úzce, že
by bez pohoršení lidu věřícího, ano bez veliké škody v nábo
ženském životě katolickém zrušena býti nemohla. Pro tuto
příčinu také diecésní synody pražská a budějovická r. 1863.,
ač leckteré jindy obvyklé výstavy zakázaly naprosto, výstavu
v božim hrobě zakazují toliko na zelený čtvrtek (Stat. ITI.),
výstavu pak na veliký pátek a bilou sobotu předpisy určitými
upravuji, zejména i zapovidajice potahování oltáře výstavního
neb okoli jeho sukny a šátky černými a žádajíce okrašlování
jeho zelením, květinami a hojnými světly *).

Nejnovější způsob našich „hrobů božích“ vic a více jeví
snahu, zachovávati obecné zákony liturgické o veřejné výstavě
svátosti oltářní, a ve vnitřní soulad uvésti historický význam
obou dni s výstavou velebné svátosti. V ohledu prvním úplně
jsou ve shodě s liturgickými zákony všecka nařizení instrukce
svrchu dotčené, předpisujíce, aby na zelený čtvrtek po přene
šení svátosti v kalichu skryté hořelo na oltáři šestero svící
voskových až do večera, oltář sám aby velmi slušně byl ozdo
ben v bilých barvách, za noci tu lampy hořely, v pátek záhy
ráno svice znovu byly rozžaty, od té pak doby, kdy po mši
praesanoctificatorum se tu vystavuje svátost v monstranci, aby
aspoň dvanácte voskovic a krom těchto 1 mnoho lamp usta
vičně hořelo, lidé k adoraci stále přítomni byli, k reposici
u večer v pátek a k výstavě v sobotu ráno aby kněz byl oděn
paramenty bílými, požehnání velebnou svátosti ani při výstavě
ráno ani při reposici u večer dáváno nebylo.

Jiná s liturgickými zákony více shodná zařízení, ježto
výstavu v božím hrobě uvádějí v lepší souhlas s historickým
(objektivným) významem obou dní, razí sobě den ode dne
cestu volnější do chrámů katolických. Starobylé temné, čer
nými rouchy zastřené „boží hroby,“ leckdy na způsob jeskyně
skalní zdělané truhly, do jichž pozadi, mnohdy jenom s velkým
namáháním, postaviti lze svátost, při nichž také ani nebezpe
čenství ohně od lampiček uvnitř a zvenku nastavených valně
vzdáleno neni, rok od roku mizejí a na jejich misto buďto
vzdělávají se zvláštní oltáře v barvách světlých a hojně zla
cené se slušným trůnem pro monstranci a křížem s plátny pře
hozenými v pozadí, anebo se oltář svoji polohou nejvice vhodný

*) Instructio synodalis de cultu ss. Sacramenti cap. IV. ve přípojku k
„Acta et decreta synodi“ atd.
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odklizením některých jeho části a nahražením ich částmi
k tomu cili zvláště zhotovenými upravuje za boží hrob, nejra
ději tam, kde možno jest nejbližší okoli zatemniti. Dutý spodek
oltáře (tumba) jest ku předu otevřen, uvnitř lampami osvětlen ;
na půdě jeho leží pěkná socha Krista mrtvého. Takové zaři
zení lze i v symbolický souhlas uvésti s významem doby; dole
podoba Krista mrtvého připomíná smrt a pohřeb Páně, výše
pak na mistě zřejmém, na oltáři vkusně upraveném, hojnými
světly, zelením a květinami ozdobeném vystavená svátost
v monstranci rouchem bilým zastřené představuje bóžskou při
rozenosť Kristovu, kteráž ani mrtvého těla jeho neopustila,
S ním spojena zůstala, až pak třetího dne i duše se opět na
vrátila v tělo a Kristus jako celý člověk a Bůh ze hrobu
vyšel; a tato skutečnost se vhodně zobrazuje vzkřišením, k ně
muž béře se monstrance již odhalená, se svátosti zraku našemu
zjevnou.

Se stanoviště liturgického a zvláště symbolického jest se
opravdu těšiti tomu, že mizeji a skoro již úplně zmizely bý
valé temné a nevkusné, jeskyně ustupujíce oltářům světlým a zář
ným, a že také není se co báti nového pořizování, ano lze
očekávati nenáhlé vymizení před nedávnými léty ještě mnoho
velebených božich hrobů ze skel světlých a různě barevných,
kteréž ovšem oku prostého lidu a děti poskytují něco divadla,
avšak nižádným rozumným důvodem anebo výkladem obhájeny
býti nemohou.

Kromě řádných pobožnosti těchto, ježto se konaji na
uctění vel. svátosti, může v nějaké důležitosti vážné a obecné
(causa gravis et publica) biskup roezkázati mimořádně výstavu;
tato má vždy povahu výstavy slavné a protož i spravuje se
obecnými zákony o slavné výstavě. Kdykoli se mimořádná
výstava nařizuje, bývá též po každé určena doba trvání jejiho
a udávají se některé bližší okolnosti o zvláštním způsobu ta
kové pobožnosti.

Některé radostné události bývají za podnět, že slavná
výstava jenom na kratičkou dobu se ustanovuje, aby před vel.
svátosti slavně zpíván byl napoděkování chvalozpěv „Te Deum
laudamus*).“

*) Ritus této krátké pobožnosti obsahuje se v Processionálu pražském
na str. 38, v Manuale rituum na str. 339.
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IV. Výstava obyčejná.

Tato zastupuje v našich vlastech liturgické nešpory v ja
zyku církevním, jest podstata (principale) odpoledních služeb
božích, a netoliko ve dny sváteční, ale namnoze i každý den
aneb aspoň v sobotu se děje.

Štola i pluviál (béře-li se) jsou vždy barvy bílé, protože
výstava vel. svátosti jest podstata pobožnosti; následuje-li však
výstava k požehnání bezprostředně po lturgických nešporách,
zůstává kněz v paramentech barvy denní.

Řád výstavy této předpisuje se v synodální instrukci od
r. 1863., v Processionálu pražském a v Manuale rituum *). Sta
tutem „De cultu ss. Sacramenti“ synod pražské a budějovické
od r. 1863. nařizuje se, aby k odpolední pobožnosti této vel.
svátost vystavována byla všedního dme v ciboriu, v neděli a ve
svátek zasvěcený, za celý oktáv božího Těla, o slavnosti kostelnáho
patrona (titulu) a posvěcená chrámu v monstranci; k výstavě
v ciboriu se zažžíná šestero, k výstavě v monstranci dvanáctero
svici.

Odpolední pobožnosť (také když koná se při závěrku vý
stavy slavné) počíná se vždy zpěvem „Pange lingua“ neb ji
ným o vel. svátosti; za zpěvu vyjímá kněz vel. svátost a po
tom okuřuje. Po pisni následuje v obecně řeči nápověď, dopo
věď a modlitba o vel. svátosti, potom se konají společné mod
litby a když dokonány jsou, zpívá se opět píseň, kněz okuřuje
vel, svátost a nežli požehnání uděluje, zpívá zase nápověď
a modlitbu v jazyku liturgickém **).

Koná-li se odpolední pobožnosť při oltáři, na kterém se
nechová vel. svátosť, nepředchází výstava, ale počíná se spo
lečnými modlitbami; neboť neni dovoleno, přenášeti vel. svá
tost na jiný oltář, aby tu před vystavenou konána byla odpo
lední pobožnosť. V případu takovém jde kněz po skončených
modlitbách k oltáři, kdež vel. svátost se chová, a postaviv ji
na oltář, okuřuje, řiká modlitbu a uděluje požehnání způsobem
obyčejným; nežli přišel, zažžinají se aspoň dvě svíce.

Společná pobožnosť, která se při obyčejné výstavě koná,
může býti rozličná, ale vždy konati se může jenom podle for
mulařů zvláště nařízených aneb aspoň v církví vůbec uznaných

*) Ordo expositionis et repositionis ss. Sacramenti per annum; pg. 96
*) nstructio synodalis de cultu ss. Sacramenti ep. 1. I.

Skočdopole, PastorálkaII. 12
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a schválemých.Obyčejně pak záleží v nešporách neliturgických
anebo v litaniich.

a. Neliturgické mešpory jsou dvojí. Jedny konají se tím
způsobem, že po modlitbě o vel. svátosti počínají se na choru
zpívati některé litanie zpěvem figurálním a s průvodem hudby;
lid modli se po tichu a podobně také kněz, jenž sedi na straně
epištoly u oltáře. Když byl chor dokončil, kráčí kněz k oltáři
a tu zpívá v řeči latinské antifonu a modlitbu, jež připadá
k tomu formuláři, podle něhož na choru zpíváno bylo.

Jiný druh neliturgických nešpor jest, že lid všecken spolu
s chorem zpívá v obecné řeči nešpory, jak dle kalendaria při
padají na jistou neděli anebo svátek; také kněz říká modlitbu
denní v jazyku obecném. Formuláře nalézají se v kancionálu,

Ješ vydalo Dědictví svatojanské; potom vydány jsou též o soběvlášť *). Vydáni nešpor v řeči obecné sluší považovati za věc
dobrou a vítanou; neniťtnemožno konati je téměř všude a takto
v odpolední služby boží libeznou rozmanitosť uvésti, je zvele
biti a pobožnosť lidu zvýšiti. „Hlas varhan“ vydaný týmže
Dědictvim, podává ředitelům choru dokonalé navedení, jak
žalmy a zpěvy nešpor doprovázeti. Sebválení, jehož se tomuto
způsobu odpolední pobožnosti dostalo od biskupů českých, jest
zároveň také svolení jejich. aby všude v obyčej vcházela **).
Vedle rozhodnutí S. R. C. 29. pros. 1884 dovoleno jest nešpory
slavné, ježto za pobožnosť lidu v neděle a svátky odbývají,
bráti z jiného nežli denního officia, na př. kdykoli ovelebné
svátosti, o Panně Marii.

b) Jsou-li obsahem odpolední pobožnosti lťamie, uživá se

střídavě pouze trojich, totiž „o všech svatých“, „loretánských“,
„0 jménu Ježiš“ ; první dvoje zajisté mají approbaci apoštolské
stolice, litanie o jménu Ježiš obyčejně pokládají se za appro
bované k veřejným pobožnostem a v našich krajinách již od
dávna „se jich užívá při odpoledních službách božích ***).

*) Nešpory čili večerní pobožnosť církevní o nedělích a slavnostech
Páně, též o svátcích Svatých a Světic božích. Sestavil Vincenc Bradáč.

+) Srovn. Ord. list buděj. 1864 str. 54.
+) O litaniích vyhlásila S. Congr. Off. 18. dubna 1860: „Litaniae omnes,

praeter antiguissimas et communes, guaein Breviariis, Missalibus,Pontificalibus
et Ritualibus continentur, et praeter litanias de B. V. Maria, guae in sacra
aede Lauretana decantari solent, non edantur sine revisione et approbatione
Ordinarii, nec publice in Ecelesiis, publicis oratoriis et processionibus reciten
tur absgue licentia et approbatione s. rituum Congregationis.“ — Lev XIII.
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Kromě těchto nesluší duchovnímu správci konati nařízené od
polední služby boží podle formulářů jiných litanií, ani přidá
vatl k povoleným některá jména aneb některé prosby; avšak
nezakazuje se přibrati po modlitbách k litaniím připojených
ještě některé jiné na př. církevní modlitbu toho dne nebo
modlitby ve zvláštních potřebách.

V zemích mocnářství rakouského povoleno jest dekretem
kongregace ritů od 10. února 1860 a dle nařizení biskupů jsou
duchovní správci povinni, kdykoli veřejně s lidem říkají lita
nie o všech svatých, po Y. „Abys náměstka apoštolského“
vložiti Y. „Abys cisaře a krale našeho N. chrániti ráčil“ (K.
Tě prosíme —), ve vzýváních pak po W. za papeže vložiti:
„Modleme se za císaře a krále našeho N.“; v modlitbách ko
nečně po modlitbě za papeže modlitbu obyčejnou za mocnáře.

Kromě litanií a neliturgických nešpor lze za odpolední
pobožnosť konati také modlitbu růžencovou anebo jiné skrze
stolici apoštolskou approbované.

V.Procesi theoforická; slavnost božího Těla.

Procesi theoforická jsou ta, o kterých nosi kněz velebnou
svátosť v monstranci buďto jen po chrámě aneb kromě chrámu.
O těchto průvodech nositi též obrazy neb ostatky svatých
není vůbec dovoleno; děje-li se tak přece po dávném obyčeji
nebo. ze zvláštního povolení, náleží o to se postarati, aby ne
byly na blízku vel, svátosti *).

Nejslavnější ze všech jest procesí o slavnosti božiho Těla
nařizené vůbec od Urbana IV. r. 1264. Význam jeho jest vý
znam všech veřejných průvodů s vel. svátosti, liturgický řád
pak ustanovený na tento den jest norma pro všecky průvody
theoforické vůbec a protož i náleží šetřiti ho vždycky, pokud
možná (kromě zastávek u čtyř oltářů).

Průvod o božím Těle (a každý průvod theofor.) jest dle
významu svého: a) Slavné a veřejné vyznání katolické víry ve

povolil 16. ledna 1886 odpustky 300 dní věřícím, kteříž nábožně a srdcem
skroušeným říkají litanie o jménu Ježíš; odpustky tyto lze jednou za den
získati a také duším v očistci přivlastniti. Litanie, kterým odpustky tyto
platí, jsou ty o jménu Ježíš, kteréž nalézají se v českém Manuale rituum
od r. 1873.

*) S. R. C. 20. pros. 1628.
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svátost oltářní, vitězoslavné osvědčení pevné naděje k Tomu,
kterýž s námi přebývá, nejvroucnější projev lásky a uctivosti,
kterouž církev chová k Pánu svému. b) Vítězosláva cirkve ka
tolické, kteráž se tuto před věřícími, nevěřicími a bludaři ob
jevuje ve svojí velebnosti a sile, v plesání a radování, skutkem
oznamujic, že Kristus přebývá v ní a že veškeru svatost údů
svých a veškeré vítězství nad nepřátely jemu děkovati má.
c) Veřejné děkování za milosti, kterých svátosť ta věřícím udě
luje, smíření a odprošemí za urážky, kteréž ji lehkomyslnosť
a nevěra činí. d) Veřejné osvědčení lásky Spasitele a nejvyš
šiho pastýře, kterýž opoušti stánek svůj na oltáři, aby se vice
přiblížil k srdcím a příbytkům lidským, žádaje naplniti je po
žehnánim a všecku nepravosť zapuditi zvláště z mist těch,
kteráž posvěcena byla přítomnosti jeho.

Při každém průvodu theoforickém, nejvíce pak o slav
nosti božiho Těla náleži netoliko chrámy co nejvíce možná
ozdobiti, ale i cesty, kterými se průvod béře, vyčistiti, domy
podle cest koberci, obrazy, zelenými ratolestmi okrášliti*).
V cirkevní provincii české a ve mnohých jiných zachovávají
se při průvodu tomto někteří obyčejové, o kterých rituál římský
sice zminky nečiní, kteříž ale potvrzení od apoštolské stolice
došli.

Vedle ritu v Čechách a v sousedních zemích platného
vzdělávají se oltářové na čtyřech mistech ke čtyřem stranám
světa obrácení a čistými korporály postření **).

O mši předcházející konsekruji se dvě hostie, z nichž jednu
kněz po přijímání sv. krve do monstrance vkládá; monstrance
na čistém korporálu postavená a bílým závojem zastřená zů
stává na oltáři až do ukončení mše, a protož i kněz kolikráte
koli ku středu oltáře přistupuje aneb odtud odchází, ma jedno
koleno kleká. — Když byl dokonal mši, snímá závoj s mon
strance a postaviv ji na místo kalicha mešního, odkládá ka
sulu, béře pluviál bilé barvy a pokleknuv na stupni nejnižším,
třikráte okuřuje vel. svátosť.

Nésti vel. svátosť v průvodu náleží tomu knězi, kterýž
předcházející mši sloužil; jediné biskup může nésti svátost,

*) Rit. Rom. de Process. in festo ss. Corporis Christi.
**) Manuale rituum str. 314. Instr. Synod. str. 91.
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třeba by jiný kněz byl mešní oběť konal*). Kde více kněží
jest, náleži čestná ta služba tomu, kterýž v důstojnosti před
chází ostatní.

Po incensaci klade se celebrantovi velum na ramena, kterýž
maje obě ruce jim pokryté vstupuje k oltáři a uctivě béře
monstranci (buďto kleče z rukou diakona, nebo sám); drže ji
před obličejem, obrací se k lidu a sestupuje od oltáře pod bal
dachyn; v tu chvili počíná se hymnus „Pange lingua.“ Kde
kněží několik při chrámu jest, předcházejí celebranta dva s kadi
telnami, na polo obráceni jsouce k vel. svátosti a okuřujice jl;
nedostává-li se kněží, konají to ministranti (anebo jeden pouze).
Při každém ze čtyř oltářů dělá se zastávka. Velebnosť krásné
slavnosti žádá toho, aby oltářovéskvostně ozdobeni byli, jmeno
vitě obrazy svatých a květinami. Prvenežli kněžstvo k jedno
tlivým oltářům dojde, zažžiná se na nich aspoň 12 svící vos
kových; přijda k oltaři, stavi monstranci na rozestřený kor
porál a sestoupiv okuřuje ji. Když předepsaný zpěv dokonán
jest, říká jeden z kněží (anebo sám celebrant, neni-li kněží
jiných mimo něho) modlitbu „Munda cor meum“ a žádá po
žehnání jako před evangeliem při mši a potom zpivá evange
lium. Polibiv knihu jako při mši po přečteném evangeliu a přijav
poctu incensace, kleká celebrant mnaobě kolena, potom dole
naproti monstranci stoje zpívá dle předpisů rituálu a po in
censaci uděluje požehnání. Hned potom zase počiná se hymnus
„Pange lingua“ a průvod béře se k oltáři následujícímu. Jako
u prvního, tak u všech ostatních oltářů se děje. Po uděleném
požehnání při oltáři čtvrtém intonuje celebrant chvalozpěv „Te
Deum laudamus“ a pak béře se ku chrámu; po cestě pokra
čuji zpěváci ve chvalozpěvu. Ve chrámě staví monstranci na
oltář, incensuje a po ukončeném chvalozpěvu říká modlitbu
obyčejnou, po kteréž následuje pokračování hymnu až dokonce,
pak modlitba o vel. svátosti a požehnání, po kterém se mon
strance užavirá ve svatostánek.

Kromě slavnosti božího Těla konají se, ač nikoli všude,
theoforické průvody ještě: a) V poslední den oktávu této slav
nosti a v neděli mezi oktávem při kostelích filiálnich; průvod
tento řídí se týmiž pravidly, jako průvod při závěru pobožnosti
čtyřicetihodinné. b) Když se vel. svátost k nemocnému nese
slavně, jako v některých krajinách katolického světa jest oby

*) Podobný zákon platí o svěcení světel na hromice a ratolestí. na
květnou neděli.
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na první den pobožnosti čtyřicethodinné ta mše, po které se
čej. c) Na počátku a při závěru pobožnosti čtyřicetibodinné.
dď)Na bilou sobotu večer, — slavné vzkříšení Páně. e) Na po
čátku pobožnosti bratrstva věčného uctění vel. svátosti, jak
v některých diecésích anebo jenom na některých osadách o
becná anebo zvláštní statuta předpisuji.

Aby pak průvody theoforické pro časté jich konání ne
ovšedněly aneb libovolným zaváděním obřadů nepozbývaly
slavné svoji velebnosti, nařizuje cirk. sněm provincie pražské,
aby uvnitř anebo vně chrámu nebyly konány v jiné dni, nežli
které k tomu jsou ustanoveny předpisem rituálu římského a pro
vinciálního; když by kromě toho ještě jindy měly se konati,
třeba jest biskupovi předložiti důležitou ktomu příčinu a žádati
za povolení jeho *).

VI.Mše před vystavenou vel. svátosti.

Jako výstava vel. svátosti vůbec, tak i mše před vysta
venou (missae coram Sanotissimo) konaji se buďto že obecným
indultem povoleny jsou anebo k nařízení biskupovu, také po
dávném obyčeji a ze závazků fundačnich.

Pokud nepřekážejí určité zákony diecésní, volno jest zů.
stávati při starobylém a dosti rozšiřeném obyčeji, dle něhož
na větší svátky se vystavuje vel. svátost ke slavné mši (k vel
kým službám božím). V diecési pražské a budějovické zakázány
jsou synodálními statuty (od r. 1863.) všecky mše před vysta
venou velebnou svátosti, kromě oktávu božího Těla, prvého
aneb i posledního dne pobožnosti čtyřicetihodinné a pobožnosti
bratrstva věčného uctění svátosti oltářní. Celý oktáv božího Těla
dovoluje se v každém chrámu jedna mše slavná nebo zpívaná,

*) Cone. Prag. Tit. IV. c. 4. str. 130. Odpustky se svatkem božiho Těla
spojené json: 1. 200 dní o vigilii všem, kdo se skroušeně zpovídají, postí se
anebo jiný dobrý skutek dle rady zpovědníka konají; 2. 400 dní o svátku
samém, kdo skroušeně se zpovídají a nábožně obcují buďto prvním nebo dru
hým nešporám, hodinkám jitřním anebo mši sv. 3. 160 dní v den svátku za
každou z hodinek menších a za kompletář, pakli po skroušené zpovědi ná
božně jim obcuje. 4. 200 dní na každý den oktávu s týmiž podmínkami za
obcování nešporám, hodinkám jitřním a mši. 5. 80 dní v každý den oktávu,
na každou z menších hodinek a na kompletář. 6. 200 dní těm, kteří o sla
vnosti nebo některý den v oktávu vel. svátosť ve procesí provázejí a za pokoj
církve se modlí; při knězi žádá se nad to ještě, aby mši nábožně sloužil, při
laikovi, aby nábožně přijal vel. svátosť. (Beringer, Die Ablásse, 9. vyd. str. 256.
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výstava počíná (missa expositionis) a na dem pobožnosti dra
trstva věčného uctění jediné ta, po kteréž výstava jenom na
půl dne určená se dokonává (missa repositionis)*“).

Mše před vystavenou vel. svátosti se může sloužiti také
o slavnosti mejsv. srdce Ježíšova, jakož vysvítá z dekretu (S. R.
C. 28. června 1889), kterým Lev XIII. těm, kdož dne toho při
tomni jsou církevní bohoslužbě konané před vystavenou svá
tosti, povoluje tytéž odpustky, kterých mnabyt:lze o slavnosti
a za oktávu božího Těla. (Viz poznámku při článku V o pro
cesich theoforických str. 182. a při článku VIII. o bratrstvech
k uctění vel. svátosti). Mše tato neni votivná, a poněvadž jest
„de eodeia,“ opoušti kommem. o vel. svátosti.

Že na oltářivýstavy jenom jedna mše býti může, jest zákon
vůbec platný a připoušti se výjimka jen v tom případě, že
by ve chrámu nebylo více oltářů. (Viz str. 168.)

Mše ma počátku pobožnosti 4Ohodinné**) náleži ku privi
legovaným ex indulto generali (viz str. (9.), jest-li aspoň
zpivaná ***). Vymezenédni jsou všecky svátky a neděle I. a II.
tř., privilegované forie, oktáv zjevení Páně, velikonoc a letnio,
vigilie vánoční a velikonoční. Připadá-li počátek pobožnosti
a výstavy na některý z těchto dnů vymezených, přidává se
ku denní mši kollekta o vel. svátosti a zavírá se společně
s kollektou denni; neslouži-li se konvenímí mše v tom chrámě,
následují po kollektě o vel. svátosti ještě ostatní v direktáři
předepsané orace s druhým závěrem. — Připadá-li počátek po
božnosti čtyřicetihodinné v oktáv božího Těla na den některého
svátku (missa de Sancto) 'a slouži-li se v chrámě denni „nše
z povinnosti), héře se v den svobodný votivná o vel. svátosti,
a tedy bez sekvence; neslouži-li se denní mše z povinnosti, při
bíraji se orace z direktáře. Klade-lt direktář de die infra octavam,
slouží se 1 votivná dle direktáře. — Druhý a každý násle
dujicí den mohla by za výstavy votivná mše o vel. svátosti
býti jenom, dovoleny-li vůbec votivné mše soukromé 1+).

*) Po dávném obyčeji nebo z fundačních závazků mohou mše před vy
stavenou svátostí dále trvati, pakli po roce J863 dosaženo výslovného povo
lení biskupova.

“*) Při této se konsekruje hostie ku výstavě podobně jako ku procesí
na den božího Těla. (Instr. synod. c. II. n. 5.)

") Ku privilegovaným náleží také missa repositionis na konci této po
božnosti, avšak ta neslouží se v církevní provincii české, (Viz str. 170.)

+) Viz str. 75. sub 1.
+%) Viz str. 74.
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Stran kommemorace o vel. svátosti při mších, ostatních
v době čtyřicetihodinné pobožnosti rozeznávati jest, slouži-li se
na oltáři výstavy nebo na jiném. „Na oltáři výstavy plati pro
každou mši slavnou (zpivanou) totéž pravidlo. které o missa
expositionis, když není dovolena mše votivná. Slouži-li se mše
slavná (zpívaná) ma oltáři jiném, béře se kommemorace o vel.
svátosti každý den dvojný (duplex majus neb minus) a dvojného
měší, neni-li polodvojný privilegovaný, a tedy béře se i v ne
děle polodvojné I. a IH. třidy; ve dni dvojného vyšší opomiji
se. — O čiché mši plati toto pravidlo (o mši slavné na oltáři
jiném), nechať na oltáři výstavy anebo na jiném se slouží. —
Kommemorace o vel. svátosti připojuje se vždy ku kollektě
denní a s touto se zavirá společně; ostatní v direktáři položené
potom následuji.

Nedéje-li se výstava k pobožnosti čtyřicetihodinné, ale za
jinou příčinou, béře se ve mši na oltáři výstavy (a ve mši, za
které se konsekruje hostie ku procesí nebo výstavě) kommemoraceovel.svátosti,jakýbykolisvátekpřipadal© Vedni
dvojné I. a II. tř., nepřipadají-li dle direktáře některé komme
morace, v neděli květnou, o vigilii vánoční a svatodušní zavírá
se kommem. o vel. svátosti společně s kollektou denní; jinak
plati vůbec pravidlo, že kommem. o vel. svátosti se klade na
místo posleúní a společně se zavirá s těmi, které direktář po
denní kollektě klade; předepsána-li v diecési collecta imperata
(anebo kněz přidává modlitbu proprio motu), jest tato na mistě
posledním.

Slouží-li se za výstavy kromě 40hodinné pobožnosti mše
zpivaná nebo tichá na jiném olťáři, není kommem. o vel. svá
tosti nařizena a zanecháno jest dobré vůli kněze, chce-li ji
vziti ve dni takové, v kteréž ji bráti náleží při oltáři výstavy.

2. Při mších před vystavenou vel. svátostí šetřiti jest
kromě předpisů o formuláři a kommemoraci ještě pravidel, ježto
se táhnou zejména ku poklonám a, jest-li mše slavná, ke způ
sobu incensace.

Obecná rubrika misálu (in Coena Domini) praví, že kněz
kleká, kdykoli přistupuje k prostředku oltáře anebo odtud
odcházi, anebo mimo vel. svátost jde. Rubrika tato plati vůbec
o každé mši před vystavenou svátosti.

Slouži-li kněz před svátosti, vystavenou již dřive, nežli
se mše počala. snímá pozastaviv se a posluhovateli birret ode
vzdává, jakmile došel mista, odkud vel. svátost vidi; přijda
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k oltáři kleká před nejnižším stupněm na obě kolena a sklání
hlavu.

Když k oltáři byl vstoupil a kalich ke straně evangelia
postavil, kleká na jedno koleno, a podobně když odchází po
upravení kalicha k misálu a když odtud se navrátil, aby sestu
poval. Před každým sestoupením uchyluje se prve od prostředka
ke straně evangelia a odtud sestupuje hledě ku straně epištoly,
aby nebyl zády obrácen k velebné svátosti.

Sestoupiv k modlitbě stupňové kleká na obě kolena a
podobně po Oremus, nežli k oltáři vstoupá. Když po stupňové
modlitbě vstoupil ku prostředku oltáře, kleká na jedno ko
leno, a tak dělá po každé, než od prostředka odchází anebo
tam došel.

Incensace při slavné mši děje se k Introitu a k Offertoriu
nejprve vystavené svátosti, kterouž celebrant okuřuje kleče na
svrchním stupni oltáře,

Před každým obrácenim k lidu libá oltář, potom kleká a
ku straně evangelia ustoupiv obraci se jenom na polo, bledě
ku straně epištolý; když byl řekl „Dominus vobiscum“ (a „O
rate fratres“ a na konci „Benedicat vos“) obrací se k oltáři
na levo, a tedy vždy obličejem k oltáři.

Jest- řikati Credo, kleká prve nežli je počíná. Taktéž
kleká po obětování hostie, nežli odstupuje, aby naléval vina;
k Lavabo sestupuje až dolů na levo, aniž by se obrátil zády
k oltáři, a ruce umývaje hledi k lidu tak, aby tvař jeho také
k oltáři obrácena byla.

Když byl po přijímání přijal purifikaci, kleká a vzav
potom kalich odstupuje na stranu epištoly, kdež děje seabluce
a potom kalich státi zůstává; přistoupiv zase do prostředka a
pokleknuv béře kalich a pije abluci.

Když na konci dává požehnaní, kleká po slovech „Bene
dicat vos omnipotens Deus“, ustupuje ku straně evangelia, a
když byl požehnání udělil, nevrací se do prostřed oltáře a
jde ku čtení evangelia posledního ; jest-li čistil evangelium „In
principio“, nedělá se křiž na oltáři, ale na tabulce kánonové,
stojí-li monstrance na mense; ovšem ale žehná sebe, a čte-li se
evangelium z misálu, dělá kříž na tomto, jak obyčejně.

Při slovech „Verbum caro factum est“ klekaje obraci oči
k vystavené svátosti.
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Zůstáva-li svatosť vystavena ještě po mši, pokrývá kněz
odcházeje hlavu birretem až když došel na misto, odkud již
není vel. svátosti viděti.

O slavné mši sassistenci nelibá selžička a kaditelna, když
podávají se celebrantovi, ani ruka jeho*).

VII.Svátostné požehnání.

Obyčej, udělovati požehnání velebnou svátosti, povstal
teprve asi ve stoleti 15.; liturgické knihy pro celou cirkev
platné nic určitého neobsahují, kdy a jak často se požehnání
toho uděluje. Instrukce Klementa XI. a rituál římský**) zmi
ňuje o něm jen před uložením velebné svátosti po výstavě
slavné a po průvodu theoforickém. Vedle obyčeje v krajinách
střední Evropy vůbec rozšířeného uděluje se požehnání toho
velmi často a tak bylo též ve vlasti naší. Sněm provincie
pražské r. 1860. konaný obmezil slavné výstavy a S nimi též
požehnání svátostné. Diecésní synody pražská a budějovická
(1863) určitěji provedly obecné zásady sněmu provinciálního;
duchovenstvo obou těchto diecésí vázáno jest tedy určitými
statuty diecésními. Kde však takových neni, zůstává ducho
venstvo při dávném obyčeji. Upravení tohoto úkonu posvátného
náleži, jako všeliká bližší ustanoveni o veřejné poctě velebné
svátosti, v obor zákonodárné moci biskupské.

Vedle zákonů platných v diecési pražské a budějovické
povoleno jest udělovati svátostného požehnání: 1. při theofo
rických průvodech a při veřejné výstavě slavné a obyčejné,
2. po mši svaté.

1. Oprůvodech theoforických vůbec dává se požehnání jenom
jednou, a sice až po dokonaných ve chrámě pobožnostech, nežli
se monstrance do svatostánku postaví. Při průvodu na bočiTělo
dává se požehnání pětkráte, a sice u každého ze čtyř pod
širým nebem vystavených oltářů jednou a potomještě v chrámě
před uschováním monstrance.

bw
O průvodech, kdy přenaši se velebná svátost na zelený

čtvrtek do tabernakula oltáře vedlejšiho a na veliký pátek
do hrobu božího, neuděluje se požehnání.

*) Gardellini u výkladu instrukce Klementovy.
**) De processione in festo Corporis Christi; rubrica ad finem.
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O veřejné výstavě obyčejné 1 slavné uděluje se požehnání
svátostného jenom jednou, na závěrek před uložením velebné
svátosti; spojena-li výstava s procesím, nedává se požehnání
po procesi, leč by toto až na konec pobožnosti se konalo a
vlastní jeji závěrek bylo (na př. na konec pobožnosti čtyřiceti
hodinné). Na veliký pátek neuděluje se požehnání, když se na
večer monstrance ukládá.

Po výstavě soukromé lze vyjmouti ciborium a dáti pože
hnání shromážděným, kde tak obyčejno jest; biskup může totéž
povoliti kongregacim (spolkům nábožným), žádaji-li toho. Při
modlitbě růžencové v měsíci říjnu může býti soukromá vý
stava a ku konci se dáti požehnání velebnou svátosti *).

Dle obyčeje v naši vlasti rozšířeného uděluje kněz pože
hnáni svátostného, když mesa velebnou svátosť k memocnému
potkává na cestě lidi (mnohé nebo jednotlivé), kteří klečice
velebné svátosti se klaněji. Poněvadž obyčej tento není nověj
šimi statuty zapovězen, volno jest zachovávati jej **).

2. Po mši svaté uděluje se požehnání ciboriem, byla-li
tichá, monstranci, byla-li zpívaná. Jest pak dovoleno udělovati
požehnání: a) v neděli a v zasvěcený svátek po ranni tiché mši
farní nebo konventní a po zpívané mši (velké služby boži).
Vedle toho tedy může se v každém chrámu, kdež v neděli a
ve svátek aspoň dvě mše jsou, požehnání udělovati dvakráte
při dopoledních slučbách božích. b) Všedního dne může se udě
lovati požehnání ciboriem po -té mši, která v jistou hodinu a
za většiho účastenství lidu se koná a mše hlavní (missa prin
cipalis), také farní nebo konventní mše se nazývá. Slouži-li se
všedního dne v jistém chrámu zpívaná mšeza příčinou slavnosti
chrámové (patrocinium ecclesiae) nebo jiné mimořádné slavnosti,
může se také po této mši udělovatl požehnání (monstranci),
třeba by již prve se bylo dávalo po hlavní mši. Podobně do
voluje se požehnání (podruhé), když se kromě hlavní mše slouží
ještě jiná za nějaké společenstvonebo bratrstvo ***), nebo mše pro
ditky školní. Po jitřní o vánocích nesmi se udělovati požehnání
velebnou svátosti +).

*) S. R. Č. 4. února 1887.
+**)Srovn. Časop. katol. duchov. r. 1865. str. 408.
o) Statut synody pražské a budějovické od r. 1863. „De cultu sanctis

simi sacramenti.“
T) S. R. C. 2. srpna 1692.
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Ritus předepsaný pro tento svatý úkon jest: Uděluje-li
kněz požehnání svátostného ve chrámě neb o průvodech mon
stranci, předchází vždy okuřováná*); žehná-li ciboriem, jest
incensace nařízena jenom při veřejné výstavě obyčejné (odpo
lední služby boži)**); pokaždé jest před požehnáním (po pisni)
říkati nebo zpívati nápověď a modlitbu o velebné svátosti v řeči
latinské a vziti na ramena bilé velum ***).

Maje již požehnání udělovati vstupuje samoten k oltáři a
sám béře monstranci nebo ciborium do rukou. Žehnaje dělá
posvátnou nádobou kříž a táhna od levice k pravici obraci se
na pravo, když ciboriem žehná; když pak monstranci, stahuje
po označení kříže ještě jednou k prsoum a potom teprve na
pravo se obraci.

Byla-li mše nebo byly nešpory s asistenci, béře celebrant,
kleče na svrchním stupni oltáře, monstranci z rukou diakona.

Vyjiímá-li se z tabernakula monstrance nebo ciborium, jen
aby se dalo požehnání, nestaví sena trůn, ale vždyjenom naoltář.

VIII.Bratrstva k uctění velebné svátosti.

Úcta velebné svátosti koná se a rozšiřuje se, kromě litur
gických pobožnosti, skrze četná bratrstva, jejichž údové pravi
delně vykonávají určité modlitby a jiné stanovami předepsané
dobré skutky, aby také kromě chrámův a řádných shromážděni
bohoslužebných dnem 1 noci obraceli nábožnou mysl k tajem
ství eucharistickému. K bratrským pobožnostem o svátosti ol
tářní druží se pobožnosti o nejsv. srdci Páně, jehož křesťanu
nelze oddělovati od tajemství těla Kristova na oltářích ka
tolických.

Z bratrstev uctění velebné svátosti za účel majících nej
vice rozšířena jsou: Aroibratrstvo nejsvětější svátosti, arcibra
trstvo věčné úcty a dilo lásky pro chudé kostely, arcibra
trstvo věčné úcty svátosti pod ochranou sv. Benedikta na

*) Instr. synod. c. I. B. I.
**) Omissio incensationis conformior estecel. praxi in benedictione cum

S. pyxide, reguiritur autem omnino, si impertitur benedictio cum ostensorio.
(S. R. C. 11. září 1870.)

*e*) Aby tímto velem zahaleno bylo též ciborium, když dává se požehnání,
nařizuje S. R. C. 23. února 1839.
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útěchu duší v očistoi *), bratrstvo nejsv. srdce Ježíšova, apoštolát
modlitby, arcibratrstvo naši Paní nejsv. srdce a j. v.

Arcibratrstvo mejsv. svátosti založeno v Říměr. 1539. za tím
účelem, aby členové přispivali k důstojnému chováni velebné svá
tosti v kostelích římských, aby provázeli kněze svátost k nemoc
ným nesoucího, a vůbec prokazovali a rozmáhali úctu svátosti
oltářní. Pavel III. potvrdil bratrstvo bullou ze dne 30. listop.
1539, povýšil je za arcibratrstvo, nadal hojnými odpustky a
privileji, ustanoviv zároveň, aby všecka téhož jména bratrstva
týchž milosti účastna byla, aniž byjim třeba bylo připojiti se
k aroibratrstvu řimskému ve chrámě S. Maria sopra Minerva **).

Toto bratrstvo velice rozšířilo se v zemích evropských a
působilo zdárně na obranu viry katolické a k navrácení po
bloudilých do pravé cirkve. Zejména v Čechách založeny četné
odnože jeho, když po bitvě na Bilé Hoře v kongregacich ma
rianských a později po válce třicetileté s úsilím pracováno o
protireformaci katolické ***). — Bratrstva nejsvětější svátosti
v Rakousku násilně potlačena za vlády císaře Josefa II., avšak
po roce 1848. počala obživovati znova. Roku 1859. zavedl je
biskup Jan Valerian Jirsik v celé diecési budějovické tim
způsobem, že každý den do roka na jednotlivých osadách se
koná uctění svátosti slavně vystavené, podle předpisů daných
v Ordin. listě r. 1859. č. 10. Připadá-li den osadě určený na
neděli nebo zasvěcený svátek, spravuje se duchovenstvo, hledic
ku kázani a mši, podrobným ustanovením synodalní instrukce
od r. 1863. — Po mši sv., při kteréž konsekruje se hostie k vý
stavě, koná se procesí kolem kostela. Na které osadě trvá vý
stava toliko dopoledne, může se ukončiti mši před vystavenou
svátosti (missa repositionis); tato však není votivná a protož
1 neplati o ní pravidla výše položená omších za výstavy slavné.
— Kromě společné pobožnosti této povinni jsou věřící, kteři
do bratrstva se zapsati dali, svátost oltářní za každou přileži
tosti pokorně otiti, ji častěji navštěvovati, pokud možná i vše
dniho dne mši slyšeti, častěji přijimati péči o to miti, aby
nikdo svátosti touto nezaopatřen neumřel, průvodů theofori

*) O tomto jedná kniha „Svatostánek a očistec“ od P. Amanda Webera
vydaná v Brně 1888 nákladem knihtiskárny benediktinské.

**) Beringer, die Ablásse, ihr Wesen und Gebrauch str. 637.
***) Katolická reformace a Marianská družina v Čechách. Sepsal P. Josef

-Svoboda. S. J. V Praze 1888.

©
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ckých se účastniti, kněze k nemocnému svátost nesoucího do
provázeti, skrovnými dary na zvelebení chrámu přispivati.

Arcibratrstvo věčné úcty a dílo lásky pro chudé kostely
(confraternitas adorationis perpetuae ss. Sacramenti) vzalo svůj
počátek v Bruselu. Anna de Meeůs r. 1848. založila spolek,
jemuž postaveno za účel, spojovati úctu k velebné svátosti
s pracemi pro chudé kostely. Biskupové belgičti schvalovali a
podporovali novou jednotu; ž té brzy se vytvořilo náboženské
společenstvo „Sester věčné úcty ,“ kteréž rychle se rozšířilo a
dekretem sboru pro záležitosti biskupův a řeholi dne 8. dubna
1872 církevní approbace dosáhlo. Původní spolek bruselský,
s kterýmě nová kongregace v nejužším spojení zůstala, povýšen
byl r. 1853. za arcibratrstvo pro Belgii. I kromě Belgie rozši
řoval se tento spolek a mnohé odnože nabyly práv arcibratrstva.
Když kongregace Sester věčné úcty také v Římě se usadila,
přeloženo tam i přední sidlo arcibratrstva (r. 1879.) a dáno mu
právo, přivtělovati sobě bratrstva téhož jména iúčelu po všem
světě katolickém a činiti je účastna všech odpustků, kterými
samo jest nadáno *).

To bratrstvo zavedeno v Čechách r. 1865. za podnětem
arcibiskupa kardinála knižete ze Schwarzenbergů a rozšířilo
se po celé vlasti přičiněním ostatnich biskupů. Zvláštní sbor
ženský v Praze podjal se úlohy, pečovati o správné hotovení
paramentů a podělovati chudé kostely. Roku 1882. přivtěleno to
bratrstvo k arcibratrstvu římskému a sidlem jeho jmenován
metropolitní chrám sv Vita v Praze**).

Bratrstvo nejsv. srdce Páně má za účel božské srdce Je
žišovo ctiti, lásku jeho láskou spláceti, jemu za ustanovení ve
lebné svátosti stále děkovati, za chladnosť, nevděk a urážky,
kterými se mu spláci jeho láska, náhradu činiti. Arcibratrstvo
nadané hojnými odpustky nalézá se v Římě a přivtěluje bra
trstva téhož jména, byla-li kanonicky zřízena***).

Původ bratrstva toho souvisí se zjeveními, kterých účastna
byla Markéta Maria Alacogue (ve francouzské diecési autunské,
+ r. 1690.). Roku 1875. slavena dvěstěletá památka prvých po

*) Beringer 1. c. str. 641.
**) Přivtělovací listina 1 seznam odpustků v Ord. listě buděj. 1882 str.

08. a sld. R. 1888. oddělila se odnož diecése budějovické od hlavní jednoty
pražské, za samostatnou se ustanovila (Ord. list bud. 1888 str. 13.) a r. 1889.
přivtělena jest k arcibratrstvu římskému. (Ord. list bud. 1889. str. 29.)

++) Beringer I. c. str. 665.
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čátků pobožnosti o srdci Ježišovu; za timto podnětem zasvětil
Pius IX. všecku cirkev nejsv. srdci Páně. — Dekretem sboru
obřadového 28. června 1889 prohlásil Lev XIII. svátek nejsv.
srdce za dvojný I. třídy bez oktávu. Zároveň ustanovil, aby
se, jako posaváde, světil (jenom in choro) v pátek po oktávu
božího Těla; připadl-li by na tento den svátek Jana Křtitele,
apoštolů Petra 1 Pavla, nebo jiný téhož ritu, na př. kostelního
titulu nebo výroční den posvěcení chramu, přeložil by se svátek
nejsv. srdce na den následující.

Ve všech kostelích a kaplich, kdež koná se v den svátku
bohoslužba před vystavenou svátosti, mohou účastnici, kněží 1
laikové, týchž odpustků nabyti, které povoleny jsou ku slav
nosti a oktávu božího Těla*).

Dekretem dotčeným povoluje se také na první pátek kaž
dého měsice voťivná mše o srdci Páně zpívaná nebo tichá v těch
kostelích a veřejných i soukromých kaplích, kdež po dosa
ženém schválení biskupském v čas dopolední téhož dne se ko
nají pobožnosti na uctěni srdce Ježišova. Vymezenédm jsou
jenom svátky Páně vůbec, všecky svátky dvojné I. třídy, pri
vilegované ferie, oktávy a vigilie, připadá-li z těchto dnů ně
který na první pátek měsice.

Apošťolát modlitby má svůj základ u víře katolického kře
sťana, že Ježiš Kristus, věčný velekněz a prostředník „vždycky
živ jest k orodování za nás“ **); že ustavičná tato modlitba
božského srdce v nebi a na oltářích čeli ku spáse duší, nápravě
hříšníků, zachování nevinnosti, posile spravedlivých, ochraně
cirkve, slovem ku zachování a rozšíření království božího na
zemi a v srdcích lidských. Jednota apoštolátu modlitby béře
úmysly a zájmy božského srdce Kristova za svéa spolu s ním
a dle přikladu jeho za spásu duší a za církev se modlí. Pod
názvem „Apoštolát modlitby v jednotě se srdcem Ježišovým“
založen spolek r. 1844.; papež Pius IX. potvrdil ho r. 1866. a
nadal odpustky, Lev XITI. dal mu nové stanovy ***).

Arcibratrstvo naší Pamí nejsv. srdce Ječíšova založili v Is
soudunu (franc. diecése Bourges) misionáři srdce Ježíšova; ka
nonicky bylo zřízeno a za arcibratrstvo povýšeno roku 1864.
Všecky kdekoli založené jednoty; téhož jména přivtělují se

v) Viz poznámku na str. 182.
++) Žid. 7, 25.

*ek) Beringer L. c. str. 672.
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k arcibratrstvu issoudunskému, jehož hlavní sidlo od r. 1878.
jest chrám „Naší Pani nejsv. srdce“. — Účel bratrstva toho
jest, ctiti Pannu Marii v jejich poměrech k srdci Ježíšovu a
vyprošovati na srdoi Páně skrze Pannu Marii pomoc ve při
padech těžkých a beznadějných. Takto rovně náleží ke bratr
stvům eucharistickým, jako k marianským*).

$ 84. Pobožnosti na uctění dob vezdejšího života Páně,
muk a smrti jeho.

K pobožnostem na uctění Krista v eucharistii druži se
pobožnosti na uctění čelných dob z jeho života netoliko v li
turgii, ale také hojné pobožnosti soukromě, jako zejména jsou:
na dobu adventní pobožnosť 40 Zdrávasů navržená od Sv.
Kateřiny Sienské; mnadobu vánoční pobožnosť o dvanácti ta
jemstvich života Kristova, pobožnosť jesličková, pobožnosti
o jménu Ježíš a j. v. Nejhojnější a nejvice rozšířeny však jsou
pobožnosti na uctění muk a smrti Páně. Tyto předkem jsou
modlitby a posvátné obřady času svatopostního, zejména v tý
den svatý, pak officia na rozličné doby roku církevního, nej
vice v čas devitníkový a postní položená officia o jednotlivých
momentech Kristova utrpení a jeho smrti, o svatém kříži
a ostatnich mučidlech. Církev tímto způsobem vděčně uvažuje
a soustrastně cti každý téměř krok Ježíšův na cestě ku křiži,
každý jeho vzdech, každé jeho slovo až do chvile, kdy ducha
vypustil.

Vedle formulářův a modliteb liturgických, a větším dilem
po jejich vzoru, zobecněly přemnohé pobožnosti tklivé, kterými
lid věřící obnovuje památku bolestné smrti Spasitelovy, rozjimá
o jeho utrpení a smrti v posvátné soustrasti. K těmto náleží
modlitba každý čtvrtek na památku smrtelné úzkosti Ježišovy
v zahradě gethsemanské, každý pátek ve tři hodiny na památku
smrti jeho, pobožnosti k pěti ranám Krista, o nejsv. krvi jeho
za celý jeden měsíc (červenec), pobožnosti ve bratrstvech nej
dražší krve a nejsv. srdce Páně**), návštěva hrobu božího na
veliký pátek a bilou sobotu, zvláště pobožnost křížové cesty,

*) Jules Chevalier, Le Sacré Coeur de Jesus str. 602; Beringer L. c.
str. 683.

**) Blahověst r. 1889. č. 31.
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pobožnosti na horách olivetských a kalvarských, ku podoben
ství posvátných toho jména míst vyJerusalemě. — Církev po
božnosti takové vždy schvalovala a k nim vzbuzovala, poklá
dajic rozjimání o mukách a smrti Páně za velice působný pro
středek lásky ku Kristu, pravé kajicnosti, útrpné lásky
k bližuimu.

Pobožnosť křížové cesty.

Pouť na mista utrpením a smrti Páně posvěcená brala
se již od nejstarších časů cirkve za skutek veliké pobožnosti
a za pramen hojných milosti, poněvadž pravá skroušenosť, sou
strastné a vděčné rozjímání o mukách a smrti Páně nemohou
nikde mocněji vzbuzeny býti, nežli tu, kdež se člověk i tělesně
nalézá na mistech památných pro dokonání vykupitelského
dila Kristova. Cirkev také podporovala tyto pouti a záhy již
propůjčovala jim hojných odpustků. Zvláště cestu od domu Pi
látova na horu Kalvarii (via Calvariae, vila dolorosa) navště
vovali nábožní poutnici ze všech končin země; od nepamět
ných časů byla ukazována mista, kdež Kristus na křížové cestě
svoji se zastavil. Poněvadž pak vůbec nemnohým bylo možno
skutečně navštiviti ona mista, počala se již v 15. věku ná
vštěva duchovní konati na mistech, kdež křížová cesta jerusa
lemská vyobrazena byla. Nejstarší příklad živého nápodobení
křižové cesty jerusalemské v Evropě pochází asi od blah. Alvara
ze řádu kazatelského na začátku 15. stoleti (7 1420); muž tento
zřidil po návratu svém z Palestiny v klášteře Kordovském
jistý počet kapli, kdež tajemství našeho vykoupení se před
stavovala. Nejhorlivěji nápodobila křížovou cestu jerusalemskou
menší brat svatého Františka (Observanti) ve chrámech klá
šterů svých a v blízkém okolíjejich. Řádu tomuto svěřena
byla stráž hrobu božího r. 1342.; k pobožnostem bratři nále
želo také, že navštěvovali s příchozími poutníky a sami ta
mista, kdež podle ustavičné tradice Pán Ježiš se byl zastavil,
veden jsa na horu Kalvarii. Přemnozí, byvše zase do evrop
ských klášterů nazpět posláni, těžce pohřešovali pobožnosťtkří
žové cesty, a chtějíce ji konati dále, zřizovali vedle klášterů
křižové cesty, co možná podobné k cestě v Jerusalemě. Na
lezše vhodné misto rozdělili je na 14 zastávek a vyzdvihl na
každé kříž anebo kapličku, v kteréž kromě dřevěného křiže
umistili také vyobrazení události na jednotlivých zastávkách

Skočdopole, PastorálkaII. 13
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Kristových. Papež Innocence XI. vyhlásil brevem od 5. záři
1686, že všickni členové řádu františkánského a bratrstev ka
nonicky zřízených ve chrámech tohoto řádu mají za navště
vování zobrazených zastávek cesty křížové dosahovati týchže
odpustků, kterých propůjčila papežská stolice již dříve za ná
vštěvu zastávek v Jerusalemě. Papež Benedikt XIII. ustanovil
bullou od 5. března 1726, aby odpustků těch také ostatní vě
řící docházeli za návštěvu zastávek při chrámech a klášteřich
františkánských. Blahoslavený Leonard a Portu Mauritio, hor
livý kazatel misionářský, dosáhl na Klementu XII. 1731 po
voleni, aby směl zřizovati křižovou cestu kdekoli. Benedikt
XIV. potvrdil znova všech odpustků propůjčených a vzbuzoval
všecky faráře a duchovní správce katolické, aby zaváděli pro
spěšnou pobožnosť tuto na svých osadách.

Odpustky dané na pobožnosť křížové cesty jmenují se
jenom vůbec takto: „Kdo čtrnácte zastávek cesty křížové ná
ležitým způsobem navštěvuje, nabývá všech odpustků, plno
mocných 1 částečných, kteři již prve za osobní návštěvu sv.
mist v Jerusalemě a krom Jerusalema dání byli, a všecky tyto
odpustky lze přímluvou na prospěch duši v očistei obrátiti“ *),
Kongregace odpustková výslovně zapovidá podrobně vyčítati
odpustky ty ústně nebo napisovati je na jednotlivých za
stávkach.

Odpustky plnomocné lze ziskati jenom jednou za den,
častečné i vicekráte**).

Dvě jsou podmínky k dosahování odpustků na pobožnost
křížové cesty povolených :platné (kanonické) vyzdvižení(erectio),
a náležitý způsob pobožnosti této ***),

I. Ku Kanomickému vyezdvičeníkřížové cesty nejprve třeba
jest „sub poena nullitatis“ písemného povolení biskupova kaž
dému chrámu, který biskupské jurisdikci podléhá +), a pak
benedikce skrze kněze k tomu zmocněného.

*) Breve Klementa XII. ze dne 16. ledna 1731; Benedicta XIV. ze dne
30. srpna 1741.

**) S. R. C. 23. září 1883.
ee) Normy o těchto dvou podmínkách vyřčeny jsou v instrukci Klementa

XII. ze dne 3. dubna 1731 a Benedikta XIV. ze dne 10. května 1742. Pius
IX. zrušil dekretem kongregace odpustkové ze dne 14. května 1871 bývalé
ustanovení, že křížová cesta nesmí se zřizovati v kostele jiném, nalézá-li se
v místě klášter a kostel řádu sv. Františka.

T) 9. J. C. 3. srpna 1748 25. září 1841; 21. června 1879.
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Křížová cesta se může zřizovati také v kaplích veřejných,
na hřbitovech a jiných veřejných mistech, na chodbách klá
šterův a v kaplích soukromých, mají-li povolení ke mši; ku zří
zení křižové cesty v soukromých kaplích, kdež není mše po
volena, a v mistnostech obyčejným potřebám sloužících, jako
v jidelnách a ložnicich, třeba jest povolení papežského.

Kromě biskupa třeba jest, aby dal povolení písemné farář
anebo duchovní představený kostela, kláštera, špitála...., kde
křižová cesta se zřizuje. Povolení farářova není třeba místům,
které aspoň skutkem jsou vyňaty z jurisdikce farní, na př. že
správu jejich odevzdal biskup knězi nezávislému na faráři.
K mistům takovým počísti jest i sidla ženských kongregaci,
poněvadž jejich zpovědnici považuji se za duchovní správce
obyvatelak řeholních.

Jest-li křížová cesta na mistě veřejném, může při ni do
cházeti odpustků každý. Nacházi-li se v domě řeholním, mohou
nabývati odpustků všickni domáci a kdo tam chodí na vyučo
vání nebo na určitě pobožnosti; nachazí-li se v domě soukromém
(v domácí kapli), mohou nabývati odpustků mimo ty, kteří
v reskriptě papežském jsou jmenováni, též příbuzní a služeb
nictvo vlastnika.

Zřizuje-li se pod širým nebem, dbáti jest, aby při kostele
nebo jiném posvátném místě první zastávka se počinala a po
dobně i poslední se končila.

www
Právo ku zřizování křížové cesty s odpustky náleži pa

peži a těm kongregacím stolice římské, jež k tomu výslovného
zmocnění nabyly. Po dávném privileji totéž právo přísluší řádu
sv. Františka přisnější observance pod správou generála všeho
řádu sv. Františka (Minister generalis totius Ordinis s. Francisei
regularis observantiae); právo to skutečněvykonávají představení
řádu: generál, provinciálové a kvardiáni, s jich dovolením 1
každý kněz téže řehole, pokud jest oprávněn kázati nebo zpo
vidati. Pouze generál může delegovati kněze cirkevní (světské)
a kněze z jiných řádů nebo kongregaci; jemu přísluší též právo
udělovati moc ke subdelegování; obyčejně uděluje ji biskupům
k jejich žádosti. Vždy však třeba jest ku platnosti, aby plno
mocenství (delegatio, commissio, licentia) dáno bylo pisemně“),

*) Právo subdelegace má toho času biskupský ordinariat budějovický.
— Formule žádosti za kanonické zřízení cesty křížové viz ve přípojku.
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Podstatná podminka ku platnému zřízení jest čtrnáctero
zastávek v nějaké vzdálenosti od sebe*), a to těch, která jsou
v Jerusalemě. Vyobrazení nejsou věc podstatná, ovšem ale 14
křížů dřevěných; tyto se vlastně světl a k nim vážou se od
pustky. Protož 1 nebylo by třeba nového svěcení, když by
obrazové byli obnovení nebo nově zhotoveni, kříže pak již
platně posvěcené k novým obrazům dány byly aspoň s větší
část **). Není nařízeno, aby kříže byly na obrazich; mohouť 1
pod nimi nebo vedle nich na stěně se nalézati. Na jednotlivých
obrazích anebo křížich napisuje se čislo zastávky a tajemství
z Kristova utrpení. — Kříže kovové nejsou dovoleny, ani když
by uvnitř anebo na spodní jejich straně byl ještě kříž dřevěný.

Jest-li aspoň polovice křížů porušena, že zetlely, polámaly
se... neb odňata, přestávají odpustky; stalo-li se takto s menším

počtem křižů (ne přes šest), lze nahraditi je jinými, aniž by
nového svěcení bylo třeba.

Benedikce děje se na tom mistě, kteréž ustanoveno pro
křížovou cestu; zavěsitl je může kdokoli před benedikcí nebo
po ni. Ač výslovně nařízeno není, pokládá se nicméně za lepši,
aby se křížová cesta v kostele a v kapli počínala na levé

straně hlavního oltáře (na straně epištoly) a končila na pravé**““).
Po vykonaném svěcení spisuje se (sub poena nullitatis)

o něm protokol, kterýž chovati jest v archivu; v protokolu
děje se výslovně zminka o plnomocenství světitelově, o svolení
biskupa (a faráře nebo jiného představeného)+).

Dekretem ze dne 31. července 1883 za nepůsobné pro
hlásil (sanavit) Lev XIII. všecky nedostatky (defectus), ježto
se až do té doby u zřizování cest křížových nahodilýy; protož
1 dosahuje křesťan odpustků také na křížových cestách, jichžto
benedikce neplatna byla pro nešetření některých předpisůTT).

Obecné pravidlo předpisuje, aby posvěcená křižová cesta
zůstala na původním svém místě. Zavěšeny-li obrazy (kříže) na
jiná místa v témže kostele (v téže kapli, na téže chodbě) a
jinak rozestaveny, nepozbývají odpustků 1+). Chce-li kdo svě
cenou křižovou cestu přenésti do jiného kostela, vůbec na jiné

*) S. J. C. 28. srpna 1752.
**) 9. J. C. 20. srpna 1844.

*ee) S, J, C. 18. března 1837.
+) 9. J. C. 25. září 1841.

+7) Thalhofer I. c. I. str. 828.
+17) 8. J. C. 20. srpna 1854.
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místo, potřebuje zvláštního povoleni od papeže nebo generála
františkánů (facultas transferendi); jinak by křížová cesta po
zbyla benedikce i odpustků*). Pakli obrazy a křížky jenom
na čas byly odklizeny, poněvadž kostel byl opravován nebo
bilen, nepozbývají odpustků, dány-li potom zase do téhož
chrámu *“).

II. K dosažení odpustků za pobožnosťkřižové cesty třebajest,
aby navštěvovatel byl ve stavu posvěcujicímilosti, aby měl úmysl,
odpustky ziskati, navštívil všecky zastávky bez mravního pře
rušeni (interruptio moralis), při každé rozjimaje umučení Páně.
Odpustků by nedosáhl, kdo by sobě rozdělil návštěvy na ně
kolik dob jednoho dne; avšak nepokládá se za přerušení, když
by člověk po návštěvě několika zastávek mši slyšel, svátosť
pokání neb oltářní přijal a potom dále pokračoval v pobožnosti
křížové cesty.

Rozjímati o utrpení Páně jest povinen každý dle schop
nosti své; podmince této činí se zadost, čte-li někdo nahlas
krátké rozjimání a vzbuzení litosti, ostatní pak poslouchají,
Klanime se tobě..., Otčenáš a Zdrávas společně se modlí a
potom za zpěvu vhodného dále se berou ***). Aby rozjímání při
každé zastávce bylo jiné a jenom k ni se hodilo, neb aby se
užívalo knižky, není nařízeno, jakož vůbec nižádné určité for
muláře nejsou předepsány.

Podminka, pohybovati se od zastavky k zastávce, jen
potud váže, pokud možno ji vyplniti pro množství účastníků;
nelze-li choditi všem, chodí aspoň vůdce od zastávky k za
stávce, ostatní jen obličejem se obracejí v tu stranu a s ním
zároveň pokaždé klekaji a vstávají.

Ku podaným žádostem dává v novějším čase kongregace
odpustková i celým diecésím indult, aby za společného konání
této pobožnosti ani řiditel (předřikavatel) nebyl povinen ob
cházeti zastávky a věřící aby také při soukromé pobožnosti
křižové cesty na jednom mistě zůstali a jen tu ke každé za
stávce poklekali+).

*) S. J. C. 22. srpna 1842.
**) S. R. C. 3. srpna 1842, 10. června 1845.

*) Toto všecko jest, dle vyhlášky S. J. C. 2. června 1838 „de consilio
et consuetudine,“ nikoli „de essentia.“

v) S. J. C. 10. března 1868. ap. Thalhofer str. 829.
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Aby také ti, kdož pro nemoc anebo jinou překážku ne
mohou zastávek cesty křižové navštíviti odpustků na tuto po
božnosť povolených dosahovati mohli, obdržel generál řádu
františkánského plnomocenství od Klementa XIV. (r. 1773.)
pro nemocné, vězně, pocestné... světiti kříže kovovés odpustky
křížové cesty. Ku svěcení tomu oprávněni jsou představení
klášterů řádu františkánského podobně, jako ku svěcení křížové
cesty; kněží cirkevní a jiných řeholi mohou plné moci té sobě
vyžádati na papeži nebo na generálovi Františkánů. Ředitelové
jednoty Dětství Ježíšova maji to právo*). K benedikci posta
čuje žehnání ve způsobě kříže. Odpustků s kříži těmi spojených
mohou nabývati. osoby výše dotčené, pakli kříž jim náležejici
a jim původně daný, ne vypůjčený aneb od někoho již užívaný,
v rukou držice nábožně a skroušeně bez přerušení se modli
20kráte Otčenáš, Zdrávas a Sláva Otci atd. (I4kráte za 14 za
stávek, bkráte na uctění pěti ran Kristových, jednou na úmysl
papežův) **). — Kdo nemůže pro těžkou nemoc podmince za
dost učiniti, nabude odpustků, pakli vzbudí litosť a zvolá: „A
protož tebe prosime, přispěj služebníkům svým, které jsi pře
drahou krví svou vykoupil“ (Te ergo guaesumus, tuis famulis
subveni, guos pretioso sanguine redemisti) ***). Dle indultu
Lva XIII. ze dne 19. ledna 1884 mohou mnozí zároveň od
pustků těch nabyti, jeden-li z nich v rukou drží takový křiž
a všickni společně se modli, jiným ničím se nezaměstnávajíce +).

S 85. Pobožnosti k Panně Warii a svatým.

Úctu svatým vůbec prokazuje cirkev tím způsobem, že
v modlitbách liturgických přimluvý jejich se dovolává, přiklad
a cnosti jejich k následování předkládá životy jejich kladouc
za čtení v hodinkách, soukromé čtení o jejich životě a skutcich
lidu křesťanskému schvalujic za pobožnost velice užitečnou,

*) Viz str. 382. sv. L
*k) 8. J. C. 24. září 1832; 10. září 1859.

***) Breve Pia IX. k generálovi Františkánů ze dne 18. pros. 1877.
+) O křížové cestě jedná obšírně: „Instructio de stationibus s. Viae

Crucis erigendis visitandisgue, in lucem edita auctoritate P. Bernardini a
Portu Romatino, totius Ordinis Fratrum Minorumministri generalis. —Barbier
1. c. II. liv. 7. — Beringer, l. c. str. 265-—290.



199

jakožto působný návod a mocnou pohnutku k životu křesťan
skému ve všech jeho stránkach a projevech.

Nade všecky svaté cti katolická cirkev a všickni věrni
katolici nejsv. Matku Spasitele, Marii. Láska k Marii a dě
tinná úcta k ni pokládá se rovně tak za bezpečnou známku
pravého katolíka, jako úcta k nejsv. svátosti; obojí zajisté
shledala se posud na všech, kdož osvěděili se za věrné, svaté
údy cirkve katolické.

Veliká úcta k Marii projevuje se v celé liturgii katolické,
bohoslužebné knihy chválu jeji hlásají a přimluvy jeji se do
volávaji; katolická cirkev ustavičně vzbuzuje ditky své k osla
vováni a vzývání Marie, Bůh pak oslavuje Matku Syna svého
novými a novými zázraky, pevně důvěřujicí v mocnou při
mluvu jeji docházejí zázračného vyslyšení proseb svých po
všem světě katolickém.

Úctu svatých vůbec rozmáhá církev, že na mnohé mo
dlitby, pobožnosti a jiné skutky ke cti a za přimluvu jejich
konané propůjčuje odpustků, schvaluje a milostmi duchovními
naděluje bratrstva ke cti a pod ochranou svatých založená.

I. Pobožnosť svatého růžence.

Tato náleži k nejvice rozšířeným a oblibeným pobožno
stem marianským.

Původ této katolické pobožnosti jest sv. Dominik; půso
benim jeho a četných bratrstev od řadu dominikánského zalo
žených rozšiřila se pobožnosť růžencova s rychlosti podivu
hodnou, potom za néjaký čas byla zanedbána, ve stoleti 15.
pak opět obnovena, schvalováním papežů, propůjčovánim od
pustků, řeholemi a nábožnými jednotami pro patrnou a často
kráte podivně osvědčenou svoji užitečnosť konečně po veške
rém světě katolickém rozšířena.

Obsahem svým a jmenovitě pučtem 150 Zdrávasů připo
miná se růžencem čelný obsah kanonické modlitby (žaltář),
častým opakováním pozdravení andělského cti obzvláště Matku
boží a jest takto nápodobení malého officia marianského.

Forma růčence stala se obrazem, dle něhož utvořily se.
mnohé krásné pobožnosti pode jménem „Corona“ k uctění ně
kterých tajemství a události ze života Páně a Panny Marie.

Připominaje a k rozjimání předkládaje čelné události (ta
jemství) ze života Ježíšova i Matky jeho, váže růženec i sou
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kromé i společné pobožnosti věřících těsně ke mši svaté a ku
cirkevnímu roku; v něm spojuje se modlitba ústní s rozjima
vou takovým způsobem, kterýž i vzdělanému křesťanu dobře
postačuje, i neumělého nad pouhou modlitbu rtovou povznáší
a jemu za voditko jest při duchovním obcování s Bohem. Du
chovní správce jedná ve smyslu církve svaté, k tomu-li v oboru
své působnosti pracuje, aby tato modlitba ve vážnosti byla,
často a dobře se konala. Co tak ustálilo a rozšířilo se, jako
růžencová pobožnosť, to jistě chová v sobě harmonii s potře
bami a veškerým životem člověka. Růženec byl a posud jest
průvodce katolických misionářů do všech končin světa, neroz
dilný společník nábožných poutníků, posvátný odznak panen
Bohu zasvěcených, podpora nešťastných, útěcha i posila umira
jicích, amulet, jejž věřicí miláčkům zemřelým do hrobu dávají.
Jenom povrchnosť, neumělosť, vypráhlé, neutěšené a bezcitné
rozumářství může se uražeti touto krásnou a významnou po
božností anebo vtipkovati o ní. Cirkev nepřestává býti sobě
dobře vědoma, co katolické a protož i křesťanské jest; hrdá
1 domýšlivá věda snadno vyhlašuje něco za pověrečné, co jest
prostředek výborný ku pěstování a silení života křesťanského,
bohulibých cnosti.

Zvelebenía rozšíření pobožnosti růžencové zvláště si obral
za úkol Lev XIII. Dekretem sboru obřadového ze dne 10. pros,
1853 nařídil, aby na konec litanií loretánských přidáno bylo zvo
lání: „Královno sv. růžence, oroduj za nás“; dekretem ze dne
11. záři 1887 povýšil svátek růžencový (na 1. neděli v říjnu) za
dvojný IL.třídy. Jinými dekrety ze dne 20. srpna 1885 a 26. srpna
1886 nařízeno, aby každy rok od 1. října do 1. listoradu inclusive
ve všech kathedrálních a farních kostelích, v kaplích Panně Marii
zasvěcených (a dle uznáni biskupa také v jiných) aspoň pět
desátků růžence s litaniemi loretánskými každodenně řikáno
bylo buďto za mše aneb odpoledne před vystavenou velebnou
svátosti, na konec pak aby shromážděným uděleno bylo svá
tostné požehnání. Bratrstev růženeckých povzbuzuje kn slav
ným procesím v ten čas. — Bližší ustanovení ponecháno v té
věci biskupům v jejich diecésich. Odpustky na říjnovou po
božnosť povolené rovně skrze biskupy věřicím oznámeny jsou.

Podle růžence upravené korony ke cti Panny Marie zvláště
jsou: a) Korona neb růženec sv. Brigity*“) na uctění 63 let ži

*) Beringer 1. c. 338.
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vota Panny Marie, složená ze šesti desátkův, obsahujících kromě
Otčenášů a Zdrávasů též apoštolské vyznání víry; po šestém
desátku přidává se ještě sedmý Otčenáš, aby počtem tim uctěno
bylo sedmero bolestí a radosti P. Marie, konečně tři Zdrávasy,
aby naplněn byl počet 63. — Kratší způsob od kongregace
odpustkové schválený obmezuje se na pět desátků a tolikéž
„Věřím v Boha“.

b) Korona sedmeré bolesti P. Marie; tato odvozuje původ
svůj od řádu Servitského ze stoleti 13.*) c) Malá korona o ne
poskvrněném početí **).

Májová pobožnost.

Kromě rozmanitých devitidenní (novén) po libosti vole
ných jest pobožnostem marianským zasvěcen celý měsic máj.
Určité formuláře k pobožnosti této nejsou předepsány. Papež
Pius VII. propůjčil na věčné časy dne 21. března 1815 a 18.
června 1822 účastníkům mnakaždý den odpustků 300 dní
a jednou za ten měsíc odpustků plnomocných v den, kdy při
mou svátost pokání a oltařní a pomodli se na úmysl cirkve.

I soukromému konání pobožnosti této plati povolené odpustky,
směřuji-li buďto jen modlitby aneb také ještě rozjímání a čtení
k úctě Marie.

II.Bratrstva marianská.

1. Bratrstvo sv. růžence.

Toto sahá ve svých počátcích do časů sv. Dominika; mnozi
papežové schválili je a nadali hojnými odpustky ***).

Chce-li kdo býti členem bratrstva toho a míti účastenství
v odpustcích jemu povolených, ničeho vice třeba není, nežli
aby jej splnomocněný kněz přijal a do knihy bratrstva (jest-li
již kanonicky zřízeno na osadě) zapsal, aneb jeho jméno bylo
některému klášteru dominikánskému či některému řádně zří
zenému bratrstvu růženeckému oznámeno. Dalši podminka jest,
aby každý člen měl růženec pěti-, desíti- nebo patnácti-desát

*) Beringer 1. c. 367.
**) Ibid. 198,

**) Beringer L. c. str. 689; Konečný, Svatý růženec.
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kový, posvěcený skrze kněze Dominikána neb jiného ku svě
cení tomu splnomocněného; takto svěcený růženec jest ne
zbytná podminka, bez kteréž nelze dosahovati odpustků.

Nejpřednější a vlastní závazek v bratrstvu tomto jest,
aby každý člen se pomodlil za týden 15 desátků na růženci
svěceném, nějak také rozjímaje o 15 tajemstvích. Vedlé vy
hlášky Klementa VIII. a Pia IX. (22. ledna 1858) postačuje
k dosahování odpustků, modli-li se členové po jednotlivých
desátciích za den, ač-li jen pomodlí se všech 15 desátků za
týden.

Kdo nenáleží k bratrstvu růženeckému, může některých
odpustků dojíti, modli-li se najednou celý růženec aneb aspoň
třetinu jeho (5 desátků).

Bratrstvo se může zřiditi kanonicky a působně (t. j. aby
všemi odpustky nadáno bylo) jenom s vlnou mocí, které sobě
duchovní správce (neb jiný kněz) vyžádal na generálovi řádu
dominikánského. Nežli se žádosť k generálovi podá, třeba jest
povolení biskupova. Ze zemi rakouských podati lze žádost
skrze provinciála Dominikánů (ve Vídni I. Postgas. 4). V žá
dosti k generálovi třeba jest také pověděti, zdali místo, kdež
bratrstvo zřiditi se zamýšli, město jest aneb aspoň samostatná
obec, a mnoho-li vzdáleno jest od nejbližšího bratrstva rů
ženeckého*).

V žádosti třeba jest také výslovně řici, bude-li ředitelem
bratrstva farář anebo (prvni, druhý) kaplan, neboť plná moc
pak souvisí ne s osobou, ale sůřadem **); rovně třeba jest vy
jádřiti prosbu, aby žadatel (neb jiný určitě naznačený kněz)
byl zmocněn předsevziti slavnosť při otevření bratrstva; jestit
obecné pravidlo, že tuto slavnosť předsevziti náleží knězi řádu
dominikánského, jejž K tomu prior nejbližšího kláštera domi
nikánského ustanovil.

Kdo takto nabyl plné moci zřiditi růženecké bratrstvo a
zapisovati členy, nabývá spolu i moci, platně (sodpustky) svě
tit růžence a svíce členům bratrstva a dávati jim plnomocné
odpustky v hodinu smrti.

Obdrženou plnou moc ku zřízení bratrstva růženeckého
spolu s moci, světiti růžence a svíce, povinen jest kněz před

*) Může se dle privileje nabytého 28. ledna 1863 zřizovati ve vzdále
nosti na čtvrt hodiny.

**) Pravidla toho dobře jest šetřiti také při jiných bratrstvech.
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ložiti biskupovi diecése a vyžádati sobě povolení jeho, aby ji
vykonávati směl.

Ku založení bratrstva růženeckého třeba jest dále, aby
označena byla zvláštní kaple růžencová, aneb aspoň zvláštní
oltář s obrazem růžencovým (aspoň obraz neb socha P. Marie
s růžencem .dosti patrným). Nemá-li některé bratrstvo kaple
neb obrazu svého, netrati odpustků pro tuto přičinu*).

Stalo-li se, že usadili se Dominikáni v místě, kdež bra
trstvo růženecké zřízeno, přechází toto ve chrám klášterní se
všemi odpustky, privileji a se vším majetkem svým. Bratrstvo
růženecké nadáno jest hojnými odpustky. Kromě těchto může
každý člen bratrstva i každý jiný křesťan plnomocných od
pustků nabyti „toties aguoties“, pakli o slavnosti růženecké
(1. neděli v říjnu) po skroušené zpovědi a přijímání navštíví
kapli růženeckou aneb obraz Panny Marie k veřejné úctě vy
stavený v době od 1. nešpor až do večera svatku, a tu se po
modlí za vitězství cirkve, za vyplenění kaciřstev a za pokoj
mezi knižaty křesťanskými**).

9. Jednota věčného růžence.

Tuto založil r. 1635. Dominikán Petronius Martini v Bo
logni, aby vzdávána byla ustavičná česť nejsv. Panně a bož
skému Synu jejímu, aby stále vyprošována byla pomoc všem
oudům jednoty, veškeré cirkvi, umírajícím a zemřelým, aby se
konaly ustavičné modlitby za obrácení hříšníků ***), Členům se
určuje buďto v měsíci nebo v roce hodina, aby ji všnovali
úctě Rodičky boži, řikajice 15 desátků růžence, litanie lore
tanské a jiné modlitby.

3. Živý růženec.

Spolek živého růžence nečitá se k bratrstvům, a protož
není tu třeba vésti zvláštní zápisnou knihu o členech,
ani konati zvláštní společné a slavné pobožnosti. Členové
povinni jsou modliti se každého dne jeden desátek rů

*) S. Inde. C. 23. září 1845 a 26. března 1881.
**) Odpustky bratrstva růženeckého vyčítá: Beringer, Die Ablásse str.

695, Konečný, Svatý růženec str. 441.
i) Konečný, l. c. 461.
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žence, který losem aneb postupným pořadem *) na ně připadá,
rozjimajíce dle schopnosti své o tom jistém tajemství. Patnácte
členů jest dohromady růže, každá růže má svého přednostu
(přednostku) či horlitele (horlitelku), kterýž dbá o vyměňování
desátků s tajemstvími a snaží se nového člena zíiskati, pakli
některý odstoupil aneb umřel. Dvanácte růží nazývá se rů
žový keř, dvanácte keřů zahrada marianská.

Podmínky odpustkové jsou, aby členové konali modlitbu
svou na růženci po dominikánsku svěceném a ředitele aby
jmenoval generál anebo některý provinciál řádu dominikán
ského. Plná moc (předkládá se prve biskupovi) plati jen na
určitém místě; přestěhuje-li se splnomocněný kněz jinam, ne
může také tu ředitelem býti, leč by znovu zase byl ustanoven.

Zřidi-li se kanonicky Oratrstvo růženecké v mistě, kde
spolek živého růžence se nalézá, pozbývá ředitel tohoto — byl-li
ustanoven v době od 15. listop. 1877 — všech práv a plno
mocenství, poněvadž tato sama sebou přecházejí na ředitele
bratrstva růženeckého **).

Spolek živého růžence, lidu katolickému velice milý, ho
den jest v duchovní správě pozornosti a péče bedlivé. Poně
vadž není vázán určitými stanovami, může duchovní správce
v této jednotě domáhati se zároveň i cile zvláštním jednotám
vytknutého, jako jsou jednoty mládenců, panen, otců a hospo
dářů, matek a hospodyň, pakli toho na snadě ležicího pravidla
šetři, aby jednotlivé růže sestavoval ze členů téhož pohlaví a
stavu. Občasná shromáždění, střídavě určovaná jen růžím se
členy jednostejnými, mohou dobře platiti za obvyklá shro
máždění zvláštních jednot a také nic neni na závadě, aby růže
se členy jednostejnými leckdy měly zvláštní slavnosť neb po
božnosť, jakž obyčejny jsou při jednotách volněji zařízených,
nežli vlastní bratrstva. Za staršich dob zakládaly sobě 1 jed
notlivé růže fundace mešní. Ve spolku živého růžence může
duchovní správce, snáze nežli v jiných, probuzovatia v čin
nost dobře spořádanou uváděti smysl pro péči o chudé, jako se
probuzuje a pořádá skrze jednoty sv. Vincencia; nebude také

*) Vyměňovati každého měsíce (aspoň do 15. dne, pakli dříve možno
nebylo) tajemství losem, jest obecné pravidlo; ředitel však může dovoliti, aby
po prvním rozdělení losem další výměna postupem se dála tak, že kdo na př.mělnaminulýměsíctajemství1.,přešelke2.,kdo15.,kprvnímua t. d.
(Vyhláška Řehoře XVI. ze dne 7. června 1839 v „Acta s. Sedis“ str. 17. a 33.)

**) Srovn. Beringer I. c. str. 104.
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nemožno v růži sestavené ze staršich svobodných ženštin
ziskatl aspoň některé, aby v čas potřeby se propůjčily ke služ
bám milosrdenství duchovního i tělesného nemocným špatně
opatřeným anebo zcela opuštěným *).

4. Kongregace marianské.

Původ těchto jest Jan Leon, scholastik Tovaryšstva Je
žišova v Lutichu, kterýž roku 1563. počal žáky své shromaž
ďovati po školském vyučování k modlitbě a nábožnému čtení
za tim účelem, aby Marii celým srdcem ctiti a cnosti jejich ná
sledovati se učili. Řehoř XIII. schválil povstalou takto kon
gregaci, nadal odpustky, povýšil kongregaci v Římě založenou
za čelnou a dovolil generálovi Jesuitů zřizovati marianské kon
gregace ve všech jemu podřizených kollejich a přivtělovati je
ku čelné kongregaci římské. Později povolili papežové (Sixtus
V., Klement VII., Řehoř XV.), aby milostí původně žákovstvu
povolených účastní byli všickni, kdož by se přihlásil za členy
kongregace marianské, zřízené při některém kostele, domě
anebo semináři jesuitském. Kongregace takto rozšířené měly
namnoze za členy muže v důležitých úřadech státních posta
vené a též jinak vlivem svým velmi mocné, pro kterouž při
činu 1 působně zasahovaly v dějiny zemi a říší, roztržkám a
rozbrojům náboženským bránice a návrat pobloudilých k cirkvi
katolické vydatně podporujice **).

Když zase byl obnoven řád jesuitský (r. 1814.), navrátil
mu papež Lev XII. r. 1824. všecka bývalá práva a privilegia
kongregaci marianských a propůjčil generálovi plné moci, aby
též jiné marianské kongregace mužů, žen, jinochů, panen, byť
i nestály pod správou Jesuitů, přivtělovati mohl k marianské
kongregaci řimské a činiti je účastny odpustků, kterých toto
požívá.

5. Jednota dítek marianských pod ochranou neposkvrněné
Panny a sv. Anežky.

Tato jen pro dívky založena byla v Římě r. 1864. při
chrámě sv. Anežky. Brevem ze dne 16. ledna 1866 nadal ji
Pius IX. hojnými privileji a prohlásil ji za jednotu čelnou

*) O těchto a jiných růžencích viz Jos. Hůlky Odpustky. (V Dědictví
Svatojanském r. 1891.)

**) Viz Josefa Svobody Kongregace marianská.
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s plnomocenstvim, přivtělovati jednoty téhož jména, kde by
je koli biskup kanonicky zřídil, zachovávaje obecné předpisy
Klementa VIII. *).

Od roku 1870. přešla plná moc, přivtělovati jednoty ditek
marianských k čelné jednotě římské, na generálního opata
regulovaných kanovníků lateranských. Jednot těchto může
v jednom mistě iněkolik býti a každá ku čelnéjednotě řimské
se přivtěliti, aby členové docházeli odpustků této propůjčených.

6. Arcibratrstvo neposkvrněného srdce Panny Marie na
obrácení hříšníků.

Jednota toho jména založena v Paříži při chrámě Panny
Marie Vítězné r. 1836.; papež Řehoř XVI. povýšil ji za arci
bratrstvo a dal ji právo, přivtělovati bratrstva téhož jména,
kde by je koli kanonicky zřídil biskup.

Účelbratrstva toho jest: a) zvláštní úctu prokazovati ne
poskvrněnému srdci Matky boží; b) vyprošovati na milosrden
ství božím skrze ochranu a přímluvu Marie hřišnikům milosť
pravého pokání a obrácení.

Arcibratrstvo neposkvrněného srdce Panny Marie náleži
k nejvíce rozšiřeným. Pius IX. dovolil, aby je zřizovati mohli
biskupové i vůstavech vychovávacich, ač mají-li tyto svou kapli.

Žádost o přivtělení zasýlá se faráři dotčeného chrámu
pařižského (Monsieur le curé de Notre- Dame des Victoires
a Paris).

III. Pobožnosti a bratrstva ke cti svatých.

Po Marii prokazuje se andělům a některým svatým od
dávných časů zvláštní pocta pro vzácné služby, kteréž církvi
anebo jednotlivým zemím a krajinám prokázali a pro zname
nitá vyslyšení modliteb na přímluvu jejich. Nad jiné zobecněly
pobožnosti k andělům strážným, arch. Michaelovi, ochránci
kat. cirkve, sv. Josefu, sv. Anně, sv. Benediktu, sv. Františku
Serať., sv. Aloisiu, sv. Filumeně, svatým patronům jednotlivých
zemi, farních osad anebo jednotlivých měst.

Bratrstva ke cti a pod ochramou svatých jsou mnohá
a maji za účel buďto jenom pěstování náhožnosti anebo též

*) Viz str. 259. sv. I.
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účely dobročinné, podporu důležitých zájmů církevních, pěsto
vání určitých cnosti, ochranu proti nebezpečenstvím světa, ze
jména v městech velikých atd. í

Nejvíce povědomá 1 rozšířená bratrstva ke cti a pod
ochranou svatých jsou: Bratrstvo sv. Michaela, arcibratrstvo
k uctění sv. Josefa pod názvem „Přitel sv. srdce Ježišova,“
jednota ustavičného ctění sv. Josefa, arcibratrstvo pásu sv.
Františka Serafť.,jednoty na podporu misii pod ochranou jed
notlivýcch svatých “), spolek sv. Vincencia ku podpoře chu
diny po domácku, spolek arimathejský k opatření slušného
pohřbu, a j. v.**)

S 80. Uctění svatých osťatkův a obrazů.

Modlitby a pobožnosti k Bohu a svatým podporují se
mocně skrze sv. ostatky a obrazy, poněvadž tyto živě připo
minaji ducha 1 skutky těch, od nichž pocházejí a jež ve formě
viditelné představují. Protož i přirozeno jest, že sv. ostatky
a obrazy chovaly se v uctivosti veliké a vždy za podporu
sloužily úctě boži bezprostřední a prostředečné a za působné
pomůcky ku vzděláni života křesťanského.

I. Svaté ostatky.

1. Ostatky svatých jsou ctihodné ozdoby a poklady chrámů,
předmět náboženské úcty a prostředek i mnohých milosti
1 rozmáhání pravého smýšlení křesťanského a pravých cnosti.
A protož byly ukládány v oltářích a stavěly se ve skvostných
nádobách na oltáře již v dobách starých.

Ostatkové cti se proto, že pocházejí od osob svatých (cul
tus respectivus) ; samy od sebe nepožívaly by úcty náboženské
a ta, která se jim vzdává, k Bohu směřuje.

Pro uvarování všeho klamu při ctění ostatků vydala cir
kev mnohá ustanovení. Dle těchto nesluší nových ostatků do
chrámů vnášeti a veřejně (liturgicky, ve jménu církve) cťíti,
leč by a) jisto bylo, že osoba, od kteréž ostatkové pocházejí,

*) Viz str. 379. sv. I.
**) Srovn. Beringer 1. c. na str. 359—392 a str. 497—511.
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za svatou se právem pokládá, a že tedy buďto starobylým po
dáním anebo řádnou kanonisaci za svaton vyhlášena jest; 6)
leč by papež anebo biskup stvrdil, že relikvie skutečně po
cházi od té osoby svaté, jižto se připisuje*). Stvrzovaci list
(authentica) o pravosti ostatků chová se v archivu kostela neb
fary. Ostatky osob za blahoslavené vyhlášených směšovati
s ostatky světců kanonizovaných neni dovoleno.

Aby kdo soukromě cťilttmohl ostatky nábožných a svatých
osob, postačuje subjektivné jeho přesvědčení o svatosti osob
těch a pravosti relikvie. Malé ostatky svatých mohou věřici
chovati ve příbytku svém, ale vždy jenom na místě slušném ;
obyčej nositi na krku malé části ostatků v pouzdrech, není za
kázán. Prodávati neb kupovati sv. ostatky, třeba i zasazené
ve schránce a pečeti opatřené, zapovidá se**).

Obdržel-li soukromý člověk od biskupa dovolení, aby
jemu z ostatků některého chrámu čásť nějaká byla dána, kte
rouž by v domě svém miti směi, vydává mu správce chrámu
toho písemné svědectví o takovém dovolení spolu s potvrze
ním, že ostatky ty pravé jsou. Bez povolení biskupova nižádný
správce chrámu nesmi nikomu dávati ostatků ve chrámě tom
se nalézajicích ***). Není dovoleno chovati v domech soukromých
celá těla svatých aneb ostatky znamemité (religuiae insignes;,
za jakéž považuji se: ostatky Páně (částečky sv. kříže Kristova,
trnové koruny anebo jiná mučidla), byť i sebe menší byly;
hlava, rámě, celá kost anebo ten úd, na kterém sv. mučenník
obzvláště trpěl+). K uctění liturgickému jen znamenité ostatky
se připouštějí.

2. Dogmatické nčení katolické o ctění svatých a ostatků
jejich +i) vyjádřeno jest v liturgických zákonech o způsobu ve
řejného uctění ostatků. Částky svatého kříže ctí se nade všecky
ostatky svatých; a protož 1 zapovídá se zasazovati je spolu
sostatky jinými v jednu nádobku +++).Slouži-li kněz mši svatou

*)-S. R. C. 3. srpna 1097. Též ostatky, jež byl papež za pravé po
tvrdil, předkládají se biskupovi, nežli se odevzdají veřejné úctě, aby se o
skutečném potvrzení přesvědčil.

**) 9. J. C. 21. pros. 1878.
+) Cone. Prag. Tit. III. c. 6. str. 98.

+) S. R. C. 18. ledna 1613; 21. června 1692.
++) Cone. Trid. sess. XXV. decr. de invocatione et veneratione San.

ctorum. —
T171) 8. R. C. 18. února 1845.
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na oltáři, kdež částečka sv. kříže k uctění veřejnému vysta
vena, povinen jest táž pravidla zachovávati, jako když vysta
vena jest velebná svátosť. Jdoucí mimo oltář, kdež částečka
vystavena jest, klekají; jdoucí mimo misto, kdež uschována
jest, skloňuji hlavy.

Dokud výstava trvá, hoři světla ustavičně. Nosi-li se
v průvodu pod baldachynem, běře se baldachyn červený, kněz
nepokrývá h'avy a částečka se okuřuje stále“;. Po výstavě
částečky anebo po průvodu, v kterémž nešena byla, dává se
požehnání podobně jako velebnou svátosti, kněz nejprve okn
řuje částečku sťoje trojím tahem, potom řiká V, R a modlitbu
o sv. kříži (z breviáře po nešporách sobotních) a béře velum
červené.

Chovati částečku sv. kříže v obyčejných pacifikálech ne
souhlasí dobře s liturgickými předpisy; takto zajisté nelze še
třiti obřadů předepsaných o liturgické úctě její.

Ostatky svatých mučenníků cti se nad jiné ostatky svatých
a nalézají se v každém oltáři. Neni dovoleno, aby celá těla
svatých na ploše oltářové se nalézala, kromě výstavy na krátký
čas ustanovené; jen pod plochou může jim v oltaři misto
upraveno býti. Nové odívání sv. těl nesmí se diti bez povolení
kongregace ritů. ,

Ostatky svatých mohou se ve chrámich k uctění veřejnému
vystavovati (korporale neklade se pod ně), ano i v průvodech
nositi, avšak jenom kde od dávna obyčej takový jest, anebo
po výslovném povolení biskupově. Výstava ostatků nikdy ne
může se diti zároveň s výstavou velebné svátosti na témže
oltáři. Když kněz ostatky svatých vystavuje, jimi žehná nebo
je lidu libati dává, oděn budiž rochetou; zacelý čas výstavy
hoří lampa před sv. ostatky, na oltáři pak aspoň dvě svíce **);
okuřování ostatků děje se pouze dvojím tahem a nekleká se;
pod baldachynem nikdy se ostatky svatých nenosi***). Zaká
záno jest vůbec nositi jakékoli sv. ostatky při průvodech theo
forických+). *'

Svaté ostatky vůbec podávati k políbení dovoleno jest,
avšak nesluší, aby je laik podával. Kněz při obřadu tomto jest

*) S. R. C. 16. srpna 1752; 6. května 1820.
**) S, R. C. 24. června 1683. — S. R. C. 22. ledna 1701.

+) 9, R. C. 17. května 1820.
+) S. R. C. 23. března 1593. Srovn. str. 180.

Skočdopole, PastorálkaII. 14
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oděn rochetou a štolou, anebo zůstává v mešním ornátu, děje-li
se líbání hned po mši*), stoji na straně epištoly při oltáři aneb
podle mříže přecházeje dává libati svaté ostatky, říkaje při
ostatcich svatého: „Per merita et intercesslonem s.Ň. concedat
tibi Dominus salutem et pacem“, při částečce sv. kříže: „Peř
crucem et passlonem suam concedat tibi Dominus salutem et
pacem“.

Jsou-li relikvie za sklem, utirá se toto bilým rouchem po
každém polibeni.

Nalézaji-li se ve chrámě ostatky znamenité, zejména
ostatky Páně neb ostatky obecně povědomých a ctěných světců,
jichžto jména jsou zapsána v martyrologiu římském**), koná
duchovenstvo ke chrámu tomu připsané v den smrti svatého
kanonické hodinky a slouži mši oněm ritu festi dupplicis min.,
neni-li v direktáři ve vyšším ritu položen; ve mši přidává se
Credo ***),

Ve mnohých kostelích nalézají se sv. ostatky ve.svrchniích
částech oltáře s obou stran tabernakula; těm obzvláště plati
časť incensace za mše slavné a za slavných nešpor, a neo nich,
ale o relikviich zvláště vystavených k uctění veřejnému plati
zákon, aby se odklidily, když jest vystavena velebná svátosť.
Obecně zakázáno jest postavovati ostatky jakékoli na svato
stánek, před jeho dvéře nebo do svatostánku; rozumi pak se
svatostánek, v němžto se velebná svátost uschovává.

Správcové chrámů povinni jsou bditi, aby ostatky svaté
nebyly zlehčovány, vlhkem, nedostatkem opatrnosti nebo pro
jiné příčiny porušeny. Ostatky již tolik sešlé nebo zetlelé, že
nemohou dobře býti předmětem náboženské úcty, náleží po
vyžádaném svolení biskupovu spáliti a popel do sakraria uvrci.
Ostatky nepravé a pochybné náleží z kostelů odkliditi opatrně,
aby se pohoršení lidu nevzbudilo, nepravé spáliti nebo zakopati,
pochybné na vhodném místě uložiti a za pochybné označiti.

3. Pakli se znamenití ostatkové s povolením biskupa do
jiného chrámu přenášejí anebo jest uložiti je ve chrámě, kte
rémuž odjinud posláni byli, nařizuje rituál římský +) slavné
procesí a veli, aby netoliko chrám, nýbrž i cesty, kudy se

*) S. R. C. 16. března 1833.
**) 9. R. C. 17. dubna 1060.
*e) Rubr. gener. Miss. XI.

+) De processione in translatione sacrarum Religuiarum insignium.
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průvod béře, co nejvíce možná ozdobeny byly. Modlitby a zpěvy
maji prosby a diky za obsah; protož i říkají se litanie o všech
svatých, kdež na místě náležitém přidává se vzývání svatého,
jehož ostatky nese kněz, který před procesím anebo po něm
slouži mši svatou. Třeba-li jest, aby svaté ostatky (celé tělo)
nešeny byly od několika osob, náleži tato čestná služba jenom
kněžím anebo klerikům s vyšším posvěcením. Kdo nese ostatky,
nepokrývá hlavy. Po ukončení průvodu, žalmův a zpěvů v ri
tuálu naznačených může se udělovati lidu požehnání svatými
ostatky. — Barva paramentů řidí se obecnými pravidly, jakž
relikvie náležejí sv. vyznavači nebo mučennikovi*).

II. Svaté obrazy.

1. Obrazy a sochy svatých jsou ve chrámich předmět
úcty náboženské, slouží k poučení a k povzbuzení věřících a
za ozdobu mist posvátných. Týž účel maji obrazy a sochy na
veřejných mistech postavené a v příbytcích soukromých.

Již sv. Řehoř Veliký vyhlašuje svaté obrazy za vhodný
prostředek netoliko ku pobožnosti, ale také k poučení a du
chovnimu vzdělání věřících. „Co se pismem podává umějicím
čisti, to skýtá neumělému obraz; tento i pisma neznalým stavi
na oči příklady, kterých by následovali a uči je 1 bez pismen
čisti.“

Pro důležitý svůj vliv na mysl lidskou pokládají se vý
tvorové posvátného maliřství v křesťanské bohoslužbě za velmi
vzácný prostředek pomocný ku dosahování účelu cirkevního *“).
Oni zajisté jsou neživí sice, ale nicméně každému srozumitelní
kazatelé náuky svaté, jsou knihy otevřené vzdělanému a ne
vzdělanému, jsou viditelní a stáli přikladové ocnosti, bohatý
zdroj spasitelných úmyslů, svaté útěchy a mocného povznešení
mysli od věcí viditelných k neviditelným, zásmyslným. Protož
i posvátné malířství hned na počátku církve se ujalo, pod
jejim dozorem a přízně její poživajíc utěšeně se rozvíjelo mezi
národy křesťanskými spolu s ostatními odbory posvátného

,
umění ***),

*) Srovn. Falise l. c. de Processionibus, ad finem.
**) Srovn. 8 11. str. 70. sv. I.

***) Barbier 1. c. I. chap. 2. — Viz Jana Bílého: Církevní sochařství
Časopis katol. duchov. 1861 str. 195, 279. Téhož: Církevní malba. Ibid. str.
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Na obrazech určených k uživání bohoslužebnému a vůbec
k úctě náboženské žádati jest nezbytně, aby dobře souhlasili
se zprávami, kteréž o mistech, událostech a osobách podávají
pismo svaté, dějiny církevní a stálá tradice. Nikomu není do
voleno na veřejném mistě nebo ve chrámu postaviti obraz ne
obyčejný, leč by prve biskup jej schválil*). Tímto ustanovenim
však obmezuje se obraznosť umělcova, jen pokud by pravdě
přímo na odpor byla, a nezakazuje se, aby umělec přidal,
o čem sice pismo nebo tradice nepravi, co však dobře srovnati
lze s osobností a životem. svatého.

A jako se vystřihati jest všeho, což historické pravdě od
poruje, tak i toho, čím by některé učení dogmatické buďto
přímo se zvracelo nebo nevzdělanému podnět k nebezpečným
bludům dán býti mohl. Hledě ku mravnosti, velí sněm tri
dentský, aby na obrazich nebylo nic takového, čím se smyslnost
podněcuje, ani co sprostého a neslušného, ježto by srdce a mysl
člověka čistého uráželo. Podobně zakázáno jest, aby umělec
na svatých obrazech z úmysla vypodobňoval tvářnost někte
rého člověka živého; taktéž zavrhuji se obrazy svatých s odě
vem novověkým, těsným.

Obrazy svatých vesměs liší se od světských, podstata je
jich nikdy nemůže záležeti pouze v technické dokonalosti;
krásná i umělecká forma má cenu jenom, slouží-li ku před
stavení a vzbuzení myšlének a úmyslů posvátných**).

Avšak nioméně nedostatek formy umělecké pokládá se i
při sv. obrazech za podstatnou vadu a církevními zákony se
nařizuje, aby jen schopným a po křesťansku smýšlejícím uměl
cům svěřováno bylo provedení nových obrazů pro chrámy a
mista veřejná; obrazů nevkusně pracovaných nepřijimej správce
kostela, ani když by je někdo darem obětoval. Nalézají-li se
již ve chrámě obrazy nevkusné, buďtež za vhodnou příležitosti
(na př. obnovování kostela) aspoň na mista vedlejší postaveny,
nelze-li jich nadobro ukliditi, což nesnadno bývá možno, dokud
nedostatečná nebo nevkusná věc nahražena býti nemůže věcí
patrně lepši. — Obrazy a sochy porušené, zašpiněné a zašlé

586. — A. D. Výška: O středověkém malířství v Čechách. Časopis musea
r. 1866. str. 143. Četná pojednání Vocela, Zappa, Mikovce'a jiných, obzvláště:
v „Památkách archeologických“ v „Methodu,“ Časopise musejním, Běohmens
Alterthiůimer und Denkmáler atd.

*) Conc. Trid. sess. XXV., de ss. imagin.
**) Conc. Trid. sess. XXV. S. R. C. 21. února 1643.
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jenom zkušeným umělcům k opravení svěřiti lze, aby snad
některé dílo umělecké rukou neumělou pokaženo neb až na
zmar uvedeno nebylo*).

2. V liturgické praxi o ctění sv. obrazů bylo vždy zákla
dem dogmatické učení katolické cirkve. Poněvadž pocta obra
zům. činěná ne těmto náleži, ale osobám anebo tajemstvím
zobrazeným, poživá největší úcty křiž; oltářové i chrámové se
jim zdobí, při průvodech církevních jest kříž v čele průvodu.

V dogmatické náuce a v přirozeném citu křesťanském
zakláda se obyčej i zákon, vedle něhož sv. obrazové jenom na
mista posvátná a na místa slušná se zavěšují a stavi, ve chrá
mich jmenovitě na stěny, na oltáře, na stoly. Na jednom oltáři
jenom jeden obraz anebo jedna socha představuj jednu svatou
osobu nebo jedno tajemství viry; áno i vůbec v kostele ne
budtež dvoji vyobrazení téhož světce v jedněch a týchž okol
nostech života jeho, nebo Panny Marie pod jistým názvem
(sub uno eodemaue titulo, na př. ustavičné pomoci, bolestné,
růženecké) ctěné a vzývané**).

Páliti kadidlo a světla před obrazy svatých jest obyčej
starobylý. — Svaté obrazy nalézající se na oltáři okuřuje kněz
při slavné mši a slavných nešporách, není-li na oltáři sv.
ostatků ***).— Obrazy a sochy mohou ve slavném průvodu (ni
koli však při průvodech s velebnou svátosti) nošeny býti po
dávném obyčeji nebo dosaženém povolení biskupově. Obrazy
svatých okuřuje kněz dvojím, obrazy Krista trojím tahem, vždy
stojet). Vystavování obrazů k veřejné úctě podobně jen tam
se děje, kde starým obyčejem oprávněno jest; avšak nicméně
v každém chrámu dovoluje se o slavnostech Páně a vůbec
v některých dobách roku církevního stavěti na oltář anebo na
jiné vhodné misto obraz, kterým se představuje tajemství lidu
křesťanskému v ten čas na mysl uváděné +1).

Obrazy a sochy ozdobují se vzácnými okrasami, ano i
rouchem; avšak nevkusno a téměř neslušno jest, ozdobují-li se
sochy nebo snad i obrazy, znamenité uměleckou praci, dvojim

*) Viz Cone. Prov. Prag. Tit. ITI. cp. 6, str. 94.
F) 9. R. C. 24. února 1890.

+) 9, R. C. 21. března 1744.
+) S. R. C. 15. února 1873.

++) Staví-li se o vánocích na hlavní oltář socha Ježíška, okuřuje se při
slavné mši trojím tahem hned po incensaci kříže. (S. R. C. 15. února 1879.)
Tato může se t na svatostánek postaviti.
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až trojim oděvem anebo vůbec oděvem moderním; zřejmě
zapovězeno jest na obrazy zavěšovati škapulíře, věnovací dary,
okrašlovati je neslušným rouchem, vlasy, prsteny a pod.

Mnohé obrazy, nejčastěji obrazy Matky boží, známy jsou
pod jménem odrazů milostných, zázračných; samy o sobě ne
mají nijaké zvláštní moci, ale vůli boži stalo se, že při obrazich
těchto dosáhli věřici velikých, neobyčejných milosti. Vzmáhá-li
se náhle důvěra lidu k některému sv. obrazu pro vzniklé po
věsti o zázracích a ději-li se za tou příčinou četné schůze, ne
sluší duchovnímu správci, aby tomu mocně bránil, ale také
nesmí rozhlašovati zázraků ještě nepotvrzených a nejistých.
Podobné případy povinen jest biskupovi oznámiti a jeho naří
zení očekávati. — Milostné obrazy přenášeti do jiného chrámu
zakazuje še, leč by zvláštní povolení papežské k tomu dáno bylo.

Svěcení obrazů, křižův a soch určených do chrámu, na
oltář aneb vůbec k užívání liturgickému, děje se vůbec.

O křížích, obrazich, sochách „božích mukách,“ postavených
v obvodu farní osady na mistech veřejných vésti jest přikaždé
faře „Seznam obrazů a soch,“ kterýž ku knihám farním náleži,
o původu soch atd., o stavu jejich a také o tom zprávu dává,
jestli někdo právně povinen, posvátné tyto předměty v dobrém
stavu chovati, sešlé zase v dobrý stav uvésti.

Vedle platných zákonů církevních *) jest povolení bisku
pova potřebí, chce-li někdo kříž, sochu, boží muky a t. p. po
staviti na místě veřejném; kromě biskupského třeba jest i po
volení úřadu politického (okr. hejtmanství). Povolení dává se
jen, podá-li buď jednotlivec anebo celá obec dostatečnou záruku,
že o zachování předmětu toho náležitě bude postaráno **).

Duchovní správce jest povinen pečovati, aby kříže, sochy,
obrazy a t. p. na veřejných mistech se nalézající v dobrém
stavu se nacházely, vybizeje k tomu povinné, a když by ta
kových nebylo, k dobročinnosti osadníků se obracuje. Neni-li
možna oprava, náleží postarati se, aby velmi sešlé aneb zko
molené sochy a kříže byly z mist veřejných odklizeny, poněvadž
ve stavu takovém ku vzdělání sloužiti nemohou, ale jen na
pohoršení bývají***).

*) Cone. Trid. sess. XXV. — Cone. Prag. Tit. V. c. 3. str. 174.
**) Borový, Sloh str. 300.

*wF) Cone. Prace. Tit. III. c. 6. str. 94.
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$ 87. Svátostiny.

I. Pojem o svatostinach.

I. Vedle eucharistie a slova božího zůstaveno jest pravé
cirkvi za nejvzácnější dědictví jméno Ježiš atajemství svatého
kříže, aby žehnajíc uživala obého za pramen milosti a nebe
ského požehnání, za ochranu a štit proti ďáblu, nepříteli blaha
lidského, proti škodným vlivům přírody, kteráž, pro dědičný
hřich kletbou stižena, člověku ve mnohých věcech nepřitelkyní
jest a popudem ku zlému.

Sám Ježíš žehnal živé a neživé tvory. Žehnaje rozmno
žoval chleby k nasycení zástupů (Mar. 6, 41.), žehnaje vzkládal
ruce na ditky (Mar. 10, 16.), vzkládáním rukou uzdravoval
nemocné (Mar. 6, 15., žehnal učenniky své, když na nebesa
vstupoval (Luk. 24, 51.) Apoštolům a učennikům svým při
kázal, aby pokoje žádali domu, ve kterýž vcházejí (Luk. 10,
5; Mat. 10, 12. 13.), posýlal je pomazávat nemocných olejem
(Mar. 6, 23.); důtklivě napominal, aby věřici prosili ve jménu
jeho a sliboval takto prosícím vyslyšení (Jan 16, 28.); předpo
věděl, že ve jménu jeho zlé duchy vymitati, nemocné uzdra
vovati, ochrany proti zlým účinkům předmětů přírodních do
cházeti budou. (Mat. 10, 1. Mar. 3, 15; 16, 17—18.) Ve jménu
Ježiš uzdravovali apoštolové (Skut. ap. 3, 6. 7.), vyhlašovali
jméno Ježišovo za jediný zdroj spásy (Skut. 4, 12.), chlubili se
v křiži Kristově (Gal. 6, 14.) Důvěra v žehnaci, blahodějnou
moc jména Ježiš a sv. kříže byla u příčině, že vzývání nejsv.
jména toho a žebnání křížem platilo hned na počátku cirkve
za bohatý zdroj milosti a požehnání, ochrany od zlého a obrany
proti zlému, že nic tolikráte v liturcii mše a svátosti se ne
opakuje, jako jméno Ježiš, znamení kříže a žehnání ve způsobu
křiže, a že 1 v soukromém životě křesťanském toto jméno a
znameni s modlitbou a veškerým životem náboženským sply
nulo v jednotu nerozlučnou.

Uctivě a důvěrně vzývajíc jméno Ježiš a křížem zname
najic žehná církev osoby a přírodní předměty a bojuje proti
mocnostem zlým působně, za přikladem samého Ježíše Krista,
vedle rozkazu jeho a vedle praxe apoštolské. Ku vzývání nejsv.
jména a ku žehnání křížem kromě mše a svátostí přidružuji
se obřady a modlitby, a takto se nám objevují v kultu kato
lickém samostatné výkony posvátné, kteréž v určitých připa
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dech zjednávají věřícím vyšší pomoc a milost boží buďto bez
prostředně aneb prostředečně skrze ty věci, kterých člověk
užívá.

Posvátné výkony tyto nazýváme svátostimy*), poněvadž
ritus jejich podoben jest ritu svátosti, a poněvadž mnohé znich
úzce spojeny jsou se svátostmi, je buďto předcházejiíce (svě
cení vody křestné, sv. olejů a t. d.) neb provázejice aneb po
nich následujíce **). Jsoů tedy svátostiny posvátné úkony, skrze
kteréž cirkev moci jména ležš a sv. kříže všecken svátostný
kultus (oběť a svátosti) objektivně a subjektivně připravuje,
člověka od vlády a vlivu zlého ducha osvobozuje, přírodní věci
z kletby hřichu vyjímá, člověku bezprostředně anebo skrze.
jisté předměty ochrany a obrany proti zlému vyprošuje a udě
luje, zlého zbavuje, obecné 1 zvláštní milosti a dobrodiní boži
zjednává anebo karakter důstojnosti a posvátnosti osobám a
věcem vtiskuje ***).

Svátostiny liší se od církevních modliteb, že tyto jen vy
prošují milost a požehnání boží, svátostiny pak milost a pože
hnáni boží zjednávají a dodávají podle vůle církve, kteráž jest
1 vůle Kristova. Lóší se od církevních obřadů liturgických forem
mimopodstatných) že tyto dodávání milosti nepůsobí, ačkoli
S nim úzce spojeny jsou, ku znázornění, zračitému vyjádření
posvátných věci sloužice 1).

2. Účinky svátostin lze podrobněji vytknouti na základě
formulí a modliteb k nim předepsaných:

a) Skrze svátostiny vyjimají se věci přirozené a dila rukou
lidských z kletby vyřknutě na všecku zemi pro hřich Adamův,
stavi se pod zvláštní ochranu boží, aby člověkujich uživajícímu
nebyly na škodu a zkázu, ale k užitku a spáse.

*) Tóma ze Štítného nazývá je svěceniny.
**) Amberger 1. c. III. S. 206.

***) Amberger I. c. S 206. Wetzer und Welte čl. Sacramentalien. Ně
kteří bohoslovci berou svátostiny ve smyslu přílišně širokém, počítajíce k nim
vše, cokoli svojí povahou a svým účelem spasitelné smýšlení vzbuzuje, člo
věka ku přijetí milosti boží uspůsobuje, zásluhy před Bohem, odpuštění hříchů
všedních a časných trestů jemu zjednává. Vedle toho pak mezi svátostiny
kladou: všecky obřady mše a svátostí, mnohé výkony nábožnosti, jako mod
Jitbu Páně, kanonické hodinky a vůbec modlitby církevní, modlitbu konanou
na místě posvátném, obecnou zpověď, pokorné tepání prsou, almužnu. Podobně
1 věci ritem církevním žehnané svátostinami nazývají. (Srovn. Můller, Theol.
mor. III. $ 231.)

T) Amberger, L.
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b) Působi ochranu a obranu proti zlému těla i duše
vůbec, proti ďáblu, jeho úkladům a možnému pro hřích dě
dičný vlivu jeho na tělo lidské a na věci, kterých člověk užívá.

c) Vyprošuji na Bohu a uděluji člověku dobrodiní těles
ných, požehnání božího a zdaru v potřebách vezdejších, po
svěcuji všech poměrů, všeho vezdejšího života lidského.

d) Svátostiny druži a připojují se ku svátostným úkonům
(oběti a svátostem), ano i k modlitbě jako příprava, podpora 1
dokonání, a to se stránky objektivné i subjektivné. Se stránky
objektivné tim způsobem, že cokoli ke kultu náleží, skrze svá
tostiny se nejprve z říše a moci hřícha vyjímá (svěcení vody
křestné a očistné, olejů, nádob a paramentů, chrámů a t. d.),
požehnáním božim se naplňuje a takto ke kultu schopno činí.
— Se stránky subjektivné se připravují, podporují a dokonávaji
svátostinami úkony svátostné, že svátostiny činí člověka ochot
na i schopna, aby k tajemstvím posvátným se bližil a jich se
účastnil s náležitou uctivosti a zbožnosti, pomáhajíce mu ná
boženské city vzbuzovati, utvrzujice v dobrém, rozmáhajíce
důvěru v Boha, skroušenosť duše a mysl kajicnou. Připravuji
tedy k ospravedlnění a posvěcení, ne sice přímo jako svátosti,
ale nepřímo tak, že účinlivá milosť, kterouž člověku zjednávají,
na milosťposvěcujícípřipravuje. kni uspůsobuje, člověka ochotna
1 schopna činí, aby ji hodně přijal a s přijatou i spolu působil *).

e) Svátostiny shlazuji hříchy všední a zjednávají od
puštěni časných trestů, tlumi žádostivosť a posilují proti po
kušenim.

f) Vtiskuji karakter posvátnosti a vyšší důstojnosti věcem
z přirody vzatým aneb rukou lidskou udělaným, aby službě
boží, účelům náboženským na vždy věnovány zůstaly, a osobám,
aby v oboru své působnosti prospěly oslavě Boha, svému a
bližních pravému dobru.

Účinkové svátostin vyplývají z nadpřirozené moci, kterouž
cirkev od Krista obdržela, ze zásluh Kristových, z mocnosti
jména akříže jeho**). A protož působí svátostiny, podobnějako
svátosti, samy ze sebe, ex opere operato, jistotně, aniž by pů
sobnosť jejich závisela na hodnosti vykonavatele. Skutečné jich
působení v člověku a pro člověka (působení subjektivné) závisí

*) S. Thomae Summa III. gn. 65. art. 1. ad 6,
"*) „Ale Sacramentalien lassen sich zurůckfůhren auf den Namen Jesus

und das Zeichen des Kreuzes.“ Amberger l. c.3.b. Thalhofer, 1. ©.I. str. 640.



218

na tom, zdali by mu jejich účinek byl ku spáse, při dospělém
k uživání rozumu ještě ina vědomémspolupůsobení jeho. Svá
tostiny zajisté udělují též požehnání časného, ale toto ne vždy
prospívá ku spáse, A protož mnohý člověk nedosahuje účinku
jistých svátostin, ač nikoli neschází subjektivné spolupůsobení
jeho. Kromě případu tohoto působí svátostiny podle nábožen
ského smýšlení a zvláště podle důvěry v mocnost jména Ježiš,
sv. kříže a modlitby církevní (ex opere operantis). Komu schází
přiměřené smýšlení a spolupůsobení, tomu svátostiny nepro
spivají, ale také nepůsobí účinků duši záhubných, jako nehodné
přijímání svátosti.

3. Svátostiny, jakožto výkon žehnací nebo zažehnávaci,
podstatně náležejí k vykupitelskému dilu katolické cirkve, vy
hovují vážným potřebám člověka, a protož i tento netoliko
věrou, ale též pudem přirozeným jest k nim tažen, podněcován,
aby po nich toužil a jich užíval.

Žehnati a zažehnávati (zaklinati) t. j. jakýmsi více méně
slavným a význačným způsobem žádati, přáti někomu věcí
dobrých, osvobození ode zla, od vlivu zlých mocnosti, ochrany
proti nim, anebo přáti uvedení zla na někoho, zmaření jeho
snah neb úkladů, — shledává se za věc v lidské přirozenosti
hluboce zakořenělou. Požehnání rodičů dětem, kletba či zlo
řečení nepříteli a nevděčníku. úsilovné zabraňování vyšším
mocnostem zlým aneb boj proti nim (zaklínání, zaříkávání)
shledává se ve všem pokolení lidském od počátku jeho. Spolu
však i znamenal člověk, že požehnání, zažehnávání, kletba,
vycházejíce od člověka, samy o sobě působny nejsou, že jsou
jen modlitba, pouhé přání, že působny býti t. j. věci žádané
skutečně přivoditi mohou jenom skrze mocnosti nejvyšší. Proto
se k požehnání, zaklínání a kletbě druží modlitba, vzývání
Boha, vůbec mocnosti za nejvyšší pokládaných, aby tyto uči
nily, že by požehnání a kletba, jež vyřknul člověk, byly pů
sobny, skutečně přinášejice čeho člověk žádá čili přeje, — aby
k požehnání lidskému, ku kletbě lidské, přistoupilo požehnání
či kletta, vůbec působení boži. Požehnání boží zajisté jest již
darování dobra, osvobození ode zla, kletba či zlořečení boží
jest i skutečné uvedeni zla. Vědomi toto, že boží požehnání
a boží kletba jsou Samy o sobě darování dobra, osvobození
ode zla, ochrana proti zlu a skutečný trest, přirozeně vedlo
k tomu, že u všech národů požehnání, zaklinání, zlořečení neb
kletba pokládaly se za působné, za bezpečnou záruku požehnání
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božiho aneb pomsty boží, pakli vyřknuty byly ve jménu bo
žim a jistým zvláštním způsobem skrze viditelné zástupce boží,
rodiče a kněze. Protož i shledáváme u všech národů, že rodi
čové žehnali dětem, kněží jednotlivcům 1 všemu lidu, že kletba
rodičů nad nezdárnými dětmi, kletba kněži nad zlosyny za
veliký trest pokládány, že v pohanstvu kněží a čarodějové
(vlchevci) zaklinali nepřátelské mocnosti ve jménu mocnosti
vyšších.

Obecný zjev tento v životě lidském spočívá na zřizeni
božím; Bůh žehná působně skrze zástupce své, působí skrze
ně proti mocnostem a vlivům škodným. A tak požehnání a za
klináni, jež pronáší na místě božím, jméno Ježiš vzývajic a
křižem znamenajíc, všelikou moci nadaná církev, nejsou již
pouhá slova, pouhé přání, ale i skutečné zjednávání a dodá
vání věcí dobrých, odvrácení zlých, vůbec podpora 1 pomoc,
aby člověk dosahoval ovoce vykoupení Kristova ve všech po
třebách svých, ve všech poměrech a za všech okolnosti života
svého.

4. Svátostiny rozdělují se: a) podle udělovatele řadem a
zákonem cirkevním oprávněného, b) podle účelu svého a svých
účinků.

II. Rozdil svátostin podle udělovatele.

Udělovati jednotlivých svátostin či vykonávati je náleži
těm, kdož církevním řádem výslovně k tomu zmocnění a opráv
něni jsou*). Podle zmocnění a oprávnění rozeznáváme sváto
stiny papežské, biskupské a kněžské.

1. Některá svěcení jenom papeč vykonává, jako: svěcení
pallia, Beránků (Agnus Dei), vévodského meče a klobouku
o vánocich, zlaté růže na neděli družebnou (Laetare, 4. v postě).

2. Biskup má ve své diecési zmocnění ku všem svátosti
nám (kromě papežských). Jmenovitě pak náležejí jenom bisku
povi: «) Svěcení sv. olejů a všecky konsekrace t. j. ona svě
cení, při kterých se také užívá křižma, jako jest konsekrování
chrámů, oltářů, kalichů, zvonů atd. Ku svěcením těmto jen
papež může delegovati kněze, který nebyl posvěcen na biskupa **).

*) Rit. Rom. de Benedictionibus.
**) S. R. C. 14. května 1616.
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b) Svěcení opatů, abatyší a menší svěcení kleriků (ordines mi
nores). c) Svěcení paramentů bohoslužebných, monstrance a cí
boria (tabernaculi seu vasculi pro Eucharistia conservanda) a
slavné svěcení obrazů (soch, křížů *). Plnomocenství k těmto
svěcením a k rekonciliaci kostelů prve konsekrovaných může
biskup dáti kněžim prostým, maje k tomu povoleni ve zmo
cněních pětiletých (facultates guinguennales); ď) všecka ostatni,
v pontifikálu a rituálu obsažená svěcení, kteráž rubrikami na
značena jsou za biskupská a ku kterým biskup řádnou moci svou
(jure ordinario) může prosté kněze delegovati, na př. svěcení
základního kamene k novému chrámu, kapli, hřbitovů, rekon
ciliace poskvrněných kostelů prve jenom benedikovaných a
hřbitovů**“).

Ve všech téměř diecésich rozsáhlých a jmenovitě v die
césích českých delegováni jsou biskupšti vikáři venkovšti ku
svěcení paramentů, bohoslužebných nádob, kapli, hřbitovů,
slavnému svěcení soch, obrazů a vůbec ktakovým benedikcim,
při kterých se neužívá také křižma. Svěcení tato vykonávají
delegovaní dle formulářů obsažených v rituále římském.

Opatové řeholní mohon vykonávati svěcení křižmem kon
sekrace), jen když maji obzvláštní privilegium apoštolské ***);
paramenta a posvátné nádoby bez pomazání křižmem mohou
světiti pro potřebu chrámů svých, mají-li uživání pontifikalii.
Také mohou svým podřízeným profesům dávati tonsuru a nižší
svěcení.

3. Kněži vykonávají řádnou mocí svou ty svátostiny,
které spojeny jsou s jejich úřadem a biskupovi se nevyhražují.
Faráři oprávnění jsou k. těmto svátostinám řádnou moci svou;
výhradně pak oprávněni jsou jenom ku svátostinám spojeným
se svátostmi těmi, kterých udělovati náleží jen duchovenstvu
osadnímu, a tedy ku svátostinám, ježio spojeny jsou aneb sou
viseji se křtem a manželstvím. a tedy: ku svěcení vody křestné,
úvodu šestinedělek, žehnání novomanželů; podobně počitaji se
k farským ona žehnání domů, zemské úrody a mnohá jiná,
o kterých praví rubrika rituálu, že je farář vykonává. — Ostatní

*) S. R. C. 12. července 1704.
**) Svěcení, ku kterým může biskup řádnou mocí svou delegovati kněze,

nalézají se v rituálu římském pod záhlavím: „Benedictiones ah Episcopis, vel
ahis facultatem habentibus faciendae.“

+++) S. R. C. 13. března 1632, 19. srpna 1770.
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v misálu a rituálu obsažená svěcení a žehnání nenáležejí ku
právům farským a protož i každý kněz může vykonávati je,
v kostele cizím anebo v kapli cizi ovšem nikoli bez vědomí a
proti vůli správce chrámového; taková svěcení a žehnání jsou
na př. svěcení popelu, ratolesti a svíci, tiché čili soukromé svč=
cení obrazů, křižů, medalii *).

Benedikce nazývá se slavná, solemnis, děje-li se za hoj
ného účastenství lidu (cum concursu populi), se zpěvem a ně
kolika přisluhovateli; soukromá, privata, děje-li se bez takové
okázalosti (absgue dicto apparatu) a stojí-li při knězi jenom
jeden posluhovatel.

Diakonovi nepřisluši konati benedikce, krom svíce veliko
noční; křti-li, neni oprávněn světiti sůl, podává-li vel. svátosti,
nežehná potom ani rukou ani ciboriem **).

Lector jest oprávněn světiti nové plodiny a chléb (fructus
novos et panem).

II. Rozdil svátostin dle účelu a dle účinků.

Dle účelu a dle účinků jsou svátostiny dvojí: A) ty,
kteréž osvobozuji od vlády a vlivu ďábla — exorcismy; B) ty,
kteréž působi ostatní ku podstatě svátostin náležející účinky
— žehnání a svěcení, benedictiones ***).

A. Exorcismus.

Katolická cirkev učí a veli věřiti, že může ďábel z do
puštění božiho nejen duši, ale také tělu člověka úklady strojiti,
nemoci v něm působiti, že i moc má, aby jiným tvorům ško
dil. Vliv nepřitele lidského může až i takové moci dosáhnouti,
že tělo člověka a skrze toto také více neb méně i sama duše
se dostává v útrpnou služebnosť ďábla. Stav tento nazývá se
posedlosťa kdo se vněm nachází, slove posedlý (energumenusŤ).

Kristus přemohl sice ďábla, avšak nikoliv nechtěl, aby
boj proti němu přestal, dokud nynější spůsoba světa nepřejde.
Boj tento jest tužení cnosti křesťanské a milostí Kristovou

*) S. R. C. 12. července 1704.
*) S. R. C. 20. února 1888.
vek) Viz na str. 216. výměr o svátostinách a výčet účinků jejich.

T) Srovn. Sušila výklad na Mat. str. 56.
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tolik jest nám usnadněn, že zvitěziti může, kdo chce. Všem,
kdo věří právě, dal Kristus moc nad zlými duchy *). Kromě
moci této obecně odevzdána jest katolické cirkvi ještě zvláštní
moc nad ďáblem; tato jest buďto mimořádná, jakož jevila se
u křesťanů za prvých stoleti, u mnohých svatých po všecky
časy, buďto řádná, k iejimuž vykonávání úřad exorcistů jest
ustanoven a exorcismus nařízen. —

Exorcismus jest zařikání moci jména božího a sv. křižel
aby satan byl zapuzen, moc jeho se zlomila, on pak přesta
škoditi na duchu neb na těle. Svojí formou jest exorcismus
buďto rozkazovací (per modum imperii, imperativus), jenž přímo
velí ďáblu ve jménu božím, aby ustoupil od tvora, — anebo
jest prosebný (přímluvný, per modum deprecationis, deprecativus),
když k moci boži se důvěrně obraceje přednáší prosbu, aby
tvor; ďáblu podrobený nebo pod moci jeho postavený (na př.
nekřtěný) aneb od něho znepokojovaný a soužený (posedlý)
vysvobozen byl z moci té a vlivu toho. — Exorcismus řiká se
nad osobami a věcmi. Zni-li tak, že přímo mluví k věcem ne
živým (na př. exorciso te, creatura salis), vyjadřuje se touto
formou, že účinek exorcismu se bude jeviti na této věci a pro
střednictvímjejim. Exorcismy buďto spojeny jsou s udělováním
svátosti křtu, se svěcením a žehnáním, anebo jsou samostatné.

Působnosť exorcismu samostatného závisí na disposici exor
cisty a koho se týče mnohem vice, nežli působnost svátostin
vůbec, pro tu příčinu, že jest boj duchovní a ne toliko přiji
mání milosti; proto také děje se, že i samostatného exorcismu
1 spojeného se svěcením a žehnáním častěji se užívá v jednom
případě, v kterém potřeba jeho seznána jest.

2. Uživání exorcismů děje se v cirkvi vůbec trojim způ
sobem: a) při svěcení předmětů bezrozumých a neživých; )
při udělování svátosti křtu; c) nad posedlými.

Podle řádu nyni vůbec platného vyhraženo jest kněžím
vykonávati moc exorcistů. Avšak i těmto lze řádnou mocí jen
ty exorcismy vykonávati, které jsou čásť ritu křestního a ritu
předepsaného ku svěcením. — Samostatný exorcismusjest buďto
slavný t. j. kona se v chrámě a tim řádem, jejž ukazuje rituál
římský; anebo jest soukromý (privatus), t. j. neděje se jménem
cirkve ani řádem v rituálu předepsaným, ale záleží v pouhém
vyznání jména Ježíš a v žehnání křížem. Nižádný kněz nesmí

*) Mark. 10, 17. 18.
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před se bráti exorcismu slavného, dokud by povolení biskupa
byl sobě nevyžádal a jeho i písemnou listinou nedosáhnul*);
a zase každý kněz povinen jest řikati ty exoroismy, kteréž se
v ritu křestním a ritu svátostin nacházejí*“).

3. Roznášela-li by se na osadě pověsť, že někdo ďáblem
posedlý jest, anebo byl kněz požádán za ducbovní pomoc od
člověka, který se považuje za posedlého, neslušelo by nikterak,
aby pověsti takové bez povšimnuti nechal anebo žadatele jenom
krátce odbyl. Nesmi sice býti lehkověrný, ale také nesluší za
pominati, že posedlost jest vůbec možna, a že pastýřského pů
sobení jeho 1 tu třeba jest, kdež nemoc přivádí člověka k do
mnění, že by posedlý byl. — Nebyl-li duchovní správce za
pomoc požádán, hledá přiležitosti, aby člověka samého a co
s nim se děje, pozorovati mohl. Za známky, kterými se posedlý
rozeznává od nemocného, udává ritual římský: mluviti řečí
neznamou aneb rozuměti řeči, které se člověk nikdy noeučil;
věděti o věcech vzdálených a skrytých; jeviti silu, kteráž pře
vyšuje člověka věk a přirozenou povahu; jiné k těmto podobné
věci, kteréž tim více bráti sluší za známky posedlosti, čim se
jich vice pospolu nalézá ***). Shledává-li duchovni správce takové
známky, počiná sobě velmi opatrně a zdrželivě, ani člověku,
jehož se týče, ani komu jinému neřikaje, že známky posedlosti
shledává. A poněvadž nelze snadno plné jistoty o tom nabyti,
zdali neobyčejné výjevy pocházejí Z nemoci anebo jen jsou
klam chytře provozovaný, třeba jest, aby opatrné pozorování
za delší čas trvalo a také opatrný lékař byl povolán. Teprve
když by prostředkové přirození nepomáhali a když by nebylo
důvodu k podezření o klamu, náleželo by všecky okolnosti dle
pravdy předložiti k posouzení biskupovi a od něho rady a
rozkazů vyžádati; pakli by uznal a nařidil biskup vykonání
exorcismu, vykonal by jej duchovní správce, zachovávaje všecky
ty předpisy, kteréž v rituálu římském obsaženy jsou. — Prostá
žehnání soukromá, modlitby a jiné duchovní prostředky vždycky
předcházejí, ano teprve když těchto bylo užíváno bez pro
spěchu, vykonává se exorcismus +).

*) 9. C. Ep. 22. ún. 1685.
*) S. C. Ofť. 5. července 1710.

***) Rit. Rom. de exorcisandis obsessis a daemonio.
T) Srovn. Conc. Prov. Prag. Tit. IT. cp. 12. str. 108.
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B. Svěcení a žehnání.

1. Svěcení a žehnání nazývají se obecným slovem litur
gickým benedictiones (blahořečení), někdy také comsecrationes.
Benedikcemi žádá círzev na Bohu, v zásluhy Ježíše Krista
důvěřujic, a skrze službu orgánů svých uděluje lidem a věcem
určitých dobrodiní a milosti božích anebo jim propůjčuje
zvláštního, vyššího karakteru. Jsou tedy benedikce svojí pod
statou a svým účelem žádání (přání) a udělování dobra, zbavo
vání zla neb ochrana před nim.

Přihližejice bližeji k podstatě a účelu jednotlivých bene
dikci rozeznáváme dvoji druh, a sice: žehnání (benedictiones
invocativae) a svěcení (benedictiones constitutivae).

Žehnáním rozumějí se ty svátostiny, kterýmiž církev osoby
a věci z oboru nepřátelských moci vyjimá a Boha vzývá. aby
žehnaným věcem a osobám dobra vůbec aneb jistého dobrodiní
propůjčiti, ode zla vůbec aneb od určitého zla je vysvoboditi
ráčil, vzýváním jména Ježiš a skrze svatý kříž vyprošené
milosti a dobrodiní jim skutečně dodává. Kterých milosti skrze
jednotlivá žehnání lidem a věcem na Bohu žádá a vyprošených
uděluje, naznačeno jest modlitbami a obřady rituálu.

Svěcením netoliko se vyjímají osoby a věci z oboru, kam
vliv našeho nepřítele dosahuje, a netoliko se jim požehnání a
milosti vyprošuje 1 uděluje, ale také ještě vyššího a trvalého ka
rakteru propůjčuje, pro který se z obecného užívání (usus pro
fanus) vylučují, ke službě boží schopny se činí a této službě
i věnovány zůstávají, jsouce a zůstávajíce od té doby věcmi
posvátnými, osobami Bohu zasvěcenými.

Benedikce dostává v bohoslovné vědě určitějšího jména
konsekrace, nařizeno-li jest v ritu jejim také pomazání křižmem
svatým. Avšak pojmenování toho uživají liturgické knihy také
o svěceních, při kterých se neužívá křižma, slovem benedikce
pak označují též některá svěcení, při kterých mazání křižmem
se děje; tak na př. svěcení svatých olejů nazývá se „conse
cratio“, svěcení zvonu „Dbenedictio“.

O žehnáních plati obecné pravidlo, že se na téže věci
neb osobě opakovati mohou, kdežto svěcení jednou vykonaného
na téže věci neb osobě nelze opakovati.

Svěcení a žehnání dějí se buďto dle potřeby každý čas
anebo náležejí k bohoslužbě určitých dob a slavností roku
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cirkevniho, představujice spolu s ostatními obřady velebná ta
jemství ze života Páně a vykupitelského dila jeho.

2. Obecný ritus všelikých benedikci, zejména pokud ne
jsou čásť bohoslužebných úkonů na jisté dni nařízených, tento
se předpisuje: a) Vykonavatel církevních benedikci obsažených
v pontifikálu, misálu a rituálu zachovávej všechen ritus, jak
obsahuje se v knihách těch. 5) Světi-li anebo žehná-li kromě
mše svaté, budiž oděn rochetou a šťolou té barvy, která podle
cirk. času anebo svátku je nařízena, leč by rubrika při některé
benedikci jinou barvu předpisovala; nachází-li se v ritu bene
dikce také exorcismus, béře se štola Úalová. Na místě rochety
může se kněz oditi albou, vždy také může pluvial na sobě
miti, zejména děje-li se benedikce při oltáři. c) Světitel nebo
žehnatel měj s sebou posluhovače, kterýž nese kropenku s vodou
svěcenou a kropáč. 4ď)Všelikou benedikci koná sťoje a nepo
krýva hlavy, dokud nedokoněil obřadu celého. e) K benedik
cim, ježto se konají při oltáři na straně epištoly, zažžehaji se
aspoň dvě svice; kona-li se benedikce kromě chrámu, nejsou
světla předepsána, avšak vůbec pokládá se za slušno, aby se
zachoval obyčej velmi chvalitebný, vedle něhož kona se každá
benedikce před krucifixem postaveným mezi dvěma svicema.
f Světi-li se pokrmové (esculenta), obilí a podobné věci v chrámě
při oltáři, nepokládají se na oltář, ale na stůl nedaleko posta
vený anebo také na dolní stupně oltářové; obyčejně světí se
potraviny jenom v sakristii. 9) Benedikce každá počíná se ná
povědí V. Adjutorium nostrum in nomine Donum, kterouž ři
kaje žehná se kněz velikým křížem; po té následuje dopověď
R.. u? feciť celum et terram. Nežli modlitbu řikati počíná, pro
náši ještě nápověď Y. Dominus vobiscum, a po ministrantově
dopovědi R. Eť cum spiritu tuo, vzbuzování ku společné mod
litbě Oremus; při slově tomto a kdykoli pronáší jméno Ježíš,
nakloňuje hlavy ku kříži. Po první nápovědi spiná ruce a drží
spiaté (nedrži-li knihu) u prostřed prsou, dokud modlitbu řiká;
jenom kderituál znamením + ukazuje, že jest dělati nad osobou
nebo věci žehnanou kříž, anebo kde rozestření rukou v rubrice
naznačeno, oddělují se ruce. 4%)Dokonav modlitbu, pokropuje
žehnaný předmět vodou svěcenou ve způsobě kříže, nejprve
uprostřed, pak na pravo a konečně na levo, nijakých slov ne
pronášeje. Okuřování děje se jenom když rubrikou výslovně na
řízeno jesí, také po tichu a ve způsobě kříže“).

*) Žehnají-li anebo světí se věci, pro kteréž v rituálu není formuláře,
Skočdopole, PastorálkaII. 15
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Žehnání a svěcení nejvíce obyčejná.

1. Žehnání nejvíce obýčejná jsou buď obecná, žehnání
všeho lidu shromážděného, aneb osobitá, žehnání jednotlivých
osob a věci.

Žehnání obecná dějí se velebnou svátosti, svatými ostatky
anebo jen rukou. Při žehnání vel. svátosů a svatým ostatky
nepronášeji se nižádná slova; neboť ve svátosti oltářní sám
Kristus žehná, požehnání sv. ostatky pak jest působná modlitba
cirkve, aby Bůh pro utrpeni a smrť Syna svého aneb pro zá
sluhy svatých věřícím milosti a dobrodiní udělil.

Obecné požehnání kněžské a biskupské, ježto se pouze ru
kou dává ve způsobu kříže, od kněze jednou, od biskupa tři
kráte, provázeno jest formou: Benédicať vos omnipotens Deus...
aneb Benedictio De%omnipotentis... Požehnání toto nazývá se
veřejné a slavné, jest-li rubrikami předepsáno u výkonech ve
řejné bohoslužby, jako: na konci mše, po udělování vel. svá
tosti, posledního pomazání atd., anebo se ho uděluje dle oby
čeje v některých krajinách po kázani a odpoledních službách
božich. Biskup jest oprávněn udělovati požehnání slavného
i kromě služeb božích vůbec všude ve své diecési; uděluje ho
dělaje kříž a slov nižádných neřikaje. — Soukromě může pro
stého požehnání udělovati každý kněz jednotlivcům i mnohým
zároveň; k tomuto neni forma předepsána a protož užívati
může obyčejně formy liturgické nebo jakékoli jiné*).

Požehnání papežské neb apoštolské působí plnomocné od
pustky. Aby všickni křesťané dosahovati mohli požehnání toho,
uděluje papež biskupům k žádosti jejich na dvě slavnosti v roce
(na hod boži velikonoční a na jiný ještě po jejich libosti) plno
mocenství, po slavné mši dávati slavné požehnání papežské a

užívá se obecného, jak předepsala jej S. R. C. 20. září 1847.; nalézá se pod
názvem „Benedictio ad omnia“ v Manuale rituum na str. 277.

*) Za formulář ku požehnání, jehož udělují novosvěcenci po své první
mši a celý následující oktáv, ustanovila kongregace ritů dekretem od 30. ledna
1878. tuto modlitbu: „Oremus! Deus, gui charitatis dona per gratiam Sancti
Spiritus tuorum fidelium cordibus infudisti: da famulis et famulabus tuis, pro
guibus tuam deprecamur clementiam, salutem mentis et corporis, ut te tota
virtute deligant et guae tibi placita sunt, tota dilectione perficiaut. Per Chri
stum Dominumnostrum. Posťeamdicatur: Benedictio Dei omnipotentis Patris +
et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos (super te) et maneat semper
Amen.“



227

plnomocné odpustky všem, kdož by svátost pokání a oltářní
přijali, ve chrámě, ano se požehnání toho udili, se nacházeli,
za papeže, biskupa a všecku cirkev se pomodlili. Téhož plno
mocenství dosahují na jednu slavnosť v roce řeholní opatové,
maji-li pravomoc na způsob biskupské pravomoci a sluší-li jim
uživati pontifikalii*).

Udělovati požehnání papežského s plnomocnými od
pustky povoleno jest**) vůbec Františkánům, Kapucínům
a Minoritům dvakráte do roka, s tim však obmezením, že ho
udělovati mohou jen v kostelích svého řádu, nikdy v témž
mistě a v týž čas, kde a kdy uděluje ho biskup, a že povolení
biskupova sobě vyžádati povinni jsou***).

Žehnámí zvláštná jsou osobní (personales) a věcná (reales),
vedle toho, jakž ustanovena jsou pro lidi (jednotlivé nebo za
jistým účelem v jednotu spojené) nebo věci.

Žehnání osobní ustanovena jsou pro takové okolnosti,
v kterých člověk obzvláště potřebuje pomoci boží. Sem poči
táme: Žehnání a korunování králů, snoúbenců, žehnání neb
úvod šestinedělek 7), žehnání poutniků +1).

Jako člověka samého, žehná církev i vše, co člověka ob
klopuje, čim on vládne, čeho užiíva; to jsou žehnání věcná.
K nim náleži žehnání domů (benedictio domorum), místa vůbec
(loci), domu nového, ložnice (thalami), nové lodi, pokrmův a ná
pojů (agni paschalis, ovorum, panis....) a jiných potřeb lid
ských. Žehnámí domů má ten význam, že na dům křesťanský
sluši, aby nápodobení chrámu byl, cirkev pak jej žehná, aby
proti pokušiteli a škůdci chráněn, milosti a požehnáním naplněn
byl. K žehnání domů obsahuje rituál tré formulářů, dle kterých
žehnalo a misty posud žehná farní duchovenstvo domy osad
níků, chodio po dědinách. Žehnání toto souviselo s visitací
osady, jež byla zákonem nařízena ve starodávné pastoraci 111). —
Formuláře „Benedictio loci“ užívá se netoliko, když světí se
stavení nebo některé prostory v něm, ale také když se žehná
krajině, okresu atd. v

*) O apoštolském požehnání nemocným viz v náuce o nemocných.
**) Breve Lva XIII. „Guo universi“ ze dne 7. července 1882.
+) Beringer L. c. str. 307.

+) Viz ve knize V. 8 124. II.
+1) Viz str. 163.

+1) Starobylé vykuřování domů zapovězeno bylo v Rakousku dvorským
dekretem od 27. listop. 1785.
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K dotazu předloženému odpověděla C. Univ. Inguis., že
nesluší světiti praporů, leč náležeji-li společenstvům, jichžto
stanovy schválila církevní vrchnost a kteréž i jsou na ní ně
kterak závislé; na praporech samých žádá se, aby měly nějaký
oznak církevní a neměly oznaku necirkevního. Jénom ty pra
pory mohou se do chrámů vnášeti, které náležejí bratrstvům
církevním a kromě těch jen takové, ježto za podmínek vyše
dotčených byly posvěceny *).

Hledice k obyčeji v našich vlastech od dávna i vůbec
rozšiřenému, sotva bychom uznati mohli za prospěšno, kdyby
se na prohlášení tomto přisně stálo.

K žehnání (svěcení) chleba nalézají se v rituálu dva for
muláře, z nichžto jeden (prvni) se vztahuje ku chlebům veliko
nočním, druhého pak uživá se, kdykoli by jindy v roce chléb
svěcen byl.

2. Svěcení ve smyslu obmezeném a určitějším ustanovuje
osoby a věci ke službě boži, zjednává jim vyšší moc, aby vě
řicím byly za prostředkovatele milosti a požehnání s hůry. Po
žehnání toto, jehož nabývají svěcením, jeví se na osobách
v působení jejich, na věcech pak, uživá-li se jich podle úmyslu
a rozkazu církve.

Svěcení osob vyhraženo jest biskupům (svěcení opatův 1
abatyší řeholních, malá svěcení kleriků), částečně opatům **).

Věciposvěcují se, buďto aby se jich užívalo při veřejné
bohoslužbě, nebo aby jednotlivým křesťanům byly za předmět
úcty náboženské, za prostředkovatele milosti a dobrodiní božích.
Sem počítáme: svěcení vody křestné a vody očistné (agua lu
stralis), konsekraci kalichův, oltářů, chrámův a zvonů, svěcení
sy. olejů, nádob a rouch bohoslužebných, světel, popelu na
prvou středu v postě, ratolesti na květnou neděli, svěcení rů
žencův, obrazů, křížů. — Stran formuláře ku svěcení obrazův
a křížů třeba jest věděti, že formuláře „Benediciio novae crucis“
se uživá, světi-li se křiž pouhý bez obrazu Krista; světi-li se
krucifix (křiž s obrazem Vykupitele), koná se obřad ten podle
formuláře „Benedictio imaginum“ ***),

*) Linzer theol. prakt. Ouartalschrift 1888, IT. str. 487.
**) Viz str. 220.

*kk) 0 svěcení předmětů náboženské úcty (devotionalia) s účinkem tím,
aby dosahovali odpustků, kdo řádně užívají předmětů takových, jedná po
drobně kniha IV. v oddílu o církevních odpustcích.
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3. Kromě žehnání a svěcení v rituálu římském obsažených
a pro celou cirkev ustanovených zobecněla v jednotlivých die
césich ještě zvláštní žehnání a svěcení, kteráž považovati sluší
za obyčeje oprávněné a chvalitebné, pokud jich řádná autorita
nezapověděla, tim vice pak, obsahuji-li se formulářové k nim
v rituálech diecésnich, řádnou approbací biskupskou opatřených.
V českých diecésích anebo jenom v některé, nebo také jenom

částečně v některých krajinách zobecnělé od dávných časů
benedikce došly schválení apoštolské stolice tím skutkem, že
v Římě approbováno jest nové, péčí episkopátu českého k místu
přivedené (r. 1872.) vydání rituálu římského s přídavkem ritů
v provincii české zdomácnělých. K těm obzvláště náleži: Svě
cení vody ve svatvečer zjevení Páně, svěcení zlata, myrrhy a ka
didla na den zjevení Páně, svěcení semen a osení na slavnost
narození Panny Marie, požehnání sv. Blažeje a jiných více.
Ano k některým benedikcim, obsaženým již také v rituálu
římském, užívá se v naši provincii formulářů zvláštních (na
př. benedictio in festo Paschae).

IV.Dobré uživáni a zneuživáni svátostin.

1. Úmysl a vůle cirkve jest, aby lid křesťanský užíval
věci svěcených a přijímal požehnání bezprostředně i prostředečně
skrze věci žehnané.

Dobré užívání svěcenin v tom záleži vůbec, aby se jich
uživalo v témž duchu, v kterém je cirkev podává. Duch tento
se naznačuje a vyjadřuje obecným ritem všeho žehnání a svě
ceni, zvláštními formulemi jednotlivých svátostin a zvláštním
ritem, kterým se mnohé vykonávají. Tu jmenovitě jsou vytčeny
meze, za kteréž vykračovati nesmí uživání svěcenin; vyslovena
jest disposice. která člověka schopna činí, aby dosahoval účinků
pro duchovní a tělesné blaho své; výslovně a zřetelně k tomu
se ukazuje že křesťan užívá svěcenin, aby rozmáhal v sobě
smýšlení křesťanské a život nábožný. A protož kdo svátostin
uživá, s důvěrou v požehnání od cirkve nad nimi vyřknuté,
za ochranné prostředky proti úkladům ďábelským ; kdo nábožně
doufá, že skrze ně dosáhne darů, od církve na ně vyprošených,
pro časné i věčné duchovní blaho své, co by dle rady božské
jemu v pravdě prospělo; kdo se jim dává vzbuzovati k bohu
milému obcování u víře živé a k zasvěcování sebe Bohu v my
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šlénkách i žádostech svých: ten dojista uživá cirkevních svá
tostin vůbec a věci svěcených obzvláště v duchu cirkve kato
lické, uživá jich dobře.

Z toho již také samo sebou vysvita, že uživání svátostin
jest prospěšné, spasitelné. Prospěšno zajisté a spasitelno jest
ve všech věcech naději na Boha skládati, k bojování proti
úkladům nepřítele vždycky hotov býti, na, Bohu statků du
chovníich a v dobré miře 1 tělesných dobrodiní dosahovati,
k dokonalejšímu a dokonalejšímu srovnání vůle své s vůli boží,
k dokonalejšímu a dokonalejšimu obcování před Bohem se vzbu
zovati. A poněvadž to všecko se působí skrze svátostiny, zřejma
jest dobrota 1 užitečnost jich.

Užívání svátostin jest pro výborné účinky jejich také věc
nevyhnutelně potřebná k životu křesťanskému; za všelikým jich
nedbáním a nevážením kryje se netečnost nebo až nevěra, a
naopak zase tvrditi lze, že v tom příbytku ještě dobrá víra
katolická panuje, kde na veřejich kropenka s vodou svěcenou
se nacházi a kde rodičové 1děti, prve nežli se kladou na lůžko
a zase když povstali a když vycházejí z domu, vodou svě
cenou se pokropují, kde hromička svěcená, ratolesti od neděle
květné, sůl svěcená v uctivosti se chová, kde křižové, obrazy
a sošky posvátné jsou za přední ozdobu příbytku a za pro
středek, aby ducha lidského k nebeským věcem a pravdám
pozdvihovaly.

2. Zneužívání svátostin jest buďto zneucténí (profanatlo)
jich aneb pověra jimi provozovaná.

Skrze požehnání, ježto vyřkla cirkev při svěceni, jest tato
věc buďto úplně vyňata z užívání obecného (benedictio con
stitutiva) aneb aspoň již nesluši, aby povržena byla na místo
nečisté. Všecky svěcené a žehnané věci, pokud ve chrámě ne
zůstávají, náleži chovati na mistě slušném uctivě. Neděje-li se
tak, nerozeznává-li se posvěcená věc od obecné a uživá-li se
ji jako jiné věci obecné, jest to zlehčování a zneuctění; člověk
takový prozrazuje, že vážnosti ku věcem božským a svatým
v srdci jeho není, že pozbyl náboženské viry a uctivosti po
tupuje Boha i cirkev, rouhá se.

Pověra nechápe poměru mezi Bohem a bytostmi stvoře
nými, o němž i zdravý rozum 1 pravá víra svědčí; odnimá
Bohu a přikládá tvorům. A takto záleží pověrečné užívání
svátostin v bludné víře o cili a působnosti svěcenin. Pověra
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sice věři v mocnost požehnání církevního, ale očekává od před
mětu svěceného větších účinků a jiných, nežli ty jsou, kterých
propůjčovati chce Bůh. A protož děje se pověra: připisuje-li
se jistá moc předmětům svěceným, jako by ji měly samy o
sobě, a ne tomu, od něhož ji nabyti mohou jediné; očekává-li
kdo bezpečně účinkův od věci svěcené jen proto, že ji hmotně
užívá; doufá-li kdo, že by svěcenou věcí mohl jiných prospěchů
dojiti, kromě těch, ku kterým ji cirkev ustanovuje a které kní
připojuje.

3. Duchovní správa povinna jest všelikému zneuživání
svátostin brániti, ano je předcházeti. Uctivé a důstojné konání
svátostin, jasné a časté poučování o jejich podstatě, účelu a
působnosti, o jejich užitečnosti, o způsobu jich užívání atd.
dojista bude věřicímu lidu za dostatečnou ochranu, aby o svá
tostinách jinak nesmýšlel, nežli v duchu cirkve katolické, aniž
bude třeba hněvivě brojiti proti pověře způsobem takovým, až
1 pravá víra se uráži. Lid katolický znamená v útrobách duše
své, kterak ve všech svých potřebách duchovních a tělesných
na Bohu závisí a bez požehnání a pomoci s hůry sám k ni
čemu dostatečen neni. A nejen pomoci této, ale také jistého
znamení a rukojemství této pomoci žádá, jistého prostředku
viditelného, kterým by mu pomoc ta byla naznačena, víra i
důvěra jeho posilněna. To leží v obecné přirozenosti lidské.
Zacházejí-li jednotlivci snad za meze pravé, málo kdy zasluhují
pokáráni, poněvadž nepobloudili ze zlého úmyslu, vždy ale po
iřebuji poučení, jehož jim udělovati náleží ve shovivavé trpě
livosti. Toho třeba jest nejvice při takových obyčejich lidu
křesťanského, kteréž jsou nějaké nápodobení svátostin aneb
odbývají za cirkevní pobožnosti, jindy častěji konané, nyni
snad již vesměs zašlé. Mezi obyčeji těmito zasluhuje zminky
zvonění proti mračnům. Ritnal římský nařizuje, aby se při na
stávajícím hromobiti dalo znamení zvonem, lid ve chrámě se
shromáždil a tu aby se konaly určité modlitby *). S tím dojista
souvisi obyčejné misty „zvonění proti mračnům“. Opatrný
spravce nikoli nebude vášnivě brojiti proti zvonění tomu, ale
poučí věřici lid, že nesluši, aby se naděje skládala ve hlas a
zvučení zvonu, ale že doufati náleži v zaslíbení, kteréž nám
Bůh učinil, řka: „Vzývej mne v den soužení; vytrhnu tě a

*) Viz Rit. Rom. Preces ad repellendam tempestatem.
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ty mne budeš oslavovati.“*) V týže smysl pronáší se papež
Benedikt XIV.: „Bouře nerozptyluje se nikoli prouděním, je žto
ve vzduchu působí hlahol zvonů; rozptýlení takové přičítati
sluší modlitbám konaným při svěcení zvonů jménem církve.“

Pobožnosťt položená v rituálu na čas nebezpečné bouře
nahražuje se ve mnohých diecésích německých častým, ano
každodenním žehnáním úrody zemské (Wettersegen) velebnou
svátosti, v budějovické diecési společnými modlitbami, ježto
se konají celý čas letní každého dne u večer po dědinách buďto
ve chrámě anebo v kaplich aneb u křížů na veřejném mistě
postavených. (Ord. list. buděj. r. 1852. str. 84., r. 1853. str. 111.)

*) Žalm 49, 15. 5



Kniha IV.
Svátostné osvobozování od hříchu. Církevní

odpustky.——40 6—————



Hlava I.

Svatosť pokání; úřad zpovědnický.

S 88. Význam svátosti pokání ve správě duší. Přehled
náuky o zpovědnickém úřadě.

1. Těžkým hřichem přetrhuje člověk obcování své s Bo
hem, ruší na křtu učiněnou smlouvu, zpronevěřuje se Bohu a
slibům svým. Takto zbavuje se posvěcující milosti boži a zá
sluhy těch dobrých skutků, kteréž byl snad vykonal. Ale pro
zásluhy Ježíše Krista zbývá mu ještě možnost ve stav předešlý
se navrátiti. Hříšný křesťan nalézá ve svátosti pokání každou
dobu a pro všelikou duchovní ránu bezpečné lékařství, pakli
jen se v srdci svém od hříchu odvrátil a k Bohu zase navrátil,
v ošklivosti svůj hřích maje, vystřihati se ho skutečně a 0
pravdu mině, jeho následky napraviti a za něj dosti učiniti
ochoten jsa. Takto-li v pravdě smýšli, nenávidí svého hříchu
srdcem (litosť, contritio) ústy (zpověď, confessio) a skutkem
(dosti učinění, satisfactio). Litosť, zpověď a dosti učinění jsou
jako hmotnost (guasi — materia)*) svátosti pokání; kdo tuto
hmotnost přináší s sebou v té miře, v kteréž mu s pomocí boží
a při věrném vynasnažení vlastním možno, ten slove a skutečně
jest uspůsobený (dispositus), aby dosáhl milosti, kteréž tato
svátost chová. Když pak dosáhne milosti těch člověk hřišný a
navrácen jest do stavu posvěcujicí milosti, obživuje znova, ob
novuje smlouvu křestní, navracuje se v obcování s Bohem,
na cestu křesťanské spravedlnosti, aby již na ní setrval a pod
správou cirkve ji také šťastně dokonal.

*) Cone. Trid. Sess. XIV. de sacram. poenit. cp. 3.
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Avšak pokání jest také svátosť živých; ono nejen křísi
duchovně mrtvé, ale 1 k tomu slouží, abý spravedlivý sé vic
a více ospravodlňoval, svatý se vice posvěcoval, v životě du
chovním se upevňoval, ve všech cnostech zdokonaloval. Kdo
zajisté ve stavu milosti boži se nacházeje tuto svátosť přijímá,
v tom ona smazává skvrny hřichů všedních, umenšuje anebo
zcela odklizí ostatky hříchu t. j. zasloužené tresty, náklonnost
ke zlému a nehodnosť, dosahovati od Boha vnuknutí a puzení
zvláštních k dobrému; rozmáhá posvěcujici milost a uděluje
nových milosti účinlivých, zvláště pak mocně posiluje pravou
srdce nábožnosť.

Aby pak 1 hřišní 1 spravedliví nejen dosahovali těchto
milosti, ale také jich prospěšně uživali: k tomu postavil Kristus
nástupce svoje a knim posýlá jednoho každého věřícíhozvláště,
K náměstku Kristovu, ke zpovědniku, přistupuje skroušený
hříšník, jsa před Bohem vinný, na duchu nemocný, na cestě
zbloudilý; zpovědník ve jménu Kristově koná úřad soudce, lé
kaře a učitele, soudi vinného, léči nemocného, učí zbloudilého.
A při každém jednotlivci povinen jest toto všecko činiti zpo
vědnik, jakž by nejlépe slušelo 1prospělo dle stavu, zvláštních
potřeb a poměrů člověka toho.

Protož také přijimaje tuto svátost dává se každý jednot
livec ve zvláštní duchovní správu, aby přijal radu, naučení a
rozkazy, jakž jemu třeba jest a se hodí; a čím častěji sobě
hledá i dobývá ve zpovědnici, čeho mu obecné vyučování pa
stýřské poskytnouti nemůže, tim spůsobilejší potom jest, aby
k duchovnímu prospěchu svému obracel, čeho všem podává
obecná duchovní správa. Skrze pokání tedy se obecná duchovní
správa doplňuje, ale také zůrodňuje; zdar jeji pojišťuje se tu
prostředkem a způsobem, nad nějž ani pomysliti nelze vhod
nějšiho.

Křesťanský spravedlivý život, jehož pěstování jest úkol
pastorace, má ve svátosti pokání a v úřadě zpovědnickém po
moc velmi důležitou a podnět velmi působný. Nabývaje odpu
štění hříchů a věčného trestu, má potom křesťan zase volnou
cestu před sebou, aby v obcování s Bohem zůstával a za kře
stanskou spravedlnosti kráčel. A k tomuto kráčení poskytuje
se mu všeliké pomoci: prospívá v poznání sebe samého, svých
náklonnosti a slabosti, poučuje se o tom, co jemu nejvice ne
bezpečno jest a nač by zvláště pozoren býti měl, předkládají
se mu prostředky, jimiž by nabýval cnosti a přemáhal hřích,
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slaba vůle jeho se posiluje slovem zpovědníkovým, ano i vzpurná
vůle se dohání vážnou přísnosti, aby již se odvrátila od hřichu
a obrátila se k Bohu. Nevýslovné požehnání rozlévá po všem
světě tato svátost a tento úřad; v positivné 1negativně stránce
spravedlnosti křesťanské nemůže nijak a nikde působeno býti
podobně jako skrze svátost pokání a zpovědnický úřad. Ano
bez této svátosti nedostávalo by se náležité přípravy ku svá
tostem živých, a nejvelebnější mezi nimi, svátosť oltářní ne
docházela by té vážnosti a pocty, kteréž v katolické cirkvi po
živá, neměla by té působnosti, kterouž má skutečně, vyvozujíc
lilie nevinnosti a nach obětovné lásky k Bohu a bližnímu.
I nepřítel cirkve katolické vyznává, že v ni kvetou cnosti,
kterých jinde neni; a pátráme-li po příčině, dojista shledáme,
že pravdu di katechismus římský: „Cokoli se v těchto časích
svatosti, nábožnosti a svědomitosti z nejvyšší milosti boží za
chovalo v cirkvi, to z veliké části přičitati jest zpovědi“ *). Dle
horlivosti, s jakou se na které osadě tato svátost přijímá, lze
bezpečně souditi o jejím křesťanském životě právě tak jako
dle horlivosti duchovního správce u posluhování touto svátosti
souditi lze, mnoho-li mu na tom záleží, aby osada jeho prospi
vala v životě křesťansky spravedlivém.

2. Aby tato svátost prospěla v cirkvi, seč sama sebon
jest, záleží po 1nilosti boží všecko na tom; aby ji věřici nále
žitě přijímali, církevní orgánové pak aby úřad zpovědnický
dobře zastávali. K obému pilně přihližeji zákonové a věda cir
kevní, stanovice pravidla i zásady, jichž ostřiháním by vážnošť
a užitečnost této svátosti co nejvíce pojištěna byla. Poněvadž
pokání jest soud církve na místě božím, potřebi jest, aby orgá
nově cirkevní řádně zmocnění byli soud tento vykonávati; po
něvadž jest soud tajný, přikazuje se, aby soudce byl mlčelivý;
poněvadž tento úřad soudcovský jest také stolice učitelská
u věcech nejdůležitějších a zvláštní správa duchovní, vysvítá
sama sebou potřeba dostatečných vědomosti; poněvadž jest
svátosť, kteréž nelze přijmouti platně a užitečně, leč by přiji
matel naplnil nezbytné podminky, knězi pak z povinnosti úřadu
a z lásky křesťanské dbáti jest rovně tak o vážnost svátosti,
Jako o duchovní prospěch toho, který se mu všecken ve zpo
vědnici podrobuje a spásu své duše v jeho ruce klade: přika
zuje se zpovědnikovi, aby ke všemu tomu pilně přihlížel, o to

*) Část 2. ot. 37.
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všecko se přičinil, čeho třeba jest ku platnému a prospěšnému
přijetí této svátosti.

Náuka zpovědnická předkládá tyto věci ve dvou oddilech,
kteréž jednají: 1. O úřadních a osobních vlastnostech zpověd
nika; 2. o skutečném zastávání úřadu zpovědnického.

Oddil I
Úřadní a osobní vlastnosti zpovědníka.

S 89. Úřadní vlastnosť — pravomoc.

I. Pojem o pravomoci zpovědnické.
1. Nadpřirozená moc kněžská, odpouštěti a zadržovati

hříchy, nemůže se ani právně (licite) ani platně (valide) vyko
návat;, dokud vysvěcený nedosáhl k tomu zákonného posláni
a zmocnění“). Zmocnění platně ordinovaného kněze, aby úřad
zpovědnický právně a platně vykonávati mohl, slove pravomoc
anebo jurisdikce zpovědmcká, pravomoc pro obor vniterný.

Jako vůbec, tak i tuto předchází jurisdikci nebo se v ni
nerozdilně obsahuje uznání (approbace) biskupovo, že kněz do
statečně spůsobilý jest, aby úřad zpovědnický prospěšně zastá
vati mohl. Pro úzké spojení pravomoci s uznáním schopnosti
uživá se obou výrazů na vzájem, tak že slova: „zpovědník
approbovaný“ a „zpovědník pravomocí opatřený“ jednoho vý
znamu jsou.

V řádné pravomoci pro duchovní správu obsahuje se zá
roveň 1 řádná zpovědnická pravomoc; náměstná či propůjčená
pravomoc pro duchovní správu může býti také bez pravomoci
zpovědnické, aspoň neobsahuje se tato v oné sama sebou a
uděluje se jí obyčejně s náměstnou pravomocí pro duchovní
správu zároveň sice, ale také výslovně.

Podle nynější praxe obdržuje každý kněz po ordinaci
obecnou pravomoc delegovanou (jurisdictio generalis), kteráž
v celé diecési vykonávati se může.

Jurisdikce zpovědnická jest podstatná podminka platného
spravování úřadu zpovědnického, tak že rozřešení jest neplatno,
uděluje-li ho kněz, kterýž nemá jurisdikce na místě tom, kdež

*) Viz str. 84. sv. I.
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posluhuje svátosti pokání, nebo nad některým hříchem. Pří
čina toho jest, že spravování svátosti této jest konání úřadu
soudcovského; souditi pak platně nikdo nemůže, komu řádná
vyšší moc nedala toho práva, třeba by ostatně byl dobře
spůsobilý *). Poněvadž udělování jurisdikce (mimo, zpovědníky
mužských řeholníků) jest úkon vladařské moci biskupa, tato
pak jenom v jeho diecésimu náleží; patrno, že dosažená v jedné
diecési pravomoc nemá platnosti v diecési jiné.

Z těchto právních zásad vyplývají praktické důsledky:
a) Každý kněz může platně rozřešovati jenom v té die

cési, od jejihož biskupa dosáhl pravomoci zpovědnické; tu pak
může rozřešovati též cizí diecesány, pakli jen nepřišli s tim
úmyslem, aby obešli domáci zákon o hříšich zadržených (in
fraudem reservationis).

b) Řádní duchovní správci (faráři), majíce pravomoc ne
toliko na jistém místě, ale také nad osobami tam bydlicimi,
mohou své osadníky rozřešovati také v cizi diecési.

c) Faráři mohou jen takové kněze na pomoc bráti a zpo
vidání vůbec dovoliti jenom takovým kněžím, kteří od téhož
biskupa jurisdikci obdrželi.

d) Řeholníkům třeba jest pravomoci zpovědnické od bi
skupa jenom ku zpovidání laiků, nikoli ale ku zpovídání spolu
členův a domácich (familiares) řádů **).

e) Pochybuje-li kněz, má-li pravomoc, nebyl by prázden
hřichu, když by přece zpovidal.

f) Poněvadž jurisdikce řádná spojena jest s úřadem cir
kevním, pozbývá ji kněz, když se úřadu vzdal anebo z něho
složen byt. Náměstná trvá dle toho, jakž dána byla na jistý
čas anebo bez určení času; pravomoc kooperátorů trvá, dokud
na tom mistě jsou, pro které jim dána byla; delegovaná juris
dikce obecná zůstává dle praxe našich krajin až do smrti, tak
že kněží na odpočinku nebo vůbec mimo duchovní správu po
stavení na základě této obecné pravomoci platně zpovídají,
dokud zůstávají v té diecési, kdež obecné pravomoci nabyli. —
Každé pravomoci pozbývá se na čas klatbou větší a suspensí.

2. Kromě řádné a náměstné jurisdikce ve smyslu oby
čejném rozeznáváme ještě jurisdikci mimořádnou a doplněnou.

*) Cone. Trid. Sess. XIV. de Poenit. cp. 7. Conc. Prov. Prag. Tit. IV.
cp. 7. str. 141.

**) Cone. Prov. Prag. L. c.



240

Mimořádnou jurisdikci má a) každý kněz platně ordinovaný
nad člověkemv nebezpečenství smrti postaveným, nemůže-li po
volán býti řádný duchovní správce nebo vůbec zpovědník appro
bovaný *). b) Na pohraničných místech dvou diecésí může sobé
osadní duchovenstvo vzájemně pomáhati ve zpovídáni, aniž by
jednotlivci potřebovali formálního dosažení pravomoci od bi
skupa sousední diecése **),

Doplněná jurisdikce v tom záleží, že cirkev propůjčuje
platnosti svátostnému rozřešení danému od kněze, který pravo
moci nemá, ale obecným omylem a na základě důvodu zdán
livého (error communis cum titulo colorato) za zpovědnika se
považuje. To jmenovitě jest, když by kněz vinen byl hříchem,
na kterýž právo církevní ustanovuje vyobcování nebo suspensi
bez vyšetřování a rozsudku (ipso facto, latae sententiae). Při
čina doplňování toho jest, že by jinak veliká škoda povstávala
věřícím, když by bez viny své nedosahovali hříchův odpuštění
ve svátosti pokání ***).

II. Obmezeni pravomoci.

U vykonávání pravomoci povinen jest každý zpovědník
držeti se v mezich, kterými ohraničena jest buďto vedle obec
ného práva církevního anebo vedle zvláštních ustanovení pa
peže a biskupa (vrchního nad řeholi) Zpovědnická pravomoc
jest obmezena vůbec tim způsobem, že vyjmuty jsou z mé
(krom nebezpečenství smrti) 1. jisté osoby, 2. jisté hříchy.

1. Stran osob jest pamatovati, že vyjmuty jsou; a) z ju
risdkce každé: spoluvinník ve hříchu mrzkém; k

b) zjurisdikce biskupské a protož i 2 každé, která na bisku
poví závisí: Ťeholnici mužští ;

c) z jurisdikce měší, nežli jest Diskupovu (gener. vikáře a
vikáře kapitoly): řeholnice, formální kacířové.

a) Vůbec pokládá se za slušnou a náležitou věc, aby
kromě potřeby nezbytné žádný kněz nezpovídal těch lidi, jichž
provinění se sám účastnil. Bullou Benedikta XIV.+) odnímá

*) Srovn. str. 35. sv. I.
**) Cone. Prov. Prag 1. c. str. 142.

**) 9. Alphon. I. 6. n. 571. 572. Gury, Comp. II. n. 548. Smolík, Ruko
věť pro zpovědníky, str. 39.

+) Constitutio „Sacramentum poenitentiae“ 1. června 1741 a 8. února
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se všeliká pravomoc nad spoluvinnikem ve hříchu mrzkém
(complex in peccato turpi contra sextum decalogi praeceptum).
Svatý Alfons Lig. takto vykládá pojem hřichu mrzkého: „No
mine peccati turpis contra 6. decalogi praeceptum non solum.
intelligendum est peceatum formicationis ete. consummatum,
sed etiam tactus et colloguium obscoenum, guoties mortale at
tingit“ *). Slovem „complex“ určitě vyjádřeno jest, že hřich
jest obapolný a vnější (externum).

Kdy by zpovědník přece uděloval rozřešení osobě spolu
vinné ve hříchu mrzkém, jest toto neplatno, on pak upadá ve
klatbu papeži zadržanou **). Jenom nalézá-li se osoba spoluvinná.
v nebezpečenství smrýi, jest rozřešení platno, a rozřešující ne
upadá ve klatbu, pakli buď naprosto nelze povolati kněze jiného,
aneb aspoň nebylo by možná bez zahanbeni a pohoršení; bylo-li
by pak by možná jiného kněze povolati, ale neučiněno tak, jest
rozřešení sice platno, ale rozřešitel přece upadá ve klatbu.

Pakli osoba spoluvinná již u jiného zpovědníka se vyznala
z tohoto hřichu mrzkého a rozřešení obdržela, přestává obme
zení pravomoci, poněvadž jen k tomuto hřichu se vztahuje a
ne k jiným.

b) Řeholmíci mučští, kněží a bratři, podléhají obyčejné
správcovské moci biskupské jenom u věcech duchovni správy,
nikoli pak v oboru vniterném, a protož 1 zpovědnická juris
dikce, pokud na biskupovi závisí, k nim se nevztahuje; řehol
nici zajisté povinni jsou zpovidati se zpovědníkům od vrchního
ustanoveným. Jsou-li na cestách anebo se v jiném klášteře,
v duchovni správě atd. nalézají a zpovědníka svého řádu ne

1745, otištěná ve vydání dekretů sněmu pražského od r. 1860. v přídavku na
str. 314 a sld.

*) Homo apost. Tract. 16. n. 95. Moral. 6. n. 554.
**) Absolvens complicem in peccato turpi incurrit excommunicationem,

etiamsi absolutionem simulet. S. Poenit. 1. května 1878; 10. pros. 1883. —
Exkommunikace nenastává, pakli se oba, zpovědník totiž a complex jeho ne
poznávají za ty, kteří společně jsou vinni; absoluce však jest neplatna. 8.
Alphon. 1. 6. n. 554. — Absoluce byla by platna, kdyby v nebezpečenství
smrti byl sice jiný kněz po ruce, ale complex by se mu zpovídati nechtěl,
poněvadž tento jiný kněz příbuzný jeho aneb s ím znepřátelen jest. — Po
važuje se za platnu a bez následku exkommunikace, pakli zdravý complex
jinak velmi dlouho by se nemohl zpovídati, jakož může se nahoditi v kraji
nách. kde katolíci roztroušeni jsou mezi jinověrci (in diaspora). Lehmkuhl,
Theol. mor. II. n. 937.

Skočdopole, PastorálkaII. 16
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maji, mohou se zpovidati každému approbovanému *). Ostatně
pak maji rozdilní řádové rozdihhá u věci této ustanovení.

c) Řeholnicím (jeptiškám) ustanovuje zpovědníka biskup,
v jehož diecési žiji; protož bez výslovného k tomu zmocnění
biskupského žádný zpovědník nemůže platně rozřešovati žen
ských osob řeholních. Kdo jest oprávněn pro jeden klášter
neb dům, není spolu oprávněn pro jiný klášter neb dům ani
téhož řádu**). Pravomocitéto uděluje biskup na třiléta; avšak
nic mu nepřekáži, aby ji potom zase témuž knězi dal. Kromě
zpovědníka řádného ustanovuje biskup i mimořádného, který
aspoň tři — nebo čtyřikrate do roka (obyčejně na snché dni)
povinen jest přijiti, aby zpovidal. Tento zákon spoléhá na moudré
opatrnosti, aby jeptišky neupadly v nebezpečenství zpovědi
svatokrádežné. — Jsou-li jeptišky na cestách aneb žiji kromě
kláštera, táže se jich kněz, jemuž by se zpovídati chtěly, zda

*) S. Alphon. 6. n. 575.
**) Konstit. Klementa X. „Superna“ 21. června 1670. — V pojmu o

jeptiškách rozeznávati jest mezi členy vlastních řeholi s povinností ku přísné
klausuře a sliby věčnými, a členy pouhých kongregaci, jichžto stanovy žádají
jenom slibů prostých a přísné klausury neukládají. Dotčený zákon Klementa
X. zní jen o vlastních řeholích. — Stran jurisdikce ku zpovídání členů kon
gregaci ženských, vyhlásil sbor pro záležitosti biskupů a řeholí (congr. epi
scoporum et regularium) dne 22. dubna 1872, že tyto řeholní sestry, žijí-li za
svým povoláním ve skrovném počtu na místech malých, kdež ani své kaple
nemají a ve všech výkonech náboženských na farní chrám a na místního kněze,
zhusta jediného, vůbec odkázány jsou, zpovídati se mohou kromě domu (by
dliště) svého každému v té diecési approbovanému zpovědníku. (Collectanea
constitutionum s. Sedis n. 526.) — V novějších dobách zavdaly dotazy
rozličných ordinariatů biskupských podnět, že kongregace tato vyjadřuje se
přísněji, obecný zákon o vlastních řeholích také na členy kongregací cbracejíc,
aspoň pokud jejich členové stále usazeni jsou v konventech. Na základě no
vějších vynesení takových ustanovil biskup linecký Arn. Můller r. 1885., aby
o členech kongregací v konventě žijících platil stran zpovědi obecný zákon
o jeptiškách ; jsou-li po růzuu na cestách, v lázních, zdržují-li se někde na
krátký čas k obsluhování nemocných, aby je každý zpovědník approbovaný
platně rozřešovati mohl, bezjurisdikce zvláštní. —Biskup budějovický, v jehož
diecési není vlastních řeholí ženských, obdržel od kongregace již dotčené roku
1884. dne 6. dubna indult, aby směl na druné tříletí potvrditi zpovědníka,
souhlasí-li dvě třetiny řeholníc too jistého domu (konventu), a na třetí, sou

lasí-li všecky: v tomto případě však může dispensovati pro příčinu dobrou
t. j. ustanoviti zpovědníka téhož přece, ač by scházel některý hlas. Nový
indult ze dne 29. ledna 1889 dává totéž povolení na dalších pět roků; dí
jenom určitěji, že hlasuje se „capitulariter et per secreta sufragia;“ o dis
pensi na tříletí třetí nic nepraví.
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jim stanovami řeholními povolenojest v tomto případě kterému
koli approbovanému knězi se zpovidati; řkou-li, že ano, věří
jejich odpovědi.

Formálm kacířovévyjmuti jsou z každé jurisdikce, kromě
biskupské, a protož navracuje-li se někdo ze sekty křesťanské do
cirkve katolické, žádá zpovědníkjeho za plnomocenství biskup
ské, aby jej rozřešiti mohl“).

2. Co se hříchů týče, vyjmuti jsou někteří z pravomoci
biskupovy a protož i z každé pravomoci nižší, někteří pak
vyjmuti jsou z pravomoci na biskupovi závislé, někteři z pra
vomoci zpovědníků pro řehole mužské ustanovených.

III.Reserváty. Zákonové o jich stanovení a
výkladu.

1. Hřichové z některé pravomoci vyjmutí nazývají se
vůbec hříchové vyhražení neb prostě reserváty (casus conscien
tiae reservati), a vedle toho jest hřích vyhražený ten, z něhož
může řádnou pravomoci rozřešovati jenom takový orgán cirkve,
na kterém zpovědnická pravomoc jiných závisí.

Samo sebou jest patrno, že ten, na kom pravomoc jiných
závisi, může z ni vyjmouti jisté hřichy tak, aby se k nim ne
vztahovala; ovšem nesmi se to diti z pouhé libovůle, ale jen
pro duchovní dobro věřících. Že pak pravomoc biskupa na
stvrzení (praekonisaci) papežském, řádná pravomoc farářů na
stvrzení (investituře), náměstná pravomoc ostatního kněžstva
v diecési na propůjčení biskupském, a pravomoc řeholních zpo
vědníků na propůjčení vrchnich závisí: vysvítá, že právo, vy
hražovati některé hříchy tak, aby na nižším stupni postavený
z nich rozřešovati nemohl, náleží papeži, biskupovi a vrchnim
řehole. Protož 1 rozeznáváme reserváty papežské, biskupské a
klášťerské.Které hřichy zůstavil svojí pravomoci papež, ty jsou
vyjmuty z pravomoci všech biskupův a kněží katolických ; které
biskup, nad těmi nemá moci žádný kněz té diecése; které
pak vrchni řehole, k těm nevztahuje se pravomoc zpovědníků
ke zpovidání členů téže řehole ustanovených *“).

Vyhražování hříchů týče se nejprve a přímo zpovědníka,
jehož pravomoc takto se obmezuje, a potom pak nepřímo všech
z takového hříchu se zpovídajících, nad kterýmiž jistý zpověd

*) Viz str. 368. sv. I.
**) S. Alphon. 6, n. 578 sgg. Scavini III. str. 268. Smolík I. c. str. 42.
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nik práva nemá. Zpovidá-li se tedy někdo v cizi diecési ze
hříchu, který v domácí jeho diecési jest vyhražen biskupovi,
ne ale v této cizi, může z něho platně rozřešen býti, pakli
nopřišel s úmyslem, vyhnouti se zakonu (in fraudem reservati
onis); a naopak zase zpovidá-li se kdo v cizí diecési ze hříchu,
který tuto jest biskupu vyhražen, nemůže dosáhnouti rozře
šení, třeba by tento hřích nebyl v jeho domově vyhražen*).

Vyhražování hříchů náleží od dávných dob k církevní

kázni katolické **). Účel jeho jest kárati a léčiti ; hřišnik zajisté
pokutuje se že jest mu rozřešení hledati u vyššího (aneb
aspoň čekati na ně), a k polepšení jeho se mocně působí, po
něvadž tuto znamená, že hřích jeho velmi těžký jest, protož
i skroušeněji ho lituje a také již pro nesnadnosťt absoluce od
něho odstrašen bývá.

2. Každý zpovědník jest povinen znáti vyhražené hřichy,
pokud sejimi obmezuje pravomocjeho, a vyznává-li se někdo z věcí,
kteréž jsou předmětněkterého reservátu, rozsouditi, zdali se na pa
chateli a jeho činu všecko shledává, čím jistý skutek povahy re
servátu nabývá. — Za obecné a čelné pravidlo tu plati: Roz
suzovati náleží zcela dle přirozeného smyslu těch slov, kterými se
hříchnějaký vyhražuje odiosa sunt strictissima interpretationis).
Znaky, kterými skutek jistý nabývá povahy reservátu, jsou
tyto***): 1. Hřích těžký (grave); shledávají-li se tedy okolnosti,
pro které nelze souditi, že se pachatel dopustil hřichu těžkého,
nemá reservace při něm žádné platnosti. 2. Vnější skutek (actus
externus); na pouze vniterné hříchy (myšlení, žádosti) nevzta
huji se reservaty. 5. Hřích ve svém způsobu dokonaný (consum
matum), leč by slova, kterými se hřích vyhražuje, také o činu
nedokonaném zněla; na př. chtěl-li někdo zabiti bližního, ale
tento se z ran obdržených vyléčil, není pachatel v reservátu,
mluvi-li zákon o skutečném zabiti. 4. Pokud zákonem výslovně
jinak ustanoveno neni, rozumi se každému reservátu tak, že
v něj upadá jenom pachatel sám a ne ti, kdo hříchu toho po
radili, k němu nápomocni byli anebo jej veleli. 5. Hřích tak
Jistý, že není pochybnosti, zdali se skutečně stalo, co reservá
tem míněno jest (dubium facti), aneb zdali hřích skutečně spá

*) S. Alphon. 6. n. 589.
**) Cone. Trid. Sess. XIV. can. 7. de s. Poenit. sacr. — Scavini, L. c.

str. 275.

*FF) Scavini, I. c. str. 276. Smolík I. c. str. 43. S. Alphon. 6. n. 582.
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chaný setaké nalézá mezi vyhraženými (dubiumjuris), ač zakládá-li
se pochybnost na pochybném neb nejasném zákoně a nikoli na ne
vědomosti zpovědníka. Nelze-li na př. s jistotou věděti, zdali plod
byl skutečně zahuben lékem, k němuž někdo radil osobě tě
hotné, není poraditel v reservátu. 6. Ne o reservátech vůbec,
ale jen o censurách vyhražených plati, že pacholici před doko
naným 14., děvčata před 12. rokem věku svého v ně neupa
dají; kdo dle zásad o přičetnosti schopen jest hřichu těžkého,
na toho 1 reserváty se vztahují “).

IV. Reserváty papežské.

Reserváty papežské jsou ty, z nichžto řádnou pravomoci
rozřešuje papež, veliký penitentiáf anebo nejvyšší soud pro vni
terný obor (Poenitentiaria romana). Známka podstatná reservátů
papežských jest, že vyjmuty jsou ze zpovědnické jurisdikce
jenom pro cárkevnápokutu (censuru), kteráž na jisté činy usta
novena. A poněvadž pokuty církevní se vynášejí na tvrdo
šijné (contumaces), tvrdošijnosti pak tu neni, kde schází vědo
mosť o trestu nebo zvláštní zápovědi: neupadá v reserváty pa
pežské, kdo neví, že na jistý čin pokuta církevní se ustano
vuje anebo že obyčejný zpovědník rozřešovati tu nemůže. Protož
naskytne-li se ve zpovědi, že někdo se vyznává ze skutku
jmenovaného v papežských reservátech, zkoumá zpovědník,
zdali pachatel dostatečnou vědomost měl o reservátu. Shledá-li
se nevědomost úplná, není pachatel v reservátu; shledá-li se,
že měl vědomost, ne Bicejasnou a jistou, ale přece aspoň při
temnělou (subobscura), anebo že nevědomost jeho jest Arubá
(crassa et supina**“)aneb tvářená (afectata), pokládá se za upad
lého v reservát. Veliký strach (metus gravis), který osvobozuje
od těžkého hříchu, osvobozuje též od reservátů papežských.

Jenom dva hříchy jsou papeži vyhraženy, aniž by cen
sura na ně ustanovena byla; a protož kdo se jich dopustil,
jest v reservátu papežském, třeba o vyhražení nevěděl. Jsou

*) Jenom dvě papeži vyhražené censury týkají se také nezletilých, a
sice: a) Gravis percussio clerici. b) Violatio clausuraere gularium monasterio
rum monialium.

**) Nevědomosť nazývá se hrubá, neví-li někdo, co dle stavu a povolání
svého věděti jest povinen; a protož nemůže kněz omluven býti, když by ne
věděl, že jistý hřích jest vyhražen papeži.
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to: 1. Calumniose denuntiantes innoxios sacerdotes apud judi
ces ecolesiasticos de facta sollicitatione ad turpla in confessio
nali, vel sceleste procurantes, ut id ab aliis fiat*). 2. Accep
tatio munerum notabilium a religiosis. — Zapovidá se nedovo
lené či nespravedlivé přijímání darů, ne však bylo-li něco da
rováno z vděčnosti, na dosažení neb zachování přízně klášteru
nebo řádu s vědomím představených **).

Papežské reserváty nejnověji „ustanovil Pius IX. v kon
stituci „Apostolicae Sedis moderationi“ ze dne 12. řijna 1869.
V té vyčteny jsou: 1. klatby (excommunicationes lata senten
tis), 2. suspense a interdikty.

I. Klatby rozeznává dvoje: spectal? modoreservata, a pak
prostě (simpliciter) vyhražené; rozdil takto naznačený v tom
záleži, že z vyhražených prostě (bez přídavku „speciali modo“)
může po právu obecném ***) rozřešovati biskup, pokud tajny jsou
t.j. pokud o někom není vůbec povědomo, že upadl v censuru;
z klateb „speciali modo“ vyhražených může rozřešovati jen
kdo plnomocenství zvláštního dosáhl, nechať tajno jest anebo
vůbec povědomo, že jistý člověk upadl ve klatbu.

A. Za klatby druhu prvého „Excommunicationes latae sen
tentiae speciali modo Romano Pontifici reservatae,“ vyčitá kon
stituce Plova těchto 12:

„ 1. Omnes a christiana fide apostatas, et omnes ac singulos
hoereticos,guocumgue nomine censeantur, et cujuscumgue secta
exsistant, eisgue ocredentes, eorumgue receptores, fautores, ač
generaliter guoslibet illorum defensores.

Za kacíře a odpadlika se pokládá, kdo vědomě a tvrdo
šijně zavrhuje některou nebo všecku pravdu katolickou a blud
ji odporný za pravdu má a také jej veřejně vyznává nebo za
stává). Podporovatelé, ochránci, zastavatelé jsou ti, kdož vě

*) Bened. IV. Bulla „Sacramentum poenitentiae“ 1. června 1741. O
sollicitatio nížeji jednáme.

**) Kde v řeholích zavládla praxe, že člen dosazený za administrátora
fary jistou částku peněz klášteru odvésti jest povinen, může ostatkem příjmů
svých vládnouti svobodně, a protož klatbě nepodléhá, kdo by od něho dar
jakýkoli přijal.

+) Cone. Trid. sess. XXIV. c. 6 de ref.
+) Vyhlásí-li se někdo na úřadě, aby v civilní manželství vstoupiti mohl,

za bezvěrého (bezkonfessijního), za pouhou formalitu to pokládaje a v srdci
katolíkem zůstávaje v tu dobu i potom, není v reservátu, poněvadž jeho čin
toliko jest „apostasla mere externa.“
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domě pomáhají kaciřům neb odpadlikům v jejich snahách o roz
šiření bludů.

Přívrženci liberalismu jsou s větší dil „apostatae, haere
tici, schismatici,“ poněvadž náuky a zásady „liberální“ ve
mnohých a vážných věcech odporují pravdě katolické, církevní
autoritě vůbec a primátu papežskému zvlášť.

Kdo upadl ve klatbu pro kaciřství, odpadlictvi, rozkolni
otví, upadá také v nepravidelnost (irregularitas ex delicto *).

Vstoupil-li katolik ve smišené manželství bez dispense
cirkevní, upadá v klatbu, jakožto „favens haeresi“.

2. Omnes et singulos scientfer legentes sime auctoritate Sedis
Apostolicae libros eorundem apostatarum et haereticorum haere
sim propugnantes, nec non libros cujusvis auctoris per Aposto
licas litteras nominatim prohibitos, eosdemaue libros retinentes,
imprimentes, et guomodolibet defendentes.

K dotazu, také-li v reservaát ten pojati jsou čtenáři časo
pisů zastávajících náuky haeretické, a čtenáři knih, ve kterých
se blud obsahuje, odpověděla Gongr. Indicis 27. dubna 1880
záporně.

3. Schismaticos et eos gul a Romani Pontificis pro tem
pore exsistentis obedientia pertinaciter se subtrahunt vel
recedunt.

Ke schismatikům vnašich krajinách obzvláště sekta „staro
katoliků“ náleži.

4. Omnes etsingulos, culuscumgue status, gradus seu con
ditionis fuerint, ab ordinationibus seu mandatis Romanorum
Pontificum pro tempore exsistentium aď wunmiversalefuturum
Concilium appellantes, nec non e0s, guorum auxilio, consilio
vel favore appellatum fuerit.

O. Omnesinterficientes, mutilantes, percutientes, capientes,
carcerantes, detinentes, vel hostiliter inseguentes S. R. E. Car
dinales, Patriarchas, Archiepiscopos, Episcopos, Sedisgue Apo
stolicae Legatos vel Nuncios, aut 60s a suis dioecesibus, terri
toriis, terris, seu dominiis ejicientes, nec non ea mandantes:
vel rata habentes, seu praestantes in eis auxilium, consilium
vel favorem.

6. Impedientes directe vel indirecte exercitium jurisdictionis
ecelestasťticaesive interni sive externi fori, et ad hoc recurrentes

*) Srovn. Aichner, Compendium 8 68.



248

ad forum saeculare, ejusgue mandata procurantes, edentes, aut
auxilium, consilium vel favorem praestantes.

ď. Cogentes sive directe, sive indirecte julices laicos ad
trahendum ad suum tribunal personas ecolesiasticas praeter
canonicas dispositiones; item edentes leges vel decreta contra
libertatem aut jura Ecelesiae.

8. Recurrentes ad laicam potestatem ad impediendas lit
teras vel acta guaelibet a Sede Apostolica, vel ab ejusdem Le
gatis aut Delegatis guibuscumgue profecta, eorumgue promul
gationem vel exsecutionem directe vel indirecte prohibentes,
aut eorum causa siva ipsas partes, sive alios laedentes vel per
terrefacientes.

9. Omnes falsarios litterarum Apostolicarum, etiam in
forma Brevis ac supplicationum gratiam vel justitiam concer
nentium, per Romanum Pontificem, vel S. R. E. Vice Cancel
larios seu Gerentes vices eorum aut de mandato ejusdem Ro
mani Pontificis signatarum; nec non falso publicantes Litteras
Apostolicas, etiam in forma Brevis, et etiam falso signantes
supplicationes hujusmodi sub nomine Romani Pontificis seu
Vice-Cancellarii aut Gerentis vices praedictorum.

10. Absolventes complicem in veccato turpi etiam in mortis
articulo, si alius Sacerdos, licet non adprobatus ad confessiones,
sine gravi exoritura infamia et scandalo possit excipere mo
rlentis confessionem*).

11. Usurpantes aut seguestrantes jurisdictionem, bona,
reditus ad personas ecolesiasticas ratione suarum Ecelesiarum
aut benficioorumpertinentes.

12. Invadentes, destruentes, detinentes per se vel per a
lios civitates, terras, loca aut jura ad Ecelesiam Romanam per
tinentia; vel usurpantes, perturbantes, retinentes supremam
jurisdictionem in eis; mec non ad singula praedicta auxillum,
consilium, favorem praebentes.

B. Klateb vyhraženýchprostě (6xcommunicationes latae sen
tentiae) uvádí konstituce Plova sedmmácte; poněvadž pak zá
roveň odvolána byla všecka, jaká koli dříve daná plnomocen
ství ku rozřešování z papežských reservátů (kromě plnomo
cenství daného biskupům stran censur tajných, jakož praveno
výše), přičisti jest k těmto 17 ještě klatbu vyrčenou na ty, kdož
by na jistá obecná privilegia se odvolávajíce rozřešení dávali

*) Viz str. 241.
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z censur papeži vyhražených. Ačkoli konstituce dále všecky
ty, na které sněm tridentský vynesl klatbu papeži anebo bi
skupu vyhraženou aneb rmikomunevyhraženou, vyhlašuje za
vyobcované týmže způsobem: mnerozmnožuje se počet těchto
18 exkommunikaci, poněvadž sněmtridentský jen o jedné (usur
patores bonorum eceles. aut jurium) výslovně praví, že papeži
jest vyhražena, tato ale v přisnějším znění se obsahuje pod č.
11. mezi oněmi, které jsou „speciali modo“ vyhraženy.

Jest pak 18 exkommuuvikaci, papeži prostě vyhražených,
těchto:

1, Absolvere praesumentes sine debita facultata (etiam
guovis praetextu) a casibus Romano Pontifici reservatis.

2, Docentes vel defendentes sive publice, sive privatim
propositiones ab Apostolica Sede damnatas sub excommumicationis
poena latae sententiae; item docentes vel defendentes tamaguam
licitam praxim inguirendi a poenitente nomen complicis, prouti
damnata est a Benedicto XIV. in Const. „Suprema“ 7. Julii
1745: „Ubi primum“ 2. Julii 1746; „Ad eradicandum“ 28. Sep
tembris 1746.

3. Violentas manus, suadente diabolo, 'injicientes in Cle
ricos vel utriusgue sexus Monachos, exceptis guoad reservatio
nem casibus et personis, de guibus jure vel privilegio permit
titur, ut Episcopus aut alius absolvat.

Slovy „violentas manus injicientes“ a „suadente diabolo“
mini se násilný a velice hříšný ráz pohany n. př. popliváni a
pak poranění těžké na těle; stalo-li se poranění, třeba 1veliké,
na obranu, na odražení útoku nespravedlivého, zabránění neb
pokárání činu velmi hřišného, nenastupuje klatba. I těžké pora
nění nemá klatbu papežskou za následek, jest-li tajno.

4. Duellum perpetrantes, aut simpliciter ad illud provo
cantes, vel ipsum acceptantes, et guoslibet complices vel gualem
cumgue operam aut favorem praebentes, nec non de industria
spectantes illudgue permittentes, vel guantum in illis est, non
prohibentes, cujuscumgue dignitatis sint, etiam regalis vel im
perialis.

Vedle vyhlášení sboru sv. inkvis. ze dne 28. květ. 1884
upadá ve klatbu lékař a zpovědník, když by o souboji vědouce
na bojišti aneb po blízku čekali s tim úmyslem, aby raněnému
pomoci svou přispěli.

o. Nomen dantes sectae Massonicne aut Carbonariae, aut
alis ejuslem generis sectis guae contra Ecolesiam vel legitimas
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potestates seupalam, seuclandestine machinantur; nec non iislem
sectis favorem gualemcumaue praestantes, earumve occultos cori
phaeos ac duces non denunciantes, donec non denuntiaverint“).

Slova „aliis ejusdem generis sectis“ dostatečně ukazují,
že klatba se vztahuje také k anarchistům, kommunistům, so
cialním demokratům, nthilistům a podobným společnostem pod
vratným, ku členům jednot pracujicich z úmysla k tomu, aby
škola od cirkve odloučena byla.

Kdo náleži ku společnosti tajné, ježto sice nedomáhá se
účelů, kterých zednaři a jiné jim podobné spolky, ale ukládá,
zachovávati plné tajemství a poslušnosť vrchním pod přísahou,
— neupadá sice v reservát, ale hříchu těžkého se dopouští **).

Zednař může obdržeti rozřešení ze hříchův a z klatby,
vystoupi-li z lóže a zcela se od ni odděli, bludy odpřisahá,
dané pohoršení napraviti hotov jest. Starší instrukce nařizovala,
aby zednař vydal zpovědnikovi knihy, spisy, oznaky, ježto se
ku zednařstvu a členství v něm vztahují; nová instrukce
(10. května 1884) nenařizuje toho. Výstup z lóže budiž formální,
zřejmý. Sbor s. Off. vyhlásil dne 5. července 1837, že nemůže
býti rozřešen, kdo jen srdcem od lóže se odvrátil, ale formálně
(před veřejnosti) ještě k ni náleži; výjimka připouští se, pakli
by formálně vystupujicímu nastávalo nebezpečenství patrné, na
př. nebezpečenství života.

Rozřešení se může dáti 1 před vystoupením z lóže, nedo
Voluji-li okolnosti odložiti je až po vystoupení, na př. nemohl-li
by penitent dlouho zase přijitl ke zpovědi, měl-li by trpěti
ujmu na cti, že nepřistoupil ke stolu Páně, a ovšem zvláště
v nebezpečenství smrti.

6. Immunitatem asyli ecelesiastici violare jubentes, aut
ausu temerario vlolantes.

7.Violantescldausuram© Momialium,cujuscumaguegeneris
aut conditionis, sexus vel aetatis fuerint, in earum monasteria,
absgue legitima licentia ingrediendo; paritergue eo0sintrodu
centes vel admittentes, itemgue Moniales ab illa exeuntes extra.
casus ac formam a S. Pio V. in Constit. „Decori“ praescriptam.

Tuto míní se řeholnice, ježto slavné sliby skládají a tedy
ve skutečné řeholi (a ne v kongregaci) žiji.

*) K těm náležejí též Feniani. Dekr. Pia IX. od 12. ledna 1870.
*) Instr. s. Congr. Off. 10. května 1884.
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8. Mulieres violantes Regularium virorum clausuram, et
Superiores aliosve eas admittentes.

9. Reos simoniae realis in beneficiis guibuscumgue, eorum
gue complices.

10. Reos simoniae confidentialis in beneficiis guibuslibet,
cujuscumgue sint dignitatis.

11. Reos simoniae realis ob ingressum in Religionem.
12. Ommnes,gu%guaestum jacienies ex indulgeníns alisgue

gratiis spiritualibus, excommunicationis censura plectuntur Con
stitutione S. Pii V. Ouam plenum 2. Januarii 1509.

13. Colligentes eleemosynas majoris pretiů pro Missis, et
ex lis lucrum captantes, faciendo eas celebrari in locis ubi Mis
sarum stipendia minoris pretii esse solent. (Viz str. 42.)

14. Omnes gui excommunicatione muletantur in Constitu
tionibus S. Pii V. Admonet nos, guarto Kalendas Aprilis 1567,
Innocentii IX. Ouae ab hac Sede pridie nonas Novembris 1591,
Clementis VIII. Ad Roman Pontificis curam, 26. Junii 1592,
et Alexandri VII. Inter Caeteras, nono Kalendas Novembris 1660,
alienationem et infeudationem civitatum et locorum S. R. E.
respicientibus. — (Censuratato pak jest: ui per se vel alios
agere studeant sive insinuare vel suadere Romano Pontifici ahe
nationem vel infeudalionem civitatum seu locorum ad S. Sedem
pertinenfium ex guovis praetextu, etiam necessitatis vel evidentis
utilitatis.

15. Religiosos praesumentes clericis aut laicis extra casum
necessitatis Sacramentum extremae umctionis aut Eucharistiae
per viaticum ministrare absgue parochi licentia.

16. Extrahentes absgue legitima venia religuias ex sacris
Coemeteriis sive Catacumbis Urbis Romae ejusgue territorii,
eisgue auxilium, vel favorem praebentes.

17. Communicantes cum excommunicato nominatim a Papa
in crimine ocriminoso, ei scilicet impendendo auxilium vel
favorem.

Slovem „crimen criminosum“ rozumí se skutek, pro kte
rýž na. určitou osobu nálezem řádného soudu klatba vyne
šena byla.

18. Clerici scienter et sponte commumicantes imdivinis cum
personis a Romano Pontifice nominatim excommunicatis et ipsos
in officiis recipientes,
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II. Kromě censur uvádí konstituce Piova ještě: „Suspen
stones latae sententiane Summo Pontifici reservatae“ a konečně
„Interdicta latae sententiae reservata“.

První čtyři z vyhražených suspensí týkají se biskupů,
kteří by na kněžství světili, nešetříce zákonů církevních; sedmá
týče se pouze kněžstva v Římě; ostatní dvě jsou tyto:

5. Suspensilonem perpetuam ab exercitio Ordinum ipso
jure incurrunt Religiosi ejecti, extra Religionem degentes.

6. Suspensionem ab Ordine suscepto ipso jure incurrunt,
gul eundem Ordinem recipere praesumpserunt ab excommunicato
vel suspenso, vel interdicto nominatim denuntiatis, aut ab hae
retico vel schismatico notorio; eum vero, gui bona fide a guo
plam eorum est ordinatus, exercittium non habere ordinis sic
suscepti, donec dispensetur, declaramus.

Suspense vůbec v tom záleži, že zastavuje na čas úplně
nebo částečně vykonávání moci, kteréž nabyl člověk skrze
ordinaci, úřad aneb obroči. Suspendovaný může ze hříchů roz
řešen býti od každého zpovědnika, jest-li náležitě připraven
(disponován) a slbuje-li, že přičiní se, aby zbaven byl suspense.

Imterdicta latae sententiae reservata uvádějí se tato dvě:
1. Interdictum Romano Pontifici speciali modo reservatum

1pso jure incurrunt Universitates, Collegia et Capitula, guocum
due nomine nuncupentur, ab ordinationibus seu mandatis ejus
dem Romani Pontificis pro tempore existentis ad universale
futurum Concilium appellantia.

2. Solenter celebrantes vel celebrari facientes divina in
locis ab Ordinario, vel delegato Judice, vel a jure interdictis;
aut nominatim excommunicatos ad divina officia, seu ecolesia
stica sacramenta, vel ecolesiasticam sepulturam admittentes in
terdictum ab ingressu ecelesiae ipso jure incurrunt, donec ad
arbitrium ejus, cujus sententiam contempserunt, competenter
satisfecerint,

Z poslednich slov vysvítá, že druhý tento interdikt může
buďto papeži nebo biskupu vyhražen býti, dle toho, jak buďto
papež anebo biskup vydal zápověď,

Na konec prohlašuje konstituce, že v platnosti zůstávají

suspense a interdikty, kteréž ustanovil sněm tridentský. Tyto
pak týkaji se: a) těch, kteři rozličnými způsoby se proviňují
proti zákonům o svěcení na kněžství*); 6) biskupův, opomijejí-li

*) Sess. XXIII. cp. 8. de ref. ibid. cp. 14. de ref.; Sess. VII. cp. 10.
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oznámiti biskupa, který se neprávně vzdálil své diecése*). Pro
zpovědnickou praxi obyčejnou nemají důležitosti.

V.Reserváty biskupské.

Biskupové maji právo vyhraditi soběněkteré hříchy těžké,
tak aby z nich rozřešitl nemohli zpovědnici, kterých jurisdikce
na biskupovi závisí “*). Reserváty biskupské rozeznávají se od
papežských podstatně tím znakem, že vyhražen jest hřišný
skutek sám sebou přímo a nikoli pro censuru, třeba by dle
obecného práva ustanovena byla censura na některý reservát
biskupský. Praktický důsledek toho jest, že v biskupské reser
váty upadají také ti, kteří o vyhražení nemají vědomosti, ač
ovšem nevědomost je osvobozuje od censury, pakli s reservátem
biskupským spojena jest.

Některé biskupské reserváty zakládají se v obecnémprávu
cárkevním,a tyto jsou vesměs censury; protož vykládají se dle
pravidla o censurách (reservátech) papeži vyhražených platného.

Konstituce Pia IX. od 12. řijna 1869 čitá tyto „Bacom
munmicationeslatae sententine Episcopis sve Ordinaris reser
vatae“:

1. Člerici in sacris constituti vel regulares aut moniales
post votum solemne castitatis matrimonium contrahere praesu
mentes; nec non omnes cum aligua ex praedictis personis matri
monium contrahere praesumentes.

2, Procurantes abortum effectu seguuto.
3. Litteris apostolicis falsis scienter utentes, vel crimini

ea in re cooperantes.
K těmto ještě náleži: 4. Percussio clerici levis et percusslo

gravis guidem, sed ocoulta.
Dal-li biskup v nějakém mistě zápověď na služby boží

(imterdiotum locale), upadá v interdikt osobní (personale) bi
skupu vyhražený, kdo na místě takovém služby boží koná aneb
konati velí atd. ***),

—————

de ref.; Sess. VI. cp. 5. de ref.; Sess. XIII. cp. 10. de ref.; Sess. XIV. cp.
2. de ref.

*) Sess. VI. cp. 1. de ref.; Sess. XXIII. cp. 14. de ref.
"*) Cone. Trid. sess. XIV. de Poenit. ep. 14.

**) Viz výše Interdicta latae sententiae.
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Kromě biskupských reservátů obecným právem církevním
ustanovených vyhražují sobě biskupové jednotlivých diecésí
jisté hříchy vedle dobrého zdání svého. Každý zpovědník jest
přísně zavázán, aby dokonale znal reserváty té diecése, v které
zastává zpovědnický úřad, byť i jenom na krátký čas, anebo
jenom na pomoc přicházeje, jako bývá na pohraničných osadách
dvou diecési.

Reserváty biskupské přicházejí jednotlivým kněžím u vě
domosť tím způsobem, že tištěny jsou na listině, skrze kterou
dává biskup kanonickou missii (jurisdikci) samostatným du
chovním správcům, pomocným kněžím a zpovědníkům kromě
duchovní správy stojicim.

Vedle pravidel výše položených netěžko jest knězi, aby
význam a dosah reservátů diecésnich posoudil a zákon obecný
na jednotlivé případy správně obracel.

Jest-li některá ze čtyř obecným právem biskupovi zadr
žaných censur pojata 1 mezi výslovné reserváty biskupské,
jako zejména bývá procuratio abortus, náleži zpovědníkovi roz
souditi, zdali vinný také upadl ve klatbu a třeba-li jemu ab
soluce netoliko ze hřichu, ale 1 ze klatby.

Reserváty klášterské týkaji se pouze osob řeholnich, sli
bem vázaných, a vykládají se ovšem také dle pravidel obecných

Biskupské reserváty v diecésích českomoravských.

I. V pračské u budějovické.

a) Aposlasia a fide catholica et haeresis formalis acatholicorum.
V reservátu tomto míněni jsou, kdož zevně aformálně od církve ka
tolické odpadli a na jinou víru, ať křesťanskou, ať nekřesťanskou se
dali; rovně i všickni, kdož k některé sektě nekatolické od dětinství
náležejíce, užívání rozumu již dosáhli.

Širší význammá „haeresis,“ pokud jest reservát papežský ; v tento
zajisté upadá (ač věděl-li o reservaci neb exkommunikaci), kdo vědomě
drží některé učení křivé anebo zavrhuje pravé, a toto smýšlení své
zevně prozrazuje slovem nebo skutkem (haeresis formalis externa). —
Pouze vniterné kacířství (jehož člověk ani slovem ani skutkem nepro
jevuje) není reservát; podobně i k tomu se nevztahuje censura, kdo
by vně zavrhoval některé pravé učení, v srdci pak by je za pravé měl,
aneb kdo by vně za pravdu dával učení křivému, v srdci pak by je
za blud pokládal.

b) Pejeratio seu mendacium jurejurando confirmatum coram
judice sive ecclesiastico sive civili vel ejus delegato. "Těmitoslovy se
vyhražuje břích oněch, kteří před církevním neb občanským soudcem
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anebo před komisařem od soudu (círk. neb občansk.) zmocněným přísežně
nepravdu za pravdu vydávají anebo pravdu zapírají.

c) Sacrilegium reale sensu stricťiori, tn guanfum est violenta
aut furtiva ablatio paramentorum, vasorum auť guarumcumaue re
rum, Ouae sive benedictione, sive consecralione aď usum ecclestarum
dedicantur. — Kdyby odcizená věc nebyla svěcená, upadá odcizovatel
v reservát, pakli jest majetek některého chrámu nebo kaple a věc ta
ková, pro kterou zákonové církevní nařizují benedikci neb konsekraci.

dy Homicidium voluntarium sive facto, stve consensu vel con
silio deliberato commissum. Vedle znění toho vztahuje se reservát nejen
na člověka, který skutečně vraždu spáchal, ale i na každého, kdož
k tomu svolil anebo s předložením radil. Stala-li se vražda nějakou
zbrojí, podáním jedu aneb jakkoli jinak, to nečiní rozdílu, poněvadž
ve slovech reservátu nic není řečeno o způsobu, kterým byl člověk ži
vota zbaven.

e) Procuratio ubortus i. e. voluntaria destructio hominis con
cepti ante partum, et cooperatio eorum, gni aď tale facinus opem
aut consilium dederunt. — V reservát teuto upadá nejen matka, ale
takéti, kdo radou nebo skutkem k tomu ponoukali a pomáhali. Ja
kým způsobem plod byl zmařen, na tom nic nezáleží, nescházel-li úmysl,
zmařiti jej, Slovo „destructio“ patrně ukazuje, že reservát nemá místa,
když pokus o zmaření plodu se nezdařil. Dal-li někdo těhotné osobě
lék na zmaření plodu a neví, zdali plod byl skutečně zmařen, není v
reservátu, poněvadž hřích (destructio) není jistý.

Jf) Incendium malitiose excitatum. Reservát tento se vztahuje na
žháře zlomyslné t. j. kteří zapalují statek cizí: stavení, osení, les atd.
v úmyslu, aby uškodili bližnímu anebo tak, že uškození bližnímu mohli
předvídati. Založil-li někdo oheň, tento pak ještě v čas byl uhašen,
nelze mluviti o reservátu. — Kdo svůj statek zapálil, neupadá v re
servát, leč by také bližnímu byl uškodil a uškození toto buď obmýšlel
aneb aspoň předvídati mohl; zapálil-li tedy někdo svůj dům s úmyslem,
zahubiti někoho neb uškoditi jinému, aneb rozšířil-li se požár také na
cizí domy, jest pachatel v reservátu. I ten upadá v reservát, kdo svůj
majetek zapaluje, aby mu zaplacena byla suma, na kterou byl svůj
majetek pojistil; podobně ten, kdo svůj majetek zapálil a spůsobil, že
věřitelé jeho nemohou ke svému přijíti. ——Za zlomyslné žháře poklá
dají se vojáci, kteří z pouhé svévole a z pouhého barbarství ohněm
hubí majetek obyvatelstva bezbranného.

2. Reserváty diecése královéhradecké.

a) 8) jako v diecési pražské a budějovické. c) Procuraťio abor
čus 4. €. crůmen eorum, oui sibi aut aliis abortum cum plemo propo
seo procurnať, eliam si effectus nom seguatur. Reservát tento se
srovnává s pražským a budějovickým, pokud se týče osob v něm za
hrnutých; jest ale přísnější pro přidaná slova „etiamsi effectus non
seguatur.“
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d) Incendiarii et venefici; Crimen, id est delictum ejus, gut in
cendium maliliose excilovit et ejus, oui ad vilam alteri adimendam
ve! decurtandam ouocunoue modo subministraniť vel venenum, vel
ouod veneni rationem habel. ouatenus alteri in his illisoue circum
stantiis propinatum, ex ňatura sua ad morlem adsciscendam valet.
Haec crimina reservata sunt etiamsi effectus praeter voluntatem
aucloris non seguaťur. Reservát tento valně se liší od reservátů praž
ských a budějovických sub ď) a f). Nevztahuje se ku vraždě násilné,
jen o travičích mluvě; travič a žhář upadá v reservát, i když úmyslu
svého, proti vůli své. nedosáhl.

e) Absolutio complicis peccati exlerní contra sextum decalogt
praeceplum commsst.

Jf) Seductio pueri vel puellue ante 14. aetatis annum ad impu
dica, dummodo seďucens annum aelatis 14. jam complevit

gy Perduellonis crimen, id esť eorum, gui ouoguomodo contra
summum principem conjuraní autconspirant. Slovem „perduellio“ míní
se úklady © život movnáře zákonného a skutečné pokusy zbaviti jej vlády.

3. V diecési htoměřické.

a) Perduelho.
b) Haeresis formalis, seu exlerna et perlinag professio erro

ris ab ecclesia rejecti.
c) Sacrilegium renle atd. jako v diecési pražské a budejovické

sub c.
d) Procuratio abortus, seu guaevis et. oualiscunoue voluntaria

destructio foetus humani concept? ante partum. — Ponevadž tuto zá
kon nic nedí o pomocnících a rádcích, jest reservát tento v diecési
litoměřické mírnější nežli v pražské a budějovické, s kterým se ostatně
srovnává ve výrazu destructio, což jest tolik, jako „efectu sedguuto.“

e) Incendium ex proposito excitatum, gua reservatione ligalur
et perpetrans et causam sujfficientem ponens.

Ze slov „sufficientem causam ponens“ vysvítá, že v diecési lito
měřické upadá v reservát o žhářích také, kdo dal ku zločinu tomu pů
sobný rozkaz, působnou radu (mandatum, consilium efficax) anebo žháři
pomocen byl

4. V arcidiecési olomůcké.

a) Haeresis formalis externa i. e,. externa et pertinax professio
erroris ab Ecclesia rejecti.

b) Incendium ex malitia deliberata secutum.
c) Bestialitas i. e. commixtio carnalis hominis cum bruto,
d) Procuratio abortus i. e. guaevis voluntaria destructio homi

nis concepti ante partum.
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5. V diecési brněnské.

a) Apostasia a fide christiana omnisgue generis haeresis.
b) Perjurium solenniter emissum in foro sive ecelesiastico sive

civili.

c) Direptio templi, j. e, violenta aut furtiva ablatio atd. jako
v diecési pražské a budějovické sub e).

d) Homicidium voluntarium guocungue modo, sive caede, sive
veneno sive abortus procuratione perpetratum, alfamen in tpso čtanfum
perpelrante.

e) Incendium malitiose attentatum eltamst effectus mon secu
lus fuer.

VI. Rozřešováni z reservatů.

V nebezpečenství smrti přestávají všecky reserváty *), tak
že od každého kněze rozřešen býti může každý člověk ze hříchů
a censur jakkoli a komukoli vyhražených, lze-li s důvodem
souditi, že hoden jest; může-li snadno býti povolán kněz k roz
řešování z reservátů zmocněný, má ovšem přednost před jiným.
Toto pravidlo však má platnost jen pro vmiťerný obor a neplati
o censurách na někoho uvalených nálezem soudu (per senten
tiam judiocis).

Byla-li s reservátem spojena vyhražená censura, povinen
jest dle obecného učeni**) nemocný, když by vyváznul, před
staviti se vyššímu, který moci řádnou neb delegovanou rozře
šuje; povinnost ta váže ho, ne sice proto, že by ještě potře
boval rozřešení, ale by podrobení své pod kázeň ocirkevni
osvěděil. — Kde ale, jako v našich krajinách, vůbec neni té
praxe, aby kajicník osobně žádal u vyššího za rozřešení z re
servátů jakýchkoli, tu ovšem kajicnik v nebezpečenství smrti
rozřešený z censury vyhražené, také po uzdravení svém neni
povinen představiti se biskupu aneb zmocněnci jeho; jen
zpovědník oznámil by v tomto případě, co se bylo stalo, žádaje
spolu bližších rozkazů stran dostiučinění kajicnikova.

Kromě nebezpečenství smrti může platně rozřešovati z re
servátů ten, komu vyhraženy jsou (papež také z biskupských)
a komu tento dal plnomocenství.

*) Cone. Trid. sess. XIV. c. 7. de sacr. Poenit.
**) 9. Alphon. lib. 6. n. 567.

Skočdopole, PastorálkaII. 17
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V čas milosťivého léta dosahují zpovědníci vesměs jistých
plnomocenství k rozřešování z reservátů*,.

1. Rozřešování 2 reservátů papežských. Ačkoli reserváty
papežské větším dílem sluší pod jurisdikci nejvyšší hlavy aneb
zákonných orgánů jejich: obdržují nicméně biskupové naši ve
zmocněních na pět roků platných (facultates guinguennales)
přenešenou právomoc, aby ze všech reservátů papežských roz
řešovati mohli; ano tuto právomoc mohou biskupové v jednot
livých připadech i dále přenášeti (subdelegare), a protož kdy
koli by se nahodil ve zpovědnici papežský reservát, obrací sa
zpovědník pisemně k biskupovi, jako při reservátech biskup
ských (viz níže). Toliko dva reserváty papežské jsou vyňaty e de
legované pravomoci biskupů, a sice ty, které vyhraženy jsou
bez censury (bezklatby **). — Nahodil-li se zpovědníku některý
z těchto dvou reservátů, obrací se také k biskupovi, kterýž
postará se o náležité zmocnění, aby hřišník dosáhnouti mohl
absoluce.

2. Rozřešování z reservátů biskupských. A. Kromě časů a
mist, pro které zpovědníkům obecné plnomocenství k rozřešo
vání z reservátů biskupských dáno, plati pravidlo, že kněz oby
čejný nemůže rozřešiti člověka, na kterém shledal hřích v té
diecési vyhražený. A protož kdy koli shledal na kajicnikovi
reservát biskupský (a totéž plati o papežském), di jemu asi
takto: Tento hřich váš jest tolik veliký, že já moci nemám,
abych vám rozřešení udělil. Moc tato jediné biskupovi (papeži)
náleží, a protož měl byste u něho samého hledati odpuštění. Ja
však mohu písemně žádati o plnomocenství, abych vám rozřešení
uděliti směl. A protož nemůžete dnes jiti ku sv. přijímáni, ale
třeba jest vám za dní opět přijíti ke zpovědi; do té doby
zatim dosáhnu plnomocenství a udělím vám rozřešení, bude-li
srdce vaše opravdu kajicné ***).— Pokudby kajicnikovi třeba
bylo poučení vůbec aneb o náležitém dostiučinění za hřich
atd., uděluje mu ho zpovědník, jakož mu také ukládá skutky,
jimiž by se budoucího rozřešení hodna činil.

+) Viz níže v rozpravě o milostivém létě.
*) Decret. congr. Off. 27. června 1866. — Viz tyto na str. 2406.

+=) Toto jest praxe v našich krajinách ; kde však nařízeno, aby kajicník
osobně přišel k biskupovi aneb jeho zmocněnci, povinen jest zpovědník jej o
tom poučiti. Jen když by kajicník nemohl té povinnosti zadost učiniti anebo
by pro bázeň, stud a t. p. se k tomu nechtěl odhodlati, žádal by zpovědník
za plnomocenství a také by udal tuto příčinu.



259

Žádost za plnomocenství posýlá zpovědník bez odkladu ;
v té nejmenuje se kajicník pravým jménem, vyjadřuje se však
určitě hřích a kolikráte byl od poslední platné zpovědi spáchán*).

Když byl zpovědník obdržel plnomocenství a kajicnikovi
rozřešení udělil, zmaří list, kterým biskup vyhověl žádosti jeho.

B. Ja ko má biskup na vůli, vyhraditi sobě jisté hřichy,
tak i může podle uznání svého dáti některým anebo všem zpo
vědníkům v celé diecési anebo jenom mnaněkterých mistech
plnomocenství, aby rozřešovali z reservátů biskupských skrou
šené kajicníky bez rozdílu anebo jen v jistých případnostech.

Dal-li biskup takové zmocnění prostě, bez klausule „donec
nobis placuerit“ nebo „ad arbitrlum nostrum“, platí plnomo
cenství také sede vacante a za nového biskupa, leč by tento
je výslovně odvolal. Na rozřešování z reservátů papežských me
mohou biskupové takových plnomocenství dávati. Jsou-li plno
mocenství všem zpovědniíkům dána, propůjčuji se ovšem 1zpo
vědníkům cizí diecése, když na pohraničných osadách pomáhají.

V diecési pražské a budějovické dáno jest plnomocenství a) všem
zpovědníkům, rozřešovati z reservátů biskupských po celý čas veliko
noční (od středy popelečné až do nejsv. Trojice incl.); ,

b) po celý okláv, od prvních nešpor toho dne před svátkem 4%
do druhých nešpor dne osmého ve chrámě, kterýž světi svého patrona,
v kterýkoli čas roku by svátek připadal.

c) Správcové chrámů Marianských, ku kterým často lid nábožný
putuje, jakož i správcové chrámů jiných, kdež na jisté dni mnoho ka
jicníků bývá, aneb kdež se misie konati bude, mohou žádati na bisku
povi plnomocenství pro všecky zpovědníky, kteří v těchto chrámech na
určité dni zpovídají***,)

*) Žádosť za plnomocenství může takto zníti:
Reverendissime ac Illustrissime Domine!

Julius mihi nuper in sacramentali confessione aperuit, se (tuto jmenuje
se hřích vyhražený). Guum peccatum hoc sit in nostra dioecesi (neb: summo
Pontifici) reservatum, dictus autem J. ob dolorem suum et promptitudinem,
graviorem etiam satisfactionem praestandi, absolutione sacramentali dignus
appareat: humillime peto, ut mihi facultas eum absolvendi benignissime con
cedatur una cum instructione de salutari poenitentia imponenda. Litterae
clementissime dirigantur ad me infra scriptum confessarium

devotissimum filium

N. die... Ň. Ň. parochum(capellanum).
Zádosť na způsob tento sepsanou a „Nejdůstojnějšímu biskupskému

Ordinariatu v. .“ adresovanou zapečeťujezpovědník farskou pečetí; dole
na levém rohu obálky třeba jest napsati „věc duchovní správy“ aby list byl
svoboden poplatku na poště.

**) Synody diec. praž. a buděj. od r. 1863. a 1872.
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V diecési budějovické*) mají zpovědníci po všecken čas roku
plnomocenství rozřešovati z reservátů biskupských: a) Skládá-li někdo
generální zpověď 7a veškerý svůj minulý život aneb aspoň za několik
let; takového pak poučuje zpovědník, že by budoucně, když by v tentýž
vyhražený hřích zase upadl, jenom ke zvláštnímu povolení biskupa roz
řešen býti mohl. 5) Jest-li kajicník vézeň. c) Zpovídá-li se z bříchu
vyhraženého ženich nebo nevěsta buďto bezprostředně nebo tři dni před
oddavkami. ď) Zpovídá-li se žena v posledním měsici těhotenství svého
a nemohla by se bez obtíže navrátiti k témuž zpovědníku, až by plno
mocenství od biskupa dosáhnul. e) Jest-li kajicník churavec, který do
chrámu jiti nemůže. Pakli ale zpovědník pro vzbuzení kajicnosti nebo
pro jiné příčiny za potřebno nebo za užitečno shledává, aby se churavci
takovému rozřešení odložilo, žádá za plnomocenství ku rozřešení z re
servátu, ač nepadá-li lhůta odkladu v čas, kdy plnomocenství obecné
platí (viz str. 259. a), b), c).

Táž plnomocenství mají zpovědníci v diecésí litoměřické: a) zpo
vídají-li vězně, b) nemocné v nemocnicích, c) nemocné, kteří velebnou
svátost přijmouti chtějí, ď) snoubence v týdnu před oddavkami, e) pa
cholíky nebo dívky pod 14 léty věku, /) skládá-li kajicník generální
zpověď.

Zpovědníkům džecése královéhradecké propůjčeno (dle ordin. listu
r. 1877. č. 10.) plné moci ku rozřešováníz reservátů biskupských: a) v Čas
velikonoční; ©) o slavnosti titulu nebo patrona kostelů farních od
I. nešpor až do konce oktávu; c) v kostelích, ku kterým lidé putují,
ač nenáleží-li penitent k téže farní osadě; ď) v kostelích, kdež konají
se misie nebo duchovní cvičeni (s. d. conferentiae); e) skládá-li se ge
nerální zpověď ze všeho minulého života neb aspoň z několika let;
JF) jest-li kajicník uvězněn; g) zpovídají-li se snoubenci, kteří již v ně
který bližší den oddáni budou (matrimonium jamjam proximis diebus
contracturi); 4) zpovídá-li se žena těhotná v posledním měsíci těhoten
ství; %)děje-li se zpověďza okolností takových, že by se, přes vyna
loženou obyčejnou opatrnosť, pro odklad absoluce báti bylo porušení
zpovědního tajemství.

V arcidiecési olomůcké jsou dána zpovědníkům obecná plnomo
cenství (kurrenda kons. 5. července 1837 č. 1834.) jenom ve čtyřech
dekanátech, bez omezení na některé časy nebo na některá místa; v celé
arcidiecési zplnomocněni jsou zpovědníci v témže případě, který se
v plnomocenstvích diecése královéhradecké jmenuje sub %).

V diecési brnenské jsou zpovědníci oprávněni rozřešovati z reser
vátů biskupských: a) dokud trvá čas velikonoční zpovědi a velikonoč
ního přijímání; db) o svátku sv. Cyrilla a Methoděje od I. nešpor;
c) o slavnosti titulu nebo patrona každého chrámu v diecési od I. ne
špor až do II. nešpor oktávu; ď) v čas misie v okrsku farních osad,
pro které se misie koná a dokud trvají odpustky těmto duchovním cvi
čením povolené ;-e) v kostelích, ku kterým se pouti často a s velikým počtem
účastníků konají, a sice ve Křtinech, Sloupech, Tuřanech, Vranově a Žaroši

*) Druhá syn. diec. buděj. 1872. Stat. VII.
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cích; jf) zpovídá-li kněz v žalářích veřejných anebo jakékoli nemocné
v nemocnicích; anebi nemocné v domech soukromých, přijímají-li z po
božnosti velebnou svátost; g) zpovídají-li se snoubenci, kteří během
týdne ode dne zpovědi vstoupí v manželství; 4) při zpovědech generál
ních buďto z celého života neb aspoň z jednoho roku; nechať se skládá
zpověď dobrovolně nebo že k ní radil zpovědník pro potřebu neb uži
tečnosť.

Rozřešuje-li zpovědník z reservátů v základě plnomocenství obecně
platných, poučuje prve penitenta (leč by vážné důvody radily mlčeti),
že hřích biskupovi jest vyhražen a proč přece může rozřešení uděliti;
účel poučení toho jest, aby penitent povzbuzen byl konati tužší pokání,
kteréž mu zpovědník ukládá.

Důsledkové z náuky o rozřešovémí z reservátů: a) Kdo
jednou obdržel platné rozřešení z reservátu, jest rozřešen na
vždy, leč by znova v něj upadl; protož 1 v generální zpovědi,
kdež opět vyznává hřích odpuštěný, od každého zpovědníka
rozřešen býti může.

b) Kdo ve zpovědi neplatné (ač o tom zpovědník nevě
děl) pro zamlčení těžkého hříchu aneb pro nedostatek litosti a
dobrého úmyslu, jmenoval hřích vyhražený zpovědníkovi zplno
mocněnému k absoluci, ten potom může od každého zpověd
nika platně býti rozřešen,

c) Kdo ve zpovědi, konané u zpovědníka jakého koli, vě
domě zamlčel reservát, aneb kdo neplatně se zpovidaje, také
ještě na reservát zapomněl, není z něho rozřešen *).

d) Zpovidá-li farář osadníky svoje v cizi diecési, zachovává o
reservátech zákony, které vdiecésijeho plati; okněžích, majících
ve své dlecési právomoc přenešenou, nelze téhož tvrditi.

9. Rozřešení z reservátů vědomě dané od zpovědnika
majícího k tomu moc, nazývá se přímé (direktné). Kromě to
hoto jest 1 nepřímé (indirektné) rozřešení z reservátů, a sice
v těchto připadnostech:

a) Zpovidá-li se někdo z reservátu kromě nebezpečenství
smrti zpovědníku plnomocenství nemajícímu, a neodkladnou
potřebu toho má, aby mši sloužil, svátost oltářní anebo man
želství přijal**), nemoha tohonijak opustiti bez pohoršení anebo
ublížení své cti: dosahuje (ač-li jinak hoden jest) spolu s ab
solucí ze hříchů obyčejných též nepřímého rozřešení z reservátu.

*) Důsledek a), b) spoléhá na důvodě, že účelu reservace bylo dosaženo,
©) naopak, že účelu toho se nedosáhlo.

**) Někteří autorové uvádějí za příčinu také vyplnění zákona o veliko
nočním přijímání; ale důvod ten nemůže míti platnosti, protože každý zpo
vědník může jednotlivcům prodloužiti dobu velikonoční.
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Poněvadž ale o každém spáchaném hříchu (smrtelném)
se velí, aby aspoň jednou podroben byl moci klíčů: zbývá.
kajicnikovi tomu povinnosť, z tohoto reservátu zpovidati se
knězi dostatečnou mocí opatřenému. A protož ve případě tomto
třeba jest oznámiti kajicníkovi, že za určitý čas, až by plno
mocenství od biskupa přišlo (anebo až by je zpovědník sám
měl), zase zpověď konati povinen bude, aby přímé absoluce
z reservátu dosáhl. Žádal-li by zpovědník o plnomocenství, řekl
by v žádosti, že absoluce již udělil a proč ji udělil *).

b) Zapomněl-li kajicnik vyznati se z reservátu a jest-li
vůbec absoluce hoden, vztahuje se tato nepřímo i na reservát,
bez rozdílu, má-li zpovědník pravomoc nad reserváty anebo
nemá, — Pro příčinu výše uvedenou povinen jest kajicník vy
znati se z reservátu toho, když by později se na něj rozpomenul.

c) Když by zpovědník nezplnomocněný zapomněl anebo
nevěděl, že jeden ze hříchů od kajicnika vyznaných jest re
servát, plati absoluce 1 na tento. — V připadě tomto byl by
zpovědník povinen, upozorniti na to kajicnika buďto kromě
zpovědi (požádav ho prve za svoleni, aby S ním o vykonané
zpovědi mluviti mohl), anebo ve zpovědi nejprve příští, a udě
liti mu přímé absoluce, ku kteréž buďto má moc dle obecného
plnomocenství v diecési anebo si zvláštního plnomocenství prve
vyžádal **).

S 90. Osobní vlastnosti zpovědníka.

I. Vědomosti a moudrost.
' . , w v o w. ' 0 .

1. Uřad zpovědnický předčísvou důležitosti nad ostatními
odbory úřadu pastýřského; na jeho spravování závisí spása ne

*) S. C. Off. odpověděla dne 30. června záporně k otázce, lze-li držeti
učení (S. Alphon. mor. 7. n. 89), vedle něhož biskup a každý approb. zpo
vědník může rozřešiti z reservátů papežských, když penitent nemůže osobně
jíti k papeži. Kladně pak u věci této rozhodla, že náleží obrátiti se písemně
k Poenitentiarii anebo k biskupovi, zvláštní indult delegandi et subdelegandi
majícímu; avšak ve případech skutečně neodkladných (casibus vere urgentio
ribus), kdy nelze absoluce odročiti bez nebezpečenství pohoršení velikého neb
ujmy na cti, může se dáti rozřešení i z censur papeži vyhražených, avšak
pod následkem opětného upadnutí v tytéž censury, neobrátí-li se takto roz
řešený během jednoho měsíce písemně sám anebo za prostřednictvím zpověd
níka ke sv. stolici.

+) Srovn. S. Alphon. 6. nn. 590. 597.
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sčíslných duši, zdar veškeré pastorace, pokoj i spása kněze sa
mého. Ve zpovědnici rozhoduje se o věcech svatých a důleži
tých; rozhodování to pak nesmi se diti dle osobniho zdání a
libovolně, nýbrž dle zásad Kristem a církvi jeho stanovených.
S důvěrou hledají kajicnici rady a poučení u zpovědníka, jemu
na rozsouzení podávají vážné pochybnosti své, od něho čekají
pokoje svému svědomí. Jsa učitel zákona božího a vůdce po
cestách spravedlnosti křesťanské, povinen jest tento zákon a
tyto cesty dobře znáti; jsa soudce na místě Nejvyššího, rozsu
zuje ve jménu a protož 1 dle zákonů a vduchu jeho; jsa lékař
duchovní, potřebuje dobře znáti povahu a přirozenosť ducha
lidského, věděti, odkud a kterak se počinají a dále rozvinují
choroby duše, kterými prostředky jim překážeti, je mirniti a
léčiti nejsnáze a nejjistěji lze.

Jenom při dostatečných vědomostech možno jest, aby zpo
vědník vážným povinnostem svým dosti učinil, svědomi svého
neobtěžoval, jiným prospíval, království boži rozmáhal. Kte
rému ale zpovědníku se nedostává potřebných vědomosti, ten
jest slepý vůdce slepých, padlým nepomáhá ku povstání, mdlých
neposiluje a mnohého, který stál, ještě sám poráží *).

Největší nebezpečenství pro zpovědnika neumělého jest,
že buďto nerozumně a nespravedlivěpřísný anebo že vážnosti
a svatosti zákona křesťanského ubližovati bude volnosti ne
oprávněnou (rigorismus a laxismus). Těžko říci, která z obou
výstředností by záhubnější byla; o tom však nelze pochybovati,
že při jedné i druhé již není zpovědník učitelem, soudcem a
lékařem duši, ale buďto jejich trýznitelem anebo svůdcem **).

Potřeba vědomosti bezpečných ukazuje se při zpovědní
kovi mnohem větši, nežli při kazateli. Tento zajisté může se
připraviti na úkol svůj, může se mu do posledního slova na
učiti, jen jím se zabývati, maje toho jistotu, že mu nebude třeba
mluviti o věcech jiných; zpovědník nikdy ale věděti nemůže,

*) Nejstarší návody ku zastávání úřadu zpovědnického známy jsou pod
jménem „kanon poenitentialis“ anebo „poenitentiale“. Takový vydal již sv.
patriarcha Jan Jejunator okolo r. 590.; v něm poučuje, čeho se dotazovati
mužů, žen, duchovních a světských osob; o pokání a kterak povinni jsou vě
řící vykonávati je. Takové kajicné knihy zdělávaly se dle poměrův a potřeb
v jednotlivých zemích a diecésích. Jaký byl kanon poenitentialis v Čechách,
vysvítá z homiliáře opatovického, chovaného v knihovně university pražské
(Časopis katol. duchovenstva 1889 str. 161.) .

**) S. Alphons. L. 6. n. 425. 496.
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o kterých věcech bude mu rozhodovati, které pochybnosti roz
lušťovati, které povinnosti ukládati, k čemujednotlivce vzbuzo
vati, od čeho zdržovati a odstrašovati. A protož nevyhnutelna
potřeba jest, aby měl v duchu svém dosti hojný poklad uložený,
z něhož by, jakožto učitel umělý v království božím, vynášel
věci staré i nové“).

Ačkoli každý odbor vědy posvátné mnoho světla podává
zpovědníkovi, přece nade všecky ostatní jest mu třeba důklad
ných vědomosti z vědy mravoučné a vědomosti ascetických. —
Zpovědníku nijak postačiti nemůže pouhá znalost povinnosti
křesťana aneb co v každém přikázaní se velí a zapovidá. Dů
kladná vědomost obecných zásad (principií) mravoučných jest
ta pevná půda, na které se usaditi může zpovědník; bez této
vědomosti bylo by těžko rozuměti podrobnostem, a nemožno
rozhodovati v případech konkretných. Jmenovitě mravoučné
zásady o zákonu, o příčetnosti (imputatio), o kriteriich těžkého
a všedního hříchu, o restituci, náuka o podstatě činu lidského,
o slibech, přisaze atd. jsou jako pahrbkové, s kterých teprve
možno jest přehlédnouti a rozeznávati to nesčíslné množství
rozmanitých případů v duchovním životě lidském. Ale jakkoli
důležiti jsou základové mravouční, přece nijak nesluší na nich
přestávati. Obecné zásady a základy obraceti na skutečný život
a odvozovati praktické důsledky, není snadná věc; a protož
jmenovitě zpovědníkům nevyhnutelně třeba jest i takové mravo
učné spisy čítati, v kterých rozmanité otázky a pochybnosti
se předkládají a rozlušťují (mravouky kasuistické); studiem
těchto spisů objasňuji se obecné základy a zásady, zpovědník
dosahuje zručnosti, aby v konkretných případech dobře a brzy
rozhodnouti uměl. — V nejnovějších dobách velice schvalovány
byly zpovědníkům spisy sv. Alfonsa z Liguori ((Theologia mo
ralis, Homo apostolicus, Praxis confessarii) a jiných moralistů,
kteří ho buďto u všech věcech následují (Neyraguet, Scavini)
aneb v něm aspoň jednu z nejpřednějších autorit katolické
mravouky rádi úznávají (Gousset,Gury, Můller, Lehmkuhla j.**).

*) Mat. 13, 52. Dieulin, Le bon curé, IT. chap. 1.
++) Deer. U. e. O. ze dne 23. března 1871. (vyhlášení sv. Alfonsa za

učitele církevního) dí o něm: „Obscura dilucidavit dubiague declaravit, cum
inter implexas theologorum sive laxiores sive rigidiores sententias tutam
straverit vlam, per guam christifidelium aniimarum moderatores inoffensopede
incedere possunt.“
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Po mravoučných jsou pro zpovědníka nejvice důležiti
spisové ascetičti. Zdravá ascetika zajisté spravuje, sili a podpo
ruje vědu mravoučnou; ona vzdělává zpovědníka za duchov
ního lékaře a vůdce. Bez dostatečné znalosti ascetiky může
zpovědník snad ještě obstojně nakládati s hrubými hříšníky;
spravedlivým a po dokonalosti bažícím nebude skoro nic uměti
pověděti. — Nemíní se pak nikoli, že by každý zpovědník
mnoho spisů ascetických znáti a také obširná dila o vyšší
ascesi studovati měl; zlatá kniha Tomáše Kempenského O ná
sledování Krista, sv. Františka Sálesského neocenitelná Fřilotheu,
ctihodného Ludvika z Granady Vůdce hříšníků dostačují zpo
vědníkům lidi ve světě žijících.

Kromě studia dobrých autorů velice prospívá ťázat: se
zkušených zpovědníkův o radu; takto se zajisté ve mnohých
věcech nabývá světla, jehož nabyti nelze v knihách. — Velice
by mnohému zpovědníku prospělo, když by na konferencích
pastorálních každoročně přednešeny a rozluštěny byly některé
případy ze zpovědi buďto smyšlené anebo při náležitě opatrnosti
též skutečné; neboť ne každý sám všeho si povšimnouti umi
a leckdy v rozpaky jej uvádi věc, která sama sebou nepatrná
jest a jen proto zavaluje obtíže, poněvadž nebyla ještě pojata
se stránky praktické. V ohledu tomto velice prospívají prakti
cké spisy zkušených zpovědníků, kteří ne tak soustavně o ce
lém úřadě zpovědnickém, jako raději jen v úryvcich o některých
jeho stránkách jednají; s velikým užitkem čtou se spisové
Pavla Segneriho a Leonarda a Portu Mauritio*).

2. Moudrosť praktická (prudentia), která dobrého cile umi
vhodnými prostředky a způsoby dosahovati, má dostatečné vě
domosti za svůj první základ**); kde těch neni, tu také mou
drosti nabyti nelze ani dlouhým zastáváním úřadu zpovědni
ckého.

Bez moudrosti nebyl by zpovědník sto, aby posoudil du
chovní a mravný stav kajicníků, hodnosť anebo nehodnost
jejich; aby se dobře vyptával, ani jich otázkami neurážeje ani
snad věci posud jim neznámé na mysl uváděje; bez moudrosti
ani dobře poučovati nelze kajicnikův, ani k dobrému jich vzbu

*) Pavla Segneri-a „Poenitens instructus“ a „Confessarius instructus“
vyšly u překladu německém v Řezně 1852; tamtéž Leonarda a P. M. velmi
poučný spis pod názvem „Unterweisungen fůr Beichtváter“ r. 1850.

**) Srovn. str. 202. sv. I.
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zovati, ani k polepšení nakloňovati, ani vhodného pokání jim
ukládati; neboť ne každé dobré slovo, ne každý dobrý skutek
všem a vždycky jednostejně prospívá, ale každému jenom tolik,
kolik jeho individuálnému karakteru a vniternému stavu při
měřeny jsou *).

II. Cnosti dobrého zpovědnika.

Vniterná svatost kněze katolického a horlivosť u všelikém
působení pastýřském jsou všeobecná karakteristika dobrého
zpovědníka; ano hledime-li na zpovědnický úřad duchovního
správce, ukazují se obecné tyto dvě známky za tolik důležité,
že bez nich nelze nic toho vykonati, čeho Bůh a cirkev od
zpovědníků žádá 1 očekává.

1. Vniterná svatost jest vlastní duše, příkladný život ze
vnější jest vlastní roucho pravého zpovědnika. Jest-li zajisté
život jeho v pravdě život duchovní, rozumi-li dobře a znamená,
živě, co jest býti nebo nebyti ve stavu posvěcující milosti, po
chopuje li rozumem 1 srdcem blaho a velebnosť křesťanských
cnesti, neštěstí a ohavnosť hříchu, sám-li dle živého věření a
smýšlení toho neustále sebe posvěcuje a statečně proti hříchům
bojuje: tu teprve může býti duchovním oteem duchovních
ditek, pochopuje důležitost úřadu zpovědnického a vyplňuje,
vedle positivných vědomosti, druhou podmínku, s kterou nabyti
může pravé zpovědnické moudrosti a ji stále v sobě rozmáhati. —
Přikladný, bezůhonný život vtiskuje zpovědníku viditelnou
známku muže božího, viditelnou známku oprávněnosti, aby nad
hřichy a hřišníky soudil, vzbuzuje uctivosť a plnou důvěru
v těch, kteří ve zpovědnici mají otvirati srdce svá, předkládati
člověku tajné skutky své a skrytá myšlení, kterých by jinde
nijak vyjeviti nechtěli**).

Jenom kněz ve cnostech utvrzený obstáti může ve zkou
škách, kterým ustavičně jest podroben u vykonávání úřadu
zpovědnického. Kolik pravé věrnosti v úřadě a povolání, kolik
pokory, čistoty, trpělivosti a spravedlivosti bez přijímání osob
u něho se nalézá, to všecko nejvice ve zpovědnici se osvědčuje.
Tuto zajisté nemůže biskup ani kdo jiný přesvědčitise, koná-li
kněz svoji povinnost; jen svědomi a Bůh jest posuzovatelem

*) S. Alphon. Praxis confessarii cp. 3.
**) Dleulin l. c.
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této práce. Neni-li zpovědníkova cnosť pevna, velmi snadno
přemožen bude pokušením, aby jen povrchně odbýval, z čeho
nemůže od lidi souzen býti, zač pochvaly u zástupů nedochází,
o čem nikdo nemluví. — Ve zpovědnici snadno pokoušen bývá
kněz ku všeťečnostihříšné, aby se tázal vice, nežli třeba jest,
aneb až na pohoršení kajicniků, k nevrlosti a netrpělivosti, pro
kterou snadnose připravuje o důvěru; zde pokouší jej sebeláska,
pýcha a řevnívosť, aby sobě pfipisoval, zač Bohu chvála sluší,
aby zapominal, že sám také hříšný člověk jest, aneb aby okem
závistivým pohlížel na spolubratra, k němuž kajicnici mají dů
věru větši. — Velice a snad nejvice nebezpečna jsou pokušení
proti čistotě. Zpovědníku jest léčiti ošklivé vředy duší, aniž by
při tom poskvrnil duši svou; řiditi a spravovati svědomí ná
božných osob ženských, aniž by náklonnosti pouze přirozené
dal v srdei misto; poslouchati o hřišich tělesných a zachovati
srdce čisté, uchovati obraznosť všeho, čim by duše poskvrněna,
žádostivost roznicena býti mohla. Jen pevná cnosť může odo
lati pokušením těm; obyčejný „dobrý člověk“ nezůstane tu bez
častého pádu a poranění nebezpečného. — Zpovědník také
vždycky vtom nebezpečenství jest, že by se ostýchal nakládati
s osobami výše postavenými tak nestranně jako se sprostými;
bázeň před lidmi a nenáležité přijímání osob velmi snadno se
vkrádá až ku soudné stolici zpovědnické a působí, že pomíjením
otázek zůstávají zpovědi neúplné, že hřišnikovi nebývá oznámen
spravedlivý a přísný zákon, že nebývá na něm žádáno, čeho
k napravení a dostiučinění třeba jest.

2. Horlivosť a láska pastýřska nalézá ve zpovědnici svoje
misto nejvlastnější; zde také dosahuje toho, k čemu se vůbec
nese, oslavy boží v posvěcování duší. Všickni skutkové horli
vosii pastýřské směřují konečně ke zpovědi, tato jest cíl jejich;
neshledá-li se pastýř ve zpovědi s účinky veškerého působení
svého, jistě účinků těch ani není. A netouží li kněz obraceti
hříšníky skrze svátost pokání, neobětuje-li se tuto z lásky
k Ježíši Kristu pro spasení duší, není-li ve zpovědnici veden
útrpnosti nad bídou hříšníka a nadšen láskou zvláštní k lidem
chudým a hříšníkům velikým, aby každého trpělivě slyšel, po
učoval, napominal, vzbuzoval, ničeho neopomíjeje, čím by zblou
dilé na cestu dobrou navrátil: jistě sám se klame, domnivá-li
se, že by pastýřská horlivost v něm byla. Bez pravé horlivosti
bude zpovědnický úřad každému a všude břemenem nejobtiž
nějším; ano nehorlivý zpovědník velmi stěžuje lidu věřicímu
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přijímání svátosti pokání. Kde zajisté horlivosti neni, tu i
vlidnosti se nedostává; nevlidnosť pak, nevrlosť, pánovité oso
pování a trpké káráni odstrašuje kajicniky a leckdy bývápří
činou, že křesťané opouštěji zpovědnici, aby se kní nenavrátili
již nikdy.

Ku horlivému zastávání úřadu zpovědnického vzbuzuje se
věrný kněz netoliko zkušenosti každodenně znova potvrzovanou,
že ve zpovědi nejlépe působiti lze ke oti boží, k časnému blahu
1 věčné spáse bližnich (viz str. 297.): ale také těmi prospěchy,
kterých sám z této práce bohumilé nabývá. Jako matka nejprve
sama požívá pokrmu, jejž nemluvněti v ústech připravuje, tak
1 zpovědník okouší těch slov spasitelných, která duchovnímu
dítěti svému do duše klade. Zpovědi hříšníků velikých ukazují
mu shovívavosť boží, zpovědi nábožných leckdy jej zahanbují
a vzbuzuji mocně, aby S opravdovosti náležitou pokračoval
v životě duchovním. Svatá jest věřicímu radosť býti nástrojem
k obrácení duše a spatřovati hlubiny milosrdenství božího. Ve
zpovědnici poznává kněz zásluhy Ježíše Krista a vznešenost
víry křesťanské. Ve zpovědnici prospivá u poznání sebe samého,
seznává prameny, kořeny a následky hříchu, seznává podivné
cesty božského slitování a neúmornou lásku boží, kteráž chodi
za hřišníkem, až přemůže 1 zarytý odpor. Ve zpovědnici učí se
kněz kázati praktický; zde zajisté dokonale poznává svoji
osadu, jeji potřeby, panujicí náklonnosti a hříchy. Ano veškeré
působení pastýřské má ve zpovědnici předůležitý základ po
žehnaných účinků; neboť při všelikém konání jeho závisí pro
spěch na důvěře, kteréž poživá. Nikde však nemůže důvěry
nabývati v té miře, jako ve zpovědnici, kdež podobá se milo
srdnému Samaritánu, kdež nalévá oleje na rány duchovní, kdež
i největší hříšníky laskavě přijímá, kdež poučuje, napomíná,
radi a vystřihá, těši a tresce, kdež každému vedle duchovních
potřeb jeho pomáhá, všechněm za všecko býti se vynasnažůje.
Ve zpovědnici nakloňují se mnohá srdce k duchovnímu pa
stýři, seznávajíce lásku a otcovskou péči jeho, a potom již na
vždy oddána mu zůstávají. A také nikde nemůže sobě duchovní
správce dobyti zásluh tolik, co ve zpovědnici; věrným konáním
úřadu tohoto zachrániti může veliký počet duší, kteréž by bez
pomoci jeho snad byly zahynuly, každá pak duše zachráněná
bude za drahý kámen v koruně jeho.
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S 91. Zpovědnická mlčelivosť.

1. Zpovědnická mlčelivosť (také: pečeť zpovědní, sigillum
sacramentale) jest neporušitelná povinnosť, tajně chovati na
vždycky, cokoli zvěděl kněz ve zpovědi nebo za zpovědi *).

Povinnost tato se zakládá: a) na zákoně přirozeném, kterýž
velí, aby člověk tajně choval, co mu za tajemstvi svěřeno bylo;
b) na zákoně božském, kterýž dán jest zároveň se zákonem
o zpovědi, poněvadž by bez mlčelivosti byla zpověď nemožna;
c) na zákoně cirkevním, kterýž na přestupniky vynáší za po
kutu složení z úřadu ano i zbavení svobody na celý život.

Zachovávati mlčelivosť náleži nejprve zpověďdníkusamému
a kromě toho každému, kdož jakýmkoli způsobem měco ze zpo
vědi zvěděl; povinen jest tedy mlčeti: vyšší, u něhož bylo za
plnomocenství ku rozřešení žádáno, tlumočník při zpovědi, kdo
u zpovědnice stoje hřích kajicnika slyšel, anebo na seznamu
psaném četl a t. d. — Jediné sám kajicník není povinností
touto vázán; nicméně podstata zpovědi samé přísně ukládá 1
jemu nezjevovati toho, co mezi ním a zpovědníkem bylo mlu
veno a co by zpovědnika nebo svátosť samu zlehčovalo. Jediná
výjimka jest denuntiatio confessarii sollicitantis.

Předmět pečeti zpovědní jsou «a)všední a těžci hříchové
kajicnika, spoluvinniků jeho a jiných lidi hřichové. o kterých
kajicník ve zpovědi své, ať náležitě nebo nenáležitě, zmínku
činil; d)všecky okolnosti, které se hříchem ve zpovědi vyznaným
souvisi, na př. že jistý dům nebezpečný jest; c) všecko, čehož
objevení skrze zpovědníka by nemilo a protivno bylo tomu,
jehož se týče, nechať to něco hříšného jest anebo neni, jako:
nemanželský původ, vrtošivosť (sorupulositas), přirozené nedo
statky duchovní nebo tělesné, pokud pověděno bylo ve zpovědi
na objasnění hříchu nebo vniterného stavu člověka vůbec, a
jenom ze zpovědi a nikoli také odjinud známo jest; ďd)všecko,
co s vyznáním hřichů jakkoli souvisí, a tedy: způsob, kterak
někdo se zpovidá, jeho příprava, litosť, uložené jemu pokání,
dané nebo zadržené rozřešení, že zavázán byl k restitucia t. p.

Že jistý člověk u zpovědi byl, není samo předmět mlčeli
vosti, leč by se byl zpovidal za kromobyčejných okolnosti
skrytě; tu zajisté bylo by souditi, že penitent žádá sobě uta

+) S. Alphon. 6. n. 633. a sld.
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jeni, a že by mu širší vědomosť o jeho zpovědi byla nemila a
snad i podezření o něm spůsobila *).

2. Ostřihati tajemství zpovědního jest povinnost naprostá
v každém ohledu; ona zavazuje: a) Na vědy a tedy ještě i po
smrti kajicníka, jehož hříchy zpovědník pamatuje. b) Přede
všemi lidmi, ani kajicníka samého nevyjímajic. Ve zpovědi však
může zpovědník mluviti s každým kajicnikem o předešlých
zpovědech, uzná-li za potřebno nebo za užitečno, na př. aby
napravil chybu v předešlé zpovědi učiněnou, aby se otázal,
zdali kajicnik učinil, co mu v předešlé zpovědi za jistý hřích
uloženo bylo, aby zvěděl, zdali kajicník se varuje opravdu
přiležitosti nebo návyku atd. Kromě zpovědi nemá kněz práva
mluviti s kterým kajicnikem o věcech ze zpovědi jeho zvědě
ných, leč by prve za svolení žádal a je obdržel, anebo leč by
kajicnik sám počal mluviti o věcech prve pravených ve zpo
vědi. c) Není důvodu potřebnosti, užitečnosti, blaha soukromého
neb veřejného, vůbec není důvodu žádného, pro který by do
voleno bylo neb náleželo vyjeviti osobám soukromým aneb
úřadům církevním či světským z věcí jen ve zpovědi anebo za
zpovědí seznaných něco, čim by proti vůli kajicníka přímo
nebo nepřímo naznačen byl hřišník, hřích a vyznání hříchu.
Třeba by tedy na př. velmi užitečno bylo, aby rodižové o zlém
chování synův a dcer zvěděli a jim ho bránili, zpovědník ne
může jim oněm pověděti, pakli jen ze zpovědi o něm ví; třeba
by nevinný měl na smrt odsouzen býti místo vinného, zpo
vědník nesměl by tohoto vyzraditi, když by jenom ze zpovědi
o něm známost měl. — Podobně vázán jest každý jiný člověk,
jenž buďto náležitě anebo nenáležitě, náhodou anebo všete
čností svou seznal hřích něčí z jeho zpovědi anebo za ní. Co
kněz jenom ze zpovědi vi, o tom může, když by tázán byl, i pří
sahati, že toho neví; vůbec odpovídá kněz k jakýmkoli dota
zům o věci, kteréž mu jenom ze zpovědnice známy býti mohou,
že nemůže dáti odpovědi ani kladné ani záporné.

3. Zpovědná tajemství se porušuje, uživá-li se vyznání ně
člho tak, že se buďto a) předmět nebo způsob zpovědi a kaji
cnik sám vyjevuje, anebo b) svátost pokání v ošklivosť uvádí
a ztěžuje.

Vedle toho může porušení mlčelivostizpovědníckébýti dvojí:
přímé a nepřímé**). Porušení jest přímé (direktné), jestliže slo

*) S. Alphon. 1. 6. n. 638.
**) Berardi, Examen confessarii et parochi, n. 367.
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vem nebo skutkem zřejmým se vyjevuje hřích jisté osoby toliko
ve zpovědi anebo za zpovědí seznaný.

Přímé porušení slove úplné, vyjevuje-li se jménem anebo
jinak určitě osoba, hřích a že vyznání jeho se ve zpovědi stalo;
částečné pak jest, nebyla-li sice některá z těchto tří okolností
vyjevena, avšak velmi snadno se ji domysliti může třeba 1 je
nom jediný člověk. — Porušení takové může se již ve zpověď
mci státi, dával-li by zpovědník o jistém hříchu poučení neb
napomenutí tolik hlasitě, že by kolem stojící zvěděli o něm;
podobně když by za hříchy zcela tajné ukládal těžké pokání
veřejné.

Porušení jest nepřímé, nejmenuje-li zpovědník ani nena
značuje osoby kajicnikovy a hříchu ve zpovědi vyznaného, ale
mluví neb čini něco, čím kajicník některý prostředečně anebo
bezprostředně upadnouti může ve zlé podezření anebo v za
hanbení, nebo co může k tomu vésti, že by se upřímná zpověď
lidu věřícímu ztěžovala *).

Nesmi tedy zpovědník, podle vědomostí jen ve zpovědi 0
někom nabytých, nikoho ani chváliti ani tupiti, o celých ob
cích, ústavech atd. nepřiznivě mluviti, ani u veřejnosti ani
soukromi s nikým zacházeti a nakládati jinak, nežli by byl
zacházel a nakládal, kdyby o něm jistých věci nevěděl ze zpo
vědi jeho anebo jiných lidi. Přiklekl-li ke stolu Páně penitent,
jemuž ve zpovědi bylo rozřešení zadrženo, nemohl by zpověd
nik jemu nepodati**). Vůbec chrání se zpovědník všeliké viny
u vážné věci této, bude-li i nad nezbytnou potřebu opatrný;
smyšlené příhody žertovné o zpovědnicich a kajicnících ne
slušno jest vypravovati před laiky, poněvadž jistě by škodily
vážnosti zpovědi a důvěře ve zpovědnickou mlčelivosť vůbec ***).

4. Vědomostí ve zpovědi nabytých užiti lze bez porušení
mlčelivosti a protož i bez provinění: a) skutečně-li možno
není, že by někdo upadl v podezření anebo trpěl ujmu na své
cti anebo že by pohoršení povstalo; b) dáno-li jest od kajicnika
náležité svolení. — V ohou případech pak ještě třeba jest, aby
k tomu byla důležitá příčina a dobrý toho účel.

*) Nepřímé porušení mlčelivosti nepodléhá pokutám výše dotčeným.
**) Sv. Tomáš Akv. (Auod. V. gu. 6. art. 12.) vykládá, že by kněz,

jenž by pro zamezení svatokrádežného přijímání podal hostie nekonsekrované,
sám většího hříchu se dopustil, nežli samo svatokrádežné přijímání jest.

***) S. Alphon. Praxis confessarii n. 117. Podrobné vyčtení mnohých pří
padův o porušení neb neporušení mlčelivosti viz: Smolíka Rukověť str. 69.
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Vedle zásady této může kněz podle mravného stavu osady,
jak jej ve zpovědnici seznává, u veřejném vyučování pastýř
ském vhodné předměty voliti; může podle zkušenosti ve zpo
vědi nabytých popisovati prav 6 a nepravé kajicniky, vniterný
stav člověka hbříšného 1 cnostného, těžký boj proti návyku
zlému atd. Zpovědnice zajisté jest výborná škola k poznání
srdce lidského, hřichu i onosti v počátcích a vývinu, v násled.
cich a vlivu, jakýž mají na vniterného člověka. Avšak té
opatrnosti sluši dbáti, aby ze zkušenosti ve zpovědnici nabytých
a z věci tu seznaných nic takového na veřejnost neuváděl, dle
čeho by někdo souditi mohl, že tyto věci ze zpovědnice po
cházeji; jenom vůbec povědomé a v obecném životě se naský
tajici chyby a hřichy může zpovědník také na kazatelně kárati
chráně se toho, aby někdo z posluchačů právem se domnívati
mohl, že mluví ze zpovědnice.

Taktéž dovoleno jest zpovědníkovi, aby se o případech
těžkých a pochybných radil se zpovědníky zkušenými; ovšem
1tuto třeba jest opatrnosti, aby ani přímo ani nepřímo kajicník
vyzrazen nebyl. — Kdo byl o radu žádán, také povinen jest
mlčeti, pokud něco byl zvěděl, čím by se aspoň nepřimé po
rušení mlčelivosti státi mohlo.

Zvěděl-li kněz ve zpovědnici, že se mu stroji úklady,
může se jim vyhnouti, má-li dobrou záminku aneb okolnosti
vůbec takové jsou, že kajicnikovi nepochází z toho ani zahan
bení ani která obtiž, a jmenovitě nesouvisí-li úklady samy
s nijakým hříchem kajicnikovým. — Zvěděl-li kněz ve zpo
vědnici, že se mu děje škoda na vezdejším statku, může ji za
mezovati pod slušnou záminkou způsobem takovým, aby ani
zpověď vyzrazena nebyla, ani kajicnikovi nějaké obtíže, zahan
beni atd. z toho pocházely *).

O svolení kajicníka ku poučivání jeho zpovědilzeřici vůbec,
že ovšem jest v moci jeho dovoliti zpovědníkovi, aby kromě
zpovědi směl uživati té vědomosti, kteréž nabyl ve zpovědi.
Ale kajicnik nemůže svolení takového dávati bez vážné příčiny
libovolně, a zpovědník nemůže skutečně uživati každého svo
leni. — U věci této sluši dělati rozdil mezi vlastním hřichy
kajicnika a mezi hříchy jimých (zvláště spoluvinniků).

Stran Ařichůvlastnich může kajicnik pro důležitou příčinu
svoliti, aby zpovědník mluvil nebo jednal mimo zpověď podle

*) 9. Alphon. I. 6. n. 657.
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vědomosti své o těchto hříšich; zpovědník může bez porušení
mlčelivosti užiti svolení toho, bylo-li výslovně a dobrovolnědáno
a nebylo-li zase odvoláno. — Kde dobré a důležité příčiny
není, a jmenovitě jest-li se pohoršení nějakého báti, tu ani
kajicnik není oprávněn ku svolení, ani by zpovědníkovi slušelo,
uživati svolení jeho.

Stran hříchů cizích v něči zpovědi objevených budiž zpo
vědník velice opatrný, bylo-li mu dovoleno anebo byl žádán,
aby kromě zpovědi něco mluvil aneb činil s ohledem na tento
cizi hřích aneb na osoby, kteréž jej spáchaly anebo ještě pá
chají. — Leckdy lidé ve zpovědnici žádají kněze, aby jistou
osobu napomenul a pokáral, aneb aby nějaké nebezpečenství
duchovní odvrátil aneb hřích nějaký zamezil. V případech ta
kových řidi se zpovědník těmito pravidly: a) Nesnadno věří
každému kajicniku, žaluje-li na jiné; nezřidka zlomyslnosť
anebo mstivosť aneb 1přilišná choulostivosť mluvi ze žalujícího,
a kněz lehkověrný spůsobil by káráním nevinných jen pohor
šení. b) Bez důležité příčiny nesluší zpovědníku bráti na sebe
napomínání neb kárání osob jemu ve zpovědnici udaných, ze
jména není-li jisto, že napomenuti a pokárání skutečně třeba,
že kajicník sám aneb někdo jiný k pokárání bratrskému po
vinný buď naprosto anebo bez veliké škody nemůže povinnosti
této užitečně vykonati, a že od vynasnažení zpovědnikova lze
očekávati prospěchu dobrého. c) Nelze-li již pochybovati o po
třebě a užitečnosti zpovědnikova zakročení vedle žádosti ka
jicnikovy, dává sobě vypravovati všecko ještě kromě zpovědi,
aby věc důkladně seznal a potom v jednání svém více svo
body měl, nejsa zpovědním tajemstvím vázán; ano u věcech
důležitých a choulostivých může kázati opatrnost, aby zpovědník
žadal písemného stvrzení těch věci, v kterých mluviti aneb
jednati chce dle vyznání kajicnikova. ď) Pakli skutečně napo
miná, kárá nebo vůbec jedná dle žádosti kajicnikovy, jest mu
zachovati se tak, aby napominaný, káraný atd. domnivati se
nemohl, že kněz byl ve zpovědi k tomu vybidnut. Nebylo-li
by možná, domněnky té zameziti, řekl by «povědnik určitě,
že o věci zvěděl kromě zpovědi a že vzal na sebe napominání
jenom ku prosbám na něho vznášeným *).

*) Berardi I. c. 370—377.
Skočdopole, PastorálkaII. 18
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Oddíl II.

Skutečné zastávání úřadu zpovědnického.

Podstata veškeré služby kněžské při svátostech záleží
a) v péči, aby lid věřici je přijímal s užitkem,d aby důstojnosť
jejich ode všelikého zlehčení chráněna byla. A protož i zpo
vědnický úřad, jenž jest posluhování pokáním, touž dvoji věc
za svoji podstatu má, péči, aby lid věřící tuto svátosť přijimal
s užitkem, a péči, aby tato svátosť nebyla zlehčována.

Zpovědnický úřad může tuto dvojí stránku naplniti, pakli
věřici skutečně přijimaji svátost pokání a zpovědnici ochotni
jsou službu svoji konati akonati ji po každé snáležitou dispo
sici a vedle oněch církevních nařízení, kteráž na zřeteli maji
zevnější uctivosť k této svátosti.

Avšak pouhé přijimání svátosti nepřináší člověku samo
sebou jejich užitků; svátosť pokání nemůže býti náležitě při
jata a před zlehčenim uchráněna, leč by kajicnik byl schopen
a hoden (capax et dignus) ji přijmouti. Schopemjest, komu
možná učiniti to vše čili poskytnouti toho všeho, což se
za hmotnost svátosti pokání klade; hoden, na kom se to shle
dává skutečně, a tedy kdo ze hříchů se náležitě zpovídá, jich
lituje a za ně dosti učiniti hotov jest. Knězi jakožto stražoi
svátosti náleži, aby se přesvědčil, zdali se to vše na kajicnikovi
nacházi. Ale poněvadž kněz nejen strážce svátesti jest, ale
také pastýř a duchovniotec kajicnika: povinenjest tomuto býti
nápomocen, aby hodnost jeho se zvýšila, anebo přišel-li ne
hodný, aby hodným učiněn, k užitečnému přijeti svátosti uspů
soben byl. A protož ke všem povinnostem kajicnika řadí se
souběžnépovinnosti zpovědníka; kajicník jest povinen ze hříchů
svých se úplně vyznati, — zpovědník posouditi, zdali tak uči
nil a pomáhati mu k úplné zpovědi; kajicnik hříchů litovati,
— zpovědník posouditi, lituje-li skutečně a v něm zbuzovati
litosť ; kajicnik za hříchy dosti učiniti, — zpovědnik jemu po
věděti a naříditi, kterak by dosti učinil. Vedle toho, jakž
kajicníka hodným nebo nehodným shledá, uděluje mu milosti
svatého pokání (rozřešení) anebo neuděluje.

Některé třidy kajicníků maji pro své poměry, svůj stav
aneb pro zvláštní svoje hříchy také zvláštní povinnosti a po
třeby; zpovědník pak úřadem svým jest vázán, aby je k po
vinnostem jejich přidržoval a potřebám jejich vyhověl.



215

Zpovědnický úřad vesměs k tomu dvojímu cili se nese:
aby život podle Boha a) obnoven a posilněn byl, pakli hříchem
zmařen neb oslaben jest; b) aby život tento ve prospivání svém
byl podporován a k dokonalosti veden. Prvního cíle dosahuje
se úřadem zpovědnickým ve smyslu přísném (poučení, napo
menuti a pokání, rozřešení), druhého pak zpovědnickou správou
duši, čili soustavným a povlovným vedením k větší a větší
spravedlnosti, od této až k dokonalosti

Takto dělí se veškerá náuka o zastávání úřadu zpověd
nického v obecnou a zvláštní. Náuka obecná jedná: O přiji
mání svátosti pokání a posluhování tou svátosti vůbec; o zpo
vědi a doplnění zpovědi; o lítosti a přivádění kajicníka k li
tosti; o dostiučinění a ukládání skutků kajicích; o rozřešení.
Zvláštní náuka zpovědnická jedná: o kajicnicích vedle zvlášt
ních poměrův a potřeb; o soustavném vedení jednotlivců ku
spravedlnosti.

A. Náuka obecná o zpovědnickém úřadě.

Článek 1. Přijímání svátosti pokání a posluhování tou
svátosti vůbec.

S 92. Povinnosť věřících, přijímati svátost pokání.

1. Každý k uživání rozumu dospělý křesťan povinen jest
přijimati svátost pokání; neboť bez kajicnosti (virtus poeniten
tiae) nelze nikomu hřichův odpuštění dojiti, pravé kajicnosti,
pak nemůže býti, kdež není ochotnosti k vyznání hřichův. U
stanoviv tuto svátosť chtěl Kristus dilem povzbuditi ku ka
jicnosti, dilem ji usnadniti, a protož který křesťan nepozbyl
citu náboženského, nebude se vyhýbati této svátosti, a zase
jest tato svátost velice působný prostředek, aby se cit nábo
ženský zachoval i rozmáhal.

Podstata této svátosti sama ukazuje, že každý dospělý
křesťan jest povinen přijímati ji: a) v patrném nebezpečenství
smrti, b) když upadl ve břích těžký; nebož v nebezpečí smrti
jest každý povinen užiti všech prostředků, jimiž by spásu duše
pojistit mohl, a kdo hříchem těžkým pozbyl posvěcující mi
losti boží, podobně povinen jest, namáhati se o její opětné do
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sažení, aby snad, ve stavu nemilosti dlouho trvaje a ze živého
spojení s Kristem vyloučen jsa, hlouběji a hlouběji neklesal.

Povinnosť, přijimati svátosť tuto v nebezpečenství smrti
a po pádu ve hřich těžký zakládá se na zákonu božím. Zákon
tento bližeji se určuje obecným zákonem církevním, vedle něhož
každý dospělý křesťan jest povinen zpovídati se aspoň jednou
za rok. Vedle nynější praxe činí katolický křesťan zákonu cir
kevnímu zadost, kterému koli approbovanému zpovědníku se
vyznává ze hříchů svých; nicméně však nelze za věc pro
spěšnější neuznávati, aby se každý raději svému osadnimu
nežli jinému knězi zpovidal. Kněz osadní zajisté zná již také
odjinud povahu a duchovní potřeby jednotlivcův a protož 1
může jim lépe prospěti *).

2. Přijetí svátosti pokání v nebezpečenství smrti a jednou
do roka jest nejmenší mira toho, což o této svátosti nařizovati
se může.

Kromě zákona pro všecky křesťany platného ještě dilem
radi a dilem rozkazuje cirkev přijimání této svátosti všem,
kdož přijimati chtěji některou svátosť živých, kdož maji zápa
siti s těžkým pokušením, všem, o kterých se podobá, že blizci
jsou smrti, jako mnohé ženy těhotné, vojíni před bitvou atd.
Vůbec pak nepřestává cirkev napomínati a vzbuzovati všechvěřících,abyčastopřijímalisvátosťpokání.—| Jakčastobysejeden
každý zpovidati měl, toho nelze určiti obecným pravidlem ;
jistá věc ale jest, že každý měsic konati zpověď prospívá všem,
kteří sobě cnosti opravdu váži, v milosti boži se zachovati,
v křesťanské spravedlosti se utvrzovati chtěji.

Jako cirkev častou zpověď všem radí, tak ji zase přika
zuje osobám duchovním, poněvadž tyto k vyšší dokonalosti
povolány jsou, k této pak by dospivati nemohly beze svátosti
této a bez podpory vůdce duchovního. Tak přikazuje se, aby
chovanci kněžských seminářů zpovídali se aspoň jednou za
měsic**); podobně nařizuje se osobám řeholním ***), aniž by ob

*) Conc. Prag. Tit. IV. c. 7. str. 142. Statuty arcibisk. praž. Arnošta
„De parochis“ zakazují farářům zpovídati osadníka cizího, kromě nebezpečen
ství smrti. Z praxe nynější, ježto se zakládá ve výslovném prohlášení papežů
Alexandra IV., Jana XXII. a Klementa VIII., také vyplývá, že kněz není
oprávněn odepřítl zpověď proto, že žádající náleží do jiné osady. (Srov.
Dieulin, Le bon curé II. Liberté de la confession).

**) Cone. Trid. sess. XXIII. cp. 18 de ref.
+) Sess. XXV. de ref. cp. 10.
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mezovány byly zvláštní stanovy řeholní, ukládají-li častější
zpověď.

S 93. Povinnost duchovních správců posluhovati pokáním.

Veliká důležitost svátosti pokání u veškeré duchovni
správě, rozkazové a rady, kterýmiž církev napominái vzbuzuje
lid věřící k časté zpovědi, opravdová horlivosť o slávu boží a
spásu lidí vedou duchovního správce k tomu, aby osadníky své
poučoval, jak užitečno a třeba jest, častěji se zpovidati, je
k častějšimu zpovidání slovem Kristovým a církevním vzbu
zoval a veškerým působením svým toho se domáhal, že by
na osadě jeho byla většina těch, kteři se nespokojuji jednou
zpovědi za rok. Poučování a vzbuzování toto velmi se podpo
ruje nábožnými bratrstvy a jednotami, poněvadž tyto nejlépe
rozmáhají na osadě časté přijímáni svátosti. Také prospivá velice,
uvádí-li duchovní správce lidu ve známost odpustky vůbec anebo
za zvláštními příčinamipropůjčené, a vykládaje užitečnost jejich
napominá i vzbuzuje, aby konáním předepsaných skutků, k nimž
také zpověď náleži, dosahovati dbali vzácných těch milosti.

Nade všecko poučování a vzbuzování k častější zpovědi
působí meomrzelá ochoťmosť duchovního správce ve slyšeni
zpovědi. Svědomitý duchovní správce nejen ochotně poslu
huje touto svátosti, kdykoli požádán byl, ale i sám kajicniky
očekává. „O své horlivosti a svém milosrdenství dávají zpo
vědnici svědectví nejprve tak, že majíce ku zpovidání velikou
lásku, vždycky se ochotně a laskavě propůjčuji, jak ostatně
rituál římský nařizuje. Zvláště pak napomináme a pro lásku
Kristovu žádáme farářů, jejich pomocníkův a všech, kteří spra
vedlnosti anebo přisnou povinnosti zavázáni jsou ku slyšení
zpovědí, aby nejen když volání budou, ale kromě toho také
dobrovolně, zejména o nedělích a svátcích, v sobotu odpoledne,
o vigiliich svátků v určitou dobu se ve zpovědnicich najiti
dávali, následujíce božského Pastýře, kterýž sedě u studnice
Jakubovy, očekával hříšnou ženu ze Samaří, aby ji spasil, a
přišed nevolán k rybniku ovčimu, když uviděl člověka ležícího
a seznal, že již mnoho času má, sám prve se ho tázal, chtěl-li
by zdráv býti. Byla pak sobota toho dne. Neméně pečujte
správcové chrámův, aby věřici, chtějice jiti ke zpovědi, od spa
sitelného úmyslu svého nebyli odstrašováni nevrlosti kostelníků
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a jiných posluhů “).“ Zkušenosť potvrzuje všude, že nečeká zpo
vědník nadarmo a že při náležité ochotnosti duchovních správců
na každé osadě se nalezne větší neb menší počet lidi, z nichž
každou neděli a každý svátek přistupují někteří ke zpovědnici
a stolu Páně, světice takto den sváteční dle vroucné žádosti
cirkve. Kde při chrámu se nalézá kněží několik, 'tu velmi
snadno lze tomu vyhověti, aby některý ve zpovědnici seděl, co
zatim jiný buďto mši sloužil anebo káže; a kde jenom jeden
kněz se nalézá, tomu také pravá horlivost pastýřská poradi, jak
by ušetřil něco času na očekávaní kajicníků ve zpovědnici.

S 94. Církevní zákonové o místě a času zpovědi.

1. Všeobecněplatným zákonem církevním nařízenojest, aby
kromě nezbytné potřeby nebylo pokánim přisluhováno, leč jenom
ve chrámě. A tuto zase jest misto náležité zpovědnice. „Velmi
moudrým zákonem opatřeno jest, aby se nekonaly zpovědi v do
mech soukromých, leč pro důležitou příčinu; a nahodí-li se ta
kova, jakož bývá při nemocných, nechať se posluhuje pokánim
na mistě slušném a zřejmém. O česťi této svátosti i zpovědníka
samého stará se rituál římský rozkazem, aby zpovědnice opa
třeny byly mřižkou, ježto kajicnika děli od zpovědnika Jsouce
z povinnosti úřadu biskupského strážci zákona toho, zapovidají
co nejpřísněji otcové synody této slyšeti zpovědi osob ženských,
kromě nezbytné potřeby, jinde nežli ve chrámě, ano i ve chrámě
samém jinde nežli ve zpovědnici na způsob výše jmenovaný
zřizené **).

Při jasných zákonech církevních nelze nijak pochybovati
o tom, že zpovidání v domech soukromých, na př. v obydlí
duchovního, vůbec považovati sluší za zlořád, jehož nemůže
cirkev trpěti. Leckde ovšem býti může v některé doby roku
s obtižemi znamenitými, trvati za několik hodin ve chrámě
velmi studeném, někde snad i slabé zdraví zpovědníkovo ani
toho nedovoluje, aby přisnému zákonu církevnímu dosti uči
něno bylo. Žádný zákon církevní nezavazuje, když by beze
škody zachován býti nemohl; ale v připa-lech takových aspoň

*) Cone. Prag. Tit. IV cp. 8. str. 146.
**) Cone. Prov. I. c. str. 143. — Srovn. str. 98. sv. I
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duch a cíl toho zákona zůstávej nedotknut, a obémn třeba jest
učiniti zadost moudrým opatřením. Nelze-li tedy nijak, aby zpo
vědník jenom ve chrámě zpovidal a nemůže-li úřadu svého
jinak konati leč v domě soukromém (fara, škola): vyhoví duchu
a cili zákona církevního, upravi-li k tomu místo zřejmé a pro
strannější, aby několik aspoň lidi najednou tam vejíti mohlo;
kromě toho nařízeno jest, aby mezi zpovědníkem a kajicnikem
bylo klekátko na způsob zpovědnice aspoň tak upravené, že
kajicnik nestýká se bezprostředně se zpovědníkem. Konečně
toho šetřiti náleži svědomitě, aby jednotlivé osoby ženské je
nom ve chrámě osv. zpověď žádaly; neostřihaní pravidla toho
může zlobě lidské býti za přiležitost, aby pokálela i nejčistěj
šiho kněze.

2. Zakony církevními žádná doba roku se nejmenuje, ve
kterou by dovoleno nebylo pokánim posluhovati. A protož pro
viňuji se ti duchovní správcové, kteří libovolně sobě ustanovují
dni (obyčejněveliké svátky), na kteréž nikoho nechtějí zpovídati.
Jest ovšem pravda, že leckdy může duchovnímu správci velmi
obtižno býti, aby vedle jiných praci namáhavých ještě také
zpovídal; ale třeba by mu sebe obtížnější bylo, nesluší mu odmit
nouti žádajícího, poněvadž nikdy věděti nemůže, jak důležitá
příčina vede člověka toho ke zpovědnici.

Cirkevní rozkaz, aby duchovní správce v každý čas
ochoten byl ku slyšení zpovědi, nezabraňuje nijak v některých
dobách roku, jako v čas adventní a postní, ustanoviti jedno
tlivým stavům a obcím jisté dni, v kteréž by zpověď konati
měly neb mohly, a zase aby vyloučen byl některý den, jehož
duchovní správce užiti chce k důležitým prácem, jako jsou:
připrava na kázaní, vyučovati v několika třidách děti školní
atd. Nikdy ale nesmi některý den vyloučen býti tak naprosto,
aby žádná výjimka nemohla mista naleznouti; nelze nazývati
dobrým pořádkem takové zřízení, při kterém by některá duše
ve zvláštní potřebě své nemohla pomoci dojiti.

Ne jednomu osadnikovi bývá za přihodnou dobu ke zpo
vědi jenom ta když mu možno zpovidati se jinému nežli svému
osadnímu knězi. A protož velmi moudře přikazují*) aneb aspoň
radi statuta některých diecésí, aby jmenovitě v čas postní
opatřili sobě duchovní správcové některého zpovědnika cizího

*) První Syn. buděj. r. 1863. Stat. 9.
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na určitý den, jejž v neděli předcházející lidu z kazatelny
oznamuji.

Stran doby denní nařízeno jest, aby bez potřeby nebylo
pokánim posluhováno za tmy asoumraku ráno a večer. Káže-li
potřeba pilná zpovidati v tyto doby, jest © to se postarati,
aby prostora aspoň na blízku zpovědnice dostatečně osvět.
lena byla.

s 95. Příprava zpovědnikova.

1. Aby zpovědník vykonávati mohl svůj vážný úřad vedle
úmyslu cirkve na prospěch lidu věřiciho, třeba jest mu při
pravy duchovní po kažcé Tato pak připrava v tom záleži: a)
aby se na duchu sebral a všem roztržitým myšlénkám, co nej
vice možná, výhost dal, připominaje sobě, že na mistě božím
souditi a ku spasení duší nesmrtelných působiti bude; d) aby se
v duchu pokořil nejen pro nedostatky a hřichy své, ale také
pro přirozenou slabost lidskou, která sama na duchovní obrá
cení a vzdělání člověka nijak vystačitt nemůže; c) aby ná
božným srdcem sobě vyprošoval světla a stly od Boha, daru mou
drosti, trpělivosti, otcovské vlidnosti a také ochrany proti
osidlům, kteréž i ve zpovědnici klade člověku nepřítel duši *);
d) aby vzbudil pevný úmysl, že sťále bdíti bude nad očima i
nad všelikým hnutim srdce svého a že ničemu jinému nechce,
nežli oslavě boži, obrácení a vzdělání duší nesmrtelných;
c) aby sobě na mysl uvedl všecken význam církevní doby nebo

*) Papež PiusIX. povolil dekretem od 27. března 1854, aby jednou za den
získati mohli odpustky 100 dní zpovědníci, kteří by skroušeně a nábožně říkali
tuto modlitbu přípravnou: Da mihi, Domine, sedium tuarum assistricem, Sa
pientiam, ut sciamjudicare populum tuum in justitia et pauperes tuos in judicio.
Fac me ita tractare claves regni coelorum, ut nulli aperiam, cui claudendum
sit, nulli claudam, cul aperiendum. Sit intentio mea pura, zelus meus sincerus,
charitas mea patiens, labor meus fructuosus. Šit in me lenitas non remissa,
asperitas non severa: pauperem ne despiciam, diviti ne aduler. Fac me ad
alliciendos peccatores suavem, ad interrogandos prudentem, ad instruendos
peritum. Tribue, guaeso, ad retrahendos a malo solertiam, ad confirmandosin
bono sedulitatem, ad promovendos ad meliora industriam; in responsis matu
ritatem, in consiliis rectitudinem, in obscuris lumen, in implexis sagacitatem,
in arduis victoriam; inutilibus colloguiis ne detinear, pravis ne contaminer,
alios salvem, meipsum non perdam. Amen.
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slavnosti, poněvadž tento mu poskytuje vhodné látky k po
učování a vzbuzování kajicniků jakýchkoli.

O liturgickém obleku zpovědníka pravirituálřimský: „Zpo
vědník měj na sobě superpelliceum a fialovou štolu, jak obyčej
dle času a mista jest“ *). Neni tedy přisně nařízeno, aby zpo
vědník rochetu na sebe bral, kde mení obyčeje toho vždy
anebo na některé dni; u veliké potřebě může zpovidati kněz
i beze štoly, když by těžko býlo ji sobě opatřita.

Do zpovědnice jda, kráčí se zrakem sklopeným, neohližeje
se; čim bude laskavější a přivětivější pohled jeho, tim větší
důvěru vzbudí v kajicnicich. Horliví a otcovšti zpovědnici maji
v obyčeji, buďto hlasitě aneb aspoň přívětivým pohledem po
zdraviti shromážděných kajicníkův. Obyčej tento jest velmi
chvalitebný a následování hodný; ve mnohém na zpovědníka
čekajicím kajicniku zajisté povstáva jisté hnuti bázně, když
tento přichází, azkušenosti potvrzeno jest, že tuze přísný vzhled
zpovědnika byl leckde prvá přičina, proč kajicnik zamlčel hřích
těžký; a naopak otcovská zpovědnikova vlídnosť, patrná již
při prvním pohledu, nakloňuje mu srdce kajicníkův a rozvazuje
jazyky jejich.

Článek 2. Zpověď a doplňování zpovědi otázkami.

S 96. Zpověďkajicníkova a potřebné vlastnosti jeji.

1. Zpověď ve smyslu širším jest skroušené vyznání hřiš
nosti vůbec; v užším pak smyslu rozumi se tim slovem skrou
šené vyznání všech po křtu aneb od poslední platné zpovědi
spáchaných hříchů na ten cil a konec, aby rozřešení svátost
ného bylo dosaženo.

Zpověď ve smyslu širším (neb obecná) náleží k podstatě
svátosti pokání a protož i jest ji naprosto třeba k platnému
přijeti.

Zpověď v užším smyslu (podrobná) náleži ku přípravě
kajicnika, kterýž i zavázán jest k ní, pokud mu fýsicky a
mravně možno.

2. Ve zpovědi podrobné povinen jest kajicnik a) žalovati
na sebe samého, b) ústně, c) upřímně u pravdivě, ď) úplně.

*) Rit. Rom. de Sacram. Poenit.
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a) Kajicník vyznávej se z hříchů svých a nijak nesluší. aby
jmenoval hřichy spoluvinníků aneb jiných lidi vůbec, leč by
tyto spojeny byly se hřichy jeho tak, že by těžko aneb ne
možno bylo, aby kajicnik dostatečně pověděl hřích svůj bez
určité zmínky ohříchu jiných. Ale kdykoli jest platná příčina,
zminiti se o hříchu jiných lidí, budiž kajicník pozoren, aby
bez potřeby nejmenoval aneb určitě nenaznačoval osob, které
se hříchu dopustily.

Platná příčina, jmenovati bez provinění ve zpovědnici
hřích jiného až 1 tak, že tento sám jest také prozrazen, může
býti 1. úplnosť zpovědi.Třeba-li, aby kajicnik na vysvětlení druhu
aneb jiných okolnosti svého hříchu určitěji naznačil spoluvinnika,
nehřeší proto nikoli; avšak může-li se bez obtíže zpovidati knězi,

jenž toho spoluvinnika není povědlom,jest povinen tak učiniti.
2. Kajicnik může bez viny ve zpovědi své vyjeviti hřích a osobu
jiného ve svůj prospěch dushovní, aby u zpovědníka rady a po
moci dosáhnul, na př. kterak by se v blizké přiležitosti mohl
uchrániti hříchu. — Podobně neklade se matkám a manžel
kám za vinu, povidaji-li chyby a hřichy děti neb manželů
svých zpovědníku; činit tak obyčejně, aby si rady jeho vyža
daly, srdci svému ulevily a útěchy došly. 3. Jiná platná při
čina k objeveni hříchu a osoby jiného jest účel, aby zpovědník
sam kromě zpovědi tajně odklidil aneb zastavil přiležitosti ke
břichu, aby výstrahou, pokáráním anebo radou odvrátil tělesnou
neb duchovní škodu, ač možno-li užiti vědomostí ve zpovědi
nabytých bez porušení mlčelivosti zpovědnická*).

b) Kajicnik jest povinen svoji zpověď konati úsťně, po
kud mu fysicky a mravně možno. Němi a kdo velmi těžko
a nesrozumitelně mluví, mohou se platně zpovidati písemně
aneb skrze určitá znameni. Podobně díti se může v nemocni
cích, když by kajicnikovi nijak možno nebylo zpovidati se
tak, aby jediné zpovědník slyšel a nikdo jiný. Skládati podro
bnou zpověď veřejně aneb skrze tlumočníka nikdo není za
vázán; avšak tomu, kdo by k podrobné zpovědi potřeboval tlu
močníka, mohla by bez tlumočníka jenom v nebezpečenství
smrti a v čas velikonoční postačovati zpověď obecná.

c) Kajicník vynávej hříchy své upřímně čili pravdivě,
jak jemu samému povědomy jsou, ani pravdy mlčením ne
pomíjeje ani co nepravdivého vědomě přednášeje. Prohřešil by

*) Srovn. str. 275.
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se tedy, kdo by ve zpovědi své udával hřichy, kterých se ne
dopustil, kdo by svůj hřích a vinu svou zveličoval, zmenšoval
anebo nejasnými slovy zastiral, kdo by schválně zamlčoval jisté
okolnosti, kterými se mravní stav jeho naznačuje, na př. že
jistý hřích již dlouho páše, že se z něho již několikráte zpoví
dal a t. p. Rovně by se prohřešil kajicnik, jenž by nepravdivě
odpovidal k otázkám, kteréž jemu zpovědník pro důležitou pří
činu klade, na př. když by jistil, že se nikdy nedopustil hříchu,
z kterého se již v platné zpovědi vyznal, když by schválně
aneb dle pouhého zdání počet hříchů zvětšoval anebo zmenšoval.

d) Zpověď budiž úplná. Sněm tridentský“) vyhlašuje za
věc nevyhnutelně potřebnou, aby kajicník, přijimaje svátosť
pokání, ze všech těžkých hříchů se vyznal, na které se po ná
ležitém a pilném zpytováni svého svědomí rozpomenul. Vedle
toho jest povinen každý kajicník pilně zkoumati a přemýšleti,
aby seznal všecky hřichý své a vůbec mravní stav svůj, ko
řeny a příčiny těžkých provinění, zlé náklonnosti a návyky
své; přemýšlení pak toto přirozeně žádá tím delší doby, čim
delší čas uplynul od poslední platné zpovědi. Nedbalosť a lehko
myslnosť ve zpytováni svědomi vydává člověka v nebezpečen
ství zpovědi neplatné, ano 1 jest známka nekajicnosti

Ze slov sněmu tridentského a z podstaty pokání vyplývá,
že předmětem podrobné zpovědi jsou: «) Všecky těžké hříchy,
kterých sobě kameník vědomjest a jak si jich vědom jest, pokud
se z nich buďto ještě nikdy nezpovidal anebo je vyznal ve
zpovědi neplatné.

Kdo v některé, jinak platné, zpovědi nevěda a bez hříš
ného úmyslu vynechal hřich těžký, buďto že naň nevzpomněl
anebo že ho s dobrým svědomím za hřich těžký nepokládal,
toho zpověď jest úplná i platná; vzpomene-li však později na
tento hřích a nabude o něm pravého soudu, povinen jest vy
znatl se z něho ve zpovědi nejprve přišti.

Kdo však vědomě zamlčel hřích těžký, zpovidal se neplatně
a povinen jest vyznati se nejen ze hříchu zam!čeného, ale
12 ostatních tehdy nezamlčených. Poněvadž pak vědomé a zů
myslné hříchu těžkého zamlčení jest nekajicnosť, zůstávají ne
platny také všecky následující zpovědi, dokud by upřimným
vyznáním napraveny nebyly; a protož kdo jednou zamlčel
hřich těžký, má na sobě nezbytnou povinnosť, vyznati se jed

*) Sess. XIV. de Poenit. cp. Ó. a can. 7.
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nou ze hříchů spáchaných za všecken od prvni neplatné zpo
vědi uplynulý čas, bez rozdilu, byl-li zamlčený hřích těžký
aneb ho kajicník bludně za hřich těžký pokládal.

Kdo jistě vi, že hříchu těžkého se dopustil, ale vzpome
nouti sobě nemůže, zdali se z něho již vyznal, povinen jest
jmenovati jej a zminiti se také o své nejistotě. O těch, kteří
se častěji zpovidají a po každé všecku pilnosť na zpověď vy
nakládají, sluší za to miti, že již se vyznali ze hřichu svého.

Pochybuje li někdo, zdali se jistého hříchu těžkého do
pustil, povinen jest tuto svoji pochybnosť vyjeviti zpovědniku,
a podobně zase doplniti předešlé vyznání své, seznal-li později,
že se ho jistě dopustil.

Ze hříchů všedních se zpovidati nikdo neni povinen; avšak
vyznávati se z nich ve zpovědi jest velmi užitečno a vůbec
obyčejno; vyznání toto jest již nevyhnutelně potřebno, jak
mile pochybovati počíná kajicník o jistém hříchu, zdali těžký
jest anebo všední.

Dopustil-li se někdo hříchu pouze předmětného (peccatum
materiale) t.j učinil-li zapovězený skutek v takové nevědo
mosti, že mu ani nemůže přičítán býti, neni zavázán zpovidati
se z něho, došel-li později k poznání; neboť skutek bez viny
hříchu dokonaný nemůže pozdějším poznáním změniti se tak,
aby mohl člověku přičitán býti.

Ze hřichů (těžkých 1 všedních), které člověk již ve platné
zpovědi vyznal a z kterých také rozřešení dosáhnul, může se
zpovidati opět a opět, nechať ještě jiné hřichy udává nebo ne.
Neboť hříchy, jsouce skutky vykonané, odestáti se nemohou,
člověk může jich opět a opět litovati s duchovním prospěchem
svým, a protož i vyznávati je znova*“). Opětované vyznání
toto jest netoliko slkutekpokory, pohnutka k lítosti a dobrým
úmyslům, ale jest 1 pramen milosti, poněvadž působncst (effi
cacia) svátosti pokání nemůže na zmar přijiti, a tedy posvě
cujíci milosť vždý se rozmáhá, kdykoli se ji nepropůjčuje znova.
Kromě toho jest opětné vyznání hříchů již odpuštěných také
pramen odpoušlění časných trestů, které snad ještě zbývají člo
věku, ač vina hříchu a věčné tresty již odpuštěny jsou. U člo
věka konečně, který žádného hříchu ve zpovědi své udati neumí,
jest opětné vyznání hříchů již odpuštěných věc nevyhnutelně
potřebná, aby rozřešení dosáhnouti mohl; odpuštěné tyto hříchy

*) S. Alphons. lib. 6. n. 472. dub. 2.
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zajisté jsou postačitelný obsah zpovědi, na jehož základě od
pouštějí se také hřichové, z nichžto se člověk bez viny své
nevyznává. Protož i zpovědník ve případech takových veli o
pětné vyznání hříchů již platně vyznaných, zároveň dávaje
poučení, proč toho žádá, a napominaje k upřímné lítosti nad
hříchy těmi. Mají-li někteří penitenti obyčej, často se opětně
vyznávati ze hříchů minulého života svého, dbej zpovědník,
aby to nebyl pouhý návyk mechanický, beze vzbuzování lítosti
a pravého úinyslu“). Opakování však nezacházej do podrob
nosti; o hřišich proti 6. přik. postačuje, aby penitent řekl, že.
znova hříchy spáchané proti čistotě vyznává a jich srdečně
lituje; podobně dosti bude, vini-li se všeobecně „hříchy proti
rodičům,“ „tvrdosti k bližnímu“, zanedbáním služeb božích
v den sváteční.

6) K úplné zpovědi náleži dále, aby udány byly okolnosti
hříchů těžkých (circumstantiae). Okolnosti hříchů rozeznávají
se dvojl: které proměňují tvar hříchu (speciem peccati mutant)
a které hřích znamemtě zveličují nebo zmenšují.

O prvých nemůže býti pochybnosti, že by bez jich udání
nebyla zpověď úplná. Totéž plati o počtu, kolikráte jistý hřich
těžký spáchán byl od poslední platné zpovědi; tento zajisté
buďto určitě seudává, neb aspoňpřibližně(approximative), pokud
kajicnikovi možno; nelze-li mu ani přibližně udati počtu, po
vinen jest udati čas, za který v nějakém hříchu trval a koli
kráte se ho za jistou dobu (týden, měsic atd.) dopouštěl.

Avšak i z okolnosti ostatnich, které zveličují anebo zmen
šujl znamenitě hřích, jsou mnohé k úplnému objasnění hříchu
a jeho velikosti, k posouzení mravného stavu kajicnikova a
k posouzení závazků nastalých kajicnikovi ze hříchů jeho tolik
potřebny, že za věc aspoň velmi žádouci uznává se, aby ve
zpovědí udány byly, pokud jen možno. K těmto čitáme: okol
nosť místa, na kterém byl spáchán hřích, bylo-li misto po
svátné neb obecně, soukromé aneb veřejné; osoby t. j. stav ka
Jjicnika aneb člověka, proti němuž bylo hřešeno anebo kněmuž
se hřích nějak přímo vztahuje; poměr, v jakém se kajicnik
nachází k lidem, před nimiž aneb proti nimž prohřešil se ;
účel, jehož chtěl hříchem dosáhnouti; způsob, jakým byl spáchán
hřích (ze zlomyslnosti aneb lehkomyslnosti, s předložením aneb
z překvapení); pohnuťka, která k němu vedla; následky (pohor

*) Berardi, De recidivis et occasionariis n. 197.
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šení, zlý příklad, spůsobená škoda); prostředky, kterých užíval
hříšník (lež, pomluva, podvod, zrada, násilí) a jiných okolností
podobných vice.

Za obecná pravidla stran okolnosti, kteréž hříchu nepro
měňují, ale jej zveličují anebo zmenšují, platitato: 1. Okolnosti,
které hřích zmenšují, náležejí k úplnosti zpovědi, jenom když
pro ně hřích, sám o sobě těžký, jest hříchem vš-dním ; 2. okol
nosti, které hřich znamenitě zveličuji aneb počet hřichů' roz
množují, anebo hřích všední hřichem smrtelným činí *), nesluší
ve zpovědi pomijeti; 3. za velmi důležité pokládají se ty okol
nosti, pro které jistý hřich jest reservátem, aneb uvaluje na
pachatele nepravidelnosť (irregularitas) neb církevní pokutu
nějakou (censuru), n. př. že skutečně zahynul plod po procu
ratio abortus, že smrť následovala, kterou bližnímu chtěl spů
sobiti, že věděl o zvláštním trestu cirkevním a t. p.

Zpověď, ve kteréž udávají se všecky těžké hřichy spolu
s okolnostmi nevyhnutelně potřebnými k objasnění hříchu sa
mého, viny kajicnikovy a mravného stavu jeho, nazývá se
úplná obsahem (materiálně úplná)**).

Avšak ne vždycky možno jest kajicnikovi, aby všecky své
hříchy a důležité okolnosti tak udal jak jich sobě sám vědom
jest. Nalézá-li se kajicník ve stavu takovém, že jemu pro pře
kážky tělesné (fysické) aneb mravné možno není složiti zpověď
obsahem úplnou, ač dy ji složiti upřímně chtěl, zpovida se přece
platně a zpověď taková slove mravně či formálně úp'ná (for
maliter integra)**“).

Mravně úplná zpověď postačuje «) němým, zcela hluchým,
těm, kteří velmi těžko mluví a cizincům, kteří nenalézají zpo

*) Mravouka udává šestero případů, kdy hřích sám o sobě všední pře
chází v těžký: 1. Ratlone conscientiae erroneae t. j. když někdo, maje svědomí
bludné, hřích všední za těžký pokládá a přece ho vědomě a dobrovolně páše;
2. ratione finis mortaliter mali, když úmysl, jehož hříchemvšedním dosáhnouti
chce, velice hříšný jest; 3. ratione periculi proximi vel occaslonis proximae,
když to, co hřích všední jest. uvádí člověka v nebezpečenství anebo ve
příležitosť ke hříchůmtěžkým; 4. ratione formalis contemptus legis, když vědomě
a spurně pohrdá zákonem (božím neb církevním), kterým se zapovídá věc
sama sebou nemnoho důležitá; 5. ratione mali affectus, když člověk oddán
jest některému hříchu všednímu tolik. že by ho páchati nepřestával, i kdyby
těžký byl; 6. ratione gravis damni temporalis vel spiritualis, když hříchem
všedním veliká škoda duchovní neb hmotná bližnímu byla spůsobena.

**) S. Alpbon. 6. n. 465.
+) Ibid. 479.



297

vědnika, jenž by řeči jejich rozuměl. B; Nemocným, kteří náhle
pozbývají řeči nebo smyslů, anebo při kterých jest báti se, že
zemrou, nežli by zpověď obsahem úplnou dokonali; totéž plati
o kajicnicich, kteři se pro sešlosť věkem rozpomenouti mohou
jenom mnasvoji hříšnosť vůbec a nikoli na jednotlivé hříchy
své. Těm, kteří náhle přicházejí v nebezpečenství smrti a již
pokdy nemají zpovídati se úplně; jim postačuje ku platné zpo
vědi, jmenuji-Ji jenom jeden hřích, ano když by ho nemohli
jmenovati leč veřejně, jako na př. před bitvou, postačuje 0
becné vyznání hřiíšnosti spolu s projevením lítosti, ano i pro
jevení toto samo.

Kdy koli však někdo jen mravně úplnou zpověď složil,
zůstává povinen vyznati se podrobně ze hříchů svých, jakmile
pominula překážka, pro kterou jich podrobně udati nemohl.

8 97. Úkol zpovědníka stran vyznání kajicníkova.

Jako jest kajicnik povinen hříchy své vyznávati, tak i
zpovědnikovi náleži, aby celé vyznání kajicnikovo slyšel. Po
něvadž ale zpovědník jest zároveň strážce svátosti a duchovní
otec kajicnika, náleži jemu také posouditi, zdali kajicníkovo
vyznání má nevyhnutelně potřebné vlastnosti, a shlelá-li, že
by jich nebylo, přičiniti se věrně, aby vadné a nedostatečně
vyznání napraveno bylo.

1. Zpověďdník jest povinen celé vyznání kajicníka vyslech
mouti, a dokud neni ukončeno, tak se zachovati, aby ho ani
přímo ani nepřímo nerušil. A protož plati za obecné pravidlo,
že zpovědník poslouchá tiše, když byl kajicnikovi udělil po
žehnání slovy: „Dominus sit in corde tuo et in labiis tuis, ut
digne et competenter confitearis peccata tua. In n. P. et Fi. +
et Sp. s. Amen.“ Chybuje-li kajicník proti podstatným vlast
nostem skroušeného vyznání znamenitě, napominá jej zpovědník
laskavě, aby se upřímně a bez bázně zpovidal, aby věcí ke
zpovědi nepatřicích pominul, hbřichy své krátce pověděl, o ji
ných osobách a hříchu jejich bez platné přičiny se nezmiňoval,
aby ne tolik hlasitě anebo aby hlasitěji a zřetelněji mluvil
aby opakoval, čemu zpovědník nerozuměl a t. p. dle nedostatků
a chyb.

Za zpovědí kajicnikovou vystřihej se zpovědník všeho, čim



288

by se upřímné vyznání mohlo ztižiti anebo by kajicnik od
něho byl odstrašen. A protož nikdy neprozrazuj se na zpověd
nikovi hněv, omrzelosť, nevrlosť; zpovědník budiž pozoren na
sebe, aby se na nikoho neosopil, z hluboka nevzdyýchal, po
něvadž by tyto a podobné způsoby mohly kajicníka zaraziti
a neúplnou zpověď zaviniti, ano 1 rušiti zpovědní tajemství.
Jmenuje-li někdo ve zpovědnici hřích velmi těžký, nebudiž na
zpovědníku znáti podivení, překvapení aneb cos podobného.
Velmi moudře nařizuje se, aby zpovědnice zastřeny byly zá
clonou tak, že by kolem stojici neviděli zpovědnika; kde zá
clon není, zakrývej zpovědník obličej bílým šátkem aneb kon
cem štoly.

Hleděti penitentům v obličej před zpovědí, za jejiho
trvání anebo když odcházejí, pokládá se z příčin vážných za
věc nenáležitou; přemnohým penitentům velice pomáhá Wupři
mné a úplné zpovědi domněnka, že jich nezná zpovědník; kdo
se zpovidal ze hříchů těžkých, zahanbuje se velice přímým po
hledem zpovědnikovým za zpovědi a. při odchodu.

Přeslechnul-li zpovědník měco 8 vyznáná kajicnákova tak,
že toho buď naprosto neví anebo jenom nejasně vi, táže se
o to hned při zpovědech dlouhých a rozmanité hříchy obsahu
jicich, anebo když vyznání ukončeno jest, táže se, co byl jme
noval kajicnik po hříchu, kterýž předcházel věci od zpovědnika
přeslechnuté. Povědomým kajicnikům může se v případě tako
vém někdy uložiti. aby za spasitelné pokání hned opakovali
vyznání právě ukončené.

Kdyby zpovědník byl z vyznání celého ničemu neporoz
uměl, byla by zpověď neplatna. Porozuměl-li aspoň o jednom
hříchu určitě a nelze-li dotazováním porozuměti více, byla by
zpověď platna, pakli u kajicnika není úmyslu ošemetného
(mala fides), jakýž by jistě byl, když by naschvál nejasně se
vyjádřil, slovo jaksi spolkl, šel-li z úmysla ke zpovědníku, o
kteremž vi, že nahluchlý jest anebo že dřímá anebo nikdy ne
žadá zřetelného opakování věci nejasně pronešených a na polo
zamlčených*).

*) Kdo bez úmyslu ošemetného se zpovídal knězi, který pro nahluchlost
anebo jiné příčiny nemůže dobře všemu rozuměti, jest povinen zpověď svou,
ač platna byla, budoucně opakovati, protože zákonu, podrobiti každý těžký
hřích moci klíčů, dosti se činí, jenom když ustanovený soudce. (zpovědník)
dostatečně hřích ten poznává.
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2. Zpovědniku náleži o vyznání kajicnákově souditi, zdali
takové jest, jakéhoč ku platnému přijetí svátosti pokání třebu,
anebo zdali vinou či neschopností kajicníka tolik nedostatků na
něm se nachází, že by je buďto za neplatnou anebo za po
chybnou hmotnost této svátosti považovati bylo.

Čím pokročilejší věk, čím více uznávána něčí nábožnosť,
a čim důvěrnější poměr ke zpovědnikovi, tím snáze nepravý
stud vydává člověka v nebezpečenství zpovědi svatokrádežné.

Nedostatkové u vyznání týkaji se obyčejněúplnosti a upřím
nosti, a protož i jest úloha zpovědnika, pomáhati kajicnikovi,
vésti a přidržovati jej k doplnění toho, co scházi, čeho ale
k úplné a upřímné zpovědi jakož i k tomu třeba jest, aby po
souditl mohl mravný stav kajicnika i všecky povinnosti a zá
vazky, ježto mu ze hřichů jeho nastaly.

Zmámky neúplné zpovědi. Nedostatečnosť vyznání svátost
ného ukazuje se rozličným způsobem :

a) Kajicník nejmenuje hříchů mijakých, řiká jen obecnou
zpověď a kromě té jenom některé věci přednáší, ježto ani ne
náležejí do zpovědi; příčina toho bývá nedbalé zpytování svě
domi, lehkomyslnosť vůbec, na mnoze také neumělosťlidi jinak
dobromyslných a nábožných.

b) Někteří přednášejí ve zpovědi velmi mnoho Sice, ale
jenom o nedokonalostech, nikoli pak o hřišich ; to bývají osoby
pýchou duchovní zaslepené aneb osoby dobromyslné, jichž ná
božnost nemá dobrého základu v dostatečném vzdělání nábo
ženském.

c) Jinl dávají se vínny všemi hřichy vůbec, ale žádným
jednotlivým určitě; toho příčina bývá nevědomost, lehkomysl
nosť aneb nekajicnosť až i s nevěrou spojená.

d) Na některých jest pozorovati patrně anebo lze domní
vatl se o nich, Že něco zamlěuji ze studu a bázně.

e) Při některých, ač vyznávali se z hříchů podrobně, po
znává se neúplnost patrně anebo shledávají se důvody k po
chybování, že by zpověď úplna byla, poněvadě jejich osobnosť
anebo způsob, jakým se zpovídají, nedovoluje za to miti, že by
chtěli aneb mohli vše pověděti, čeho k úplné a upřímné zpo
vědi třeba jest. Na jisto se soudi o neúplné zpovědi, neudává-li
kajicník ani počtu ami tvaru hřichů těžkých. Pochybovat lze
o úplnosti a upřímnosti, udává-li někdo hříchy, kteréž bývají
počátek a následek hřichů jiných, anebo s jinými zároveň se
obyčejněshledávaji, ale o těchto všech ani se nezmiňuje; udává-li

Skočdopole, PastorálkaIT. 19



290

pouze skutek vnější a nic nedi o myšlenich a žadostech, aneb
naopak (zvláště při 6. přikázaní), o pohnutkách, ježto jej ku
hříchu vedly (zejména při pomluvě, na cti utrhání, lži, křivém
svědectví a křivé přisaze); omlouvá-li hříchy, uživá-li výrazů
příliš obecných a neurčitých, zajiká se a některé slovo v půli
jeho polyká. Tak leckdy vyznávají se toliko ze hříšného my
šlení lidé, kteří skutkem se provinili proti čistotě; vinny se
dávajice nečistými řečmi, nic nepraví o spůsobeném pohoršení;
hrubé hříchy proti čistotě naznačují se často jen obecnou
zmínkou o známosti. Náruživí hráči a pijáni nepovidaji o svá
rech manželských, k nimžto přičinu dávají, ani o tom, že ro
dinu svoji v nouzi a nedostatek uvádějí; dospěli synové a če
ledinové, jsou-li hráči, pljáni aneb jinak lidé zhýřili, škodí
rodičům a hospodářům svým na statku, okrádajíce je, avšak
ve zpovědi ne snadno se o tom zmiňují, a přece-li, velmi ne
určitě. — O úplnosti a upřímnosti jest důvodná pochybnosť při
kajicnicich nevedělaných, při lidech, kteří se jič dlouho mezpo
vídal anebo vůbec velmi zřídka se zpovidají a přece jenom
málo hřichů jmenuji; podobně při lidech surových, o pobožnost
a spásu své duše nedbalých, zesvětačilých, ve starosti a péče
hmotné zcela pohroužených a vůbec při takových, na nichž
pozorovati není náležitě opravdovosti a kteři odbývají zpověď
mechanicky anebo jenom z nějakého zrcadla zpovědního jako
na zdařbůh některé hřichy čtou. Zvláště podezřeli jsou těchto
druhů kajicnici, neudávaji li hřichů, kteréž u lidi toho stavu a
věku velmi často se nacházejí.

f Někdy zná zpovědník od jinud hřichkajicnákův, z něhož
se však tento nevyznává.

Zdá-li se zpovědníku anebo shledává patrně, že zpověď
neni úplná, upřímná i pravdivá, buďto že kajicnik neudal všech
hřichů svých anebo že z celého vyznání nelze určitě souditi o
mravném jeho stavu a závazcich jemu ze hříchu nastalých :
jest mu pečovati o nápravu a doplnění nedostatků, poněvadž
by se jinak provinil proti vážným povinnostem, kteréž mu
péče o svátost a péče o blaho duší ukládá.

Napravení a doplnění nedostatkův, ať zaviněných anebo
nezaviněných, děje se otázkami, které zpovědník předkládá ka
jicnikovi a ku kterým tento upřímně a pravdivě odpovídati
jest povinen *).

*) Rit. Rom. de sacr. Poenit.
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Otázky mají za účel: aby se zpovědník přesvěděil, zdali
se na pravdě zakládá pochybnosť o úplnosti a upřímnosti zpo
vědi; doplniti zpověď neúplnou, zjednati zpovědníku světla
tolik, aby posouditi mohl mravný stav kajicnika, jeho celou
disposici (schopnosť či neschopnosť, hodnosť či nehodnosť), po
vinnosti a závazky, které jemu nastaly z jeho hřichů.

I. Průprava k doplňování zpovědi otázkami

Často by se dopustil veliké chyby zpovědník, přistoupil-li
by bez náležité připravy hned k otázkám o jistém hřichu, o
kterém se domnivá, že ho kajicník nevyjevil; mnohdy zajisté
by urazil neb pohoršil nevinného, jindy zase dal by mu vinný
odpověď zápornou.

Průvrava ku vlastnimu dotazování na věci podstatně po
třebné zahrnuje v sobě toto dvé: Oťázkypředběžné, poučení a
napomenutí předběžné.

1. Otázky předběžné mají zvláště ten účel, aby se mohl
zpovědník uvarovati otázek nepotřebných aneb i škodlivých,
a potom aby kajicnika poučitl a napomenouti mohl, jak by
tomuto třeba a nejvice prospěšno bylo. — Předměť otázek
těchto jest: stav a vnější způsob života kajicnikova, někdy též
jeho věk (na př. nevi-li zpovědník, zda penitent v tom věku
jest, aby bez pohoršení otázán býti mohl o skutcích proti či
stotě), čas poslední zpovědi, uložené pokání a jak vykonáno
bylo, kterak zpytoval svědomí, zná-li nevyhnutelně potřebné
pravdy náboženské, podstatu pokáni“). Odpovědi k otázkám
těmto dávají zpovědníku pokynuti, na které věci by se dale
tázatl mohl a měl, aby zpověď byla doplněna. Ale ne při
každém kajicniku jest otázek těchto třeba, poněvadž věci ty
jinak již povědomy jsou zpovědnikovi, anebo na nich u mno
hého ani nezáleží.2.Důležitějšía takéčastějipotřebnajestprůpravakoťáz
kám skrze předběžné poučení a napomaenuti kajicníka. Toto
bývá rozdilno podle jisté neb domnělé příčiny, pro kterou jest
anebo se zdá býti zpověď neúplná.

a) Shledává-li nebo se domnívá zpovědník, če stud a bázeň
vedly ku zamlčení hříchu nebo vůbec k neúplné a neupřímné

*) Rit. Rom. ibid.
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zpovědi, předkládá po některých otázkách předběžných, uzná
vá-li je za potřebné, kajicnikovi pravdy takové, kterými by
jej přesvědčil, jak nerozumno a záhubno jest hřichy ve zpo
vědi tajiti, jak velice náleži a prospívá, vyznávati je upřímně.

V případě tomto mohl by zpovědník asi takto mluviti: Jeden
z nejkrásnějších důkazů lásky Spasitelovy jest svátost pokání, kterouž
nám ubohým zůstavil, abychom se od hříchův očišťovali a takto ujíti
mohli věčného zahynutí, kteréž na sebe uvalujeme každým hříchem
smrtelným. Blahoslavený křesťan, který za vezdejšího putování svého
tuto svátost často přijímá a pokaždé se věrně vynasnažuje, aby činil
všecko, čím by zasloužil hříchův odpuštění, posvěcující milosti a lásky
boží. Pán Ježíš usnadnil hříšnému člověku pravdivé a upřímné vyznání
jeho hříchů tolik, že již ani nelze více. Dovolil, abychom vyznali
své hříchy tajně jedinému zpovědníku, a tomuto zase přikazoje, aby
nikdy a nikde nevyzrazoval, co byl ve zpovědnici uslyšel a zvěděl.
Z toho raduje se každý člověk hříchem obtížený a myslívá sobě: Pročmělbychsevezpovědibátinebostyděti?© Nestydělanebáljsemse
hřešiti před Bohem vševědoucím a nejvýše spravedlivým, a nyní bych
se bál a styděl vyznati svůj hřích a otevříti rány srdce svého jedinému
člověku, na místě božím postavenému? Zpovědník tento zná dobře lid
skou křehkosť, nebude pohněván hříchy mými, aniž se diviti bude,
uslyší-li ode mne, co již mnohokrále slyšel od jiných. Ano čím bude
upřímnější moje zpověď, tím horlivěji bude se modliti za mne duchovní
otec můj, tím snazší bude mu těžký úřad jeho, tím větší bude radosť
jeho, že zase jeden marnotratný syn se navrátil k Otci nebeskému. —
A bych se i bál a styděl, nic mi to neprospěje, ale uškodí náramně.
Jako když jedovatinu pozřev člověk, nemůže při životě zachován býti,
leč by tato zase vypuzena byla z jeho těla: tak podobně, kdo hřích
těžký na duši má, jistě zahyne, nebude-li tento upřímnou zpovědí zase
vypuzen a vyklizen z duše otrávené, Ano jen upřímnou zpovědí nabyti
mohu svědomí pokojného, uzdravení na duši a té naděje sladké, že
v poslední den nebudu před celým světem zahanben pro hříchy své a
odsouzen na věky. I nedám se oklamati ďáblu, kterýž odnímá člověku
bázeň a stud, když ke hříchu svádí a potom za věc hroznou předsta
vuje mu vyznati hřích, aby se navrátiti mohl v náručí Spasitele svého a
naleznouti odpočinutí duši své, — Děkujmež tedy milémn Kristu Pánu
za jeho velikou lásku a přičiňujme se, abychom v této svátosti dosáhli
skutečně, čeho nám v ní láska boží pódává. Poněvadž pak církvi svaté
povědomo jest, že lidé křehcí snadno ve zpovědi na něco zapomínají,
nařizuje zpovědníkůám, aby každému pomáhali vzpomenouti na všecko,
co by duši jeho tížilo; když tedy podle rozkazu církve svaté vám .ně
které otázky předložím, odpovězte upřímně a pravdivě podle svědomí,
a budete ze zpovědi této míti radostnou a požehnanou památku.

b) Shledává-li zpovědník na jisto anebo má důvod platný
k domněnce, že zpověď pro lehkomyslnosť a nekajicnosť jest
neúplná, vynasnažuje se prve v kajicníkovi vzbuditi takové
smýšlení, z kterého by upřímná zpověď vyjíti mobla.
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Lze-li penitenta toho druhu nakloniti, aby toho dne ku
Sv. přijímání nešel a ke zpovědi se na určitý den blízký ná
ležitě připravil, bude ovšem lepší naděje, že potom vykoná
zpověď dobrou.

Vedle toho, jak lehkomyslnosť a nekajicnosť buďto ještě stojí
s věrou nebo již k nevěře se chýlí, budou rozdílny ty pravdy, kterými
zpovědník upravuje si cestu, aby potom otázkami přidržel kajicníka
k upřímné zpovědi. Lidem mladým předkládá otcovsky a laskavě,
že nevědí, co je na světě očekává, na která místa se dostanou a kde
se konečně zastaví kroky jejich. Dvojí cesta jednomu každému otevřena
jest, cesta k nebi a cesta k zahynutí, cesta boží a světa. Mnozí zvolili
cestu světa, řídili se pouze svým zdáním a svojí vůlí, až konečně se
jim ukázalo, že pobloudili a sami svůj život trpkostí a žalem naplnili.
Ne každému z nich podařilo se napraviti opět, což byli pokazili a za
vinili; mnohý byl by všecko za to dal, kdyby mládí své byl mohl na
zpět obdržeti, aby zvolil cestu dle vůle boží; ale marno bylo vzdychání
jeho. Vy jste ještě mlád a můžete sobě zvoliti, co by k pokoji a pra
vému štěstí vašemu vedlo. Ne zdání a náklonnosti mladého člověka,
ale jen sv. náboženství může vás provázeti bezpečně budoucím životem
vaším, o kterémž nevíte, bude-li dlouhý nebo snad velice krátký. Ne
víme dne ani hodiny. Zdaž byste dnes mohl s důvěrou v milosrdenství
boží odejíti na věčnost? — Synu můj, nedávejte se klamati svým ná
klonnostem a chutěm, ani se domnívejte. že by vám lidská moudrost
lépe poraditi uměla, nežli slovo boží. Dokud jest člověk mláda sta
rostmi neobtížen, představuje si mnohé věci jinak nežli jsou, a váží lehko

veselé stáří, soužení, nedostatek, tu obyčejně opouští jej domnělá moudrosť
i statečnosť jeho. Co byl sobě zvolil člověk, to bude mu i díno, život
anebo smrt. Zivot náš, původ pokoje i blaha našeho jest Pán Ježíš,
jeho zásluhy, jeho učení, jeho svátosti, jeho církev. Kdo není se mnou,
jest proti mně, dí Kristus. Až pak jednoy všickni shromážděni budeme
před soudnou stolicí jeho, tehdáž oddělí svoje věrné od téch, kteří na
něho nedbali, jenom svému smyslu věřili a své chuti hověli. Strašný
soud po smrti čeká jednoho každého, ani jeden člověk nebude se moci
vyhnouti. Milosrdenství boží postavilo na zemi soudnou stolici pokoje,
milosti a slitování, aby se každý uchovati mohl věčného zavržení. Soudná
stolice tato jest zpověď; kdo sem přichází s dobrým úmyslem a skrou
šeným srdcem, toho Pán přijímá na milosť, odpouštěje hříchy jeho.
Zdaž opravdu sobě žádáte, abyste na tomto místě svatém k Pánu Bohu
se přiblížil, požehnání a milosti jeho dosáhnul? Chci vám k tomu věrně
býti nápomocen. Zdá se mi za potřebno, tázati se vás na některé věci,
aby zpověď vaše mohla skutečně býti Bohu mila a duši vaší spasitelna,
Chcete-liž před Bohem vševědoucím odpověděti na dobré svědomí? —

Lidem dospělejším kromě těchto věcí zvláště nejistá smrť; jistý
soud a přemnohé hříchy, kterých se každý dopouští, na mysl se uvádějí
a nejvyšší spravedlnost boží se jim připomíná, jen skronšený, kajicný
hříšník může doufati, poněvadž není lidem doufání jiného, leč v Bohu,
který se pyšným protiví, pokorným však milost dává; jen při kajicném,
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pokorném duchu mohou prostředkové milosti člověku prospívati, ne
klamné znamení kajicnosti pak jest, podrobuje-li se člověk zpovědníku
a jemu srdce své otvírá.

Lidem, jižto se vinny dávají všemi hříchy, di zpovědnik,
že jistě nejsou hřišni tolik, jako se vyznávají, a jmenuje ně
které velmí hrubé hříchy, jako za jistou věc klada, že se jich:
nedopustili; odtud pak vyvozuje důsledek, že určitého a pod
robného vyznání třeba jest.

Lehkomyslnosť vede častěji k tomu, že lidé, jdouce ku
zpovědi, velmi nedbale zpytují svědomi. Znamená-li zpovědník,
že předběžné poučování a povzbuzování nebylo bez účinku,
může kajicnikovi nařiditi, aby odešel od zpovědnice a teprve
po pilném zpytování se opět navrátil; vždy ale jest napřed
uvážiti, zdali očekávati lze, že by se kajicnik navrátil skutečně,
a zdali jest tolik umělý, že by svědomí své dobře zpytovati
mohl.

c) Někdy shledává zpovědník, že pýcha duchovní, nepravá
pobožnosť aneb i neumělosť vede k vyznání takovému, kteréž
v obecných frásích záleži a některé nedokonalosti udává, aniž
by nějaký hřích, byťijenom všední, obsahovalo. Osoby takové
na př. udávají, že Boha nemilovaly, jak by měly, že na modlit
bách bývaly roztržity, někdy netrpělivy, že k rodičům nebyly
dosti uctivy, že nekropily se ráno svěcenou vodou, že opome
nuly Anděl Páně; že měly nečistá myšleni, ale jim hned od
porovaly; že při urážce měly hnuti hněvu, ale potlačovaly je;
že hnula se vnich častěji netrpělivost, ale přemáhaly ji, a po
dobné věci jiné, kteréž leckdy avwl nepostačují za hmotnosť
svátosti tolik, aby se rozřešení platného uděliti mohlo. Vedle
toho, jakž více pozorovati lze pýchu a samolibé domnění o spra
vedlnosti a dokonalosti, anebo nevědomost při vůli ostatně
dobré, třeba jest prve dáti vhodné poučení a napomenuti, aby
pak otázkami dosaženo bylo takové hmotnosti, která by k roz
řešení postačovala. Šetrně sice a vlídně, ale také svobodně a.
bez ostýchání poučuje zpovědník lidi takové, že způsob jejich
zpovědi neni postačitelný, poněvadž v ničem se viny nedávají
a tedy se ani nezpovidají. Potom vykládá, — ke stavu, věku,
poměrům a způsobu jejich života přihlížeje — že mnohými
věcmi a velmi často se všichni prohřešujeme a že prohřešují
se i lidé, kteří nepáchaji hříchů těžkých. Sedmkráte t.j. velmi
často klesá spravedlivý; poněvadž pak jest spravedlivý, nezů
stává ležeti, ale ihned povstává, hřích svůj poznávaje a pravé
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pokání čině. — Zvláště třeba bývá určitého poučení: v čem
láska k Bohu a bližnímu, v čem pravá pobožnosť záleži, o do
brém úmyslu při pobožnostech a jiných dobrých skutcich,
křesťanském obcování s bližnimi vůbec a s domácími zvláště;
kterými věcmi se osvědčuje láska k Bohu a bližnímu, co se jí
protiví a kterými chybami vědomými a dobrovolnými proti
té lásce hřešime; o trpělivosti a snášelivosti, o posuzování
jiných i sebe samého atd. Po výkladu takovém otazuje se jich
podrobně a hledá, v kterých věcech proviňovaly se aspoň hřichy
všedními. Obyčejně naskytuji se poklésky a chyby skutečné,
kterých tento kajicnik posaváde neznal pro svoji neumělosť
aneb i proto, že samoláska mu nedovolila, aby soudcem velml
pozorným a nestranným nad sebou byl. Čím více dobré vůle
a sprostnosti v člověku, tim pokorněji dává se poučiti a pak
upřimně také odpovídá k otázkám; komu pak by poučení a
otazování zpovědníkovo sa protivilo akdo by se jim snad urá
žel, ten jistě by neměl takového smýšlení, v kterém by svátost
pokání hodně přijmouti mohl.

Mravouka křesťanská rozeznává a) Nedokonalosti, které souvisi
s lidskou přirozenosti tak, že nikdo jich není prázden, na př. nemilovati
Boha, nelitovati hříchu, jak náleží. ©) Nedokonalosti při jednotlivých
činech, na př. roztržitosť na modlitbách, přílišnosť ve mluvení, v dovo
lených zábavách a t, p., pokud dějí se tyto věci beze všeho předlo
žení. — Dvojí tento druh nedokonalostí nedosahuje viny hříchu.
c) Slovem „nedokonalosti“ rozumějí se i skutky a opuštění, s plným
nebo částečným svolením konané, odporné nikoli přikázaním, ale jen
radám, kterých aby dbal, vybízí člověka vlastní rozumné poznání, nebo
milosť boží nebo přání představených. Za takové nedokonalosti jmenují
se: hledati útěchy a zábavy slušné, pohodlí v oděvu, pokrmu; nezacho
vávati pravidel společnosti nebo jednoty, ku které náležíme; nepečlivosť
a kvapnosť v jednání; mluviti nebo činiti, co se protiví slušnému mravu
společenskému ; nevalná, ač ovšem dostatečná příprava ke svátostem ;
opomíjeti „Anděl Páně“, kropení svěcenou vodou a podobné obyčeje
křesťanské. Tyto nedokonalosti třetího druhu nejsou samy o sobě hřích,
poněvadž nejsou přestoupení zákona božího nebo církevního. Avšak ve
skutečnosti nebývají bez viny; náležejí k těm chybám, kterých ani ne
znamenají lidé nenavyklí křesťanské bdělosti. Dopouští-li se člověk ne
dokonalostí takových vědomě, s rozvahou, proviňuje se lenivostí, ne
trpělivostí, zvědavostí, smyslností, a protož tyto nedokonalosti jsou
1 předmět zpovědi; bývajíť hříšny původem či kořenem svým, jako na
př. roztržitosť v modlitbě mívá za příčinu nechuť k modlitbě vůbec,
anebo že schází člověku mravně dobrý účel při konání a opuštění
každodenním.

d) Leckdy jest zpověď proto neúplna, že kajicník amě
prvých základů, křesť.nezná, zcela neumělý jsa. Všeliké otázky
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na doplnění zpovědi byly by bez poučení předchozího marny
již také proto, že veliká neumělosť dělá člověka nehodna anebo
neschopna (jakž buďto zaviněná jest anebo nezaviněná) ku
přijetl svátosti pokání. Dle výroku Benedikta XIV. zajisté *)
nemůže býti rozřešen, kdo nezná těch učení, které znáti třeba
jest každému, aby spasen býti mohl. K těm počítáme: učení
o Bohu nejvýše spravedlivém, o nejsv. Trojici, o vtělení a
smrti Syna božího a že pro jeho zásluhy dosahujeme hříchů
odpuštění, o nezbytné potřebě milosti boží ku spáse, o nesmr
telnosti duše. Pravdy týto znáti jest nevyhnutelný prostředek
lidského spasení (mecessariu mecessitate medii). Kromě těchto
povinen jest každý křesťan uměti apoštolské vyznání víry,
modlitbu Páně a pozdravení andělszé, desatero přikázaní bo
žich a patero cirkevnich; dostatečně znáti svátosti každému
potřebné, totiž křest, svátost oltářní a pokání; stran ostatních
svátosti postačuje vůle k věřeni (fides implicita), poněvadž viry
jasné (fides explicita) jenom těm třeba jest, kteří je přijimají.
Pravdy tyto nazývají se necessariu mecessitatepraecepti a kdo
jich nezná, neni pro tuto jedinou příčinu neschopen aneb ne
hoden obdržeti svátostné rozřešení.

Z těchto zásad vyplývají důležitá pravidla pro zpověd
nika, kterak by se zachovati měl, domnivá-li se s důvodem
anebo ví na jisto, že kajicnik jest neumělý, Při pouhé domněnce
o neumělosti jedná opatrně, aby neurazil a nezahanbil kajicnika
chtěje vypátrati, zdali skutečně a jak neumělý jest. Lidi pro
stých ovšem přímo se tázati může na pravdy potřebné za pro
středek spásy; o takových ale, kteři sebe za vzdělanější a
vzácnější pokládají, nejsnáze bude možno jistoty nabyti, pakli
jim zpovědník, když vyznání své byli ukončili, vážným hlasem
vykládá, že při svátostech všecko na pravé víře záleží a že
tedy k užitečnému přijetí této svátosti velice jim prospěje,
pokorně-li hned nyní, nežli se jim rozřešení udělovati bude,
vyznají učení o Bohu nejvýše spravedlivém, o třech božských
osobách atd. Nikoli tedy přímou otázkou hledí zpovědník na
byti světla o jejich vědomostech, ale asi takto: Vyznejte podle
učení katolické cirkve, kterak jest Bůh nanejvýše spravedliv
aneb proč jej tak nazýváme; vyslovte katolickou víru o třech
božských osobách; vyznejte, která božská osoba se vtělila;
proč se vtělila

*) Bulla „Etsi minime.“
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Když pak již nemůže zpovědník pochybovatio neumělosti
takové, pro kterou nelze kajicnikovi uďšliti rozřešeni, rozezná
vati jest, zdali neumělost kajicnikova jest zaviněná neb ne
zaviněná, a zdali lze anebo nelze očekávati, že by se brzy
opět navrátil ke zpovědi lépe již poučený. Jest-li neumělosťzu
viněná nedbanlivosti, kárá zpovědník kajicnika a dí jemu, že
by budoucně nemohl dosáhnouti absoluce, když by sobě zatim
neopatřil dostatečných vědomosti o pravdách, kteréž věděti a
věřiti ku spasení nevyhnutelně třeba jest; mení-lh zaviněná,
vzbuzuje neumělého, aby se poučil aneb poučiti dal a také se
domlouvá s nim o způsob, kterým by potřebných vědomosti nabyl.

Lze- očekávati, če se kajicník navrátí zase v době krátké
a již lépe poučený, ustane zpovědník v dalšímjednání a pro
pustí neumělého bez absoluce. Nelze-li však“očekávatí návratu
anebo by kajicnik zahanben byl či v podezření u jiných upadnul
proto, že nešel po vykonané zpovědi ke stolu Páně, zavázán
jest zpovědník láskou otcovskou, aby neumělého ihned poučil
krátce a jasně o pravdách nevyhnutelně potřebných, ač po
stačuje-li k tomu čas a může-li kajicnik brzy pochopiti*). Li
dem prostým předkládá podstatu náuk těch, dávaje poučení
přimo. Těm ale, kteři by pro vyšší svůj stav aneb nedůtklivou
povahu mohli uraženi býti, znamenajíce, že je zpovědník po
kládá za neumělé, vykládá ty pravdy **) nepřímo. — Může-li
po takovém poučení souditi, že kajicník, prve neschopný k pravé
lítosti pro neumělosť, nyní již litosti schopen jest, považuje ho
1 za schopna ku platnému přijeti absoluce, ač není-li pře
kážek jiných***).

Ve zpovědnici nedovoluje čas poučovati o těch věcech,
ježto třeba jest věděti a věřiti, protože tak přikazuje cirkev
(necessitate praecepti). Poněvadž ale bez dostatečné vědomosti
o přikázaních nelze nikomu dobře zpytovati svědomi, nemůže
zpovědník ani neumělosti o těchto věcech nevážiti, shledává-li
ji při některém kajicníku. Kdo sám se jim naučiti může, maje
přiležitosť a schopnosť, ten budiž k tomu mocně napomenut,
ano 1 odepřením absoluce hrozí se mu, zůstal-li by ještě déle ne

*) Rit. Rom. de sacr. Poenit.
**) Viz str. 214. sv. I.

+) 9, Alphon. 6. n. 459. Homo apostolicus str. 16, n. 117. „Sufficit, sl
homo rudis sensu harum veritatum intellecto divina fide eas assumat, etsl
interrogatus ulteriorem rationem reddere non possit“ Lehmkuhl, Mor. I. n. 279.
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dbalý. Kdo však pro vyšší věk, nedostatečnou paměť,pro velmi
skrovné duchovní schopnosti aneb pro jinou příčinu platnou
nemůže se o nich dostatečně poučiti, tomu při každé zpovědi
vykládá zpovědník, ohližeje se na jeho stav a věk ina způsob
života jeho, kterými věcmi se člověk obyčejně a nejsnáze pro
hřešuje, a potom otázky doplňovací jemu klade. Totéž děje se
u kajicnika, kterému dává přisný rozkaz, aby se do budoucí
zpovědi lépe vyučil.

Ostatně pak jest úplná nevědomost o věcech každému
křesťanu potřebných velmi řidka, ačkoli mnohým nesnadno jest
odpověděti k otázce a vyjádřiti slovem, co vědí. Rok církevní,
svaté obrazy, život mezi křesťany . ©.vštěpují také lidem ve

„mládí zanedbaným tolik vědomosti náboženských, co jich ku
přijetí svátosti třeba. Jinak ovšem býti může s dostatečnou vě
domosti o podstatných věcech při svátosti pokáni.

II. Předmět otázek doplňovacích.

Otazování a poučování předběžného nebývá třeba při každé
zpovědi neúplné; obě jest jenom průprava k otázkám doplňo
vacim, a protož přikročuje se k těmto hned po ukončeném vý
znání kajicníka, zná-li zpovědník osobnost jeho dostatečně, aby
mu nedával otázek na něho se nehodicich, a má-li důvodnou
naději, že tento bude pravdivě odpovídati.

Zpovědník jest povinen doplňovati otázkami zpověď ne
úplnou *) a zjednati sobě dostatečnou znalost mravného stavu
kajicnikova, jeho duchovních potřeb i těch povinností a závazků,
kteréž mu nastaly ze hříchů jeho; jinak zajisté ani by nepečoval
o česť a hodné přijetí svátosti, ani by ostatním povinnostem
úřadu svého vyhověl.

Aby důležitou povinnosť tuto prospěšně plniti mohl, šetří
zpovědník určitých pravidel o předmětu a způsobu otázek
doplňovacich.

I. Předmět otůzek doplňovacích jest 1. všecko, co náleží
ke zpovědi pravdivé a obsahem úplné; 2. cokoli zpovědníku
věděti třeba jest, aby posouditi mohl mravný stav kajicnikův,
duchovní potřeby jeho, povinnosti a závazky, kteréž mu ze
hřichů nastaly.

1. Zpovědnik táže se:

*) Cone. Prag. Tit. IV. cp. 8. str. 147.
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a) na hřichy, a nikoli na věci, po kterých jenom všetečnosť
pátrati žádá, jako n. př. kde kajicnik bydli, kterak se jme
nujeat.p.;

6) na hříchy kajicníka, a ne na hřichy jiných lidi, ani na
okolnosti, podle kterých by spoluvinník poznán býti mohl. Vý
slovně zapovidá Benedikt XIV.*) tázati se na jméno neb obydlí
spoluvinnika aneb na okolnosti, dle kterých by tento poznán
býti mohl. Avšak nejedná zpovědník proti zápovědi této, táže-li
se na okolnosti, kteréž k úplnosti zpovědi náležejí anebo kteréž
mu věděti třeba jest, aby mravný stav kajicnikův posouditi
mohl, byť 1 náhodou dle okolnosti těchto seznal spoluvinnika.
To státi se může n. př., táže-li se vinného smilstvem, zdali
osoba spoluvinná jest přibuzná a zdali v 1. neb 2. stupni, anebo
zdali spoluvinník v témž domě bydlí; zpovědníku zajisté třeba
jest věděti, není-li kajicnikův hřích pro blizké příbuzenství snad
smilstvo jiného tvaru (incestus), anebo nachází-li se kajicnik
ve blízké přiležitosti. Dopustil-li se smilstva s několika osobami,
jest potřebi se tázati, jsou-li tyto mezi sebou přibuzny; 1v tomto
případě jest incestus, a chtěl-li by pachatel vejiti s některou
v manželství, byla by překážka affinitatis ex copula illicita.

c) Zpovědník měj ohled na sťav, pohlaví, věk, zaměsínáná
a jiné poměry kajicníka a podle toho, jakož i podle vyznání již
učiněného posuzuj, na které věci by se asi ještě otazovati mohl
a měl. Ne každého tedy jednostejně tázati se může; tak n. př.
nemocného méně se táže, nežli zdravého, jestli onen velmi sláb ;
nevzdělaného zase vice nežli vzdělaného, a podobně také vice
a důkladněji toho, který se již dávno nezpovidal a mnohými
hřichy vinen býti se zdá, nežli kajicnika, který se častěji zpo
vídá a život jednoduchý vede. — Seznává-li duchovní budto
z vyznání kajicnikova neb z odpovědi jeho, že vůbec veliký
hřišníkjest, táže sei natakové hříchytěžké, na jaké se jiných
obyčejně netáže.

d) Táže se obzvláště na hříchy těžké a jejich tvary (okol
nosti, kterými se hřích proměňuje). Tak na př. nemůže spokojiti
se vyznáním: hřešil jsem proti čistotě, — proti 6. přikázaní.
Rovně tak třeba jest ptáti se na počet hřichů těžkých a vy
šetřiti jej aspoň přibližně, nelze-li zcela určitě. — Na Aříchy
všední se tázati neni povinen; avšak nicméně táže se přece,
poněvadž takto velice přispívá k upokojení nábožných a svě

*) Konstituce „Suprema omnium“ od r. 1745. a „Ubi primum“ od r. 1740.
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domitých a poněvadž mnohé hříchy všední vůbec bývají počátek
nebo příčina hříchů těžkých aneb aspoň otupuji mravný cit a
svědomitost. Tak jmenovitě obmeškávání modlitby, zlořečeníi,
neuctivost k rodičům, hněvivosť, lenost, lehkomyslné pomlou
vání, nalé krádeže, časté navštěvování zábav a mist, které
snadno bývají mnohémuza příležitost ke hříchu, — jsou předmět
otázek dosti důležitý, jehož nesluší pomijeti, aókoli také by ne
nenáležitá věc byla tázati se až úzkostně o každou maličkosť.

Zpovidal-li se někdo z věcí, které mejsou hřích, třeba jest
tázati se ho, zdali je pokládal za hřích těžký anebo lehký;
můžeť bludné svědomí spůsobiti, že člověk, jednaje proti nému
vědomě a svobodně, až i těžkého hříchu se dopoušti skutkem
aneb obmeškáním věci, které samy o sobě hřích nejsou.

e) Věc velmi důležitá jest tázati se, jale plmil kajicník po
vinnosti stavu svého; učí zajisté zkušenosť, že také nábožnia svě
domiti kajicníci jenomnedostatečně udávají anebo zcela pomijeji,
co zavinili obmeškáním anebo špatným konáním povinnosti stavu
svého. Zvláště při rodičich a manželích jsou povinnosti stavu
jejich velice vážny.

f) Kdykoli teprve otazováním nějaký těžký hřích objeven
byl, náleži dále otázkami vyšetřovati platnosť předešlých zpovědí.
A protož táže se zpovědník, dávno-li tomu jest, co kajicník po
prvé toho hříchu se dopustil, kolikráte od té doby u zpovědi
byl, v které zpovědi ten hřích pověděti zapomněl, byl-li od zpo
vědníka na něj táz'n.

Kromě toho leckdy prospívá velice, klásti některé otázky
o platnosti předešlých zpovědi a jmenovitě vyšetřovati, zdali
Kajicnik před nějakým časem, za svého. mládí anebo jinošství, ve
zpovědi před oddavkami, na něco zapomněl anebose bál či styděl
něco vyjeviti, zdali něco tíži jeho svědomía t. p. Otázky takové
kladou se jmenovitě lidem, kterých zpovědník nezná, kteří jsou
neuměli, málo svědomiti, zřídka anebo jen z donucení se zpovídají.
Také umělým, nábožným a svědomitým lidem kladou se leckdy
otázky tyto za jistými podněty, na př. když proměňují stav svůj,
v čas milostivého léta; podobně lidem těžce nemocným, starcům
a těm, kteří se nedávno teprve obrátili k nábožnému životu.

2. Mezi okolnostm, kterými se nemění tvar hříchu, nejvice
důležity jsou pohnutky k některým hříchům a následky jejich,
pak ty okolnosti, z kterých vysvítá, že kajicnik se nalézá ve
hříšné příležitosti, že jest hříšník navyklý nebo zpěťtilý.— Kdy
náleželo by tázati se na pohnutky a následky hříchů, snadno
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bude zpovědníku rozsouditi; kdy a kterak třeba pátrati po pří
ležitosti, návyku a zpětilosti, ukazuje sám pojem o těchto věcech.

a) Přiležitosť ke hříchu jest osoba nebo věc, která podněcuje
člověka ke hříchu těžkému. Vedle toho, jak nebezpečenství hříchu jest
veliké, rozeznáváme příležitost blízkou a vzdálenou. Příležitost nazývá
se naprosto blízkou (absolute proxima), jsou-li poměry a okolnosti ta
kové, že břích těžký netoliko jest možný, ano snadný, ale také za nich
vůbec mezi lidmi se obyčejně páše; naopak nazývá se naprosto vzdálená
(absolute remota). ——(Co vůbec jest příležitosť blízká, může někomu
býti vztažné vzdálená (relative remota) pro jeho nábožnosť, mravnou
sílu, pro vnitřní odpor proti osobě nebo věci; naprosto vzdálená může
někomu býti vztažné blízká (relative proxima) pro jeho špatné vycho
vání, lehkomyslnosť, křehkosť, nedostatek náboženského smýšlení a t.d.

Blízká příležitost slove dobrovolná (voluntaria), snadno-li jest a
jenom mnavůli člověka závisí, aby se jí vystříhal anebo ji odklidil;
nezbytná (physice necessaria), nedopouštějí-li hmotné překážky vyváz
nouti z blízké příležitosti nebo ji odkliditi; nutná či mravné nepřemožná
(moraliter necessaria), nelze-li jí odkliditi neb opustiti leč jenom s ve
likými obtížemi nebo že by.se porušily jiné povinnosti, nebo se zname
nitou škodou duchovní nebo časnou. Překážky takové jsou : když by život,
zdraví, vlastní nebo bližního spásu velikému nebezpečenství bylo vydati,
vlastní nebo bližního česť porušiti, když by se jistě spůsobily veliké
pohoršení, nepřátelství, sváry nebo veliká škoda na vezdejších statcích
buďto člověku, který by unikal blízké příležitosti, nebo jinému *).

Ve zpovědnické praxi nemálo důležito jest rozeznávati
dobrovolnou blízkou přiležitost na nehledanou a hledanou. Ne
hledaná (oce. in esse) jest ta, kterou má člověk v obydli svém,
hledaná (non in esse, in fieri), kterou mimo dům nalézá, jako
jest návštěva osob druhého pohlavi, společností nebezpečných,
hostincův atd.; příležitost nehledaná jest nejvíce nebezpečna,
poněvadž jest ustavičná. Znaje pojem a rozdily přiležitosti,
snadno vypátrá zpovědník, má-li před sebou hříšníka přileži
tostného (occasionarius); kdykoli se ve zpovědi naskýtá hřich,
který podle obecné zkušenosti mívá svou příčinu v zevnějších
okolnostech a podnětech, kladou se otázky vhodné, aby na jevo
vyšlo, skutečně-li kajicník ve hříšné přiležitosti se nalézá
a v jaké.

b) Hříšník navyklý (consuetudinarius) jest, kdo častým
opětováním jistého hříchu tam dospěl, že hřich ten páše velmi
snadno, t.j. bez ostýchání, bázně a výčitek svědomi, nebo
v boji s pokušením obyčejně podléhá. Podstatný znak hřiš

*) Berardi De recidivis et occasionariis II. str. 97.
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nika navyklého jest, že snadnosť v páchání jistého hříchu po
vstala častým opětováním, kteréž 1 spůsobilo, že vniterná ke
hříchu tomu náklonnosť velmi se vzmohla, svědomí pak a mravný
cit velmi se otupily. V jaké době se hřích jistý opětuje, na
tom při posouzení návyku méně záleží, nežli na tom, že na
vyklý upadá ve hřich svůj vždy nebo skoro vždy, nahodila-li
se mu příležitost jej spáchati, zlé žádosti neodpiraje a sebe
nepřemáhaje, nebo jenom slabě, nestatečně, ano i neupřimně
si počinaje. Vedle těchto rozdilů lze rozeznávati navyklé hříš
niky lehkomyslné a slabé.

Hříšnosť a zarytosť návyku měři se podle toho, jak často
se kdo jistého hřichu dopoušti, jak dlouho v něm trvá, jak
silna jest náklonnost hřišníkova a jak velice sám hřích páchaný
mocněji za sebou strhuje křehkou přirozenost lidskou; zkuše
nosť vůbec uči, že hřichové proti čistotě velmi snadno přechá
zejí v návyk zarytý a nesnadno překonatelný.

Aby zpovědník mohl posouditi, jest-li mu se hřišnikem
navyklým činiti, hledí vyzpytovati počet hříchů jednoho tvaru
a vniterné smýšlení či duševní stav kajicnika před skutkem
hřišným a po něm. A protož pátrá otázkami vhodnými, zdali
kajicnik pokušení odporoval a jemu se bránil, anebo bez odpi
ráni hřešil; zdali po spáchaném skutku znamenal nepokoj, vý
čitky svědomí a skutečnou litosť anebo zdali sám s sebou spo
kojen byl, chladně na hřích spáchaný pomyslil, anebo jemu se
až těšil.

c) Hříšník zpětilý (recidivus) ten jest, který opět upadl
ve hřích, z něhož byl se již zpovidal. Hřišnik navyklý jest
také zpětilý, leč by se byl ještě nezpovidal; zpětilý ne vždy
cky jest i navyklý, poněvadž opětný pád třeba ještě nespů
sobil té snadnosti u hřešení, která jest podstatný znak hřišného
návyku.

Hříšnáci navykli a zpětilů obyčejně jsou také příležitostná.

Rozeznáváme zpětilé z křehkosti a zpětilé ze zlosti. Zpě
tilý e křehkosti (materiálně zpětilý) jest, kdo sice opět klesnul
ve hřích tentýž, ale proti pokušení nebo návyku bojoval, pro
středkův od zpovědníka udaných užíval a třeba ještě jinak
patrně ukazuje, že aspoň v srdci se polepšil. Známka přiznivá
jest, nehřešil-li tolik často jako prve, ačkoli okolnosti a poměry
se posud nezměnily; probuzuje-li se v něm obýčejně ošklivosť
a nenávist hříchu, když po činu dokonaném se utišila náruži
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vost, která jej byla za sebou strhla*). — Zpětilý ze zlosti (for
málně zpětilý) jest, kdo po vykonané zpovědi svůj hřích zase
tak páše jako prve, v ničem se nepolepšiv anebo tolik nepatrně,
že toho nelze pokládati za proměnu mravného stavu jeho. For
málně zpětili druží se k lehkomysným navyklým.

Dle těchto známek pátrá zpovědník, vi-li najisto nebo se
domnívá, že někdo z jistého hříchu těžkého již vicekráte nežli
jednou se vyznal. A protož třeba jest tázati se: dávno-li tomu,
co kajicník poprve v tento hřích upadl, zdali od té doby u sv.
zpovědi byl a z něho se vyznal anebo byl na něj tázán; co
mu zpovědník řekl, jaké pokání uložil a co činiti rozkázal
nebo radil; jak on sám tehdy smýšlel a měl-li skutečně aspoň
v tu dobu pevný úmysl varovati se hříchu toho; jak často
páchal ten hřích v čase před onou zpovědi, kdy se poprve vy
znal z něho; jak brzy po zpovědi zase zhřešil; kdy zhřešil
naposledy před touto nynější zpovědi. Shledává-li se, že kajicnik
nehřešil tolik často jako prve, zpytuje zpovědník dále, pro
kterou příčinu se to stalo, tázaje se, zdali snad hřešiti nemohl
pro nedostatek příležitosti, pro změnu mista, nebo že osoba
spoluvinná odešla nebo že jiné okolnosti se zatím proměnily.

III. Způsob otázek.

Aby otázky vedly skutečně k cili, mnoho záleží na způ
sobu, kterak je zpovědník předkláda.

Obecné pravidlo veli, aby se otazování dálo v jistém po
řádku dle zpovědního zrcadla; jinak zajisté snadno by kněz
na mnohé věci zapomněl, na jiné třeba vlcekráte by se tázal. —
Všeliké otázky buďte zřetelny, srozumitelny a krátky, každý
pak výraz počestný a slušný; užival-li kajicnik u vyznání neb
odpovědi výrazu neslušného, neopakuje ho zpovědník po něm,
když by se ještě otazoval o tu věc. — Při otazování budiž
velmi laskav a přívětiv, nedorážeje na, kajicnika, aby tento se
nezalekl, nepomátl a nezahanbil**); budiž opatrný a šetrný, aby
nepohoršil anebo neurazil, lidem zachovalým a jemnějšího citu
mravného klada otázky o hřiších, jakéž bývají u lidi lehko

*) 9. Alphon. 6. n. 505. Berardi, De recidivis et occasionariis I. str.
48, kdež celou řadu vážných autorit uvádí.

**) Rit. Rom. de sacr. Poenit.
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myslných, zesvětačilých anebo zpustlých ; nikdy neuživej otázek
rozlučných ani záporných.

Nejdůležitější z podrobných pravidel, kterých při otazo
vání šetřiti sluší, tato jsou:

1. Při otazování na počet hříchů stává se, že kajicník ne
odpovídá nebo praví, že mu není povědomo, kolikráte se ji
stého hříchu dopustil. Jest-li to hřích, který vůbec byl často
páchán, otazuje se zpovědník, často-li se hřích tento stal za
určitou dobu (za týden, měsíc) a dle toho soudí o počtu za čas
od poslední platné zpovědi. Jest-li to hřích ne částo páchaný,
jmenuje zpovědník v otázce své již nějaký počet určitý, raději
o něco větši, nežli se vlastně sám domnivá; dostává-li odpověď
kladnou, táže se ihned zase a již na počet vyšší.

2. Vyšetřuje-h se platnosť předešlých zpovědí, klade se nej
prve otázka, kdy poprve spáchán byl hřích, pro který byla
zpověď (anebo mnohé zpovědi) skutečně nebo dle domnění
zpovědnikova neplatna. Udává-li kajicnik dobu, od. které již
jednou nebo vicekráte u zpovědi byl, klade se mu další otázka,
kolikráte od té doby svátost pokání přijal a potom, kolikráte
hřich ten povědětl zapomněl; a teprve když patrně vidí, že
hřích byl v jedné anebo v několika zpovědech zamlčen, táže
se kajicnika, zdali tehdy vzpomenul, že' hřích ten pověděti
povinen byl, zdali ho nepověděl, protože se bál, styděl; zdali
vzpomenul, že zamlčení těžkého hřichu jest svatokrádež a že
po svatokrádežné zpovědi také přijímání jest svatokrádežné.

3. Hřišníků zpětilých, navyklých a přiležitostných tázati
se vždycky náleži, zda-li v některé zpovědi předešlé byli o svém
oblibeném hříchu dostatečně poučení a napomenuti.

4. Nahodí-li se, že lidé neuměli a přisprostlí nejen sami
hřichu nižádného ve zpovědi neudávají, ale ťaké ještě ku všem
otázkám zpovědníkovým záporně odpovědají, tak že postačitelné
hmotnosti shledati nelze: třeba jest, aby z předešlých zpovědí
nějaké hříchy jmenovali a jimi se vinny dávali*). Kromě toho
snad pokaždé, a zvláště uplynulo-li již mnoho času od jejich
poslední zpovědi, předkládá se jim, že podle svědectví pravdy
věčné ve mnohých věcech klesáme a chybujeme všickni““) a.
že sami sebe svádíme a pravdy v nás není, díme-li, že hřichu

*) Viz str. 280.
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nemáme“© Aprotožpaklinižádnéhohříchusvéhojmenovati
neumi, není tak proto, že by ničím byl nezhřešil, ale nevědění
toho oravá přičina jest, že o duši svou málo pečliv jest a že
na Boha 1 svatý jeho zákon málo pamatuje. A již tato nedba
losť a vlažnosť sama jest hřišna, jemu pak náleži, aby sebe za
vinného uznal, před Bohem se ponižil a jeho spravedlnosti se
obávaje volal se žalmistou: Nemohu dostatečně poznati hřichů
svých; od tajných a mně nepovědomých provinění očisťmne**).
Takto-li se vynasnažuje zpovědník, bude kajicnikovo vyznání
aspoň mravně (formálně) úplné, a jest-li člověk taký ostatně
dobré vůle, bude i schopen svátost přijmouti.

5. Ví- zpovědník ma jistého Kajicnika hřích, z něhož se
tento nevyznává, záleží na tom, odkud nabyl vědomosti té.

a) Má li vědomosť o hříchu kajicnika z vlastního názoru
nebo z vlastná zkušenosti, táže se naň přímo anebo spíše napo
miná kajicnika, aby ještě z toho hříchu se vyznal, poněvadž nepo
stačuje, aby zpovědník o něm jakkoli věděl, ale třeba jest, abyjej
hříšný pokorně vyznal. Zapirá-li vinný, praví jemu zpovědník,
že o hříchu jeho ví a pokorného přiznání jen proto žádá, aby
na zpovědi nescházelo, čím by odpuštění u Boha sobě zasloužil.

b) Zvěděl-li zpovědník o hříchu kajicníkově od jimých lidí,
kromě zpovědi, táže se na něj sice, ale opatrně a šetrně, aby
neurazil anebo nedal podnětu k podezření a k nepřátelství.
Nepřiznává-li se kajicnik, věří se mu, pakli neni plné jistoty,
že svědkové se nemýlili a upřímně chtěli pravdu pověděti.
Nelze-li však pochybovati o zprávě, třeba jest ptáti se ho vý
slovně a zrovna přidržovati jej k vyznání; neboť lépe jest, aby
se třeba 1 pohněval na někoho, nežli aby vědomě skládal zpo
věď neplatnou.

c) Zvěděl-lt zpovědník o hříchu kajicnákově ze zpovědi jiného
smi klásti jen obecné otázky a ty velmi opatrně, leč by o věci
šlo, které u takových lidi častěji se nalézají, jako př. nesvor
nosti mezi manžely, provinění proti čistotě mezi snoubenci;
o věcech podobných zajisté svobodněji a určitěji se tázati lze.
Nepřiznává-li se, dí zpovědník laskavě, že dle úřadu svého
Jest povinen kajicníků se otazovati, poněvadž lidé pro svoji
křehkosť a mdlobu snadno něco zapomínají, některých věcí po
mijejí a takto leckdy až i neplatné zpovědi konají; kajicník

*) I. Jan 1, 8.
**) ŽIm. 18, 13.

S kočdopole, PastorálkaII. 20
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sám že dobře ví, jak veliký to hřich, zpovidá-li se člověk a
přijimá-li tělo Páně svatokrádežně ; a tomu aby se zabraňovalo,
nařizuje církev tázati se kajicnikův a vzbuzovati je ve jménu
Páně k vyznání upřimnému.

Po takovém promluvení táže se opět na hřich, jejž byl
ze zpovědi jiného seznal. Nepřiznává-li se kajicnik ještě, může
se mu věřiti, pakli se zpovědník u předešlého kajicnika o hříchu
dobře nepřesvědčil, a ten snad o pouhé nějaké maličkosti uží
val výrazu, kterým se obyčejně hřích těžký označuje, nebo
že provinil se s osobou jinou; také to jest možno, že přítomný
kajicník není vinen, poněvadž odpiral hříchu a nesvolil, jakož
by na př. bylo, když by ženich sobě byl dovolil neslušné do
tknuti proti vůli nevěsty cnostné. Měl-li by ale ze zpovědi ji
ného vědomost bezpečnou, tak že by všecky tyto možnosti
byly vyloučeny, nemůže kajicnikovi rozřešení dáti, ač ovšem
nesmi pověděti, že mu je zadržuje, poněvadž by takto vy
zradil zpověď jiného. Dávaje mu obyčejné naučení a napo
menuti, mluví též o náležité čistotě srdce, s jakou ke stolu
Páně přistoupiti třeba, vzbuzuje k pobožné přípravě podle na
pomenutí sv. Pavla: „Zkusiž sám sebe člověk“ a blahoslaví ty,
kteří se blíží majice čisté svědomí a pobožně srdce. Snad
mnohý v posledním okamžiku ještě sobě usmysli a vyzná hřich
posud tajený. Nevyzná-li, řiká zpovědník na mistě absoluce
modlitbu nějakou a uděluje požehnáni, dělaje kříž a po tichu
pronášeje slova: Benedicat te omnipotens Deus Pater et Fi
lius + et Spiritus sanctus. Amen.

5. Hříchy proti 6. a 9. příkázamí božímu jsou často při
čina zpovědí neúplných, jsou i záhubný předmět návyku a
zpětilosti, přiležitosť blizká rozmáhá jejich počet i záhubnosť.
Hříchové tito bývají příčina zpovědí neplatných, poněvadž
mnozi se bojí a stydí vyznati se z nich, mnozí také pro tyto
hříchy upadají v lehkomyslnosť a zaslepenosť, nekajicnosť a za
tvrzelosť. A protož jest toho nezbytná potřeba, tázati se mno
hých kajicniků o hřichy proti čistotě; opatrné otázky často
vedou zpovědnika k poznání, že mnohé zpovědi předešlé byly
neplatny a že těmto hřišnikům bývá generální zpovědi třeba.
Otazování o tyto hříchy také proto třeba bývá, že zvláště
ditky ve zpovědech svých leckdy jmenuji slovem nečistotu
označujícím pouhé neslušnosti a nezbednosti jiného druhu; po
dobně také u mládeže dospělé bývá, a protož ne vždy může
zpovědník na slova spoléhati. Jindy zase bývá vyznání o těchto
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hřišich temné pro zvláštní obrazná slova, často zase příliš obecné
a neurčité, bez udání tvaru, počtu atd.; leckdy jmenuje kajic
nik jenom zlé žádosti, ačkoliv také skutkem se provinil, častěji
ještě zmiňuje se obecnými slovy o skutku a nic nedi o myšle
nich, řečech a žádostech.

Pro tyto přičiny a pro povinnou šetrnost k nevinným a
čistotným dušíim vede sobě zpovědnik, tázaje se o pokléskách
proti čistotě, velmi opatrně a šetrně.

a) Otázky tyto kladou se takovým způsobem, aby kajic
nikovi byla odpověď velmi snadna, pokud možná tolik, že by
jen „ano“ aneb „ne“ odpověděti měl. — Vinných nečistými
skutky tázati se jest o čas, po který již ten hřich páchají.

b) Zbytečné čili nad nezbytnou potřebu obširné otazování
bylo by zvláště u přičině této chyba veliká; a protož klade se
obyčejně jenom málo otázek a ty krátce a tolik opatrně, aby
tázaný nebyl pohoršen, na věci, o kterých posud nevěděl, se
neupozornil a jim se ve zpovědi nepřiučoval.

c) Pátraje po těchto hřiších postupuje znenáhla. Zpovědni
cká zkušenosť uči, že svobodní lidé, kteří se proviňuji nečistotou,
velice zanedbávají modiitbu, na služby boží nedbale chodi a
při nich nepobožně se chovají, rodičů neposlušní jsou, neuctivě
a nezdvořile se k nim maji a vůbec ve svých mravech suro
vosť na jevo dávají. A protož obyčejně o tyto věci ptá se zpo
vědnik obširněji, prve nežli o šestém přikázaní zmínku čini;
a tu zase náleží tázati se nejprve o věci, o kterých se lidem
obyčejně nezdá, že by se pokládati měly za mnoho hříšné, a
tedy o myšleui vědomá a dobrovolná, o žádosti a úmysly, o zná
mosť a svukromé schůze s osobami druhého pohlaví, o časté
navštěvování zábav nebezpečných, konečně o skutky proti
čistotě.

Neobdržuje-li zpovědník odpovědi na otázky o zlá myšlení
a zlé žádosti aneb odpovídá-li kajicnik záporně, třeba jest mu
pověděti, že ďábel každého proti čistotě pokoušl a že v nás
1 bez našeho přičinění povstávají myšlénky a žádosti nečisté;
kdo jimi povrhuje a mysl od nich odvraci, zůstává čist, kdo
je sám vzbuzuje anebo v nich se zdržuje a zalibení má, již
vinen jest. Po takovém poučení znova se táže, aby zvěděl,
vlnen-li kajicník vniternými hřichy proti čistotě. Vůbec pova
žovati lze za platné pravidlo, že nesnadno se nalézá dospělejší
člověk, jenž by všeliké viny proti čistotě prázden byl a něja
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kým dobrovolným zalíbením se neprohřešil; jen o lidech velmi
nábožných ize miti za to, že šťastně bojuji proti tělu.

Nepřiznává-li se kajicnik ani k takovým pokléskám, které
vůbec velmi časté jsou (dobrovolné myšlénky, žádosti, necudná
slova), jest obyčejně pokládati za jisto, že buďto bázeň a stud
brání mluviti, anebo že kajicník pro svoji neumělosť ani nevi,
co svolení k myšlénkám a žádostem nečistým jest, aneb ani
nepoznává, co se těmito rozumí. A protož jest-li o kterém ka
jicniku, vedle ostatnich jeho hříchů a vedle duchovního stavu
jeho, důvodné podezření, že skutky nečistými se provinil, ne
přestává zpovědník na odpovědi záporné, ale táže se dále, jako
by o vině byl přesvědčen, kolikráte od poslední zpovědi ten
hřích byl spáchán, dávno-li tomu, co se ho kajicnik ponejprv
dopustil. Leckdy teprve po vyznání sxutku nečistého pocho
puje kajicnik o nečistých řečech,myšlenich a žádostech. Shledá-li
se, že není skutky nečistými vinen kajicnik, ač jimi podezřelý
byl, prospívá pochváliti ho a povzbuditi k opatrnosti dvojná
sobné, aby ve stavu svém se zachoval dle vůle boží mravně
a svatě.

d) Velice rozšířen jest ohavný zlořád, že rozprávky do
spělých při práci, zábavy a žerty jejich vůbec plny jsou oplz
losti, že pronášejí se „vtipy“ a „žerty“ takové s jistou zálibou
před osobami druhého pohlavi a že jazyk nečistý ani před
dětmi se na uzdě nedrži. Poněvadž málo kdo se vyznáváze hříchů
těchto, měj zpovědník za pravidlo, ptáti se dospělých, zejména
mužských osob, zdali ve společnosti při zábavě, práci mluvili
řeči nepočestné, zda též před osobami druhého pohlavi, před
lidmi mladými před dětmi. Vinným pak předkládej, že takové
řeči jsou hřích dvojí, a sice hřích proti šestěmu přikázaní bo
žimu a hřích daného pohoršení. Býváť jejich následek, že mnobý
se z nich uči, čeho posud nevěděl, že mnohému v paměti zů
stávají a se i později obnovuji, že postávají nečisté žádosti ve
slyšicích, že bývají podnětem ke hřichům velice těžkým, ne
jednou i zkáza duší nevinných. Těmito následky pak vinen
jest, kdo řečí nepočestnou roznitil jiskru v srdci bližního, ke
hříchu podnět dal, bližního pohoršil. K poučení a napomenutí
náleží v těchto případech důtklivý rozbor a výklad slov Kri
stových o pohoršení *).

*) Mat. 18, 6. 7.
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e) O řidši, méně obyčejné tvary nečistoty (sodomia, bestia
litas a t. p.) táže se zpovědník jenom když vážné důvody
k domněnce vedou, že by někdo i takovými snad vinen byl.

f) Stran okolností spravuje se zpovědník pravidlem, že
tázati se jest pouze na takové, kterými se tvar proměňuje, a
tedy obyčejně na stav (svobodný neb manželský) spoluvinníka,
zda přibuzný jest a jak blízký. Z ostatnich okolnosti jenom
ty se vyšetřuji, kterými se hřích velmi zveličuje, jako na př.
pohoršení, svedeni osoby nevinné, klamný slib manželstva*),
násili, hledaná nebo nehledaná přiležitosť, nestoudné vypra
vováni o spáchaném hřichu vlastnim anebo vychloubání se
jim spolu s vyjevováním osob atd. Čeho nevyhnutelně třeba
není, aby posouzen býti mohl tvar i počet hříchů, mravný stav
kajicnika 1 závazky povstalé, na to se netáže zpovědník; ano
často velí úcta ke stavu kněžskému a povinná péče, aby zpo
vědnik ani své ani kajicnikový obraznosti nebezpečně ne
roznitil anebo hnuti nezřizenému strhnouti se nedal, přesťati
na nedosti úplném poznání nejen hříchu samého, ale. i některých
okolnosti je) evelčujicách.

Má-li pak již vůbec toho potřebu zpovědník, aby stále
byl pamětliv své duše, když o spáse jiných pracuje, u věci
této zvláště obracej duchovni zraky své k nebesům, aby hadem
jedovatým, kteréhož vypuzuje z duše kajicniků, nebyla uštknuta
duše jeho.

IV.Posouzení kajicnika.

Z vyznání kajicnikova, z odpovědí k otázkám jemu po
loženým a z veškerého chování jeho má zpovědník seznati
tolik, aby posouditi mohl hřichy, mravný stav a duchovní po
třeby kajicnika i závazky, kteréž jemu nastaly ze hříchů jeho.
Na posouzení tomto zajisté záleží přiměřenosť, užitečnost a
správnost všeho dalšího jednání zpovědníkova a působení jeho
ku spáse kajicnikově.

Co se jmenovitě hříchů týče, třeba jest, aby zpovědník
věděl a posoudil, co aspoň u věcech obyčejných za těžký a
co za všední hřích pokládati náleži. V pochybnosti, zdali ně

*) Vedle rak. zákona trestn. (27. května 1852. S 506.) jest nesplnění
slibu o manželství, daného zlehčené osobě, přestupek a tresce se tuhým ža
lářem 1—-3měsíců; kromě toho má zlehčená právo soudně žádati náhrady.
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který hřích těžký jest anebo všední, soudí se podle toho, co
se obyčejně stává (praesumtio fit ex communiter contingen
tibus); a protož o kajicnikovi, který má svědomi útlé a s roz
myslem se hříchu těžkého nedopouštivá, soudi se při pochyb
nosti, že nesvolil úplně, v následujících případech: «) Jest-li
vůbec takového smýšlení, že by hříchu nechtěl skutkem vy
konati, byť i mohl; b) pochybuje-li s důvodem, zdali svolil,
zvláště jest-li úzkostného svědomi; c) jest-li takového smý
šlení, že by raději umřiti volil, nežli se dopustiti těžkého hříchu;
d) může-li se upamatovati, že velmi úzkostně a s pochybováním
to činil, o čem nyni nejisto, jaký by tohřich bylo; e)byl-li ve
stavu polobdělém a sebe ne zcela vědom, a může-li s dobrým
svědomim souditi, že by za bdělého stavu byl věci té neučinil.

Ostatně pak nežádá se na zpovědníku, aby o každém
jednotlivém hříchu kajicnikovu soudil zvláště a zcela určitě;
s plnou jistotou jenom Bůh rozsuzuje hřichy těžké a všední.

O duchovních potřebách kajicnikových posuzuje zpovědník,
v jakém nebezpečenství hříchu a spásy věčné se kajicník na
lézá, o kterých věcech obzvláště jej poučit. k čemu napome
nouti a povzbuditi, pro které věci pokárati, pro které snad
potěšiti třeba jest.

Závazky ze hříchů spáchamých nastalé týkají se napraveni
křivdy a škody spůsobené, k němuž povinen jest hřišník po
spravedlnosti a právu, anebo také zákonem lásky; kromě toho
pozhýva se některými skutky jistých práv a těchto zase na
byti lze jen s podmínkami určitě vytknutými.

Miti jasný obraz o mravném stavu kajicníka jest velice
důležitá věc; v ohledu tom posuzuje zpovědník, zdali se ka
jicník nalézá v blizké přiležitosti, zdali jest navyklý, zpětilý,
nejpotřebnějších náuk víry neumělý, kterak plni obecné povin
nosti křesťanské a povinnosti stavu svého. — Nadé všeckopak
důležitá věc u poznání mravného a vůbec duchovního stavu ka
jicnákova jest, aby zpovědník posoudil jeho disposici, t. j. jeho
smýšlení o hřišich spáchaných, zdali je totiž má v ošklivosti,
jich dostatečně lituje, polepšiti se, následky hříchu podle mož
nosti napraviti, za hřichy své dosti učiniti opravdu a upřímně
se odhodlal.
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Článek 3. Lítost a přivádění kajicníka k lítosti.

S 98. Lítosť a pravý úmysl kajicníka.
www)

Nejdůležitější ze všech výkonů kajicnikových jest litost
a spolu opravdový úmysl nehřešiti vice. Kdo Jitosť má, ten
žadá sobě srdečně, aby byl nehřešil, rád by až do nepoznání
smazal všecky hříchy své a co jimi zlého spůsobil, k budou
címu pak životu svému hledě, umiňuje si pevně, že již nebude
a nechce hřešiti. í

1. Litosť, bez kteréž nelze, aby dospělý dosáhl hříchu od
puštěni, jest nadpřirozená, t. j. vyplývá z milosti boží a z po
hnutek na zjevené viře spoléhajicích.

Aby kajicnik měl lítost dokonalou (contritio, skroušenost),
čili aby hřichů svých litoval z čisté lásky k Bohu, jest ovšem
žádoucí věc, ale nikoli nevyhnutelně potřebná. Litosť tato pů
sobi odpuštění hříchů prve nežli člověk přijal svátosť pokání,
ač má-li žádost, přijm uti ji skutečně, jakmile mu možno bu de

Ve svátosti pokání každému postačuje lítost nedokonalá,
t.j. litování hříchu proto, že ošklivý jest, že jsme pro něj nebe
ztratili, pekla 1 věčného trestu zasloužili; postačuje pak, má-li
kajicník úmysl opravdový, nehřešiti více a dosti učiniti za
hřich, a spolu i naději, že od Boha dosáhne odpuštění. Litosti
takovéto zajisté nemohlo by nijak bez počátku lásky k Bohu
býti, laska tato pak navracuje člověka Bohu.

Litosť pravá se vztahuje ke všem hfichům těžkým, a ne
bylo by ji dojista u člověka, který by ijenom jediného hřichu
těžkého neželel, jej dále páchati chtěl a za něj dosti učiniti ne
žadal; láska boží nemůže ostáti s láskou, ano ani s chladnosti
ke hřichu těžkému. Jinak ale se hříchy všedními jesť. Kdo jenom
ze hříchů všedních se zpovídá, povinen jest také vzbuditi lítost
a úmysl, polepšiti se; avšak jeho litosť jest postačitelna, litu
je-li jenom některých aneb i jenom jednoho, anebo vůbec je
nom jejich množství, Příčina toho jest, že nikdo neni povinen
Z nich se zpovidati, že se jimi nepozbývá posvěcujíci milosti
a že tedy možno jest, aby některé zůstaly člověku, jiné pak
mu odpuštěny byly.

2. Význam lítosti ukazuje na potřebu, aby se družila ku
ostatním výkonům kajicníka; proto i se na kajicnikovi žádá,
aby vyznání jeho skroušené bylo, ze srdce litostí naplněného
vycházelo; avšak vyznání učiněné bez lítosti může seještě po
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světiti lítosti ve zpovědnici teprve vzbuzenou. Nijak ale nemůže
rozřešení platného dosici, kdo by litosti neměl ani v tu chvili,
kdy zpovědník uděluje absoluce; a protož plati zásada obecná,
že třeba jest, aby litosť předcházela rozřešeni*).

3. Ačkoli se opravdový úmysl obsahuje v lítosti a této
bez něho nemůže býti, jest nicměně dobrá i žádoucná věc,
aby kajicnikové výslovně a formálně jej vzbuzoval.

Úmysl pravý jest pevný, obecný a účinný. Úmysl nepře
stává býti pevny, boji-li se kajicnik pro svoji křehkost, že
opět upadne, jenom když opravdově odhodlán jest hříchu se
varovati, pokušením a žádostem odpirati. Obecmosťjest podstatný
znak úmyslu opravdového, pokud se týče hříchů těžkých;
stran hřichů všedních postačuje úmysl varovati se některých
anebo jednoho zvláště aneb umenšiti množství jejich. — Pra
vosť úmyslu nejvice a nejčastěji se ukáže účinností jeho, t. j.
pakli kajicnik netoliko vůli má polepšiti se, ale také uživati
všech prostředků, kteréž k nápravě života vedou, bez kterých
nelze hříchu se vystřihati, v dobrém prospěti, následky hřichu
odkliditi, za hříchy dosti učiniti. — Upadl-li kajicnik opět ve
hřích svůj předešlý, nelze vždy souditi. že úmysl jeho při po
slední zpovědi neměl potřebných vlastnosti a že tedy kajicnik
neměl disposice náležité; mohl se zajisté pravý úmysl jeho
zvrátitl po čase, vůle jeho se mohla změnili.

S 99. Soud o lítosti; poučování, nakloňování k lítosti.

I. Zásady při posuzování litosti.
Litosť a v ni obsažený pravý úmysl jest nejdůležitější

stránka disposice čili spůsobilosti kajicnikovy a protož 1 částka
svátosti pokání tolik podstatná, že zpovědníku třeba jest
o ni ujištěnu býti, prve nežli po vyznání kajicnikově další po
vinnosti svého úřadu koná. Jistota o litosti kajicnika jest
mravná (certitudo moralis), t. j. taková, aby nebylo platného
důvodu k pochybování **).

1. Vůbec pokládá se o každém kajicnáku, če ltosť má, leč
by vážné důvody velely souditi naopak.

*) 9. Alph. 6.. 448.
**) S. Alpbon. L 6. n. 461.
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Znění obecného pravidla toho již samo ukazuje že zpo
vědníku třeba jest dobře znáti a pozorovati známky, kteréž
buďto v podezření uvádějí kajicníkovu lítosť anebo přímo svědčí
o nebytí jejim. Důvodná pochybnosť o litosti nebo jistota,
že ji neni, naskýtá se: a) Zamlčel-li kajicník naschvál hřích
těžký amebo vůbec teprve otázkami a mnohou prací zpovědní
kovou k úplnému vyznání téměř donucen byl (jmenovitě ne
ni-li neumělý) a velmi nedostatečnou přípravu prozrazuje; od
řikáva-li svoje hříchy tak lehkomyslměa chladmě, jako by seho
ani netýkaly; omlouvá-li ustavičně sebe, vinu na jiného svádí,
svoje hřichy zastirati hledi, slov přikrášlených uživaje aneb
na polo svá slova polykaje; vyznává-li se po každé z jedněch
Jvříchů těžkých, tak že na něm polepšení ani větši opravdovosti
znáti není (formálně zpětilý).

o) Podezřeli jsou všickni, kdož velmi zřídka svátosti uži
vají, málo pobožnosti a bázně boží maji, světácký život vedou,
velmi neuměli a zamedbamijsou anebo u veškerém chování svém
lehkovažnosť a rozptýlenosť ukazuji“).

c Veliké podezření a téměř jistota, že litosti nemaji, jest
o těch, kteří ve blízké přiležitosti dobrovolně se nacházejí, kteří
nechtějí se podvohti závazkům ze hříchů jejich mastalým anebo
nedostáli učiněné přípovědi své o smíření, nahražení škody, ukli
zeni blízké přiležitosti a t. p.; o tšch, kteři nejeví touhy a žá
dosti, činiti pokání, každé obtíže a oběti se strachuji, uložené
pokání obmeškávají a zanedbávají, ano ani k nejpotřebnějším
prostředkům svého napravení podvoliti se nechtějí, anebo nijak
posud neužívali těch, které jim ve zpovědech byly uloženy.

d) Podezřelá jest lítost těch, kteři ze svých provinění do
sáhl učitťku(na př. časných statků skrze manželství) anebo jimi
sobě znamenitou škodu, zahanbeni způsobili; oněm zajisté časný
prospěch zastirá hříchů šerednosť, tito pak mivaji litosť jenom
přirozenou.

e) Pochybna jest litosť těch, kteří zu delší dobu ve hříších
velmi hrubých prodlévali, hřichu těžkému vášnivě oddání jsou,
anebo nepravosti se dopouštěli jakéž jenom u lidi velmi zpustlých
a nešlechetných se nalézaji**).

*) Berardi, De recidivis I. str. 57.
**) Hříchu vášnivě oddáni bývají smilníci, pyšní a mstiví, lakomol, kteří

nespravedlivě statku dobývají. pijáci, zištní a úskočníhráči (karbaníci). (rovn.
Berardi 1. c.)
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ff) Koho shledal zpovědník za neumělého těch náuk, ježto
znáti každému nezbytně třebajest, ubyspasen býti mohl. otakovém
soudí na jisto, že dostatečné lítosti nemá, poněvadž této vůbec
nemůže býti bez dostatečného pojmu o pravdách těch“).

2. Naopak zase často shledávají se na lidech těžkými hříchy
vinných a třeba již dlouho jim oddaných — jmenovitě na zpě
tilých či navyklých a na přiležitostných — známky příznivé,
kteréž o lítosti upřímné souditi dovolují. Známky tyto jsou:
vyšší stupeň skroušenosti, projevená již účinná snaha o napra
vení života, kromobyčejná zpověď.

a) Vyšši stupeň skroušenosti se jevi rozhodným a pevným
připovidánim kajicnika, že prostředků k polepšení vedoucích věrně
užívati bude; řeči velmi srdečnou a pokornou; slzami a bo
lestnými vzdechy, ačkoli tyto leckdy pocházeti mohou z při
rozené měkkosti srdce anebo se vylévají jen. že kajicnikovi na
mysli tane zahanbení a škoda ze hřichu, soužení, kteréž mu od
jiných bylo učiněno, křivda, která se mu stala. Také to svědčí
o skroušenosti, pakli kajicnik pu prvé jsa od umělého a svě
domitého zpovědníka důkladně poučen a rozebrán, slova jeho
k srdci sobě béře, svoji hříšnost a spolu i nebezpečenství duše
své živě znamená; sám-li od sebe ujišťuje, že by raději chtěl
umřiti, nežli znova hřešiti; sám o veliké pokání žádá anebo
velmi ochotně se podrobuje uživání prostředků proti hříchu a
velikému pokání, ježto mu zpovědník ukládá.

by Projevená jiě účinná snaha o napravení života záleží
v tom, že kajicník odklidil přiležitosť blízkou anebo ji nehledá
vice; že pilně uživá prostředků k polepšení; že již počal škodu
nahražovati a cizi statek navraceti, s nepřátely se smiřovati,
pohoršení dané napravovati. Také v tom jeví se účinné snažení
člověka smýšlením jiného, pakli kajicník za delší nějakou dobu
před zpovědí, ačkoli se v týchže pokušeních nalézal, přece již
hříchu se zdržoval aneb aspoň opravdově, ačkoli třeba bez pro
spěchu skutečného, bojoval.

c) Za zpověď kromobyčejnou ta se pokládá, která se neděje
za podnětem vnějším, n. př. pro zákon církevní, pro nějakou
slavnost aneb že kajicník má jinou svátost přijmouti, ale zvláště
proto, če člověkmocně puzen jest žádostí, aby již jednou hříchů
se zbavil a milosti boží dosáhnul. Zejména béře se zpověď ta
ková za dobré znamení skroušenosti, vedla-li k ní mimřádná,

*) Srovn. Berardi l. c.
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neobyčejná pohnutka, jako n. př. že kajicnik velmi dojat byl
na misil anebo kázanim, smrti svého přitele, spoluvinnika aneb
neočekávanou smrti zatvrzelého hříšníka; totéž plati o zpovědi,
pro kterou kajicník podniká obtíže znamenité, na př. cestu da
lekou ke zpovědníku za moudrého vyhlášenému. I takové zpo
vědi za kromobyčejné se pokládají, v kterých kajicnik sám od
sebe vyznává hřích dlouho zamlčovaný, zpovědi velice upřímné,
pokorné, s nebývalou pečlivosti a svědomitosti konané; taktéž
zpověď generální, sám-li kajicník bez nařízení anebo rady zpo
vědnika ji skládati se odhodlal *).

II. Poučováni kajicníků dostatečně disponovaných.

Lze-li souditi s důvodem, že kajicnik dostatečně dispo
nován, přikročuje zpovědník po vyznání dokonaném a pokud třeba
otázkami doplněném k jiné stránce úřadu svého, kteráž jest:
poučovati,napomínati a vebuzovati. Poněvadž litost a pravý úmysl
nejpodstatnější stránka disposice kajicnikovy jsou, ano v nich
veškerá disposice bytně záleží: má veškeré poučování, napomi
nání a vzbuzování ve zpovědnici za přední účel, aby těž lidé
dostatečně disponovaní svůj mravný stav, své povinnosti a Své
od nich uchýlení lépe poznávali, hřích víc a více v ošklivosti
měli, jeho se báli, pevný úmysl o polepšení a pokroku v dobrém
pojali a v pojatém se utvrzovali**).

1. Veškeré poučování a napomínání ve zpovědnici za
kládej se na prosté pravdě křesťanské; význam doby nebo
slavnosti cirkevní, krátké a jadrné texty biblické, slova a při
klady svatých, nejvice pak příklad Kristův a Panny Marie,
světce nebo světice, jichž jméno kajicník nese, obecná zkuše
nosť —«. poskytuji zpovědníku nejlepší látky k poučení a na
pominání, kteréž mocně působí, snadno se pochopuje a kajic
nikovi v paměti zůstává ***).

U veškerém přimlouvání zpovědnikovu jeviž se šetrnosť,
upřimnosť a mírnosť, láska i pečlivost otcovská o pravé blaho
kajicnikovo. Vhodná osloveníjsou: Milé ditě; milý synu; milý

*) Srovn. S. Alphon. 6. n. 460. Praxis Conf. n. 67.
**) Rit. Rom. de sacram. Poenit.

k) Platnou pomoc u věci této skýtá zpovědníkům spis: „Promluvy ve
zpovědnici.“ Z něm. od Roggla přeložil Fr. Vinklář, druhé vydání upravil K.
Vondruška. (V Praze u B. Stýbla.)
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příteli; křesťanský otče, křesťanská matko; křesťanská dcero;
při vzácnějších: milý pane; v Kristu milá pani!

2. Určitějším obsahem svým budiž poučování a napomi
nání dndividuálné t j. přiměřenévěku, stavu, vzdělanosti, schop
nostem a potřebám jednotlivcův. O kterých věcech by jeden
každý poučen býti měl. ku kterým vzbuzován, před kterými
varován, rozhoduje vyznání kajicníkovo, hřichy a mravný stav
jeho. Ne ku každému hříchu kajicníkovu třeba jest poučení
nebo napomenuti, ale tato směřují proti čelnějšim hříchům a
náklonnostem, přihližeji ku mravnímu stavu kajicnika i potře
bám jeho; dle rozdilnosti věci těchto má převahu ve přimlou
vání zpovědnickém buďto poučování, buďto potěšování, napo
minání, povzbuzování aneb 1 pokárání.

Zejména jest potřebi, aby poučen byl kajicnik: a) O tom
v čem bloudil anebo ještě bloudí a se mýlí, jako n. př. pova
žuje-li hříšné věci za dovolené anebo naopak. bd) O nejpřed
nějších povinnostech křesťanských, o povinnostech stavu svého
a také o způsobu, kterak je plniti náleži; poučení takového
zvláště manželům a rodičům třeba bývá. c) O povinnostech a
závazcích, kteréž mu nastaly ze hřichů jeho; takové jsou: na
vrácení statku cizího, náhrada škody, navrácení dobréhojména,
odprošení za urážky, náprava pohoršení daného. d) O právech,
kterých snad pozbyl pro hříchy své anebo kterých vůbec ne
náležitě požival; pozbývá se pak vůbec jistých práv: upadl-li
kdo v církevní censuru, hřešil-li manžel tělesně s osobou při
buznou druhému manželu v koleně prvém neb druhém, žije-li
v manželství neplatném anebo nedovoleném, sám-li sobě tajně
nahražoval domnělou škodu neb ujmu, dopustil-li se svato
kupectvi.

Napomenut a povzbuzen budiž kajicnik, aby obecné a
zvláštní své povinnosti věrně plnil, hříchů posud páchaných
se bedlivě vystřihal, bdělosti křesťanské navykal, proti poku
šení statečně bojoval, přiležitostem a nebezpečenstvím se vý
býbal, upřímně se vynasnažoval o cnosti, kterých mu dle stavu
a věku jeho nejvice třeba.

Poučování a napomínání nabývá ceny praktické a pů
sobnosti, jmenuje-li také prostředky, kterými může kajicník
podle povahy své a ve zvláštních poměrech svých nejsnáze a
jistě hřichu se uchrániti, nevinnosť zachovati, cnosti jemunej
vice potřebné nabyti a v ní se utvrzovati. Kromě prostředků
předvádí zpovědnické slovo i mocné pohnutky, jimiž by slabá,
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nerozhodná neb ochabla vůle posilněna, vzpružena 1nakloněna
byla činiti hodné ovoce pokání, bojovati a namáhati se ospra
vedlnosť.

Při lidech v náboženství dobře vyučených a dosti svě
domitých neni třeba poučování a napomínání mnohého; při
těch postačuje připomenouti a krátce applikovati vhodný text
biblický, zásadu nebo příklad některého světce, význam cir
kevní doby nebo svátku, pak povzbuditi k vytrvalosti, k dů
věře v Boha, k nedůvěře v sebe saméh», k věrnému plnění
všeho, co stav a povolání ukládá. Zpovidají-li se lidé takoví
často, lze je v čas většího návalu kajicníků propouštěti bez
poučování, anebo přestati na několika vhodných slovech; 1
kromě návalu nebývej zpovědník při penitentech opravdu ná
božných obširný, zvlaště při osobách ženských. Za to však
vynakládej potřebnou pilnost a dobu, aby dostatečně poučil,
napomenul, v pravé lítosti a pevném úmyslu potvrdil těch,
kteří bez valné přípravy se dostavili, anebo litosť a pevný
úmysl probudil v těch, kterým se nezbytné hmolnosti této ne
dostává.

2. Vyvésti kajicnika z bludu a poučitl jej o povinnostech
jeho vůbec, o závazcích ze hříchu nastalých, o právech po
zbytých aneb nenáležitě uživaných, patři sice vůbec k úřadu
zpovědnickému ; avšak naskýtaji se v životě skutečném případy,
že bludný nebo nevědomý nebývá poučen pro uvarování většího
zlého.

Kdy bludného a nevědomého poučiti náleží a kdy nic,
o tom rozhoduje povaha bludu aneb nevědomosti jeho, zdali
totiž přemožny (vincibilis' jsou anebo nepřemožny (invincibilis).
Jest- blud přemočný t. j. pochybuje-li člověk o mravnosti či
zákonnosti svého jednání aneb aspoň tuší omyl, poučuje ho zpo
vědník. — Jest-li blud nepřemočný, tak že kajicník posud ne
pochyboval a ještě nyní bludu svého netuší, tu zpovědník nejprve
uvažuje dle povahy a poměrů kajicnika, možno-li očekávati, že
by poučení prospělo.

Lze- očekávati, če kajicník učimí, co mu za povinnost
jeho ukázáno bude, dává se mu dostatečné poučení. Nelze-li
pak očekávati, že buda poučen, také se podle toho zachová,
ale splše báti se jest, že v posavádním jednání svém pokračovat
a tedy vědomého (formálního) hříchu se dopouštěti bude: za
nechává se v nevědomosti, poněvadž hřích pouze předmětný
(peccatum materiale) menší zlé jest, nežli hřích vědomý a do
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brovolný. Podobně zanechává se kajicník v nepřemožném bludu
(v nevědomosti), předvidati-li lze, če by poučení mělo zlé ná
sledky, jako na př. veliké pohoršení, sváry a různice, velikou
hanbu a t. p., neboť 1 tyto věci pokládají se za větší zlé, nežli
hřích pouze předmětný. Tak třeba bývá zanechati zdánlivých
manželů v nevědomosti o překážce, pro kterou mezi nimi plat
ného manželství neni.

Výjimky od pravidla, že kajicmálcav nevědomosti nepřemočné
zanechati náleší, nelze-li očekávati, že by podle naučení jednal
a předvidati lze následky velmi zlé, jsou tyto:

a) Sám-li kajicník 2a poučení žádá; avšak i tuto bývá pro
důvody výše uvedené třeba té opatrnosti šetřiti, aby se kajic
niku povědělo, k čemu otázka jeho téměř nuti, a nijak vice,
nežli sa byl tázal. Ptal-li by se na př. někdo, zda může 1 přes
učiněný za svobodna slib čistoty konati povinnost manželskou
k žádosti manželky své, odpověděl by zpovědník, že ano; ale
že sam nemůže k povinnosti té požádati, o tom by ho nepo
učil, bylo-li by se báti, že tazatel dosti mravné sily ke.zdržen
livosti nemá anebo že druha strana jej v křivé podezření
vezme.

b) Týká-li se nevědomost věci nevyhnutelně potřebných
ku spáse, byla-li by duši kajicníka aneb obecnému blahu na
velikou škodu; tak na př. kdo by saimoprzeň za věc dovolenou
měl, toho by zpovědník poučil o hřišnosti jeji, třeba by oče
kávati nebylo. že ji zanechá; kdo by věděl o společnosti zlo
dějské, loupežnické, o padělateli peněz, budiž poučen o povin
nosti výzrady.

c) Jde li o přikaz anebo zápověď přirozeného zákona, o ně
jakou k platnému přijetí svátosti podstatně potřebnou částku,
nalézá-li se kajicnik ve blízké přílečitosti ke hříchu, jest-li po
vinen k náhradě, a kdykoli se věci tak maji, že by mlčením
zpovědnikovým potvrzován byl ve hříchu svém na pohoršení
jimých *).

III. Poučování kajicníiků disposice skrovné asotva
dostatečné.

Pravidla 1 zásady o poučování, napomínání a vzbuzování
kajicniků, jichžto disposici může zpovědník považovati zá

*) S. Alph. Praxis conf. n. 9.



319

dostatečnou, maji v obecném znění svém platnost také u kajic
niků, Kteří sice nějak disponování jsou, ale mikoli zcela dobře, ne
majice hříchů svých dostatečně v ošklivosti, ani snad dosti
pevně a rozhodně na tom se ustanovujice, že se jich vystřihati
chtěji a vystřehou. Slabosť disposice má při takových svoji
příčinu zvláště v nedostatečných vědomostech náboženských a
v malé opravdovosti, s kterou ku svátosti přistupují. Lidé
druhu toho nepoznávají jasně a určitě ani obyčejných povin
nosti svých a živi jsou ve hřiších, nevědouce a nepomýšlejice
o tom. Taktéž neznamenají a nepoznávají dostatečně, jak oškli
vý a záhubný jest hřích, jak velice a těžce sami se provinil,
čeho zasloužili a co ztratili, ano zdá se, že jim nepovědomo
jest, jak velice člověku hřišnému třeba lítosti a pravého úmyslu.
Mnozi páchaji těžké hřichy, jako by věřili, že Bůh ničeho ne
žadá, nežli aby jednou anebo dvakráte do roka šli ke zpovědi.
Protož iku zpovědi se připravujice skoro jediné o to péči maji,
aby vzpomínali, kterých hříchů se dopustili; vzbuzováním li
tosti a pevného úmyslu málo se zabývají aneb o něm určitě
ani nepomýšleji odřikávajice formuli, kterou v modlicich kni
hách nalézají. Žalostný zlořád tento jest u příčině, že svátosť
pokání mnohým nic neprospivá, ač-li jim snad ještě na škodu
není.

Kajicnikům ne dobře disponovaným předkládá a vštěpuje
zpovědník, jak velice potřebí jest lítosti, poněvadž bez litosti
pravé zpověď k tělu bezduchému se podobá, a kterak toho
třeba jest, aby budoucně na přípravě ke zpovědi mnohem vice
pečovali o vzbuzování pravé lítosti a povného úmyslu, nežli o
zpytováni svědomi, ačkoli se ovšem ani toto lehce odbývati
nesmi. Vážnými slovy jim připomíná, že by svatokrádežně při
jimali svátosti, kdyby o pravou lítosť a pevný úmysl nepečo
vali; že by jim lépe bylo svátosti nepřijimati, nežli aby je
přijali nehodně.

U lidí druhu toho všeliké poučování zpovědníkovo nej
prve k tomu čeli, aby se v nich probudila živá %vědomá dis
posice, polovičatá litosť jejich aby se doplnila, ospalý a chabý
úmysl pevnosti a ráznosti nabyl. Poněvadž ale nesnadno k li
tosti dokonalé dospivaji, předkládá jim zpovědník motivy litosti
nedokonalé, ošklivost i záhubnosť hříchu totiž a jmenovitě čel
ných provinění kajicnikových a následky jejich pro život ve
zdejší a věčný. Vykládaje, že hříchem těžkým pozbýváme mi
losti boží, mluví také o tom, jak velice vzácna i draha milost
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tato jest; podobně o radostech nebeských a mukách pekelných,
o červu, ktervž neumírá a již na smrtelné posteli trápiti počíná,
a ostatních pohnutkách třeba bývá živějšího vyličeni, aby do
jaly srdce kajicnikova. |

Působení zpovědnika o zvýšení disposice kajicniků ne
dobře disponovaných neodděluje se od obyčejného poučování,
napomínání a vzbuzováníi, ale pohnutky jednotlivé buďto se
vyvozuji ze slov poučných anebo samy jsou základ, na kterém
se vhodné poučování a vzbuzování dále vyvinuje. Kajicníky
slabě disponované třeba jest 1 pokáratt t.j. slovy vážnými a
jadrnými vytknouti šerednosť a záhubnosť hříchu, aby je
spasitelně zahanbil a to v nich spůsobil, že by se opravdově
báli dopustiti se jich opět. Pokáráni otcovského těm nejvíce
třeba jest, kdo zřídka se zpovidají, mnohými hříchy obtiženi
jsou aneb pro svoji mdlou víru, pro nedostatek bázně boží, pro
nedbalost o duši svou těžko se ku pravé litosti nakloňuji. Po
kárání může mnohem více prospěti ve zpovědnici nežli jinde,
Aby pak prospělo skutečně, nebudiž rozvláčné; a proto se vztahuj
k některému z čelnějších provinění anebo k některé vynikajici
stránce mravného stavu kajicnikova, k některé jeho přední zlé
náklonnosti, anebo ke hříchu nejvice páchanému, kterýž bývá
kořen a pramem skoro všech ostatních hříchů; z toho nejprve
kárá, dotýkaje v domlouvání svém krátce také ostatních. Ká
raje mluví vážně a po apošťolsku svobodně, ale také šetrně a
laskavě. Veliká přísnost, prchlivé a nelaskavé tupení odpuzují
srdce lidské a často maji za následek, že zatvrzuje se, kdo smyslu
pro česť posaváde nepozbyl; a zase, laskavé předkládání, prosby,
osvědčování soucitu a upřímé snahy, prospěti člověku hřišnému,
otviraji také tvrdým a nemilým pravdám cestu do srdce a pů
sobi, že hřišník nabývá důvěry k sobě samému a potom snej
lepšími úmysly opoušti zpovědnici.

Poučování a káráni kajicniků ne dobře disponovaných
doplňuje se častěji některými otázkami, ježto mají za účel, pro
buzovati svědomí a mravný ciť, zapuzovati lehkomyslmosť a vlaě
nosť. Otázky takové jsou: Zda někdy pomýšlí kajicník na své
hříchy a jak mu při tom jest; vzpominá-li časem, že by brzy
umřiti mohl, a co znamenal při pomyšlení tom; jaké myšlénky
o sobě samém a hříšném stavu svém snad míval ve chrámě,
na službách božich, na modlitbě, za hrůzných výjevů v při
rodě; kterak o sobě sám soudi; zdali svědomi jeho jest po
kojno; zdali pocitil kdy radostného hnuti srdce při vzpomínce
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na Boha, při službách božich; zdaž někdy uvážil, kterak by
třeba bylo, aby změnil svůj život a zdali skutečně již něco á
co jmenovitě činiti počal k napravení jeho; zdali se někdy
také přemohl a hříchu se zdržel; jaké pokání bylo mu při
poslední zpovědi uloženo a kterak je vykonal; jaké prostředky
schváleny anebo nařízeny byly a kterak jich užíval. — Otázky
tyto a podobné předkládají se za poučováním a napomínáním,
kdy obsah tohoto k některé z nich dává podnět a přiležitosť.
Opatrné jich předkládání mnohdy ťakéještě ten účel mívá, aby
zpovědník mohl jistěji souditi o disposici kajicnikově, když
tuto nejen za skrovnou, ale i za pochybnou považuje. Neboť
v případě takovém a vůbec nikdy neprospivá jen obecnými
slovy se tázati kajicníka, lituje-li hříchů svých, protože k o
tázce takové odpovídají kladně všickni bez rozdilu.

IV.Poučování kajicniků nemajicich litosti.

Obtižnější jest úkol zpovědnikův při lidech, o kterých
soudi na jisto, že disposice nemaji (aneb aspoň má důvody
vážné k pochybnosti o ní), protože hřichům těžkým oddám?jsou.
Povinnost váže jej, namáhati se co nejvice a nejlépe lze, aby
disposici dostatečnou vzbudil*). V podstatě jest poučováni, na
pominání a kárání těchto kajicníků totéž, jako kajicniků nějak
sice ale ne dobře disponovaných; aby však tvrdými jejich
srdci hnul a z kamene chladného jiskru lásky a bázně boží
vyvedl, mluví zpovědník nejen laskavě a důrazně, ale 1 sou
stavně, přihližeje k následujícím věcem:

a) Nejprve předkládá kajicníkovi žalostný a bídný stav
jeho, aby k poznání sebe přiveden byl. Na ten cil a konec
předvádí mu některé z velikých jeho hříchův a ukazuje, kterak
pro tyto hříchy jest jiným člověkem, nežli jakým dle zákona
božiho, dle přání a očekávání rodičův a všech lidí počestných,
dle stavu, povolání a křesťanské víry své, dle hojných milosti
a darů přirozených i nadpřirozených býti měl a mohl. Tako
vým ale učiněn jest, poněvadž nepovážil šerednosti hříchu, jeho

*) Sistunt se guidem multi sacramentalis poenitentiae ministris prorsus
imparati, sed persaepe, ut ex imparatis parati fieri possint, simodo sacerdos,
viscera indutus misericordiae Christi Jesu, gui mon venit vocare justos, sed
peccatores, sciat studiose, patienter, mansuete cum ipsis agere. (Konst. Lva
XII. „Charitatis Christi“ ze dne 25. pros. 1825.)

Skočdopole, PastorálkaII. 91
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se nebál, přiležitosti se nevyhýbal, pokušení neodpiral, ano i
zlé žádosti vzbuzoval, v nich trval a se kochal, k nim svoloval
a přiležitosti ke zlým skutkům vyhledával. Takto zpronevěřil
se jménu a stavu svému, obecným křesťanským a svým zvlášt
nim povinnostem; tak posilovala se zlá žádosť vic a více, vzrostla
v obyčej a jako v novou přirozenosť, že veškerá bytnosť jeho
nyni jedem hříchu nakažena 1 otrávena jest.

b) Mocnými slovy předkládá ošklivost a šerednosť hřichu,
která se předně v tom jeví, že hřišník dopoušti se velmi
hrubého mnevděku k Bohu, poněvadž milostí a darů božich
k věcem užívá, kterými se Otec nebeský uráži, a poněvadž
nejvyšší ze všech milosti božích, vykoupeni své přehofkou smrti
Kristovou, sám na sobě maří a Krista znovu křižuje. Hřich
jest i vepoura proti nejvyšší velebnosti boží, jest 1 zlehčení Bohu,
proto že hřišný člověk dává tvorům přednost a věc nepatrnou,
rozkoš krátkou, svoji zálibu a vůli ano i ďábla výše klade,
nežli Boha. Hříchem zlehčuje a směuje člověk 1 sebe samého;
jsa málo menším učiněn nežli andělé a přijat za úda cirkve
svaté, za ditě boži, za dědice království nebeského, za bratra 1
spoludědice Kristova, sám sebe činí služebníkem a otrokem
ďábla, nevázaných naruživosti a mrzkých žádosti, podobaje se
k marnotratnému synu, který svou lačnosť chtěl ukojiti po
tvavou zvířat nečistých.

c) Vřelými a srdečnými slovy předvádí zpovědník dále
následky hříchu, kajicnikovi na mysl klada, že hřích největší
zlé jest, kterým milosti boži a práva k životu věčnému pozbý
váame,zásluhu všech posud vykonaných dobrých skutků ztrá
címe, pekla sobě zasluhujeme, strašnou hodinu smrti, snad již
velice blízké, sobě připravujeme; ano hřích již na zemi uvaluje
na člověka hanbu a neštěstl mnohé, zaslepuje ho víc a vice,
tak že pozbývá smyslu pro česť1dobré jméno, lásky a vděčnosti
k rodičům a dobrodincům, soucitu k obětem svojí náruživosti,
ano i přirozeného pudu po zachování života; že každý hřich
těžký, oddal-li se mu člověk, uvádi ve mnohé hříchy jiné a
takto svira člověka se všech stran, aby konečné záhuby
ujiti nemohl.

d) Představuje hřišnému, kterak mohl s milosti boži toho
všeho se uchovati, kterak mnohých škod a ztrát ujiti a toho
šťěsti účasten býti, jehož v plné míře ti požívají, kdož dle stavu,
křesťanského jména i náboženství svého živi jsou, cnostným
snažením a věrným bojováním proti tělu i žádostem jeho téměř
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za duchovni bytosti se posvěcuji a za krále, kteří naklonnostem
a žádostem hřišným odpírají a v srdci svém blažené vědomi
o synovství božim chovají, u Boha v milosti jsou a vážnosti
u lidi požívají, důvěrnou naděj' pomoci boží ve všech potřebách
a zvláště naději života věčného za podporu v tomto slzavém
údolí maji. — Avšak posud, předkládá zpovědník dále, neni
všecko a na vždy ztraceno. Bůh ještě hotov jest, odpustit člo
věku, očistiti jej, sniti s něho hřích a vinu a přijmouti jej za
dítě své opět, jiného za to nežádaje, nežli aby člověk poblou
zení své uznal, hřišný svůj život sobě v ošklivosť vzal, jeho
nenáviděl a vněm pokračovati přestal. "Tak učiniti sluší z lásky
k Tomu, kterýž prve nás miloval, za nás trpěl i umřel a ještě
posud nepřestává ku hřišnikovi, uraziteli a nepřiteli svému,
dobrotivé ruce své vztahovati a jeho skrze služebníky své vo
lati, nikoli aby pomstu vzal za urážky, ale aby se smířil, aby
zase přitelem a bratrem byl tomu, který jej hněval a zlehčoval
svými nepravostmi. Dnes uslyšíte li hlasu jeho, nezatvrzujte
srdci svých. Dnes mluví Kristus skrze ústa má; neboť ja mlu
vím ve jménu jeho, na místě jeho. Není věc jistá, že dobrý
pastýř a Spasitel ještě jednou napominati, ano prositi bude, jakož
dnes činí; snad již naposledy hledá ovečky ztracené. Čím se
déle odkládá s pravým pokáním, tim se vice posiluje náklonnosť
ke hřichu, náprava ztěžuje se, až konečně již nemá člověk ani
vůle opravdové, ani sily, aby působil s milosti boží, kteráž jej
zachrániti chce.

Obecné pravdy tyto ne všecky na jednou přednešeny býti
mohou jednotlivýia kajicnikům; povaha i celý duchovní stav
kajicnika, povaha hříchův a jiné okolnosti nejlépe ukazuji, co
by komu na srdce klásti slušelo. A poněvadž jednotliví hřichové
maji vedle obecných a společných také ještě zvláštní šerednosťt,
nebezpečenství a zlé následky : přihlíží zpovědník pečlivě k těmto,
aby domlouvání jeho nabývalo praktického rázu, větší moci a
pronikavostu.

Může-li po věrném vynasnažení svém souditi, že hnul
srdcem kajicnikovým, dává mu potom naučení, kterak by ži
vota svého polepšiti, v dobrém setrvati a pokračovati „něl ; aby
pak ty pravdy, kterými dojat a pohnnutbyl kajicník, mocí svou
dále působily a návratu ve stav předešlý bránily, k tomu velice
prospivá delší pamatování na ně, a protož i zpovědník nařizuje
rozjímání o některé z nich za delší čas po každé aspoň při
službách božích, když by kajicník nemohl jindy a častěji.
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Velmi často třeba jest u lidi málo vzdělaných, aby zpo
vědník, když byl v nedisponovaném dostatečnou disposici vzbudil;
ihned také slovy jadrnými a prostými v nedlouhých odstavcich
akt litosti a pravého předsevzeti pronášel, přikázav prve ka
jicnikovi, aby ústy opakoval a v srdeoiuvažoval, co mu před
řikávati bude.

Článek 4. Dostiučinění a ukládání skutků kajících.

S 100. Účel a potřeba dostiučinění kajicníkova.

Kdo pravou lítost má, ten upřimně a celým srdcem žádá,
by možno bylo, všecky následky hříchů svých zastaviti, zrušiti
a smazati, úplně navratiti Bohu odňatou a odepřenou česť, na
praviti urážku velebnosti jeho, jej smiřiti a sobě zase milostiva
učiniti, svoji vzpouru, neposlušnost a lehkomyslnosť na sobě
samém pomstiti. Smýšleni toto jest podstatná stránka mysli
kajicné a čim mocněji v kom vládne, tim větší důvěru může
tento miti, že v pravdě se kaje, že v pravdě jiným a novým
člověkem jest a že svátost pokání s mnohým užitkem duše
přijimá.

K dostiučinění v plném významu slova toho tedy náleži,
aby hříšník ochoten byl napraviti, ajak mile mu možno bude,
také skutečně napravil, co hříchy svými pokazil, porušil a zlého
spůsobil, nechat se týče cti boží mezi lidmi a vážnosti zákona
božiho aneb duchovního a tělesného dobra bližních. — Při
rozený smysl již vede člověka k poznání a víra křesťanská po
tvrzuje ho v něm, že Bůh, strážce věčného řádu mravného,
hříchem porušený a změtený řád tento na smělém rušiteli sám
spravedlivě msti a zase napravuje mnohými tresty a svizelemi,
kteréž na člověka dopouští, aby patrno bylo, že člověk vyšší
moci podroben jest a této se bez pokuty vzprotiviti nesmi, a
pak aby závora položena byla dalšímu porušování věčného řádu
a podáno bylo lékařství proti zlým následkům, kteréž vzpoura
proti věčnému právu, sama v sobě nepřirozená jsouc, působí
v duši. A protož kdo v skutku se kaje, ochotně a trpělivě
snaši všecky časné tresty, jimiž Bůh pokutuje hříchy jeho, ano
1sám ještě béře na sebe mnohé obtíže, aby ztrestal odboj svůj,
sebe samého pojišťoval proti opětné věrolomnosti, sám opra
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voval iodklizel ty zlé následky, sám léčil ty rány, které hřích
spůsobil v duši jeho*). — Církev na místě božím postavená
přirozeně obdržela s plnou moci nad hříchy také plnou moc,
přidržovati údy své. k dostiučinění takovému, jehož podstata
i směr V samé přirozenosti lidské se zakládá. Jménem cirkve
pak ukládá zpovědník lidem hříšnýmjisté činění neb opouštění
na pokutu za hřichy spáchané a spolu na ten cíl a konec, aby
se hřišníik uvaroval budoucně hříchu a napravil v duši svě a
z ni zase vyloučil, co se bylo porušilo a co v ni zaštěpeno jest
hříchem. Činěni a opuštění, ukládaná člověku ve zpovědi na po
kutu za hříchy spáchané a za lékařství proti hřichům novým a proti
následkům spáchaných, slovou dostiučinění svátostné anebo svá
tostná skutkové kajici, svátostné pokání.

Z pojmu o svátostných kajicích skutcích vyplývá, že mají
povahu pokuty (poenitentia vindicativa) a povahu léku (medici
nalis); lék jsou, pokud směřují a se také hodi k tomu, aby se
kajicnik napravil a v dobrém utvrdil; pokuta pak, pokud maji
za účel, potrestati neposlušnost a předejiti tresty boži. Mno
hými skutky kajicími obojího cile zároveň se dosahuje.

Dostiučinění ve smyslu mejširším jest podstatná stranka
disposice kajicnikovyý. Dostiučinění svátostné jest podstatná čásť
svátosti pokání v tom smyslu, že nelze svátosti té hodně při
jmouti, leč má-li člověk ochotnou vůli, vykonati pokání od zpo
vědnika uložené; doplňující částkou svátosti pak jest v tom
smyslu, že neni sice kajicník povinen, vykonati uložené pokání
ještě před absoluci, ale že by zhřešil a svým povinnostem stran
této svátosti úplně nevyhověl, kdyby pokání uloženého ne
vykonal. Protož 1 kajicnik povinen jest ochotně přijmouti ulo
žené. pokání a vykonati je co nejdřive lze a věrně ne jinak,
než uloženo bylo.

Potřeba dostiučinění vůbec vysvitá z podstaty a účelu jeho.
Potřeba dostiučinění svátostného, 1 po dostiučinění Kristovu,
vysvítá odtud, že třeba také v dostiučinění za hřichy Krista
následovati, abychom zásluh jeho byli účastni**), že neodpouštěji
se vždycky časní trestové zároveň se hříchy a věčnými tresty a
že třeba jest oslabovati a odklizeti následky hříchů, aby starý
člověk svlečen byl a nový oblečen. Kajícími skutky svátost
nými tedy, ježto nabývají moci a záslužnosti své od Krista,

*) Cone. Trid. sess. XIV. c. 8. de sacr. Poenit.
**) Cone, Trid. L. c.
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účastníme se hojněji zásluh Kristových, předcházíme trestajlci
spravedlnost boží, ohražujeme se proti návratu ve hříchy, lé
číme mdloby a rány duše.

S 101. Povinnosti zpovědníka stran dostiučinění.

K čemu se kajicná mysl sama přirozeně nese, to i posl
tivný zákon boží a církevní kajicnikovi ukládá. A protož 1
zpovědník, poněvadž na mistě božim a cirkve působí, povinen
jest kajicnikovi pomáhati a jej přidržovati, aby v této stránce
svátosti pokání nescházelo, čeho podstatně třeba jest k plat
nému a spasitelnému přijetí.

Veškeré povinnosti zpovědnikovy stran dostiučinění kajio
nikova záležeji v tom, aby kajicnou mysl, činnou žúdosť úpl
ného dostiučinění v kajicnikovi budil, oživoval i rozmáhal, jej
k napravení a nahračení všehké křivdy a škody přidržoval a ta
kové skutky kajicné ukládal, ježto by povahu dostiučinění svá
tostného na sobě měly.

1. Zpovědník povinen jest, obzvláště v lidech ne dobře
disponovaných anebo bez lítosti a úmyslu ke zpovědi přišlých,
buditi kajicnou mysl, oživovati ji a rozmáhati. Čím lépe a dů
razněji vykládá o šerednosti a záhubnosti hříchu, tim snáze a
jistěji dovede kajicnika ku přesvědčení, kterak toho velice třeba
jest, aby člověk, pokud ještě na tomto světě dlí, smířiti dbal
přisného soudce svého, všemi způsoby se namáhaje, aby nejen
hřešiti přestal, nýbrž také, by možná bylo, všeliké následky a
stopy hříchů spáchaných napravil, odklidil a vyhladil. Protož
ukazuje na veliké přiklady trestající spravedlnosti boží s jedné
a na přiklady opravdových kajicniků s druhé strany, aby
hříšný znamenal, že neni dosti na tom, vyznáme-li se z hřichů
svých a k nim Se již nevracime, ale že nelze nám býti bez
veliké starosti ani stran hříchů již odpuštěných. Vedle histori
ckých dokladů o trestajici spravedlnosti boží a kajicnícich, kteří
až do smrti na sobě trestali hříchy své prospěšno bude uka
zovati také na starou církevní kázeň, kteráž jenom v pravém
názoru o hříchu a potřebě plného dostiučinění základ a původ
měla. Poněvadž pak cirkev pro mdlobu lidskou již upustila od
bývalé přísnosti, jest toho nyní každému hříšníku potřeba ne
zbytná, aby uvažoval, kterak málo za mnohé a veliké hřichy
své činil a kterak náleží s kajicným srdcem bráti a nositi vše
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liké kříže, které Bůh vzkláda buďto zároveň na všecky lidi
anebo zvláště na jednotlivce *), podrobovati se obtižím a ne
snázím lidského života i vlastního stavu a povolání. Také uka
zuje zpovědník na tresty v očistel a na tresty v pekle, aby
vzbuzoval ochotu, napraviti a odčiňovati hřích i následky jeho
aspoň trpělivosti křesťanskouv nesnázích a křižich nezbytných;
na zemi zajisté každé soužení a bolest každou snáze jest pře
trpěti, poněvadž i největší z nich menší jsou nežli trestové
na onom světě.

Byl- shledán kajiník za povinného k přímé a viditelné
nápravě mebo náhradě za křivdy a škody hřichem spůsobené,
třeba jest poučili jej o té povinnosti jasně a podrobně, abyvěděl,coakteraknapraviti,nahraditinebonavrátiti.| Mravo
učné zásady o nápravě pohoršení daného o navrácení cti a
dobrého jména, o navrácení statku cizího a nespravedlivě na
bytého, o nahražení škody spůsobené atd. jsou zpovědniku za
ředidlo, aby snad neobtěžoval svědomi svého, nestoje na vý
konání závazků ze hříchu nastalých, aneb ukládaje povinnosti
a závazky, kterých vůbec není nebo kterým kajicník nemůže
vyhověti ani při nejlepší vůl.

Zpovědnik jest povinen ukládat: kajicné skutky a sice
nežli uděluje rozřešení. Zpovidá-li se někdo,až po obdrženém
rozřešení ještě z nějakého hřichu těžkého, ukládá se obyčejně
také za tento ještě nějaké pokání

Konajo úřad svůj stran dostiučinění, pilně pozoruje kte
rak proniknut jest kajicnik vědomím o trestuhodnosti a vině
své, kterak jevil posud kajionou mysl ve snášení běd, obtiži
a strasti, kterak ochoten jest k naplnění závazků ze hříchu
povstalých, k uživání prostředků jemu schválených anebo na
řízených a k vykonání těch skutků, ježto se mu za pokání
ukládaji. Čím jasnější názor má o smýšlení kajicnikovu v těchto
věcech, tim jistěji bude moci posouditi veškerou jeho disposici,
hodnosť a nehodnosť.

I. Zásady o ukládání kajicich skutků.

Sněm tridentský *“) veli, aby se ukládalo dle povahy hříchů
a dle možnosti kajicniků pokání spasitelné a přiměřené (salu

*) Cone. Trid. sess. XIV. cp. 9. de Poenit.
*e) Sess. XIV. cp. 8. de sacr. Poenit.
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tares et convenientes satisfaotiones), kteréž by nejen bylo no
vému životu za ochranu a mdlobě lidské za lék, nýbrž také
pokuta za hříchy spáchané. Rituál pak *) nařizuje: „To na očích
měj zpovědník, aby dostiučinění nebylo pouze k novému životu
prostředek a lékařství proti nemoci, nýbrž také potrestání hříchů
předešlých.“

Uložené pokání má povahu pokuty, jest-li v něm pro ka
jicnika něco nemilého či obtižného; poněvadž pak porušené
přirozenosti lidské dobří skutkové vůbec obtižni jsou, má každý
dobrý skutek za pokání uložený také povahu trestu.

Uložené pokání mů povahu léku, čili jest spasitelné (salu
taris), samo-li sebou k tomu se hodi a pomáhá, aby se kajicník
polepšil, v novém smýšlení a životě se utvrdil anebo na cestě
cnosti se udržel, v dobrém pokročil, jim na jistou chybu svou,
na cnosť, kteréž se mu nedostává, pamatován byl. — Na tuto
stránku kajicich skutků třeba jest pilný zřetel míti, protože
polepšení člověka hřišného jest konečný cil, k němuž i sami
trestové čeli. Budiž tedy pokání uložené vice ochranný pro
středek proti hřichům budoucim, nežli pokuta za minulé. Ta
kovito spasitelní skutkové jsou: po určitou dobu čitati v některé
knize nábožné, několikráte poslouchati kázaní nebo navštiviti
chrám; po několik měsíců konati zpověď a přijiímati velebnou
svátost; každého rána obnoviti dobrý úmysl, každého večera
zpytovati svědomi a vzbuzovati litost; odřici sobě jistou věc
anebo zábavu dovolenou; zpytovati svědomí u večer, aspoň za
nějakou dobu, kterak odpíral hřichu posud páchanému; vystři=
hati se jistého společníka, a podobné skutky kajicné, ježto samy
o sobě nejsou břemeno nad miru veliké a to dobré maji do
sebe, že udržují a posiluji úmysl, života polepšovati a ve cno
stech pokračovati. Shledává-li pak později zpovědník, že jisté
pokání skutečně bylo spasitelné a kocili vedlo ukládá je znova,
pokud by duchovní stav kajicnikův nežádal jiného.

Pokání budiž přiměřeno, a sice 1.povaze hříchů kaiicnáko
vých. Aby tak bylo, třeba jest přihližeti: a) k velikosti a těžkosti
hříchů. Sněm tridentský a rituál římský napominá zpovědníky,
aby za těžké hříchy neukládali pokání lehkého, poněvadž by
takto se činili účastny hříchů cizich, přispivajice k tomu, že
kajicnici pokládají tu nepravosť za nepatrnou, která se poku
tuje velmi nepatrným pokánim, a potom ještě méně se bojí

*) Rit. Rom. de sacr. Poenit.
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páchati hřich, nežli se prve báli“). 6) Pokání budiž přiměřeno
počtu hříichůva době, za kterou kdo trval ve zlém návyku, ve
příležitosti nebó vůbec hřích jistý páchal. Čím častěji a déle
kajicnik dopouštěl se jistého hříchu těžkého, tím většího trestu
jest hoden a tim mocnějšího léku i potřebuje. — Neukládá
se na každý hřich jisté pokání, alesdosti jest, hodí-li se uložené
dobře na čelný kajicnikův hřích, jenž býva zdrojem ostatnich.
c) Pokání budiž přiměřeno vmiterné povaze hříchů, a sice
tak, aby jim odporovalo. Rituál římský praví v této příčině“
„Protož pečuj zpovědník, pokud býti může, aby protivné hři
chům pokání ukládal, na př. lakomým almužny, chlipným posty
aneb jiné mrtvení těla, pyšnýmskutky pokory, lenivým konání
pobožnosti.“ Svatý Rehoř pak di: „Jako v umění lékařském
horkosti studenem se hojí a studenost teplem, tak Pán náš
postavil opačné proti hříchům léky, ukládaje smilným zdrže
bvosť, lakomým štědrost, hněvivým vlidnosť a pyšným pokoru **).

2. Pokání budiž přiměřenokajicnikům, a sice vniternému
jejich stavu a vnějším poměrům.

a) Vniterným stavem se mini ducha vzdělanosť, náboženská
horlivosť, vůle, letora atd. Kdo ze slabosti a křehkosti lidské
hřešil těžce, tomu se menší pokání ukládá, nežli kdo má vůli
zlou. Málo vzdělaným nemůže se ukládati rozjimání o svatých
pravdách anebo vůbec takové pokání, kteréž vykonati lze lidem
vzdělanějšim a duchovního života znalejším. Úzkostným lidem
neukládá se pokání tuhé, poněvadž by chorý stav jejich takto
se zhoršoval. — Pilně jest hleděti zpovědníku na disposici ka
jicnika, horlivosť jeho, duchovni silu anebo slabost. Sluší za
jisté účel veškerého pokání nade všecko jině míti na očích,
účelu pak nelze u všech lidi dosáhnouti jedněmi prostředky.
Duchovní slabosť, dostatečná sice, ale skrovná disposice a ne
zvyklosť kajicnika skutkům pobožnosti, jsou dostatečné příčiny,
umirniti a usnadniti pokání, které by dle povahy hříchů mělo
býti uloženo. Nesluší tedy ukládati pokání, o kterém by s dů
vodem souditi se mohlo, že ho kajicník pro svou duchovni
slabost nevykoná; raditi k pokání tužšímu ovšem může vždy,
ukládati je ale ne vždycky možnojest. Naopak zase kajicnikům
velmi skroušemým ukládati se může pokání skrovné i za velmi
těžké hříchy o těch zajisté plati slovo Kristovo: Odpouštěji

*) Cone. Trid. a Rit. rom. L. c.
**) Homilia 32. in evangelia.
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se jim hřichové mnozi, poněvadž milovali mnoho. Také v době,
kdy se dosahuje odpustků, lze vůbec ukládati pokání lehčí,
poněvadž těmito se odpouštějí časní trestové *).

b) Pokání budiž příměřeno vnějším poměrům kajicníků a
tedy takové, aby jim vykonání jeho nebylo nad miru obtižno.
anebo snad až nemožno přo jich stav a povolání, chudobu,
těžkou práci, churavost aneb pro jejich pohlaví a věk. Osobám
služebným n. př. nelze ukládati pokání, jehož by nemohli vy
konati, leč by obmeškali, čím povinni jsou pánům svým; 080
bám těžce pracujícím, ženám těhotným, churavcům nesluší u
kládati postů a jiných způsobů mrtveni těla.

3. Pokání ukládej se moudře uašetrně tak aby a) jim me
trpěla česť kajicníka nebo vážnosť svátosti, b) kajicnák ami ne
přímo v nebezpečenství hříchu mebyl uveden amebo ve svědomí
znepokojen.

a) Aby cti kajicnika anebo svátosti samé neublížil, nesmi
zpovědník ukládati pokání, z kterého by snadno bylo domyslitů
se hříchu spáchaného; takové pokání bylo by na př. uložil-li
by se za jistý hřích každému kajicníku jeden a týž kajici skutek
zjevně konaný, jako modlitba na hřbitově, u jistého oltáře,
obrazu. — Pro tutouž příčinu neukládá se za hříchy skryté
mkdy pokání veřejné. Ovšem ale ukládá se těm, kdož veliké
pohoršení spůsobili, veřejné dostiučinění, kterým by pohoršení
nějak napraveno bylo. — Zapomněl-li zpovědník uložiti pokání
a znamená to, až když kajicník opustil zpovědnici, nemůže ho
nazpět volati, leč by s nim samoten byl**).

Svátost i úřad zpovědnický uváděly by se vlehkosť, když
by zpovědník v ukládání kajicích skutků prozrazoval zišťnosť.
A protož třeba-li jest uložiti kajicnikovi aby za mrtvé dal
sloužiti mši, nenabizi zpovědník sám sebe.

o) Kajicníik mohl by uloženým pokáním ve hřich a ne
bezpečenstv' jeho uveden anebo ve svědomí znepokojen býti,
bylo-li by mu bez nevyhnutelné potřeby uloženo, k čemu se
podvoliti nechce, když by se mu věci nemožné ukládaly anebo
by dobře nerozuměl anebo snadno pamatovati nemohl, co vy
konati povinen jest. A protož neukládá se pokáni ustavižné a
pokání takové, kterým se osobni svoboda obmezuje,na př. vstou
pení do řehole, slib čistoty ; nic nedůstojného a směšného, nikdy

*) Scavini, theol. mor. III. str. 217.
**) Scavini L c. str. 220.
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roesličnýchskutků mnoho, nic pak slovy neurčitými, kajicniku
nejasnými a nesrozumitelnými.

S této stránky má tedy zpovědník za povinnosť, aby po
kání ukládal vždy způsobem jasným a určitým; lidí starších,
nevzdělaných a. vůbec prostých, obzvláště uložil-li jim pokání
obširnější a rozmanitější, otazuje se, dobře-li rozuměli, co jim
za pokání uloženo bylo a budou-li sobě to všecko pamatovati;
ano leckdy dobře bývá, na kajicníkovi žádati, aby pověděl, které
pokání mu bylo nařízeno.

Péče o kajicniky vůbec a zvláště o kajicniky jen slabě
disponované toho žádá, aby zpovědník velmi laskavě a vlidně
sobě počinal, když třeba jest ukládati pokání těžké. I táže se
kajicnika, nebude-li mu velmi za těžko, vše náležitě vykonati,
a vzbuzuje ho slovy otcovskými, aby horlivě vykonával, co se
mu nařizuje, poněvadž toho třeba jest nevyhnutelně. Ukládá-li
pokání na delší dobu, třeba jest ustanoviti je tak, aby vnějším
podnětem byl kajicnik na ně pamatován, na př. dobou denní,
službami božimi, některým svátkem atd.; mimo to sluší poučiti
kajicnika, že netřeba pokládati sobě za hřich, když by některý
den zapomněl vykonati pokání své aneb vykonati ho nemohl;
můžeť jiného dne vynahraditi.

4. Pokání, ježto ve zpovědi uloženo bylo, zase jenom ve
zpovědi se může zmirniti neb proměniti. Namítá-li kajicník
proti uloženému pokání, že mu těžko nebo nemožno vykonati
je, zároveň 1 postačitelný důvod uváděje, ukládá zpovědník
jiné pokání anebo zmirňuje prve uložené. Nemá-li námitka dů
vodu platného, hledí kněz přesvědčiti penitenta, že pokáni
mnohem tužšího zasloužil, že mysl kajicnou osvědčiti a hřichů
odpuštění bezpočněji se nadíti může, poslušně-li se podrobil a
věrně vykoná pokání, ježto se ukládá ve jménu božím, podle
rozkazu církve svaté, s dobrým úmyslem a rozmyslem. Podvo
luje-li se pak, prospivá položiti mu na srdce, aby v budouci
zpovědi, kde ji koli vykoná, upřímně pověděl, jaké pokání mu
dnes uloženo bylo a jak je vykonal. — Nechtěl-li by kajicnik
podrobiti se pokání možnému a přiměřenému, byl by odpor
ten známka nekajicnosti.

Podobně jedná zpovědník, vyznává-li někdo, že nevyko-.
nal pokání z některé zpovědi minulé. Shledal-li, že jiný zpo
vědnik byl uložil pokání nad potřebu těžké anebo až nemožné,
může je zmírniti aneb proměniti způsobemšetrným aby váž
nosti jiného kněze neublížil. Opakovati v tomto případě zpověď



392

minulou, byť i jinde vykonanou, neni třeba; postačuje zajisté
obecná znalost mravného stavu a duchovních potřeb kajicníko
vých.

Zapomněl-li penitent již od zpovědnice odešlý anebo ne
porozuměl dobře, jaké pokání mu bylo uloženo (to leckdy děje
se skrupulantům), jest mu zeptati se zpovědníka svého, lze-li
souditi, že tento ještě si může vzpomenouti, a možno-li ptáti se bez
obtiže *). Nelze-li optati se, nechať vykoná pokání podle minu
lých zpovědí, v budouci zpovědi pak tuto věc oznámi zpověd
nikovi. Přišel-li by v této záležitosti od jiného kněze, ptá se
zpovědník, jaké pokání obyčejně mívá, a uloží mu podobné ;
v některých případech ovšem bylo by třeba se optati, zejména
lidi málo kdy se zpovidajicích, zda zpovidali se tehdy z něja
kého hříchu těžkého, kterým jindy nebývali vinni.

Obyčejný zpovědník nemůže, kromě nejvyšší potřeby (ex
trema necessitas), měniti anebo zmirniti pokání, kteréž vyšší
člen hierarchie, zpovědník v čas jubilea anebo jinak obzvláště
splnomocněný uložil na změnu neb prominuti slibu nebo za
hřich vyhražený. Jenom rovně splnomocněný může měniti;
jinak třeba jest obrátiti se k biskupovi, kterýž ve připadech
takových, i kdyby za slib papeži vyhražený jiné skutky ulo
ženy byly, může dispensovati od nich aneb proměniti je.

II. Obyčejní skutkové kajici.

Za skutek dostiučinění svátostného může uložen býti je
nom skutek dobrý, ku kterému kajicniík ani božským ani cir
kevním zákonem není povinen; tento skutek dobrý jest buďto
činění věci Bohu milé neb opuštění věci příjemné a jinak do
volené. Všickni skutkové kajicí uvádějí se dle trojího pramene
hřichu **) také na trojí druh a jsou: modlitba, půst, almužna.

1. Modlitba jesť protiva pýchy čivota; v ní zahrnují se
všecky způsoby uctění Boha i pozdvihování mysli k němu, a
tedy: a) Modlitba v užším aneb obyčejném smyslu. Pokaždé
třeba jest určitě ustanoviti, které modlitby a kolikráte kterou
vykonati povinen bude kajicník. A poněvadž třeba jest, aby
všeliké pokáni přiměřeno bylo povaze kajicnikově, ukládá se
modlitba také podle vmiterného stavu člověka, totiž tak, aby ob

*) 9. Alph. 6. n. 620. Scavini 1. c. str. 223.
+) 1. Jan 2, 10.
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sahem svým odporovala čelným hříchům a pomáhala utvrzovati
se ve smýšlení kajicném a cnostném. Zákonu tomuto lze vy
hověti ukládáním obyčejných a lidu katolickému vesměs pově
domých modliteb; jenom třeba jest, aby zpovědník vytknul a
kajicníkovi k uvážení odporučil ta slova, která se týkají duchov
niho stavu jeho, nebo aby s povědomou modlitbou velel spojo
vati určité, kajicnákovi velmi prospěšné myšlénky, akty a prosby,
nebo konečně aby modlitbu konati velel za jistých okolností a
s obřady, které by modlitbu oživily, dojemnější a působnější
učinily, razice ji cestu k mysli a srdci kajicnika i bráníce me
chanickému odřikáni. Dle těchto zásad ukládá se lidem velmi
starostlivým o věci vezdejší, aby v modlitbě Páně potrvali
u prosby: chléb náš vezdejší dejž nám dnes; kdo kleje a zlořečií
mnoho, uvažuj, konaje pokání, prosbu Otčenáše: posvěť se jméno
tvé; hněvivý a mstivý prosbu: odpust nám naše viny. — Aby
kajici skutek modlitby působil dojem spasitelný, ukládají zpo
vědnici: předvelebnou svátosti, před krucifixem, obrazem Panny
Marie nebo jistého světce prositi za milosť pravého pokání a
setrvalosti v dobrých úmyslech; modliti se některý desátek
anebo celou třetinu růžence za posilu k boji proti jisté náklon
nosti zlé nebo ku vytrvalému namáhání 0 jistou cnosťt; modliti
se za jistou dobu každodenně pětkrát Otčenáš ku pěti ranám
Kristovým a pohroužiti se v rozjímání o smrti Páně; každého
večera 1 rána po několik dní třikrate Zdrávas Maria ke cti ne
poskvrněného početi, zároveň vzbuzovati lítost a pevný úmysl
a přidávati modlitbičku střelnou; vzbuzovati božské cnosti a
spolu též úmysl, namáhati se o ně bez ustání; vykonati určitou
modlitbu na hřbitově a rozvažovati, že snad brzy zde pochován
bude; u večer na loži ruce křížem přes prsy položiti, modlitby
řikati a sobě na mysl uváděti, že takbo jednou mrtev ležeti
bude; modliti se za jisté zemřelé, za spoluvinniky, za osoby,
které pohoršil nebo přímo ke hříchu svedl, za nepřátely, škůdce
a protivníky; aby modlitbu za pokání uloženou spojovali s vý
znamem církevní doby nebo slavnosti připadající. Odpustkové
modlitby k určitým tajemstvím Ježíše Krista a Panny Marie,
ke svatým pro jistou cnosť nad jiné proslaveným za velmi
užitečné pokání se vůbec uznávají. Velmi též prospivá uklá
dati jistou modlitbu na delší čas, na každý den anebo na
každou neděli až do budoucí zpovědi, poněvadž takto jest
kajicnik ustavičně pamatován na svoje úmysly a připovědi. —
O kom se domnívá zpovědník, že by asi zanedbával modlitbu
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na delší čas uloženou, tomu dobře jest uložiti, aby po Jistý
počet neděli buďto na ranních anebo na odpoledních služ
bách božích tu modlitbu řikal kleče nebo stoje bliže oltáře
neb obrazu, kterým by se kajicniku něco jemu prospěšného
připomínalo a vštěpovalo.

b) Bohoslučba veřejná; z této ukládá se za pokání: po
slouchati jistý počet kázaní, křesťanských cvičení, choditi ně
kolik neděli na odpolední služby boži, několikráte ve dny všední
na mši svatou, súůčastnitl se misie, duchovních cvičení a t. p.

c) Vzýváná a ctění Matky Doží, anděla strážného, patrona
chrámu osadního, světce, po kterém kajicnik na křtu sv. po
jmenován jest.

d) Častější přijimání svátosti pokání a oltářní, ježto se
ukládá zejména hřišníkům navyklým, zpětilým a přiležitostným,
jinochům a pannám, o nichžto znamenati jest, že ke hřichům
proti čistotě se nakloňují, v nebezpečenství těchto hříchů se
nalézají nebo již upadli v ně. Ovšem třeba tu také uvážiti, že
ne každému lze častější zpověď přikázati a že u mnohých již za
nemálo se počitá, jdou-ii třikráte neb aspoň dvakráte do roka
ke sv. zpovědi. A kdykoli se ukládá zpověď za pokáni, třeba
jest určiti dobu, kdy se má vykonati, na př. čas nějaké slav
nosti, pouti na misto vůbec navštěvované.

e) Navštěvovati velebnou svátosť oltářní, konati pobožnost
křižové cesty, růžence, čistí nábožné knihy nebo katechismus
aspoň ve dny sváteční a nedělní.

f) Často nebo každodenně zpytovati svědomi neb aspoň
každou neděli a každý zasvěcený svátek přemýšleti o životě
minulého týdne a vzbuzovati dobrý úmysl o způsobu života
v témdní nastávajícím. K tomuto se druží vzbuzováni litosti
každý večer a dobrého úmyslu každé ráno.

h) Častá, k jistým prácem a zaměstnáním obyčejného ži
vota vhodně přiléhající vzpominka na Boha, na jisté pravdy
svatého náboženství, nejvice pak na poslední věci člověka.

Zpovědnik modlitby a duchovního života dbalý sám ze
své zkušenosti nejlépe poznává, kterak by rozmanité způsoby
modlitby voliti a s jakými okolnostmi je spojovati lze bylo
ku prospěchu kajicniků na rozdílném stupni mravného a vůbec
duchovního života postavených.

2. Půst, jakočto protiva žádosti těla, jest vůbec ujma v tom,
což tělu lahodi, žádosti jeho podněcuje, a naopak zase podni
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kání věcí obtižných, kterými se oslabují tělesné žádosti. K to
muto způsobu dostiučinění náležejí:

a) Půst v užším slova smyslu, totiž ujma v požívání po
krmův a nápojů. Tento ukládá se zvláště takovým kajicnikům,
ježto nemirné poživání pokrmu a nápoje k těžkým hříchům a
zlým navyklostem svádi, jako jsou: opilství, hněv a prchlivosť,
mstivosť, smilstvo. Jsa i prostředek cnosti, ukládá se půst anebo
radi se k němu také osobám nábožným, kteréž po vyšší doko
nalosti baži.

b) Vzdalovati se společnosti a zábav jinak počestných
dovolených. Pokání toto se ukládá na nějaký čas těm kajicni
kům, kterým toho velice třeba jest, aby se utvrzovali v zapi
ráni sebe a takto snáze přemáhali pokušení ku věcem hříšným.
Slouži také ku potrestáni za hříchy spáchané při užívání zá
bavy 1 kratochvile; tak nezřidka svobodným ženštinám kterým
návštěva taneční zábavy byla za podnět k pádu, se ukládá,
aby za jistý čas nenavštěvovaly jizeb tanečních aneb aby
v jistém čase několikráte jíti opomenuly. Komu společnosť,
divadlo, zábava některá jsou za blizkou přiležitosť ke hřichu,
ten zákonem božím vázán jest vystřihati se jich, a povinnost
tato může se mu, kromě jiných skutků, také za pokáníuložiti,
ne sice jako by se mohla i neuložiti, ale pro tu příčinu, aby
k ni mocněji pobádán byl.

c) Ujmu ve spánku takovým se ukládá, kteréž k jistým
hřichům (na př. samoprzni) svádi spánek nad potřebu prodlou
žený nebo rozmařilé prodlévání na lůžku; jim ustanovuje se
za přísné pokání, aby se u večer na lůžko nepokládali, dokud
jich spani přemáhati nepočiná, z jitra pak aby opouštěli lože,
jakmile procitli.

d) Podnikání obtížných prácí, mrtvení a sebezáporu. Tak
na př. návštěva nějakého chrámu vzdálenějšího, pouť konáni
domácích prácí, nějaký skutek lásky spojený s nepohodlim
může se za pokání ukládati kajicnikům, kteří navykli tráviti
život v zahálce. — Kdo však ve svém povolání a stavu zápasí
s nedostatkem a obtížemi, potřebuje naučení a povzbuzení, jak
1 proč by to všecko v duchu pokory a s mysli kajicnou měl
snášetl a Bohu za hříchy své obětovati.

Zapírání a mrtvení sebevelmi často za skutek kajici uklá
dati prospívá kajicnikům těm, kteří z návyku a lehkomyslnosti
hřeši. V čem a kterak by jeden každý měl sebe mrtviti a pře
máhati, tonejen dle povahy hříchu,ale také dle vniterné povahy



3906

a životních poměrů kajicnikových rozsouditi náleží. Pro zacho
vání svornosti mezi manžely a domácími, pro uvarování hříchů
pomluvy a na cti utrhání, kletby, opilství, smilstva neni
kromě modlitby prostředku lepšího, leč aby navykal člověk po
tlačovati náklonnost a vášeň svou; tělesný půst a všeliká jiná
ujma u věcech tělu lahodných stojí za něco a vede k cili, jenom
nepřestává-li člověk na činu hmotném, ale timto sám sebe na
pominá a podněcuje ke krocení náklonnosti, návyku a vášně.

3. Almužna, protiva žádosti očí, zahrnuje v sobě veškeré
skutky milosrdenství tělesného i duchovního, podporování účelů
cirkevních a humanitních vůbec, chrámů, misil domácich 1 zá
mořských atd. Ukládá-li zpovědník almužnu, vždy určitě pověz,
mnoho-li a v kterém čase. Nejlépe jest uložiti kajicnikovi, aby
hmotnou věc (penize, potřeby života) buďto sám anebo skrze
jiného dal jisté rodině chudé, aneb aby jistému sirotku některou
věc potřebnou zjednal. To bývá možno a též potřebno takovým
kajicniíkům,kteří v obchodu a živnosti leckterých nespravedlnosti
se dopouštějí, ale ku přímé restituci povinni nejsou anebo ji
činiti nemohou ; podrobné a určité toto zavázáni kajicnika oby
čejně jistěji vede k vyplnění, než ukládá-li se jen obecnými
slovy za pokání, almužnu dáti. Lidem chudým a nemajetným
aspoň vůbec pověděti prospívá, že také oni zásluh almužny
dojiti mohou službami prokazovanými za vhodné přiležitosti
nemocným, churavým, pocestným, těžké břemeno nesoucím a t. p.

Článek 5. Rozřešení.

S. 102. Dosah rozřešení svátostného; zásady 0jeho udělení
a neudělení.

1. Svátostné rozřešeni *) jest odpuštění hříchů a věčných
trestů ve svátosti pokání skrze oprávněného zpovědnika ve
jménu božim.

*) Psáti „rozřešení“ na místě obyčejného „rozhřešení“ pokládám za.
věc náležitou. Smysl slova toho zajisté jest osvobození, rozvázání člověka od
těch svazků, kterými jej spoutal hřích. Pojem tento vyjádřenjest obrazně la
tinským slovem „solvere,“ od něhož se odvozuje „absolutio;“ latinskému pak
„solvere, absolvere,“ odpovídá slovanské „rěšiti“ téhož významu jsouc. Ety
mologicky ospravedlniti „rozhřešení“ zhola nemožno jest.
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Ku svátostnému rozřešení ze hříchu a zaslouženého trestu
věčného druži se u jednotlivých kajicniků ješťě rozmamité mi
losti církevní. Kaje-li se hřišný opravdu a tak, aby doufati lze
bylo, že Bůh odpouští jemu hřích a věčný trest, nemůže a nechce
ho církev déle stihati pokutami, v které upadnul pro hříchy
svě; pokuty církevní zajisté maji za konečný účel, povzbuditi
a téměř donucovati k pokání. A protož druží se ku svátostnému
rozřešení ze hřichův a věčných trestů přirozeně také promijení
časných trestů cirkevnich, čili rozřešování z censur, byl-li jimi
pro vniterný obor (pro foro interno) stižen kajicnik; poněvadž
pak pokuty církevní vylučují člověka z uživání všech aneb ně
kterých prostředků milosti: děje se promíjení pokut církevnách
ješťě před vlastním očištěním od hřichů.

Kromě vlastních censur vážou leckdy, podle ustanoveni
práva církevního, kajicnika jisté následky hříchu (amissio juris,
petendi debitum conjugale propter impedimentum affinitatis su
pervenientis; irregularitas ex delioto; ainissio tituli beneficii et
obligatio, restituendi fructus male perceptos) aneb dobrovolně
přijaté závazky (platně učiněný slib) anebo přirozené okolnosti
(překážky manželské, irregularitas ex defectu), aby se jistých
činů a práv zdržoval, anebo jisté zvláštní povinnosti konal anebo
některých svátosti (svěcení kněžstva, stavu manželského) při
jmouti nesměl. — Nelze-li pak pro kajicnikovu slabosť aneb
pro veliké zlé či pro znamenité škody, ježto by odtud povstaly,
aneb pro jiné vážné příčiny očekávati, že by kajicnik naplnil
skutkem neb opuštěním svoje zvláštní závazky a povinnosti
a pro tuto příčinu se v trvalém nebezpečenství hříchu nalézal:
promijeji se mu právní následky hříchu, aneb vykonání dobro
volně přijatých závazků anebo se vyhlašuje, že obecné ustano
vení práva o jistých přirozených okolnostech nemá při něm
platnosti. To jsou dispensace pro vmiterný obor (dispensationes
pro foro interno) a jejich účel jest, odkliditi nebezpečenstvíhříchu,
tak aby již nic nepřekáželo životu novému, spravedlivému. Po
něvadž ale člověk pro ony následky hříchu, dobrovolně přijaté
závazky a přirozené okolnosti není vyloučen z účastenství v po
kladech církevních, uděluje se dispemsipro vmiterný obor až po
uděleném rozřešení svátostném.

2. Zpovědník nemůže libovolně rozřešovati neb nerozře
šovati, neboť který kajicník dostatečně naplnil všecky kusy pra
vého pokání, má plné právo na rozřešení a zpovědník jest po
vinen uděliti mu ho; kdo ale podmínek nenaplnil, ten ani nečinil

Skočdopole, PastorálkaII. 29
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pokání, Bůh neodpouští mu hříchů jeho a protož ani zpovědník
nemůže rozřešení uděliti.

K naplnění všech podminek pravého pokánítřeba jest do
statečné schopnosti a dobré vůle, která působi s milosti boží.
Komu se bez víny jeho nedostává schopnosti, aby nezbytným
podmínkám dosti učinil, slove neschopný svátostného vozřešení
(incapax); kdo pak jim nevyhovuje vlastní vinou (mala fide)
pro nedostatek dobré vůle, jest nehodný (indignus). Vedle toho
zni zásada obecná o rozřešování: Zpovědník po každé uděluje
rozřešení těm, kdož 1 schopni i hodni jsou; a neuděluje těm,
kteréž za neschopné anebo za nehodné byl shledal.

Jsou pak neschopm: mrtví, vzdálení od zpovědnika, kdo
nemaji užívání rozumu, kdo bez viny své neznají náuk nevy
hnutelně potřebných ku spasení a protož ani nemohou hřichů
litovati, n. př. hluchoněmi, kteří nenabyli methodického vzdě
láni. Nehodní jsou: nevěřici, formální kacíři a rozkolnici, vy
obcovani, dokud by zase do církve přijati nebyli, kdo vlastní
vinou neznají náuk nevyhnutelně potřebných, kdo hřichů svých
nelituji, polepšiti se nedbají a posud ani srdcem amysli se
nepolepšili *), jakož jsou: kdo ze hříchů svých se vyznati, ne
návisti a nepřátelství odložiti, cizího statku navrátiti, škody
učiněné nahraditi, blizké přiležitosti se vystřihati anebo ji od
kliditi, pohoršení daného napraviti nechtějí, ač by mohli. —
Nehodni jsou manželé, kteří nežádajíce a neočekávajíce vyřčení
soudu cirkevniho, sami se oddělují od lože 1 stolu, a také ti,
kteři o neplatnosti svého manželství vědomost majice, nápravy
jeho hledati nechtějí. Nehodni jsou, kdo veřejné pohoršení dá
vají, rušice slovem a skutkem svatou víru, křesťanský řád a
počestné mravy, jako ti, kteří v pouhé manželství občanské
vstupuji, v takovém anebo v souložnictví jsou živi, nevěstky a
kdož je přechovávají ; kdo hříšné schůzky vědomě dovolují a
trpi ve svých domech; kdo spisují a rozšiřují časopisy a knihy,
v kterých se útok činí na křesťanskouvíru, podkopávají a zleh
čuji počestné mravy, zvelebuje blud a hřích; kdo upustiti ne
chtějí ode čtení spisů takových; kdo zhotovují a rozšiřují ne
cudné, pohoršlivé obrazy a sochy aneb takové chovají u sebe;
kdo se propůjčuji k provozování divadel, na kterých se víra i
mravy dobré v posměch uvádějí, ze zločinu, nemravnosti a

*) Rit. Rom. de sacr. Poenit.
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jakých koli neřesti známka hanby a šerednosti se vyhlazuje
na otupeni mravného citu a veřejné počestnosti.

Schopný a hodný kajicník může obdržeti platné rozřešení,
jest-li tělesně anebo mravně blizek. Za tělesně blízkého se po
kládá, kdo u zpovědníka se nalézá; mravně blízek jest, kdo
sice u zpovědníka se nenalézá, ale není od něho u vzdálenosti
větší, nežli v které mohou lidé ještě spolu rozmlouvati, třeba
hlasem nad obyčejný něco silnějším. A proto stalo-li se, že
kajicnik odcházi, prve nežli obdržel rozřešení, může se toto
platně dávati odcházejicimu, pakli jisto, že podstatně vyřčeno
bude prve, nežli by se vzdálil nad blízkost mravnou*).

I. Forma svátostného rozřešeni.

Když byl zpovědník dostatečně disponovanému kajicníku
naučení potřebná dal a pokání uložil, rozřešuje ho a timto
nejdůležitějším úkonem dokonáva dilo své při každém jedno
tlivci, který ve svátosti pokání upřimně hledal milosti boží.

1. Obecná v katolické cirkvi forma rozřošování svátostného(formaabsolutionissacramentalis)jest:© Misereaturtui
ommipotens Deus, et dimissis peccatis twis, perducat te ad viťam
aeternam. Amen. Potom, pozdvihna ruky pravé ku kajicnikovi,
dále řiká: Indulgentiam, absolutionem eťremisstonempeccatorum
tuorum tribuat tibi omnipotens et misericors Dominus. Amen.

Potom následuje obecné rozřešení z pokuť církevních tě
mito slovy: Dominus noster Jesus Christus te absolvat, eť ego
auctoritate vpsius te absolvo ab omni vinculo excommumicatioms
(jest-li kajicník údem kleru, přidává se ještě: suspenstomis) eť
imterdich, im guantum possum eť tu indiges. Rozřešeni toto plati
censurám, do kterých kajicnik snad upadnul, ačkoli jemu nic
o tom známo neni a také ve zpovědnici objeveno nebylo. Na
zývá se absolutio ad cautelam (z opatrnosti) a uděluje se ji,
aby snad nebylo udělováno svátosti někomu, kdož po zákonu
církevním buď naprosto anebo částečně jest vyloučen z úča
stenství v pokladech církevních (excommunicatio, interdictum),
ač to nijak není známo; u kajicnika v úřadě církevním posta
veného chce nad to ještě cirkev odkliditi, co by koli po zákonu
cirkevním snad překáželo právnímu a platnému konání úřadu
toho (suspensio, interdictum personale). — Platnost této abso

*) S. Alphon. 6. n. 429.
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luce z opatrnosti jest taková, jaká jest pravomoc rozřešujícího
(in guantum possum); a protož daná od obyčejného zpovědnika
vztahuje se přímo jenom k církevním pokutám mikomu mevy
hraženým (censurae nemini reservatae); daná od kněze vyšší
pravomoci opatřeného ke všem, z kterých on pravomoci
řadnou aneb obecně delegovanou rozřešovati může. Seznal-li
by později kajicnik anebo se ve zpovědi nějak objevilo, že
skutečně byl jistou censurou stižen, nepostačovalo by mu
obecné rozřešení toto, ale potřeboval by zvláštního a určitého.
aby ji prázden býti mohl.

Za obecným rozřešenímz censur jde (nebyla-li určitá cen
sura na kajicniku shledána) rozřešení ze hříchů, jehož se udě
luje těmito slovy: go te absolvo a peccatis tuis, im nomine
Patris, et Fili T et Spiritus sameti. Amem.

Forma svátostného rozřešení se dokonává slovy: „Passto
Domini nostri Jesu Christi, merita beatae Mariae Virgims et
omnium Sanctorum, guidguid boni feceris et mali sustimnueris,
stný tibů im remisstonem peccatorum, augmentum gratiae eťprae
mium vitae aeternae. Amen.

Vedle rubriky rituálu řimského lze při zpovědech častěj
šich a kratších vynechati Misereatur, Indulgentiam a Passio
Domini; v nebezpečenství smrti lze krátce řici: Ego te absolvo
10 ommbus censuris et peccatis, im nomine Patris, et Filů, et
Spiritus samcti. Amen; tato slova zajisté jsou forma podstatná.
substantialis).

Zpovídal-li se kajicnik po upřímné zpovědi a obdrženém
'ozřešení ještě z některého hříchu těžkého, jehož byl prve
aeudal, rozřešuje ho zpovědník opětně, nechť již opustil zpo
vědnici po obdrženém rozřešení nebo neopustil.

2. Rozřešovaci forma: Ego te absolvo a peccatis tuis atd.
love prostá (absoluta). Kromě této lze užívati také formy pod
níněné (forma conditionata) čili udělovati rozřešení podminěného
absolutio conditionata). Rozřešenímpodmíněným rozumi se svá.
ostně rozřešení udělené s nějakou podmínkou, buďto slovy
xronešenou anebo jen v mysli přidanou, tak že hřišnik jest
'ozřešen, pakli se při něm nalézá obsah podminky, a nerozře
'©u, pakli není při něm, což podmínka naznačuje. Podminka,

kterou se rozřešuje, může se vztahovati ku věcem nyní, ano
je rozřešení uděluje, skutečně a v pravdě buďto jsoucim anebo
1ejsoucím, nikdy ale k takovým, kteréž teprve budou nebo ne
judou (conditiodepraesenti nebo depraeterito — nikdy de futuro).
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Rozřešení podminěného může se uděliti, žádá-li toho spra
vedlivá 1 dostatečná příčinu: če by totiž někdo velikou duchovná
škodu trpěl, když by nijak nebyl rogřešen, nemoha pro určitou
pochybnosť dosáhnouťi roeřešení prostého. Podmínka se přidává,
aby se neudělovalo svátosti nadarmo a tato nebyla zlehčena.

Vedle obecné zásady této uděluje se rozřešení podmíně
ného: «a) Pochybuje-li s důvodem zpovědník, dal-lí rozřešení
anebo nedal; v případě tomto znova by rozřešil s podmínkou:
S1 nondum absolvi, Ego atd. b) Jest-li rozřešovaný tolik od
zpovědníka vzdálen, že pochybuje se, lze-li jej pokládati za
dostatečně blizkého, na př. viděl-li by kněz někoho se střechy
padati, anebo se topiti; tu přidala by se podminka: Si capax
es. c) Při pochybnosti, zdali penitent (dítě) iiž dospěl k uži
váni rozumu. d) Jest-li odůvodněná pochybnosť, zda živjest
kajicník ještě, nebo již mrtev. — Rozřešení podminěného nelze
udělovati, pochybuje-li se s důvodem o kajicnikově hodnosti
čili o jeho disposici. Jeďiné nalézá-li se kajicnák takový v patr
ném nebezpečenstvísmrti a zpovědníku nelze s důvodem souditi
ani o byti ani o nebyti dostatečné disposice, může se udělovati
rozřešení s podminkou: Si capax, nebo: Si dignus es. Komu
toto rozřešení podminěné dáno bylo, tomu nelze poslnhovati
svátosti oltářní *).

3. Shledána-li na měkterém kajicníku censura platná pro
vniterný obor, uděluje se mu rozřešení také ve zpovědnici a sice
hned po obecném rozřešení z censur, prve ještě nežli se uděluje
rozřešení ze hříchů. Jest-li to censura vyšším členům hierarchie
(papeži, biskupu) vyhražená, nemůže prostý zpovědník rozřešo
vati, leda by prve byl od vyššiho zmocněn; jest-li pak to cen
sura nikomu nevyhražená, rozřešuje z ni každý zpovědník.

Jsou pak nevyhražené censury (vesměs klatby), v kteréž upadá
člověk i bez výroku soudcova (excommunicationes latae sententiae ne
mini reservatae), vedle konstituce Pia IX. od 12. října 1869 tyto:
1. Mandantes seu cogentes tradi ecolesiasticae sepulturae haereticos
notorios aut nominatim excommunicatos vel interdictos. 2. I.aedentes
aut perterrefacientes Inguisitores, denuntiantes, testes aliosve ministros
s. Officii; ejusve sacri tribunalis scripturas diripientes aut comburentes;
vel praedictis guibuslibet auxilium, favorem praestantes. 3. Alienantes
et recipere praesumentes bona ecclesiastica absgue beneplacito Aposto

*) Obšírněji jedná o rozřešení podmíněném: Smolíka Rukověť pro
zpovědníky na str. 122. sld. Časopis katol. duchov. od r. 1866. na str. 8. sld.
S. Alfon. 1. 65 n. 431. 432. Ambergrova Pastoraltheologie ITI. str. 600 sld.
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lico. 4. Negligentes sive culpabiliter omittentes denuntiare infra mensem
confessarios sive sacerdotes, a guibus sollicitati fuerint ad tnrpia.
5. Gui libros de (S. Scriptura) tractantes sine ordinarii approbatione
imprimunt, aut imprimi faciunt. 6. Raptores mulierum, eorumdemaue
consocii. 7. GAui libertatem matrimonii contrahendi violant. 8. Gui
cogunt mulierem ad ingrediendum monasterium, vel impediunt. 9. Gui
docent falsas propositiones, damnatas a Cone, Trid. Sess. XIII. can. 11,
de Euchar. et Sess. XIV, cp. 1. de ref. matrim. — Ostatní exkommu
nikace sněmu tridentského, o kterých konstituce Piova praví: „Praeter
hos hactenus recensitos 60s dguogue, guos sacros. Conc, Trid. sive reser
vata summo Pontifici aut ordinariis absolutine, sive absgue ulla reser
natione excommunicavit, Nos pariter ita excommunicatos esse declaramus“,
— jsou dílem obsaženy v reservátech papeži a biskupům vyhražených
anebo nikomu nevyhražených, dílem pak, a jmenovitě pokud čelí proti
tvrdošíjným popiratelům věroučných článků katolických, v obecné ex
kommunikaci latae sententiae: „Omnes a cbristiana fide apostatas“ atd.
na str. 246.

Ku rozřešení z klatby pro vniterný obor uživá se s ma
lou změnou formy, kterou předpisuje rituál římský pro sněti
klatby v oboru vnějším; k rozřešování z jiných censur (sus
pensio, interdictum) v oboru vniterném i vnějším předpisuje
rituál formu jednostejnou *). .

Rozřešuje-li zpovědník ve zpovědnici z určité censury, —
buď po dosaženém zmocnění, byla-li censura vyhražená, anebo
ze své moci, nebyla-li vyhražená — řiká rozřešovaci formu
hned po obecném rozřešování z censur. Jest-li kajicnák ve klatbě,
řika zpovědník po slovech! „in guantum possum eť tu imdiges“
takto: Speciatim vero eaudemauctoritate et sanctissimi domin
Fapae N. (aneb: reverendisstm. domimi episcopií N. — nmeni-li
klatba vyhražena, neděje se zminka o papeži neb biskupu) —
te absolvoa vinculo excommunicationis, guam propter (tu jmenuje
se provinění) oncurristi, eťrestituo te communioni fidelium. Potom
teprve následuje absoluce ze hříchů. Před absolucí ab haeresi et
annexa excommunicatione předchází vždycky odpřisáhnuti bludů
(abjuratio) “*). Byl-li kajicník postižen suspensi neb imterdiktem,
jmenuje se ve formě této určitá censura, a po slově: „žneur
nisi“ následuje absoluce ze hřichů, jest-li penitent laik; jest-li
však údem duchovního stavu, přidává se po slově: incurristi
ještě: eť restituo te executiomi ordinum et officiorum tuorum.

*) Rit. Rom. De absolutione ab excommunicatione in foro exteriori.
De modo absolvendi a suspensione atd.

**) S. Poenitentiaria 1. července 1869; podobně určitě vytknuto bylo
v jubil. bullách r. 1879 a 1881.
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Rozřešování z censur pro vniterný obor může se udělovati
také kromě zpovědi, buďto ve chrámě anebo na jiném mistě
slušném, vždy ale soukromi. Rozdil ve formě jenom ten jest,
že kajicnik prve řiká obecnou zpověď (Confiteor), po které di
zpovědník: Misereatur, Indulgenfiam a pak: Dominus noster
Jesus Christus te absolvat, et ego auctoritate ipstus et sanctissimi
nostri Papae N. (neb rever. Episcopi N.) absolvo te atd. jako výše
praveno. Na konec přidává se ještě: Jm nomíne Patris, eť Fili
+ et Spiritus samcti. Amen.

Byla-li na někoho jmenovitě a výrokem soudce uvalena
censura pro vnější obor, jest i rozřešení veřejné a děje se řádem
od cirkve předepsaným, jakž nalézá se v rituálu římském.

3. Dispensací, kterých potřeba ve zpovědi se objevila, udě
luje se také ve zpovědi zároveň s absoluci ze hříchů aneb 1
kromě zpovědi; obsahuje-li však dispensační listina klanusuli:
„praemissa sacramentali confessione“, uděliti lze ji jenom ve
zpovědi.

Dispense ve zpovědi uděluje se po absoluci ze hřichů.
Uděluje-li dispensace od nepravidelmosti (irregularitas), fika zpo
vědnik: Insuper eadem auctoritate atd. dispenso tecum im Wregu
laritate, guam tvneurristi propter et reshituo te executiom
ordinum eťofficiorum tuorum. Byl-lilaik: "abilem reddo ad omnes
ordines suscipiendos*).

Měla-li censura nebo nepravidelnost také ještě za právní
následek ztrátu beneficia a náhradu požitků neprávně (male)
posud braných, přidává se ještě: Ef restituo tibi titulum bene
fc et condono tibi fructus male perceptos.

Uděluje-li se pro vniterný obor dispense od překážek mam
želských, může se užiti těto formy: Insuper atd. dispenso tecum
super impedimento (na př. affinitatis in gradu 3.), ut matrimo
nium contrahere (bylo li by manželství, ač ovšem neplatně, již
uzavřeno, zní forma: uť tn coníracto matrimomo, consensu ve
novato, permamere) eogue Iheite uťi possis, eť prolem, si guam
suscepisti vel suscipies, legitimam declaro.

K dispensi od následků cizoložstva, jehož dopustil se je
den z manželů s osobou druhému manželu v 1. neb 2. stupni

*) V nepravidelnost upadá, kdo, věda se býti. cénsurou stížena, při
jímá vyšší posvěcení anebo již přijaté vykonává; takovému nejen rozřešení
z censury (excommunicatio, suspensio), ale také dispense od ne pravidelnosti
třeba jest.
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příbuznou (affinitas superveniens) a od následků prostého slibu
čistoty za svobodna učiněného, před manželstvím však nepro
minutého, lze užiti formy: Insuper in. affimitate superve
miente primi (neb secundi) gradus, proventente ex copula ilhcita
a te habita cum sorore mulieris (cum fratre viri) — aneb: (n
voto simplici castitatis, guod emisisti, — uť in maťtrimonio rema
mere et debitum conjugale exigere possis.

Po udělených dispensich říká se jako jindy po absoluci
ze hřichů: Passio Domini atd

Uděluje-li se dispense pro vniterný obor kromě zpovědi,
uživá se formy jako ve zpovědi; poněvadž tu není absoluce
ze hříchů, neříká obecné zpovědi, komu se dispense uděluje,
vždy ale předchází ahsolutio a censuris.

4. Podminky, bez kterých nemůže kajicník platně a hodně
dosíci rozřešení z pokut církevních aneb dispense, jsou
v podstatě ty, s kterými se dosahuje hříchův odpuštěni, a tedy:
a) pravá kajicnost; b) odklizení podnětu a přiležitosti k opět
nému pádu ve hřích, pro který jej stihly právní následky;
c) dostiučinění podle zákonů církevních, ochotné přijetí spasi
telného a přiměřeného pokání a věrné naplnění všeho, což pře
depsáno listinou, kterouž se zpovědníkovi zmocnění uděluje.
Děje-h se rozřešováná © censur pro vnější obor, skládá vinný
přísahu, že se podrobi rozkazům cirkve, kteréž mu v této pří
čině dány budou a zvláště, že budoucně již neprovini se proti
kánonu neb dekretu, pro jehož porušení byl upadl v censuru.

4. Členům III. řádu sv. Františka může každý zpovědník
po absoluci zo hříchů ještě uděliti generální, absoluce s plno=
mocnými odpustky, zpovidají-li se v některý ze dni násle
dujicich: hod boží vánoční velikonoční a svatodušní, svátek
srdce Ježíšova, neposkv. početí P. Marie, sv. Josefa, jizev sv.
Františka (17. záři), sv. Ludvíka (25. srpna), sv. Alžběty (19.
listopadu) **).

Forma požehnání toho jest: „Dominus noster Jesus Chri
stus, gui beato Petro apostolo dedit potestatem ligandi atgue

*) Dispense od překážek a závad manželských udělují se (oznamují se)
kromě zpovědi, zní-li reskript v ten smysl, že papež nebo biskup sámdis
pensuje; udělují se ve zpovědi, pakli reskript vedle znění svého jest „man
datum dispensationis in forma commissoria.“

**) Konst. Lva XIII. ze dne 3.května 1883. Srovn. Beringer L.c. str. 307.
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solvendi, ille te absolvat ab omni vinculo delictorum, ut habeas
vitam aeternam et vlvas in saecula saeculorum. Amen.

Per sacratissimam passlonem et mortem Domini nostri
Jesu Christi, vrecibus et meritis beatissimae semper Virginis
Mariae, beatorum apostolorum Petri et Pauli, beati patris nostri
Francisci et omnium ŠSanotorum,auctoritate a summis Pontifi
cibus mihi concessa, plenariam indulgentiam omnium pecca
torum tuorum tibi impertior. In nomine Patris + et Filii et
Spiritus sancti. Amen.

Za zvláštnich okolnosti lze uživati této krátké formule:
„Auctoritate a summis Pontificibus mihi concessa plena

riam omnium peccatorum tuorum indulgentiamtibi impertior
in nomine

Doba k udělování (absoluce) této trvá od rána předchá
zejiciho dne až do slunce západu v den samý.

IT.Odklad svátostného rozřešeni.

1. Jako jest povinen zpovědník uděliti rozřešení prostého,
může-li s důvodem souditi o kajicnikově schopnosti a hodnosti,
neuděliti pak či odepřiti, patrna-li neschopnost nebo nehodnostť
kajicnika: podobně odročuje neb odkládá rozřešení, zůstává-li
po všem jeho vynasnažení“) důvodná pochybnost o kajicnikově
schopnosti neb hodnosti (disposici), a není-li zároveň důvodu
vážného, pro kterýž by rozřešení, podmíněné aspoň, přece
dáti slušelo.

Odklad a odepření absoluce neni jedno. Odepření zajisté
znamená tolik, co určité vyjádření zpovědníkovo, že mravní
stav a smýšlení penitenta nedovoluje dáti rozřešení. Odklad
jest vyjádření duchovního soudce, že hotov jest rozřešiti ka
jicnika až tento vykoná některé věci, jimiž by všeliká po
chybnost o jeho disposici odklizena byla anebo se objevila
větši jistota pravého polepšení.

Moralisté věku 16. a 17. mluví častěji o potřebě odkladu,
nežli bohoslovci starší; zejména jej uvádějí mezi prostředky
ku polepšení navyklých a zpětilých, tvrdice o něm, že dobře
slouží k tomu, aby penitent vyrušen byl z mravni ospalosti a
netečnosti, a za potřebný jej kladouce ve dvou případech:

*) Viz str. 319. a 321.
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u) Zůstává li důvodná pochybnosť o kajicnikově disposici, d) u
znává-li zpovědník, že by odklad prospěl kajicníku slabě di
sponovanému ke zvýšení disposice a k opravdovějšímu boji
prou hřichu.

O pravosti těchto dvou zásad nelze pochybovati; avšak
aby zpovědník neuchýlil se od pravé cesty a neprovinilse od
kladem proti spravedlnosti aneb opatrnosti, jest mu aro
vati se neoprávněné přísnosti v soudu o disposici, a dobře uvá
žiti, jaký následek asi by měl odklad při určiťtémpemitentovi.

Stran soudu o disposici plati pravidlo: Nikoli třeba neni,
aby zpovědník přesvědčen byl, že kajicník nezhřeši zase, ale
postačuje, lze-li s důvodem za to miti, že penitent nyní upřim
nou vůli má, polepšiti se a ke hřichům posavádním se ne
navrátiti.

Odklad absoluce snadno může jmenovitě v našich dobách
náboženské vlažnosti spůsobiti, že penitent ve hřišich se za
tvrdi, ke zpovědi se nenavráti, kněžstvo i samo náboženství
sobě v nenávist vezme*“). Důvod tento zrazuje od rigorismu
ve případech, kdy nenutí všecky okolnosti k důvodnému po
chybování o disposici, ale odklad jen za prospěšný se považuje,
aby slabě disponovaný podnicen byl ku vroucnější lítosti, k pe
vnějšímu předsovzeti, vůbec ku větši opravdovosti ve všem
životě svém**),

A zase i ten důvod nic nemůže platiti, nenalézá-li zpo
vědník rozumného důvodu, aby nynější disposici penitenta za
postačitelnou míti mohl; tu zajisté nemůže s dobrým svědomím
rozřešiti, třeba by na jisto věděl, že penitent podrážděn anebo
snad až od zpovědi odvrácen bude; rozřešením neplatným zajisté
by kajicníkovi neprospěl, svoje svědomí pak by hříchem obtižil.

2. Má-li zpovědník činiti s člověkem. o jehož disposici po
chybuje, nespravedlivě by jednal, propustil-li by jej ihned bez
absoluce. Uřad jeho zajisté ukládá mu za povinnosť, vyšetřiti
mravný stav kajicnikův a zkusiti všech prostředků vhodných,
aby disposici v kajicnikovi vzbudil anébo zvýšil tolik, že by
S jistotou mohla se pokládati za dostatečnou. A když by po

*) Dieulin, Le bon curé II. chap. 1. Refus de V'absolution. Lehmkuhl,
Comp. th. mor. n. 869.

**) Srovn. S. Alphon. mor. I. 6. m. 459. 461. Homo apostol. tr. 16.
c. 6. n. 117.
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veškerém vynasnažení svém ještě pochyboval o disposici ka
jicnikově, tu teprve přikročuje k odročení absoluce.

Aby pak tento spasitelný prostředek mateřské kázně cír
kevní skutečně prospěl kajicnikovi, přemnoho a skoro všecko
záleži na epůsobu, jakým ho učivá zpovědník.

Vhodný způsob asi tento jest: Shledává-li zpovědník, že kajicní
kovi pro disposici pochybnou třeba bude rozřešení odložiti, neoznamuje
mu toho ihned a přímo, ale mluví nejprve o velikosti a trestuhodnosti
jeho hříchův a přivádí jej k poznání, jak velice by se báti měl spra
vedlnosti boží. (Mluví podobně, jako praveno výše o poučování ne
disponovaných na s.r. 321.) Potom se ho táže, zdali v tomto stavu
svém ještě déle trvati míní, a když byl penitent k otázce tó záporně
odpověděl, táže se dále, upřímně-li mu jde od srdce úmysl, nehřešiti
více a již opravdu počíti s napravením života. Když pak penitent od
povídá, že opravdu míní polepšiti se, chválí zpovědník úmysl tento a
slovy laskavými ujišťuje ho, že mu ve šťastném provedení úmyslu spa
sitelného chce otcovsky pomáhati, a potom dále vykládá, že kajicník
najisto ujde nebezpečenství spásy a dosáhne vzácného pokoje v srdci,
jest-li ochoten všecko vykonati, co mu ve jménu božím nařízeno bude.
Nejprvnější a nejvíce potřebná věc pak že nyní jest, aby upřímný úmysl
svůj některými skutky osvědčil a prostředků k žádoucímu cíli vedoucích
pilně užíval. Takové pak prostředky a kající skutky udává mu jasně
i určitě a bned otazuje se, ochoten-li jest a bude-li mu možná všecko
to vykonati. — Ukazuje-li kajicník ochotu podrobiti se všemu a vy
konati všecko, dí se mu dále, že po vykonání toho všeho teprve zji
štěno bude. zdali hoden jest přijmouti svátost pokání a oltářní ke cti
boží a svému spasení. A protož dokud by toho všeho nevykonal, ne
může obdržeti rozřešení a přistoupiti dnes již ke stolu Páně; nikomu
zajisté, ani jemu samémn nelze za to míti, že by v nebi potvrzeno
bylo svátostné rozřešení a že by sobě nejedl odsouzení na místě spasení.
Potom napomíná jej a vzbuzuje opětně, aby prostředků polepšení svého
pilně užíval, před Bohem se upřímně kál, za milosť boží důvěrně prosil
a v jistý čas, jejž ihned určitě ustanovuje, s myslí kajicnou se navrátil;
potom že bude od andělův i zpovědníka s velikou radostí uvítán a do
sáhne rozřešení platného, z něhož se radovati bude v bodinu smrti a
za něž Boha velebiti bude na věčnosti. — Uznává-li zpovědník, že by
kajicníku takovému nevyhnutelně třeba bylo generální zpovědi, slouží
také příprava k ní a blízká její doba za důvod, aby přesvědčen byl
kajicník, že dnes rozřešen býti nemůže.

Podvoluje-li se kajicnák takovému rozhodnuti poslušně,
vzbuzuje ho zpovědník ještě, aby v určitý čas jistě přišel a
upozorňuje ho, že by mu třeba bylo v budouci zpovědi dnešní
zpověď opakovatl a vše, co se při ni dálo, vypravovati, když
by ji konal u zpovědníka jiného. Na konec připomíná mu ještě,
že mu dáno bude požehnání na mistě rozřešení odloženého;
nevzdělanému a velmi prostému ještě jednou se opakuje, že
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dnes ku sv. přijímáni nemůže jíti. — Nechce-li se kajicník po
drobiti, ale za rozřešení opět a opět žádá, vynasnažuje se zpo
vědník poučiti a přesvědčiti ho, že nikoli se tak neděje z pouhé
libovůle, nýbrž jen proto, aby spasení jeho bylo náležitě opatřeno;
nebo při takovém duchovním stavu, v jakém on se nalézá, a
v těch okolnostech, v kterých žije, vzmáhá se každým dnem víc
a více nebezpečenství hřichů a nijak pomysliti nelze, aby svátosti
mohl přijmouti s užitkem a jinak, něžli k těžkému odpovídání
a soudu svému. Také se mu dává tklivými slovy na uváženou,
kterak by se osměliti mohl, aby v tomto stavu svém přijal tělo
Páně, nemoha ničím dokázati, že umi a chce bojovati proti po
kušení a hříchu, že opravdová litosť již obměkčila srdce jeho
a že úmyslové dobři, o kterých nyni ujišťuje, nezůstanou zase
tak nesplněni, jako zůstávali až posud — Nechce-li se ještě
podrobiti a doléhá ustavičně, abý mu rozřešení dáno bylo,
rozhodně vyslovuje zpovědník, že rozřešení uděliti nemůže a
neuděli, poněvadž nemůže svátostí rozdávati jinak, nežli dle
ustanovení Kristova a poněvadž bude počet vydávati z vla
dařství svého. A kdyby přece učiniti chtěl po žádosti kajicní
kově, nic by tomuto neprospělo a zpovědník na darmo by obtižil
svědomí své; skutečně-li kajicník jest dobré vůle a opravdu
skreoušený, nechat dokáže toho poslušnosti, kteráž jest milá
Bohu nade všecky oběti, a nejjistější cesta ku spáse. Potom
dává požehnání a již odvraci se.

3. Doba, na kterou se roezřešení odkládá, vyměřuje se kaž
dému podle mravného stavu jeho, podle povahy hříchů, podle
častějšího neb řidšího pádu a také podle toho, kdy může ka
jicnik opět přijiti. Za nejjistější pravidlo plati v této příčině:
Rozřešení budiž odloženo ma dobu takovou, če by zaťím skutečné

polepšení kajicníkovo se osvědčilo, jemu pak ami zbytečná obtíž
ami jaká duchovní škoda odtud nepošla. Polepšením, ježto se za
tu dobu osvěděiti má, nemíní se polepšení úplné a dokonalé;
postačuje zajisté polepšení opravdu a upřímně začaté, ježto se
patrnými skutky jeví, a jmenovitě, že se kajicník nedopustil
toho hřichu, pro který jemu zvláště odloženo bylo rozřešeni,
A protož při odkladu absoluce nevyhnutelně třeba jest ustano
vit dobu takovou, v které se kajicnik posaváde dopouštěl
toho hříchu vícekrát aneb aspoň jednou, ovšem zůstávají-li po
měry a okolnosti, jakž byly prve. Jde-li zároveň aneb pouze
o vyplnění jistých závazků, vyměřuje se doba odkladu tak,
aby vyplnění bylo za ten čas možno. Tak n. př. kdo v blízké
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příležitosti hřešil jednou za měsíc, tomu se aspoň na 6 neděl
odporuje; kdo vicekráte za týden, u toho dvě až tři neděle
postačují; jde-li o hříchy, které pocházejí z vniterné křehkosti,
jako jest samoprzeň, může kajicnik již za týden dostatečně
osvěděiti, že svou náruživost přemáhá vytrvale; komu se od
kládá rozřešení pro dobrovolnou přiležitosť blízkou a nehle
danou, tomu se rozřešení dáti může hned, jak ji odklidil. —
Kdyby se pak za dobu odkladu byla nenahodila přiležitosť
a odnikud nepřišel podnět ku hříchu, svědčí o vniterném po
lepšení kajicnikově horlivosť a svědomitost v užívání prostředků
jemu předepsaných a v bojování proti vniterným hnutím a
pokušením.

4. Navrátil-li se kajicnik bez absoluce propuštěný v ustano
venou dobu, vyjadřuje zpovědnik, buďto ještě před vyznáním
hřichů od té doby spáchaných anebo až po něm, pochvalu po
slušnosti a křesťanské pokoře jeho a potom zkoumá, kterak
bylo za ten čas uživáno nařizených prostředků a kterak se
vůbec zachoval kajicnik. Pakli tento ještě nyní nemá dosta
tečné spůsobilosti, aby rozřešení obdržeti mohl, vzbuzuje ho
k vytrvalosti v boji a vuživání vhodných prostředkův, a shle
dává-li potřebu toho, předpisuje mu prostředky mocnější; aby
ho nějak potěšil a povzbudil, odkládá mu rozřešení na dobu
kratší, nežli po prve byla. — Shbledává-lipak, že o kajicnikově
disposici pochybovati nelze, projevuje nad polepšením jeho
upřimnou radosť a potom nařizuje dilem a dilem radí skutky,
kteréž by k dokonalému napra7ení penitenta vedly a v životě
novém jej utvrdily.

Aby kajicník, navrátil-li se po uplynulé době odkladu
k témuž zpovědníku, kromě vyznání hříchů za tu dobu spá
chaných, také ještě opakoval tu zpověď, v kteréž nedosáhl
rozřešení, bylo by třeba, jen když by se zpovědník nemohl již
rozpomenouti na tehdejší jeho hřichy, závazky a mravný stav.

Přichází-li kajicník, jemuž absoluce odročena byla, ke
zpovědníku jinému, aby od něho byl rozřešen, opakuje zpověď,
po které byl rozřešeni nedosáhl. Zpovědník nakládá s ním roz
dilně podle toho, jakž přichází buďto hned po zpovědi aneb
až když doba odkladu již uplynula. — Přichází-lt hmedpo
zpovědi, uvažuje zpovědník po dokonaném jeho vyznání, dosta

tečné-li se nacházejí důvody k odkladu absoluce. Seznává-li,
že odklad jest oprávněn, přesvědčuje kajicnika, že nezbývá leč
podrobiti se. Vysvítá-li však, že předešlý zpovědník se omýlil
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anebo zásadami škodlivého rigorismu sveden byl k nenáležité
přísnosti: žádá toho šetrnosť a úcta ku kněžství 1 ku svátosti
pokání, aby se kajicníku řeklo, že jen z dobrého úmyslu tak
ustanoveno bylo a že by sobě byl velikou zásluhu pro svoji
poslušnost a pokoru zjednal, kdyby se rozsudku zpovědnikovu
byl podrobil. Poněvadž ale dobrého úmyslu toho také jinak
dosíci lze, dovoluje cirkev svatá voliti cestu méně obtížnou,
aby kajici člověk milosti boží dosáhnul a hřichy svoje na
pravil. Potom ukládá, co za potřebné iužitečné uznává, a udě
luje rozřešení.

Přicházi-li kajicnik až po uplynulé době odkladu, táže
se zpovědník o přičinu, pro kterou nenavrátil se k tomu, kdož
byl absoluci odročil; taktéž otazuje se, jaké prostředky k po
lepšení života a které skutky kajicné byly penitentovi uloženy,
kterak se v tom všem zachoval. Ostatně nakládá s nim, jako
vyloženo jest výše o kajicniku, kterýž se v určitou dobu na
vrátil k předešlému zpovědníku.

5. Podobně jako s kajicniky pochybně disponovanými
zachází se i s těmi, o kterých seznáno, že mijak mejsou abso
luce hodni. I při těchto se přičiňuje zpovědník, aby probudil
v jejich srdci lítost a pevný úmysl, spoléhaje, že slovo boží
nesnadno kdy nazmar vycházi; u lidi zatvrzelých a ve hřichu
ponořených nejprve aspoň nepokoj spůsobí, a tento bývá po
čátek bázně spasitelné, ktera ku pokání cestu razí. Nepodařilo-li
se již ve zpovědnici hnouti nekajicím tolik, aby se na něm
ukázaly známky disposice, di jemu konečně zpovědník, že neni
spůsobilý ku přijetí svátostné milosti a že nespůsobilý zůstane,
dokud by nezměnil života svého. I takovému radi se, co by
mu činiti bylo, aby se náležitě připravený a hřichův odpuštění
hodný navrátiti mohl ke zpovědníiku,který vždy ochoten bude
pomáhati mu, aby se konečně smířil s Bohem svým.

G. Poněvadž jenom zřídka jest možná odložiti rozřešení
těm disponovaným Kajicnikům, kterým by jistě na užitek bylo,
přičiňuje se zpovědník, aby jiným způsobem učinil na ně mocný
dojem, kterýž by podobné ovoce nesl, jako sám odklad. Na
ten cil a konec oznamuje po dokonaném vyznání jejich, že
jim nemůže uděliti rozřešení, poněvadž veškerý jejich posa
vádní život ukazuje velmi skrovnou dbalost o spasení duše a
ziskání křesťanských cnosti, velmi nepatrnou bázeň hříchu,
všelikého nebezpečenství jeho a všeliké příležitosti k němu.
Kde tolik vlažnosti a nedbalosti se nalézá a spasitelné bázně



301

pozorovati nelze, tu také lásky k Bohu není, a kde tato schází
anebo velice skrovna jest, tu nedostává se náležité přípravy
ke zpovědi a sv. přijimání, tu nebývá dostatečné litosti nad
hřichy ani opravdového úmyslu, polepšiti života svého. Pro
tyto příčiny neprospivá člověku ani rozřešení ani sv. přijímání,
ano zvětšuje vinu jeho a nebezpečenství věčného zahynuti. Za
určitý čas (který se ihned udává) bude kajicnikovi možno
skutkem dokázati, opravdu-li kajicný jest a se polepšiti chce;
a proto dnes odejde bez rozřešení a nepřistoupi ke stolu Páně.
— Když pak penitent prosi, aby mu rozřešení uděleno bylo,
může zpovědník ještě znova ukazovati, že by kajicnikovi lépe
prospělo, aby bez absoluce odešel; k opětným prosbám dí ko
nečně, že mu rozřešení dá, a) bude-li svědomitě užívati pro
středků, ježto se mu podrobně předpisují, konati uložené po
kání a. varovati se všelikého podnětu ke hříchu; 5) půjde li
za krátký čas, který se také ihned určitě udává, ke sv. zpo
vědi; kde pak by koli zpověď konal, bude povinen, zpraviti
zpovědnika o tom, že zpověď ta jemu za pokání uložena byla.
— Slibuje-li kajicnik ochotně, že tomu všemu se podrobí, udělí
se mu rozřešení. Lze-li věc tak provésti, aby kajicnik od
nikoho nebyl pozorován, bývá prospěšnotakovýmto kajicnikům
nařiditi, aby za čtvrt nebo půl hodiny ve chrámě se modlili a
potom zase k zpovědnici se navrátili pro absoluci.

8 103. Úloha i povinnosti zpovědníka po vykonané práci.

Po vykonaném dile ve zpovědnici sluši knězi, aby Bohu
svou práci poručil, za božskou pomoc děkoval, za kajicniky se
modlil a netoliko hned, dovoluje-li prázdeň, ale vůbec častěji
vzpomínal, přemýšlel a zkoumal o svém úřadování zpověd
nickém. Nejednou shledá, že u věcech důležitých pochybil aneb
dosti neučinil, a tu jest mu se od chyby učiti, kterak by bu
doucně lépe na pozoru se měl a svoji spůsobilosť k úřadu tolik
vážnému rozmáhal.

1. Přemýšlení a zkoumání toto ke všem stránkám úřadu
zpovědnického se obrací a vždy sobě obírá případy určité, kon
kretné. Obyčejně dosti živě zůstává zpovědníku v paměti zpověď
a veškeré chování kajicníků, při kterých pastýřská horlivost a
moudrost největší úlohu měla pro mnohé a těžké viny jejich,
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pro nedostatečnou aneb pochybnou disposici, pro veliké závazky ze
hříchu povstalé; podobně snadno si v paměti obnovi zpověď
a duchovní stav lidi často se zpovidajících anebo také těch,
na kterých věci neobyčejné anebo vůbec řidší shledány byly.
V pokojné chvíli rozpominá se tedy zpovědník a rozvažuje,
kterak dostál povinnostem svým a jak posloužil potřebám ur
čitých kajicniků. Jmenovitě pak přemýšlí a uvažuje, jaké po
hnutky na srdce kladli aby hnul nekajicím, zatvrzelým, lehko
myslným člověkem; dobře-li poučil o závazcích kajicnikových;
uložil-li pokání přiměřené a spasitelné, předepsal-li prostředky
dosti vhodné, aby se jimi kajicník napravil, pokušeni přemáhal,
nového pádu se uchránil. Velice pilně rozvažuje, zdali v ně
kterých kusech pochybil, že snad neopatrné otázky kladl, na
některé důležité věci ani se neoptal anebo se tázal na takové,
na kteréž ani neslušelo aneb aspoň zbytečno bylo tázati se;
zdali zavázal kajicnika k povinnostem, ku kterým neměl, aneb
opomenul oznámiti a uložiti mu povinnosti, kterých na něm
zákon boží neb církevní žádá. — Takovéto přemýšlení o vlastní
práci jest výborná škola všem zpovědníkům, kteří ve studiich
neochabuji a toho upřimně žádostivi jsou, aby jim přibývaio
spůsobilosti k úřadu jejich. Praktická tato škola, za řiditelku
majic theorii v duchu církevním a pravou lásku k Bohu 1bliž
nimu, jest obrana nejlepši, aby zpovědník ani nerozumně a ne
spravedlivě přisný nebyl, ani vážnosti a svatosti zákona kře
stanského neubližoval volnosti neoprávněnou.

2. Ne vůbec a vždycky postačuje, aby zpovědník poznal
chyby a omyly, kterých se dopustil ve zpovědnici, a dle po
znání toho aby sám sebe opravoval i zdokonaloval; mnohdy
povinen jest napraviti chybu neb omyl, když pro ně kajicnák
utrpěl duchovná škodu neb určité zákony spravedlnosti porušeny
byly. Tak jmenovitě povinen jest napraviti chybu neb omyl,
spůsobena-li jest jimi neůplnosť vyznání kajicnikova, neplatnost
svátosti (absoluce) a nevykonání náhrady, ku které kajicnik za
vázán jest.

Chyby a omyly napravuji se buďto ve zpovědi pozdější
aneb kromě zpovědi. Pověděti kajicnikovi při opětné zpovědi
o chybě neb omylu, ježto se přihodily, volno jest vždycky;
kromě zpovědi však nesluší nijak, aby zpovědník mluvil s ka
Jicnikem o předešlé zpovědi jeho, leč by prve požádal za do
volení jeho a tento i svolil*). A ještě plati pravidlo, že zpo

*) Viz str. 270.
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vědník ani za dovolení takové žádati nesmí k vůli napravení
chyb, když by jistá nebo velmi podobná věc byla, že by se
kajicník urazil anebo rozmrzel; tu zajisté čekati náleži, až by
se v budouci zpovědi kajicnikově nahodila přiležitost k potřeb
nému napravení.

a) Chybil-li zpovědník u věcech k platnému rozdávání a
přijetl svátosti náležejících, sluši rozeznávati, stala-li se chyba
bez jeho vimy nebo s jeho vinou. Stala-li se bez vímy jeho, na
př. že zapomněl uděliti rozřešeni, zavazuje ho láska, aby to
kajicniku připomenul; když by pak připomenutí a napravení
chyby nebylo jinak možno, nežli s velikou ujmou cti a dobrého
jména jeho, byl by k němu přisnš povinen pouze, jest-li sám
farářem toho kajicnika nebo tento se nalézá v nebezpečenství
smrti. Byl-li ale zatím znova se zpovidal anebo po té zpovědi,
kdež chybeno bylo, již velebnou svátost přijal, nebyl by zpo
vědník vázán. Stala- se chyba s těžkou vinou zpovědníka,
váže ho spravedlnosť, aby chybu neb omyl dle možnosti na
pravil, jaké by mu koli obtiže proto bylo podstoupiti; jmeno
vitě vázala by ho tato přísná povinnosť, pakli kajicnika ne
poučil, že blízkou přiležitosť odkliditi povinen jest, a jeho
nenapomenul, aby tak učinil. Byl-li kajicnik zatim jinde u zpo
vědi, nežli by se nahodila přiležitosť k napraveni, nebo neni-li
kajicník tolik nevědomý, že by mu mohlo neznámo býti, co činiti
neb opustiti jest povinen, neváže zpovědníka povinnosť tolik
přisně

Týká-li se chyba neb obmeškání pouze úplnosti, a tedy
obmeškal-li zpovědník tázati se na počet i tvar hříchu a jiné
podstatně důležité věci, není povinen, aby tu chybu napravoval
kromě zpovědi.

b) Pakli zpovědník buďto ze zlé vůle nebo z nevědomosti
zaviněné sprostil kajicníka povinnosti k restituci nebo jej ne
náležitě k ni zavázal, povinen jest chybu opraviti nebo sám
náhradu na místě kajicníka nebo kajicníkovi dáti. — Stalo
se tak z nevědomosti nezaviněné, pouze proto, že zapomněl
anebo zásady dobře obrátiti na určitý případ nedovedl, neni
povinen připomínati to kajicnikovi kromě zpovědi, mohl-li by
jen s velikými obtížemi připomenouti; mohlo-li pak by se při
pomenuti kromě zpovědi bez velikých obtiži státi nebo ve zpo
vědi, byl by zpovědník sám k restituci zavázán, když by ka

Skočdopole, PastorálkaII. 23
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jicníka neupomenul na povinnost jeho*). Ovšem i tuto nemálo
na váhu padá, sám-li kajicnik dobře vi, k čemu zavázán jest.

Článek 6. Kajicníci vedle zvláštních poměrů a potřeb.

$ 104, Ditky.

S dětmi náleži zacházeti laskavě, mirně a velmi trpělivě,
aby nebyly odstrašeny a nechuti ke zpovědi naplněny; netrpě
livé a nevrlé zakřiknuti, nelaskavé a přísné pokárání, třeba
ještě před vlastní zpovědí a pro některé nezbednosti, na př.
pro šeptání, nedočkavosť, nepokoj atd. se stalo, může snadno
miti za následek, že ditky z bázně hříchy zatajuji a neupřimně
se zpovidají; mnohem škodlivěji ovšem působila by nevlidnosť,
nevrlost a prchlivosť ve zpovědnici samé. Otcovská laskavost
a mateřská trpělivost pak velice podporuje ditky, aby podle
neličené, upřímné víry své, že Bohu se vyznávají, také sku
tečně jednaly a s dětinnou prostotou chyby a poklésky své
pověděly. Ačkoli úcta, kterou svátostem dlužen jest, vždycky
zavazuje zpovědníka, aby důstojně a vážně mluvil 1 jednal ve
zpovědi, třeba jest toho nejvíce při dětských zpovědech; neboť
úcta jejich a vážnost ke zpovědi bude v té míře se rozmáhati
a utvrzovati, v kteréž ji na zpovědníku samém znamenají. —
Laskavé a důstojné chování zpovědníkovo jistotně v mnohém
ditěti vzbudí a utvrdí náklonnost a ochotnosť ke zpovidání; a
naopak může se jeho přisnosti nenáležitou, nevrlosti, netrpěli
vosti a neuctivostí ve mnohém útlém srdci zakořeniti ke svá
tosti pokání nechuť, jejiž následek bude, že dítě přestane zpověď
konati, jakmile již nebude k tomu přidržováno, nebo že bůde
se 1 v dospělém věku zpovidati nerado, bez náležitě uctivosti
a připravy.

Cokoli k podstatě svátosti této náleží, čeho dobrý řád,
slušná kázeň a vnější pobožnosť na přijimatelich žádá, na to
všecko třeba jest velice dbáti a ditky k tomu přidržovati,
o tom poučovati; pro nedospělý rozum jejich, obyčejnou u nich
plachosť a nerozvážlivost nelze spoléhati se, že samy dobře vy
konají, čeho třeba jest a co sluší.

*) St. Alph. Prax. Conf. n. 116. Theol. moral lib.6. n. 619—622. Můller
theol. mor. II. $ 142. n. 3.
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Zpovědník nechávej ditek vyznávati se z hřichův a nijak
nepřerušuj zpovědi jejich. Zajiká-li se nebo mate ditko a dále
pokračovati nemůže, vybizi je zpovědník laskavě, aby se ne
bálo, aby sobě vzpomenulo, pokojně a beze strachu povidalo,
co mu přicházi na paměť. A poněvadž ditky, ač-li dobře byly
ve škole připraveny, obyčejně pořádkem desatera božího se
zpovidaji, pomáhá nesnázim paměti jejich tak, že di na př.:
Až posud vyznával jsi hříchy proti čtvrtému přikázani; po
něm přijde páté, pověz, kterak jsi se prohřešil proti 5. při
kázani.

Když ditě dokonalo své vyznání, klade mu zpovědník
některé otázky o jednotlivých přikázaních. Zvláštní opatrnosti
třeba jest u 6. a €. přikázaní, aby snad otázkami zpovědníka ne
byl někdo z maličkých pohoršen a na věci uveden, o kterých
posud nevěděl. Stran věci proti čistotě táže se zpovědník:
Dival jsi se na věci nečisté na sobě? na jiných? na obrazech ?
na zdech popsaných? Dival jsi se dlouho? Libilo se ti to?
Četl jsi nějakou knižku nebo písničku ošklivou? Poslouchal jsi
rád nečisté řeči? písně? Bývaš také se divati na muzikách?
Mluvil jsi nečisté řeči? Zpíval jsi nestydaté pisně? Psal jsi po
zdech něco nečistého? na papíře nebo jinde? Sahal jsi sobě po
těle, kdež nesluší se? Sahal jsi tak po jiných? Byl to chlapec?
děvče? Nechal jsi jiné sahati na sebe nečistě? Kde to bylo?
Sahal jsi sobě na tělo pokaždé za nějakou chvili, pro zalíbení
své? — Tyto nebo podobné otázky nekladou se každému ditěti,
ale jen když podle vyznání, povahy, vnějších poměrů jeho dů
vodné podezření jest, že ditě vinno. Dětí venkovských, které
dobytek pásaji, leckdy třeba jest otázati se, zdali na pastvě
nebo ve chlévě něco neslušného činily. Jest-li dítě vinno, po
rozumi obecné otázce, a není-li, nebude pohoršeno. — Vyzná
vají-li se dítky samy z něčeho proti čistotě a stydlivosti, dobře
bývá otazovati se, co byly učinily nebo mluvily; některé ditky
dobře vychované a před nákazou ve společnosti se zlými chrá
něné slovem „nestydaté“, „nečisté“ označují poklésky jiné nebo

6i věci, ježto ani nejsou hřích.
Podobně s opatrnosti kladou se otázky o 7. přikázaní;

obyčejně bylo by neprozřetelno tázati se určitě, zdali ditě ro
dičům penize béře; nejprv zajisté o tom vůbec otazuje se, zdali
někomu něco pokazilo, zdali některou cizi věc nalezlo a na
vrátilo, zdali někomu co vzalo a co to bylo, zdali rodičům
tajně bralo, co a kolikráte. — Vyznávají-li se z podobných
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věci, vyšetřuje zpovědník také, co s věcí odcizenou, a jmenovitě
s penězi, dělaly.

Pozoruje-li zpovědník, že ditě k otázkám vůbec a jmeno
vitě k otázkám o 6. a €. přikázaní zdráhavě odpovídá, se za
jiká, rozpačitost jeví, nebo jinými způsoby podezření vzbuzuje,
že snad vinno jest věcmi, kteréž vyjeviti se bojí a stydi, do
mlouvá jemu laskavě, aby před Bohem upřímně povědělo vše
cko, čeho si vědomo jest; že ničeho se báti nemá, že anděla
strážného i zpovědníka potěší, upřímně-li a pravdivě se vyzná,
že by velikého hříchu se dopustilo, když by zamlčelo některé
hříchy. Shledal-li dítě za vinné, nikdy neopomijej tázati se,
kterak na ty věci a k tomu hříchu přišlo, zdali samo od sebe
nebo svedeno byvši od jiných, a zdali k tomu samo také svá
dělo jiné děti; a skutečně-li tomu tak, že dítě od jiných sve
deno bylo nebo samo jiné svedlo, ukládá se mu za povinnost,
aby jim povědělo, že ten skutek velice hříšný jest a že po
vinny jsou ve zpovědi se upřímně vyznati. Leckdy třeba bude
ditkám svedeným uložiti za povinnosť, aby o svůdci pověděly
rodičům, učiteli, vůbec kdo by zabrániti mohl. — Pakli dů
vody velmi vážné vedou k podezření, že ditě vinno jest, dobře
bývá ještě po záporné odpovědi znova se tázati na počet, ko
likráte hřích spáchán byl a pojmouti v otázku hned určitý
počet hříchů.

Po doplnění zpovědi otázkami davá zpovědník nedlouhá
naučení a napomenutí, kterých potřebují a která by prospěla
k upevnění a posilnění smyslu křesťanského. Vůbec dbá zpo
vědnik, aby poučným a vzbuzovacím slovem svým a) ošklivosť
hříchu těžkého a bázeň následků jeho, bázeň smrti ve hřišich,
soudu a věčného zahynutí vštěpoval; b) aby jim cnosť a bohu
milý život líčil slovy lahodnýmia prostými, předkládaje, kterak
libezna jest i snadna, kterak ozdobuje člověka, kterak blaži,
Boha člověku milostivého činí, pokojem srdce naplňuje, ve
strastech těší a sílí, na věčnosti pak neskončenou blaženost jistě
nám zjednává; c) aby je zvláště vzbuzoval ke cnostem na věk
a stav jejich náležitým: k poslušnosti, upřímnosti a pravdo
mluvnosti, svornosti, přivětivosti a úslužnosti, k modlitbě ná
božné a uctivosti ve chrámu Páně, k počestnosti a stydlivosti
při vstávání, léhání a vůbec na všech mistech, k vystřihání se
zlých společnikův. Ukazuje na určitou slabost anebo zlou ná
klonnosť, kterou na jednotlivých pozoruje, napominá, aby ji
zvlášť pilně přemáhaly; předkládá, které chyby a hříchy z té
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jejich náklonnosti neb navyklosti nejčastěji pocházejí. Také
prostředky udati třeba jest, kterými by se uchrániti mohly
chyb až posud častěji páchaných, přemoci čelnou náklonnost,
odolati pokušením a nebezpečenstvím, která snad vedla je k ji
stým hřichům anebo snadno vésti mohou. Ž prostředků tako
vých nad jiné jsou důležity pobožnosti k pacholeti Ježíšovi,
andělu strážnému, Matce boží a svatému patronu. Ditky zajisté
mnohdy velmi svědomitě a pilně konaji, k čemu jim zpovědník
radil a co jim za věc Bohu milou a duši jejich velice pro
spěšnou schválil; timto způsobem navykaji pobožnostem, kte
rými se mladistvá mysl na uzdě drží a pevné základy zbožného
smýšlení se utvrzuji.

Na nejdůležitější čásť svátosti pokání, na líťtosťa pravý
úmysl, dbá dobrý zpovědník nejpilněji; tuto zajisté potřebují
děti pomoci jeho 'u miře mnohem větši, nežli v ostatnich kusech
pokání.

Aby lítosť a úmysl posiloval i vzbuzoval, může asi takto mluviti:
Miluješ-li Boha, kterýž tvůj Pán i Otec jest, tolik velebný a tolikdobrotivý?© BůhOtectěstvořil,BůhSyntěnakříživykoupil,Duch
svatý tě posvětil. Avšak pozoruj, milé dítě, kterak málo miluješ Boha
opravdu, n+boť urazil jsi jej hříchy svými a velice jsi jej rozhněval, že
jsi (tuto jmenuje zpovědník některé čelnější provinění jeho). Zdaž ublížil
tobě milý Bůh, že mu málo radosti děláš a jej zarmucuješ? Vzpomínáš-li,
že jsi pekla zasloužil za urážky, které jsi učinil Bohu? Pomysli sobě,
že bys už nyní v pekle byl; 6 kterak by ti toho líto bylo, když bys
vzpomněl, že na vždy zůstaneš mezi ďábly a že nikdy se dostati nemůžeš
do nebe k Pánu Bohu, k milému Ježíškovi a jeho svaté Matce, nikdy

mezi anděly, své milé rodiče a ty dobré dítky, které v nebi u Pána
Boha jsou, tam se radují a všecko dobré mají, čeho by jen žádati mohly.
Ó kterak bys plakal, rukama lomil a Boha prosil, aby tě odtud vysvo
bodil! Ale všecko tvé prošení bylo by nadarmo; kdo přijde do pekla,
nikdy se odtud již nedostane. Avšak Pán Bůh ještě ti chce odpustiti
a ty můžeš doufati, že ti odpustí k vůli Pánu Ježíši, kterýž také za
tebe trpěl a umřel; ale lituj toho, že jsi Boha urazil a rozhněval, za
dobré zlým jemu splácel. Pověz upřímně, jest ti toho srdečně, opravdu
líto, že se Pán Bůh na tebe hněvá? Jsi potěšen z toho, co jsi zlého
učinil? Žádáš-li -obé upřímně, aby se to bylo nestalo? Slibuješ- li Pánu
Bohu, že pozor míti a vždy pamatovati budeš, aby se to již nestalo ?
Říkej za mnou: Můj nejm lejsí Bože! jest mi srdečně líto, že jsem Tebe
hříchy svými urazil a rozhněval; zvláště pak lituji, že jsem (tu jme
nují se poklésky čelnější). Odpusť mi, Pane milosrdný, pro zís'uhy
Ježíše Krista, kterýž mne vykoupil. Slibuji upřímně, že se po'epším ;
hned již ode dneška budu pozor míti a vždy pamatovati, abych Tebe
neurazil žádným, ani jediným hříchem; slibuji, že s pomocí Tvou tak
budu živ, jak Ty velíš; sám sebe nutiti budu, abych se každý den ná
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božně modlil .. (tu jmenuje vážnější chyby a hříchy, kteréž dítě má
a nyní napraviti chce).

Při vzbuzování litosti a úmyslu nejvíce třeba jest hleděti
k povahojevné náklonnosti zlé, která se na dítěti shledává,
kořen a pramen všech provinění a hříchů bývá.

Za pokání ukládají se ditkám jenom skutky lehké a dává
se jim napomenutí, aby své pokání hned vykonaly; mnadelší
čas nelze jim ukládati modliteb anebo jiných skutků za pokání,
ovšem ale dává se povzbuzení a rada, kterak by sobě jistou
pobožnosť měly navyknoutl a při ni setrvati. Dětem, které již
také vel. svátost přijimaji, lze ukládati za pokání také ještě
modlitbu nebo jiný skutek na den sv. přijímání, pakli v den
předcházející konají zpověď. — Velmi prospěšny jsvu ditkám
ty kajicí skutky, kteréž rozmáhají pobožnost k Ježíšovi, Marii,
andělu strážnému a sv. patronu.

O rozřešovánáditek plati vůbec ta pravidla a ty zásady,
kterými se spravuje zpovědník u dospělých. Shledává-li, že
ditky dosti jasně a určitě hříchy své vyznávají, otázkám zpo
vědniíkovým rozuměji a k nim správně odpovídají, pravdy ku
spasení nevyhnutelně potřebné dostatečně znají, — pokládá je
za schopné a rozřešuje, maji-li kajicnou mysl (disposici), anebo
nerozfřešuje,nejsou-li dostatečně disponovány anebo jest důvodná
pochybnost o disposicijejich, jmenovitě jsou-li zpětilé ve hříchy
těžké, jakož bývá ozvláště při samoprzni a krádeži.

Shledává-li však, že ditky samy od sebe skoro nic nedějí
anebo jenom věci dětinské za hříchy udávají a prázdnými
slovy zpověď odbývají, ke všem otázkám jednostejně amo od
povídají, na mřížce u zpovědnice pohrávají, po jiných dětech
se ohližeji a se usmivaji: soudilise o nich, že nejsou ještě do
statečně dospělé ku svátosti pokání, a tedy ani svátostného
rozřešení schopny. Pakli se ditkám pro jejich neschopnosť ne
uděluje rozřešení, neoznamuje se jim nic o tom; dětí nepově
domých jenom by se otázal zpovědník, zdali už také u sv.
přijímání byly anebo snad tentokráte jíti chtějí; jest-li tomu
tak, di jim, že Bůh tomu chce, aby dnes (zejtra) nešly a brzy
po sv. zpovědi poprosily rodičů neb katechetů svých, aby je
o svátosti pokání poučily, prve nežli zase doba zpovědi přijde.
Na místě absoluce uděluje se ditkám neschopným a dítkám
schopnosti pochybné jenom požehnání.
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S 105. Kajicníci dle různosti v pohlaví.

Obecná povaha obojího pohlavi, jakož jeví se již u ditek
a mnohem vice u dospělých, žádá na zpovědníkovi, aby ji šetřil
a vedle ni pořádal poučováni, napomínání, veškeré jednání své.

I Osoby mužské.

Muži snadno se vymykají zákonům božím a cirkevním,
jsou v náboženství vůbec vlažnější, pokoření, neoddilné od
svátostné zpovědi, nesnadno jim přichází, zvláště jsou-li zámož
nější, vzdělanější anebo nadchnuti moderními názory 0 „dů
stojnosti člověka;“ nadto i jejich zaměstnáni je zdržuje od zpovědi
anebo aspoň jim záminku dává k odkladu ze dne na den, aži
celé roky uplynou, nežli se mnohý muž ke zpovědi zase odhodlá,
Zejména tento druh mužův a vůbec mužové v náboženském životě
vlažní jsou předmět horlivé a moudré péče duchovního správce,
aby ke zpovědi byli přivedeni, a přijimajíce svátost pokání
neshledávali ve skutku tom břeméne přiliš obtížného.

1. Duchovní správce vynasnažuj se ve všem působení
svém, aby muže a jinochy k častější zpovědi nakloňoval. Pří
ležitosti a podněty k povzbuzování tomu jsou: a) svátky vůbec
a zejména den sv. Josefa, jehož úcta mužům nad jiné blízka
jest i prospívá, v Čechách svátek svatého Vojtěcha a Václava.
b) Zemřel-li dospělý, vzbuzuj muže a jinochy, aby za jeho duši
obětovali svaté přijímání. c) Na kázaních a vůbec ve vyučování
veřejném častěji vykládej, že Kristus mužům přednosť dával,
S nimi o vážných věcech jednal; mužům že podle ustanovení
božího vážné úkoly svěřeny jsou v rodině, církvi a státu; že
toho žadá vděčnost a jejich vážný úkol ukazuje na potřebu,
aby se muži ke Kristu biížili, slovem a přikladem jeho se ří
dili, bez Krista že nemožno jest, aby důležitému povolání svému
právi byli. d) Dobrý prostředek i tuto jsou jednoty a bratrstva,
jako: spolky tovaryšské, literátské, sv. Vincencia, ano i spolky
bez účelů náboženských, jako: veteránské, společenstva živno
stenská; leckde podaří se nakloniti účastníky, aby sv. přijí
mání obětovali za úda zemřelého při mši za zemřelé údy vůbec
nebo na den Dušiček.

2. Aby mužům zpověď usnadnil a před nechuti ku svá
tostem je chránil: a) ustanov jim hodiny přihodné, kdy snadno
a brzy mohou zpověď vykonati; leckdy jen prot) ku svátostem
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nepřistupují a pomálu jim odvykají, že v čas pohodlný a snadno
přistoupiti nemohou.

b) Mužů ke zpovědi přišlých nenechávej dlouho čekati;
inak by se u mnohých přihodilo snadno, že odejdou a po

druhé již nepřijdou. Při větším počtu penitentů, pokud možná,
raději muži buďte dříve odbyti anebo aspoň ten pořádek za
chovávej se, aby s jedné strany jen muži přiklekali, s druhé
jenom ženské.

c) S muži, byť 1 prostými, zacházej zpovědník laskavě,
vlídně, se staršími jako přítel, s mladšími jako dobrý otec; do
mluvy a váda zřídka kdy by prospěly.

d) Poučování nebudiž dlouhé a netáhni seku věcem, ježto
se hodi jen osobám velmi nábožným; varuj před těžkými hříchy,
vykládej o blahém vlivu křesťanské pravdy a božího zákona,
dovolávej se jejich smyslu pro česť,jejich mužné povahy psvné a
rozhodné.

Opatrné šetření zásad těchto spůsobl u přemnohých, že
odcházeti budou spokojeni a k návratu ve svůj čas ochotni ;
čím jsou větší hřišnici anebo čím déle svátostí se vzdalovali,
tim větši jest potřeba trpělivosti, úslužnosti a šetrnosti se strany
zpovědnika “).

II Osobyženské.
Osoby ženské, jako vůbec maji větši náchylnost k výko

nům náboženským, tak 1 jsou ke zpovědem ochotnější, ve vy
znání svém upřimnější, ve všem více svědomity, nežli muži;
jsou učelivy, a mluví-li sa ku vnímavému srdci jejich, dávají
se pohnouti také k obtižnějším věcem a věrně konají je. Čím
více pevnosti a rozhodné vůle u zpovědníka znamenají, tim
větší důvěry k němu nabývají, radám a rozkazům jeho se po
drobuji a snášejí též pokoření, kterým by se muž urazil a
snadno až od zpovědi odvrátil. Často však 1 jsou marnivy,
chvály žádostivy a nemálo sl ua tom zakládají, mohou-li se
domnivati, že zpovědník dobře o nich smýšlí.

Zpovidání osob ženských pokládají zkušení mužovéjedno
svorně zaúskalí nebezpečné, jehož báti se jest knězi, zejména
knězi mladému. Bázeň tato lest ochrana jeho, vedouc ku bdě
losti, «patrnosti a bedlivému ostříhání pravidel z mnohoná
sobné zkušenosti odvozených.

*) Berardi, Examen confessarii et parochi, n. 332. Frassinetti |. c. díl
JÍ. kap. 3.
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Za nejdůležitější z nich tato se označují: a) Zpovědnik
navykej lhostejnosti, aby mu jedno bylo, zpovidati tu neb onu,
anebo vůbec raději mužské, nežli ženské. ©)Budiž opravdový
a vážný, nemluv slovy něžnými a důvěrnými ani ve zpovědi
ani kromě zpovědi. c) Neobracej zraků svých k osobám ženským,
stojicim vůkol zpovědnice, přiklekajicím a odcházejícím, nepo
zdvihuj oči, dávaje otázky, naučení a napomenutí; prospívá
velmi často, aby se domnivaly, že jich zpovědník nezná. d) Od
bývej otazování a poučováni krátce, pokud jen možná bez ujmy
věci nezbytně potřebných, zvláště pak u věcech přikázaní še
stého raději pomijej okolnosti, kterými se hřích zveličuje.
e) Mladšim, ježto se častěji zpovidaji témuž knězi, třeba jest
raditi, ano i veleti, aby ob čas konaly zpověď u jiného, který
jich nezná; opatrnost tato má příčinu ve přirozené stydlivosti
ženské, kteraž také u nábožných může spůsobiti, že zamlěuji
stálému zpovědníku svémn některé věci, ježto skutečně jsou
hřích anebo je za hřích pokládá nedostatečná vědomosť a bludné
svědomi. f) Zpovědník ani při nábožných nekárej záliby ve
slušném anebo až ozdobném oděvu, pokud nevykračuje z mezi
mravopočestnosti. g) Poněvadž osoby ženské mnohomluvnyjsou
a jazyka svého náležitě krotiti neumějí: budiž zpovědník velmi
opatrný na každé slovo, aby v otázkách a ve všelikém při
mlouvání nebylo, co by k nedorozumění vésti anebo na ujmu
jeho a svátosti samé vykládati se mohlo*).

S 106. Mládež dospívající a dospělá.

Pro mládež dospivajici a dospělou jest svátost pokání,
možno-li, ještě důležitější, nežli pro ditky útlejšího věku. Na
ni zajisté doléhají četná pokušení, ona přichází ve mnohé pří
ležitosti ke hříchu, ve mnohá nebezpečenství, kteráž obzvláště
proto záhubna jsou, že plachá i nezkušená mysl mladistvá nezná
podstaty zlého a následkův jeho, a proto i snadno se přemlu
vit a svésti dává. Horlivosť pastýřská nemůže po ditkách
útlých v celé duch svní správě naleznouti roli, kdežby vytrvalé
a obětavé práce tolik třeba byjo, Jako při zpovědech dospě

*) S. Alph. Praxis confes. n. 119. Berardi, Examen conf. et parochi n.
393. 334. Frassinetti.
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lejší mládeže; pravý duchovní otec a věrný pomocnik lidu kře
sťanského v duchovních potřebách osvědčuje se tou péči, kte
rouž věnuje dospělejší mládeži ve zpovědnici. Vynasnažení do
brého zpovědníka přináší tu ovoce hojné; srdce lidi mladých
zajisté nebývá ještě zatvrzelé, třeba i se byli dopustili hřichů
velmi těžkých, náruživosti nezakořenily se v nich ještě tolik,
aby je za druhou přirozenost a téměř za nepřemožné pokládati
bylo; otcovsky vážné 1laskavé poučení a napomenuti, rozumná
přisnosť v pravý čas mohou ještě zachrániti, na cestu cnosti a
spásy uvésti mnohého, který by snad po letech nemohl již
obrácen býti leč jenom zázrakem milosti boží.

J. Všecka péče zpovědníkova o blaho a spásu dospělejší
mládeže v tomzáleží, aby ji na cestě víry a cnosti udržel
anebo na tuto cestu zase navrátil ty mladé lidi, kteří ve zlé
návyky upadli, ve zlé příležitosti se nalézají, hříchy těžkými
Bohu se odcizili.

A protož hledi zpovědník povzbuzovati mladé lidi ke
cnostem, ježto nejkrásnější ozdoba věku toho jsou a spolu také
ochrana i záruka pravého jejich štěstí po celý život vezdejší
a na věčnosti. Mezi cnostmi těmi čelné místo maji: skromnosť
a tichosť, pokora 1přivětivosť, uctivosť a poslušnosť k rodičům,
k autoritě vůbec a ku stáři, nade všecko pak pobožnosť, bázeň
boži a čistota. S největší horlivostí pečuje a bdí zpovědník,
aby v úřadě svém půsohil při dospělejší mládeži o zachování
neporušené čistoty. Zkušenosť obecná zajisté uči, že ztráta čl
stoty u věku mladistvém, a zvláště při pohlaví ženském, tolik
jest, co ztráta mravnosti vůbec a že s čistotou opoušti člověka
pobožnosť a svědomitost; čistota dospělé mládeže jest v nej
užším spojení s věrným a šťastným manželstvím, s nábožnou,
spořádanou a šťastnou rodinou. Ale podobně jako krásou 1 po
žehnánim předčí nade všecky cnosti čistota, jsou také vni
terná 1 vnější nebezpečenství, v kteráž jest vydána, mno
hem četnější a větši, nežli obtiže a nesnáze, s kterými jiné
cnosti zápaseji.

A protož líčí zpovědník a vychvaluje slovy vřelými a
co nejvice možná, mluvou biblickou, vznešenost a krásu čistoty
a stydlivosti, mluvi o jeji zásluze a odplatě, o blahu, pokojianekalenéinevinnéveselostičistýchduší© Poučuje,kterak
pečlivě povinen jest každý ostřihati pokladu nevinnosti, kteráž
jej více nežli jiné cnosti podobna činí ke Kristu, Marii Panně,
andělům, s kterou zároveň všecko dobré člověku přichází a
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kteréž nelze nabyti zase těm, kdož ji pozbyli. Napominá i
klade na srdce slovy méně anebo vice určitými — jakž dovo
luje šetrnost k lidem cudným anebo žádá potřeba lidi nedosti
bdělých a svědomitých —, aby se opatrně vystřihaly tovaryšení.
ježto by jejich nevinnosti mohlo býti nebezpečno, aby nebý
vali o samotě s osobami druhého pohlaví, ku kterým smyslnou
náklonnost v sobě znamenají anebo za jichžto přitomnosti snad
již častěji se ozývalo pokušení v srdci jejich; aby svědomitě a
jako Bohu sloužice konali práce a povinnosti stavu svého, aby
za česť 1 ozdobu, ale také za svatou povinnosť pokládali střid
mosť v nápoji, pokrmu a kratochvili; aby často, a zvláště když
pokušení povstává anebo nebezpečenství se přibližuje, svoje
myšlénky k Bohu obraceli sami sobě říkajíce: Bůh vidi mne,
Bůh zná 1 moje myšleni. Všecky jinochy a panny bez rozdílu
vzbuzuje zpovědník, aby mnoh» a vroucně Matkuboží octili,v jeji
ochranu se každý den poroučeli. ji také při práci své krati
čkými slovy nábožně vzývali; aby modliteb k andělu strážnému
neopomijeli, jej i sv. patrona křestního důvěrně vzývali, ochraně
jeho se poroučeli, svátost pokání a oltářní častěji. vůbec vice
krate nežli jednou do roka přijímali.

2. Obecná 1zvláštní nebezpečenství, v kteráž dospělejší mlá
deže čistota vydána jest*), jsou nade všecko jiné předmět
horlivého i otcovského poučování, napomínání, vzbuzováni, va
rování ano i pokárání. Velice vážně, ano přisně třeba jest na
kládati s těmi, kteří s osobou druhého pohlavi udržují důvěr
nější známost bez vědomi rodičů anebo až proti jejich zákazu,
a s těmi divkami, které velmi často se sůčastňují tanečních
zábav bez dohlidky matek nebo jiných počestných osob, byť 1
ta důvěrnější známost a ta náruživá chtivosť tance byly posud
nevedly ke skutkům hříšným.

K těmto nebezpečenstvím třeba jest přihližeti a proti nim
ozbrojovati mladé lidi ikdyž ještě ve skutečné hříchy nečistoty
neupadli; shledává-li zpovědníku jednotlivců, že hříchů takových
blizcijsou, vynakládá dvojnásobnou péči na to, aby je v časještě
zachoval. Jsou pak blízci, *vyznávají-li se sami aneb k otázkám
zpovědnikovým, že dvojsmyslné a nečisté řeči ve společnosti
s jinými, a zvláště před osobami druhého pohlavi mluvili, se
zalibením slyšeli, v neslušných žertech a vtipech sobě libovali;
že času večerního a nočního se toulaji, schůze osamotněle

*) Srovn. str. 223, sv. I.
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mívají; že zdržovali se v myšlénkách a žádostech nepočest“
ných, v nich zalíbení měli, v ně svolovali. Nejen když vy
znání jejich k tomu podnět dává, ale také jindy, pokud po
měry kajicnika k tomu radí, pokud jeho zpověď nějakou pří
ležitost k tomu naskytá a pokud věk a velmi dobřé vychování
raději mlčeti neveli — dobře bývá, aby zpovědník dával div
kám slovy určitějšími neb obecnějšími otcovskou výstrahu před
úklady světa, před pochlebnými slovy, vábnými sliby a nadě
jemi; aby s důrazem připominal, že podávaných a přijatých
darů nesluší před rodiči tajiti, že za slovy sladkými a hlad
kými ne vždycky šlechetný úmysl, poctivé a upřímné srdce
bývá. Lehkomyslným, málo bdělým a opatrným předkládá,
že mnozí a mnohé z těch, kdož nyni otroci jsou ošklivé
náruživosti anebo v hanbu a neštěstí u edli sebe, rodiče a
přibuzné, jednou také byli panici neporušení a stydlivi; ne
chtěli tomu věřiti, že by snadno bylo sejiti z cesty nevinnosti
a upadnouti v záhubné sitě nepravosti. Na počátku neobmýšli
člověk třeba nic jiného, nežli nevinnou rozprávku, nechce si
dovoliti vice, nežli nepatrný žert, ku kterému prý mladosť
právo dává; není-li však opatrný, nemá-li Boha na mysli, ne
pamatuje-li na poslední věci, nebojí-li se samého sebe, brzy
nabývají důvěrné známosti všedního rázu náklonnosti pouze
tělesných, smyslná žádosť posiluje se, vede ku všetečnosti, ku
neslušnostem a brzy potom i k pokléskám velmi vážným, od
kterých již malý krok jest k proviněním hrubým; a tyto zase
pro velkou křehkosť lidské přirozenosti velmi snadno a rychle
v návyk přecházejí, který jistě vrhá duši v úplnou zkázu, za
slepuje ji a vymitá Boha i víru ze srdce lidského.

3. Ohledává-li zpovědník mladé lidi jič na cestě zkázné
předkládá jim důtklivými slovy a) jak velikénebezpečenství spásy
Jesť, v kterém se nacházejí, a že jeho tim vice přibývá, čim
déle ve hříchu trvají; b) představuje jim vznešenost a krásu
čistoty, trestuhodnosť a ohyzdnost nečistoty a vzbuzuje, aby
přemýšleli, zda jim hřích poskytuje toho štěstí, té útěchy a
toho miru vniterného, jehož ve stavu nevinnosti požívali, anebo
zda samí nepoznávají. že již nezakoušejí někdejší nevinné, sta
rostmi a výčitkami nerušené veselosti a jaré mysli, že již ne
mohou se modliti ani ve chrám boží vcházeti s tou mysli prostě
nábožnou, že již nemaji té lásky, toho útlého citu a té ucti
vosti k rodičům, jako bývalo, dokud ještě byla duše jejich
nevinna; jim samým nelze neuznati a nevyznati, že oklamáni
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jsou, protože hřich jim veliké statky vzal a-jinými jich nena
hradil; že vyhnáni jsou z ráje, v kterém bydleli a že v někte
rých aspoň dobách okem slzami zaroseným nazpět pohližejí do
ráje ztraceného vinou vlastni.

Srdcem a hlasem pastýře hledajícího ztracené ovce mluví
zpovědník těm, Adož poprve upadl ve hřích mečisťotyskutkem
spáchaný; tito zajisté obyčejně snáze obrácení býti mohou,
poněvadž návyk ještě jich nepoutá. Kromě věci prve již do
tčených velice třeba jest působiti proti svůdné výmluvě, že
opětovánim hřichu ničeho již nemůže ztratiti, kdo jednou ne
vinnosti své pozbyl. A protož vykládá se takovým, že nevin
nosť aspoň nějak se nahražuje, rána duši spůsobenáse zaceluje
pokáním; pokračuje-li ale člověk ve hříchu, stěžuje si budouci
pokání den ode dne a v téže míře uvádí sebe u větší a větší
nebezpečenství, že na věky bude zavržen. (Cirkev čítá mezi
svatými mnohé, kteří se poskvrnili hříchem nečistoty ; ale o těchto
čteme, že do sebe šli a se káli, když jim ukázal Bůh slovem
kněze nebo neobyčejnou události, že nacházejí se v stavu ne
bezpečném a že čas jest, aby hřešiti přestali; by uši své byli
zavřeli hlasu milosti boží, nepoživali by nyni slávy nebeské,
byli by zahynuli, jako hynou větším dilem ti, kdož uposlech
nouti nechtějí zpovědnika, jenž jim mluvi a je napominá ve
jménu božím.

Při pannách života počestného třeba bývá ujistiti se, ne
jsou-li hrdy a domýšlivy na svoji zdrželivosť a nepohližeji-li
S opovržením na jiné, kterých pověsť nechvalná jest anebo
pád vůbec povědomý. Nejednou zajisté «se přiházi, že takovým
pannám pošetilým, nemajícím oleje pokory a lásky, uhasiná
lampa čistoty; a protož kde toho shledává potřebu, pěstuje a
posiluje zpovědník tyto cnosti, poněvadž bez nich nelze, aby
kdo čistý a cudný byl pro Boha; kdo však pro Boha čist není
snadno klesá v přiležitosti a v pokušení.

S 107. Manželé, rodičové, hospodáři.

1. Působení zpovědníka při manželich nejprve k tomu
směřuje, aby láska, věrnost a svornost mezi nimi se zachovala,
všecko pak se odklizelo, což těmto základním pilířům křesťan
ského a Bohu milého manželství škodí nebo je vyvrací.
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Sami-li manželé ve zpovědi nic neději o hřišich a provině
nich proti lásce a svornosti manželské, táže se obyčejně zpo
vědník jen obecnými slovy: žijete s manželem svým (s man
želkou svoji) ve svatém pokoji? anebo: srovnáváte se dobře
s manželem svým (manželkou svoji)?

Byť i neshledal nic vážného proti lásce a svornosti man
želské, připominá manželům obyčejně, kterak velice drahý po
klad v domě křesťanském jest pokoj a svornost a že jich nelze
dlouho zachovati, leč by každý ochoten byl z lásky k Bohu
v něčem vůli svou zapírati, na svém nestáti, soudu a rady
druhého sobě všímati, od křivého mínění klidně jej odváděti,
zvláštnostem a křehkostem jeho trpělivě shovivati. Základ po
koje asvornosti mezi manžely jest nábožnosť; té buďte manželé
pilni, tou se posilujte v těžkých povinnostech, tou se ozbro
jujte proti podnětům a příčinám k nesvornosti, o kterých nikdo
nemůže věděti, zdali zloba lidská snad již brzy jich nevmece
v posvátný svazek lásky, v posvátný chrám křesťanského
manželství.

Obširněji a důrazněji vykládá 1 vštěpuje tyto věci, shle
dává-li rozmišky, sváry a různice mezi manžely. Ovšem nesluší,
aby každé slovo drsné, nedorozumění u věcech nepatrných a
všedních bráno bylo již za těžké provinění proti povinnostem
manželským; kde ale častější sváry a různice společný život
manželský břemenem těžkým a skoro nesnesitelným dělaji: dbá
zpovědník, aby toto veliké zlo se zastavilo neb aspoň tolik
umirnilo, že by se báti nebylo těch následků, kteréž plodi ne
svornost mezi manžely. — Nikdy neopomíjej zpovědník tázati
se po příčinách nesvornosti a různic. S příčinami těmito seznává
již také obyčejně mravný stav manželů, bude moci posouditi,
jak veliká jest vina přítomného, v čem zvláštního naučení a
povzbuzení, v čem útěchy a posily potřebuje.

Stěžuje-li sobě ve zpovědnici někdo na spolumanžela svého,
jakž obyčejně ženy dělají, nezamitá a nezakazuje zpovědník
stesků takových, ale také neklade na ně mnoho váhy, dokud
mu poměry obou manželů bliže povědomy nejsou. A nechat
může posouditi nebo nemůže, na které straně větší nebo jediná
vina jest, vždycky poučuje žalujiciho, kterak jen ustupováním,
zapiráním sebe a trpělivosti přemoci lze chyby a nedostatky
jiných. Manželky jmenovitě o tom přesvěděčitihledi, že jen ti
chosti a mlčelivosti, modlitbou a slzami mohou zastaviti mnohé
zlé a odvrátiti záhubu od muže svého i celé rodiny; dávají-li
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se ale spravedlivé nevoli, oprávněné bolesti nebo chvalitebné
péči o blaho rodiny svésti k prudkým a hněvivým domluvám,
anebo samy poslední slovo v rozepři miti chtějí, velice rozmá
haji zlé, kteréž je tiži a znesnadňují mužům svým napravení
chyb, poněvadž tito za hanbu pokládají ustoupiti hněvu a roz
kazu ženy, prosbami ale, slzami a trpělivosti jejich mnohem
snáze k poznání a napravení sebe dovedení bývají.

Není-li k tomu příčiny důležité, mesluší tázati se manželů
ve Zpovědnici o jejich mamněelskémobcováná; a káže-li platná při
čina, aby se tázal, jakož n. př. bývá při znamenitém rozdilu
ve stáařiobou manželů, anebo jsou-li nesvorni, při mužich ne
střídmosti oddaných, často a za delší dobu v cizině prodléva
jicich a t. p., klade se nejprve otázka obecná, zachovává-li
kajicnik svému spolumanželu věrnosťpovinnou. Určitějších otá
zek o nevěrnosti nelze klásti bez důležité příčiny a jmenovitě,
nedáva-li k tomu práva vyznání kajicníkovo a celý jeho mravný
stav. — Nezacházejí-li manželé v užívání manželských práv
za ty meze, kterýmiž čistota manželská ohraničena jest*), na
to neslušl tázati se určitě, leč by některý z manželů sobě
v tom rady žádal; a tu ještě každé slovo kněze budiž velmi
opatrné, poněvadž lépe jest poznati stav věcí neúplně, nežli
nešetrnou anebo všetečnou otázkou někoho uraziti a vážnosti
kněžské ubližiti. Kde k tomu příčiny vážné radi, klade zpo
vědnik obecnou otázku, má-li sobě kajicnik co vyčitati proti
svatému manželství; dostává-li odpověď zápornou, netáže se
dále, nedostává-li odpovědi, vzbuzuje kajicnika slovy laskavými,
aby věrně a bez ostýchání srdce své otevřel, dokud ve zpo
vědnici jest, neváhaje i'to přednésti, o čem by v nějaké po
chybnosti snad byl.

Di-li ve zpovědi žena, že muž jeji uživá manželského práva
způsobem, jímžto se početi zamezuje (onanie) a že ji samu
hrozbami a jinak donucuje k této věci hříšné, poučuje ji zpo
vědnik, jak by vážným předkládáním a prosbami měla muže
svého nakloňovati k upuštění od neřesti takové; nic-li nemůže
spraviti, bude sama bez viny, když pouze trpí a dopouští hřích,
nepřestávajíc ovšem stále vynasnažovati se o zastavení jeho,
jakž může **).

*) Viz sv. Frant. Sales. Filothea kn. 3. kap. 39.
**) 9. Alphon, n. 497. Lehmkuhi, L. c. P. II. L. 1. tr. 8.
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Mužů onanistů nesluší zanechávati v nevědomosti, poněvadž
nevědomost nezaviněná sotva jest možna v této věci; zpovědník
povinen jest krátce a opatrně se tázati, má-li podezření odů
vodněné, že muž hříchem tim jest vinen, ačkoli se o něm ne
zmiňuje. Skutečně-li vinen, budiž náležitě poučen a jenom
tehdy rozřešen, patrno-li, že hříchu svého lituje a jeho se vy
střihati opravdu chce).

Chtějí-li dva manželé na tom se ustanoviti, že zdrželivě
živi budou, a radi se oto se zpovědníkem, nebude tento schva
lovati úmyslu takového, zvláště jsou-li manželé ještě nemnoho
v létech pokročili; takovým zajisté mohl by jenom dovoliti,
aby na krátký čas úmluvou společně se zavázali. — Chtějí-li
manželé zdržovatl se manželských práv pro tu příčinu, že za
těžkou anebo za nemožnou věc pokládají živiti a opatřiti ještě
více dítek, neni sice úmysl tento hříšný; avšak poněvadž velmi
snadno se k němu druží nebezpečenství hříchů nepřirozených,
ano 1 cizoložstva, předkládal by jim zpovědník, kterak třeba
jest, aby věc tuto ještě za nějaký čas svědomitě uvažovali a
sebe samých zkusili, dostatečně-li pevna jest pobožnosť jejich
a sila ku přemáhání těla; úmysl jejich že sice není hříšný
ale že dojista lépe jest, aby každý ve stavu svémdůvěřoval
v božskou prozřetelnosť, nežli se vydával v nebezpečenství
těžkého břichu; bohabojní a pracovití rodičové vychovávají a
nejpilnějšími potřebami opatřují mnohdy četnou rodinu, ovšem
nikoli bez obtiží velikých, ala také s velikou zásluhou, odcho
vávajíce dítky své pro Boha, učice je dobrému a vodice po
cestách Páně.

Mravouka křesťanská 1 zákonové církevní dávají jednomu
z manželů právo určitě ohraničené, aby svému spolumanželu
směl odepříti povinnosť maměelskou (debitum conjugale); tak
jmenovitě dopustil-li se druhý manžel cizoložstva, neni druhý
k manželské povinnosti zavázán, leč by mu byl odpustil anebo
sám týmže hříchem se provinil; manželka může odepříti po
vinnost manželskou, když by pro ni byla s velikými obtižemi
anebo s nebezpečenstvím ; také když by manžel povinnosti té
žádal, nejsa při smyslech anebo ji konati chtěl způsobem
hřišným.

Shledán-li na kajicniáku stavu manželského hřích cizoložstva
vynasnažuje se zpovědník ovšem nejprve, aby vhodným a dů

*) 9. Poenit. 10. břez. 1886 a 14. pros. 1887.
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razným slovem poučil o veliké hříšnosti skutku, kterým se
svátosť veliká zlehčuje, přísaha před Bohem učiněnáruší, věro
lomnosť u věcech nejvážnějších a nevděk ohavný páše, poha
něni téměř nenapravitelné činí manželu druhému; ale s touž
horlivostí vzbuzuje ve vinném pravou litost a pevný úmysl,
nenavrátiti se k nepravosti této více. — Kromě toho jest po
soudili a rozhodnouti, k jaké nápravě křivdy a škody kajicnik
povinen jesť a kterak ji vykonati možno bude. Manželka cizo
ložná neni povinna vyjeviti svou vinu manželu svému a pro
siti ho za odpuštěni, a kdo by takovou povinnosť na ni vzklá
dal, dopustil by se veliké chyby, za jejiž následky smutné byl
by spolu odpověden. — Bylo-li v cizoložstvu zplozeno ditě,
kteréž považuje manžel bludně za své, jest manželka ovšem
povinna vynahraditi, pokud ji lze, škodu vzešlou takto man
želu a ditkám z lože řádného pošlým; avšak náhrada tato děje
se tajně a nemá-li manželka cizoložná vlastního jmění, záleží
náhrada v tom, že jmění a statku společného šetří co nejlépe
a pečuje o rozmnožení jeho, že obmezuje výlohy, které by
slušně pro sebe dělati mohla, že odřiká se nároků na svůj podil,
aby manželským dětem připadlo vice. Podobnou povinnosť má
cizoložný manžel a koná ji opatrně, aby jeho vina nevyšla na
jevo. V pochybnosti, zdali dítko pochází z lože počestného anebo
z cizoložstva, předpokládá se manželský původ.

Manželkám, ježto se vyznávají, že něco tajně odprodávají,
aby potřebných věcí nakoupiti mohly bez vědomí muže, který
bez křiku a vády k potřebným 'vydajům prý svoliti nechce,
ne vždycky věřiti lze, že skutečně jenom na věci potřebné vy
nakládají. Protož i zpovědník představuje jim, že by hřich
měly, kdyby na věci takové vynakládaly, kterých by rozumný
a lakomosti prázdný muž povoliti nechtěl. A třeba by
pravda bylo, že mužjest lakomec, přece takové jednání ženy
bez domluvy nezůstávej. Tajné prodávání zajisté vždy se ško
dou se děje, aby v tajnosti se udrželo; mužovi náleži správa
jmění a statku, manželka povinna jest prositi a třeba i tvrdý
odpor snášeti trpělivě, nežli dosáhne svolení mužova. Pokoj
dojnácí neporuší se proto valně, umí-li žena býti mírna a vlidna;
bude pak velice porušen, zví-li muž později o tajných úpro
dejich. — Jinak ovšem bude souditi a mluviti zpovědník, jest-li
muž marnotratník anebo zarytý lakomec, žena pak opravdu
jen potřebné věci kupuje; pomáháť sobě takto ku svému a
svých dětí právu přirozenému.

Skočdopole, PastorálkaII. O4
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2. Kajicniků stavu manželského táže se zpovědník, nevy
svítá-li to ze zpovědi jejich, mají-li dítky, a potom jsou-li tyto
věku ještě útlého anebo již dospělejšího. Odtud pokračuje dále
v otazování podrobném, neobmeškůvají-li pečovati o křesťanské
vychování, o tělesné a duševní blaho ditek. Odpovědí jejich
užívá k poučování o povinnostech rodičů, ditky záhy modlitbě
a počátkům sv. náboženství učiti, k navštěvování chrámu a
školy bedlivě přihlížeti.

Důtklivě jim klade na srdce, aby se na pozoru měli, když
neposlušnost dítek' popuzuje hněv jejich; kletba i hrubé na
dávky, jimiž děti své kárají, rozmáhá surovosť těchto, ruší
vážnost rodičů i slov, kterýmiž napomínají a káraji.

Často se rodičům vštěpuje, že nejvíce působno jest napo
minání slovem božim, vážnou připomínkou čtvrtého a vůbec
toho přikázaní božího, proti němuž ditě se proviňuje, hrozeb
božích dětem neposlušným a zlým.

Jsou-li ditky dospělé, táže se zpovědník také ještě, dbaji-li
rodičové brániti nočním toulkám a schůzim, vůbec tomu všemu,
čím by nevinnosť synů a dcer škodu vzíti mohla.

Rodičové nemanželští obyčejně se proviňuji velice, že
o ditky špatně pečují, nedostatečné vychování jim dávají. Jest-li
tedy zpovědníku činiti s otcem nemanželským, poučuje ho dů
razně netoliko, aby hřešení dalšího zanechal, nýbrž také ojeho
přísné povinnosti k matce dítěte a k tomuto. Matkám neman
želským klade na srdce, aby hanbu světskou pokorně snášely
a Bohu obětovaly za pokání, ale také v ní spatřovaly „obraz
hanby a hoře, jimiž by postiženy byly na věčnosti, když by
se bez odkladu nepolepšily, dalšího hřešení se nezdržely, ne
volice raději upadnouti v bidu největší, nežli aby ještě trvaly ve
hříchu svém. Srdečné politování, kteréž vyslovuje zpovědník
osobám těm pro hanbu světskou a pro mnohé trpké zkoušky,
kterých zažily a ještě zaživají, jest mu za úvod k bolestnějšímu
politování jich, že pozbyly nevinnosti, že vyloučily se z počtu
křesťanských panen, jichž královna, milovnice a zvláštní po
mocnice jest Matka boži, neposkvrněná panna, že zlehčily stav
panenský, že Boha urazily hříchem ohavným, pro který se mu
zželelo, že člověka stvořil*“). Tyto pak a podobné k nim věci
předkládati veliká potřeba bývá, poněvadž osoby takové buďto
se již zatvrzuji ve hříchu svém anebo mají jen přirozenou li

*) Gen. 6, 1.
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tosť, že zahanbeny jsou, od svůdce opuštěny a že očekává je
život plný nesnází a strasti.

Umřelo-li dítě nemanželské, vyšetřuje zpovědník, neni-li
matka smrti jeho vinna, buďto že mu náležité péče nevěnovala
anebo zůmyslně o bezživotí jeho se přičiňovala.

Vedou-li nemanželšti rodičovéživot pospolitý (souložnictvi),
nesnadno lze očekávati, že by poůčování a napomínání ve zpo
vědnici tolik prospělo, aby nepravosti té konec učiněn byl.
Pro blízkou příležitost nehledanou, v které živi jsou a již opu
stiti nechtěji aneb ani snadno nemohou, neprospívá jim svátost
pokání. Laskavá péče duchovního správce, usnadniti jim vstou
peni ve stav manželský co nejvíce, prospívá vždy dobře u ta
kových, kteří ještě dobré vůle jsou “).

3. Kajicníkův, o kterých zpovědníkovi známo jest, že do
mácich prácí sami zastávati nemohou, táže se, také-li čeleď v do
mě mají; a tomu-li tak, otazuje se dále podobně jako rodičů,
majicich syny a dcery dospělé. I kdyby jim neměl vytýkati obmeš
kání té křesťanské péče o tělesné a duchovní dobré, kterouž
povinni jsou hospodářové, poučuje dle potřeby, v čem tato
péče záleží, a vzbuzuje k ní horlivě. Při čeledinech třeba bývá
způsobem opatrným se otazovati, zda-li pánům svým věrni
jsou, anebo jim lehkomyslně, zlovolně škodu dělají skutkem
1 obmeškáním, škodu od jiných dopouštěji anebo sami odcizují
ze statku jejich.

$ 108. Kajicníci v manželství nedovoleném nebo neplatném.

Shledal-li zpovědník při muži nebo ženě, že vstoupili ve
stav manželský v poměrech, při kterých podle kanonického
práva manželství buďto se nedovoluje (závady, impedimenta
impedientia), anebo ani platno býti nemůže (překážky, impe
dimenta dirimentia): povinen jest a) péči vésti a k tomu pů
sobiti, aby řádnou dispensí vyhlášeno bylo, že právní následky
poměrů těch se promíjejí a manželství za dovolené se uznává
aneb nyni platně uzavřeno býti může; bd)nelze-li dosici toho,
jest úkol zpovědníka o to pracovati, aby zdánlivi manželé
(conjuges putativi, muž a žena v manželství neplatném) buďto

*) Viz str. 231. sv. I.
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rozvedeni byli, anebo žijice pospolu manželských práv se zdržo
vali. — Nepřemožná nevědomost i tuto velí častěji na přísném
právu nestáti, ale raději zanechati manželů v nevědomosti té *).

I. Manželství nedovolené.

Bylo-li manželství uzavřeno přes závadu, jest nedovoleno
sice (illicitum), avšak nicméně platno (validum), a potřebuje
dodatečné dispense toliko ve dvou případech: a) byl-li v čas
uzavírání sňatku jeden ze snoubenců vázán prostým slibem
čistoty (votum simplex castitatis), D)opomenuto-li řádných ohlášek
(defectus proclamationum).

Náprava nevykonaných ohlášek náleži, jakožto veřejná.
věc, úřadnímu jednání farnimu.

Složil-li někdo za svobodna prostý slib čistoty, před od
davkami však nedosáhl dispense, jest následek nedovoleného
manželství ten, že slibem vázaný manžel sice smi plniti man
želskou povinnosť ku požádání spolumanžela svého, ale sám jí
žádati nesmí, dokud by dodatečné dispense nedošel (debitum
conjugale reddere potest, petere non potest). Ve případě tomto
by zpovědník poučil penitenta o závazku částečné zdrželivosti
nevědouciho, mohl-li by se naditi, že tento vedle poučení se
zachová; zároveň bylo by s ním se domluviti o zámince (zvláštní
pobožnosť, na krátký čas učiněný slib), pod kterou by mohl
upokojiti spolumanžela svého, povstalo-li by v tomto nějaké
podezření pro částečnou zdrželivosť. Ví-li však penitent o svém
závazku sám, vzbuzuje ho zpovědník, aby svědomitě se zachoval
dle něho, dokud by nepřišla a jemu ve zpovědnici dána nebyla.
dodatečná dispense, o kterouž 1 sám biskupa žádá.

Podobno ku závadě pro slib čistoty jest přistouplé švakrovství
(affinitas superveniens), kteréž k manželství platnému se při
družuje, zhřešil-li jeden z manželů tělesně s osobou druhému
manželu příbuznou v koleně 1. nebo 2. Následek přistouplého
švakrovství jest tentýž, jako když vázaný prostým slibem čistoty
v manželství vstoupil, leč by a) násilně byl donucen ke smil
nému skutku (cizoložstvu), 8: nebo nevěděl, že osoba spoluvinná
jest příbuzná se spolumanželem (ignorantia facti), nebo c) ne

*) Srovn. str. 317. — O závadách a překážkách objevených ve zpo
vědi ještě před uzavřením sňatku manželského příhodněji řeč bude v náuce
o zpovědi snoubenců (kniha V.).
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věděl, že takové cizoložství trestá se touto anebo vůbec ně
jakou pokutou (ignorantia juris). Shledána-li na penitentu ne
vědomosť o některé z těchto tři okolnosti, neni částečnou zdrže
livosti vázán; jinak bylo by jej poučiti a dispense jemu do
bývati, jako výše praveno při závadě povstalé ze slibu pro
stého *). Dispense v obou těchto případech uděluje biskup dle
plnomocenství na pět roků dávaných; dispense plati cizoložnému

jen „pro petendo debito“ a nikoli pro budouci snad manželství
mezi osobama vinnýma cizoložstvím **).

V čas jubilea nemůže obyčejný zpovědník dispensovatl
„a non petendo debito“, poněvadž tu nejde o censuru.

II. Manželství neplatné.

Byla-li ve zpovědi objevena překážka (impedimentum di
1imens), pro kterou nelze v manželství platné vejiti, doléhá na
zpovědnika povinnosť přičiniti se 0 to, aby neplatné kajicniíkovo
manželství platným a řádným učiněno bylo, aneb aby domněli
manželé se rozešli. Neplatná manželství narovnávají se dispen
semi a konvalidaci, jest-li překážka taková, že dispensováním
odklizena býti může; jest-li pak manželství neplatno pro ne
dostatek náležitého svolení (ex defectu oconsensus), totiž pro
omyl (error), pro násilí a strach (vis et metus), pro líčené svo
lení (consensus per simulationem), pro připojenou podmínku
(apposita conditio), nabýva platnosti pouze řádným a upřímným
svolením.

Vi- penitent o překážce manželství svého, nechať tato
jest jakákoli, vyšetřuje zpovědník, povědoma-li jest i druhému
manželu, zdaž jeden neb oba věděli o ní již před oddavkami,
a zdaž vědí, že manželství jejich neplatno jest a užívání
jeho hřišno. .

*) Formulář žádati o dispensi v přípojku.
**) S. Alphons. 1. 6. n. 1070. Homo apost. tr. 18. n. 68. Scavini III.

str. 551. Časop. katol. duchov. r. 1881. str. 485, odvolávaje se ku Kopp, Ehe
recht str. 218, Aichner, Compendium str. 581.
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A. Překážky neprominutelné.

Jest-li překážka meprominutelna *), na př. pojal-li kajicnik
dceru, kterou otec jeho -zplodil kromě lože manželského, anebo
žije-li muž kajicnice, za mrtvého již pokládaný, třeba jest nej
prve rozeznávati, zdali ta překážka jest vůbec povědoma (zřejma),
anebo tajna **).

*) Neprominutelny (imped. indispensabilia) jsou ty překážky, které po
právu božím a přirozeném nemožné činí manželství, totiž: nemohoucnosť(im
potentia), pokrevenství v posloupnosti přímé (consanguinitas in linea recta),
vazba čili svazek manželství dokonaného (ligamen seu vinculum matrimonil.
consumati). Překážky pro nedostatek náležitého svolení přestávají, dáno-li
potom řádné svolení; překážka pokoutnosti (imp. clandestinitatis) nepromíjí
se, ale manželství pro ni neplatné třeba jest uzavříti znova řádem nařízeným
(in forma tridentina). — Dále jsou překážky, od kterých dispensovati není
naprosto nemožno, ale téměř nikdy se nedispensuje: švakrovství 1. stupně
v posloupnosti přímé, pošlo-li z manželství (imp. affinitatis in 1. gr. lineae
rectae ex matrimonio ortum); 1. st. pokrevenství přirozeného v posloupnosti
vedlejší (cognatio naturalis in linea transversa); příbuzenství duchovní mezi
kmotrem a křtěncem (cognatio. spiritualis levantem inter et levatum); zločin
zřejmý a účinkem provázený, nechať úklady strojil jenom jeden z manželů
(neb snoubenců) aneb oba (imp. criminis publicum effectu seguuto, sive utro
gue, sivé uno mortem machinante). — Konečně jsou překážky, od kterých ne
snadno jest naditi se dispense: vyšší posvěcení, (ordo), slavný slib čistoty (vo
tum solemne castitatis) učiněný v řeholi řádně uznané; zločin tajný a účin
kem provázený, nechať oba strojili úklady anebo jeden pouze; švakrovství
v 1. st. posloupnosti vedlejší (affinitas in 1. gr. lineae transversae).

**) Překážka (neb závada) jest zřejma (imp. publicum), pakli jest vůbec
aneb aspoň mnohým lidem známa, anebo lze-li jí dokázati úřadně; za tajnou
(oceultum) považuje se, není-li buďto nikomu povědoma, aneb má o ní vědo
mosť jen tolik málo lidí, že zachování její v tajnosti ukazuje se býti snadné
pro povahu osob i proto, že nelze překážky dokázati úřadně. — Z pojmu 0
překážkách tajných a veřejných vyplývá, že ty, které pocházejí z pokreven
ství a švakrovství (consanguinitas et affinitas), nemohou se za tajné považo
vati, třeba by ostatně měly na sobě známky tajnosti; neboť vezdy jest při
nich se obávati, že vejdou ve známost obecnou a nadto i vezdy lze jich úřadně
dokázati. Vyjímá se jenom švakrovství pošlé z obcování nezákonného (affi
nitas ex copula illicita); tato může platiti za tajnou, pakli ostatně má do
sebe známky překážek tajných, aniž se při ní dělá rozdíl, byla-li objevena u
lidí svobodných aneb u manželů. Jde-li však u manželů o překážku pokre
venství a Švakrovství, může pokládati se za tajnou, pakli jest pokrevenství
nebo švakrovství v 3. neb 4. stupni z obcování počestného neb nepočestného,
ano i v 2. stupni z obcování počestného (copula licita), překážka již celých
10 let zůstávala tajna a manželé již aspoň těchto 10 let, veřejně oddáni
byvše, spolu žili a za manžely vůbec považováni jsou. (Kutschker, Eherecht
sv. 5. str. 55.)
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1. Jest-li překážka zřejma, t.j. vůbeo-li známo jest, že dva
lidé v manželství neplatném žiji, nezbývá leč nařiditi kajicni
kovi aby se od domnělého manžela svého co nejdříve možná
oddělil, práv manželských se zdržel, o soudné prohlášení do
mnělého svazku manželského za neplatný se ucházel.

2. Jest-li neprommnutelná překážka tajna, rozeznávati sluší,
zda-li jest oběma domnělým manželům neznáma, neb jenom
jednomu z nich, aneb oba o ní povědomost maji.

a) Nemá-li am jeden ani druhý z domnělých manželů vě
domosti o nepromimnutelné tajné překážce a tato ani nemůže
v obecnou známosť vejiti: zanechává se kajicnik v nevědomosti,
leč by manželství jeho bylo nesvornoa nešťastno. Zanechati ho
v nevědomosti velí péče ozamezení většího zla; při nešťastném
manželství (domnělém) ale již nemůže tento důvod platiti.

by Známa- neprominutelná překážkatajná jenom jednomu
z maněelů (přitomnému kajicniku), budiž poučen, že jest přisně
povinen zdržeti se práv manželských, zpraviti spolumanžela
o neplatném manželství a domáhati se soudného vyhlášení
svazku za neplatný.

c) Pod: bně děje se, povědoma-li taková překážka oběma
domnělým manželům.

Avšak ve případech 0) a c; může se rozloučení domnělých
manželů odložiti nebo lze i zcela od něho upustitiu Upusťiti se
může, pakli oba se nakloni ku společnému slibu před Bohem,
že co bratra sestra spolu živi budou a pro snadnější zachování
povinnosti této jisté pobožnosti konati a svátosti často přijímati
chtějí. Není-li se co báti, že by toho slibu nezachovali, jme
novitě jsou-li oba nábožni a věku již pokročilejšího, bude pro
středek tento vždy lepší nežli rozloučení, poněvadž toto se
nikdy nemůže státi bez pohoršení, bez nebezpečenství pro duši
obou, beze škody na jmění a statku, bez duchovních a hmot
ných škod pro dítky.

Odložiti se může rozloučení, nelze-li ho hned provésti bez
velikých škod duchovních a hmotných; ovšem ale může zpo
vědník přivoliti k odkladu takovému, jenom když jest naděje
důvodná i záruka dostatečná, že domnělí manželé zachovají po
celý čas odkladu dokonalou zdrželivost*).

*) Kutschker, Ehebrecht sv. 5. str. 338. Sv. Alfonsa Lie. Praxis
Conf. n. 85.
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3. Pakli neprominutelná překážka tajná jest nemohoucnosť
ustavičná a předchodná (impotentia perpetua et antecedens), ne
sluší manželů přidržovati k rozchodu, ale ten znich, který by
pro nemohoucnosť druhého žádati mohl za soudné rozloučeni,
budiž napomínán i vzbuzován, aby s druhým vedl společný
život neúhonný; přikazovati se mu to však nemůže a on ne
hřeši, stojí-li na rozloučení.

4. Poněvadž neprominutelné překážky pošlé z nedostatku
svolení řádného mohou se odkliditi potomným svolením: na
kloňuje zpovědník toho, kterýž pro nesvolení své jest oprávněn
státi na rozchodu, aby se práva toho vzdal a řádným svolením
toto neplatné manželství ve platné proměnil ; jest-li však man
želství to nesvorné a nešťastné, pokládá se rozloučení za menší
zlo. — Podobně plati o manželství neplatném pro překážku
pokoutnosti (clandestinitas); takové domnělé manžely vzbuzuje
zpovědník, aby v manželství platné vstoupili dle řádu cirkev
ního, ač neukazuje-li posavádní nesvornosť na nešťastné man
želství.

B. Překážky prominutelné.

Objevila-li se ve zpovědnici překážka prominutelná, plati
obecné pravidlo, že zpovědníku náleží působiti k tomu, aby
manželství neplatné řádnou dispensí a konvalidací napraveno
bylo, ač není-li posavádní zdánlivé manželství tolik nesvorné
a nešťastné, že pro tělesné nebo duchovní blaho jednoho neb
obou manželů za věc užitečnější považovati jest rozloučení,
nežli nápravu jeho. — Tak při těchto rozdilně jedná zpovědník
vedle toho, jakž překážka jest tajna nebo zřejma a jakž o ní
kajicník buďto má vědomosť anebo nemá.

1. Jest-li prominutelná překážka obecně povědomači zřejma,
poučuje zpovědník, že manželství kajicníka meplatno jest a
proto že práv manželských užívati nesmí, dokud by od vrch
nosti duchovní nedosáhl dispense a manželství řádně neuzavřel;
a pakli spolumanžel jeho nevěděl o neplatnosti, povinen jest
to jemu zjeviti a všecko mu pověděti, co tuto nyní ve zpověd
nici slyší. Ovšem by náleželo, aby manželé zatim od sebe byli,
dokud by po dispensi dosažené neuzavřeli manželství; ale po
něvadž nelze toho bez velikých nesnází dosáhnouti, dosti bude,
zavážou-li se oba slibem zdrželivosti a k prostředkům, jimiž
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by ho naplňovali až do řádné konvalidace. — Poněvadž pak
při obecně povědomých překážkách se žádá za dispensi pro
vnější obor, dobře jest, aby zpovědník nepřestával na vědění
ve zpovědi dosaženém, ale také ještě kromě zpovědi sobě vy
pravovati dal ty věci, které v žádosti o dispensi vyložiti třeba
bude; nemůže-li sám býti prostředníkem v žádosti za dispensi,
ukládá manželům zdánlivým anebo jednomu z nich za povin
nosť, aby oneplatném manželství pověděli svému faráři, kterýž
potom sám se postará o dispensi.

2. Nalezla-li se při manželích prominutelná překážka tajná,
vyšetřuje zpovědník, mají-li oba manželé o ní vědomost, anebo
jenom jeden z nich.

a) Maji-li oba vědomosť o překážce, děje se poučení týmže
způsobem, jako sub 1.

b) Má-li jenom jeden maměel (penitent) vědomosť o pře
kážšce,náleži nejprve vyzkouinati a posouditi, zdali by záhodno
bylo, aby tento zpravil o ní a jejích následcích manžela dru
hého. Nemohlo-li by se to státi bez nebezpečenství kajicnikovy
cti (zakláda-li se překážka ve hříchu), různic aneb úplného
rozloučení: domlouvá se zpovědník s kajicnikem, za kterou zá
minkou by spolumanželu žádajicímu za povinnost manželskou
po vůli nebyl a jej od žádosti té odváděl až do času, kdy pře
kážka pomine řádnou dispensi*).

c) Jest-h prominutelmá a spolu tajná překážka oběma stra
nám nepovědoma, poučuje zpovědník o jejím bytí a jejich ná
sledcích jenom, může-li naději dobrou míti, že žádný z domně
lých manželů neužije této vědomosti, aby hledal rozloučení, a
také naději, že zdrželivě živi budou až do času konvalidace,
že nepovstanou pro tuto vědomosť mezi nimi různice, sváry a
pohoršení. Nemohl-li by takové naděje miti, žádal by za dis
pensi bez vědomí manželův a teprve potom by je poučil, až
by dispense dosáhl; ano bylo-li by se báti, že by manželé (nebo
jeden z nich) nechtěli potom přijmouti dispense, ale raději by
stáli o rozloučení, žádal by zpovědník za počátkovou nápravu
manželství toho (sanatio in radice).

*) Sv. AG. Lig. Theol. mor. lib. 6. n. 900. Kutschker, Eherecht sv.
I str. 155.
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C. Žádosť o dispensi.

Aby se náprava neplatného manželství jistě stala, zakro
čuje sám zpovědník o dispensi pro kajicniky, kteři ve zdánli
vém manželství živi jsou. Jsou-li překážky tajny, jest žádání
o dispensi vlastní zpovědnikova povinnosť; jsou-li zřejmy, není
sice povinen, aby jménem kajicnika hledal dispense, ale činí
tak pokaždé, soudi-li, že by kajicnik buďto z bázně nebo z ne
dbanlivosti opomenul obrátiti se v této příčině k duchovnímu
správci svému. Nebylo-li by možná, aby penitent přišel zase
k témuž zpovědníkovi, odkazuje ho tento na faráře nebo jiného
kněze domácího.

Se žádosti o dispenst pro kajicnika obraci se zpovědník
vždycky jenom k diskupu svému, kterýž postará se o konečné
vyřízení jeji, nemůže li sám dispensovati. V žádosti třeba jest
vezdy jasně a patrně vyslovit, pro jakou překážku jest man
želství neplatno, pro jaké příčiny a důvody ukazuje se potřeba
dispense ; tyto věci tedy třeba jest na kajicnikovi dobře vy
zvěděti.

V žádosti za dispensi od překážek a závad tajných ne
udávají se pravá jména kajicníků (manželův), ale jenom smy
šlená ižádá se „tecto nomine“); v žádosti za dispensi od pře
kážek (a závad) zřejmých třeba jest udati pravá jména osob.
V překážkách (i závadách) tajných žádá 1 uděluje se dispense
pro vniterný obor (forum conscientiae:, ve zřejmých pak pro
vnější obor (forum externum)*

Ku žádostem, jež podává zpovědník, nepřikládají se ni
jaké pisemnosti a doklady; posýlaji se pak týmže způsobem,
jako žádosť o plnomocenství ku rozřešení z reservátů **).

D. Udělení dispense a náprava neplatného manželství.

I. Žádal-li zpovědník za dispensi pro kajicníka, dochází
tato k jeho rukoum obyčejně n forma commissoria jakožto
mandatum dispensationís, t. j. oprávněná duchovní vrchnosť
dává zpovědníkovi moc a svěřuje mu provedení dispensace, od
klizení překážky (neb závady). Zpovědník tedy jest vykonava
tel rozkazu řádné vrchnosti, kteráž moci svojí odklizi překážku

*) Formuláře viz v přípojku.
+) Viz str. 259.
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(executor mandati dispensationis). Protož 1 nemůže zpovědník
udělovati dispense, dokud listiny rozkazovací nemá v rukou,

jejiž obsah dokonale seznati, a cokoli se v ní nařizuje, povinen
jest zachovati. Vykonáni rozkazu o dispensi děje se rozdílně
podle toho, jakž překážka buďto zřejma jest anebo tajna.

a) Jde-li o překážku eřejmou anebo takovou, která může
snadno vejiti v obecnou povědomosť, dává to zpovědník, jak
mile ho byl rozkaz o dispensování došel, na vědomosť kajicni
kovi; neni tu třeba čekati, až by snad přišel ke zpovědi. Maje
ho před sebou, vyšetřuje nejprve, zdali skutečně jiného nic ne
ruší svazku manželského, nežli co v žádosti udáno bylo a zdali
posud maji důvodové tam uvedení svou platnosť. Nalezla-li
by se ještě jiná překážka, bylo by nové dispense třeba Shle
dává-li se všecko tak, jako bylo v čas podané žádosti, přikro
čuje k vykonání rozkazu, maje při tom na očich troji pravidlo:
1. aby prve z pokut cirkevních vyvětil toho, jemuž dispense
dána bude*“); 2. aby platu neb daru nežádal ani přijimal; 5. aby
rozkazovaci (zmocňovaci) listiiu zachoval na důkaz manželství
řádného **).

Vybavení (rozřešení) toto z cirkevnich pokut děje se —
neshledána-li určitá censura —jenom pro bezpečnost (ad caute
lam) a protož 1 se uživá té formy obecné, která při každé ab
soluci ve zpovědi se říka ***), Potom pak dává se dispense způso
bem výše) udaným.

b) Bylo- žádáno za dispensí od překážky tajné, davá zpo
vědník o došlé dispensi zprávu penitentovi kromě zpovědi a
bez vyžádaného dovolení jeho, byl-li ještě také kromě zpovědi
dal sobě vypravovati o překážce ; neučinil-li tak, žádal by nyni
svolení kajicnikova, aby s ním o předešlé zpovědi jeho mluviti
mohl, anebo by čekal, až tento sám přijde, jakož mu při zpo
vědi bylo řečeno.

Rozkazy o dispensich pro vniterný obor platných vy

*) O rozřešení z censur (a sententiis et censuris et poenis ecelesiasti
cis) užívají dispensační listiny vyšlé od Poenitentiarie římské slov „in utro
gue foro absolvas;“ slova ta vykládá sama Poenitenňtiarie výrokem ze dne
ať. dubna 1886 „sic intelligenda, ut detur absolutio pro foro externo, guae
valet etiam pro interno.“ (Acta s. Sedis 1887 fasc. 10.)

**) Kromě 3. platí též o tajných překážkách.
***) Viz str. 339.

+) Viz str. 349.



380

konávají se (čili dispense uděluje se) vždy jenom ve svátostné
zpovědi.

K otázce: Platí-li dispense, kdyč by se byl kajicnák neplatně
zpovídal, a může-li se jí udělili, když by zpovědník absoluci ze
hříchů odložil neb zadržel? odpověděla Poenitentiarie římská:

Zachová-li zpovědník, jakožto vykonavatel mandátu svaté Poe
nitentiarie, všecko to, což nařizuje listina: platny budou dis
pense moci mandátu toho dané, třeba by se kajicník neplatně
a svatokrádežně zpovidal. — Znamená-li kněz, že kajicnik pro
svou nehodnosť nemůže obdržeti rozřešení, vynasnažuje se, aby
jej hodna učinil; nepodaří-li se to, odlož kajicnikovi nejen
rozřešení, ale také dispensi, paledlipilná potřeba toho nežádá, aby
se přispíšilo s dispensováním. Pilná potřeba jest nebezpečenství
nezdrželivosti, různic a t. p.

Zároveň s dispensí vyhlašují se za manželské ty dítky,
které se již narodily anebo teprve narodí manželům posud je
nom zdánlivým; dítky, které byly počaty v cizoložstvu, nedo
sahuji legitimace církevní

2. Vykonánim rozkazu a udělením dispense není ještě na
praveno manželství neplatné; dispense zajisté jenom odklízi pře
kážku. pro kterou se při prvnim uzavírání svazku manželského
platné svolení státi a protož ani manželství skutečné uzavřiti
nemohlo. Aby po dispensi řádně dosažené mohlo k manželství
dojiti, třeba jest řádného svolení obou až posaváde domnělých
manželů. V církevním právu řiká se tomu, že domněli manželé
po dosažené dispensi obnovují svolení (removatio consensus) a
tou obnovou že semanželství napravuje (convalidatio matrimonii).

Náprava neplatného manželství jest dvojí: veřejná a sou
kromá.

a) Veřejná děje se, bylo-li manželství neplatno pro zřej
mou překážku a dispense uděleno pro vnější obor. Záleži v tom,
že oba manželé před farářem svým a dvěma svědky projevují
svolení k manželskému svazku, jakž obsaženo jest v rituálu ;
a to děje se v chrámě při zavřených dveřích anebo v sakristii,
na faře neb i v domě jiném. Ohlášky neopakují se, bylo-li
manželství prve uzavřeno (zdánlivě) podle formy tridentské.

Každá veřejná konvalidace zaznamenává se v knize od
daných, tu kdež neplatně uzavřené manželství zapsáno jest.
A protož neni-li zpovědník sám také farářem těchto manželů,
odevzdává jim po udělení dispensace reskript, aby se jim
u svého faráře vykázali a před ním manželství řádně uzavřeli
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b) Byla-li dána dispense od překážky tajné, bude obnova
svoleni či náprava neplatného manželství soukromá, t.j. man
želé dají svolení své ku sňatku manželskému jen mezi sebou;
bylo-li manželství uzavřeno ve formě tridentské, dosti jest, aby
jeden každý druhému řekl: Já svoluji v manželství s tebou.
Zpovědník ovšem poučuje prve o potřebě a způsobu této ná
pravy *).

Když by po vykonané už nápravě překážka v obecnou
známost vešla, bylo by nové dispense pro vnější obor a potom
1 veřejné konvalidace třeba.

S Kkonvalidacitajnou bývají znamenité obtíže spojeny za
příčinou podminky, kterou Poenitentiarie po každé výslovně
klade: „dicta muliere (výro: de nullitate prioris consensus certi
orata, sed ita caute, ut delictum latoris (žadatele) nunguaum de
tegatur.“ Můžeť se přihoditi, že by s vyjevením neplatnosti
posavádn'ho manželství také vyjevena byla vina, pošla-li pře
kažka ze hřichu manžela a že by domáci pokoj a svornosť na
vždy podvráceny byly, anebo že by druhý manžel, zvěděv
o neplatnosti manželství, žádal za rozloučení. — V nesnázitéto
navrhuje se následující způsob, dáti nevědoucímu manželu vě
domosť, že prvé svolení nebylo platno: Manžel vědouci o ne
platnosti řekni spolumanželu svému, že při uzavirání svazku
manželského nedal svolení dle zákonů a předpisů cirkevnich,
a že zpovědník, jemuž to svěřil, za potřebnou věc uznal iradí,
aby pro pokoj svědomí oba svolení své obnovili; potom by asl
takto řekl: Já ochoten jsem obnoviti svolení a také skutečně
svoluji v manželství s tebou; řekniž 1 ty podobně **).

Avšak ani tento způsob nápravy soukromé nebude vždy
bez obtíží. A protož pozoruje-li zpovědník, že by pro možné
následky zlé (sváry, těžké podezření, rozloučení manželstva)
nebezpečno bylo vyjeviti druhému manželu neplatnosť posa
vádního manželství, bude třeba nesnázi tu biskupovi předložiti
a jeho žádati, aby se náprava jiným způsobem státi mohla.
Biskup pak obrátili se buďto k Poenitentiarii se žádosti, aby
prominuta byla podmínka: „altera parte de nullitate prioris“

+) „Melius tamen est, ut parochus interveniat, guando impedimentum
absgue incommodo utrigue manifestari potest, ad tollendas ambages aut
moram, guam conjuges interponere possent.“ (Gury (Cas. cons. de dispens.
matrim. XIII.)

**) Homo apostol. tr. 18. n. 82.
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atd. anebo sám ji promine, pakli by průtah byl s nebezpečen
stvím (periculum in mora). Potom udělilo by se kajicnikovi
dispense bez oné výminky a konvalidace mohla by se vykonati
některými z těchto způsobů: a) Manžel, kterýž má vědomosť
o překážce a také již dispense dosáhl, řekniž druhému: „Do
mýšlím se, že manželství naše vro nějakou příčinu snad není
dle zákonů cirkve svaté uzavřeno; a protož obnovme obapolně
svolení své, abychom budoucně již neměli nepokojného svě
domi.“ Anebo: „Kdyby naše manželství nebylo dle zákonů
cirkve uzavřeno, chtěl bys mne nyni za manželku miti?“ —
b) Strana vědouci hlediž od druhé obdržeti znamení nové lásky
a vyslov svoji úplnou ochotnosť, vejiti s ní ve sňatek manželský,
kdyby ještě obě byly svobodny, a pak obě obnovte svolení.
c) Manžel vědouci o překážce obcuje s druhým „affectu mari
tali“ (vědomě jako manžel s manželem) a vzbuzuje druhého,
aby v témž úmyslu obcoval. — Nesnáze umirňuji se ostatně
také, že přikázáno neni, aby obnova svolení hned po obdržené
dispensi učiněna byla; dovoleno jest zajisté očekávati příhodné
doby a příznivých okolnosti, za kterých by nejsnáze ji provésti
lze bylo.

Pakli by ale okolnosti a poměry tolik nebezpečny byly
budoucímu pokoji anebo i samému svazku manželskému, že
by také z těchto způsobů některého užiti na pováženou bylo:
žádal by zpovědník (prostřednictvím ordinariátu) za nápravu
počátkovou (sanatio in radice), kteráž jest vyhlášení (declaratio)
papežovo, že manželství neplatné i bez obnoveného svolení
obou manželů má tutouž platnost a tytéž následky, jako kdyby
hned na počátku bylo uzavřeno beze všeliké překažky. Ná
prava tato jest nemožna, když by jeden z manželů odvolal
svoje prve dané svolení anebo se prohlásil proti všeliké dispensi.

Vyřknuté pro tajnou překážku napravení počátkové dodává
se, podobně jako dispense, ve zpovědnici, povědoma-li jest ne
platnost manželství jednomu z manželů; není-li povědoma ni
komu, také napravení neoznamuje se. Prohlašuje-li se ve zpo
vědnici tato náprava, užívá zpovědník formy: Insuper aucto
vitate Apostolica mihi specialiter demandata matrimomum a te
N. N. cum N. N., im consensu adhuc permanente, nulliter con
iractum im radice ejus sano eť consolido, prolemague susceptam et
suscipiendam legitimam declaro.“

3. Manželství neplatná pro medostatek mnáležitéhosvolení
napravuji se veřejněobnoveným svolením právě tak, jako man
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želstvi neplatná pro jinou překážku, když vůbec povědomo
jest, že prvé svolení nebylo dostatečno.

Pakli ale tento nedostatek jest tajný, obnovuje se také
svolení tajně. Soukromé konvalidování manželstev takto ne
platných má tu zvláštnost do sebe, že nové svolení také mlčky
se může státi; za takové považuje se, když ta strana, jejíž oprav
dové a svobodně svolení při veřejném uzavírání svazku man
želského scházelo, sama buďto žádá anebo s vůli svobodnou
plní povinnosť manželskou anebo aspoň za delší čas (6 měsíců)
dobrovolně bydli s druhým manželem, ačkoli dobře ví, že by
za soudné vyhlášení neplatnosti žádati mohla. Avšak i tuto
třeba jest, aby neplatnost prvého svolení oběma byla povědoma.

4. Ve státech rakouských, kromě zemí koruny uherské,
třeba jest při zdánlivých manželích ještě jednu věc důležitou
míti na očich. Neoprávněné a protož také v oboru svědomí a
cirkve neplatné zákony manželské z dob cisařa Josefa II. spů
sobily, že nebylo dbáno na ty překážky manželské, které zá
konem občanským nebyly stanoveny, a že tedy uzavírala se
manželství, kterých nemohla cirkev uznávati za platná. Pře
kážky tyto jsou: a) příbuzenství duchovní a občanské (cognatio
spiritualis et civilis), b) švakrovství z obcování nezákonného
(affinitas ex copulla illicita), c)právní překážka veřejné slušnosti
z manželství platného, avšak nedokonaného (impedimentum
justitiae publicae honestatis e matrimonio rato non consumato)
a překážka z platné zásnuby (e sponsalibus validis), d) švakrov=
stvl a pokrevenství ve stupni 3. a 4., ano i když jeden ze
stupňů těchto se dotýkal 2. stupně, v kterémž případě (gradu
3. vel 4. tangente secundum) udělovali někteří biskupové dis
pense, ač k tomu práva neměli, a protož také udělovali dis
pense neplatné. Kdo tedy s některou z těchto překážek uzavřel
manželství buďto bez dispense anebo s dispensí neplatnou
(mnozí faráři sami udělovali dispense od překážky pokrevenství
a Švakrovství ve stupni 3. a 4.), toho manželství ovšem bylo
před cirkví neplatno. Apoštolským listem od 17. března 1856
zmocnil papež Pius IX. biskupy rakouských států, aby napra
vovali nápravou počátkovou všecka manželství, ježto s některou
z oněch výše jmenovaných překážek uzavřena byla bez dispense
sice, ale ve formě tridentské, až do toho dne, kdy onen apoštol
ský list dojde k jednotlivým ordinariátům ; list tento pak došel
biskupů rakouských, tehdáž ve Vídni shromážděných, dne 18.čer
vence 1856.
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Shledal-li by tedy zpovědník na občanu rakouském, že
vstoupil ve stav manželský s některou z oněch překážek a ne
také s jinou ještě, vyšetřuje nejprve, uzavřelo-li se to man
želství před 18. červencem r. 1856, aneb až po tomto dni.
Bylo-li uzavřeno po dni jmenovaném, plati, co až posud o dis
pensi a nápravě pověděno; uzavřelo-li se manželství před 18. čer
vencem r. 1856., ukládá zpovědník penitentovi, aby v čas určitý
ke zpovědi zase přišel, pak žádá za počátkovou nápravu, ku
které biskup splnomocněn jest *).

Ku žádosti rakousk. episkopátu ze dne 23. října 1856, aby
sv. stolice v jejich počátku napravila všecka od r. 1856. ne
platně uzavřená manželství „obstante guocungue impedimento
dispensabili aut canonico defectu in supplicatione aut in exe
cutione admisso“, odpověděla Poenitentiarie dne 4. pros. 1886,
že náleži v každém jednotlivém případě u sv. stolice žádati, a
že dává se biskupům těmto plná moc, revalidovati každé man
želství, které před 25. červnem 1885 (dekret Lva XIII. že neni
dispense neplatna, byla-li v žádosti o ni zamlčena copula in
cestuosa nebo byl zamlčen úmysl, propter copular snáze dojiti
dispense) neplatně uzavřeno bylo pro některou z těchto dvou
přičin (neb i pro obě). Neni-li při manželstvích takto neplatných
obnova svolení možna bez nebezpečenství nebo bez pohoršení,
a ví-li aspoň jeden z manželů o neplatnosti svého manželství,
mohou je biskupové rakouští v počátku napraviti (in radice
sanare).

Poznámka. Překážky stanovené zákonem občanským nedocházejí po
všímnutí ve zpovědnici. Jest-li občanská překážka zřejma, manželství však
před Bohem platno, poněvadž tato překážka buďto není kanonickým právem
stanovena anebo, jest-li také kanonická, již odklizena byla řádnou církevní
dispensí: poučuje zpovědník, že pro uvarování následků zákonem určených
třeba jest manželům obrátiti se k faráři, s jehož radou a pomocí by občanské
dispense dosáhnouti a pak to vykonati mohli, co státní zákon na způsob cír
kevní konvalidace předpisuje. Srovn. Obě. zákonník $ 84. 88.

*) Srovn. Kutschker, Eherecht sv. 5. str. 365.
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$ 109. Hříšníkové příležitostní.

Velmi mnoho hříchů páše se vůbec v té míře, v kteréž
k nim vedou vnější podněty a rozmanité okolnosti. Nejča
stěji shledávají se blízké příležitosti u věcech proti 6. přikázaní
božimu; ale za našich dob velice toho třeba jest, aby zpověd
nik pilně obracel svoji pozornost k nebezpečenstviviry, v kte
ráž vydáni jsou mladí lidé stavů vzdělaných a nižších v to
varyšstvu a ve spolcich obzvláště. Poněvadž nepřátelé jména
křesťanského velmi úsilovně o to pracuji, aby zhoubné náuky
své rozšiřovali a víru v Ježiše Krista vyhladili: naskytaji se
odevšad blízké přiležitosti, kteréž působi, že zejména mladý
člověk, poslouchaje a čitaje útoky na církev katolickou a na
celé křesťanství, zlomyslné hyzdění a tupení posvátných věci,
pozbývá viry a s věrou i studu, mravnosti vesměs a všeho,
čím by se udržeti mohl na stupni člověka rozumného a po
čestného.

1. Kterak nakládati s kajicniky ve blizké přiležitosti se
nalézajicimi, to nejvice závisí na povaze příležitosti samé.

Shledal-li zpovědník o někom, že v blízké přiležitosti se
nacházi, jest mu rozhodně na tom státi a kajicníka nakloňo
vati, aby příležitosť blízkou odklidil, já se varoval, od ná se vedálil,
— a nebylo-li by možno tak učiniti, aby ji proměnil ve vzdálenou.
Pouhé vzbuzování k opatrnosti, ku bdění a modlitbě nijak ne
vede k cili a nemůže zachrániti člověka, který se nevzdává
přiležitosti, ač by mohl.

Nezřídka děje se, že tito hřišnici předstirají obtíže veliké,
pro kteréž prý jim není možno jisté přiležitosti ke hříchu se
vyhýbati anebo ji od sebe vzdáliti. Ve případech takových
měj se zpovědník na pozoru, aby nebyl oklamán přepiatým vy
lčováním okolnosti, na nichžto se prý zakládá ona nemožnost.
Pilně-li všecky věci uvažuje, obyčejně dochází k poznáni, že
obtíže ty nejsou tolik vážny a veliky anebo že aspoň dilem pře
dejiti lze ty zlé následky, o nichžto kajicnik praví, že by jej
potkaly, když by odklidil zlou přiležitosť. A třeba by skutečně
veliké obtíže překážely a velmi zlé následky jistě přišly, —
pro uvarování těžkého hříchu a pro věčnou spásu svou každý
jest povinen zapříti a přemoci sebe samého, přinésti oběť ne
pouze snadnou, nýbrž také oběť velikou. Pohnutky, kterýmiž
nakloňovati lze vůli kajicníkovu, naskytají se v živé a důrazné
parafrasi slov Páně: „Pohoršuje-li tě oko tvé“ atd. „Co pro

S kočdopole, PastorálkaII. 2D
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spěje člověku“ atd.*), a v porovnání péče, kterou lidé vůbec
vynakládají, aby unikli nebezpečenství svého života, zdraví
nebo statku. Veliké působnosti nabývají tyto pohnutky, záro
veň-li se ukazuje na nejistotu lidského života, kteráž nedovo
luje spoléhati, že později vykoná člověk, čeho nevykonati zna
mená tolik, jako se odřici věčné spásy.

2. Stran rozřešenijsou za neporušitelný zákon tato pravidla:
a) Kdo se nacházi vdobrovolné blízké příležitosti nehledané a

ji se vedáti aneb jí odkliditi nechce ihned, — nemůže obdržeti
rozřešení, jak by koli ujišťoval, že opravdový úmysl má, nedo
pustiti se hříchu opět**).

b) Kdo nachází se v blůzké přiležitosti hledané a upřímně
ochoten jest vystřihati se ji, může rozřešení obdržeti, shledává-li
na něm zpovědník takové známky, kteréž by souditi dovolily
o pravé lítosti a pravém úmyslu***). Může pak býti rozřešen
netoliko, když po prve v tomto stavu svátost pokání přijímá
aneb po prve od svědomitého zpovědníka dostatečné naučení
a napomenutí dostává, ale ješťě %po druhé a po třetí, ač ne
shledává-li se na něm, če zpětilý jestee zlosti, t.j. pakli ve přile
Žitosti jsa, neklesl vůbec anebo neklesl tolik často, jako prveT).

c) Kdo nachází se v blízké příležitosti nehledané a ocho
ten jest odkliditi ji, nemůže rozřešení obdržeti, dokud neod
klidi přiležitosti skutečně, třeba by o disposici jeho v tu chvili
nebylo lze pochybovati. Toto pravidlo zakládá se na zkušenosti,
že odklizení přiležitosti jest dilo hřišnému velmi obtížné a zda
řiti se nemůže, leč by všecku sílu na ně vynaložil. A. protož
nebyl-li by k povinnosti své dohnán odkladem absoluce, stalo
by se bez pochyby, že by úmyslu svého skutkem nevykonal
a ve hříchy své opět se navrátil. Pravidla toho šetřiti jest ob
zvláště přísně, vešla-li hřišnosť příležitosti v obecnou vědomosť,
n. př. při konkubinátu.

Výjimky od pravidla toho nejsou sice nemožny, lze však
jim v praxi dáti místo jen: 1.jest-li kajicník disponovanýv ne
bezpečenství smrti, aneb opustiti nemůže sv. přijímání bez
velikého pohoršení anebo bez ublížení své cti a dobrémujménu

*) Mark. 9, 46. Luk. 9, 25. Srovn. též Přísl. 6, 27. 28. Mat. 11, 12,
18, 3. 9.

++) Berardi, De occaslonariis II. str. 40.
**) Viz str. 314.

+) Berardi 1. c. str. 91.
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svému ; 2. nemohl-li by ke zpovědi zase přijiti buďto nikterak,
anebo jen po dlouhém čase a to ještě pouze v tom připadu,
nebyl-li již aspoň jednou od některého zpovědníka marně na
pomenut, aby odklidil příležitost *).

d) Kdo se nacházi v nezbytné anebo nutné příležitosti
blízké, povinen jest užívati těch prostředků, jimiž by se blízká
příležitost ve vzdálenou proměnila. Prostředkovétito jsou vůbec:
pečlivě se vystřihati přiležitosti, pokud možno jest (na př. by
dlí-li s osobou jemu nebezpečnou, jest povinen toho se aspoň
střlci, aby sni samoten byl, s ni bez potřeby mluvil, zraky na
ni obracel); častá 1 vroucná modlitba, častější za den obnova
dobrého úmyslu, možno-li před obrazem Ukřižovaného; oprav
dové odpiráni žádostem a myšlénkám; vzývání svatých jmen
na počátku pokušení a hned jakmile vzniká zlé myšlení; časté
přijimání svátosti. Dle povahy člověka i toho hříchu, k němuž
jej přiležitost vede, a tedy dle zvláštních poměrů a potřeb, ná
leži užívati prostředků zvláštních.

Shledává-li se při následující zpovědi, že kajicník pro
středků těch uživati opomenul anebo jich nedbale užíval, ne
může se o něm souditi, že opravdový úmysl má, života svého
polepšiti, a protož 1 nelze ho míti za hodna rozřešení svá
tostného.

Pakli kajicník nařízených prostředků sice užívá, ale nic
méně opět a opět v tytéž hříchy upadá bez všelikého polepšení
(zpětilý ze zlosti): nezbývá, leč napomenouti ho, aby duši svoji
zachovati dbal, co by jej to koli stálo, a neopomijel již vzdá
liti od sebe příležitost anebo vzdáliti se ji, pakli to vůbec možno,
nechat cokoli pojde z toho **).

3. Za těchto časů žádá pozornosti zpovědníkovy četda knih a
časopisů spatmých, poněvadž tyto jsou velice nebezpečný podnět ke
hříchům těžkým a hrubým, podvracejíce samy základy života křesťan
ského. Zpovídá-li se penitent, že pochyboval o víře katolické, že měl
pokušení proti víře, že tupil zřízení a předpisy církevní, — budiž to
zpovědníku za podnět k otázce, které noviny a knihy čítá. Ví-li zpo
vědník vůbec, že čtou se na osadě knihy špatné, ptá se penitentů, při
kterých za vhodno uznává, čtou-li tyto spisy.

O kom nabyl vědomosti, že pravidelně čítá listy protikatolické,
toho napomíná k opuštění četby té, předkládaje, že od víry a pravých
zásad mravných odvádějí, ač toho člověk mnohý ani sám na sobě ne

*) Berardi 1. c. str. 70.
**) Berardi L. c. str. 118.



3 88 ©

pozoruje, aneb aspoň se k tomu nepřiznává. Neprospívá-li napomenutí
opětované, bude ve mnobých případech nemožno dáti rozřešení *j.

Avšak u věci této velmi opatrně a mírně jednati náleží; zejména
sluší rozeznávati, poznává-li penitent škodlivost četby té, anebo jí sobě
není vědom (jest-li bona či mala fide), a nad to ještě, jak působí u
něho četba ta, vede-li ho k těžkým hříchům proti víře anebo jiné
cnosti, v kterémž případě ovšem i četba sama jest hřích těžký.

Neznamená-li penitent nebezpečenství četby špatné (jest-li bona
fide) a zpovědník může souditi, že při zbožném a cnostném smýšlení
jeho není blízkého nebezpečenství hříchu, napomíná jej a varuje otcov
sky. Má-li však odůvodněné mínění anebo přesvědčení, že četba jest
penitentovi škodliva, poučuje důrazně a napomíná k opuštění. Avšak
i kdyby zpovědníku již bylo souditi o těžkém bříchu, k němuž přivádí
penitenta čtení špatné, káže opatrnost, aby toho neřekl přímo a ne
rozkazoval přísně a stručně, ale napomínaje a ku přesvědčení,veda věc
napraviti hleděl, za jedno proto, že by jinak ze hříšníka materiálního
snadno býti mobl hříšník formální, za druhé pak že vůbec, a zvláště
u mužů, více poříditi lze klidným poučováním, laskavým napomínáním
a prosbou, nežli přísným rozkazem a ostrými domluvami.

Nepomáhá-li toto vynasnažení bned anebo brzy, nesluší vzdávati
se naděje, že pomůže později. Ve společenském styku svém i ve zpo
vědnici odporučuj a nabízej duchovní správce list lepší, otcům a ho
spodářům připomínej, že listy a knihy špatné, v domě-li se nalézají,
velice škodny býti „mohou dětem a čeledi, třeba by mnobo škodny
nebyly člověku staršímu a rozvážlivějšímu.

Pozoruje-li čtenář listů špatných sám, že škodny jsou a že mravní
zákon zavrhuje četbu jich (jest-li mala fide), třeba by velikosti hří
chu takto páchaného nepoznával: domlouvá zpovědník a přesvědčuje
slovy vážnými, aby jej od četby špatné odvrátil. Nevytýká však veli
kosti hříchu, leč by doufati mohl, že tento důvod bude zvláště pů
sobný. Nechce-li penitent uposlechnouti, napomeň ho, aby přemýšlel o
věci té a že dojista uzná důvody jemu předkládané; vzbuzuj, aby zase
brzy ke zpovědi přišel, jmenuj a nabízej listy lepší.

Ví-li penitent, že svojí četbou hřeší těžce, nahlížeje, kterak ne
bezpečna jest víře a křesťanskému mravu aneb toho sám na sobě za
koušeje, a nechce podrobiti se ani slíbiti, že opustí četbu takovou, není
boden absoluce. Slibuje-li sice, že ji opustí, ale zpovědník pochybuje
s důvodem o pevnosti úmyslu, bylo by, dle obecného pravidla o po
chybné disposici, rozřešení odložiti.

Podobně zacházeti náleží s hostinskými, kteří špatné časopisy
hostem předkládají **).

*) Můller, Theol. mor. lib. II. $ 11. n. 5.
**) Srovn. pojednání Ar. Millera vlinecké Auartalschrift r. 1878.sv. IV.

str. 533. Berardi De oceasionariis II. str. 253.



389

S 110, Hříšníkové navyklí a zpětili.

Hřišniky navyklé těžko jest napraviti, poněvadž při ná
vyku nebo až náruživosti tělesnosť (nižší stránka snaživosti)
tolik moci nabyla, že překáží rozumu, aby chápal důvody, pro
kteréž by svobodná vůle se odvrátila od hříchu. Protož i jest
při navyklých velice třeba působiti v srdce, buditi city, kteréž
by dostatečně podporovaly svobodnou vůli, aby tato zvítězila
nad nižší žádosti, duch nabyl vlády nad tělem. Pojem o návyku
sám již dostatečně na rozumdává, že jen vytrvalé a důsledné
působnosti zpovědnické časem podařiti se může, aby navyklý
se odvratil od hříchu svého.

Důvody (motivy),ježto se navyklým předkládají, aby srdce
dojato bylo a vůle se naklonila, ovšem rozdilny jsou podle po
vahy navyklého hřišnika, náleži-li totiž ku lehkomyslným anebo
ku slabým *).

Lehkomyslné (a zpětilé ze zlosti) třeba jest důrazně a
živě poučovati a k tomu přesvědčení vésti, že již nejvyšší
čas jest, aby zlému návyku ze všech sil odpirati počali **).
Na ten cil a konec jim představuje zpovědník ohavnosť návyku
vůbec, kterýž člověku odnimá rozum a svobodnou vůli, a na
ohavnosť hříchu toho zvláště, kterémuž navykli; neboť na kon
kretném činění a na konkretných následcich jeho nejlépe se
ukazuje, kam až klesá člověk, jenžto se hříchu jistému oddal
a nyní sám podroben jest pode jho, nad kteréž ani pomysliti
nelze potupnějšího, lidské důstojnosti protivnějšiho. Vedle ohav“
nosti ukazovati náleží na velikou mebezpečnosťnávyku, která
odtud vysvítá, že každým opětováním hříchu návyk se utvrzuje
1 vzmáhá, milost boží se zapuzuje a protož 1polepšení den ode
dne vice obtížno a časem až téměř nemožno bývá; ano že podle
svědectví zkušenosti přemnozí otroci návyku na konci svého
života ani nenalezli času a milosti k pokání, smrti nahlou pře
kvapeni jsouce aneb o spasení svém zoufajice a podávaných
prostředků spásy živou věrou a žádostivým srdcem nepřijímajíce.

Písmo svaté představuje ohavnosť a velikou nebezpečnost
formálné zpětilosti v obrazech a slovich, kteréž pochybnosti
nepřipouštějí o tom, jak velice ošklivý sám o sobě a zahubný
pro své následky jest lehkomyslný a z nekajicnosti pošlý návrat

*) Viz str. 901.
s) Srovn. str. 321. o poučování kajicníků nemajících ;lítosti.
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ke hříchům předešlým. Pán Ježiš mluví o nečistém duchu,
kterýž, vyšed od člověka, chodí po mistech suchých, odpočinutí
hledaje; a poněvadž nenalézá ho, navracuje se, odkudž byl
vyšel, a přivádí s sebou jiných sedm duchů horších, nežli jest.
sám. I bývají poslední věci toho člověka horší nežli prvníi*). —
Svatý Petr vyjadřuje tuto pravdu slovy podobnými ku Kri
stovým a znázorňuje ji obrazem vzatým od nečistého zvířete,
kteréž zase požívá toho, což bylo z sebe vyvrátilo **). Sem do
jisté míry lze obrátiti slova sv. Pavla, že nemožno t. j. velmi
těžko jest zase obnoviti se k pravému pokání těm, kdož jednou
byli osviceni a milosti boží k pokání přivedeni, ale nechtějice
vytrvati ve stavu milosti, opět upadli ve hříchy předešlé ***).

Slabé aneb až malomyslné (materialně zpětilé) t. j. takové
hříšníky navyklé, kteří uznávají svého stavu ohavnosť a ne
bezpečnosť, ale nedůvěřují sobě, že by návyk překonati mohli,
vzbuzuje zpovědník, aby jen mužně a vytrvale bojovali, na.
všemocnost a milosrdenství boži spoléhali, pevnou věrou se po
silujíce; že nelze, aby opuštěn byl, kdo jest vůle upřímné, dobré.
Bůh i z kamení může vzdělati sobě syny Abrahamovy +), po
něvadž milost jeho jest mocnější, nežli převrácenosť naše; Bůh
nechce smrti hříšníka, ale tomu chce a k tomu sám pomáhá,
aby se obrátil bezbožný od cesty své a živ byl ++), poněvadž
veliké jest milosrdenství a slitování Páně nad těmi, kteři se
obracejí k němu +++). Kajicniky tyto napomíná zpovědník, aby
na duchu neklesali, když by se přihodilo, že by znova ve hřích
upadli; den ode dne zajisté ubývá obtíží, pakli neumdlévá
v boji člověk dobré vůle. Jak by koli nešťastný byl jejich boj,
nechať vzbuzují hned po pádu dokonalou litosť, obnovují dobré
úmysly a zpovídají se co nejdříve lze; neboť kdyby opomenuli
těchto věci, stalo by se jistě, že by za pádem jedním následo
valo pádů mnoho. — Kajicníkům toho druhu dobře jest na
opětném jejich pádu samém ukazovati, kterak by se jim bu
doucně zachovati třeba bylo; vedle hříchu zajisté, o kterýž jde,
bude snadno ukázati, kterak by se byl kajicnik opětného pádu
jistě uchránil, a že se ho uchrání, bude-li nyni zvláště na ty

+) Mat. 12, 43—45. Výklad Sušilův na ev. sv. Mat. str. 170.
+) 2. Petr. 2, 20—22. Výklad Sušilův str. 251.

*t+) Žid, 6, 4. Výklad Suš. str. 51.
+) Mat. 3, 9.

+1) Ezech. 13, 11.
+17) Sir. 17, 28.
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věci a okolnosti pozoren, kterým opětný pád obzvláště přičitati
sluší. Pokud toho třeba, nařizuje zpovědník ještě jiné prostředky,
jimiž by bdělosť a opatrnost kajicnikova se podporovala 1
skrovná sila jeho rozmáhala. — Velice laskav budiž zpovědník
na ty zpětilé z křehkosti, kteři pro nezdar upřímného namáhání
svého zarmouceni jsou a již téměř důvěry pozbývají, že by
konečně dosáhnouti mohli žádouciho vítězství; otecovskýmislovy
těši je a vlídným přimlouváním k tomu nakloňuje, aby s dů
věrou a vytrvale užívali nařizených prostředků, o jichžto pů
sobnosti již téměř zoufajl.

Za velice důležitou věc při navyklých a zpětilých poklá
dati sluší, aby zpovědník nařidil vhodné prostředky, jimiž by
penitent proti zlému návyku svému vítězně bojoval a jej i
šťastně přemohl. Prostředkové tito vůbec neliší se od oněch,
kteříž nařizují se lidem ve přiležitosti klesajicim “;; povaha
zlého návyku a poměry kajicnika ukazují samy k tomu, jaké
by zvláštní prostředky nařiditi bylo jednotlivcům anebo kterak
by obecní prostředkové pro jednotlivce tak upravení byli, aby
co nejvíce působili buďto spasitelnou bázeň anebo důvěru, vedle
toho, jakž někdo lehkomyslný jest anebo slabý toliko. Nej
mocnější prostředek, aby navykli přemohli sami sebe. jest časté
přijímání svátosti, a protož 1 rituál římský 1učitelé duchovního
života tomu chtějí, aby zpovědník nařizoval navyklým uživati
prostředku toho často, co nejvíce dovolují poměry kajicnika,
Podaři-li se nakloniti navyklého, aby vytrvale užíval nadpřiro
zených lékův od Boha samého podávaných naší přirozenosti
hřišné, tu již nebude ani pochybnosti, že polepšení úplného
v čase nedlouhém se dosáhne.

Zejména jest, vedle soudu zkušených zpovědníků, častá zpověď
téměř jediný, působný prostředek proti samoprzni (molities), a sice
zpověď u téhož zpovědníka. Za léky proti neřesti této se navrhují:
a) Zpovědník optej se na jméno světce, jejž penitent nad jiné ctí, raď
anebo přikazuj mu za pokání, aby po tři nebo čtyři neděle ráno a ve
čer na kolenou se modlil: „Bože a Pane! Připravil jsi věčný oheň ne
čistým. Slibuji tobě, že ke cti svého věrného patrona tento den (tuto
noc) všech skutků nečistých se zdržím.“ ©) Mnohým podivně pomáhá
slib každodenně skládaný poj celý měsíc, zachovati čistotu, celý den
nezhřešiti. c) Dobře jest raditi, aby hříšník před oltářem Panny Marie
ruce sepial a je s pevným úmyslem aneb i přísahaje nejsv. Panně obě
toval a se zavazoval, že jich ku hříchu nevztáhne tolik a tolik dní,

*) Viz str. 387. d).
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neděl, měsíců. ď) Předkládej, že v den soudný mnozí se naleznou, kte
rým zázračně pomoženo bylo, poněvadž hned, jak pokušení se ozývati
počalo, Pannu bez poskvrny počatou, uejčistějšího sv. Josefa, anděl
ského učitele sv. Tomáše, andělského mládence sv. Aloisia vzývali,
e) Jiní navrátili se polepšení, byvše posláni k milostnému obrazu Panny
Marie a tu slíbivše zachování čistoty na nějaký čas; jiní napravili se,
poněvadž na každý opětný pád uložili sobě pokání těžké a je skutečně
v,konali s ošklivostí nade svou nestálostí,

Nechtěl-li by hříšník toho druhu podvoliti se časté zpovědi, ne
postačilo by toto samo, aby se mu absoluce odepřela; jsouť i jiné
prostředky k cíli; častou zpověďrituál radí, ale nepřikazuje.

Stran absoluce řidi se zpovědník ovšem i tuto pravidly
obecnými; udšluje nebo odkládá ji, jakž buďto může s důvodem
souditi, že navykli (zpětilíi) dostatečně disponováni jsou, nebo
zůstává důvodná pochybnost o disposici nebo nekajicnosť jejich
patrna jest. V soudu o disposici velmi na váhu padá zarytost
návyku, ježto měři se dle doby, jak dlouho se již páše ten
jistý hřích a jak často se opakuje. Že pak navyklí (a zpětilí)
obyčejně jsou také přiležitostní, usnadňuje se konečný zpověd
nikův soud, šetří-li zásad o nakládání se hřišniky příležitost
nými.

Při navyklých vůle slabé (zpětilých z křehkosti) obyčejně
nachází se disposice, kteráž přimlouváním zpovědnikovým se
zvyšuje tolik, že nynž opravdovou litosť a pevný úmysl mají.
Jsou-li v dobrovolné přiležitosti hledané nebo jsou v nutné,
posuzuje se disposice jejich dle toho, jak ochotni jsou, hledanou
přiležitosť opustiti a, ve přiležitosti nutné, užívati prostředků
proti opětnému pádu. Při návyku zastaralém, a zvláště nevzdá
vá-li se penitent hledané přiležitosti zůplna, prospěšno bývá
rozřešení odložiti také při dostatečné disposici ku probuzení
spasitelné bázně, jsou-li okolnosti takové, že z odkladu nepo
vstává penitentovi veliká obtiž anebo neni se báti duševní
škody jeho.

Nesluší zajisté kajicnikům disponovaným odkládati rozře
šení: a) vzešla-li by jim odtud znamenitá obtiž, jako na př.
nemohl-li by kajicník opomenouti sv. přijímání tak, že by toho
jiní nepozorovali, a tedy by veřejně zahanben byl aneb upadl
v podezření; 0) bylo-li by se báti sdůvodem, že kaji:nik touto
přísnosti bude od zpovědi odstrašen, naopak ale doufati lze,
že mirnosti snáze a jistěji něčeho se dosáhne; c) nesnadno lze
prostředku toho uživati při těch kajicnicich málo vzdělaných,
kteři poprve od svědomitého zpovědníka důkladně poučeni
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nebo mimořádnou události dojati jsouce svoji hříšnosť a bidný
svůj stav uznávají, sobě k srdci berou a k napravení života
svého dosti ochotni jsou. (Srovn. str. 346.)

Při lehkomyslmýchpochybna jest disposice nebo jista jest
nekajicnosť, trvá-li návyk dlouho, hřich se opakuje často, zvláště
hřeši-li v dobrovolné přiležitosti hledané (a ovšem ještě vice,
nacházi-li se v nehledané) nebo vepřiležitosti nutné. Totéž plati
o formálně zpětilých*), třeba by ještě k navyklým počtení
býti nemohli; z pojmu o zpětilosti formálné zajisté vysvítá, že
dobrovolné přiležitosti hledané se nevzdávají nebo ve přileži
tosti nutné těch prostředků neužívají, kterýmiž by nebezpeč
nost této se mirnila, čili přiležitost blízká ve vzdálenou se
proměňovala.

Prostému a při penitentech vůbec obvyklému ujišťováni,
že hříchů svých litují a polepšiti se opravdu chtěji, nelze
snadno věřiti při navyklých zpětilých, kteři po předešlých
zpovědech v ničem se nepolepšili. Při těchto jenom vroucné a
srdečné ujišťování o litosti a pevném úmyslu platiti může za
důkaz mysli proměněné, a to zvláště, pakli mimořádné okolnosti
(dojemné poučení zpovědnikovo, nemoc, mislex smrť anebo ne
štěsti spoiuvinníka nebo jiného člověka hřišného) taký dojem
na něho učinily, že patrně proniknut jest lítostí (bázní) a pevně
odhodlán ku polepšení života svého **).

$ 111. Kajicnici se závazkem náhrady, slibu, výzrady.

Troji tento druh kajicníků velice podobá se přiležitost
ným, protože zavázáni jsou k určitému činu vnějšímu, kterýž
jim obyčejně velmi za těžko přichází a jehož vykonati nemohou,
leč by sami sobě násilí učinili. A proto jest při nich úloha
zpovědníka, je k vyplnění závazku nakloňovati, ano někdy také
rozřešení zadržeti, aby je pobidnul k povinnosti, kterou jim
ukláda přirozený zákon 1 positivný.

1. Kdo nespravedlivým způsobem cizi statek sobě při
vlastnil anebo bez viny své v držení jeho jest, má jej navrá

*) Berardi, De recidivis I. str. 78. s autoritami tam uvedenými.
++) S. Alphon. 6. n. 459. 460, 461. Praxis conf. n. 70. Scavini III. str.

250. Berardi De recidivis et occasionariis I. str. 8. Smolík 1. c. 158.
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titi (restituere); kdo nespravedlivým způsobem učinil bližnímu
škodu, povinen jest ji nahraditi, nechať měl z toho užitek anebo
neměl; kdo bližnímu na cti a dobrém jeho jméně uškodil, po
vinen jest dáti mu přiměřené zadostučinění, kterým se -uražená
česť napravuje a navracuje. Zásady o navrácení ciziho statku,
o náhradě škody spůsobené a cti uražené vykládá mravouka
křesťanská; tato jeji čásť jest pro každého zpovědnika velice
důležita a protož 1 zavázán jest pravidla i zásady o restituci
znáti a poněvadž pamatování jich a dobré užívání v praxi
dosti nesnadno jest, čas od času je v paměti obnoviti a čitánim
spisů kasuistických praktické soudnosti dobývati*).

Kajicníka k restituci zavázaného poučuje zpovědník jasně
a určitě, co navrátiti, nahraditi nebo napraviti jest povinen,
jakým způsobem a do které doby. O způsobu a času restituce
bývá třeba se domluviti a dohodnouti s kajicniíkem- a proto
vyptati se ho na věci potřebné, aby nenařizoval takového způ
sobu restituce, kterým by se vykonati nemohla, aniž by kajicník
prozrazen byl, aneb aby neustanovil doby, v kteréž by povin
nosti své práv byti nemohl.

Kdo jistě povinen jesť k navrácení nebo náhradě statku
nebo k dostiučiněni za uraženou česť, nemůže býti rozřešen,
nechce-li povinnosti své vykonati, ač by: mohl.

Nežli svoji povinnosť vykoná, může rozřešen býti, kdo po
prve dostává ve zpovědi naučení a napomenutí o restituci (ve
významu nejširším, v kterém navrácení, náhrada i dostiučinění
se obsahuje), upřímně slibuje, že svoji povinnost vykonáa nijak
poměry svými a svojí povahou nevzbuzuje podezření, že by
upřímně neminil provésti skutkem, co připovidá slovem; ano
1 ještě když již podruhé a potřetí napomenut byl ve zpovědi,
může jej zpovědník pokládati za dostatečně disponovaného —
pakli odjinud nevysvítá nedostatek disposice — shledává-li, že
příčina nevykonané posud restituce není pouze nedbalosť a vá
havosť. O kom ale s důvodem platným pochybovati lze, že
vykoná restituci, jakž přislibuje, tomu odkládá se rozřešení,
dokud by nevykonal. Přisnosti této třeba jest, povinen-li pe

*) Stručně a velmi dobře podány jsou pravidla i zásady o restituci
v Časopisu katol. duchov. r. 1864. str. 26—45; obšírně, jak potřebám zpo
vědníka dostačiti může, předkládá je Dr. Smolík ve své Rukověti pro zpo
vědníky na str. 249—282. Viz též Stárkovu katolickou mravovědu str. 422 a.
sld. Spis: Náuka o náhradě, od Fr. Janiše.
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nitent k restituci veliké a obtižné, nalézá-li se cizi statek ještě
v rukou jeho a sliboval-li již několikráte ve zpovědi, že zá
vazku svému dosti učiní, posud ale nepočal dostičiniti; v těchto
případech zajisté nesnadno věřiti lze ve pravou disposici jeho*).

Nemůže-li kajicnik náhradou povinný hned anebo v krátké
době zadost učiniti, klade mu zpovědník na srdce, aby závazku
svého byl pamětliv a neopomíjel naplniti ho bez dalšich od
kladů, jakmile čas přihodný a jiné okolnosti dovoli tak uči
niti. Zatim ale, dokud by se to nestalo, povinen bude ve zpo
vědech svých také vyjevovati, že posud nenavrátil nebo nena
hradil, aby zpovědnici posoudili, nepřekáží-li snad nedostatek
dobré vůle ještě i potom, když není překážek jiných. — Jest-li
kajicníku fysicky neb mravně nemožno, aby povinnosť restituce
vykonal úplně aneb aspoň částečně, bývá třeba již také pro
hájení svědomitosti a mravného smyslu, aby kajicník dobýval
sobě odpuštění se strany člověka, jemuž náhradou povinen jest.
U věcech menších může se ovšem za jisté pokládati, že by
vlastník odpustil, a kajicnikovi se ukládá, aby nahraditi dbal
modlitbou aspoň, a že tomu pánu neb hospodáři, jemuž byl
uškodil, pilněji a svědomitěji za mzdu dělá, nežli by jinak dle
obyčejného způsobu a zvyku náleželo. Ale u věcech vážnějších
nebylo by dobře zprošťovati někoho patrné povinnosti k resti
tuci a neuložiti mu, aby sobě odpuštění dobyl: Nejlépe ovšem
jest, aby povinný sám prosil za odpuštění. Poněvadž ale toto
nemůže se po každé státi tak, aby nebylo pro kajicnika s ne
bezpečenstvím následků zlých, vykoná zpovědník velmi dobrou
věc, doradi-li a domluví se s povinným, kterak by odpuštění
dosáhnouti mohl prostřednictvím důvěrníka některého; za ta
kového může se leckdy propůjčiti sám zpovědník, ano nezřídka
nebude ani jiné pomoci, nežli aby ústně anebo písemně kajic
nikovi odpuštění hledal, ovšem takovým způsobem, že by ka
jicnikova osoba i jméno jeho byly zatajeny.

S větši ještě opatrnosti počíná sobě zpovědník, žadá-li se
na něm, aby sám dodal věc, kterou kajicnik navracuje anebo
nahražuje. Platí sice za obecné pravidlo, aby zpovědník této
úlohy snadno na sebe nebral; ale nelze-li jiného způsobu re
stituce naleznouti, žádá toho na něm láska křesťanská, aby se
za prostředníka propůjčil. Čini-li tak, počíná sobě velmi opa
trně, aby tajemství zpovědního nijak neporušil ani sebe v po

*) Berardi, De recidivis I. str. 162.
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dezření nějaké neuvedl na př. v podezření to, že čásť restituce
za sebou podržel; proto i radi častěji opatrnost, aby sobě pod
pisem přijemcovým potvrditi dal, co jemu byl odevzdal jmé
nem kajicnika neznámého.

Jest- povinnosť restituce pochybna, nebo jest rozhodnouti
tohk nesnadno, že zpovědník sobě nedůvěřuje, aby snad ne
chybil: může řici kajicnikovi, že o věci té bude prve přemý
šletl a po určitém čase oznámi, k čemu jest kajicník zavázán.
Pro takový odklad s poučením o povinnosti k náhradě nebude
třeba také rozřešení odložiti, slibuje-li kajicnik, že se podrobí
uznáni konečnému. í

2. Mnohé obtiže dělaji zpovědníkům lidé, kteři po málu
a často berou cizi statek a škodu na něm působí, jako jmeno
vitě krádci a škůdci na polích, v lese, pytláci, dělníci a čele
dinové hospodářů polních, dělnici v závodech průmyslových a
t. p. Lidé tito velmi často ani za hřích nepokládají svých pro
vinění na statku cizim, o náhradě a napravení ani nepomýšleji
a mnohdy také by jim těžko neb i nemožno bylo učiniti ná
hradu.

Aby zpovědník u těchto kajicniků dosti učinil úřadu
svému, nemůže každého z nich jadnostejně posuzovati, ani se
všemi jednostejně nakládati. Dobře jest rozeznávati v tom zá
stupu asi čtvero třid, a sice 1. lidi zcela chudé, kteréž nedosta
tek veliký svádí ku krádeži, jmenovitě ku krádeži lesní; 2. lidi
chudé sice, ale již také zištnosti vedené; 3. lidi zámožné, při
kterých jenom zištnosť a nesvědomitost bývá u příčině, že pro
viňuji se na statku bližního; 4. takové osoby, které svým úřa
dem a svojí službou (hajni, dozorci atd.) zavázáni jsou, aby
statku svých pánů hájily, a kteréž pro tuto příčinu se provi
ňují ne pouze krádeži, ale také ještě zneužíváním úřadu neho
služby.

Dávaje poučení vykládá lidem takovým, že skutečně
hříchu se dopouštějí proti 7. přik. božímu, kteréž nedělá roz
dilu mezi chudým a bohatým, nic nedi o mnohu a málu, ale
prostě zakazuje všeliké odnimání statku cizího a všeliké činění
škody. Dává jim na uváženou, také-li v hodinu smrti lehko
vážnými omluvami budou moci odbyti výčitky svědomi svého ;
vštěpuje jim, aby se tázali často samých sebe, zdali by také
ještě život zachovati mohli, když by na cizi statek nesahali ;
uvádí na mysl, že statku nespravedlivého Bůh nežehná a na jiné
straně zase odnimá nespravedlivému mnohem vice z vlastního
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statku jeho, nežli oč tento jej rozmnožil statkem cizím; zku
šenosť potvrzuje pravdy této přemnohými doklady, uči také,
že každý téměř pokládá statek a jmění člověka nespravedli
vého za méně nedotknutelné, nežli statek a jmění člověka spra
vedlivého. Ukazuje také na ty následky nespravedlnosti, kte
réž dále ještě sahají, nežli k duši a statku hřešicího; pocházejí
zajisté odtud pohoršení, sváry a různice mnohé, zármutek a
mnohdy veliký hněv, při kterém Bůh rouháním a zlořečením
urážen bývá; škůdce kazí a svádí své ditky a domácí, podko
páváavnich samy základy křesťanské svědomitosti a mravnosti.

Stran závazku k restituci může se říditi zpovědník těmito
zásadami: a) Také lidem velmi chudým ukládá povinnost re
stituce aspoň částečné, a nemohou-li ani na tuto vystačiti,
k tomu je přidržuje, aby sobě odpuštění u majetníka hledali,
modlitbou a pilnější prácí jemu vynahražovali, jakž mohou.
Co výše praveno, že zpovědník mnohdy sám odpuštění hledá
kajicnikům nemohoucím nahraditi, to také na tomto místě
platnosť má. b) Kdo také zištnosti a ne pouze chudobou veden
bývá ku hřišnému sahání na cizi statek, toho již mnohem
přisněji váže povinnost restituce a jmenovitě k tomu přidržo
ván budiž, aby navrátil a nahradil, čeho neužil k nevyhnutelné
potřebě své, ale obrátil prodejem anebo jiným způsobem na
rozmnožení statku svého. c) Kdo z pouhé zištnosti a nesvědo
mitosti béře cizí statek a škodu bližním působí, budiž k plné
náhradě přidržován. Totéž plati o lidech, kteří zneužívají úřadu
a služby k tomu, aby nespravedlivým způsobem rozmnožovali
statek svůj, ano i mnohdy jen k tomu, aby prostředků nabý
vali k životu mrzkému, nemravnému.

Stran pytláků pokládají moralisté za spravedlivou věc, aby
nahradili vlastníkovi nebo nájemci honitby polovici ceny za
zvěř zabitou, pakli ji zabili v širém poli nebo v lese neohra
ženém ; druhou polovici povinni jsou obrátiti k účelům zbožným
a nemohou ji spravedlivě podržeti, poněvadž neprávně ji na
byli. Zabita-li zvěř v oboře, povinen jest pytlák nahraditi
plnou cenu*).

3. Leckdyuvádějí dělníci, lidé služební a p. na omluvu
svých krádeží a zpronevěření za důvod, že jim tuze skrovná
mzda se vyplácí a že sami sobě tajně nahradili, škodu svou

*) Miller, Theol. mor. III. $ 102. Linzer Theol. prakt. Guartalschrift
1880 sv. III. str. 329.
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tajně napravili (compensatio oceulta)*). Vedle mravouky kře
stanské plati o tomto tajném nahražování škody ze statku ci
ziho zásada, že vůbec nemůže pokládati se za věc dovolenou,
že ale, stalo li se již, zavazuje k restituci jenom, bylo-li bliž
nimu na jeho statku nespravedlivě uškozeno. Povinnosť resti
tuce neváže člověka, který sobě škodu svou z cizího statku
nahradil, shledávají-li se tyto čtyry podminky: a) Aby požadavek
byl právně odůvodněn; plati-li tedy pán smluvenou mzdu řádně
a nežádá-li služeb anebo práce na! ustanovený čas, nemá slu
žebník a dělník práva něčeho žádati nade smluvenou mzdu.
b) Aby požadavek byl jasný a nepochybný. c) Aby nebylo
možnosti dobyti ho cestou právní (představováním, prosbou, na
soudu občanském), aneb aspoň aby toto nebylo možno leč
jenom s velikými obtižemi a znamenitým nákladem. dď)Aby
ani ten, kdož tajně činí sobě náhradu, ani kdo jiný neupadl
v podezření krádeže, ani aby ubliženo bylo právům osoby třetí,
jakož by se na př. stalo, vzal-l1 by sobě někdo v náhradu, což
bylo zástavou uloženo a tedy nebylo majetkem toho, kterýž
něčím právně a jistě povinen jest. — Shledal-li by zpovědník,
že nižádná z těchto podminek neschází, neuložil by kajicníkovi
povinnosti restituce, avšak přece napomínal by ho, aby bu
doucně nic podobného nečinil.

4. Vyznává-li kajicnik některý, že Bohu slib učímil a jeho
nesplmil, vyšetřuje zpovědník nejprve, zdali skutečný slib učiněn
byl. Častěji zajisté bývá to, což lidé slibem nazývají, jenom
předsevzeti dobré, jemužto schází podstatná slibu známka, totiž
připověď učiněná Bohu s předložením, vědomě, dobrovolně a,
jakž v pojmu přípovědi samo sebou již leží, učiněná s úmyslem,
zavázati se k dobrému. Tato přípověď zavazuje k vyplnění a
proto 1 nesluší člověku, aby slib zase odvolal; pouhé předse
vzetl odvolati není samo o sobě hříšná věc. — K dokonalému
vyšetření, byl-li skutečný slib učiněn, prospívá nejvíce otázka,
zdali člověk jistě ví, že slib učinil; pochybuje-li s důvodem,
pokládá se při svědomitých lidech, že slibu ani nebylo. Také
dobře jest tázati se, zdali dělaje slib také pomyslil,. že by
těžce zhřešil anebo nezhřešil, když by nevykonal, co slibuje.

Jde-li o skutečný a platný sh, kterýž posud vyplněn není
a jehož vyplnění se zatím nestalo mravnou nebo fysickou ne
možnosti (tu zajisté již by nevázal): ptá se zpovědník nejprve,

*) Viz Stárkovu katol. mravovědu str. 421.
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proč asi nebyl posud vykonán. Spatřuje-li, že vykonání jest
možno bez velikých obtíží, vzbuzuje k vyplnění. Jsou-li ale
obtíže veliké, jde předkem o to, zdali učiněný slib proměniti
lze ve skutek patrně lepší; k takové proměně zajisté každý
sám oprávněn jest a zpovědník jen potvrzuje ho v tom. Tak
na př.,slib vykonávati každodenně jisté modlitby, může proměněn
býti ve slib, každodenně slyšeti mši svatou nebo často přijimati
svátosti. — Obyčejná jurisdikce zpovědnická neoprávňuje však
proměňovati sliby ve skutek rovně dobrý nebo méně dobrý,
poněvadž taková proměna již jest dispense částečná, kladouc
na misto skutku slibeného jiný pohodlnější; jenom v čas milo
stivého léta nabývají zpovědnici jistých plnomocenství k tomu,
jakž bully prohlašné naznačují.

Má-li zpovědník pravomoc ku proměňování slibů plat
ných, netřeba mu býti tuze úzkostlivu; postačuje zajisté ku
platnosti proměny každá rozumná příčina, a taková již jest,
aby následek proměny bylo menši nebezpečenství hřichu*). Za
věc dobrou 1 velmi užitečnou pokládá se vůbec proměniti sliby,
které ke skutkům pobožnosti a k určitým postům zavazují,
v časté přijímání svátosti pokání a oltařni.

K dispensování od slibu třeba jest důvodů vážnějších,
nežli ku proměně. Proměňování slibů a dispensováui od nich
děje se obyčejně, a také sluší, aby se dálo, ve zpovědi; dává-li
se plnomocenství jen s touto podmínkou, jako v milostivém
létě vždy, byla by proměna i dispense kromě zpovědi neplatna.

Vedle obecného práva náleži biskupům všehká proměňo
vání slibů,prostých a dispensování od nich. Z pravomoci biskup
ské jsou vyjmuti a papežské pravomoci vyhražení prostí slibové
a) vstoupiti v řeholi (ne slib o vstoupení do kongregace), b, za
chovávati čistotu po celý život, c) putovatl do Říma, neb do
svaté země, neb do Kompostelly, d) prosťi slibové v řeholích **).

*) Zejména platí za postačitelné důvody ku záměně slibu: a) proměna
v poměrech, zdraví, stavu, pro kterou splnění velmi ztíženo jest; b) jest-li
nechuť povinného ku věci slíbené tolik velika, že by třeba bylo velikého úsilí,
k němuž nedostává se zmužilosti; c) působí-li slib velikou úzkosť svědomí a
zmatek; d) lze-li za to míti, že slíbené již by neprospívalo ku spáse duše
a že by toho byl člověk neslíbil, byl-li by neprospěšnosť tuto předzvídal.

**) S, C. Ep. et Reg. 11. července 1860. — Stran slibů v kongregacích
vyhlásil týž sbor: „Dispensatio votorum (in congreg. relig.) reservanda erit
apost. Sedi. Pro expulsione (propuštění z kongregace) vero determinandae
erunt in particulari causae graves, nec expulsio effectum habere poterit, nisi
ea per episcopum communicetur s. Congregationi, ut ab ea approbetur“.
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Byl-li prostý slib čistoty kromě řehole neb kongregace uči
něn jenom mnačas a nikoli na celý život, může dispensovatl
biskup; podobně také vždy, byl-li slib, jinak papeži vyhražený,
učiněn s podmínkou připojenou (votum conditionatum), či ne
jde-li o votum perfeotum et absolutum.

Proměny slibu a dispense od něho sám zpovědník dobývá
kajicnikům, podávaje žádost k biskupovi podobně jako žádosť
za dispensi od překážek manželských, udává ale vždy jméno
smyšlené, poněvadž slibové jen v obor svědomí náležejí*,.

5. Zákonem buďto přirozeným aneb positivným zavázán
jest člověk vyzraditi jisté zločiny, kteréž obecnému dobrému
na ujmu jsou. Tak povinen jest každý vyzraditi na mistě
náležitém (u řádné vrchnosti): spolek loupežníků meb zlodějů,
zločin velezrády, penězokaeství, loupež auvraždu na cestách ve
řejných, tajné náčelníky a vůdce zednářské a podobných společ
ností **).

Cirkevním zákonem zavázán jest každý oznámaiti manželské
překážky nalézající se mezi snoubenci veřejně již prohlašova
nými.

Maje činiti s kajicnikem vědoucím o takovém zločinu
aneb o překážce jistého již připravovaného manželství, poučuje
ho zpovědník, že povinen jest zločin anebo překážku na mistě
náležitém vyzraditi a tato jeho povinnost že zakládá se na
obecné spravedlnosti a lásce křesťanské, stran překážek man
želských pak na povinné péči každého křesťana o česť a váž
nosť svátosti. Nechtěl-li by kajicnik ochotně přislibiti, že po
vinnosti této zadost učiní, nemohl by mu zpovědník uděliti roz
řešení, ale odkladem by jej pobidnouti třeba bylo***). Někteři
bohoslovci dějí, že poučení o povinnosti výzrady lze promi
nouti, patrno-li, že povinný neuposlechne; toto mínění nemůže
tuto za pravé platiti, poněvadž jde o všeobecné dobré neb
o platnost svátosti, v kterýchžto případech podle obecné náuky
nesmí zpovědník nikoho zanechávati v nevědomosti+). Výzra
dou povinné třeba jest také poučiti o způsobu, kterak by
svoji povinnost vykonati mohli.

*) Stárkova Mravověda str. 280—294.
**) Excom. Rom. Pontifici reservata č. 5. (Str. 249).

**) Vyřčena-li klatba na obmeškanou výzradu, jako jest v reservátu o
svobodných zednářích, přestává tato sama sebou, jakmile se výzrada stala.

T) Srvn. str. 318.
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Povinnost výzrady neváže, bylo-li by se vyzrazujícímu
s důvodem báti, že proto jej samého aneb jeho nejbližší pří
buzné stihne znamenitá škoda na statcích, na dobré pověsti,
anebo ztráta samého života, buďto spravedlivě po výroku řádné
vrchnosti anebo ze msty od těch, kteréž by vyzradil. Sebe sa
mého pro jakékoli zločiny udati u řádné vrchnosti občanské
nikdo není povinen, a protož i žádný zpovědník práva nemá
někomu to za povinnost ukládati, přikazovati nebo raditi, leč
by snad někdo nevinný měl trpěti za vinného, poněvadž na
hodilá shoda okolnosti veliké podezření viny na něho svalila.

Nejpřisněji zavazuje povinnost výzrady při zločinu na
zvaném crtmen sollicitationis ad turpia, o němžto jedná obšírně
bulla Benedicta XIV. Sacramentum Poenitentiae*).

Udávajíc, kdo se míní slovem „sacerdos sollicitams“, praví
bulla: (Ordinarii) inguirant diligenter contra omnes et
singulos sacerdotes , gui aliguem poenitentem, guaecungue
persona illa sit, vel n actu sacramentalis confessionis (v době,
co někdo se zpovídá) vel ante vel irnmediate posť confessionem
(tak že by mezi požádáním o vyslyšení zpovědi a mezi ukon
čením zpovědi s jedné, a mezi sollicitaci s druhé strany žádná.
doba neuplynula a nic jiného se nekonalo), vel occastone aut
pratextu confessionis (occastione, byl-li kněz o zpověď požádán,
op. pak této příležitosti použil ad sollicitationem ; sub prae
textu: si pravo fine ficte poenitentem ad confessionem invitat
et dein sollicitat**), vel etiam extra occastonem confesstoms
in comnfessionali(kdež by bez příčiny prodléval), sive in alio
loco ad confessiones audiendas destinato aut electo (na mistě,
o kterémž lidu vědomo jest, že se tu někdy nebo často konají
zpovědi), simulatione audiendi ibidem confessionem (dělaje, jako
by tu zpovidati chtěl), ad inhonesta vel turpia sollicitare (vá
biti) vel provocare (vyzývati), sive verbis, sive signis, sive
nutibus (posuňky, tvářením), sive tactu, sive per soripturam
aut tune aut post legendam tentaverint, aut cum eis illicitos et
inhonestos sermones vel tractatus temerario ausu (opovážlivě a
směle) habuerint.

*) Otištěna jest v „Acta et decreta concilii provinciae Pragensis 1860“
na str. 314—321; bulla Benediktova potvrzuje a znova ohlašuje, co již dříve
u věci této stanovili Pavel IV., Pius IV. a Řehoř XV.

**) Scavini III. str. 315.
S kočdo pole, Pastorálka II. 26
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Stran osoby vábené (persona sollicitata) jedno jest, sive
sit mulier sive vir, sive confessarius eam ipse sollicitaverit,
vel ope ejus (pomocí a prostřednictvím) aliam, aut pro se ipso
aut pro alio homine (t. j. jinému za nástroj a pomocníka se

odávaje).

X Vyloživšipojem a rozsah jeho dí bulla, že každý zpovědníkzavázán jest „suos poenitentes, guos noverint fuisse ab aliis sol
lcitatos, sedulo monere de obhgationedenuntiandi locorum ordi
nariis (biskupům) personam (1. e. sacerdotem), guae sollicita
tlonem commiserit“, bez ohledu na to, co se v následku solli
citace stalo neb nestalo, a jaká doba již zatím uplynula. —
Denunciace jenom k tomu se vztahuje, guid sollicitans dixerit
vel fecerit, nikoli ale k tomu, utrum persona sollicitata consen
serit nec ne. Ku výzradě povinna jest netoliko persona sollicitata,
ale každý, kdo bezpečnou vědomosť má o zločinu tom.

Z bully této v celém znění jejím vyplývá pro zpovědmickou
praxi v nakládání s osobami, na kteréž hodí se název „persona
solhcitata“ :

Zpovědník rozsuzuj dle slovného smyslu zákona, nevkládaje
veň, čeho slovy jeho nelze odůvodniti, řidě se obecným pra
vidlem: „Odiosa sunt strictissimae interpretationis.“ Tak na př.
nebyla by sollicitatio sub praetextu confessionis, si foemina sa
cerdotem extra confessionale vel locum ad confessiones audiendas
destinatum aut electum, cum intentione perversa, patrandi pecca
tum carnale, adiret et ad evitandam suspicionem domesticorum;
et aliorum diceret, se adire eum vel ejus cubiculum confessionis
peragendae causa. Generatim tenendum, non adesse sollicita
tionis crimen et non esse sollicitationem sub praetextu con
fessionis, si extra confessionem, confessionale vel locum ad
audiendas confessiones destinatum aut electum sacerdos cum
persona aligua de perpetrandis turpibus convenerit et si con
fessio praetenditur ad evitandam suspicionem eorum, gui sciunt,
personam illam adire sacerdotem in suo cubili*).

Pochybuje-li zpovědník, byla-li skutečná sollicitatio, nemůže
za právo uznati, aby persona sollicitata měla obligationem de
nuntiandi, leč by velice podobno bylo, že stala se sollicitatio,
aneb leč by slova dosti zřejmě na sollicitaci ukazovala a jen
by pochybnosť byla, také-li ve zlém úmyslu byla pravena **).

*) 9. Alph. 1. 6. n. 679.
**) Scavini IIÍ. str. 318.
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Ukasuje-li jistě ma sollicitací vše to, což bylo zpovědniku
vyjeveno, jest nejprve uvážiti, také-li vyjevující zasluhuje víry;
vždycky pak uvádí na paměť, že papeži samému vyhražen jest
hřích: falsa denuntiatio de sollicitatione*“). Může-li mnajisto
souditi, že stalo se, co bullou contra confessarios sollicitantes
miněno jest, poučuje o povinnosti výzrady, napominá k vyko
nání, třeba by na jisto věděl, že povinnosť ta vykonána nebude,
a z2udrčuje rozřešení, dokud by denumciace vykonána nebyla.
Jsou-li však vážné překážky, pro které nemohla by se výzrada
ihned státi, anebo jest pro vážné důvody absoluce třeba (n. př.
že by sice ubliženo bylo veřejné cti osoby anebo že by se na
cházela v nebezpečenství smrti), uděluje se rozřešení, lze-li
s důvodem za to miti, že povinnost ta jistě vykonána bude.
Kdo by zákonu o výzradě dosti učiniti nechtěl, upadá ve klatbu
mkomu nevyhražčenou; ano upadá v ni již, kdo denunciaci od
kládá celý měsíc, počítaje od té doby, kdy zvěděl o povinnosti
této **). Jenom Poenitentiarie římská může pro důležité příčiny
dáti dispensi od povinné výzrady. Ukazují-li se veliké obtíže
v povinné výzradě, předkládá zpovědník biskupovi, že jistá per
sona sollicitata pro tyto příčiny ©.nemůže odhodlati se k vý
zradě; biskup pak buďto sám učiní, co by za dobré uznal,
anebo dosáhne dispense.

Kromě poučení o povinnosti výzrady oznamuje zpovědník
také o způsobu, kterak ji učiniti. Obecné právo chce tomu,
aby sacerdos sollicitans oznámen byl biskupovi aneb generál
nímu vikáři ústně, není-li k němu daleká cesta, jinak písemně ;
u nás pak, podle praxe při reservátech, za pravidlo vzíti lze,
že zpovědník nenařizuje, aby denuntiatio se vykonala ústně,
ač by ovšem tomu nebránil, když by persona ad denuntiatio
nem obligata chtěla tak učiniti. — Nemůže-li tato ani písemně
vyhověti své povinnosti, povinna jest vyžádati sobě prostřed
nictví bisk. vikáře, zpovědníka neb jiného muže moudrého, kterýž
by jménem jejím psal biskupovi. Jako zpovědník nesmí se tá
zati ojméno sacerdotis sollicitantis, tak ani ten, kdož by jménem
personae sollicitatae biskupovi oznamoval; tento by jenom žádal,
aby mu jméno vinníkovo dáno bylo na lístku zapečetěném,
jejž by k dopisu přiložil. Teprve když by ani to nijak nebylo
možno, nezbývalo by, leč jméno zvěděti a napsati; potom byl

*) Viz str. 246.
**) 9. C. Ingu. 18. března 1677.
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by prostředník sub sigillo sacramentali k mlčelivosti zavázán.
List adresuje se na biskupa neb generálního vikáře přímo(per
sonaliter). Persona sollicitata, v jejimž jménu by se oznamo
valo biskupovi, povinna jest kromě zpovědi celou přihodu vy
pravovati a přisežně stvrditi, že pravdivo jest každé slovo.

Pro uvarování denunciace křivé zapovídá se a vyhlašuje:
za neplatnou denunciace bez udání, a umí-li psáti, také bez:
podpisu pravého jména personae sollicitatae.

Pokuty na sollicitatio ustanovené obsahuji se v bulle Bene
diktově a jsou ferendaesententiae. Dokud tedy confessarius sollici
tans nebylod biskupa odsoužen, může ve svátosti pokání obdržeti
absoluci od každého kněze, neni-li ji nehoden pro jiné příčiny.

Ku kajicnikům se zvláštními závazky počítati lze také
nepřátely nesmířlivé, kteří protivníkům, urazitelům anebo škůd
cům odpustiti nechtějí; střan absoluce nakládá se s nimi jako:
s. těmi, kdož k restituci anebo výzradě zavázáni jsou.

$ 112. Generální zpověď.

Generální nazývá se ta zpověď, v kteréž člověk opakuje.
všecky nebo jenom některé svoje již dříve vykonané zpovědi. —
Učitelé duchovního života všickni v tom svorni jsou, že gene
rální zpověď vůbec velice prospěšna jest, mnohým pak lidem že
jest ji nevyhnutelně třeba ku spasení.

Užitečnosťgenerální zpovědi obzvláště v tom se zakláda,
že veškerý způsob života posud minulého člověku na jednou
se představuje a že vědomí tolika hříchů, tolikeré nevděčnosti
a nevěrnosti k Bohu mocně vzbuzuje bázeň spasitelnou, pokoru
a velikou hříchu ošklivosť; že probuzuje se v člověku odho
dlanosť, aby se vystříhal všeho a vše od sebe vzdálil, co ke
hříchu vábí a vede; že uvádí se v duši lidskou pokoj a mír;
že konečně napravuje se, co v minulých zpovědech bylo nedo
statečného, ano že napravuji se zpovědi neplatné. Mnohý člověk.
po dlouhých letech zase poprve skrze generální zpověď vy
chází ze stavu nemilosti boží a z největšího nebezpečenství,
sejít ze světa s břemenem svatokrádeží mnohých anebo aspoň
s velikými pochybnostmi, zdali sobě za dlouhá léta ve zpo
vědech svých nepřipravoval spíše odsouzení nežli odpuštění,
poněvadž je vykonával lehkomyslně, bez náležité a dosti svě
domité připravy, povrchně a třeba také s disposici, o kteréž
miti může jen skrovnou naději, že dostatečna byla.
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Pro všeobecnou tuto užitečnost a častou potřebnosť gene
ralní zpovědi povinen jest každý zpovědník I. ochotným se
prokazovati všem, kdo za generální zpověď žádají; II. raditi
k ní mnohým, kdo za ni nežádaji; III. ukládati ji za přísnou
povinnost těm kajicnikům, kterým ji třeba jest; IV. radou,
poučením a pomoci svou podporovati každého, kdo k generální
zpovědi se hotoví a kdo ji skládá.

I. Žádá-li někdo sám od sebe za generální zpověď, svo
luje zpovědník, zná-li žadatele již tolik, aby o něm za věc
jistou pokládati mohl, že dostatečně připraven jest. Obyčejně
však, a jest-li žadatel nepovědomý, vždycky třeba jest tázati
se prve, zdali žadatel již někdy skládal generální zpověď; od
povidá-li kladně, táže se kněz dále, mini-li svou již učiněnou
generální zpověď opakovati, anebo bude-li tato nyni obmýšlená
se vztahovatl na dobu zatim prošlou od generální zpovědi.
Hodlá-li žadatel ve svou nynější zpověď pojmouti jen dobu
od generální zpovědi uplynulou, nedělá mu zpovědník obtíží
žadných; jenom když by žadatel nebyl připraven anebo by
překážel větší nával kajicniků věnovati jedinému mnoho času,
ustanovuie den a dobu, kdy generální zpověď bude moci slyšeti.

Chce-li žadatel opakovati vykonanou jiě generální zpověď,
třeba jest otazovati se po příčině. Odpovida-li, že i po gene
rální zpovědi pravého pokoje nenalézá a jmenovitě že pochyb
mosti má, zdali platně a hodně ji vykonal: otazuje se zpo
vědník dále tim způsobem, aby se přesvědčil, zda-li pochybnosti
ty odůvodněny anebo jenom marné vrtochy jsou, jakž bývá
při skrupulantech. Vyšetřuje tedy, zdali kajicník při své ge
nerální zpovědi upřímně a podle možnosti vše vykonal, čeho se
na přijimatelich svátosti pokání žádá: něco-li vědomě zamlčel,
© čem soudil, že by to říci povinen byl; byl-li otazován a od
povídal-li k otázkám podle vědomí a svědomí svého; litoval-li
hříchů svých a měl-li tehdáž úmysl opravdový, nehřešitl zase
a za hříchy své dosti učiniti; kterak byl po vykonané zpovědi
věren úmyslům svým. Ukázalo-li se, že při vykonané generální
zpovědi scházely některé podstatné věci vinou kajicníkovou,
nezbývalo by ovšem leč opakovati ji. Pakli ale nedostatku
shledáno nebylo, hledi zpovědník člověka toho upokojiti. Před
kládá mu klidně a laszavě, že bázeň jeho nemá základu a že
sluší člověku v milosrdenství boží doufati, když byl učinil, co
mu možno bylo; poněvadž on ani se zlým úmyslem ani lehko
myslně neopominul nic toho, k čemu přijimatel svátosti po
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vinen jest, byla jistotně generální zpověď jeho platna, jemu
pak vice prospěje, aby Bohu za tu milosť děkoval, nežli aby
se nepokojil marnou bázni. A byť i byl mimo vědomí a vůli
něco říci anebo lépe vysvětliti zapomněl, dosti bude, aby to
pověděl v nejbližší obyčejné zpovědi své; opakování zpovědi
generální nejen by nepokoje a bázně jeho neuklidilo, ale jistě
by shledal, že by potom ještě vige nepokojný byl a ještě více
by pochyboval o platnosti zpovědů opakované; nepokoj ten pak
a ty plané pochybnosti odvádějí mýsl od věcí užitečných, jsou
i veliká překážka pobožnosti a křesťanské důvěry v Boha. —
Stoji-li penitent ještě na své žádosti a novými prosbami na
zpovědníka doléhá, nesmí mu tento nijak býti po vůli, ale pro
duchovní dobré lidi takto úzkostných pevně se drži pravidla,
že nikomu nesluši dovoliti, aby opakoval generální zpověd,
nebyl-li hned po ni formálně zpětilý anebo nemůže-li na jisto
udati nedostatků takových, kteréž by patrně svědčily o ne
platnosti zpovědi první aneb aspoň by vážný důvod k pochyb
nostem o jeji platnosti podávaly.

I první generální zpověď nepovoluje se: a) kajicnikům,
o kterých seznáno ze zpovědi obyčejné, že rozřešení obdržeti
nemohou; takovým žadatelům zajisté třeba jest vyložiti, že
povinni jsou prve osvědčiti novou mysl, ducha změněného a
potom že přijíti mohou, aby v generální zpovědi položili základ
nového života. b) Úzkostlivým, o kterých knězi povědomo, že
se vždycky dobře zpovídali.

II. Raditi jest k generální zpovědi těm lidem, o kterých
soudí zpovědník, že by jim užčiťečnabyla. Jest pak užitečna
těm, při kterých může spůsobiti buďto větší litosť nad hřichy
zároveň uvažovanými, nebo klid a pokoj svědomi, nebo větší
opatrnost a bdělost*). Zejména radi se k generální zpovědi:
a) těm, o jichžto minulých zpovědech s důvodem pochybovati
lze, zda byly platny; b) kdo ve svědomí svém nepokojni jsou,
příčin nepokoje toho neznajíce; c) kdo začínají život nábožný
po životě vlažném anebo hřišném, třeba by o platnosti minu
lých zpovědí nebylo s důvodem pochybovati; d) kdo se nalézají
v nebezpečenství smrti; e) snoubencům, klerikům a vůbec těm,
kdo důležitou dobu života nastupují. — Vdobách a přiležitostech
kromobyčejných, ježto dle úmyslu církve zvláště za dobu ka

*) Scavini III. str. 207.
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jicnou plati (milostivé léto, misie), prospívá vůbec odporučovati
generální zpověď.

Poněvadž ale mnozi z těch jednotlivců, kterým se ku ge
nerální zpovědi radi, neznají prospěšnosti její a nadto i za věc
velmi obtižnou ji pokládají: třeba jest, aby zpovědník připojil
ku své radě i povzbuzení k důvěře, že za pomocí jeho bez ve
lhkých obtiži se vykoná, co samo o sobě není tolik nesnadno,
jak obyčejně zdá se nepovědomému.

NI. Nevyhnutelně třeba jest generální zpovědi těm, jichžto
předešlé zpovědi některé jisťě neplatny byly.

Ne často může se přihoditi, že by něčí zpověď byla ne
platna vinou zpovědníka, na př. poněvadž neměl náležité ju
risdikce nebo dával rozřešení bez zámyslu (intentio), nebo že
u formě absoluce podstatně chybil, anebo že pro hluchotu či
ospalost ani jednoho hříchu kajicníkova nezvěděl.

Často jsou však zpovědi neplatny vinou kajicníků, zvláště
že v podstatných věcech byly neúplmy nebo že nebylo lítosti a
pravého úmyslu.

Pro neúplnosť u věcech podstatných jest zpověď neplatna,
zamlčel-li penitent vědomě hřich těžký nebo hřích všední,
jejž bludně považoval za těžký. Na roveň s tim, kdo hřich
zůmyslně zamlčel, pokládá se každý, kdo tak vyznává hřích,
aby zpovědník nerozuměl a zvláště kdo schválně šel ke zpo
vědníku hluchému. — Zpovědi kajicniků málo vyučených, kteří
posaváde bez úmyslu zlého (bona fide) neudávali počtu a tvaru
hřichů svých, nejsou sice neplatny, nescházela-li disposice; ale
když byli poučení o potřebě takového udání, povinni jsou pře
dešlé zpovědi své doplniti, ovšem aniž by je opakovali.

Pro nedostatek disposicejsou zpovědi jistě neplatný: a) zpo
vidal-li se kajicnik, u vědoméma tvrdošijném bludu nebo v ne
věře jsa, nebo nemaje úmyslu přijmouti svátost; 5) trval-li —
ač byl poučen a napomenuť — ve blízké přiležitosti, v nepřá
telství nesmířlivém, anebo nechtěl navrátiti, nahraditi nebo
zadost učinění dáti, ač mohl; c) často jsou neplatny zpovědi
těch, kdož jenom s přinucením se zpovidají; ďd)neznal-li ka
jicnik těch náuk, které znati nevyhnutelně třeba jest, a nebý
val-li od zpovědníkův aspoň tolik poučen, co by schopným
učiněn byl přijmouti platně svátost *). Seznal-li tedy zpovědník
buďto z vyznání kajicníkova nebo dalším zkoumáním, že předešlé
zpovědi byly neplatny a že posud napraveny nejsou, nemůže

*) Viz str. 297.
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rozřešiti ho ze hříchů spáchaných od poslední zpovědi jeho,
poněvadž i tato zpověď nynější neplatna jest a neplatný byly
by všecky následující, dokud minulé neplatné napraveny nejsou
generální zpovědí. — A protož jest v takovémto připadě zpo
vědníkova povinnosť, aby nejprve poučil kajicníka, proč pře
dešlé zpovědi neplatny byly a že nevyhnutelně třeba jest opa
kovati je, či složiti generální zpověď aspoň za čas uplynulý
od poslední platné zpovědi až do této chvíle. Častěji však
dobře bude obšírného vykládání zanechati a slova „generální
zpověď“ ani neužívati, ale jenom prostě říci kajicnikovi, že
minulé zpovědi jeho neplatny jsou a že povinen jest opakovati
je. Nechtěl-li by se tomu podrobiti, nemohl by obdržeti roz
řešení; jest-li ale k tomu ochoten, rozhodují okolnosti, lze-li
opakování (generální zpověď) hned vykonati nebo na jiný časodložiti© Třebajesttotižuvážiti,žádá-likajicníkzaodklad,
aby se mohl lépe připraviti, neb aspoň nic proti odkladu ne
namitá; dále i na váhu pada, schopen-jest kajicnák, aby dobře
zpytoval svůj minulý život, a konečně mebrání-li mu, vnější
nějaká překážka, aby zase ke zpovědi přišel, anebo nebráni-li
taková překážka zpovědnikovi, aby potom kajicníka toho vy
slyšeti mohl. Lze-li generální zpověď odložiti, dává se kajicní
kovi naučení, jak by se připravit měl; nebylo-li pak odložení
možno, protože kajicnik by se navrátiti nemohl anebo že by
se ani za delší čas pro svoji neumělosť nepřipravil, anebo že
mu nelze nepřistoupiti toho dne ke sv. přijímání (jest-li ostatně
disponován), koná se s nim generální zpověď ihned, jakož níže
pověděno.

IV. Rada zpovědníkova a pomoc jeho při generální zpovědi
vztahuje se 1. ku přípravě kajicníkově, 2. ku vlastnímu skládání
zpovědi *“).

1. Bude-li někdo generální zpověď po nějakém čase skládati,
nyní pak jenom za poučení a radu žádá, kterak by se připra
viti měl, poučuje ho zpovědník o způsobu přípravy a povzbu
zuje k ní, ovšem neukázala-li se potřeba generální zpověď
odepřiti. Dobrá příprava na generální zpověď záleží: a) v hor
livé a důvěrné modlitbě, 9) v pilném zpytování svědomí,
c) v častém vzbuzování lítosti a úmyslu a v dostičinění za
hříchy spáchané. Dávaje poučení o tomto způsobu přípravy,

*) Penitentům i zpovědníkům velmi dobře se hodí „Poučení o generální
zpovědi“ od svět. biskupa Karla Průchy. (Páté opravené vydání r. 1890.)
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předkládá kajicníku, že generální zpověď nikoli není věc nad
miru obtížná a že skutečné obtíže jeji usnadněny budou při
skládání samém, protože zpovědník všecky věci člověku při
pominá otazováním a protože Bůh v dile tak dobrém svoji
pomoc dává; při zpytování svědomi aby v duchu procházel při
kázaní boží a církevní, rozpominaje se, čím asi se provinil proti
jednomu každému z nich. Zpytování velice usnadňuje se, roze
znává-li člověk v minulém životě svém určité oddily nebo doby
podle věku, podle změn stavu, obydli, zaměstnání a t. d. po
zorně přemýšleje, jaké kdy podněty a přiležitosti ke hříchu se
mu naskýtaly, která náklonnosť jej obzvláště v některém čase
ku hřichu vedla neb až posud vede. — Není-li kajicník velmi
neumělý, může se mu poraditi, aby užíval zpovědního zrcadla,
v kterém seřaděny jsou hříchy dosti úplně, aby se přispělo
lidské paměti; jest-li neumělý, radi se mu, aby vůbec rozpo
minal se na hřichy své podle dob minulého života svého, změny
stavu, obydli atd., jak umi a může, při zpovědi samé pak že
bude otazován a tu že doplní se, nač by snad byl zapomněl.

2. Při vlastním skládání zpovědi po náležité připravě šetří
zpovědník pravidla, podle něhož předchází obyčejná zpověď ze
hříchů spáchaných za čas od poslední zpovědi. Obyčejná zpověď
předchází jmenovitě u lidi neznámých dilem proto, aby zpo
vědník mobl seznati duchovni stav kajicnikův a jeho disposici,
dilem také aby se hříchy již vyznané a odpuštěné rozeznávaly
od těch, které posud nebyly vyznány a odpuštěny. Jiná příčina
ještě ta jest, že by některý kajicník, velmi jsa pohroužen
v minulý život svůj, po generální zpovědi úzkosten býti mohl,
zdali v celou svoji zpověď také dostatečně pojal hříchy od
miuulé zpovědi, a potom 1 pochybnostmi se trápiti, jest-li tato
generální zpověď platna. — Naskytla-li se v předcházející
obyčejné zpovědi okolnosť, pro kterou rozřešení odepřiti neb
odložiti náleži, nebude možno ku generální zpovědi přikročiti,
dokud by tato překážka (na př. blizká přiležitosť) uklizena
nebyla.

Neni-li takové překážky a není-li třeba o hříšich tuto
vyznaných něco připomenouti, počíná kajicník ihned potom
generalní zpověď a koná ji, jak se byl na ni připravil. Po
ukončeném vyznání klade zpovědník otázky, pokud a jak jich
třeba k doplnění zpovědi nebo ku posouzení vniterného stavu
kajicnikova*).
0009) Sromn.str. 298.
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Při penitentech prostých a málo spůsobilých, aby svědomí své
dostatečně zpytovati mohli, obyčejně třeba jest otázkami říditi všecko
vyznání jejich. První otázka budiž, vědom-li sobě hříchu, z něhož se
minulá léta nezpovídal. Přisvědčuje-li, nechať vyznává se z něho nej
dříve a potom kladou se mu otázky o hříchy proti témuž přikázaní,
k němuž onen hřích náleží, Jinak počíná se vždy s otázkami o hříchy,
jichžto vyznání člověku obyčejně přichází velmi za těžko, zejména o
hříchy proti šestému přikázaní božímu. Postup v otázkách mohl bý
asi tento býti: OGuamdiuremanebat innocens? (Auodnam peccatum pri
mum commisit: an cum altera persona? alterius an ejusdem sexus? an
pro se solo?

Peccata sine socio: Peccavitne pro se solo impuris tactibus?
anne etiam impuras excitavit delectationes et commotiones? guoties
singulis bebdomadis? mensibus?

Peccala cum socio. a) Auot cum personis alterius sexus peccavit
opere consummato? guoties cum singulis? An cum una vel pluribus re
tinuit peccandi occasionem in fieri? an etiam in esse? (uot singulis
mensibus vel etiam bebdomadis exinde peccata secuta sunt? — Num
ex iisdem puellae bona fama deperiit? Anne tali cum praecautione pec
cata commissa sunt, ut ejusmodi seguela esset impossibilis? (Auodsi
timendum videbatur, ne istiusmodi effectus jam evenerit, num cogita
verit de remediis adhibendis foetum ejiciendi, vel etiam ea adhibuit?
b) Num peccavit cum persona aligua conjugata? ——cum consanguinea
vel affini? — cum persona Deo sacra? — cum invita? — cum hu
cusgue innocente, ab ipso seducta ? anne guandam seduxit mendaciis et
promissionibus mendacibus? c) Auodsi poenitens plebejus valde procli=
vis videtur ad luxuriam, imprimis guando se accusat de peccato pollu
tionis persaepe commisso, inguirendum est, annon etiam peccaverit cum
personis ejusdem sexus, — vel etiam per bestialitatem.

Peccala non consummata: An cum personis alterius (vel etiam
ejusdem) sexus turpia peregit osculando, amplectendo, tangendo, aspi
ciendo? Anne ejusmodi ab illis permisit? Guot cum personis praedicta
perpetravit et guoties? Anne etiam cum fratribus et sororibus? con
sanguineis vel affinibus? conjugatis? Deo sacris?

Aclus interni: delectatio morosa — desiderium — propositum
mala perpetrandi — delectatio de peccatis commissis.

Verba facinorosa: sermones vel cantilenae inhonestae — etiam
coram innocentibus — jactantia de peccatis turpibus.

Occasiones proximae: chorea — spectacula — libri scandalosi.
Feccala conjugalorum: denegatio debiti — prohibitio prolium —

pollutio in mutuo commercio voluntarie producta — peccatum pollu
tionis pro se solo sine commercio cum altero conjuge.

S. přikázaním 6. nejprve souvisí tělesní hřícbové nestřídmosti
v pokrmu a nápoji.

Potom následují otázky o hříchy, které nejčastěji vedou k ne
hodnému přijímání svátostí a sice o hříchy proti 7. přikázaní božímu:
odcizení věci — nespravedlivé učinění škody — podvod a lesť ve
smlouvách — v dědictví, odkazech anebo ve případech, kde s jinými
děliti se bylo — ve spravování statku cizího, jmění sirotků — ve přech
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právních — odklad nespravedlivý s navrácením statku cizího — snad
na větší ještě škodu — od dávna-li. — Proti 8. přikázani: lži ško
dlivé — odhalení tajností — věcí, ježto ze zpovědi jiných uslyšel —
pomluva — na cti utrhání atd. — obmeškávati nápravu cti porušené
— dlouho-li.

Odtud přejíti lze ku přikázaní 5., potom ke čtvrtému a ku po
vinnostem stavu, a konečně ke třem prvním, pod kterými shrnují se též
otázky o nedbalém užívání prostředků milosti boží, lenosť u věcech
duchovních a pýcha, kteráž i Boha i všecko náboženství lehko váží,
ač-li jím až nepohrdá.

Stran hříchů, na které málo vlivu mají proměny stavu a vněj=
ších poměrů v životě, a při lidech, kterých život byl posud prostý a
jednotvárný, jest otazování snadnější a kratší; seznav zajisté počet a
tvar čelnějších provinění, soudí ze hříchů jednobo roku o hříších celé
doby, na kterou se vztahuje generální zpověď.

Zpovědnik velmi dobře čini, pakli po ukončení otázek
o některé důležité věci (nebo také mezi zpovědí kajicnikovou)
v dalším zkoumání na chvili ustává, aby na velikosť hřichův
a viny ukázal, k pravé litosti vzbuzoval a k děkování Bohu,
že na pokání tak dlouho čekati ráčil; takto zajisté pomáhá.
kajicnikovi, aby zpověď jeho byla pokorna i úplna.

Shledává-h při otazování nějaký závazek, na př. povinnost
restituce neba, cos jiného, poučuje o něm kajicnika hned, žádá
na něm slibu, še povinnosti své dosti učiní, a zdá-li se mu
toho třeba, připPominá, že by generální zpověď marna byla,
nesplnil-li by svého slibu. — Ukázal-li by se odklad absoluce
za nevyhnutelný, nepokračovalo by se již dále v otazování, a
zpovědník zachoval by se jako vůbec, když oznamuje kajicni
kovi, že mu rozřešení dáti nemůže.

Vyptal-li se zpovědník dostatečně, klade na konec ještě
otázku obecnou, má-li kajicnik vědomost ještě o nějakém hřichu,
má-li ještě něco na srdci, opravdu-li by chtěl upřímně všecko
vyjeviti, kdyby mu ještě něco povědomo bylo. Potom di
jemu, aby v duchu do této zpovědi pojal všecky hřichy nepo
znané a ujišťuje ho, že již nic neschází úplnosti kajicného vy
znání jeho. Často, a zvláště člověku velmi svědomitému neb
úzkostnému, dobře jest říci, aby na minulé hříchy své již ne
myslil; kdyby pak později se rozpomenul, že na hřích některý
zapomněl, nebude mu třeba kormoutiti se proto, ale oznámí.
ten hřich v obyčejné zpovědi budouci.

Po ukončeném vyznání dbá zpovědník, aby penitentu
vniterný stav jeho jasně-ukázal, jeho hřichy spolu s příčinami
a následky jejich na mysl stavěl, tak aby velikosť a ošklivosť
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všech, obzvláště pak největších a nejvíce nebezpečných, živě
v srdci svém znamenal; jest-li však penitent k malomyslnosti
nakloněn a stálo-li jej pokorné vyznání mnoho sebezapření,
uvádí se mu těžkost jeho hříchů slovy jemnými na mysl. Bylo-li
generální zpovědi nevyhnutelně třeba, připomíná také hřišnosťt
mnohých svatokrádeží, kterých se kajicník dopouštěl nehodným
přijímáním svátosti pokání a oltářní a snad ještě jiných svá
tosti. Potom vzbuzuje s nim srdečné osvědčení dokonalé lítosti,
v osvědčení pravého úmyslu pak ty hříchy vytknouti třeba
jest, kterých se kajicnikovi nejvíce chrániti třeba. — Poněvadž
ovoce generální zpovědi jest život nový poučuje zpovědník,
jak by měl penitent od této doby všecken způsob životá svého
zříditi, aby v dobrých úmyslech vytrval, následky a zůstatky
bříchův odklizel, cnostem a obyčejům lidi nábožných víc a vice
navykal a v nich se utvrzoval. Na kom není pozorovati, že by
dosti horliv byl, toho vzbuzuje ku svědomitému používání spa
sitelných prostředků, ježto nařizuje a ku kterým radi.

Pokání ukládá se při generálních zpovědech větši, nežli
při zpovědech obyčejných, ač ovšem rozdíl činiti třeba mezi
těmi, kdož více z pobožnosti a z touhy po duchovním pokroku
skládají generální zpověď, a těmi, kdož zpovědi touto napra
vuji předešlé zpovědi neplatné. Lidem pobožného života málo
znalým a dbalým ukládá se po generální zpovědi třeba i na
půl léta aneb na celý rok jisté pokání, které však jenom v ne
děli a ve zasvěcený svátek vykonávají a to třeba ještě jenom
při službách božich ranních neb odpoledních. Příčina prodlou
žení toho jest dilem množství hříchů a doba, za kterou neplatné
zpovědi konali, dilem i důvodná obava, že by potřebného po
káni těžkého nevykonali v krátkém čase. Po každé však při
pominá se jim, aby proto nepokojni nebyli, když by na pokání
své někdy zapomněli nebo ho někdy vykonati nemohli; ob
meškáni takové napravuje se, jindy-li vynahražují, čeho v čas
nevykonali, v budouci zpovědi pak třeba bude pověděti o ne
vykonávaném pokáni, jenom byla-li u přičině nedbalosť.

Bylo-li třeba dlouhého poučování a domlouvání, dobřejest
kajicnika povzbuditi, aby před absoluci ještě vzbudil lítosť. Po
absoluci anebo ipřed ni může zpovědník pronésti ještě několik
slov na potěšení a povzbuzení, zvláště pak to vytknouti, že pe
mitent nyní dobrou zpověď vykonal, že sluší Bohu z toho dě
kovati a v novém životě horlivě ku předu kráčeti.
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2. Často naskylá se potřeba, bez odkladu před se vzíti ge
nerální zpověď, poněvadž ukázalo se, že kajicník po nějakou.
dobu neplatné zpovědi skládal, a poněvadž nelze anebo nepro
splvá propustiti jej bez absoluce, aby se za nějaký čas na ge
nerální zpověď připravoval *).

Způsob takovéto generální zpovědi jest podstatně týž jako
způsob generální zpovědi, na kterou se kajicník připravoval.
Když byla otázkami doplněna zpověď obyčejná (za čas od po
slední zpovědi) a nalezena poslední platná zpověď, táže se ka
jicnika, kolikráte do roka ke zpovědi chodi a kolikráte byl za.
celý čas od poslední platné zpovědi. Když mu byl oznámil, že
tyto všecky zpovědi neplatny byly a pro kterou příčinu,napominá.
jej, aby upřímně, bez bázně a studu odpovídal k otázkám, jež mu
kladeny budou. Nejprve ovšem třebajest, aby zpovědník seznal po
savádní běh života kajicnikova i proměny, jaké se od první ne
platné zpovědi snad přihodily.v jeho stavu, bydlišti a zaměstnání.
Potom táže se tim způsobem, jako na str. 410. naznačeno.

Nemá-li zpovědník dosti pokdy k obšírnější zpovědi (na
př. že mnobo lidu se ku zpovědi sešlo), ukracuje, pokud jen
možná. Nemůže sice nic opominouti, co k úplnosti svátostného
vyznání podstatně náleží, ale přecezkoumá a vyšetřuje — seznav
prve zevnější běh života kajicníkova — pouze věci nejdůleži
tější, ku kterým nejprve náleží ten hřích, pro který byly pře
dešlé zpovědi neplatny. Ku konci táže se, jaké hříchy spáchal
kajicník za ten čas kromě těch, které dnes vyznával a na které
byl tázán; zdali se v době neplatných zpovědí vyznával z ně
kterého hříchu, o němžto dnes ještě mluveno nebylo; zdali.
některé hříchy, jichžto se v onom čase dopustil, ve zpovědi
udati zapomněl anebo se bál a styděl vyjeviti je. Na počet

hřichůpohunýčase a snad také po celou dobuneplatnýchzpovědí soudí seXz jednoho roku nebo z kratší doby vůbec.
Další poučování, napomínání, zvyšování disposice atd. odbývá
zpovědník co nejkratčeji lze a jenom na věcech nejvice patřebných
přestávaje. Avšak pemitentům takovým za povinnosť ukládá aneb
aspoň jim radí, aby se v čas příhodný zase navrátili anebo
k jinému zpovědníku šli, zatím pak o životě minulém přemýšleli
a potom ještě jednou vykonali zpověď za celý ten čas, po který

*) Z povinnosti, skládati generální zpověď, vyjmuti jsou, kdo za dět
ství svého neplatnou zpověď vykonali, brzy pak na to zapomněli a potomjiž
v dospělejším věku po každé tak se zpovídali, že zpovědi jejich za platné po
važovati lze. .
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konali neplatné zpovědi. Jest-li penitent málo vyučený a málo
pobožný, neukládá a neradí se mu, aby tuto zkrácenou (sum
márnou) generální zpověď opakováním zdokonalil.

V témže způsobu doplňuji se zpovědi kajicníků, kteří se
po nějaký čas neúplně sice vyznávali, ale nikoli neplatně, po
něvadž tak činili neumějíce jinak anebo nevědouce, že by lépe
činiti byli povinni (bona fide). Podobně počíná sobě zpovědník
při zpovědi nemocného, jehož předešlé zpovědi neplatny aneb
pochybny jsou, nelze-li otazovati se obšírně, poněvadž by se
nemoc jeho tim namaháním pohoršila anebo by se podezření a
podivení vzbudilo pro neobyčejnou delku zpovědi.

Článek 7. Soustavné vedení jednotlivoů ke spravedlnosti
a dokonalosti.

$ 113. Potřeba soustavného vedení jednotlivců.

Aby člověk očištěný od hříchů a posilněný svátostnou
milosti již se nazpět neohlížel a nenavracel, ale po cestě nové
ku předu kráčeje o spasení svém vytrvale pracoval, — toť
vlastní a konečný účel svátosti pokání. Avšak i to jest účel
této svátosti a předůležitý úkol zpovědnického úřadu, aby lidé
hříchů těžkých posud anebo již po delší čas prázdní a vědomě
1 horlivě křesťansky spravedlivého života pilní v nevinnosti své
zachováni, dále a dále po cestě dobré vedeni byli.

Cesta vědomé a horlivé nábožnosti mnohým trním jest
posázena, mnohými překážkami velice stížena. Obtíže tyto všem
lidem působí přirozená slabost, následkové a ostatkové hříchů
těžkých; u jednotlivců však bývají ještě kromobyčejné obtiže
a nesnáze, které jim cestu spravedlnosti velmi krušnou dělají,
ano 1 v nebezpečenství je uvádějí, že by cestu nastoupenou
zase opustili, anebo bludně o sobě samých a své práci soudice
bez užitku a snad ještě na pohoršení lidu konali vně skutky,
které sice tvářnosť nábožnosti maji, ale nikoli z této nevychá
zeji co zdravé ovoce ze zdravých stromů.

Aby nebezpečenství a sebeklamů takových uchování býti
mohli kajicnici dobré vůle, nemůže jejich zpověď bývati pouze
prostředek ku přijetí, práce zpovědníkova pak nemůže záležeti
v pouhém udělování svátosti. Třeba jest nevyhnutelně, aby se
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kajicníik všecken zpovědníkovi svěřil, u něho světla krokům
svým, rady a pomoci v nesnázích nábožného života hledal, a
zpovědník zase kroky jeho řídil a spravoval podle pravidel kře
sťanské ascese; třeba jest, aby kajicník vstoupil ve bližší poměr
ke zpovědníku, v poměr učně k učiteli, dítěte k otci; aby ho
měl za důvěrníka, rádce a duchovního přítele, s kterým by
o vniterném stavu svém vůbec a zvláště o nesnázích a poku
šenich radu bral, tento pak rady bezpečné tim snáze udělovati
mohl, čím lépe čas od času kajicníka seznává v celém vnitru
jeho. A protož vysvítá z věci samé, že o zdárném vedení a po
máhání na obtížné cestě spravedlnosti nemůže býti řeči, leč by
člověk na cestě spravedlnosti se udržeti a pokračovati chtějící
zpovědníka moudrého si zvolil a při něm trval, kterýž tímto
způsobem může dokonale seznati smýšlení a srdce toho, jemuž
za pomocníka i ochránce býti, jehož ve cnostech utvrzovati,
proti slabostem, klamům a pokušením ozbrojovati povinen jest.

V působení tomto nezbytně třebajest, aby zpovědniku pově
domy byly důležitější pravidla i zásady o životě nábožném, ojeho
pravé podstatě, počátcích a pokroku, obtižich a nesnázích, po
něvadž jen při této znalosti jest možná rozeznávati pravou ná
božnosť od nepravé, ulehčovati obtížnou cestu spravedlnosti,
chrániti jednotlivce před poblouzením, dávati rady a poučení,
kterýmiž by se kajicník posiloval k vytrvalosti a rozmáhal u
poznání těch věci, ježto za podstatu života zbožného se po
kládaji, a rovně u poznání prostředků k cili vedoucích.

Vedle obyčejného běhu lidských věci dávají se na cestu
křesťanské spravedlnosti čili zbožnosti mnozí po životě hříšném
anebo vlažném, pracně novému života způsobu navykajice a na
cestě nastoupené se udržujíce. Jiná třída zbožných jsou ti, kteří
buďto nikdy nepozbyvše milosti boží anebo se již utvrdivše
v novém životě, opravdu zbožni jsou a křesťanské spravedlnosti
věrně dbají. K oběma těmto třídám druží se lidé pobloudili
a neupřímní, na kterých jenom vnější známky zbožnosti se na
lézají, ne však i podstata její, a lidé, kterým pro jejich du
ševní neb i tělesný stav, kromě obecných, ještě zvláštní ob
tíže se naskytají (úzkostlivci, znepokojovaní), aneb i lidé, kteří
kromě obecných docházejí ještě zvláštních, kromobyčejných
milosti, vyvoleni jsouce za nástroje k účelům božské prozře
telnosti.

Vedle této skutečnosti předkládají se v tomto článku pra
vidla, kterak zacházeti s nově obrácenými a kajicnými, s lidmi
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opravdu a s lidmi nepravě (zdánlivě) nábožnými, s úzkost
nými a znepokojovanými, s lidmi, jižto se pokládají za obda
řené milostmi neobyčejnými.

I. Nově obrácení.

Těmito mini se lidé, kteří nedávno teprve, ale upřímně
a rozhodně opustili posavádní svůj život hříšný nebo vlažný a
odhodláni jsou kráčeti po cestách spravedlnosti, za předešlé
hříchy své dosti činiti a následky jejich odklízeti. Jsouce ne
povědomi na cestách nových a majice s ostatky hřichů svých,
se starým návykem a mocnou smyslnosti zápasiti, potřebují
rady a pomoci zpovědníkovy velice, aby snad nedali se od
strašitl shledávajíce obtíže mnohé, anebo aby jich bázeň pro
hřichy dlouho páchané snad v nedůvěřivost a malomyslnosťt
neuváděla.

1. Obecné zásady, kterými se řídí zpovědník, aby nového
ducha rozmáhal i posiloval, tyto jsou: a) Učí a nabizi, aby
Bohu byli vděčni milosrdenství jeho velebice, kterým k po
kání přivedeni jsou. b) Pořádá srdce jejich, dávaje jim naučení
a navedení, kterak by při zaměstnání a v rozličných připadech
Života svého cnosti vykonávati, myšlénkami nábožnými se za
bývati, všeho činění a opouštění svého trpělivosti, vytrvalosti
a odevzdaností do vůle boží posvěcovati mohli. c) Vebuzuje
v mích lásku ke cnostem a povinnostem stavu a věku jejich při
měřen ým, slovy vřelými a srdečnými mluvě o kráse a vzne
Šenosti, která se na cnostech nalézá, o blaženosti, která ze cnostž
vyplývá, o sladkém pokoji, kterým ona srdce naplňuje. d) Leckdy
třeba bývá márniti příliš veliký zármutek a škodlivou bázeň lidi
těchto a rozmáhati důvěru v Boha. A poněvadž tato bázeň
působi nedosti rozumnou a opatrnou horlivost v konáni skutků
kajicich, třeba jest jim rozkažovati, aby sobě sami neukládali
pokání ani sliby jakými se zavazovali, dokud by úmyslu svého
zpovědnikovi nevyjevili a jeho schválení nedosáhli.

2. Aby pak byli chráněni před opětným pádám, ochabením
a vlažnosti, podněcuje v nich zpovědník kajicného ducha 1roz
umnou horlivost, pakli pozoruje, že vice nakloněni jsou k do
mnění, jako by v pouhém opuštění života hříšného záležel
život nový, spravedlivý. A protož a) častěji napominá je, aby
pamatovali, jak neskončeně velika jest vina i jenom jednoho
hříchu těžkého a jak neskončeně malý jest každý skutek, jejž



417

vykonati může člověk na pokání a dostiučinění. 5) Předkládá
jim, jakého by se dopustili nevděku, když by opětným pádem
zase Boha měli od sebe zapuditi, kterýž jim pomocné ruky
své podal, a v jaké nebezpečenství by se takto vydali, poně
vadž stav člověka, který se po upřimném obrácení k Bohu
zase do hřichu navracuje, mnohem horší jest, nežli stav hřiš
nika před obrácením, c) Všelikých podnětů ku zpětilosti, jakož
jsou: nebezpečné kratochvile a veselí, zahálka, nechvalné spo
lečnosti atd. povinen jest nově obrácený pečlivě se chrániti;
povinnosť tato vysvítá z mnohonásobné zkušenosti, že opětné
pády ve hřich starý mívají svůj počátek v nedbání a nevšimání
věci'menších. — Za přímé prostředky proti opětnému pádu
nařizují se: vhodná mrtvení vnější a vniterná, duchovní čtení,
modlitba vůbec, pobožnosti k velebné svátosti a k Panně Marii,
časté přijímání svátosti pokání a oltářní.

3. Stalo-li se, že kajicnik upřímně obrácený po čase opět
klesl ve hřích starý, varuj se toho zpovědník, aby domluvami
svými snad nespůsobil, že by kleslý úplně pozbyl důvěry
k sobě samému. Ne výčitkami tr,kými, ale otcovskou láskou
mluví k němu, projevuje mu soustrast upřímnou a vzbuzuje
k novému boji. Opětný pád může při dobré vůli kajicnikově
dobré ovoce něésti; sám zajisté pokořuje a zahanbuje člověka
a způsobem, kterým se stal, vnějším podnětem, jenž k němu
vedl, dobře učí, kterak by člověk bditi a na které věci zvláště
pozoren býti měl*).

4. Z nově obrácených jsou mnozí velice slabi a ještě tolik
neustáleni, že báti se jest, aby zase neupustili od všeliké praxe
křesťanské, ku které se byli sotva nějak navrátili. Takové
jenom veliká vlidnosť, opatrnost a trpělivost duchovního správce
udržeti a dále vésti může na cestě nezvyklé. Opatrný vůdce
usnadňuje lidem toho druhu všecky povinnosti křesťanské, jak
jen možná bez porušení pravdy a spravedlnosti, ukládá pokání
skrovné a snadné, představuje vytrvalost v dile počatém za
bezpečnou záruku klidu, požehnání božího, blaha rodinného atp.,
vůbec vynasnažuje se utvrditi člověka v přesvědčení, že nej
důležitější zájmy lidské se ukájejí skrze viru křesťanskou, pakli
se jí člověk přídrží celým srdcem, upřímně a stále Vytrvalému
působení směrem tímto lze nadíti se úspěchu jen časem; nikdo
zajisté náhle nemůže vkročiti ze stavu hřišnosti a náboženské

*) Sroyn. Amberger 1. c. III. 5 102.
S kočdopole, PastorálkaII. 21
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netečnosti ve stav dokonalého křesťana; jen krok za krokem
postupovati může nově obrácený pod správou kněze moudrého,
vlidného a trpělivého, jako ditě, ježto se učí teprve choditi“).

II. Osoby nábožné.

1. Při spravování osob nábožných (personae piae, devotae),
ježto větším dílem jsou nevdané osoby ženské, mohou se na
skytati některá nebezpečenství, nedostává-li se vůdci duchov
nimu náležité opatrnosti a mužné rozhodnosti. Snadno zajisté
přilnou některé ku zpovědníkovi zvláštní náklonností a dilem
pro tuto, dílem i z marnivé ctižádosti žádají často se zpoví
dati a ve zpovědnici dlouho prodlévati; bývají velice starost
livy, aby je zpovědník ve vážnosti měl a jim přízniv byl, pro
kterouž příčinu i se někdy děje, že se neupřimně zpovidají,
něco zamlčují anebo nad pravdu přidávají; bojí se jit1 občas
ke zpovědníku jinému, aby se o tom nedozvěděl duchovní
jejich vůdce. Býti ve zvláštní vážnosti nebo lásce, žádají leckdy
tolik, až i žárlivy a závistivy jsou na jiné; chlubí se do
mnělou náklonností a přízní zpovědnikovou, nebo stěžují si, že
na jiné jest vice laskav.

Aby slabosti tyto nespůsobily nesnází anebo až i pohor
šení, zachovává zpovědník tato pravidla opatrnosti:

Nedovoluje, aby se častěji nežli jednou za týden zpoví
daly; ukládá jim, aby občas k jinému zpovědníku šly, ač ne
náležejí-li k úzkostlivým a nejsou tomuto jinému zcela ne
povědomy.

Navyká je, aby ve zpovědnici mluvily krátce a sám i je
krátce odbývá ; z pravidla toho vysvítá, že potřebi jest, aby
nábožné osoby sobě opatřily dle rady zpovědníkovy dobrou
knihu o životě duchovním a v ní pravidelně čítaly; takto se
budou samy poučovati a kněz nebude míti ve zpovědnici mnoho
k nim mluviti.

Darů a památek ani nedává zpovědník ani nebéře, návštěv
soukromých nepřijímá a sám jich nedělá, varuje se dopisování,
nesnadno se vyslovuje pochvalně o některé z duchovních dcer
svých.

*) Dieuln, Le bon curé II. chap. 1. Conduite á tenir envers les pé
cheurs et les nouveaux convertis.
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Zpovědi nábožných mohou i nepořádky jisté spůsobiti.
Zejména jest nepořádek, ano i zlořád, obmeškávají aneb opo
zďují-lh se pro ně zpovědi mužů anebijiné důležité práce du
chovní správy, anebo trávi-li nábožné osoby pro svoji zpověď
mnoho času a zanedbávají povinnosti stavu svého; pro tuto
příčinu dobře jest ustanoviti zpovědi jejich na jisté doby, kdy
pro ně jini zdržování aneb ony samy dlouhou se meškati nebudou.
Jiný zlořád byl by, rozmlouvati s nimi až i ve zpovědnici 0 zá
ležitostech, které k duchovnímu vedení vlastně nenáležeji*).

2. Nejvíce podstatné věci, kteréž duchovní vůdce lidí ná
božných ve všelikém poučování a přimlouvání na zřeteli má,
tyto jsou:

a) Radi jim generální zpověď, posud-li ji nesložily, a ve
zpovědech vůbec navyká je, aby všecko upřímně vyjevovaly,
co svědomíjejich se týče, nic nečinily bez jeho svolení a plnou
poslušnost prokazovaly u věcech duchovních.

b) Lidem těmto nevyhnutelně třeba jest určitého pořádku
Života, a protož na tom velice záleží, aby s nimi takovýs ohle
dem na jejich stav, povolání a povinnosti smluven a jim za
pravidlo ustanoven byl. V pořádku tomto nalézají své misto ti
duchovni prostředkové, bez kterých nelze aby člověk prospival
ve cnostech pravých. K těm náležeji: Každodenní modlitba se
vzbuzováním určitých předsevzetí ráno a zpytováním. svědomí
u večer; zvláštní pobožnosti k Panně Mari, andělu strážci a sv.
patronům buďto každého dne anebo na jisté dni; modlitba roz
jimavá, duchovní čtení, časté přijímáni svátosti pokání a oltářní;
duchovní přijímání; účastenství v pobožnostech mimořádných,
v nábožných bratrstvech anebo ve třetím řádu sv. Františka;
duchovní přátelství s osobami opravdu zbožnými a cnostnými.

Modlitba rozjimavá dle určité methody ne všem jest možna ;
ale vzpominati na důležité pravdy o posledních věcech, na
jednotlivé výjevy z umučení Páně atp.. každému jest i možno
1 potřebno. O vzpomínání tomto rozumějí se mista biblická
1patristická, kdež rozjímání se předkládá za povinnosť všeobecnou.

Přemáhání sebe, mrtvení a sebezapření potřebno jest
každému, avšak neprospívá, překročuje-li meze. Na všech žá
dati jest mrtvení tělu neškodných ano jemu i prospěšných,
jakož jsou střídmost v pokrmu a nápoji, nejísti kromě určitého
času, spánkem nevyhnutelně potřebným se spokojiti, leckterý

*) Berardi, Examen confessarii et paróchi n. 335—397.
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jednoduchý půst zachovati, chutného pokrmu neb ovoce leckdy
se zdržeti, leckteré obtiže snášeti. Častých postů nedovoluje
zpovědník osobám slabým a churavým, které pokrmu častějšího
potřebuji; dobrovolné posty tuhé a časté i zdravým osobámjenom
zřidka povoliti lze, podobně i skutky sebetrýzně tělesné, chce-li
je někdo konati na pokání za těžké hříchy minulého života svého,

c) Aby se pořádek života mohl ustanoviti, třeba jest
vůdci duchovnímu znáti poměry, ve kterých se jednotlivec na
lézá. Znalosť tato pak i poskytuje možnosti, určitě vytknouti
vhodné příležitosti a podněty ku bdělosti a sebezáporu, k osvěd
čování a silení pokory, odevzdanosti do vůle boží, a poučovati
také, jakým způsobem se to děje nejsnáze a s prospěchem nej
jistějším. Podobně potřebijest upozorňovati často na rozmanité
překážky a poučovati o způsobu, kterak odpirati náklonnostem,
kterak přemáhati obtiže a pokušení a kterak odklízeti překážky
bohomyslného života; v boji zajisté a v odpírání mnozi na bez
cesti zacházeji, poněvadž buďto za nepatrné pokládají, co sku
tečný nedostatek jest, anebo upadají v úzkostlivost pro věci,
kterými vinni nejsou a bez kterých vůbec býti ani nemůže.

d) S pořádkem života vnějšího úzce souvisi pořádání a
stálé očišťování člověka vniťterného. S ohledem na očišťování srdce

dbá duchovní vůdce seznati převládající zlou náklonnosť, po
něvadž tato bývá největší překážka na cestě spásy; proti ná
klonnosti této nejvice čeli všeliké poučováni, rady, napominání
a pohnutky, předpisované prostředky a ukládané pokání. —
S ohledem na pořádání srdce navýykej člověk nábožný, aby se
důležitými pravdami v duchu zaměstnával, enosti božské a žádost,
Bohu se libiti, často vzbuzoval. Přemnoho záleží na tom, aby
člověk uměl každodenni, i nepatrné skutky, práce, utrpeni a
protivenství posvěcovati, jimi se Bohu zalíbiti a zásluh sobě
dobývati; a protož třeba jest o tom poučiti a častěji připome
nouti, že svědomite a bohumilé plnění každodenních povin
nosti a práci, které stav člověka s sebou nese, také za cnosť
a službu boží platí, koná-li jeochotně z poslušnosti k Bohu a
upřimně-li se vynasnažuje, aby obtíže s nimi spojené trpě
hvě snášel.

e) Poněvadž přirozená člověku váhavosť nebezpečna jest
1nejupřimnější horlivosti, potřebi jest, aby se v lidech nábožných
vzbuzovala i zachovávala vroucí žádost po dokonalosti, veliká.
vážnosť ke cnosti vůbec jim se vštěpovala a zvláště aby poučení
byli o důležitosti a kráse oněch cnosti, které stavu a povolání
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jejich nejvíce přiměřeny jsou. Nebude nikoli zbytečno, připo
mene-li duchovní vůdce častěji, že cnosť nikoli nezáleží u věcech
neobyčejných a podivných, ale v tom, že člověk ochoten jest,
zachovati se vždy a všude podle vůle boží, a této svoji ochot
nosti také skutkem dokazuje.

Podobně třeba bývá poučovati nábožné lidi, že duchovní
útěcha a radosť, jakéž pociťují při svých pobožnostech, nikoli
neni důkaz o dosažené snad již dokonalosti, ale že sluší pova
žovati ji za nezasloužený dar, kterým Bůh pomáhá slabosti jejich.

f) Poněvadž pokora jest základní pilíř a spolu i známka
veškeré cnosti křesťanskéa pravé nábožnosti, snaží se duchovní
vůdce pěstovati ji stále. Pokora jeví se již ve způsobu zpovědi
upřímné, v dokonalé poslušnosti, v zahanbování sebe pro určité
hříchy, ve přijímání zasloužených domluv a chladnosti duchovního
vůdce, obzvláště ale v trpělivosti, jakou jeví ve křížích, obtíž
nostech a nesnázích každodenního života svého. Zpovědník
pěstuje pokoru připominaje těžké hříchy dříve snad páchané,
kárá všelikou nedbalost a neposlušnosť, kdykoli se skutečně
shledává, často uvádí na mysl vážnou pravdu, že Bůh žádati
bude počtu přisného v té míře,v kteréž propůjčil milosti jasného
poznání a své pomoci.

Pokora jeví se také vlidnosti a šetrnosti; kde pravá po
kora přebýva, tu všeliká cnosť mívá jistou známku nenucenosti
a přirozenosti, neodpuzuje nikoho, nebývá nikomu obtižna.
Mnoho na tom záleží, aby duchovní vůdce učil nábožné lidi,
kterak by u všelikém konání svém pozorni býti měli, aby nikomu
za obtíž nepadali, s pobožnosti a spravedlnosti svou také vlidnosť
a laskavost vždy spojovali, nic neobyčejného v zevnějšku a
zejména v oděvu si nenavykali. Cnosti zajisté vzhledu zasmu
šilého a drsného nemívají stálosti a spíše odpuzují, nežli by k ná
sledování vzbuzovaly.

g) Vůdce duchovní přeje svěřencům svým plné svobody,
aby všecko přednesli a na všecko se otázali, co se týče spásy
jejich duše a způsobu života duchovního. V záležitostech časných
se duchovní vůdce ani nenabízí ani snadno nepropůjčuje k ně
jakým službám a radám; bylo-li pak by nemožno, vyhnouti se
tomu zcela, nikdy nesluší, aby ve zpovědnici o věcech časných
a hmotných řeč byla.

h) Věc velmi důležitá jest, aby duchovní vůdce pozor na
to měl, zdali snad osoby nábožné v úmyslu a přičinění svém
neochabují. Toto se děje skutečně, obmeškává-li člověk obyčejné
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pobožnosti a dobré skutky své pro každou sebe nepatrnější při
činu, je zkracuje anebo jen leda bylo jvykonává, na výčitky
svědomí málo dbá ano snad i je ohlušiti se vynasnažuje, roz
tržitosti, zábav a veselosti vyhledává, sebe zapirati a přemáhati
méně a méně dbá, ve zpovědi ne tolik jasně a upřímně, jako
prve, o chybách, náklonnostech a žádostech svých se pronáši. —
Znamená-li duchovní vůdce některé tyto věci,upozorňuje vlídně
na nebezpečenství, kteréž nastává, a pečuje, aby odklizeno bylo.
Nejprve sluší pátrati po příčině, pro kterou nábožný ochabuje;
dokud by tato nebyla odklizena, nemohl by se očekávati návrat.
ku předešlé horlivosti. K návratu tomuto vzbuzuje duchovní
vůdce všemi vhodnými pohnutkami, a těmi zvláště, které dobře
působily na počátku, když jistý člověk nábožnému životu se
oddával; mimo to srdečným a otcovským slovem vykládá, že
couvání na cestě ocnosti obyčejně vede na 'cesty hřichu a že
mnohem horší jsou poslední věci člověka, který dráhu dokona
losti opustil, nežli toho, který na dráhu tu nikdy nenastoupil.

Upadla-li ve hřích těžký osoba nábožná, nevzdává se du
chovní vůdce naděje o ní, aniž jeví podivení, úžas anebo béře.
pád tento za důkaz, že posavadní pobožnosť byla jenom ličená,
nepravá; duch i úřad dobrého pastýře to s sebou přináši, aby
padlého pozdvihnouti dbal, jemu svoji soustrast na jevo dávaje
a pádu toho za důvod uživaje, aby k větší pokoře, bdělosti a
horlivosti srdce kajicné roznitil*).

?) Jako vůbec plati pravidlo, aby nábožné osobý nic ne
činily, k čemu nesvolil jejich vůdce, tak zvláště o slibech, kte
rými se vázati chtějí. Jde-li o slib jedním skutkem vyplnitelný
(na př. pouť), obyčejně povoluje ho zpovědník bez námitek.
Jde-li však o sliby trvalé, třeba jest veliké opatrnosti, poně
vadž mohou pro nesplnění původ hříchu býti. Rovně tak sou
diti jest, chce-li se někdo zavázati na krátkou dobu sice, ale
ku věcem rozmanitým, čili zavázati se několika sliby zároveň.
V těchto případech uvážiti sluší cnosť a celou povahu člověka,
a zbývá-li důvodná pochybnosť o řádném splnění, uvážiti také,
jde-li o věci, které ku cti boží valně přispívají nebo nepřispi
vají. — Ochotněji svoluje vůbec ke slibům činěným s pod
minkou, aby každý zpovědník od nich dispensovati mohl. Slib,
neměniti zpovědníka a jeho vždy poslouchati, považují znalci
duchovního života za nerozumný a nebezpečný,

*) Srovn. S. Alph. Praxis conf. n. 99. Berardi 1. c. n. 338.
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Žádáno-li zpovědníkovy rady Stran slibu čistoty, může
s větši nebo menší určitosti se proněsti, zná-li dostatečně po
vahu a vnitřní stav osoby. Kloni-li se dle této znalosti k dů
vodnému mínění, že jistá osoba meni povolána ke stavu pa
nenskému, dbej, aby cnostna zůstala, ale ke slibu ani dočasnému
ji neraď, ani nesvoluj, aby se jinak strojila, nežli divky, které
na manželství pomýšlejí. Kloni-li se ale více k miněni, že po
volána jest ku stavu panenskému, může ji dovoliti nebo raditi
slib na čas (obnovovaný od slavnosti do slavnosti) a také větší
jednoduchosť v oděvu a v okrase. Jest-li pak mravně přesvěd
čen o povoláni ke stavu panenskému, radí ku rozhodné jeho
volbě, ku větší skrovnosti v obyčejném oděvu (pokud tomu
nebrání společenské postavení), roztržitostech a zábavách světa,
vůbec k obětem náležejícím na duši Bohu posvěcenou. Bude-li
ke všemu ochotna, poslušna, vytrvá za dobrý čas a překročila
již aspoň 20. rok věku svého, může ji dovoliti slib doživotní,
tento zajisté zjednává velikou silu a ochotu k boji proti po
kušením. — Pro lepši bezpečnost proti pozdějším nesnázim
lze užití té opatrnosti, aby slib učiněn byl s podmínkou, že
bude doživotní, nestane-li se, že by zpovědník později uznal
jinak za dobré*).

k) Členy bratrstev a nábožných spolků třeba jest napo
minati ku svědomitému konáni spolkových pobožnosti, poněvadž
na něm závisí dosahování odpustků. Jest troji druh členů,
kteři se vyznávají z nedbalého plnění spolkových povinnosti
vůbec a zvláště pobožnosti: 1. Kteří domnívají se, že pro opo
menuti zhřešili. Bylo-li opomenuti dobrovolné, zhřešili skutečně
pro svědomi bludné (ex conscientia erronea); takové třeba jest
poučiti, že stanovy spolkové ani pod hříchem všedním neza
vazuji. 2. Lidé úzkostného svědomí. 3. Lidé útlého svědomí
vyznávají takto svou vlažnosť; takové poučuje zpovědník, že
obmeškávání toto mívá svou přičinu v ochablosti a vlažnosti
a vzbuzuje, aby této litovali a pevný úmysl pojali bojovati
proti ní.

Řeholnice.

Při zpovědnikovi řeholnic na těchto věcech záleží: Aby
měl přiměřené vědomosti; aby vážnosti a úcty požival; aby

*) Berardi 1. c. n. 341. 342.
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řeholnice s plnou důvěrou muotviraly svědomí; aby ani zvláštní
náklonnosti k němu, ani odporu proti němu neměly; aby pečliv
byl o mír a svornosť v kommunitě.

1. Kromě mravovědy vůbec a kromě zásad o správě duší
nábožných třeba jest mu znáti řeholní pravidla a domácí řád
klášterní, pohnutky k jednotlivým cnostem a způsob, kterak
je utvrzovati a vykonávati, jakž o tom šířeji jednají dobří spi
sovatelé ascetičti (zejména Rodriguez a Scaramelli).

2. Vážnosti a úcty dobude sobě dilem pro své vědomosti,
zvláště ale pro cnosti, které na zpovědníka náležeji, zejména
jest-li nábožný, trpělivý, ne mnohomluvný a žertovný, jest-li
ve svých povinnostech pilný, ve všem jednání svém opatrný
a skromný.

3. Řeholnice budou se zpovědníku svému vyznávati
upřímně a s plnou důvěrou, nebudou-li na něm spatřovati
omrzelosti, netrpělivosti, chvatu; bude-li se všeho chrániti, co
by prozrazovalo zvláštní jakous náklonnost jeho k jednotlivým ;
nijak-li na jevo nedává podivení nebo překvapení pro vyznané
hříchy, byť i velmi hrubé, a laskavě-li pomáhá, znamenaje, že
stud překáží u vyznání některých věcí, Ovšem i stinu nejslab
šiho jest mu se chrániti, který by na domuěnku vésti mohl,
že užívá zpovědního tajemstvi k jakýmkoli činům anebo řečem
kromě zpovědi. Vzbudil pak by podezření, že zpovědi zneužívá,
když by řeholnice zvěděly, že o klášteře nebo některé řeholníci
rozmlouvá s někým ze služebnictva klášterního nebo s cizimi;
že mivá dlouhé rozmluvy s představenou nebo s některou ře
holnici kromě zpovědi, nebo když by až i ve zpovědi jedněch
na druhé se vyptával anebo domluvy činil některým pro věci,
kterých ony samy ve zpovědi nevyznávaly; kdyby některé
chválil, o jiných pak mlčel anebo jakkoli na jevo dával, že
některým vice nakloněn jest; kdyby zpovědníku mimořádnému,
kazateli nebo exercitatoru dával poučení, pro kteráž povstati
může podezření, že mluvil ze zpovědi. Nebezpečno bylo by též
potřebné důvěře v mlčelivosť jeho, kdyby kromě zpovědnice
uvazoval se ve smiřování jednotlivých mezi sebou nesvorných,
zvěděv o nesvornosti ve zpovědi.

4. Řehole a klášterní pravidla jsou prostředkové, kterých
uživati povinny jsou jeptišky, aby mohly zachovávati sliby a
vykonávati cnosti. Přidávati něco nad ně obyčejně jenom na
škodu jest. Zpovědník pečuj a k tomu rozumně vzbuzuj, aby
všecky předpisy a povinnosti řeholní zachovávaly se řádně,
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s pravým úmyslem a duchem, ne povrchně, polovičatě, z pouhého
návyku. Všecko na tom záleží, aby praxe v řeholi předepsaná
neochabovala, vlažnosť se nevkrádala; shledal-li zlořády, jest
povinen biskupa o nich zpraviti.

Jeptiškám, ježto se domáhajíi dispensi, zvláštnosti, úlev,
radí zpovědník, aby od žádosti takových upustily, nemaji-li
důvodů velmi vážných; jsou-li důvody platné, nechať žadatelka
se ku představené obrátí; zpovědníku nijak nenáleží, aby za
splnění žádosti se přimlouval anebo sám úlevy a výjimky po
voloval. — Co která v důležitějších povinnostech obmeškala,
to nechaťinahražuje v jiný den nebo jinou hodinu.

o. Aby zvláštní náklonnost a důvěrnost ke zpovědníkovi
u jednotlivých nepovstávala, tomu zabraňuje obecná opatrnost,
kteráž veli jednostejné zacházení se všemi a zůmyslnou chlad
nosť k těm, které k němu vice lnou. Potřebuje-li některá po
moci jeho u větší miře, propůjčuje se k ni, ale vždy střídmě
a opatrně. Častější zpovědi, nežli domácím řádem stanoveno,
nepovoluje, a bylo-li by ji někdy třeba, odbývá ji krátce. —
Zpovědník vystřihej se soukromých rozprav s jednotlivými, a
třeba-li někdy takových, ukracuj je co nejvice možná.

Aby odporu a nechuti proti sobě nevzbuzoval, nezane
dbávej sestárlých, nevzdělaných, nemocných, ani se k nim
chladněji měj, nežli k jiným. Vůbec buď vlídný a shovivavý,
domluv příkrých se varuj, věci těžkých a ne skutečně potřeb
ných neukládej. Co představeným kláštera náleži opatřitl a
činiti, v to se vkládati zpovědníku nesluší.

6. Ku svornosti, pokoji a míru v kommunitě může dobrý
zpovědník mnoho přispěti. Nabádá-li dobrým způsobem řeholnice
k poslušnosti, trpělivosti, vštěpuje-li cnosť lásky křesťanské,
svědomitost v ostříhání řehole, sám-li se řidi pravidly výše
položenými, — nemůže se přihoditi snadno, že by vážnější ne
shody neb až nenávist a zášti některých proti některým zne
svěcovaly stav posvátný a kazily zásluhu jejich modliteb a
jiných dobrých skutků. — V zájmu svornosti a pokoje mnoho
i na tom záleží, aby mezi jednotlivými nebylo zvláštního přá
telství; a poněvadž volba představených může snadno mír
v klášteře porušiti, zpovědník netoliko sám nevkládá se v tuto
záležitosť, ale vzbuzuje všecky, aby se na ten úmysl modlily,
aby u volbě osoby hleděly jenom na moudrosť, sesterskou lásku
a osvědčenou svědomitosť v ostříhání řehole, ve společném roz
mlouvání raději se vyhýbaly tomuto předmětu.



426

7. Co zvláštního třeba miti na zřeteli při vrchní předsta
vené kláštera, sám úřad jeji dostatečně ukazuje. Aby práva
byla úřadu svému, povinna jest: a) Milovati své podřízené
láskou. pravé, upřímné matky a nečiniti rozdilu mezi nimi,
přáti každé sluchu ochotně a nevzpomínati nelaskavě, že u volbě
klonily se některé na stranu jinou. b) Žalobám a donáškám
nevěřiti slepě, byť i pocházely od jejich důvěrnic, ale vždy
přesvědčiti se o věci opatrně; kárati soukromí, aspoň u věcech
obyčejných anebo stal-li se přestupek ponejprv. c) Dbáti o za
chování řehole a příkladem dobrým předcházeti; všelikým zlo
řádům, jsou-li jaké, v cestu vkročiti a je zastaviti. ď) Dbáti,
aby nemocným dostalo se péče, úlevy a útěchy dle možnosti.
e) Ve výlohách varovati se lakoty rovně jako přepychu a zby
tečnosti. f) Ve přijímání a própouštění kandidátek jen po zralé
úvaze jednati. g) Ve případech kromobyčejných rady biskupovy
se dožadovati.

8. Zpovědníku mimořádnému střici se jest, aby vážnosti
řádného na škodu nebyl, buďto že by způsob jeho správy ne
příznivě posuzoval anebo některá jeho zařízení měnil, pokud
v těchto něco patrně pochybeno nebylo u věcech důležitých *).

Poznámka. Že při zpovědech kleriků hleděti jest ku věcem, ve kterých nej
více záleží příprava na kněžství, a přizpovědech kněží k úřadu a povolání jejich,
samo sebou patrno jest. Odtud i vysvítá, že klerikové a kněží povinni jsou,
pokud jen možná, voliti sobě za zpovědníky kněze dobře poučené, cnostné a.
karakteru tolik pevného, že by se neostýchali mluviti a jednati s povinnou
sice duchovnímu stavu šetrností a uctivostí, ale také s apoštolskou svobodou,
která nezná ohledů neoprávněných, za jediné měřítko majíc zákon boží a vliv,
jejž provozuje život kněze na veškeré úřadování jeho neméně, nežli na smý
šlení a mravy lidu.

III. Zdánlivě nábožni.

Od nábožných osob, které opravdu po křesťanské doko
nalosti baží a vedení zpovědníka poslušně se podrobují, roze
znávati sluší osoby zdánlivě nábožné, při kterých neshledává
se podstata pravé nábožnosti, ale jenom něco skutků vnějších,
podobných ku projevům této. Osoby takové buďto samy sebe
klamou a protož i namáhají se marně, anebo zůmysla jiné
klamati chtějí, tak že veškerá jejich nábožnosťt jen pokryt
ství jest.

*) S. Alphon. Praxis conf. n. 54. a 156—171. Berardi I. c. n. 347—350.
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Velmi mnoho na tom záleži, aby zpovědníku dobře po
vědomy byly známky, po kterých zdánlivou nábožnosť vice
nebo méně určitě poznati lze. Známky takové objevují se v ži
votě člověka vůbec a ve zpovědnici zvláště.

1. Obecná povaha lidí zdánlivě nábočných jest, že sobě
utvořili o křesťanské dokonalosti svůj osobitý pojem, který
ustavičně na očích maji, aby v něm samolibě jako v zrcadle
spatřovali svůj obraz. Sladká vira, že dosáhli takého stupně
dokonalosti, platí jim za všecko; ji kladou nade všecky rozkoše
světa, v ni se nasycuje všecka jejich ctižádost, ona jim nahra
žuje ostatní rozkoše a radosti. Aby pak nebyli z těchto snů
vyrušováni, zatajují sobě samým poklésky a hřichy svoje nebo
hledaji je zastirati a omlouvati všemi způsoby; všecko jejich
myšlení a snažení k tomu směřuje, aby je každý, zvláště zpo
vědník jejich, za osoby dokonalé považoval a s nimi jako sdo
konalými zacházel; chtěji, aby se dokonalé zdály, ne však aby
skutečně byly. Všecka domnělá nebo ličená jejich dokonalost
přestává na častém“přijímání svátosti, na účasti v nábožných
bratrstvech a spolcich, na mnohých, nejraději nových a neob
vyklých modlitbách, růžencich a jiných pobožnostech. — Majice
prostředky za účel, nedbají upřímně pokory, sebezáporu a činné
lásky k Bohu a bližnímu, nenapravuji chyb a nedostatků svých,
zůstávají mnohomluvny, zvědavy, klevetivy, pomluvačny, utrhají
na cti, směle a nešetrně posuzují všecko jednání a opuštění
jiných, zejména kněží těch, kterých nepovažují za nábožné tak
a tolik, jako sebe samé. Často shledává se u nich marnivost,
rozmařilosť, nezřizená sebeláska, neúslužnosť a nesnášelivosť;
často 1 kromě zpovědi lze dopadnouti je ve lži a přetvářce.
Nezřidka shledává se u lidí těchto, že vynášejí se nad jiné,
kteří nepřijímají svátosti rovně tak často, chtějí každého učiti
a každému raditi, sami však od nikoho naučení, rady neb na
pomenuti, byť i velmi šetrné bylo, přijmouti nechtějí; i to jest
výjev dosti častý, že osoby nepravě nábožné zahálčivy jsou,
povinnosti stavu svého hrubě obmeškávají, anebo je plni způ
sobem, pro kterýž jiným za obtíž neb na pohoršení bývaji.

Časté zpovídání jest u nich návyk, jemuž se vyhovuje
bez připravy náležité. Ke zpovědníku nebývají prostosrdeční
a upřimni, a chtějice u něho platiti za dokonalé, zamlěuji a
zastiraji skutečné chyby své leckdy až tolik, že neplatna bývá
jejich zpověď. Udávají obyčejně tolik málo věcí a ty tolik ne
patrné, že ani za hmotnost k absoluci postačitelnou jich po
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kládati nelze. Poněvadž ale nacházejí se v týchže přiležitostech
ke zlému a s týmiž nesnázemi zápasiti mají, jako v pravdě
nábožní, méně se přemáhaji, než tito, a pro svoji domýšlivosť
téže pomoci božské nedosahují: třeba jest míti za to, že nejen
všední, ale také snad těžké hříchy zamlčuji, sami sebe z nich
omlouvajíce. Dávají-li se pak někdy vinny hrubšimi pokleskami,
na př. proti lásce k bližnímu, nepfestávají na tom, aby prostě
vypravovali podnět a průběh, ale vykládají věc tak, aby jejich
provinění za velmi skrovné se ukázalo, ano aby raději ctnosti
vysvítaly, kteréž oni při tom osvěděili. Rádi pronášejí stesky,
jak mnoho jest jim trpěti, jak velice jsou pronásledováni, utla
čováni, uráženi a zarmucováni, že ale snášejí všecko trpělivě.
A vedle toho zase velmi vážně a starostlivě vykládají jalové
pochybnosti a vrtochy, leckdy jenom s tim úmyslem, aby zpo
vědníkovi ukázali, jak velice útlé svědomimají i v nepatrných
věcech, nikoli však proto, že jsou opravdu znepokojeni anebo
že by rozhodnuti žádali a čekali. Časté přijímání považují ne
za milosť, ale za právo, kteréž jim pro velikou jich hodnosť
ani odepřeno býti nemůže. Kromě snahy, všecko na sobě miti,
cokoli za znáraku dokonalosti se pokládá, pudi tyto lidi k ča
stému přijímání také řevnivosť, znamenaji-li, že někteří kajicnici
častěji ke stolu Páně chodi, nežli jim samým posud bylo do
voleno. — Zdánlivě nábožní neprokazují zpovědníku svému
náležité poslušnosti, málo dbají naučení a rad jeho, samy sebe
za dosti moudré a duchovních věci znalé pokládajice.

Některé z osob takových žádají za dovolení k vykonávání
tuhých skutků kajících a sebetrýzně tělesné, aby také v těchto
věcech byly ku svatým podobny; dovoluje-li nebo schvaluje
takové skutky zpovědník lidem zdánlivě nábožným, konají je
velmi horlivě, poněvadž jim nic není za těžko, čím dle zdání
svého zachovati a rozmnožitl mohou záři svatosti, kteráž jest
cil jejich ctižádosti, všeho jejich snažení a konání.

Se zálibou také mluvívají obecnými slovy o své hříšnosti,
nešlechetnosti a bidnosti, o svém nevděku k Bohu, kterýž je
prý zasypává milostmi velikými a neobyčejnými; to ale mluví,
ne aby na svůj nevděk, ale aby na domnělé milosti ukazovali.
Projevuji velikou radost a spokojenosť, pakli zpovědník při
svějčuje k pokorným průpovědem jejich; domlouvá-li jim však
anebo kárá je vážně pro určitou chybu jejich, ukazuje-li jim
n. př.,že stýskání jejich na jiné, na nespravedlivé a nelaskavé
nakládání jest neoprávněno a že oni sami nesou vinu, bývají
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rozhořčení a na mistě co by vinu svoji uznali, odmitaji vý
čitku hbitým jazykem od sebe a jednání své zastávají, aneb.
aspoň toho nemohou dovésti, aby dostatečně zakryli své pře
kvapení a svůj nepokoj, jichž pro takovou výtku pociťují. —
Příčina neupřimnosti a všemožného zastírání hříchu ve zpovědi
leckdy také jest, kromě vlastní ješitnosti, nezřízená nebi
smyslná přichylnosť ke zpovědníku. Znamená-li zpovědník ne
zřizenou tuto přichylnosťt,kteráž i v žárlivost někdy přechází,
staví sobě za pravidlo, aby při zpovědi osob takových co nej
vice možná hleděl krátkosti, kromě zpovědnice pak aby s nimi
nehovořil, ano leckdy nezbývá, nežli zříci se dalšího vedení.

Tyto známky nepravé nábožnosti, pokud se ve zpovědnict
ukazuji, nebývají vždy pospolu a také někdy drsnějšími, někdy
zase jemnějšími způsoby se projevují, jakž osoba buďto vice
nebo méně vzdělaná a duchovních spisů znalá jest.

2. Shledává-li zpovědník některé z těchto znaků na jisté
osobě, nebudiž kvapný v soudu svém; jen po delším zkoumání
bude možná uvarovati se soudu křivého. Mohou zajisté na ně
kom se nalézati některé znaky nepravě nábožných, ale vůle
jeho jest dobrá, upřímná, vady a nedostatky snad přičisti jest.
letoře, churavosti, neumělosti a posavádnímu nedostatku dobrého.
vůdce. Takové poučuje zpovědník o pravé podstatě života zbož
ného, vzbuzuje k boji proti chybám, vyučuje soustavně, kterak
o potřebné cnosti se namáhati, a takto je povlovně s trpělivosti
vede k nábožnosti pravé. í

Za to však duševní stav lidí, o nichžto nelze pochybo
vati, že nábožnost jenom za libůstku mají anebo i za zdroj
zisku (I. Tim. 4. 5.), jest jejich spáse nebezpečen, věřicímu
lidu na pohoršení, lehkovážní pak a nevěřící cbápají se dych
tivě takovýchto výjevů v životě křesťanském, aby náboženství
vesměs anebo náboženskou horlivost podezřivali a tupili.
A protož nabyl-li zpovědník toho přesvědčení, že nábožnosťt
některého penitenta pouhá spůsoba bez podstaty jest, zavazuje
ho přísná povinnost činiti seč jeho sily jsou, aby zabloudilá.
duše taková napravena byla a na dobrou cestu uvedena. Jasně
a bez obalu představuje pravý důchovní stav její, ukazuje na
věci jednotlivé, v kterých zpovědníka i sebe klamala, zakazuje
ji sv. přijímání a v dobrotivosti sice, ale také s náležitou
opravdovostí napomíná, aby, ač chce-li spasení dojíti, nejprv
dobře zpytovala svědomí podle návodu, jenž ji dává“), a potom

*) Viz str. 294,
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aby upřímnou a pokornou zpověď vykonala, při kteréž ji věrně
nápomocen býti chce. — Způsob, kterým tuto řečzpovědníkovu
přijímá, sám nejlépe ukáže, lze-li ještě zhojiti zlo anebo nelze.
Podvoluje li se všemu, když se z prvního překvapení a ulek
nutí svého zotavila, považuje se to za bezpečné znamení, že více
z nevědomosti a pro křivé pojmy o nábožnosti, nežli z vědomé
zlosti v zaslepenosť tuto upadla, nebyvši posud od moudrého
zpovědníka zkoumána, poučována i napomínána. Kde ukazuje
se povolnosť, tu lze zpovědnikovi se naditi, že podaří se do
konalé vyléčení duše choré v čase nedlouhém; a vyléčení ta
kové za nic menšího se nepokladá, nežli zač vůbec plati obrá
cení velikého hříšníka. — Pakli ale osoba taková nepřijímá
domluv a rad zpovědníkových, ale jimi se velice uráží, trpce
mařiká, že se ji křivda děje, že zneuznána jest, že očerněna a
pomluvena byla: neobstála ve zkoušce pokory a nelze již po
chybovati, že vědomé a zůmyslné pokrytství odhaleno. Osobu
takovou již propouští zpovědník bez absoluce a dojista nebude
mu s ní dále jednati; neboť nebude-li mocnou milosti boží
osvicena, nevrátí se k témuž zpovědníku, ale jiného hledati
bude, kterýž by dosti neumělý a neopatrný byl, aby za pra7ou
nábožnosť bral, co jenom klam jest.

3. Avšak 1 když není pozorovati těchto známek, jimižto
se prozrazuje nábožnosťnepravá, zdánlivá, nemohou se vždycky
počítati k penitentům upřímně nábožným ti lidé, kteří ve svých
častých zpovědech jenom ze hříchů všedních a po každé jedněch
se vyznávají. Nezřídka nalézají se mezi kajicníky těmito lidé
vlažní a nehybní, kteří pokroku v dobrém nečinice, svátosti
neužitečně přijímaji, ano časem i ve hříchy těžké upadají, ne
dostavá-li se jim náležité a vhodné pomoci zpovědníkovy,
která by je z vlažnosti vytrhla, k větši horlivosti povzbudila,
útlejší svědomitosti vyučila.

A protož při penitentech, kteří vždycky anebo již za
dlouhý čas jenom ze hříchů všedních se vyznávají, třeba jest
zpovědníku dospěti k rozeznání, dopouštějí-li se lidé tito hříchů
všedních zůmyslně a zcela dobrovolně, z návyku, bez opravdové
péče, chrániti se jich, anebo upadají v takové jenom z křehkosti
lidské. Že klesají v tytéž hříchy všední jenom z křehkosti
lidské, béře se za věc jistou při těch, kteří aspoň za některý
den po zpovědi jsou velmi pečlivi a pozorni, aby se uchovali
svých obyčejných poklések; tato pečlivosť a pozornosť svědčí,
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také o dostatečné lítosti, a protož neni třeba penitenty toho
druhu přidržovati k opětnému vyznání hříchů již odpuštěných.

Dopoušťí-li se někdo hříchů všedních s předložením, z ná
vyku a skutečné k nim příchylmosti, počíná si zpovědník oprav
dově a S jistou přísnosti, jmenovitě páchá-li penitent chyby,
nepovažované za hřích těžký, bez bázně, poněvadž se za bez
pečného pokládá, že trestů věčných na sebe neuvaluje. Stav
tento jest vždycky nebezpečný; dobrovolné a s předložením
páchané všední hříchy zajisté působí, že svědomí pozbývá bdě
losti a útlosti, že hřích vůbec nepokládá se za nejvyšší zlé, že
smyslnost se posiluje a milosť ochabuje, čehož přirozený ná
sledek jest, že člověk více a víc ku hříchům těžkým se kloní.
Ano třeba by se takovému ještě zdálo, že by těžkého hříchu
nechtěl spáchati za celý svět, velmi snadno dává se oklamati,
aby ještě za všední pokládal, co již jest hřích těžký.

A protož vynasnažuje se zpovědník o to, aby lidi takové
©vlastním stavu jejich poučil, je k poznání přivedl, že o spasení
své ani nedbají, a potom k úmyslu pevnému, že na přemá
hání svého návyku všecky sily vynaložiti chtějí. A poněvadž pe
nitentům toho druhu leckdy až i scházi dostatečná disposice
neb o ní pochybovati lze, jest povinen zpovědník disponovati
je anebo zvyšovati slabou disposici jejich. Ukládá jim opětné
vyznání ze hříchů minulého života a přihlížeje také k těmto, před
vádí pohnutky proti nezřizené lásce, kterou sami k sobě a ku
věcem pozemským mají vykládaje jim, v čem se tato láska
u nich jeví, že pro sebe Boha zanedbávají, svojí samoláskou

»Boha urážejí, jemu nevděčni jsou, že nevšímavosť a nevděk
jejich veliké zlo jest, jehož se báti a jehož ze srdce želeti, spa
sitelné pak této bázně a lítosti skutkem dokázati povinni jsou ;
dokážou pak, opravdově-li dnes úmysl pevný pojmou a bez
odkladu prováděti počnou, varovati se pečlivě poklések a hřichů,
kterým posud hověli, bez bázně a Sspatrnou náklonností se
jich dopouštějíce. Ano penitentům takovým leckdy i svaté při
jímání se zakazuje aneb i samo rozřešení odkládá, aby z ne
bezpečné vlažnosti a navyklosti své vytržení a k čilému na
máhání o spravedlnost povzbuzení byli*).

+) S. Alphon. Praxis conf. n. 188. moral. 1.6. n. 449. 499Rerardi de re
«idivis et occasionariis I. P. 2. de recidivis in venialia.
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IV. Úzkostní.

Velika překážka na cestě spravedlnosti, ale také dobrá
škola svědomitosti a přisnosti na sebe samého jest úzkostlivosť
(vrtošivosť, scrupulositas). Nazýváme pak úzkostné ty osoby,
kteréž ustavičně se znepokojuji a trápi lichými starostmi a ne
rozumnou bázní, že by se těžkého hřichu dopustiti mohly nebo.
že již dopustily se ho myšlénkami a skutky, v kterých není
vlastně hříchu. Svědomi úzkostné liší se od útlého a farisej
ského; člověk útlého svědomí také se hříchu boji, ale bázeň
jeho jest klidná, rozumná, dobře spořádaná ; lidé svědomi fari
sejského bývají úzkostlivi, aby snad neobmeškali něco u vý
konech a obyčejích náboženských, avšak vedle toho se dopou
štěji hříchů těžkých, obzvláště proti lásce k bližnímu, s rozvahou
a srdcem tvrdým.

Vlastně úzkostní jsou lidé nábožní a křesťanské spravedl
nosti pilní, mají velikou bázeň boží a spasení jejich velice jim
na srdci leži, pro kterouž příčinu také bázeň hříchu je provází
při všelikém konání jejich. Avšak neumějice rozsuzovati, co by
hříšné bylo a co nic, jediné svoji bázeň za slepou vůdkyni
mají a proto spatřují povinnosti a hříchy těžké, kdež jich neni
nebo poklésku nepatrnou za veliké provinění, radu za přisnou
povinnost berou. Bázeň jejich je ustavičně mate, tak že hlas
rozumu již ani slyšán nebývá nebo se za lehkomyslného svůdce
pokládá. Úzkostní často a mnoho se ptají o radu, ale danou
nespokojují se; jenom mnakratičkou dobu uhošťuje se klid
v srdci jejich, když byli uslyšeli slova rozumu, brzy pak na
vracuje se obyčejná zasmušilost a malomyslnosť jejiéh opět.
Mnoho trápení působí úzkostným přijímání svátostí; jsou nad
miru starostlivi a nepokojni, dobře-li svědomí zpytovali a na
všecko-li vzpomněli, lítosť vždy za nedostatečnou pokládají,
poněvadž ji netoliko míti ale také cititi chtějí. Skládajíce
zpověď bývají zmateni a nevědí, co již řekli nebo co řící a
kterak věc vysvětliti; po zpovědi pak tou myšlénkou se sužuji,
že nepověděli všeho, že některým věcem pro nejasná jejich
slova zpovědník ani rozuměti nemohl a že tedy nezpovidali se
upřímně. Proto také bojí se jíti ke sv. přijimání nebo jdou
jenom se strachem, že budou přijimati svatokrádežně.

2. Příčina úzkostného svědomí a jeho trýzně bývají orga
nické vady v ústrojí tělesném, churavosť dlouhotrvalá, ochab
losů a seslabení po těžkých nemocech, těžkokrevná letora,
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bázlivá mysl a t. p. Leckdy jest u příčině nepravý názor
o Bohu, jejž představuje si člověk jako neúprosného pána a
soudce, čekajicího jen, aby někoho při chybě zastihl; tupý
duch, neznalost náuky o mravech a povinnostech; jistá své
hlavnosť, kteráž tvrdošíjně na svém stojí, jakási žádost úplné
jistoty, aby spravedlnost boží neměla na člověku čeho trestati;
mnohdy také předešlý život mnohými hříchy poskvrněný. To
varyšení s lidmi úzkostnými a čítání spisů nerozumně přísných
a přepiatých také mate svědomí lidské a činí je neschopno,
aby rozhodně o zlém a dobrém soudilo. Mimo to i ďábel sám
timto způsobem usiluje, aby nábožnou duši zkormoutil a ji od
cesty dobré odvrátil obtížemi ustavičných pochybností a strachů.
Mnohdy však bývá úzkostnost velmi spasitelná zkouška a ve
zdejší očistec, kterému Bůh podrobuje duše spravedlivých, aby
je zbavil nedokonalosti jejich a utvrdil ve cnostech; na skru
pulantech, které Bůh očišťuje a zkouší, nalézá se poslušnost,
pokora, vůbec ochota podrobiti se rozkazům i radám zpo
vědnika.

3. Úzkostnost jest duchovní nemoc, která se tím vice
zhoršuje, čím častěji se utíká k jiným a jiným lékařům. Uzkostní
potřebují stálého vůdce a tento jest povinen úsilovnou a hor
livou práci na to vynakládati, aby nemocného vyléčil, a dokud
by se úplně neuzdravil, tak jej spravoval, že by obtižný a ne
bezpečný stav jeho nebyl na záhubu, jakž bývá, pakl se
úzkostnému nedostává vedení moudrého. Neboť netoliko že sice
úzkostní mnoho trpi a dilo spásy sobě velice ztěžují, ale 1 to
se může státi, že ubohý skrupulant víc a více pozbývá záliby
ve všem nábožném životě, poněvadž ustavičné pochybnosti a
strachy každý krok mu ztěžují, nepokoj se rozmáhá téměř
každým činem, kterým křesťanské povinnosti a nábožné touze
svoji dostiučiniti chce. I přihází se, že úzkostný konečně ustává
od přijímání svátosti, důvěry pozbývá, na mysli klesá, v jakési
zoufalství upadá, posavádních obyčejův a výkonů nábožných
se zhošťuje a potom smyslnosti cele uzdu pouští, aby nepokoj
a výčitky svědomí svého životem lehkomyslným ohlušoval.
Jindy zase bývá, že úzkostný, nejsa moudrým vůdcem spra
vován, v jakýs druh pomatenosti upadá, schopnosti k činnému
životu křesťanskému a k plnění povinností stavu svého po
zbývá, že duchovní jeho sily ochabují a také zdraví tělesné
se podkopává. — Jsou-li však moudře spravovány, mohou
úzkostné osoby veliký užitek míti ze zkoušky své; stav jejich

Skočdopole, PastorálkaII. 28
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zajisté k tomu jim pomáhá, že vic a vice od hříchů svých se
očišťují a že skroušenosti jejich stále přibývá ; ony modlí se a
bdi nad jiné horlivěji, pobádány jsouce bázní, aby v pokušeních
neklesly; rozmáhají se v pokoře a v dětinné důvěře v Boha,
přijimaji svátosti velmi nábožně a protož i hojně dosahují svá
tostné milosti; samo trpělivé snášení obtížného stavu toho jest
jim za zdroj zásluh velikých před Bohem.

4, Aby moudře spravovati mohl úzkostné, dbá zpovědník
plnou důvěru jejich ziskati. Důvěry pak nabývá, projevuje-li
jim otcovskou lásku a velikou trpělivost a vysvításli ze všeho
jednání jeho, že vniterného stavu lidí úzkostných jest povědom;
toto pak nejvíce odtud vysvítá, že jim sám půjčuje slov, aby
svůj stav objasnili, a takové otázky předkládá, ku kterým od
povidajice znamenají, že se jim veliká pomoc děje u vykládání
toho, což jim na srdci leži, ale jim samým těžko bylo vyklá
data. Úzkostným neprospivá, aby ob čas k jinému zpovědniku
posýláni byli. — Druhá nevyhnutelná podminka, kterou hned
na počátku vyplniti náleži, jest, aby zpovědník pátral po zdroj?
a přičině úekostného svědomí. Kde jsou příčiny pouze duchovní,
tu všecko na vhodném poučování a vhodných prostředcích du
chovnich záleží; kde však ještě nebo jediné u příčině jsou
vady orgánické, churavost tělesná, letora těžkokrevná, tu také
bývá třeba nařizovati práci a pohybování na zdravém vzduchu,
slušnou společnosť s lidmi veselé mysli, leckdy také hledání
pomoci lékařské.

Obecná pravidla prospěšnéhonakládání s úzkostnými jsou:
a) Zpovědník pokaždé dobře rozvaž všeliké poučení a

všelikou radu a potom je zcela určitě a rozhodně pronášej.
Neboť kdyby později měnil sám výroky své nebo by v poučo
vání, hlasu a tvářnosti jeho jakás nerozhodnosť, neurčitosť, ne
jistota se jevila, bylo by to úzkostnému za podnět k novým
pochybnostem a jeho nepokoj by se rozmáhal, kdežto naopak
potěšuje a posiluje se znamenaje, že zpovědník bezpečně roz
hoduje o věcech, kteréž on sám pokládal za velmi nesnadné
a neobyčejné.

b) Úzkostné přidržuj k meobmezenéposlušnosti, poněvadž
jejich svědomí nemůže býti bezpečným ředitelem všeho jednání
a opuštění jejich. Neobmezenou poslušnost jmenují učitelé du
chovního života nejjistějším prostředkem proti této duchovní
nemoci. A protož poslušnosti nejen žádá zpovědník, ale také
ojeji potřebnosti poučuje, když by znamenal, že ji úzkostný pro
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kazuje nedostatečně. Vykládá s útrpnosti a laskavě, že úzkostný
má sebe považovati za člověka churavého na duchu, takový
pak že nikoli nemůže spravovati se miněním a rozumem svým
u věcech duchovních, ale jediné slovem a uznáním duchovního
lékaře svého. Leckdy také třeba bývá pověděti jim šetrně, že
nesnáze a pochybnosti v posuzování mravných činů nezřídka
pocházejí z ukryté sebelásky a pýchy, kteráž k tomu vede, že
člověk velmi nerad poušti domnění své, naučení a radě du
chovního vůdce nedůvěřuje neb odpirá. Poněvadž pak toto
jistě uvádí člověka v nebezpečenství hříchu, jehož uchován
býti může jediné poslušnosti, byla by mu neposlušnosťmnohem
škodlivější, nežli všecko jiné, čim se nepokoji. Ostatně pak
nebudiž hněviv zpovědník pro zdánlivou neposlušnost, ježto
zaviněna bývá churavostí.

c) Uzkostným třeba jest dávati naučení a nařízení více
obecná, nežli velice podrobná, poněvadž jenom takto jisté svo
bodě pomálu navykaji, kdežto se podle naučení velmi podrob
ných nemohou k činu odhodlati, pochybujice, zdali tato zcela
připadají ku věci a všem okolnostem, o kterých jim se roz
hodnouti jest. Také bylo by vice na škodu nežli na užitek,
když by zpovědník obyčejně nebo vždy udával úzkostným dů
vody, proč jistou věc jim nařizuje nebo zapovídá ; takto zajisté
sám by podkopával neobmezenou poslušnosť, kteréž na nich
žádá.

oD.Zvláštní nakládání. s jednotlivými skrupulanty řidi se
nejvice předmětem jejich pochybnosti a strachů.

a) Souži-li se někdo pochybnostmi, zdali předešlé zpovědi
jeho byly platny, dobře jest, aby skládal generální zpověď.
Složil-li ale již prve generální zpověď, nepovoluje se mu nijak,
aby ji opakoval, leč by patrně neplatna byla vinou jeho. Ano
jest-li zpovědníku známo, že úzkostný člověk býval buďto
vždycky aneb aspoň od času generální zpovědi velmi svědo
mitý a pilný v obyčejných zpovědech, nepovoluje mu třeba
ani první, a nižádným způsobem druhé generální zpovědi, ale
přikazuje rozhodně, aby o minulých zpovědech svých nemluvil
a ničeho z nich neopakoval, leč by mohl přisahati, že hřích
těžký jistě spáchal a z něho se posud nezpovidal. Učí zajisté
zkušenost, že generální zpovědi za dobu delší vůbec dělají
úzkostným přemnoho starosti a nejen neuklizeji nepokoje a
pochybnosti, ale ještě jich přimnožuji“).

*) Srovn. str. 406.
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b) Jest-li někdo úzkostliv stram zpovědi, kterouž právě koná,
a strachuje-li se, že svědomí dostatečně nezpytoval anebo že
dosti jasně a srozumitelně se nevyznává, anebo že pravé li
tosti nemá, — upokojuje ho zpovědník laskavým připomenutim,
že člověk jen to a tak činiti povinen jest, co a jak činiti
může; co však pro lidskou slabost a nedostatečnost ještě schází,
pro to nesluší kormoutiti se, poněvadž Kristus Pán ze svých
zásluh nahražuje za nás. Chce-li úzkostný ještě šířeji své hříchy
vykládati anebo vyznání své opakovati, nedopouští toho zpo
vědník, ale přikazuje mu, aby hříchy své jenom krátce pověděl
anebo na tom přestal, jak již je byl pověděl, a potom všecku
pozornost jenom mnaslova zpovědníkova obracel, po rozřešení
pak raději vzdáváním díků a přípravou ke stolu Páně, nežli
přemýšlením o vykonané zpovědi se zabýval. Počiná-li opět
vykládati znova, třeba jest pokárati jej pro neposlušnost jeho
a leckdy i potěšiti laskavým připomenutím, že Bůh neustanovil
svátosti, aby se jimi člověk trýznil, ale aby milosti docházel,
a té že dochází, kdo jest dobré vůle a pevné naděje; tato pak
vůle dobrá i naděje pevná také se ukazuje, když člověk důvěrně
spoléhá na slova toho, jejž Bůh ve zpovědnici postavil za svého
zástupce. A poněvadž tento nyní za dobré uznává, aby ka
Jjicnik, pouštěje marné pochybnosti mimo sebe, ku svatému při
jimání šel, bude důvěrná poslušnost mnohem záslužnější, nežli
dlouhé výklady o hřiších.

c) Souží-li se skrupulant ustavičnou bázní, že snad byl
svolil ve zlá myšlení, přimlouvá mu zpovědník, aby jen do
bré mysli byl, poněvadž myšlení zlá sama o sobě nikoli hřích
nejsou, ale jen svolení v ně za hřích se počítá ; svolil-li člověk
skutečně, nemůže snadno býti, aby o tom určitě nevěděl, a
právě bázeň kajicníkova jest dobré znamení, ano podává jistoty
bezpečné, že nesvolil. Přednáši-li úzkostný častěji takové po
chybnosti o svolení ve zlé myšlénky, bývá prospěšno nařiditi
mu, aby budoucně již nikdy o nich nemluvil; tímto způsobem
zajisté obyčejně toho se dosahuje, že úzkostný nabývá pokoje,
vida, kterak určitě zpovědníkto za nic pokládá, čím on marně
se trápil.

a) Domnivá-li se úzkostný, že by se hříchu dopustil, co
by koli činil, vzbuzuje ho zpovědník a dodává mu mysli, aby
marnými pochybnostmi těmi směle pohrdal, bez ostýchání, svo
bodně a s důvěrou v Boha konaje, čeho mu marné vrtochy
brání, leč by to patrně byla věc přikázaním božím neb církev
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ním zapovězená. Jen rozhodným přemáháním lze takto úzkost
nému tam dospěti, aby svědomi jeho určitěji mluvilo a jalo
vými pochybnostmi stále zmitáno nebylo *).

V. Stálým pokušením znepokojovaní.

1. Vedle učení ascetů a mystiků katolických *“*)obyčejně
se děje, že duše, které se byly upřimně k Bohu obrátily a ku
křesťanské dokonalosti zmužile kráčeji, po nějaký čas velmi
pokojny a šťastny jsou, nalézajice ve skutcich nabožného ži
vota přehojnounáhradu za všecky radosti a kratochvile smyslné.
Avšak později opouští je posavádní klid a bývají navštiveny
velikým utrpenim, kteréž nejvíce záleží v duchovní skleslosti,
vypráhlosti a v tom, že jim modlitba a vůbec všeliká pobožnosť
velmi obtižna ano i protivna jest; duše takové mají ustavičně
myšlénky rouhavé proti Bohu, svatým osobám a svatým ta
jemstvím, myšlénky proti čistotě stále se jim na mysl derou,
hnusné obrazy zaměstnávají duši jejich, a to všecko je napl
ňuje strachem, úzkosti, ano téměř až k zoufalství dohání. Ve
zpovědi vypravují s velikou bázní a mnohým bědováním, že
na modlitbách, při mši svaté a jiných skutcich pobožnosti ne
nalézají útěchy, ano že již jenom se strachem vydávají se na
modlitbu a na služby boži vůbec; že jenom se strachem při
stupuji ke zpovědi a ke stolu Páně, poněvadž jim při modlit
bách a kdykoli svaté věci na mysli miti a velmi nábožny býti
chtěji, neustále myšlénky proti víře překážeji, ano že se jim
zdá, jakoby nejhorší rouhání pronášeti chtěly, anebo jakoby se
jim myšlénky jejich nábožné a slova modliteb na jazyku pro
měňovaly v rouhání hrozná, anebo jako by ony samy vědomě
a dobrovolně rouhání po tichu pronášely na zlehčení Boha,
Panny Marie, svatých osob a tajemství; že misto lásky maji
nenávist k Bohu, z kteréž jakýsi vniterný hlas vychází, pro
nášeje se o Bohu slový velice potupnými; a čím vice by se
rády pohroužiti chtěly v nábožné myšlénky, tim mocněji dere
se jim na mysl opak toho všeho, ony pak nemohou si pomoci,

*) 9. Alphon. Praxis conf. n. 95—98. Berardi, Examen n. 344. Dieulin,
Le bon curé II. chap. 1.

+) Viz zvláště Scaramelli, Directio mystica, tract. V. Sv. AI. Liguori
Praxis confessarii n. 110—113; 129. 130. Sv. Františka Sal. Filothea, kniha
4. Berardi, Examen n. 340.
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co by koli dělaly a jak by se koli namáhaly. Tento stav svůj
berou za jisté znameni, že opuštěny a zavrženy jsou od Boha
a že marna jest všeliká jejich péče a práce, kterou na spasení
svě vynakládají.

Učitelé duchovního života v tom se srovnávají, že stav
tento jest od Boha ustanovená škola, aby duše nábožné se vy
učily sloužiti Bohu pro něho samého, aby se utužily v boji
duchovním, rozhojnily v pevné víře a spasitelné bázní boží.
Avšak tento stav jest také velmi trapný, trvá mnohdy dlouhá
léta, není prost vážných nebezpečenství větších nad ona, v kte
rých se nacházejí skrupulanti, a protož lidem takovým útěchy
a pomoci moudrého zpovědníka ještě vice třeba jest, nežli prostě
úzkostným, kteří s podobnými svizelemi zápasiti nemají.

Nezřidka ovšem shledává se podobný stav na lidech, o
kterých nelze souditi, že by křesťanské dokonalosti pilni byli,
ač ostatně nábožni jsou a hříchů smrtelných nepáchaji. O ta
kových sotva lze za to miti, že utrpení jejich má tentýž účel,
jako utrpení lidí velmi nábožných a křesťansky dokonalých,
ačkoli zase není věc nemožná, že Bůh jim ustanovil takovou
cestu očistnou, po kteréž je dovésti chce k životu dokonalému,
na jakýž oni dosud nepomýšlejí. Zkušenosť často stvrzuje, že
takový trapný stav duchovní má svůj základ v churavosti tě
lesné, ano že bývá předchůdce úplné pomatenosti na duchu
aneb aspoň počátek hallucinaci a průvodce jejich*). I těmto
lidem jest pomoci duchovního správce ve zpovědnici a kromě
této velice třeba; neboť i jim může trapný stav jejich býti na
duchovní užitek a moudré spravování jich jest jedna polovice
lékařského působení, aby jim tělesné zdraví navráceno bylo.

2. Maje o tom vědomost, že takový stav není věc neoby
čejná, nebude zpovědník překvapen, když ubozí tito se stra
chem a téměř zoufale vypravují o svých pokušeních a hřiších
podobně, jako výše naznačeno. Bera věci tyto za utrpení a
nikoli za provinění, má se zpovědník při těchto lidech ještě
více, nežli při prostých skrupulantech, na pozoru, aby se ne
zdálo, že sobě rady neví; celé počínání a každé slovo jeho
budiž rozhodné, určité a vydávej svědectví, že mu povědomy
jsou tyto věci dosti dobře. Nic nemůže trpitelů takových potěšiti

*) Viz: Bruno Schón, Briefe úber Geistesgestorte. 2. Auflage, str. 34. atd
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a posilniti tolik, jako když ze slov a celého jednání zpovědnika
té vědomosti nabývají, že také jini lidé v podobném stavu se na
cházejí a že mnozi, vyšedše z ohnivé zkoušky této, zase pokoje
nabyli a potom klidně Bohu sloužili.

Aby s nimi zacházeti mohl způsobem co možná přimě
řeným, vynasnažuj se zpovědník o seznání minulého života
jejich. Shledá-li, že za delší čas trvali ve hříšich nečistoty,
v nevěře anebo jiných velmi hrubých nepravostech, klade jim
opět a opět na srdce, aby utrpení svoje kajicně snášeli, tou
pravdou se posilujice, že netřeba vzdávatl se naděje tomu,
koho Bůh za hříchy kárá ještě v tomto životě pozemském.
Všem takovým trpitelům, odkud by koli jejich utrpeni pochá
zelo, sluší dodávati mysli laskavým a tklivým představováním;
že Boha nikdo ztratiti a jemu se odciziti nemůže, aniž by sám
o tom věděl a tomu chtěl, a že Bůh nezavrhuje a v nenávisti
nemá nikoho, kdož jej miluje a dobré vůle jest. Často se jim
opakuje a vštěpuje, že nikoli se hříchu nedopoušti, kdo poku
šením znepokojován a podněcován jest, ale ke zlému nesvoluje;
hřích zajisté jest vědomé a svévolné přestupování zákona bo
žiho, zalíbení ve zlém, určité chtění zlého. Pro duchovní vy
prahlosť a nechuť nejen nezůstávají nabožné skutky naše bez
zásluhy, ale vytrvalost při nich jest o to záslužnější oč méně
radosti a útěchy člověk v nich nacházi, věrně při nich trvaje.
I to třeba častěji každému trpiteli takovému připominati, že
on nikoli neni samoten, jemuž by tyto kříže snášeti bylo; ne
vyzpytatelná rada boži podrobuje mnoho duší těmto a podobným
zkouškám, aby takto dospěly k dokonalé lásce; čím bolestnější
utrpeni člověka, tim důvěrněji může pohlížeti ku Kristu, kterýž
proto, že sam trpěl a byl pokoušen, mocen jest i těm, kteříž
pokoušeni bývají, spomáhati; v Kristu máme nejvyššího kněze,
kterýž umi litosť miti nad mdlobami našimi, zkušeného ve
všem, podobně nám, kromě hříchu; a protož přistupme s dou
fáním k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a našli
milost v čas přihodný, až nám pomoci božské bude nejvíce
potřebí *).

Kromě potěšování třeba jest tyto lidi učiti, kterak usta
vičným pokušením odpirati a jak se v nich zachovati. Od
pirání záleží nejvíce v tom, aby pokoušený co nejméně dbal
myšlének a obrazů bez ustání se na mysl deroucich a klidně

*) Žid. 2, 18; 4, 16.
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aby své myšlénky od nich odváděl, pro upokojení své sám
u sebe říkaje: Bůh vi, že myšlénky tyto jsou mi protivny, že
jich nikoli nechci, že bych za celý svět jich slovem nevyjádřil
a vedle nich jednati nechtěl; a proto že Bůh svědek srdce
mého, mojí vědomé a svobodné vůle jest, nemám se co báti,
že mně za hřich počteno bude, co se v duši mé děje proti mé
vůli. — Navykati sobě klidné odpíráníjest nad miru důležito;
nebo čím vice starostliv a úzkosten jest pokoušený a čim hor
livěji se namáhá, aby opačnými důvody porážel a vyvracel,
co se jemu na mysl vtirá, pouštěje se takto v opravdový boj:
tím trvalejší a mocnější jest pokušení, ubohý trpitel zaplétá se
hlouběji, nemoha uniknouti nových a nových myšlének a
obrazů. Jsou-li stálá pokušení povahy nečisté, budiž pokoušený
vzbuzován, aby stále nad sebou bděl a vnějších podnětů, za
kterýmiž by nové myšlénky a obrazy povstati mohly, se chránil;
nemá-li však sobě vytýkati, že zbytečně anebo všetečně vy
hledával mist a osob, ježto představám nečistým byly za pod
nět, tu aby jenom klidně a s důvěrou v Boha mysl od nich
odvracel, jakž může, připominaje sobě, že jenom dobrovolné
zalibení a svolení poskvrňuje duši a že nemá příčiny k bázni;
kdo srdce své na uzdě drží, aby nešlo za obraznosti plachou ;
Bůh, kterýž nedopustil, aby plamen uškodil mládencům v peci
ohnivé, nedopoušti též, aby hřichem poskvrněna byla duše,
která sobě v pokušeních na mysl uvádí Boha i jeho svatý
zákon *).

VI.Milostmi neobyčejnými obdaření.

1. Prostřednictvím trojího úřadu církve podává Bůh všem
lidem tolik milosti, aby spasení býti mohli; tyto milosti za
hrnují se v bohoslovné vědě pod jménem gratia gratum faciens.
Podávání milosti této se strany boží a věrné užívání se strany
člověka jest obyčejná, řádná cesta ku spasení. Avšak jsou 1cesty
mimořádné, nadobyčejné, po kterých vede Bůh některé duše,
dávaje jim milosti, kterých obyčejně nepropůjčuje, jakož jsou::
poznání aneb vyšší stupeň viry, jasný rozhled u věcech bož
ských, patření (visio), čistější láska, úchvať a vytržemi (extasis,
raptus) t.j. jistý vzlet ducha, při kterém vnější smyslové tolik
vázáni jseu, že netoliko v činnosti své ustávají, ale také činni

*) S. Alphon. Praxis canf. n. 110.
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aneb zevnějšími předměty dojmuti býti nemohou. Milosti a
dary tyto neobyčejné nazývají se gratia gratis data, a komu
jich uděleno, u toho jeví se věci neobyčejné, stav mystický t. j.
tajemný, poněvadž nelze ho měřiti a vysvětlovati podle zákonů
platných pro věci obyčejné.

Ačkoli tyto vyšší, neobyčejné dary a milosti věc dosti
řídká jsou, nicméně nebyla církev boží nikdy bez členů, které
Bůh takto vedl na vysoký stupeň dokonalosti, aby sebe oslavil
a lidí mocně povzbudil k pevné víře a k úsilovné práci o spra
vedlnosť křesťanskou.

2. Osviceni a střizliví učitelé života duchovního v tom
se snášeji, že skutečné propůjčování nadobyčejných milosti je
nom velmi zřidka se děje, že ku stavu mystickému velmi se
podobají některé výjevy života fyslckého a účinkové ďábelských
pokušení aže ducha lidského slabosť, jednostranný směr anebo
1 zlá vůle lidská může spůsobiti věci k mystickým podobné
sice, ale jen k tomu vhodné, aby klamán byl člověk, na kte
rém se to děje, anebo aby tento sám byl klamatelem jiných.
A protož duchovní správce pokládá za první pravidlo, aby
nebyl rychlý k věření, když by se mu v pastoraci taková
osoba naskytla, kteráž o sobě di aneb o kteréž jini vypravují
že neobyčejné milosti a dary od Boha má.

Není sice snadno rozeznati podvod a pravdu, ďábelské
úklady a skutečné působení milosti bóži; nicméně jsou přece
známky, které duchovnímu správci podávají tolik aspoň světla,
aby sebe a jiných oklamati nedal, aby až 1veliké pohoršení ne
povstalo na škodu náboženství a života křesťanského.

a) Neobyčejných darů a milostí nepropůjčuje Bůh leč jen
lidem nábožným, cnostným a v pravdě pokorným; a zase tito
darové, pocházeji-li skutečně od Boha, rozmáhají cnosť toho,
jemuž jich propůjčeno bylo. Nejpřednější známka, ale také
prvý, patrný a neklamný účinek mimořádných darů a milosti
jest pokora tak upřímná, že obdařený nic nevypravuje jiným
o tajných a skrytých darech, ano že 1 boji se v myšlénkách
jimi se zabývati a že jenom poslušnost jej k tomu přivésti
může. aby duchovnímu vyjevil, co v duši jeho se děje. — Kdo
ale sám od sebe rád vypravuje o mimořádných darech a mi
lostech, kteréž prý mu dává Bůh, jimi se vychloubá a pozor
nost obecnou na sebe obraceti hledi, ten jistě buďto sam jest
oklamán anebo jiné klamati chce.
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b) Že by sami klamáni byli anebo jiné klamati chtěli,
podezřelí jsou lidé slabého, churavého těla, letory melancholické,
živé a ohnivé obraznosti; podobně ti, kdož o věcech mystických
rádi rozprávěji anebo čitaji, nadobyčejných darů a milosti sobě
žádají, a vůbec osoby ješitné, domýšlivé a výstřední. — Všecky
neobyčejné výjevy, které spojeny jsou s nemoci, ji předcházejí
aneb po ni následují, které často se opakuji, dlouho trvají,
podle libosti přerušeny býti mohou, dlužno jest počítati ku klam
ným.a nebezpečným.

c) Nadobyčejné milosti boží mohou miti za cíl jenom česť
boží a spasení lidské; a protož shledává-li se při tom, což někdo
viděním, vytržením atd. nazývati chce, něco víře, mravům, kře
sťanské opatrnosti a slušnosti odporného anebo se prozrazuje
zištnosť, — tu patrně nelze hledati prstu božího.

3. Nejedna smutná zkušenost dokázala toho, že ješitnost,
pýcha, zištnosť a mistrovství v přetvářce provozovaly trestu
hodnou hru s neopatrným a lehkověrným knězem a že tento
ještě sloužil za prostředek na oklamánií lidu.

Nahodí-li se tedy duchovnímu správci cos podobného
k věcem mystickým, pátrá obezřele a za delší čas, aby seznal
povahu, mravy a veškeré jednání nejen osob, kterých se týče,
ale 1 jejich domácích. Ničím neprozrazuj na sobě, že něčeho
neobyčejného se domýšli, a také nijak nebuď ochoten, aby
sluchu propůjčoval osobám těm; nedotazuj se jich o ničem, aby
snad nebyly upozorněny na věci, kterých samy nevěděly a protož
1 k úmyslům svým použiti neuměly., — Dokud nemůže určitě
souditi o jejich pokoře a pravé nábožnosti, neukvapuj se v soudu
o pravosti aneb křivosti toho, což neobyčejného se mu vypra
vuje aneb čeho snad 1 sám byl svědkem. Zkoušeje pak po
kory jejich, zapovidá mluviti o domnělých milostech kdekoli
kromě zpovedi, kárá určité chyby, kteréž pozoruje, zvláště pak
překáží a zapovidá přísně, aby osoba ta na sobě nejevila nic
neobyčejného a podivného, což by ukazovati mohlo na úmysl,
zástupy lidu k sobě táhnouti; protivi se tomu rozhodně, aby se
k osobě takové zástupové sbihali od ni radu přijímali, jejiho
prostřednictví u Boha vyhledávali; předkládá také, že klamu
vždy báti se jest, že mimořádné milosti a dary nikoli nejsou
cnosti člověka, ano že i nebezpečný jsou jeho víře, pokoře,
poslušnosti, a proto že nejen jich žádati nesluší, ale že Boha
vroucně prositi máme, aby nás obyčejnou cestou víry ku
Spasení vésti ráčil. Vzbuzují-li tyto a podobné řeči duchovního
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správce nechuť a odpor ve člověku, k němuž je mluví, a tento
se zálibou anebo tvrdošíjně na svém stoji, jest znamení nepo
chybné, že buďto sam sebe klame anebo jiné klamati chce.

4. Nabyl-lí zpovědníkjistoty, že někomu neobyčejných mi
losti skutečně propůjčeno jest, dbá toho, aby se jich užívalo ke
cti boži a ku spáse všech, nejprve ovšem toho člověka, jemuž
je Bůh dává. Neboť obzvláště ty účinky, ježto se na něm spa
třuji, sloužiti mohou za podnět k utvrzování viry živé a skrze
lásku činné; prospivá-li zajisté osoba neobyčejnými dary a mi
lostmi obmyšlená ve všeliké cnosti a jmenovitě v pokoře, lásce
a poslušnosti, — tu nižádný dobré vůle člověk nemůže zůstati
nedojat, ale vida takto patrně dilo milosti boží před sebou,
rozmáhá se u viře a křesťanské rozhodnosti. Nikoli člověk mi
lostmi obdařený, ale Bůh a jeho milosť, víra křesťanská a jeji
božská pravda jsou předmět, k němuž se pozornost obrací a
úcta vzbuzuje.

Shledává-li duchovní správce na jisto, že sebe samého klame,
kdo se pokládá za obdařenéhomilostmi neobyčejnými, vynakládá
všecku trpělivosť, lásku a opatrnosť, aby jej z bludu vyvedl.
A nemůže-li po delším zkoumání a na základě patrných dokladů
jinak souditi, nežli že má činiti s tvrdošijnou pýchou anebo
mrzkou zištnosti: nezbude mu, když napomenuti a pokárání
neprospívá, konečně jiného, nežli aby se duchovního vůdcovství
vzdal a osadníky své před člověkem timto varoval*).

Ostatně pak i v těchto 1 v jiných podobných věcech, jakož
jsou sny, zjevování duší, neobyčejná vnuknuti atd., nespoléhá
opatrný kněz na svůj rozum, ale s jinými duchovními správci
se radi; a když by neobyčejné události toho druhu na sebe
obraceti počaly veřejnou pozornost na osadě a nebylo by možná
rozhodnouti na jisto a brzy, co by o nich souditi náleželo, po
dána budiž biskupovi zpráva bezpečná, aby nařízené od něho
vyšetřování všem nejistotám konec učinilo, kKlamůma pohoršení
záhy hráze postavilo **),

*) Srovn. sv. Františka Sal. Filothea, kn. 3. kap. 2.
++) Viz ještě o hysterických osobách v knize VI. — Srovn. S. Alphon.

Appendix I. 8 II. n. 16. Kdo plnějšího světla u věci této žádá aneb potřebuje,
tomu poslouží spis kardinála Bony: De diseretione spirituum. (V německém
překladu: Die Unterscheidung der Geister von [Johannes Bona, Cardinal.
Aus dem Lateinischen úbersetzt von einem Priester der Gesellschaft Jesu.
Paderborn 1864.) Spisy sv. Petra z Alkantary, Jana z Kříže, sv. Terezie,
Ludvíka Granadského, Rodrigueza jsou v těchto věcech velice poučny.
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Dodatek.

I. Nástin přiměřených naučení a kajících skutků vedle sedmera
hříchů hlavních.

1. Pýcha. Rozvažuj, že sám ze sebe nic dobrého nemáš, ale vše
od Boha. „Co máš, čeho bys byl nevzal (neobdržel)? Pakli jsi vzal
(obdržel), proč se chlubíš, jako bys nevzal?“ (1, Kor. 4, 7.) Rozjímej
o slovech písma svatého: „Počátek všeho hříchu jest pýcha; kdo by
se jí přidržel, naplněn bude zlořečenstním a podvrátí jej do konce.“
(Sir. 10, 15.) — Viz, jak pokorný byl Kristus. „Syn člověka nepřišel,
aby obsluhován byl, ale aby sloužil“ (Mat. 20, 28.) — Pýcha činí
člověka ohavným u Boha i lidí. „Bůh se pyšným protiví, ale pokor
ným dává milost.“ (Jak. 4, 6.)

Nechať kajicník uvažuje nedostatky, zlé vlastnosti a mnohé hří
chy své, pro něž mu jest pokořiti se; ze hříchův a zlých náklonností
jeho předvádí mu zpovědník některé větší a takové, pro něžto by se
zahanbiti měl. „Ve mnohých věcech zajisté klesáme všickni.“ (Jak. 3,2.)
„Díme-li, že nemáme hříchu, sami sebe svádíme a není v nás pravdy.“
(1, Jan 1, 8.) Ano více hříchů a nedostatků máme, nežli se domní
váme a nám povědomo.

Vzpomínej často a rozjímej, že počet vydávati budeš Bohu právě
z toho, co tebe k pýše ponouká, a protož by slušelo, abys odtud více
k bázni sobě příčinu bral, nežli k pýše a hrdosti. — Mnozí z těch,
nad které se vynášíš, ve mnohých věcech převyšují tě, nad tebe lepší
jsou. Jsi-li hrd na některé věci vezdejší, jak pošetilý jsi! (Dovozuje se
názorně z té které věci, na nížto kajicník obzvláště si zakládá.)

Fokáni. Aby se vynasnažil ze všech sil zůstati klidný, až někdo
jej urazí, a nezůstal-li, aby sám sebe pokáral pro pýchu, která jej ku
hněvivosti vedla; aby se modlil kleče za pokoru vzpomínaje zároveň
na nejistou, snad již velice blízkou smrť; aby navykl říkati často,
zejména po každé modlitbě a kdykoli pochválen anebo sám v sobě si
zalibovati bude: „Nikoli mně, Pane, nikoli mně, ale jménu svému dej
slávu.“ „Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem.“ —
Při každé pochvale, kterou sám o sobě slyší, nechať uváží, zdali by
také Bůh pronesl o něm tu chválu.

2. Lakomství. Chudý lakomec nechať hledí na Ježíše chudého;
stav svůj zhoršuje sám a marně se trápí“ nechať uvažuje slova: „Kte
říž chtějí zbohatnouti, upadají v pokušení a v osidlo ďáblovo a v žá
dosti mnohé, neužitečné i škodlivé, kteréž pohřižují lidi v zahynutí a
zatracení.“ (1. Tim. 6, 9.) Nezapovídá Bůh, aby člověk usiloval zlepšiti
svůj stav, ale za cíl života nesmí sobě křesťan svého spasení dbalý
položiti nabývání a rozmáhání statku. „Hledejte nejprve království bo
žího a spravedlnosti jeho,“ napomíná Kristus, sv. apoštol Pavel pak
píše: „Majíce pokrm a čím bychom se odívali, dosti na tom mějme.“
(1. Tim. 6, 8.) Nábožný Tobiáš říkal synu svému: „Neboj se, synu
můj; cbudý sice život vedeme, ale mnoho dobrého míti budeme, jestliže
se báti budeme Boha a jestliže odstoupíme ode všelikého hříchu a
budeme-li dobře činiti.“ (Tob. 4, 23.)
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Zimožný lakomec nechať uváží, co mu posud prospěly statky
jeho a kolikráte již byl opravdu spokojen. Vezdejší siatky jsou po
dobny slané vodě; čím této více pijeme, tím více vzmáhá se žízeň a
žádost nápoje. „Nic nepřinesli jsme na tento svět; bez pochyby že také
nic odnésti nemůžeme.“ (1. Tim. 6, 7.) Kristus blahoslaví, nikoli bo
haté, ale chudé duchem; bohatství dychtivě shromažďovati a v ně dů
věřovati rovná se modloslužbě, (Kol. 3, 6)

Pokání. Za určitých okolností a dob pamatovati na smrť a říkati
sobě: „Blázne, dnes v noci požádám duše tvé, a co jsi připravil, čí
bude ?“ (Luk. 12, 20.) — Rozjímati nebo čítati o nehynoucích pokla
dech nebeských a pokojném jimi vládnutí bez bázně a strachu; o vzác
ném pokladě dobrého svědomí a dobrých skutků, jehož „ani rez ani mol
nekazí ani zloději vykopávají a kradou“ (Mat. 6, 19.), jejž i na věč
nosť béře s sebou člověk. —

- S lakomstvím souvisí necitelnost k nuzným. Rozjímej, že nejsi
majetník, ale jen správce, jejž ustanovil Bůh nad čeledí svou, aby jim
dával pokrm v čas příhodný. Bůh sám posýlá chudé k zámožnějším;
pakli chudým odepřeme aneb učiniti opomeneme, mohouce přispěti,jest
tolik, jako Kristu odepříti (Mat. 25. kap.); chudí jsou údové Kristovi,
on sám v nich lační a nah jest. Písmo svaté blahoslaví štědrého dárce :
„Blahoslavený, kterýž nad chudým a nuzným rozpomíná se; v den zlý
vysvobodí jej Hospodin“ (Žim. 40, 2.) „Blahoslavení milosrdní, neb
oni milosrdenství dojdou.“ (Mat. 5, 7.) „Almužna od (věčné) smrti vy
svobozuje a onať jest, ježto bříchy čistí a činí, že nalézáme milosrden
ství a život věčný.“ (Tob. 12, 9.)

3. Smalstvo. Aby v nečistých vzbudil touhu po nápravě života,
představuje jim zpovědník nebezpečenstvií věčného zatracení. "Toto vy
svítá a) z nenávisti, v jakéž má Bůh hříchy nečistoty. Potopa, zkáza
Sodomy a Gomorrhy. V písmech sv. nazývá Bůh odpadlivtví od pravé
víry smilstvem. Povážíme-li, kterak asi Bohu protivno jest modlářství,
ježto věci stvořené: tělesa nebeská, zvířata, sochy dřevěné a kovové za
bohy považuje a ctí, a povážíme-li, že Bůh sám toto. hnusné modlář
ství nazývá smilstvem: nemůžeme jinak souditi, nežli že smilstvo jest
Bohu nanejvýš protivno, poněvadž na označení ohavného modlářství ne
nalezl jména horšího, nežli jméno smilstva.

b) Nebezpečenství věčného zatracení dále odtud vysvítá, že hří
chem smilstva rozum člověka se zaslepuje a vůle oslabuje. Rozum
zaslepuje se až tolik, že člověk nečistotě oddaný konečně již ani ne
poznává a věřiti nechce, že by to hřích byl. „Selhala nepravost sama
sobě.“ (Žlm. 26, 12.) Kterak bude činiti pravé pokání, za hříšníka ve
Jikého se nepokládaje? — Vůle oslabuje se časem tolik, až člověk již
ani opravdu nechce hříchu zanechati, ano až tolik, že skoro ani ne
může přemáhati se, byti byl velmi pevné a zcela upřímné předsevzetí
učinil. Mnohým děje se, že pro zaslepenosť rozumu a slabosť vůle ne
přestávají hřešiti, až když břešiti nemohou, když sám hřích opustil je.
To však není pokání, a přece bez pokání nemůže nikdo spasen býti.

Smilstvo znečisťuje všecku duši člověka, hyzdí obraz boží, ku
kterému stvořena jest, a protož i duše nečistých pozbývá všeliké lásky
k Bohu a záliby ve věcech božských, pozbývá konečněi víry samé, Po
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božnost všecka se člověku nečistému znechucuje, službám božím se vy
hýbá, modlitbu zanedbává; všecko to jen znamení jsou, že Duch svatý
jej opustil a že duše jeho chvátá k místům, kdež není modlitby, ale
jen zlořečení a rouhání, kdež není lásky k Bohu, ale jenom nenávist
Boba — k peklu.

Člověk oddaný smilstvu očťravuje dusi svou, až i neschopna jest
myšlének bohumilých a počestných, všecka zaujata myšlénkami ne
čistými, obavnými, kteréž ustavičně povstávají a celou duši zaměstnávají.
Clověka, jenž byl za delší čas nečistotě oddán, sužují ohavné myšlénky
ve stáří jeho, když by se jich rád zbavil a nemůže ; jako dotěrný hmyz
obkličují ho, naplňují hrůzou a strachem. — Smilstvo také všecken
jemnější cit ve člověku dusi, odnímá uctivosť a lásku k rodičům, plodí
neposlušnost a vzpuru proti těm, kteréž nám Bůh postavil za viditelné
zástupce své. A není snad nižádného hříchu na světě, který by zavinil
tolikeré vraždy a samovraždy, jako hřích smilstva, a vedle souhlasného
mínění svatých učitelů pro žádný hřích netrápí se v pekle tolik za
vržených, jako pro smilstvo.

Smilstvem poskvrnňuje se i tělo křesťana, „Všeliký hřích, kterýž
koli učiní člověk, jest kromě těla; ale kdo smilní, hřeší proti svému
tělu. Zdaliž nevíte, že oudové vaši jsou chrám Duchasvatého, jenžjest
ve vás, jejž máte od Boha a nejste svoji (nemáte moci a práva, Činiti
se svým tělem, co byste sami chtěli)/ Neb koupeni jste za velikou
cenu.“ (1. Kor. 6, 18—20.) „Nevíte-li, že -chrám boží jste a že Duch
svatý přebývá ve vás? Jestliže pak někdo chrám boží poskvrní, toho
zatratí Bůh; nebo chrám boží jest svatý, kterýž jste vy.“ (1. Kor. 3,
16.) Jest-li hřích veliký poskvrniti chrám z kamene vystavený, 'chrám
mrtvý: jaký teprve hřích jest poskvrniti smilstvem živý chrám boží,
tělo křesťanské, drahou krví Syna božího vykoupené, na křtu posvě
cené a pomazané! Jakou naději na milosrdný soud míti může, kdo ta
kového hříchu zanechati váhá, zanechati nechce?

A kromě toho trestá Bůh smilstvo vždycky opovržením u všech
počestných lidí, hanbou, častokráte i nemocmi, nad něž sotva které
jiné jsou bolestnější a hnusnější; ty jsou nějaký jen obraz a stín toho
trápení, jež budou také na těle snášeti lidé nečistí v ohni věčném.

A naproti tomu, jak jest krásna, lidem i Bohu mila čistota, sty
dlivost! Duch svatý sám, jako by se divil kráse duší čistých, volá;
„Ó jak krásné jest čisté plémě s jasností! Nesmrtelná zajisté jest pa
mátka jeho, neboť i Bohu známo jest i lidem“ (jest ve cti u Boha i
lidí). (Moudr. 4, 1.) A Syn boží praví: „Blahoslavení čistého srdce,
neboť oni Boba viděti budou.“ — Vizme Marii a sv. Josefa, čeho za
sloužili pro čistotu svou; Marii učinila čistota matkou, sv. Josefa pě
stounem Krista Ježíše; čistota posud dělá z lidí anděly v těle lidském,
Ubohý, nešťastný člověk ten, který pokladu takového sobě vážiti ne
umí, vážiti nechce!

Pokání. K modlitbě přidávati prosbu: „Očisť mne Pane a čistí
budu“ ; zastaviti se u prosby „a neuvoď nás v pokušení“ a rozjímat,
že prosba ta jest neupřímna, lživa v ústech člověka, který se příleži
tostem a nebezpečenstvím nevyhýbá, zlé myšlení a žádosti sám vzbu
zuje, pokušením neodpírá, jim se opravdu nebrání, příležitosti ke hří
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chu sám vyhledává. Častěji přijímati svátost pokání a oltářní. — Vy
trvalá modlitba za dar čistého srdce; Často navštěvovati kázaní a
služby boží.
-Ažšk 4. Závisť odporuje lásce křesťanské, kteráž velí bližnímu přáti,
čeho bychom sami sobě žádali. Závist jest hřích posetilý ; závistivý za
jisté sám sebe sužuje a trápí, aniž by hříchem něčeho nabyl neb užil.
„Žádáte a nemáte, závidíte a nemůžete dosáhnouti.“ (Jak. 4, 2.) „Hnis
kostí jest závist.“ (Přísl. 14, 30.) „Závistí ďábelskou přišla smrť
na okršlek země.“ (Moudr. 2, 24.) Plodí nenávist, pomluvu, na cti
utrhání, skutky nespravedlnosti. Kain ze závisti zabil bratra svého, zezávistiprodalisynovéJakubovibratrasvéhoJosefa.—| Cojinýmzá
vidíme, snad jest i jejich břemeno, třeba i neštěstí; dojista budou
z toho vydávati počet, bude snad příčina jejich věčného zavržení.

Pokání. Modliti se za ty, kterým závidí, k modlitbě uložené
přidávati poděkování Bohu za dary a přednosti, kterých propůjčil jiným;
častěji rozvažovati, zvláště za mše svaté, jak pošetilá jest závist, kte
ráž nepřináší člověku leč jen trápení a hřích.

5. Obžerství. Uvaž, kterak se ponižuješ a zahazuješ až pod ne
rozumné zvíře, ježto nepřekročuje míry své. Bolný a smutný jést pra
vému křesťanu pohlel na člověka opilého, kterýž na delší dobu sám
v sobě zastřel obraz boží a vzal na sebe podobu blázna buďto směš
ného anebo zuřivého a nebezpečného. Otec, matka, syn utrácí ne svoje
toliko, ale též jmění, na které ostatní členové rodiny právo mají, a
protož rovná se zloději aneb loupežníku.

Zlé následky plodí tento břích: rouhavé a necudné řeči, různice,
nesvornosť mezi manžely, pohanění jména křesťanského a tedy mnohá
pohoršení, nemožnost křesťanského vychování v rodině, chudnutí a bídu
celých rodin. © pohoršení hrozná slova promluvil Kristus: „Kdo by
pohoršil jednoho z maličkých těchto, kteří ve mne věří, lépe by mu bylo,
aby zavěšen byl žernov osličí na hrdlo jeho a pohřížen byl do hlubo
kosti mořské, Běda světu pro pohoršení., ..; běda člevéku tomu, skrze
něhož přicbází pohoršení!“ (Mat. 18, 6. 7.)

Pokání. Půst; ujma v požívání obvyklého nápoje; vyhýbati se
příležitosti a společnosti nebezpečné, svůdné; připomínati sobě, že ne
střídmí na věčnosti hroznou žízní trápeni budou (bohatec v evangeliu);
rozvažovati o svém stavu (otec, matka, dospělý syn v rodině) a povin
nostech, ježto s ním přirozeně souvisí; určité pokání, jako: půst, al
mužna, odprošení manželky (rodičů), neprodlená zpověď, upadne-li opět“
ve svůj hřích.

6. Imév. Hněvivých, v nepřátelství žijících tázati se jest, kdy
se jim křivda stala; zdali protivníku svému přejí zlého; zda mluvili od
té doby s urazitelem nebo škůdcem a domácími nebo přátely jeho. —
Jsou-li uražený a urazitel téhož stavu anebo stavu nevalně rozdílného

a prokazoval-li uražený svému nynějšímu nepříteli obyčejné způsoby
společenské zdvořilosti, budiž poučen, že povinen jest opět tak činiti;
toho však nelze nařizovati, jest-li urazitel stavu nižšího neb urážka
znamenitá. Dí-li uražený, že odpustil, ale k obyčejným způsobům spo
lečenské zdvořilosti se nechce skloniti, budiž poučen, že nepřátelství
ještě bydlí v srdci jeho a že nehodná se činí, aby odpuštění od Boha
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dosáhl, jakož učí Pán Ježíš: „Každý, kdo se hněvá na bratra svého,
bude hoden soudu.“ (Mat. 5,22.) „Jestliže odpustíte lidem bříchyjejich,
odpusti vám též Otec nebeský hříchy vaše.“ (Mat. 6, 14.) Podobenství
o služebníku nemilosrdném. (Mat. 18, 23 a sld.) Příklad Kristův, sv.
Štěpána, sv, Václava.

Zlolajci, proklinači, rouhači následují ďáblů a všech zavrženců
v pekle. Jako sv. Petru řekla děvečka na dvořeKaifášově, že řeč jeho
jej prozrazuje 7a Galilejského, tak by podobně proklínačům, zlolajcům
a rouhačům říci se mohlo: Řeč tvá tebe prozrazuje, že vlasť tvá peklo
jest, kdež proklínání, zlořečení a rouhání jsou jediná slova, kteráž tam
slyšeti.

Pokání. Modliti se za nepřítele a škůdce; rozjímati o prosbě
„Odpusť nám naše viny . . .;“ modliti se vytrvale za dar mírnosti a
lásky křesťanské; hledati příležitosti, aby nepříteli neb uraziteli nějak
prospěšen byl, — Zlolajcům a rouhačům lze uložiti, aby zemi aneb
aspoň kříž, svatý obraz . . . políbili před modlitbou aneb po modlitbě ;
aby na růženci po každém Zdrávasu říkali: „Sláva Otci Budiž
jméno Páně pochváleno. —„“

7. Lenosť. a) V duchovních věcech. „Království nebeské trpí ná
silí a (jenom) ti, kteříž násilí činí, uchvacují je“ (Mat. 11, 12.) Ni
žádného statku a zisku na tomto světě dojíti nemůžeme bez přičinění,
práce a namáhání; kterak by nám statky nejdražší, milost boží a věčné
spasení, bez našeho přičinění dány býti mohly? Lenosť duchovní, t. j.
nechuť, váhavosť, ošklivosť ke všemu, což týče se Boha i duše naší,
jest Bohu protivna, jakož oznamuje sám ve zjevení sv. Jana řka: „Že
jsi vlažný a nejsi ani studený ari horký, počnu tě vyvrhovati z úst
svých“. (Zjev. 3, 16.) Podobenství o služebníku lenivém. (Mat. 25,
24—30.) — Pán Ježíš pracoval do umdlení, aby nás vykoupil; bez
horlivosti u věcech duchovních nelze člověku dosahovati ovoce vykou
pení s takou prácí dokonaného. Jako sám o sobě Kristus pravil: „Ját
musím dělati dílo toho, kterýž mne poslal, dokudž den jest; přicházíť
noc (blíží se den smrti mé), kdežto žádný nemůže dělati“ (Jan 9, 4.)
— tak podobně každému člověku napomenutí dává: Přičiň se, dokud
živ jsi, abys pojistil spasení své; až přijde tvá smrt, potom již nic ne
budeš moci učiniti, a za času nemoci snad jen velmi málo.

Lenosť u věcech duchovních jest velice skodliva, nedbalý a vlažný
člověk sám sobě nepřítelem jest. Bůh nepotřebuje modliteb a pobožností
našich, ale my jich potřebujeme, a jen pro naše dobré přikazuje nám
je Bůh. Málo jest těch dobrých skutků záslužných, kteréž činiti můžeme;
pakli také modlitbu a služby boží obmeškáváme, které bychom snadno
každý den a ve dny sváteční konati mobli, nač budeme po smrti moci
ukázati spravedlivému soudci svému ?

Horlivosť ve službě boží, protiva lenosti, líbí se Bohu a jest nám
užitečna. V písmech svatých a skrze církev katolickou velí Bůh, aby
chom se horlivě modlili, jméno jeho chválili, jeho prosili, a slibuje
pobožným dary a milosti své na zemi a věčnou v nebi odplatu. „Po
božnosť ke všemu jest užitečna, majíc zaslíbení života vezdejšího i bu
doucího“. (1. Tim. 4, 8.) Pobožnosť osvěcuje rozum náš, posiluje vůli,
aby člověk dobré milovati a činiti, zlého pak nenáviděti a se varovati
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mohl. Pobožnosť prospívá člověku ve štěstí a blahu pozemském, aby
nezpyšněl a na hříšné cesty nezašel; prospívá v neštěstí a soužení, po
dávajíc důvěry, útěchy a posily, kteréž by za všecky statky světa kou
piti možná nebylo, Kdo se v pobožnosti utvrzuje, horlivě Bohu slouží,
vládne velikým statkem, jakož učí svatý Pavel řka: „Jest pak zisk ve
liký pobožnosť s dostatečností“. (I. Tim. 6, 6.)

o) Eenosť ve prácech, jež ukládá člověku stav a povolání ve
zdejší, velice Ařisna jest. Bůh zajisté stvořil člověka ku práci. Hned
jak byl stvořil člověka, uložil mu, aby vzdělával ráj a ostříhal ho
(1. Mojž. 2, 15.); uložil mu tedy, aby pracoval. A když byli zbřešili
první rodiče, uložena jim a všem jejich potomkům práce tuhá, těžká,
namáhavá: „V potu tváře budeš jísti chléb, dokavad se nenavrátíš do

země, z které vzat jsi“. (1. Mojž. 3, 19.) V knize sv. Joba 5, 7. čteme :
„Člověk rodí se k práci a pták k létání“, Sv. Pavel píše: „To jsme
vám přikazováli, že nechce-li kdo dělati, aby také nejedl“. (2. Thess. 3, 10.)

Zahálčivosť a lenosť protivna jest Bohu i proto, že člověka ke
mnohým hřichům svádi. Voda stojatá kazí se a hnije; podobně zahál
čivý člověk na duši i na těle zachází. Lenosť velmi dobře se nazývá
polštářem dáblovým, neboť ďábel má přístup velmi snadný ke člověku
nezaměstnanému prácí užitečnou. A jaké smutné následky plodí lenost
v každé domácnosti, v každé rodině! Bez požehnání božího všecko
lidské počínání marno jest, a Bůh žehná pouze těm, kdo zachovávají
staré pravidlo života křestanského: Modli se a pracuj. — Pracovitost
a pilnosť jest povinnosť tolik důležitá, že ani sebe hojnější pobožnosti
nic u Boha by neplatily, kdyby pro ně zanedbával člověk povinnosti
a práce stavu a povolání svého. —- Kdo z mládí navykl pracovati pilně
a svědomitě, tomu v pozdějším věku nebude práce za obtíž a břemeno,
bude mu ochranou proti nedostatku a chudobě, jakož i vždy jest
ochranou a štítem proti hříchům a nepravostem přemnohým.

Pokání. Kromě modlitby uložiti za nezbytnou potřebu rozumný,
poměrům přiměřený pořádek života; rozvažovati, že kdo chladný, ne
všímavý, netečný k Bohu jest, od Boha opuštěn bývá, v osidla světa
se víc a více zaplétá, Kdo služby boží v neděli a ve svátek zanedbávali pro
zábavu, těm uložiti půst, odepření sobě jisté zábavy dovolené tolikráte,
kolikráte z příčiny této zanedbali služby boží v neděli a ve svátek;
kdo pro zisk, těm almužnu, kdo z lenosti, ať vynahradí všedního dne
nebo po několik nedělí a svátků chodí na odpolední služby boží. —
Lenivý v práci nechať uvažuje pohnutky, které by jej podle stavu a
povolání jeho ku pracovitosti pobádati mohly, jako na př. otec jakožto
živitel rodiny, synové a dcery z lásky a vděčnosti k rodičům, z roz
umné péče o svůj život pozdější.

II. Náštin obecných naučení dle stavu kajicníků.

Ku prospěšnému naučení rodičům, hospodářům, dítkám a čeledínům
hodí se obsah $ 124. v knize V. o vzájemných poměrech a povin
nostech v rodine.

Skočdopole, PastorálkaII. 29
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1. Prospívá vždy, není-li poučení zvláštního pro jisté vážné hříchy
třeba, neb i ještě kromě takového, klásti olcům a matkám na srdce,
jak veliky a vážny jsou povinnosti jejich stavu. že na těchto závisí ne
toliko jejich, ale také dítek blaho vezdejší a věčné. Krátce a srozumi
telně předkládané zásady o výchově. rozumné, zejména o důležitosti a
nezbytné potřebě dobrého příkladu, o rozvážlivosti a důslednosti v na
řizování a zakazování, v povolování, zabraňování a trestání, náležejí
podstatně ku zpovědnickému poučování rodičů. Málo kteří zajisté jsou
si dobře vědomi svých povinností vychovatelských a způsobu, kterak je
plniti; proto také. velice zřídka slyší zpovědník vyznání o bříších proti
povinnostem rodičů k dětem.

K tomu zase často dává podnět vyznání rodičův, aby se jim
předkládalo a vštěpovalo, jak velice sluší děti napomínati a kárati
slovem božím, připomínati jim totiž vhodné výroky Páně, přikázaní,
vševědoucnosť a spravedlnost boží slovy nemnohými, ale vážnými. Takto
i sami chráněni budou, aby ve hněvu neproklínali dětí svých, ošklivých
jmen jim nedávali. Matka neb otec, kteří ve hněvu klnou dětem svým
a jmény ošklivými je nazývají, sami tomu překážejí, aby děti měly
k nim úctu, vážnost a lásku, kterou Bůh velí, sami jim nesnadno činí
zachovávati čtvrté přikázaní boží, A že hříchu hříchem napraviti nelze,
dojista slova taková nikdy nemohou přispívati ku zdárné výchově dítek,
kdežto slovo boží z úst rodičů k dětem zaznívající požebnáno jest od
Boha, nezůstává marno, vštěpuje ve srdce dětské bázeň boží. A „blaho
slavený, kdo se bojí Hospodina“ ; lepšího dědictví nad pobožnosť a bázeň
boží nemohou rodiče dáti dětem svým. Písmo svaté předvádí nábožného
Tobiáše rodičům za vzor a dí o něm, že „učil syna svého od dětinství
jeho báti se Boha a zdržovati se ode všelikého hříchu“. (Tob. 1, 10.)

Otcům svých povinností málo dbalým aneb až daremným dobře
jest předkládati, co na str. 476. sv. I. pověděno jest o významu
slova otec.

Matkam neopomíjej zpovědník předkládati, že ony zvláště povo
lány jsou vzdělávati srdce dítek a že k tomuto vzdělání náleží na místě
prvém, aby se dítky učily pobožnosti, bázni boží, stydlivosti a skrom
nosti od matek. Té pak nemohou se naučiti ze slov, ale jenom z pří
kladu matky. Těžké povinnosti své může matka a manželka plniti jenom
jest-li nábožna upřímně, od srdce, a velice trpěliva. Nábožnosť ji osvě
cuje, sílí a potěšuje, aby stran zacházení s manželem a stran výchovy
dětí vždy pravou cestu a pravý způsob poznávala,trpělivosti nepozbyla,
— Blahoslavené děti, kteréž mají matku nábožnou, tichou, trpělivou,
domácích prácí, pořádku a Čistotnosti věrně dbalou. Taková jediné
schopna jest dítky své vyučiti nábožnosti, bázni boží a pracovitosti,
taková také získá srdce dítek svých, aby jí poslušny byly z uctivosti
a lásky. A tomu-li je vyučila, zanechává jim poklad veliký, byť i chuda
byla; památka matky nábožné, trpělivé, tiché, pracovité a ve všem spra
vedlivé hluboko se vrývá v duši dítek, bude jim za strážného anděla
na všech cestách jejich, a kdyby snad později zbloudily, zase je uvede
na cestu cnosti.

Dobrá, toho jména hodná matka hotova jest pro dítky všecko
učiniti, sama bladověti, aby děti nasytila, sama urmoříti,aby dětem život
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zachovala. A to činila by pro tělo jejich. Kterak by tedy ze všech sil
se neměla přičiniti o takové svoje vlastnosti, při kterých jediné možná
dítky vychovati za dobré křesťany, za řádné lidi, kteříž by scbopni a
také ochotní byli Bohu sloužiti a svou duši zachovati?

2. Synům a dcerám dospělejšim obyčejně třeba jest úctu, zdvo
řilost a poslušnost k rodičíim vštěpovati. Blaze synovi a dceři, jest-li
čt rté přikázaní boží ředidlem chování jejich k rodičům. Ne člověk ně
jaký, ale sám Bůh slibuje jim požehnání své a dlouhý život. Kdybychom
najisto věděti mobli, že vyhrajeme v loterii nebo na nějaký los velikou
sumu peněz, ničeho bychom nelitovali, ničeho nešetřili, raději se jídla zdrželi,
a třeba velmi těžkou a nebezpečnou práci bychom podnikli, jen abychom
do loterie vsaditi nebo los koupiti mohli. Dětem ale jsou rodičové los, na
který jest veliká výhra jista, protože zaslíbení boží klamati nemůže, Třeba
by vám tedy někdy za obtíž bylo bez odkladu a reptání uposlechnouti,
zdvořilost a dětinnou úctu zachovati, přičiňte se o to k vůli Pánu Bohu
a kvůli sobě samému; Pán Bůl velí to jen k vašemu dobrému, on sám
z toho nebude míti zisku. A kromě toho také uznalosť nabádej vás
k povinné lásce, uctivosti a poslušnosti; jste již v tom věku, že můžete
posouditi, jak mnoho zkusiti jest rodičům s dětmi malými, nežli od
rostou, a když dospěly děti, kterak těžka bývá rodičům hlava starostmi,
co z jejich dětí bude, kterak by možná bylo je zaopatřiti. Kéž by
každý syn a každá dcera mohli nahlédnouti v srdce a hlavu rodičů
svých, aby spatřili, kterak rodiče o nich přemýšlejí, o ně starostmi
naplnění bývají, kterak velebí Boha za dítě dobré, kterak ale bolesť
užírá srdce jejich nad dítětem pobloudilým anebo až nezdárným.

Jinochům dobře jest na mysl uváděti, kterak pobožností, stydli
vostí, pracovitostí a střídmostí položiti mohou pevný, bezpečný základ
ke spokojenému a též při chudobě šťastnému životu v létech pozdějších,
kdy jim samým domácnosť a snad i rodinu spravovati bude. Člověk
může navyknouti dobrému i zlému, a čemu z mládí navykl, to i v po
zdějším věku dělati bude. Navykl-li životu zbožnému, cnostnému,
pracovitosti, střídmosti, snadno při tom vytrvá až do konce, služba
boží, práce, pořádek ve všech věcech nebude mu za obtíž, ale bude
záliba, pramen požehnání božího a spokojenosti, uchová jej mnohých
nehod a škod, mnohých pošetilostí a hříchů. Kdo však navykl věcem
zlým a bříšným za věku mladého, tomu těžko neb až nemožno jest od
vyknouti později, ten jako silným řetězem spoután a tažen jest ku pro
pasti života nectného a bídného na zemi, nešťastného na věčnosti, ten
ztrpčuje život sám sobě a těm, kteří k němu připoutání jsou svazkem
rodinným, život jeho bývá jedno pohoršení a proto i stíhá jej kletba
Páně: Běda světu pro pohoršení! Běda člověků tomu, skrze něhož při
chází pohoršení!

Co seje člověk, to i bude žíti. Nikdo ještě nenalezl se, kdo by
u věku pozdějším byl toho želel, že mladý svůj věk pobožně a po
čestně trávil, práci se naučil a jí přivykl, ve stav manželský s čistým
srdcem a neposkvrněným tělem vstoupil; přemnozí byli a jsou, kteří za
svůj nekřesťanský, zahálčivý, lehkomyslný a pohoršlivý život trpce py
kají v pozdějším věku svém, sebe proklínajíce a ty, kteří byli společ
níci nebo původové špatného života toho. — Jen mládí trávené vedle
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pravidel sv. náboženství jest blažené, čistých radostí plné, jest i krásný
květ, který nasazuje ovoce sladké, jehož by požíval člověk za dnů po
zdějších.

Divkám zachovalým prospěšno bude předkládati, že hodné panny
křesťanské jsou dcery Matky boží a zvláštní lásky, ochrany a pomoci
její nadíti se mohou, dbají-li věrně, aby měly srdce nábožné, pokorné
a čisté. Srdce nábožné vzděláváme sobě, dbáme-li modlitby domácí a
služeb božích ve chrámě, pamatujeme-li na Boba, Ježíše Krista a jeho
nejsv. Matku při každé práci, na každém místě, v každý čas. Jako
prácem učíme se a navykáme, skutečně-li je děláme: tak i pravé,
srdečné nábožnosti naučiti se a navyknouti můžeme, dbáme-li toho,
abychom skutky pobožnosti často konali. Pobožnosti každému třeba
jest, nejvíce pak poblaví ženskému. Co vám přinese budoucnosť, nevíte
ani vy, ani nevím já; tolik najisto předvídati lze, že vás potká mnohé
soužení, mnohá nesnáze, mnohý kříž, jakož usouzeno všem lidem, i
králům a královnám. V souženích pak nejsnáze nalézá útěchu a posilu
člověk nábožný, kterýž umí k Bohu se utíkati, v něho důvěřovati, v jeho
svatou vůli se odevzdávati.

Srdce pokorné, ponížené, sluší křésťanské dívce nade všecky jiné
ozdoby a šperky. Pokorná dívka nezakládá si ani na bohatství, ani na
krásném oděvu ani na své postavě, poněvadž ji učí sv. náboženství a
každodenní zkušenosť, že tyto věci všecky jsou jako dým a pára, že
v hodinu smrti a na soudu božím nemobou nás potěšiti ani ubrániti,
že mnobým byly za příčinu žalostného pádu, neštěstí časného i věčného,
Panna Maria samu sebe pokorně nazvala děvkou, služebnicí Páně v tu
hodinu, kdy oznámil jí archanděl, že za matku Syna božího vyvolena
jest, Svatí otcové učí, že nejvíce pro svoji pokoru zasloužila povýšenu
býti nad kůry andělské, jakož i sama praví, že Bůh „shlédl na ponížení
děvky své“. — Pokora dívky křesťanské ukazuje se patrně a každo
denně v tom, že uctiva jest k rodičům svým a jich poslušna, že trpě
liva jest ve práci, ticha, ústupna, smířliva ve všem obcování svém vůbec
a zvláště s domácími, bratřími a sestrami. — Dcera pokoruá, rodičům
věrnou láskou oddaná a k nim zdvořilá, pracovitá, pořádku a čistotnosti
milovná, tichá, jest požehnání boží v domě, modlitby a požehnání rodičů
budou ji provázeti až do smrti její.

Srdce čisté jest před Bohem a počestnými lidmi poklad nejvzác=
nější, to i chudou dívku povyšuje až ku podobnosti andělům, Jest to
perla, o které mohou se rozuměti slova Pána Ježíše řkoucího, že člověk
ten, který porozuměl její vzácnosti a nesmírné ceně, prodal všecko a tu
perlu koupil. Tak i vy, křesťanská dcero Matky boží, nade všecko za
nejdražší poklad mějte srdce čisté a opatrujte je, aby v tomto světě
hříšném poskvrněno nebylo. Ozve-li se ve hlavě vaší zlá myšlénka, ne
bude to ještě hřích, pakli jen dbáti budete, aby se vám nedostala do
srdce; a nedostane se tam, pakli hned na Ježíše a Marii vzpomenete,
nejsvětější tato jména potichu vyslovíte, a jste-li samotna, ještě křížem
svatým se požehnáte. Nahodí-li se vám nečistá slova, neslušné žerty
slyšeti, učiňte podobně, jako při nečisté myšlénce a hned odejděte,
můžete-li, nebo, jako se na moudrou pannu sluší, řekněte původci slov
takových, že také Pán Bůh slyší a anděl strážný, „Bděte“; buďte na.
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sebe opatrni, mějte pozor na sebe, „modlete se“, pamatujte často, stále
na Boha, na smrť a věčnost, „abyste nevešli v pokušení“, abyste si
zlého nic neoblíbili, ve hříchnesvolili a takto v nastalém pnkušení ne
klesli, napomíná Pán Ježíš. Člověk bohabojný bojí se hříchu; smrti se
ubáti nemůžeme, ale hříchu ano; kdo se hříchu bojí, ubojí se ho a zů
stane věren Pánu Bohu svému.

3. Starcům a stařenám, pokud určité hříchy neb okolnosti ne
žádají poučení zvláštního, předkládá zpovědník, že pobožnosťa trpělivost
jsou jako dvě berly, o které se opírati třeba nejvíce v tu dobu, kdy
věkem tělo slábne a nedaleký konec vezdejší pouti naší najisto před
vídati lze. Ze jsme za čas minulého života svého zhřešili často i těžce,
to víme; zdali však již také odpuštění jsme zasloužili, zdali pokání
naše dostačilo spravedlnosti boží, nijak věděti nemůžeme. „Úlověk neví,
zdali lásky či nenávisti hoden jest, ale všecky věci k budoucímu času
chovají se nejisté“,. (Kaz, 9, 1. 2.) „Pro odpuštěný břích nebývej bez
bázně, aniž přidávej hřích ke hříchu“. (Sir. 5, 5.)

Konejme pobožnosti, jak jen můžeme, tou nadějí se posilujíce a
těšíce, že každá modlitba, kterou jsme s dobrým úmyslem vykonali,
každá mše svatá, kterou jsme nábožně slyšeli, bude nám v zásluhu po
čtena a že to vše položí anděl boží na váhu dobrých činů našich, až
budeme po smrti souzeni.

Buďme trpělivi podle příkladu Krista a jeho svatých. Děje se
často, že lidé mladí sobě neváží člověka sestárlého, jemu se vysmívají,
křivdu a příkoří dělají neb až jím pohbrdají; stáří samo jest churavosť,
nemoc, leckdy člověk sám sobě za obtíž jest. Pakli trpělivě snášíme
tyto a jiné obtíže z poslušnosti k Bohu a s tím úmyslem, že to snášeti
chceme na pokání za hříchy své: platí naše trpělivost u Boha tolik,
jako bychom činili veliké a mnohé skutky dobré, zasluhujeme odpuštění
trestů, které bychom trpěti měli v očistci. A jaká to radostná výměna!
Nejmenší muka v očistci daleko větší a bolestnější jest, nežli jsou i
největší soužení a bolesti na tomto světě; tak vykládají svatí učitelové,
Obejměme tedy oběma rukama ten křížek, jejž nám Otec nebeský na
ramena klade, prosme za svatou trpělivost, neboť tato jediné spůsobiti
může, abychom nesnášeli nadarmo, čemu i bez trpělivosti se vyhnouti
nemůžeme. Neníť jiné cesty k nebesům kromě cesty kříže a proto i tuto
cestu vyvolil Pán Ježíš, aby nás vykoupil; na něho a bolestnou Matku
jeho stále pohlížejme, kříž Ježíšův a bolesti Rodičky boží buďtež nám
za posilu, abychom nesli trpělivě svůj kříž a skrze trpělivosť křesťan
skou zasloužili, čeho již nemůžeme zasloužiti jinými skutky dobrými.



Hlava II.

Odpustkové.

S. 114. Význam a účel odpustků.

Odpustkové jsou odpuštění časných pokut, kteréž bychom
za hříchy své, ikdyž vina odpuštěna, trpěti měli buďto za živa
na tomto světě, aneb po smrti těla v očistei. Odpuštění toho
uděluje církev na mistě božím a podává takto věřicím vzácnou
milost, ač-li jim nescházi nezbytně potřebná disposice.

Učení katolické o cirkevnich odpustcich jest jenom dů
sledek víry v odpuštění hřichů a Svatých obcování. Aby pře
dešla časné tresty, kterými Bůh často stihá hříchy lidské,
1 když byl vinu a věčný trest odpustil ve svátosti pokání,
ukládá cirkev časné pokuty za hřichy (poenitentia vindicativa)
a vzbuzuje kajicnika, aby ještě nad to sám sebe pokutoval,
chce-li ujíti trestající spravedlnosti boží. Podle horlivosti a po
kory, s kterou kajicný člověk pokutám od cirkve uloženým se
podrobuje, aby spravedlnosti božské dosti učinil, může také
doufati, že Bůh zadrží trestající ruku svou, aby muzcela od
pustil anebo zmírnil ty časné tresty, kterými ho stihati chce
spravedlnost jeho. Naděje tato se zakládá ve viře, že zásluh
Kristových dosahujeme tim hojněji, čím horlivěji se vynasna
žujeme, abychom k němu podobní byli v utrpení, a že nebude
souzen, kdo sám sebe soudi. Naděje tato má oporu svoji dále
v tom, že podobně jako zásluhy Kristovy, tak 1 zásluhy věr
ných služebniků jeho jsou společný poklad věřících, v kterém
všichni mají podil, kdož k velké rodině boží, ku katolické
cirkvi náležejí a živou věrou 1 láskou živými údy této spo
lečnosti jsou.
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Poněvadž ale církev má plnou moc v odpouštění hřichů
a že zásluhy Krista i svatých, kteréž dostatečně nahraditi
mohou, čeho se našemu dostiučinění nedostává, ji odevzdány
jsou, aby s nimi nakládala k obecnému cili svému, — ctěni
Boha i spáse duši: důsledně vyplývá odtud, že církev může
disponovaným i té milosti ve jménu božím udělovati, aby čas
ných pokut za hřichy své sproštěni byli, nemohouce jich saml
pokánim žádným dostatečně předejiti a od sebe odvrátiti.

Svoji podstatou jeví se odpustkové jakožto milosť a od
plata, kterouž církev na odměnu horlivé kajicnosti zbavuje
údy své časných pokut za hříchy jejich; jeví se dále jako pro
středek, jimžto se člověk povebuzuje, aby horlivěji konal, čím
by následky a ostatky hříchu v duši své vyhlazoval (poenitentia
medicinalis).

Pro tyto příčiny sněm tridentský *) vyhlašuje praxi od
pustkovou za velmi prospěšnou lidu křesťanskému, a chtěje
vážnost jeji zachovati a také možnému ochabení kázně cirkevní
pro přílišnou povolnosť v této příčině zabrániti, rozkazuje, aby
se odpustky udělovaly jen mírně, podle starobylého a osvěd
čeného v cirkvi obyčeje.

I. Rozdíl odpustků.

Odpustkové církevní rozeznávají se: 1. podle miry mi
losti, kteréž uděluji; 2. podle předmětu, k němuž připojeni, 3.
podle času, na který povoleni jsou a v platnosti zůstávají,

1. Podle miry milosti, kteréž udělují, rozeznáváme odpustky
plnomocné a neplnomocné, částečné.

Plnomocní odpustkové maji sami o sobě tu moc, aby do
konaie shladili všecky časné tresty, kterých vinný člověk na
božské spravedlnosti zasloužil. Kdo by plnomocných odpustků
v pravdě dosáhnul, byl by před Bohem tak čist, jako byl po
křtu svatém. — Neplnomocnými odpustky, odpouští se člověku
jenom jistá mira časných trestů, která se blížeji určuje počtem
dní, kvadragén a roků. Toto určování má svůj základ ve staré
cirkevní kázni, vedle kteréž se konání kajících skutků nejen
ukládalo, ale také promijelo dle dní, týchdnů, měsíců a let.
Promijení v pozdějších časechtakto určená má tem smysl: Kdo
po smíření s Bohem a ve stavu milosti koná jistý skutek dobrý,

*) Sess. XXV. Decr. de Indulg.
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ulehčuje sobě časných trestů za hříchy svě tolik, jako si ten
ulehčil, který podle staré kajicné kázně po určitý počet dnů,
měsíců atd. pokání činil. — Význam slova „Ouadragena“ jest:
Podle staré kázně povinen byl hřišník, jenž urazil rodiče anebo
cirkevní představené, po celých čtyřicet dní konati takové
skutky kající, jakéž konali všichni křesťané v čas čtyřiceti
denního postu. Kdo se dopustil několika přestupků, na kteréž
byla vyřčena za pokutu kvadragena, musel tolikráte čtyřicet
dni konati obyčejné pokání postní, kolika přstupky vinen byl.
Prominuti takového 4Odenního pokání nazváno Indulgentia
Guadragena.

2. Podle předmětu, k němuž připojemi jsou, rozeznávají se
odpustkové mistní, věcní a osobní.

A. Místmí (locales) nazýváme odpustky, kteréž připojeny
jsou k jistému mistu na př. chrámu, oltáři, obrazu tak, že ono
misto navštiviti a předepsané podminky tam vykonati musi,
kdokoli těch odpustků dojiti žádá. K místním odpustkům ze
jména se počítají: odpustkové oltářů privilegovaných, odpustkové
křížovécesty, odpustkové „Portiuncula“ a vůbec odpustky povolené
některým kostelům anebo jiným posvátným mistům. Portiuncula
jest kostelik nedaleko Assisi, jejž darovali sv. Františku Serafin
skému Benediktini. Kosteliku tomu propůjčil odpustků na den
2. srpna ještě za života sv. Františka papež Honorius III., Řehoř
XV. rozšířil je r. 1622. (brevem „Splendor paternae gloriae“) na
všecky kostely tří řádu sv. Františka *). Věřicí mohou dojiti od
pustků porciunkulových,pakli jmenovaného dne, odprvních nešpor
dne 1. srpna, kostel nebo veřejnou kapli řehole sv. Františka
navštívili a na úmysl papeže se pomodlili, kromě toho také,
třeba 1 ve chrámě jiném, kajicnou zpověď vykonali a velebnou
svátost hodně přijali. Odpustky tyto lze přivlastniti dušim
v očistci. Členové III. řádu sv. Františka mohou nabyti těchto
plnomocných odpustků skrze návštěvu kostela neb kaple, při
kterých tento řád sidlo své má, ač kostel nebo kaple nenále
žeji řeholníkům sv. Františka **).

-© Povoleny-li odpustky na jistém místě „poutníkům“ (pe
regrinantes), nemohou jich nabývati domácí obyvatelé.

*) Tři řehole sv. Františka jsou za těchto časů: 1. Františkáni (fratres
minores), 2. Klarisky, 3. Třetí řád pro lidi ve světě. Odnože prvního řádu
jsou: a) Observantes, Reformati a Recollecti (Alkantarini); ©) Conventuales
(Minoriti), c) Kapucíni.

**) S, Inde. C. 13. pros. 1888.
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Zboři-li se kostel neb kaple, kterým odpustky povoleny
jsou, pomijeji tyto. Totéž děje se, byl-li kostel k účelům svět
ským obrácen (profanován); navrácen-li však po čase službám
božim opět, obživují odpustky bývalé *“). Byl-li kostel zbořen,
ale na témže místě nový a s týmže věnováním (sub eodem
titulo) vystavěn, zůstávají bývalé odpustky při tomto novém **).
Byl-li kostel odňat řeholnikům a odevzdán kněžstvu církevnímu,
pozbývá odpustků, které s nim prve byly spojeny ***).

B. Odpustkové nazývají se věcní, jsou-li připojeni k jistým
předmětům, kteréž může člověk s sebou nositi, jako: malé kříže,
růžence, škapuliře, medalie a t. p. Věcní odpustkové připojeni
jsou zvláště ku předmětům od papeče svěceným. Obyčej římských
papežů, světiti posvátné obrazy zlaté, stříbrné anebo z jiného
kovu zhotovené a darovati je některým věřícím, jest sice velmi
starobylý; ale před 16. stoletím nebylo ještě v obyčeji, toto
svěcení spojovati s odpustky. Teprve když za Sixta V. při opravě
chrámu lateranského v chatrných zdech nalezeno bylo mnoho
malých medalil zlatých s obrazem křiže, rozdal je tento papež
a propůjčil všem, kdož by je s sebou nosili a jisté určité skutky
konali, hojných odpustků. Vedle novější praxe svělí papežové
krucifixy, kříže, růžence, sošky, medalie a opatřuji je odpustky,
ježto krátce nazývají se papežské).

Aby těchto „papežských“ odpustků se dosáhlo, třeba jest
nositi při sobě některý z těchto svěcených předmětů, aneb
aspoň jej míti ve příbytku a před nim konati předepsané mod
litby. — Vyloučeny jsou z papežské odpustkové benedikce
obrazy tištěné a malované; kříže, krucifixy, sošky a medalie
olověné, cínové a vůbec ze hmoty měkké a křehké. Ku svě
cení papežskému připouštějí se obrazy jenom těch svatých,
kteřířádně jsou kanonisováni aneb těch, kterých jména se ob
sahují v martyrologiu řimském.

Plnomocenství ku svěcení takových předmětů se všemi
odpustky papežskými obdržeti může každý kněz ku zpovědem
approbovaný; moci té užívati se dovoluje obyčejně jen sou
kromě (privatim) a třeba jest vykázati se biskupovi plnomocen
stvím. S předměty majicími odpustky papežské spojeni jsou

+) 9. J. C. 18. září 1862.

č S. J. C. 9. srpna 1843. a 29. března 1886.++) 9. J. C. 24. května 1819.
+) Uplně vytčeny v Raccoltě a ve spisu Beringerově na str. 338.
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též plnomocní odpustkové v hodinu smrti. Vyžádal-li soběkněz
jen plnomocenství světiti kříže umírajicích, nabývá spolu i plné
moci, přenášeti na ně všecky papežské, se svěcenými předměty
spojené odpustky.

Při krucifixevh spojeny jsou odpustky s obrazem Spasitele
a protož nepomijeji, byl-li tento na jiný kříž upevněn“). Rů
ženec posvěcený s odpustky papežskými slove papežský; od
pustky tyto spojeny jsou se zrny růžence; protož i nepomijeji,
byl-li růženec roztržen, anebo ztratila se některá zrna, avšak
většina původních zůstala **). Vedle těchto růženců „papežských“
jsou rozličné druhy růženců a koron, ježto původ svůj maji
z některé řehole, kteráž i proto nabyla od ap. stolice práva,
tyto růžence světiti s odpustky. Ku platnému svěcení odpustko
vému těchto zvláštních růženců zmocňují papež aneb oprávnění
přednostové těch jistých řeholi ***).Kdo takové zmocnění obdržel,
tomu jest se řiditi přísně slovy listu zmocňovaciho. Plnomoci
od papeže obdrženou ku svěcení růženců s odpustky není třeba
se vykázati před biskupem, leč by zmocňovací list výslovně
tak velel. i

Světitl růženec marianský s odpustky mají právo kněží
řádu dominikánského aneb jiní skrze generála Dominikánů
anebo papeže zmocnění. ominikáni dávají odpustky na růžence
5B—10 a 15 desátkové, nikoli však na šestidesátkové.

Podminka k získání růžencových odpustků jest, aby rů
ženec posvěcený s privileem odpustků byl v rukou držán;
Pius IX.+) povolil, aby postačilo k získání odpustků při spo
lečné modlitbě růžencové, jeden-li ze shromážděných drži rů
ženec a ostatní společně s nim se modlí.

Na podporu předepsaného rozjímání dovoleno jest a po
stačuje po jménu Ježiš přidávati tajemství T+).

Jiná podmínka při odpustcich růžencových jest, aby mod
ltba celého růžence byla nepřetržitá, podobně jako pobožnosť
křižové cesty; výjimka jest u bratrstva živého růžence+++.

Růžence, korony a kříže, ježto se dotkly sv. míst v Pa
lestině a tamních sv. ostatků, nepotřebují svěcení, ale již samy

*) 9. C. J. 11. dubna 1840.
*e) 89. C. J. 30. srp. 1847.

+) Srovn. str. 199., 201. a sld.
+) 8. J. C. 22. ledna 1858.

TT) S. J. C. 1. září 1884.
TrT) Viz toto na str. 203.
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o soběopatřeny jsou týmiž odpustky, ježto spojeny jsou s rů
ženci od papeže svěcenými.

Zmocnění od přednostů řehole obdržená oprávňují oby
čejně jenom v mistech, kdež nenalézá se klášter té řehole.
Mlavi-li zmocňovaci listina o svěcení soukromém, nemůže se
toto ditl veřejně v kostele anebo v kapli před lidem shromá
žděným, ani se nedovoluje pokládati ty předměty na oltář, aby
na konci služeb božich byly tu svěceny.

Neni-li zvláštní formule ku svěcení předepsána, postačuje
známeni kříže nad předmětem se slovy: In nomine Patris atd.
a pokropeni svěcenou vodou. Ku svěcení s odpustky papežskými

vivo
(koron, růženců, křížů, krucifixů, sošek, medaili, krucifixů s od
pustky křížové cesty) vůbec postačuje pouze znamení kříže
s úmyslem, posvětiti tyto předměty s moci odpustků, třeba by
v plnomoci se pravilo: „in forma Hcolesiae consueta“ *).

Avšak nejen není zakázáno, ale vždy jest přiměřeno a
užitečno, zejména ději-li se před lidem, konati tato posvěcení
s obyčejnými obřady, t. j. s jistou slavnosti, s rochetou a štolou,
kropiti svěcenou vodou. Zvláštní formule předepsána jest ku
svěcení růžence dominikánského a se.!mibolestného; té uživati
jest 1 když někdo nabyl od papeže moci ku svěcení těchto rů
ženců. Dle zvláštní formule světí se i škapuliře.

Jeden a týž předmět může svěcen býti s rozličnými od
pustky.

Obecněplatné zásady o předmětechs odpustky svěcenýchjsou:
a) Odpustky přestávají, pakli posvěcený předmět všecken

anebo s věťší čásť byl ztracen nebo zmařen, pakli ve hmotě
nebo formě vzal podstatnou změnu. Odpustkové plati pouze těm
osobam, pro kteréž byl předmět posvěcen, anebo kterým byl
darován z prvni, druhé, třetí a třeba čtvrté ruky, pokud jen
ho nebylo již uživáno“*“). Přijal-li někdo svěcený předmět k uží
vání vlastnímu, nedochází již odpustků ta osoba, které by jej
daroval.

Výto předměty dávají se věřícím darmo, aniž dovoleno
jest něčeho Žádati za ně anebo přijmouti jménem ceny, vý
měny, daru, almužny; stalo-li by se přece, pozbývá odpustků
předmět ten***). I kdyby někdo nakoupil těch předmětů, aby

*) S. J. C. 11. dubna 1840
**) 9. J. 16. července 1887.

+) S, J. C. 16. července 1887.
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potom, až posvěceny budou, jiným je přepouštěl pouze za kupni
cenu, neplatily by odpustky.

b) Nenabývá se odpustků skrze předmět nalezený anebo
zděděný, leč by znova se dal posvětiti.

c) Zmocněný k odpustkovému svěcení kněz může světiti a
odpustky opatřiti mnoho předmětů najednou; odpustky plati
každému a ve platnosti také zůstávají, obdržel-li někdo takových
předmětů mnoho, aby je sám anebo skrze jiné rozdával. Vůbec
zůstávají odpustky, obdržel-li kdo takové předměty bezprostředně
nebo prostředečně od někoho z těch, kteří mají právo je rozdá
vati. Právo takové přísluší každému, kdo předměty k tomuto cili
obdržel anebo světiti dal; může pak je rozdávati sám anebo
skrze jiné. Kdo by zdědil množství takových předmětů, které
ještě rozdány nebyly, nastupuje na misto zemřelého ve práva
jeho, aby tyto předměty rozdati a některý k užívání vlastnímu
podržeti mohl, aniž by odpustky pominuly.

d) Předmětů odpustkových nelze jinému zapůjčiti, aby
tento skrze ně nabyl odpustků s nimi spojených; sice by po
minuly tak, že by jich ani příjemce an1 zapůjčovatel nedosahoval.

O škapuliři zvláště.

Škapuliř (scapulare)*) jest původně ta čásť obleku v jistých ře
holích obyčejného, která obě plece pokrývajíc po těle splývá z předu
i ze zadu. Když počali se ku řeholím přidružovati laikové v kongre
gacích anebo bratrstvech, propůjčováno těmto některých částí obleku
řeholního, zejména i škapalíře. Tak povstaly rozdílné škapulíře malé,
kteréž jsou dva čtyřhranné kousky sukna, dvěma z jakékoli látky zho
tovenýma stužkama spojené tak, aby jeden kus ležel na prsou, druhý
mezi plecema. O látce výslovně nařízeno jest, aby vlněná byla; jenom
vetkaný nebo vyšitý na škapulíři obraz může býti z vláken jiných,

Skapuliř nejsv. Trojice, bilý s křížem podél červeným a napříč
modrým, souvisí se řádem trinitářským, černý, sedmibolestné Panny
Marie se řádem Servitů, červený čili pasijový se řádem Lazaristů,
modrý neposkvrněného početí s kongregací Theatinů **). skapuliř Panny
Marie Karmelské se řádem karmelitským. V této souvislosti zakládá
se výhradné právo dotčeným řeholím skrze stolici apoštolskou pro
půjčené, světiti s odpustky škapulíře, oblékati v ně a zapisovati do
bratrstva, pokud souvisí se škapulířem.

Při některých škapulířích, zejména při škapulíři nejsv. Trojice,
sedmera bolestí Panny Marie karmelské jest přistoupení k bratrstva

*) Beringer, I. c. str. 388.
**) Congregatio Clericorum regularium při kostele S. Andrea della Valle.
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téhož jména nezbytná podmínka, aby nositel škapulře účasten byl od
postků; při jiných, zejména při modrém a přičerveném, není toboto
závazku a protož i nezapisuje se zároveň do bratrstva, kdo škapulíř
takový přijímá. Podobně jsou s nékterými škapulíři spojeny zvláštní
závazky, při jiných postačovje míti je na sobě.

Při bratrstvech škapulířových předepsány jsou jisté formuláře,
kterých užívati povinen jest oprávněný ku přidružování nových členů,
a také nařízeno, aby každý nově přijatý člen byl zapsán ve knihu
bratrstva, z mist pak, kdež není bratrstva, aby jména přijatých ob čas
oznamovala se generálovi do Říma nebo nejbližšímu kláštera té řehole,
s kterou bratrstvo škapulířové souvisí.

Plnomocenství ku svěcení jednotlivých škapulířů, oblékání v ně
a zapisování do bratrstva, pokud toho třeba jest, dává generál toho
jistého řádu kněžím řeholním i církevním; ovšem i papež může plno
mocenství takové dáti každému knězi. Oblékání ve škapulíř skrze kněze
k tomu zmocněného jest podstatná podmínka odpustků a rovně tak i
stálé nošení jeho. — Vyžádá-li sobě některý kněz na správci kostela
S. Maria in Monterone plnomocenství přijímati členy do bratrstva P.
Marie na nebe vzaté (účel: pomábati duším v očistci), nabývá zároveň
plné moci světiti škapulíř nejsv. Trojice a škapulíř pašijový.

V novějších dobách uděluje papež kněžím za to žádajícím plnou
moc, aby čtvero nejpřednějších škapulířů světiti mohli najednou, za
společné formule kratší; avšak vedle vyhlášení kongregace odpustkové
12. září 1883 byla by tato plná moc neplatna, kdyby se pro jednotlivé
škapulíře nevyžádalo na generálech řeholních zvláštní plné moci ku
svěcení jednotlivých škapulířů, Škapulíř karmelský zároveň s jinými se
nesvětí, ale jenom sám o sobě (separatim et distincte). Kdo by dříve
byl obdržel plnou moc ku společnému svěcení škapulíře toho se škapulíři
jinými, může jí užívati do 27. dubna 1897*).

Redemptoristé dostávají na jistý čas plnou moc světiti Čtvero
škapulířů najednou.

Stran škapulíře a bratrstva sedmibolestného dává generál Servitů
pro krajiny, kdež není kláštera servitského, kněžím za to žádajícím
spolu s mocí, světiti škapulíře černé, oblékati v ně a platně zapisovati
do bratrstva sedmera bolestí, také ještě moc světiti růžence o sedmi
bolestech,

Sešel-li někomu nebo ztratil se škapulíř platně posvěcený, nepo
třebuje svěcení ani oblékání skrze kněze splnomocněného nově pořízený
škapulíř téhož druhu, kterého byl předešlý; jen při škapulíři nejsv.
Trojice jest výjimka, že každý nový také se světí, aby odpustky ne
pozbyly platnosti**).

Škapulíře zavěšovati dětem rozumu nedošlým dovoluje se; avšak
odpustků se škapulířem spojených nabývati mohou, až když rozumu
došly.

*) S. J. C. 27. dubna 1887. Kratší, dekretem sboru obřadového povolený
formulář ku svěcení škapulíře karmelského viz ve přípojku.

**) Beringer, str. 400.
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C. Osobní odpustkové ti jsou, kterých se jistým osobám
propůjčuje, jako na př. členům bratrstev *), členům III. řádu
sv. Františka; k osobním odpustkům velmi se podobá personale
privilegium altaris **).

3. Podle času ma který povoleni jsou a v platnosti zůstá
vaji, dělí se odpustky na stálé, dočasné a občasné (periodické).

a) Stálé slovou, kteréž na vždy povoleny jsou tak, aby
jich docházeli věřící, když by konali ty modlitby aneb dobré
skutky, ježto ustanoveny jsou za podmínkuk dosažení. Od
pustkové tito jsou větším dilem neplnomocní, církev propůj
čila jich a ještě stále propůjčuje na modlitby a dobré skutky,
kterými se pobožnosťk nejpřednějším tajemstvím svatého nábo
ženství, úcta i důvěra k Matce boží, (na př. odpustky na den
a celý oktáv jména Ježíš a Panny Marie)***), láska k bližnímu,
pomáhání v duchovních a tělesných potřebách, křesťanské vy
chování mládeže atd. rozmáhá a podporuje+).

Za příčinou první mše novosvěcenců povolil Lev XIII.
dekretem sboru odpustkového 16. ledna 1886: «) Plnomocné
odpustky novosvěcenci v den první mše; podmínky jsou: zpo
věď, návštěva kostela, modlitba na úmysl papežův. 4) Plno
mocné odpustky pokrevním příbuzným do 3. kolena; podminky:
nábožně obcovati této mši, zpovidati se a velebnou svátost
přijmouti (v kterémkoli chrámě) a pomodliti se na úmysl pa
poežův. c) Odpustky 7 let a Tkvadragen všem věřícím, obcují-li
pobožně této mši a pomodli se na úmysl papežův.

*) O dobývání odpustků bratrstvům viz str. 255. sv. I.
+) O tomto viz str. 59.

***) Plnomocné odpustky na svátek jména Ježíš a Maria povolil Innocenc
XIII. 12. června 1722 všem, kdo by svátosť pokání a oltářní přijali a v ně
kterém chrámě dědičných států rakouských na zpívané mši byli. R. 1810.
(listem v Savoně daným 21. května) rozšířil Pius VII. odpustky na celý oktáv
jména Ježíš. R. 1866. vydáno dne 2. března ku prosbám kardinála Rauschera
breve, kterým se plnomocné odpustky, jež i duším v očistei lze přivlastniti,
povolují na celý oktáv jména Ježíš a Maria všem, kdo by svátosť pokání a
oltářní přijali, v některém chrámu dědičných zemí rakouských na slavné (zpí
vané) nebo na tiché mši byli a za svornosť knížat křesťanských, za vymýtění
kacířstev a vyvýšení církve se nábožně pomodlili. Odpustků těchto lze nabyti
za každý ten oktáv jednou.

T) Viz: Haringer, Sammlung von Gebeten und frommen Werken, fůr
welche die Pápste heilige Ablásse verliehen haben. Tomáše Šmýda Poklad
církve svaté. Beringer, Die Ablásse.
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Při některých stálých odpustcích nalézá se doložka: „to
ties ouoties“, kteráž znamená, že odpustků těchto dosíci lze
každému tolikráte, kolikráte by vykonal ten jistý dobrý skutek.

b) Dočasní odpustkové jsou ti, o kterých breve odpust
kové anebo bulla odpustková výslovně di, že jich propůjčuje na
jistou řadu let po sobě jdoucich *“). Avšak i když takové do
ložky neni, jsou přirozeným během dočasní vůbec odpustkové
osobní a věcní t. j. zůstávají v platnosti, dokud bez proměny
a v prvotné svoji spůsobě trvá spolek nábožný, jemuž dání
anebo předmět, k němuž připojeni jsou.

c) Občasné (periodické) nazýváme odpustky, kteréž buď
podle obecného zákona církevního anebo podle určitého breve
odpustkového pravidelně po několika uplynulých letech na
jistou dobu platnosť maji a získání býti mohou. K občasným
náležeji mnozi odpustkové mistní a podle obecného zákona cír
kevního aneb ku zvláštnímu rozkazu papežovu odpustkové mi
lostivého léta neb církevního jubilea.

Milostivé léto (jubilaeum) jest dvoji: řádné a mimořádné.
Řádné milostivé léio zavedeno jest r. 1300. Před počátkem

roku toho rozšiřovala se v Římě a okolí pověst potvrzovaná
výrokem starců, že každých sto let bývají v městě papežů ve
liké odpustky; pověsť tato vedla hned na počátku výše jme
novaného léta mnoho římských obyvatelů a cizich poutníků
do chrámu sv. Petra, aby odpustků těch dosahovali. Papež
Bonifác VIII. kázal v archivech zkoumati, zdali ona pověsť
na skutečnosti se zakládá, čehož ale nikde ani stopy se nena
lezlo. Že však nával poutníků každým dnem se množil, od
hodlal se Bonifác ke skutečnému povolení odpustků a da! dne
22. února 1300 vyhlásiti bullu, skrze kterouž propůjčil na rok
ten i na každé budoucí sté léto plnomocných odpustků všem,
kdož by hřichů svých litovali, z nich se zpovidali a chrám sv.
ap. Petra i Pavla navštívili 80kráte, jsou-li v Římě usedli,
1ókráte pak, jsou-li cizincové. Nesmirný byl nával lidu kře
stanského, který ze všech stran /putoval do Říma, aby veli
kých odpustků byl účasten. — Ku prosbě Římanů zkrátil
papež Klement VI. bullou od r. 1343. dobu, v kteréž milostivá
léta po sobě následovati budou, na 50 let a přidal k podmín
kám prve ustanoveným ještě navštívéní chrámu lateranského.

+) Čas počítá se ode dne, kdy dekret odpustkový byl vydán. (S. J. Č.
20. května 1711.)
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Papež Urban VI. ustanovil r. 1389. slaveni milostivého léta na
každý d3ty, papež Pavel II. konečně ma každý 25tý rok. Ob“

tiže, s kterými putování do Říma spojeno bylo, spůsobily ča
sem, že věřící přestávali na odpustcich, kteréž po ukončeném
v Římě jubileu již od r. 1501. vedle ustanovení Alexandra VI.
se povolovaly po všem světě na určitou dobu, aby jich účastni
byli, kdož by doma konali skutky podobné k těm, které pro

získání odpustků v Římě za podmínky byly ustanoveny.
Konečný účel milostivého léta jest náprava čivota i mravu

mezi křesťany, zejména hříchů v jisté době zavládlých, a pro
jevování lásky účinlivé. (Encykl. Pia IX. ze dne 24. prosince
1874.)

V čas jubilea, dokud v Římě trvá, bývají zastaveny (su
spendovány) všecky jiné živým povolené odpustky; lze však je
„per modum suffragi“ přivlastňovati zemřelým“). Suspense po
činá se od prvnich nešpor hodu vánočního a přestává s prvními
nešporami vigilie vánoční roku následujícího. — V čas, na
který rozšířeno jubileum na všechen svět (extensio jubilaei),
není této suspense. — Vždycky jsou ze suspense vyjmuty:

a) odpustky, jichž dosici lze v hodinu smrti;
b) odpustky propůjčené za modlitbu Angelus Domini;
c) za účastenství ve 4Ohodinné pobožnosti;
d) za provázeníi vel. svátosti, nese-li se k nemocným sla

vně (veřejně a se světly) ;
e) odpustky porciunkulové a odpustky oltáře privilego

vaněho;
f) odpustky jen duším zemřelých propůjčené;
9) kterých legati a latere propůjčili nunciům apoštolským,

biskupům a arcibiskupům;
hh)odpustky povolené za návštěvu Loretty **).
Aby se věřícím usnadnilo dosažení jubilejních odpustků,

povoluje se v milostivém létě, že pocestní po moři a suché
zemi (navigantes atgue iter agentes) a kdo vůbec meškají v ci
zině, také po svém návratu mohou odpustků dojiti, naplňují-li
podmínky předepsané, ačkoliv již uplynula doba jubilejní. Ře
holnici mohou si po libosti voliti zpovědníka ke zpovědi za
podmínku k nabytí odpustků předepsané; jeptišky mohou tuto
zpověď vykonati u kněze, který vůbec má jurisdikci pro ně
kterou řeholi neb kongregaci ženskou.

*«)S. J. C. 16. prosince 1749.
**) Bened. XIV. Cum Nos nuper, 17. května 1749.
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Za touže příčinou nabývají zpovědnici na čas jubilea 702
sáhlých plmnomocenství,ježto jsou:

a) Aby platně rozřešovali ze všech cárkevních censur jak
koli a komukoli vyhražených, upadl-li v ně člověk bez výroku
soudního (latae sententiae). Kdo byl nálezem vrchního (senten
tla judicis) stižen censurou a tedy platnou v oboru práva (pro
foro externo), toho nemůže zpovědník na základě plnomocen
ství jubilejních vyvětiti tak, aby platilo též v oboru právním;
může však jej rozřešiti pro vniterný obor, pakli vinnik v době
milostivého léta přiměřeně a úplně nahradil aneb dosti učinil
komu byl ublížil a vůbec uspokojil-li ty jimž byl něčím po
vinen. Nálezem soudním upadlí v censuru mohou býti rozře
šení pro vniterný obor i když posud neučinili zadost povin
nostem nastalým z činu, pro který censura je stihla, avšak
ochotni jsou ještě v čas jubilea zadost učiniti t. j. nahraditi
škodu, navrátiti věc, smiřiti se s uraženým.

b) Aby rozřešovali ze všech reservátů papežských a bi
skupských; vyjmuty jsou dva papežské reserváty , a sice: Ad
solutio complicis impeccato turpi, a Falsa denuntialio confessaru
de sollicitatione.

c) Aby skutky za podmínku k získání odpustků přede
psané buď proměňovali v jiné skutky pobožné aneb na jiný
čas odkládali; za zpověď, přijímání a za modlitbu na úmysl
papežův nelze jiných skutků položiti a nezbývá tedy leč jenom
odklad. Na misto skutků proměnitelných ukládají se vždy ta
kové, které by oněm byly, pokud možná, rovny ; proměna vždy
jen vtom připadě se děje, že skutky nařízené jsou za určitých
okolnosti nemožny anebo velmi obtižny.

d) Aby dispensovali od sv. přijímání ty dítky, které posud
nebyly uznány za schopné stolu Páně; ukládá se jim však
obyčejně přihodná modlitba; dí-li však breve odpustkové „dis
pensandi sunt“, nic v náhradu se jim neukládá.

e) Aby všeliké sliby, byt i přísahou ztvrzené (t. j. ku kte
rým se slibovatel přísahou zavázal) anebo papeži vyhražené
proměňovati mohli v jiné dobré a spasitelné skutky, ukládajice
však zároveň též pokání užitečné.

Vyjmuti ale a papeži zůstaveni jsou, kromě podstatných
slavných i prostých slibů řeholních, určitě, bez podminky a
svobodně učiněných — slíbové: ustavičné čistoty a vstoupení
v uznanou od cirkve řeholi; slibové, kteří zavírají v sobě po
vinnosť k jiné osobě a od této již přijati jsou (obligationis,

Skočdopole, PastorálkaII. 30
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guae a tertio accepta fuerit), slibové, jichžto nevyplněním by
se jiné osobě škoda spůsobila (in praejudicium tertii), ač jsou-li
to slibové praví a bez podmínky (perfecta et absoluta); konečně
vyjmuti jsou ještě slibové kajicná (vota poenitentialia), kteréž
sobě uložil člověk, aby se jimi chránil před hříchem, aneb za
pokutu, leč by se proměnili ve skutek rovně dobrý a rovně
mocný. Stran plné moci o slibech jest pamatovati, že dána
jest jenom ku záměně slibu, výslovně-li se v bulle nemluví o dis
pensaci. Ku záměně postačuje přání penitentovo, aniž by třeba
bylo důvodu zláštního *).

f) Aby mohli dispensovati ode všeliké nepravidelnosti
tajné (irregularitas oceulta), kteráž povstala pro tajné nedbání
neb porušení censur církevních (exercens ordinem, licet se in
censura sciat**), na žádný soud ještě vzata nebyla ani se zdá,
že vzata bude. A protož vyjmuty jsou tajné i zřejmé nepravi
delnosti pošlé ze hříchu nebo z vady (ex delicto sive ex defectu)
a všeliká cirkevnimi zákony určená nespůsobilosť (inhabilitas).

Obyčejná plnomocenství tato může papež při každém
jubileu po svém dobrém zdání rozšířiti anebo sůžiti, protož 1 po
každé třeba jest, aby zpovědníci sobě všimli papežské bully,
která jubileum prohlašuje.

Jest-li povoleno, aby odpustky jubilejní mohl člověk
v době vyměřené častěji ziskati, může zpovědník uživati těchto
plnomocenství při opětovaných zpovědech téhož kajicnika, kte
rémuž dle nich již prve udělil rozřešení anebo dispense.

Mimořádná jubilea konají se po celé cirkvi zvláště v do
bách, kdy veliké potřeby a nesnáze doléhají na církev a nej
vyšší hlavu jeji, v jednotlivých krajinách pak, mají-li nesnáze
ty povahu vice mistni; v takovýchto případech jest milostivé
léto účelem svým veliká pobožnosť prosebná.

Kromě toho slavi se mimořádná jubilea také 0 Judilejnich
památkách na události, důležité pro celou církev, pro některou
cirkevní provincii, diecési, pro některý chrám neb ústav církevní.
V čas jubilea mimořádného propůjčuje se věřícím týchže mi
losti a zpovědníkům týchže plnomocenství, jako za jubilea
řádného.

*) Sv. Alf lib. 6. n. 5935.
**) Za exercitium ordinis nelze považovati, když by kněz censurou stí

žený kázal, křtil in necessitate.
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Odpustky jubilejní mohou se přivlastniti zemřelým, pakli
to v bulle výslovně povoleno jest.

Obyčejně zastavují se v čas jubilea, dokud v Římě trvá,
všecka plnomocenství daná k absolucím z reservátů a censur,
ku záměně slibův a k dispensaci od irregularit *).

II. Podmínky k platnosti a dosažení odpustků

1. Platni mohou býti jen odpustkové pravé t. j. kteříž po
cházejí od řádné církevní autority; mohou se lidu schvalovati,
jest-li plná jistota, že skutečně od takové pocházejí, že sku
tečně jsou předepsány ty podmínky, ježto se udávají a ne jiné
anebo vice, a že skutečně stanoveno jest odpuštění časných
trestů v té míře, jakž se udává. — Všeliké vyhlašování od
pustků nepravých, podezřelých a nejistých jest trestuhodný
zlořád, jejž církev zakazuje.

Že se u vyhlašování a schvalování odpustků rozličné zlo
řady, zvláště od 13. stoleti dály, buďto že jich přopůjčováno
nemirně a bez ohledu na vlastní jejich účel, že jich zneužíváno,
anebo že zištnosť některých kazatelů odpustkových nacházela
v nich prostředek vítaný, toho sice nelze popírati; ale také to
spatřujeme, že církev opírala se zlořádům těm a je zastavitl
usilovala. Čtvrtý sněm lateranský obmezil moc biskupa k udě
lováni odpustků na jednu kvadragenu. Až do časů sněmu trid.
potkáváme se s dekrety mnohých sněmů proti zlořádům odpustkovým| Sněmtridentský,chtějepřiležitosťkezlořádům
odkliditi, zrušil tehdejší sběratele almužen (Auaestores eleemo
synarum), jižto při ohlašování odpustků vybirali almužny k úče
lům církevním, a nařídil biskupům, aby oni sami, majíce dva
kanovníky na pomoc, odpustky a jiné milosti duchovni ohlašo
vali a dary peněžné přijímali, ne jako plat, ale jako dary
z lásky křesťanské**). Před ukončením sněmu trid. bylo ještě
znova ustanoveno, aby všeliká zištnosť mrzká byla zapuzována,
biskupové pak aby na sněmech provinciálních o každém zpo
zorovaném zlořádu přednášeli a potom papeži o něm zprávu
dali; za cil opatření toho udává sněm: „aby takto milosť sva

*) V čas, na který rozšířeno jest řádné jubileum na celý svět, a v čas
jubilea mimořádného, nezastavují se plnomocenství řádně nabytá. Bened. XIV.
Inter praeteritos $ 32. Convocatis S 55.a 56.; Cum nos nuper 17.května 1749.

++) Sess. XXI. c. 9. de ref.
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tých odpustkůnabožně, svatě a neporušeně byla všem věřícím
dodávána“. Užívání odpustků samo- vyhlášeno za věc lidu kře
sťanskému velice prospěšnou, při kteréž i budoucně:zůstane;
avšak vysloveno jest přání, aby se povolovaly -miřně podle
starobylého a dobrého řádu cirkevního, poněvadž by všeliké
upřilišení oslabovalo kázeň cirkevni“). Na základě ustanovení
tridentských vyhlásili papežové mnohé odpustkyza nepravé
a podvržené **). Klement IX. zřidil zvláštní sbor odpustkový
„Congregatio Indulgentiarum et sacrarum Religuiarum“, jemuž
1-propůjčil určitých plnomocenství, Sbor tento bdi; aby nepo
vstávali zlořádové v přičině odpustků, odpovidá k otázkám bi
skupů, pokud se týkaji odpustků a svatých. ostatků, povoluje
k žádostem podaným odpustky osobní a místní. Aby nepravé
odpustky se rozhlašovati nemohly, vydává kongregace tato
tiskem podrobné seznamy všech vůbec povolených a v celé
cirkvi platných odpustků ***).

Za nepravé se považují:
a) Všecky odpustky, jichž pravosti nelze dokázati listinou

původní aneb pověřeným opisem, a také ty, kteréž ohlášeny
byly; aniž by se bylo předchodného schválení biskupova dosáhlo.

b) Odpustky, kteréž prý na způsob jubilea povoleny byly
před r. 1342.

c) Nepravá jsou též privilegia, kteráž vydána byla na od
pustky ve formě jubilea povolené od předchůdců Klementa VIII.
(tedy před rokem 1604).

d) Všecky odpustky, kteréž v časích od sněmu trident
ského prý povoleny byly s podmínkou, abyplacen byl určitý
peniz.

e) Všecky plnomocné odpustky, kteréž se připojuji ku
krátké modlitbě anebo vůbec ke skutku nepatrnému, jsou ne
platné, aspoň podezřelé; podobně i všecky odpustky, které znějí
na přiliš velikou řadu let.

2. Podmínky, za kterými lze dosáhnouti odpustků, jsou
obecné a zvláštní. — Obecná podmínka, bez kteréž nemůže kře

*) Sess. XXV. contin. sess. die 4. dec.
**) Bened. XIV. Syn. Dioec. I. 13. c. 18. n. 1—10.

***) Kromě knihy Beringerovy, Haringerovy a Tomáše Šmýda „Poklad
církve svaté“ podává potřebného poučení ještě: Ablass- und Bruderschaftsbuch
von P. Gaudentius O. S. Fr. Innsbruck 1808.
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sťan nižádných odpustků sobě dosici, jest, aby ve stavu milosti
byl a zámysl aspoň bytný (intentio virtualis) měl, že odpustky
chce ziskati.

Fodminky zvláštní ustanovuje autorita církevní, která od
pustky povolila. Za podminku vždy se ustanovuje dobrý skutek
nějaký a podle důležitosti skutku pro blaho cirkve, pro du
chovní a tělesné blaho. vlastní neb cizi bývá také mira odpou
štěných časných trestů větší nebo menší. Skutek jinak již po
vinný nemůže ustanoven býti za podmínku k dosažení odpustků,
leč by papež bullou cdpustkovou aneb jinak výslovně povolil *).

Přemnohé odpustky, zvlášť plnomocné a v čas milostivého
léta, maji za podmínku zpověď a přijímání, modlitbu a návštěvu
kostelů, a protož v náuce odpustkové záleží na určitém výkladu,
kterak tyto skutky vykonati, aby platily za naplněnou pod
minku k dosažení odpustků.

a) Zpověď. Ve starobylé církvi byla zpověď ve spojení
s odpustky tolik úzkém, že po rozřešení teprve se kajicnikovi
ukládaly podminky, po jichž vyplnění se mu dostalo sraiření
(reconciliatio) čili odpustků. Veřejné pokání vedlo tehdáž bez
prostředně k udělování odpustků 1 jednotlivcům i celé osadě,
kteráž konala na popelečnou středu veřejnou zpověď, po celý
čtyřicetidenní půst pak vykonávala nařizené kajicí skutky
(modlitby, posty, almužny) a na zelený čtvrtek dosahovala od
pustků, aby pak přistoupila ke stolu Páně.

Které odpustky jsou povoleny s podminkou zpovědi, těch
dosáhnouti nelze bez vykonané zpovědi ani těm, kdož by se
neměli zpovidati ze hříchu těžkého **). Kdo se zpovidají každý
týden (decurrente septem dierum spatio), nepotřebují zpovídati
se ještě toho dne, kdy jisté odpustky ziskati chtějí, leč by se
dříve ještě byli dopustili těžkého hřichu ***).

b) Se zpovědi spojeno jest i přijímání velebné svátosti za
podmínku, aby odpustků dosaženo býti mohlo. Těm, kdo kaž
dého téhodne přijímají, neplati jejich obyčejné přijímání za
vyplněnou podmínku k dosažení odpustků připadajících na ně
který den po tomto přijímání.

+) 9. J. C. 29. května 1841; 10. července 1809.
+) S. J. C. 6. května 1852.

+) 9, J. C. 12. června 1822.
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Zpověď neplatná a přijímání nehodné ovšem neplati za
podmínku vyplněnou.

Jsou-li odpustkové povoleni na určitý den, lze zpověď a
přijímání konati již dne předcházejícího, pakli jen ostatní pře
depsané skutky se konají v odpustkový den samý, v době od
půl noci do půl noci*). — Dány-li jsou odpustky na jistý
svátek, jenž má svou vigilii, počítá se 1 tato za dobu, kdy
předepsané podmince o zpovědi a přijímání platně zadost učiniti
možno **».Byl-li přeložen svátek, o kterém ziskati lze jisté od
pustky, nejou přeloženy též tyto.

Jsou-li na jistý den povoleni rozdilní odpustkové, při
kterých všech jest za podmínku zpověď a přijímání, postačuje
ovšem jediná zpověď a jedno přijimání, jen ostatní skutky
třeba jest konati všecky, jakož předepsányjsou k jednotlivým
odpustkům. Annolze kromě odpustků na jistý den povolených
zároveň ziskati též jiné vůbec povolené (stálé), naplňuje-li
člověk podmínky, ku kterým se vážou ***).

Připadají-li povolené odpustky v čas velikonoční, může
člověk tou zpovědí a tim přijimánim, kterými zákonu veliko
nočnímu dosti činí, naplniti již také podmínku k získání od
pustků. V čas jubilea však neplati zpověď a přijímání veliko
noční také za jubilejní +).

Dekretem vůbec platným (urbis et orbis) od 18. záři 1802
zmocněn jest každý zpovědník, aby sv. přijímání (nikoli také
zpověď) ve skutek jiný proměniti směl osobám nemocným,
kterým pro trvalou nemoc aneb pro jinou trvalou překážku
hmotnou nelze obydlí opustiti. Povolení toto vztahuje se na
nemocné, kteří v Kommumtě žijí, jenom když by jim nebylo
možná, velebnou svátost pfijmonti +1).

O zpovědi v čas jubilea jest obzvláště pamatovati: Zpověď
vykonati lze již večer před počátkem jubilea, klade-li jej bulla
na čas prvních nešpor. Zhřešil-li člověk po vykonané jubilejní
zpovědi těžce, nežli byl všecky ostatní skutky vykonal, třeba

*) Dekr. Pia IX. 6. října 1870; S. J. C. 12. ledna 1878.
**) 9. J. C. 12. června 1822.

+) S, J, C. 29. května 1841 a 29. února 1864.
T) S. Poenit. 25. ledna 1875, 26. února 1879 a 25. března 1881.

++) Indult Lva XIII. 16. ledna 1886.
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jest mu znova se zpovidati, chce-li odpustků dojíti; vykona
ných již skutků opakovati není povinen *).

Plnomocenství zpovědníků jen těm na prospěch býti
může, kdož konají zpověď v čas jubilea s tím úmyslem, aby
odpustků dosáhli; neboť jen proto dána jsou, aby věřící snáze
a jistěji odpust«xů dojiti mohli.

Kdo v čas jubilea by! ve zpověli konané s úmyslem, od
pustků nabyti, z reservátů rozřešen nebo slibu sproštěn, potom
ale opomenul vykonati předepsané jubilejní skutky, chybil
sice a nenabývá odpustků, ale zůstává rozřešen a slibu sproštěn **),

Kdo nevěda (bona fide) obdržel v jubilejní zpovědi abso
luci neplatnou, protože dostatečné litosti a pevného předsevzetí
neměl, jest nicméně sproštěn i reservátů i slibů proměněných
a může jej potom, když by platné absoluce schopen byl, ze
hřichů reservovaných rozřešiti každý zpovědník i kromě času
jubilejního ***).

Kdo v čas milostivého léta vědomě svojí vinou (mala fide)
vykonal zpověď neplatnou, zůstává v reservátu, jako by se byl
ani nezpovidal; neboť plnomocenství zpovědníkům daná maji
za účel, aby věřící dosahovali odpustků, a protož kdo těchto
se učinil nehodna pro neplatnou zpověď, nemůže také poží
vati prospěchu z plnomocenství jubilejnich.

Zapomněl-penitent v jubilejní zpovědi na reservát, může,
pakli se zpovidal upřímně a s úmyslem, dojiti odpustků, i po
jubileu od každého zpovědníka býti rozřešen, když by ze za
pomenutého reservátu se vyznával+).

Zadržena-li aneb odložena v jubilejní zpovědi někomu abso
luce, může jej zpovědník přece hned vyvětiti z reservátů a
censur, ač má-li penitent upřímnou vůli, dle předpisů zpověd
nikových se zachovati (dosti něiniti za censury) a koná-li
skutky jubilejní; také sliby může mu proměniti; později, třeba
jubileum zatim již minulo, rozřešen býti může ze hříchů od
každého zpovědníka a pozdější zpověď plati mu za jubilejní+t+).

*) Bened. XIV. Convocatis, $ 47. 1.
*) Bened. XIV. Convocatis $ 54.; Inter praeteritos $ 86.

**) Lugo a Ferraris, ačkoli sv. Alfons (theol. moral. I. 6. n. 537.) jiného
mínění jest.

+) Sv. Alfons lib. 6. n. 537.
+7) Sv. Alfons lib. 6. n. 535.
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Neměl-li člověk přijubilejní zpovědi reservátů, censur, slibů,
později ale ještě za času jubilea upadl v reservát nebo cen:
suru aneb učinil platný slib, může sproštěn býti, chce li pře
depsané skutky jubilejní ještě jednou vykonati, ovšem jen
pakli dovoleno jubilejních odpustků vícekráte nabyti*).

Kdo byl v čas jubilea z reservátů a censur rozřešen a
zase v ně upadl, nemůže za téhož jubilea ještě jednou býti
sproštěn **).

Kdo nemůže bez viny své přijímati velebné svátosti v čas
jubilea, buďto že posledního dne, kdy chtěl příjímati, lačnosť
porušil, anebo že absoluce byla mu odročena, tomu zpovědník
může čas jubilejní prodloužiti až do té doby, dokud by svá
tosti oltařní nepřijal.

c) Modlitba jest vedle jiných skutků nejvice obyčejná
podminka při všelikých odpusteich. Velmi často udáno jest ur
čitě, které formuláře modliteb řikati náleži, kolikráte a na
jaký úmysl, leckdy se také postavení těla při modlitbě určuje,
čas a místo. Není-li udán úmysl, koná se modlitba na úmysl
propůjčovatele. Jindy zase, a jmenovitě pří odpustcích milosti
vého léta, jen vůbec praveno jest, aby věřicí vykonali nějakou
ústní modlitbu na úmysl církve svaté aneb na úmysl sv. Otce.
Jaké by modlitby aneb kolikráte jistou modlitbu říkati bylo,
nijak určeno není. Na mnoze zachovává se obyčej, nábožně
se pomodliti pětkrát Otčenáš 1 Zdrávas Maria, anebo litanie
o jménu Ježiš, anebo litanie loretanské, anebo jinou modlitbu
(na př. některé žalmy), kteráž by se vyrovnala modlitbám
těmto. Avšak postačuje 1 kratší modlitba.

Odpustků daných na officium parvum B. V. M. dochází,
jen kdo je latinsky řiká ***),

Výslovně nařizuje se, aby modlitba byla ústní). Není-li
výslovně nařízeno konati ji ve chrámě, může se. konati kde
koli; podobně jenom když výslovně tak nařízeno, jest každý
povinen konati ji kleče; každý může odpustkové modlitby ko
natl s jinými společně a střídavě anebo sám. Kromě zpovědi,

*) 9. Poenit. 1. ledna 1873.
**) 9. J. C. 10. července 1809.

***) 9. Inde. C. 6. května 1887 a 13. září 1888.
+) S. J. C. 13. září 1888 rozhodla: Laudabile guidem est mentaliter

orare, oratloni famen mentali aligua semper adjungatur oratio vocalis.
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přijímání a modlitby náleží v čas jubilea řádného ku přede
psaným skutkům mávšťěvachrámů Jak by se tato vykonati
měla, o tom dává kněžstvu i věřícím poučení biskup.

Podmínka ta se naplňuje, vykonal-li člověk modlitbu
k této návštěvě nařízenou u dveři chrámových, nemoha vstou
piti, protože chrám byl zavřen anebo lidem přeplněn*). Při
kazuje-li se návštěva jistých oltářů, činí této podmínce zadost,
kdo nařízenou modlitbu koná blizko oltáře a k němu jsa
obrácen

Mezi kostely k návštěvě určenými vždy po zákonu náleži
kostel kathedrální v sídle biskupském, všude jinde kostel farní;
biskup může ustanoviti také veřejnou a každému přístupnou
kapli, v které dovolena jest mše svatá Den k návštěvě zvolený
může se počítati buďto od půlnoci do půlnoci neb od prvních
nešpor jednoho dne až do druhých nešpor dne následujícího *“).

Předepsáno-li také procesí, nejsou věřicí k němu povinni
tak, aby odpustků dojiti nemohl, kdo by se ho neúčastnil;
biskup zajisté nařizuje procesí jubilejní, aby platilo účastníkům
za jednu nebo za dvě návštěvy chrámu “**), a protož každému
na vůli zůstaveno, kterým způsobosm chce podminku naplniti.

Na čas Jubilea mimořádného předpisuji se kromě skutků,
obyčejných za jubilea řádného, ještě almužnu a půst.

Mnoho-li almužny by každý dáti měl, závisí dilem na
obyčeji a dilem na slovech odpustkového breve; dí-li toto:
„Auantum pro sua cuigue facultate visum fuerit“, dává člověk
bohatý almužnu větší, nežli člověk nezámožný; di-li pak breve:
„Prout unicuigue suggeret devotio“ nebo: „guantum guisgue
pro arbitrio judicaverit“, postačuje almužna každá, bez ohledu
na zámožnosť. — Také chudí jsou povinni almužnu dáti, jak
by koli skrovna 1 nepatrna byla. — Osoby řeholní maji úča
stenství v té almužně, kterou vrchni jménem kláštera dávají;
ženy, děti a čeledinové zase v almužně, kteréž muži jejich, ro
dičové a hospodářové udělili; třeba však jest podřízené o tom
zpraviti, aby úmysl svůj s darovateli spojiti mohli +).

Půsť nařizuje se tuhý (ujma 1 zdrželivosť) a povinni jsou
k němutaké ti, kdož jinak nejsou ke zdrželivosti neb ujmě

*) Beringer I. c. str. 898.
**) 9. Poenit. 25. ledna 1875.

**) 9, Poenit. 26. února 1875.
T) Sv. AW. lib. 6. n. 538.
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zavázáni nebo dispense dosáhii; kdo by postu zachovati ne
mohl, tomu jej může zpovědník proměniti v jiný dobrý skutek.

Zdrželivost nezbytně náležející k postu jubilejnímu řídi
se obyčeji a zákony diecése, ku kteréž kdo náleží. Poživání
ryb a pokrmů z vajec a mléka ve dny zdrželivosti spoléhá
v zemích střední Evropy, zejména i v Rakousku, na právu
z obyčeje povstalém, a protož i jsou pokrmy tyto dovoleny
také o postech jubilejních *).

Neni-li jubilejní půst předepsán na jistý den, nemůže si
k němu nikdo voliti dne jinák již ustanoveného za půst.

Jsou-li tři posty předepsány, zachovávají se v jednom
témdni, leč by jinak výslovně povoleno bylo.

Dal-li zpovědník dispensi k poživání masitých pokrmů,
nevztahuje se tato i k večernimu občerstvení. leč by pro chu
ravosť penitenta výslovně povoleno bylo.

3. O způsobu, kterým maplňovati náleží vůbec podmínky
odpustků, platí obecné pravidlo: Skutky předepsané náleži Ko
nati s úmyslem Boha oslavit? a poslední aspoň ze skutků k jed
něm odpustkům za podminku předepsaných ve stavu milosti.

V čas milostivého léta jest vykonání platno, v jakém by
se koli pořádku stalo, jenom když předepsané skutky všecky
jsou vykonány prve, nežli čas jubilea minul.

Přivlastňování odpustků duším zemřelých spoléhá na víře
o svatých obcování ne jinak, nežli udělování a dosahování jich
mezi živými, a protož ihned ed prvých dob církve se dálo;
memento za mrtvé při oběti mešní a všecken ritus pohřbu
křesťanského svědčí o tom. Když pak při udělování odpustků
vešel v obyčej nynější způsob, stalo se přirozeně, že také od
pustkové mrtvým počali se týmže způsobem přivlastňovati,
jako živým. A protož dosahuje se odpustků zemřelým, pakli
živí křesťané vykonávají ty skutky, na které církev dala jisté
odpustky se zřejmým vyjádřením, že vykonavatel může milosti
jejich podati Bohu v náhradu za to, co by duše v očistei nebo
duše jistých zemřelých měly trpětl na dosttučinění spravedl
nosti boží a cirkvi.

Neni podminka nezbytná, aby ve stavu posvěcujici milosti
byl, kdo zemřelým odpustky přivlastniti žádá **).—

*) Schneider, Die Ablásse str. 556.
**) Gury, Theol. mor. tom. II. de Indulgentiis.
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III. Povinnosti duchovního správce stran od
pustků.

Duchovní správce povinen jest pečovati o to a přispivatl
k tomu, aby věřící horlivě hledali a dobývali milosti svatých
odpustků. Povinnost tato zakládá se v poslání jeho, kteréž má
od cirkve; tato církev zajisté od prvých dob zachovává od
pustkovou praxi a zřejmě vyhlašuje ji za dobrou i spasitelnou.
Povinnosť ta zakládá se nad to ještě 1 ve prospěšném vlivu,
jakýč odpusťková praxe provozuje na duchovní, křesťansky spra
vedlivý čivoť člověka. Prospivajiť odpustky životu křesťanskému
předně proto, že vzbuzují k pokáni a života polepšení; pravé
pokání zajisté jest první podminka při všech odpustcich. Vedle
svorného učení ascetů katolických ku zdárnému pokroku v kře
sťanské spravedlnosti a dokonalosti velice přisplvají určité,
v obyčej člověka vešlé, se zálibou a velikou důvěrou konané
pobožnosti. Takové pak dojista jsou modlitby odpustkové.

Konání modliteb, významných pobožnosti a skutků lasky
s odpustky spojených, samo sebou blaze působí v celé smýšlení
křesťanské. Křesťanu, kterýž je vykonává, povědomo jest, že
nesčislné duše nábožné po celém světě katolickém tytéž mo
dlitby a pobožnosti konají; i spojuje se v duchu s nimi a takto
vstupuje hlouběji v obcování svatých, poskytuje tělesné i du
chovní pomoci bližním, za ně se modle, almužnu dávaje a jiné
s odpustky spojené skutky křesťanského milosrdenství konaje.
A že odpustkové jsou velice dojemný výjev mateřské lásky a
péče oirkevní a na nich se účinky, jež provozuje obcování všech
duši věrných mezi sebou a Kristem, zračitě jeví: jsou odpust
kové výborný prostředek, aby se rozmáhala věrná přichylnosť
k cirkvi, radostná důvěra v Krista i svaté a vděčná k nim
láska.

Prostředkové, jimiž duchovní správce úkolu svému stran
odpustků dosti čini, jsou jasné poučování, mocné a tklivé vzbu
zování věřicích, obnova zašlých a zavádění nových bratrstev,
horlivost u slyšeni zpovědi v každý čas.

Předkládati a vykládati křesťanskému lidu přesnou cír
kevní náuku o podstatě, významu, cíli a prospěšnosti odpustků
jest proto třeba, poněvadž jinak nelze zabrániti, aby křivá a
převrácená domnění nepovstávala z pověrečnosti, nevědomosti
a Z neuoctivosti.
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Jasný. výklad pravé náuky cirkevní jest nejlepší a nej
vice působná obrana tohoto utěšeného článku viry, kterýž ne
rozumem lidským nad jiné byl a bývá zlehčován a za zbroj
proti cirkvi obracen. — Aby pak nábožný lid katolický bral
skutečně z odpustků církevních ty duchovní dary a milosti,
ježto se v nich obsahuji, třéba jest, aby byl také poučován
o způsobu, kterak jich dobývati, jich sobě vážiti, za ně Bohu
a církvi vděčen býti a jimi také duším v očistei pomáhat.
Nejednou 1 třeba bývá vystřihati lid před odpustky nepravými
a pochybnými, jakž vyskytují se při mnohých modlitbách a
pobožnostech od cirkve neschválených, ano výslovně zakazo
vaných.

Z odpustků pravých a zaručených bude duchovní správce
předem schvalovati takové, které vydány jsou na pobožnosti
vůbec dobré a pokroku v životě křesťanském prospěšné, jakož
jsou odpustkové na vzbuzování božských cnosti, navštěvování
velebné svátosti, křížovou cestu, pobožnosť růžencovou a j. v.
anebo které spojeny jsou s bratrstvy, jednotami a pobožnostmi
nad jiné prospěšnými k rozmáhání pevné víry, smýšlení a ži
vota křesťanského v jednotlivých stavech, jako na př. s jedno
tami mládenců,. panen, křesťanských matek, s devitidenní po
božnosti ke sv. Aloisiu atd.

Stran odpustků mistnich, nalézaji-li se jaké na osadě (na
př. oltář privilegovaný), budiž duchovní správce pamětliv, že
ohlašovati je dovoleno jest, nelze-li o pravosti jejich pochybovati.
O všelikých mistnich odpustcich náleži chovati při chrámě
(v archivu farském, klášterském....), jehož se týče, buďto pů
vodní listinu propůjčovací nebo pověřený opis jeji. Nemůže-li
duchovní správce naleznouti propůjčovacich listin, nesmí od
pustků těch ohlašovati, jak by koli stará tradice o nich svěd
čila. V případě takovém sluší zpraviti biskupa o věci a pak
jeho prostřednictvím vznésti žádost ke sboru odpustkovému
v Římě, odkudž bez pochyby bude prosbě vyhověno a řádnou
listinou povolení těch odpustků dáno, kteréž posud dle staré
tradice za pravé jminy byly. Všeliké nově povolené místní a
osobní odpustky jen po schválení biskupově mohou se na osadě
ohlásiti, farář pak ukládá propůjčovací listinu ve farském
archivu.

256WE



Kniha V.
Posvěcování svazků přirozených. Církevní
pomoc v důležitostech a bědách vezdejšího

Života.,



$ 115.Obecný karakter této církevní činnosti.

Člověku vyměřen jest od Bohacíl přirozený a nadpřiro
zený, on pak jest povinen za vezdejšího života svého připra
vovati se k cili nadpřirozenému a věrně se namáhati, aby cíle
přirozeného plněji a plněji dosahoval; dělá-li tak, jest dosaho
vání a uskutečňování přirozeného cile jen prostředek a cesta
k cili nadpřirozenému, jenž jest: posvěcení člověka a věčná
jeho blaženost.

U věčné moudrosti své ustanovil Bůh i způsob i dráhu
přirozeného života lidského podobně jako tvorům bezrozumým
a tvorům neživým způsob jejich byti předepsal, kterým by
slávu boži zvěstovaly a člověku sloužily. Základy, na kterých
přirozený život lidský spočívá, jsou: Člověk jest k osobná svo
bodě určen; má právo k osobnímu vlastnictvá; žije, prospívá a
svého cíle dosahuje ve společnosti tvorů sobě rovných; jest k ve
zdejšímu čivotu svému, hledaje a docházeje v něm blaha, tolik
poután, co by na překážku věčnému cíli jeho nebylo a k dosažení
věčného 1 vezdejšího cíle prospívalo. Na těchto základech jsou
vzdělány obecné rysy zákona přirozeného pro vezdejší život
lidský: Člověčenstvo jest orgánická jednota plemen a národů,
státův a rodin; skrze rozdilnosť stavův a osobního vlastnictvi
utvořuji a zachovávají se menší společnosti a jsou celosti orgá
nické, živé; společnost váže se láskou a důvěrou, autoritou
a závislosti, vládou a poslušnosti; prácí a poslušnosti slouži
jeden každý sobě, bližnímu a celku, jsa k ní pobádán i puzen
netoliko vlastní potřebou, ale také vědomim, že povinen jest
působiti ku blahu a zdaru společnosti, ku kteréž náleží a kteréž
i sám mnoho děkovati má (solidárnosť ve společnosti všelidské
a ve společnostech menších *).

*) Srovn. Encykl. Lva XIII. „Libertas, praestantissimum naturae donum“
ze dne 20. června 1888.
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Základy a zákony tyto jsou blahodějná pouta, která člo
věka k životu vezdejšimu, k jednotlivým lidem. a ke všem vů“
bec vážou, ne aby na této zemi, jejich statcích a požitcích
ustrnul, ne aby cesta jeho kcili přirozenému byla stižena,"ale
usnadněna, čili aby cile vezdejšího všickni dosahovali a život
vezdejší aby skutečně byl cesta k cili nadpřirozenému. Základy
a zákony tyto jsou půda, na které člověčenstvo i jednotlivci
stoji, jsou podpory, ježto zabraňují, aby se člověčenstvo i jed
notlivoi neuchylovali od přirozené dráhy; základy a zákony
těmi vytčeny a ustanoveny jsou přirozené poměry lidské,
z kterých vykročiti nelze člověku a člověčenstvu, aby řád Bo
hem stanovený nebyl rušen, aby veškeré byti lidské a usku
tečnění vlastního cíle jednotníků i všeho celku nebylo v ne
bezpečenství veliké vydáno a zmařeno.

Hřichem uveden jest a stále uvádí se zmatek i v tento
přirozený způsob života lidského; i tento život hříchem se od
chýlil a odchyluje od věčné ideje boží, od vlastní své podstaty.
Člověk padlý dilem nemohl a dílem nechtěl uznávati, že po
zemský život jest příprava k životu nadpřirozenému, ani uzná
vati, který jest normální, přirozený, jediné pravý způsob, vývin
a cíl jeho vezdejšího byti a života. Podstatu, způsob a cíl svého
života pozemského pojal jinak, nežli dle přirozenosti a dle
pravdy pojmouti náleži, a poněvadž přirozenost a pravda zne
uznaná vždycky se msti, upadl člověk v odpor s sebou samým,
ve svizele a bidy veliké. Člověk, lidský život a lidská společ
nost v pohanstvu jsou hrůzný doklad této pravdy; přirozené
svazky porušeny a přervány jsou, člověk člověku, národ národu
jest nepřítelem, nevázanosť jedněch a otroctví druhých, libo
vůle i násilí vyzdviženy za právo mezi lidmi.

Navracujic člověka k původnímu stavu jeho, uvedlo mu
křesťanství také přirozený jeho oil zase na vědomi, posta
vilo vezdejší jeho život na pravé základy a na těchto znova
upravilo. Přerušené vazby společenské znova utkány, přirozený
poměr člověka k člověku, jednotlivce k velikému celku, men
šich celků vespolek, určitě a jasně vytknut a člověk ve poměr
ten zase uveden. Křesťanství naučilo člověka zase pravdám,
kteréž Bůh položil přirozenému životu lidskému za pevný zá
klad, ohlásilo mu zase a vštipilo přirozený zákon tohoto života.
Velikým skutkem tímto obnovilo křesťanství člověka 1 člově
čenstvo také v přirozeném životě jeho, aby tento, jakž jest ve
svoji podstatě a ve svém způsobu po pádu, zase byl prostředek
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a cesta k cili nadpřirozenému a člověk aby neklesal a nehynul
pod břemenem těch strasti a běd, bez kterých pozemský život
tvorů hřichem porušených a za své hřichy se kajicích býti
nemůže.

V cirkvi katolické jest křesťanství, ona vylévá požehnání
jeho na všecky strany a na všecka pokolení země. Jí ten úkol
věk za věkem přidělen zůstává, aby přirozený život lidský na
pravé základy stavěla, na nich postavený upravovala, jej cestou
a prostředkem k životu nadpřirozenému činila, jeho strasti a
bidy předcházela, mirnila, odklizela.

A protož cirkev stále ohlašuje slovem a viditelnými skutky
nejvýše moudrou radu boží o podstatě a způsobu vezdejšího
života lidského, vychovává jednotniky a národy též ku přiro
zenému životu dle ideje boží. Ona pracuje i pomáhá na všech
stranách, aby normální řád života zaveden i udržen byl, pod
poruje snahy lidské o dosažitelné a nadpřirozenému cili nepře
kážejicí blaho vezdejší, umirňuje bolesti a bidy života toho a
působi, aby nebyly na závadu dobrému, prospěšnému vývinu
jednotnikův 1 člověčenstva, aby nerušily toho blaha, jehož Bůh
člověku na této zemi přeje, zvláště pak nezastavovaly člověka
na cestě k věčnému povolání jeho *).

O tomto působení katolické cirkve jedná kniha V., vypi
sujic nejprve o posvěcování svazků přirozených skrze cirkev
a potom o cirkevní pomoci ve bědách života vezdejšího.

*) Jakožto nesmrtelné dílo Boha milosrdného jest církev, ačkoli sama
o sobě a dle přirozenosti své spásu duší a věčnou jejich blaženosť za cíl sobě
klade, nicméně také v oboru lidských záležitostí pramen tolika a tak velkých
prospěchů, že by četnějších a větších poskytovati nemohla, kdyby po výtce
a bezprostředně na ten cíl a konec byla založena, aby blaženosť vezdejšího
života pojišťovala. (Encykl. Lva XIII. „Immortale Dei“ ze dnel. listop. 1885.)



Hlava I.

Posvěcování svazků přirozených.

$ 116. Společnosť. Její původ a rozčlenění.

Člověk jest tvor společenský, čili jest přirozenosti svou
zřízen tak, aby mu třeba bylo žiti a působiti v jednotě s tvory
jemu rovnými.

1. Společnost vůbec (societas)jest trvalé spojení jednotníků,
aby pospolu se namáhali o dosažení neb uskutečnění jednot
ného cíle; všickni údové společnosti vespolně pracují k němu,
jeden každý způsobem svým a vedle postavení svého. Jsouce
spojeni snahou a práci o společný cíl, tvoří údové společnosti
mravnou jednotu.

S pojmem o společnosti, s jejím trváním a působením ne
rozlučně souvisi autorita společenská. Autorita béře se ve smyslu
odtažitém a srostitém. Vesmyslu odtažitém rozumíme autoritou
právo řiditi členy společnosti směrem k pospolitému cili, t. j.
obecnými předpisy nebo zákony upravovati a pořádati konání
jejich, pokud se týče pospolitého cile. Ve smyslu srostitém (in
conoreto) jest autorita skutečný držitel toho práva, osoba, která
jest a pokud jest oprávněna, aby údy společnosti řídila i vedla
k pospolitému cili. — Mluvi-li se o autoritě společenské vůbec,
rozumi se vždy autorita konkretná.

Autorita náleží ku podstatě společnosti, vyplývá z její
podstaty tak, že společnost není bez autority možna; autorita
zajisté jest konkretný základ, spojidlo jednoty, ona ustanovuje,
co členům dělati náleží k pospolitému cili, a způsob, kterak
pracovatl mají, aby cil společný uskutečněn býti mohl.
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Rozeznáváme obecnou společnosť lidskou čili člověčenstvo
a společnosti zvláštní, kteréž se objevují v oné.

a) Obecná společnosťlidská jest veškerenstvo lidí obýva
jicích zemi. Pokud totiž všickni lidé k jednomu nejvyššímu
cili stvořeni a jeho se působením pospolitým domáhati povinni
jsou, pokud tedy všecky osobité cile lidské činnosti podřizeny
jsou tomuto jednomu cili: dělají všickni lidé pospolu jednu ve
likou společnosť, která se na všecky strany rozšiřuje, kde lidé
přebývají, tak že ani jeden člověk nestojí mimo ni. To jest
obecná společnost lidská (societas humana), „společnosť“obecně,
prostě. Osobní autorita, která společnost tuto spravuje a řídí,
jest Bůh sám, původ a nejvyšší vladař pokolení lidského.

b) Zvláštmí společnosti v lůně obecné společnosti lidské
jdou za jistým určitým cilem; autorita, kterou se řídi a spra
vuji, předkem vždycky pouze lidská jest, a jen prostředečně
božská, z této vycházejic a na ní spoléhajic.

2. Obecná společnosť lidská má svůj základ a původ v samé
přirozenosti lidské a protož nelze jí pokládati za něco náhod
ného, ne za povstalou ze smlouvy, ale za původní stav člevěka;
všeliké theorie o takovém stavu přirozeném, kdež jednotlivai
prý neměli styku a společenství mezi sebou, odporují přiroze
nosti člověka, jsou jenom smyšlénky, kterých ani jediným do
kladem historickým potvrditi nelze. Přirozený stav člověkajest
stav společenský. A protož také nejvyšší a poslední původ lid
ské společnosti jest Bůh, poněvadž on jest původ lidské přiro
zenosti a tuto zřidil tak, že ji společenský stav za nezbytnou
podminku bytí a trvání jejiho jest.

3. Obecná společnost lidská jest orgámická jednota, poně
vadž živá jest, k jednomu cili se nese, poněvadž jedni potře
bujíi druhých a jenom vzájemnou pomoci a podporou, vzájem
ným spolupůsobením, v kterém činnosť jednoho i druhému
prospívá, společného cile dosáhnouti mohou.

Organické rozčlenění jest podstatná vlastnost lidské spo
lečnosti, vyplývá ze samé podstaty jeji a spoléhá a) nu roz
dálném způsobu činnosti, kteráž jednotlivcům za úlohu připadá
pro nezbytnou potřebu rozděliti práci a pro nerovnost majetku;
5) na rozdílných účelich, jichžto uskutečnění žádá 1 podstata 1
trvání společnosti lidské.

Z roedilného způsobu činnosti, která jednotlivým členům
za úlohu připadá, vyplývá rozčlenění společnosti v rozličné
stavy společenské, pokud jeden stav spolu dělají všickni ti
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kdož jedné práci, jedné činnosti člověčenstvu potřebné se vě
nují, nebo pro množství či nedostatek osobního vlastnictví
buďto jisté převahy nad ostatními nabývají nebo prácí za mzdu
se živi (stav rolnický, řemeslnický a obchodnický, stav vojen
ský, stav učených, umělcův a kněží, velkých vlastníků, služeb
ných a dělnikův). A tyto stavy jsou navzájem jeden druhému
nadřízen a podřízen, ale zase jsou na sebe odkázány a jeden
nemohl by bez druhého býti, poněvadž nižádný z nich nemůže
vyhověti potřebám svým bez činnosti a pomoci druhých.

Roedilmosťúčelů, jichžto uskutečnění žádá podstata 1 tr
váni obecné lidské společnosti, působí druhé rozčlenění a sice
ve společnosti zvláštmí, kteréž pracují o úkolech od sebe na.
vzájem rozdílných, ale k obecnému cili člověčenstva nezbytně
potřebných. Tři jsou zvláštní společnosti, kterých potřeba se
v povaze obecné společnosti lidské tolik nezbytně zakládá, že
by tato bez oněch trvati nemohla, ano že obecná společnosť
lidská jenom v těchto třech společnostech skutečná jest, sku
tečně bytuje, býti a bytovati může. Jsou to: rodina, stát,
cirkev.

4, Rozčlenění obecné společnosti lidské v rodinu, cirkev
1 stát zakládá se ve vůli boží, v přirozeném od Boha ustano
veném způsobu života lidského, rovně jako obecná společnost
lidská sama. Rodina, cirkev i stát jsou tedy původu božského,
jsou ustanovení čili zřízení boží. Rozdil však ten jest, že ro
dina i stát, ku přirozenému řádu náležejice, jsou prostředečné
zřízení boží, tak totiž, že Bůh lidskou přirozenost tím způsobem
ustrojil, aby ku svému bytí a trvání měla společnosti rodinné
a státní nevyhnutelnou potřebu. Cirkev, náležejic do řádu nad
přirozeného, bezprostředně jest původu božského, jest bezpro
středné zřízení boží.

Z původu nevyhnutelně potřebných zvláštních společnosti
samo sebou vyplývá, že lidské autority, postavené ku spravo
vání a řízení těchto společnosti, vlásti a veleti mohou nikoli
svou vlastní moci, ale jenom že Bůh tak ustanovil, a čedy mocí
od Boha jim odevzdanou. Bůh zajisté sám jediný jest král
1 správce veškerého pokolení lidského; a proto i všeliké pano
vání, ježto lidé provozují nad lidmi, může býti a jest jenom
účastenství (participatio) ve svrchovaném panství božím, a jen
takto jest oprávněno. Nižádná lidská autorita nemůže podřiíze
ných k něčemu zavazovati, leč jenom mocí a jménem vůle
boží, poněvadž Bůh autoritě lidské chtěl touže nejmoudřejší
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vůli svou, kterou byl člověka ustrojil tak, že nevyhnutelně živ
jest ve společnosti. V téže vůli boží, v které se panování auto
rity zakládá, založena jest i povinnost, aby podřízený byl auto
rity poslušen.

5. Společnost lidská může bytovati a trvati ve způsobě
organismu mravného, jenom vládnou-li mezi jednotlivými částmi
(členy) zcela určité. stálé poměry, kterých rušiti a kterými po
šinouti nelze, aniž by rušen byl organismus čelý. Z poměrů
společenských vyplývají vzájemná práva a vzájemné povinnosti.
Na každého člena společnosti náleži, aby veškeré činění a
opuštění jeho s těmito vzájemnými poměry souhlasilo, náleží,
aby práv svých jenom tak užíval, že by práv cizich ne
zkracoval a nerušil, povinnosti své tak plnil, že by nikomu
dlužen nezůstával, čeho tento na něm žádati oprávněn jest.
Souhrn určitých a stálých poměrů, ježto se mezi členy spo
lečnosti nacházejí, a souhrn vyplývajících odtud vzájem
ných práv a povinnosti slove společenský řád (ordo socialis).
Pokud ale na každého člena společnosti náleží, aby u veške
rém činění a opuštění svém tomuto řádu společenskému se
podrobil, činění a opuštění své k němu přispůsobil, jest tento
řád také základ určitých pravidel (norem), kteréž o společen
ském jednání lidském rozhodují, a poněvadž normy tyto jsou
normy jednání lidského jen proto, že se na nich práva a po
vinnosti zakládají, slove společenský řád také právní řáď. Spo
lečenského čili právního řádu jest lidské společnosti nevyhnu
telně třeba; jen při tomto řádu může býti a zůstávati mravným
organismem, bez něho upadla by ve zmatek, byla by směs,
byla by chaos.

Společenský či právní řád jest přirozený a posilivný. Jsou
totiž určité a stálé poměry ve společnosti, kteréž vyplývají
z povahy neb podstaty jeji tak, že lidé jsouce údy společnosti
nacházejí se již proto v určitých poměrech na vzájem; tak
jsou v rodině přirozené poměry: živitel, ochránce, hlava, —
živený, chráněný, podřízený. Souhrn přirozených poměrů těchto
a vyplývajících odtud vzájemných povinnosti a práv každého
člena zavazujicích a zaseopravňujícich slove přirozený právní
(společenský) řád. Jsou však ve společnosti poměry, samy sebou
nikoli nezbytné, ale pouze náhodné a svobodně ustanovené,
v kteréž mohou na vzájem vejíti členové společnosti. Tyto po
měry mohou také býti upraveny jistými zákony, kterými sta
noví se určitá práva i určité povinnosti. Souhrn takových po
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měrů slove naproti řádu přirozenému právní řád positivný, po
něvadž na positivných zákonech se zakládají.

6. Rodina i stát mají svůj přirozený a positivný právní
řád, kterým se působení jejich podporuje, realisování zvláštních
účelů jejich možným stává. Účel rodiny jest, aby se rozplozo
valo a zachovalo lidské pokoleni, a pro tento účel svůj jest
rodina i nejužší i nejvíce znásobená společnost. Širšího rozsahu
jest stát, poněvadž účel jeho, udržení řadu společenského, ne
jen dovoluje širší rozsah, ale do jisté miry ho i potřebuje*).

Církev má veskrze nadpřirozený právní řád, účel jeji jest,
aby v člověčenstvu vědomi o nadpřirozeném cili zachovávala,
k tomu cili všecky lidi vedla. Ona jen proto jest zvláštní spo
lečnosť, že člověk hříchem pozbyl jasného vědomí o svém nad
přirozeném cili a také spůsobilosti k dosažení jeho. Církev jest
povahou a přirozenosti svou katolická, t.j. obecná, universální,
poněvadž všichni lidé mají jedsn nejvyšší konečný cil, jeden
Vykupitel jim zjednal možnosť, aby toho cile dosahovali

Křesťanstvím a založením církve není přirozené rozčle
nění společnosti lidské zrušeno, poněvadž positivná pravda a
positivné zřízení boži nemůže býti proti přirozenosti lidské,
kteráž také od Boha zřízena jest. Křesťanství a cirkev působi
k tomu, aby společenský řad přirozený ve pravdě a čistotě se
zachoval, positivný společenský řád pak aby ani přirozenému
ani nadpřirozenému řádu neodporoval, poněvadž by takto byl
na překážku jednotnikům 1 celku v dosahování přirozeného a
nadpřirozeného cile. Křesťanství a církev dále působí k tomu,
aby každý člen nezbytně potřebných společnosti zvláštních
(rodiny a státu) podle stavu svého povinnosti své konal, činění
a opuštění své v souhlas uvedl s poměry určitými a stálými,
kteréž panují mezi všemi údy společnosti; a nejen aby je vůbec
konal, ale aby je konal způsobem takovým, že by platně při
spíval k dosahování cile přirozeného a cile nadpřirozeného sobě
i ostatním členům společnosti. "To jest poslání jeji v obecné
společnosti lidské.

*) Srovn. Dr. Albert Stóckl, Lehrbuch der Pbilosophie. Zweite Ab
theilung, str. 410—427. Staudenmaier, Das Wesen der katholischen Kirche.
Freiburg 1845.
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$ 117. Posvěcování společenského svazku obecně lidského
skrze církev.

Církev posvěcuje společenských svazků, které spojují člo
věka s obecnou společnosti lidskou a takto chrání veškeru spo
lečnosť ve vlastních a přirozených základech jejích, stále ohlašu
jic pravdy, na kterých spoléhaji zdravé poměry společenské.

a) Pohamstvo neznalo původu a vyššího povolání člověku,
a protož ani pravé ceny a důstojnosti jeho. Ze základního
bludu toho prýštily se záhubné následky pro společnost, kte
rýmiž tato ve strasti hrozné upadla, byti a trvání jeji v.ne
bezpečenství uvedeno a jenom nmepřirozenýmiprostředky, no
vými to prameny svízelů velikých, nuzně podpiráno bylo. Cir
kev katolická rozhlašuje po světě pravdu, že všickni lidé jsou
původu jednoho, že všichni jsou tvorové a ditky Otce nebeského
a všichni draze vykoupení skrze Syna božího, jenž lidskou
přirozenosť na sebe vzal, takto ji posvětil a v nejčistějším ideálu
jeji dokonalosti lidem představil, spojenou s Bohem, obnovenou
skrze milosť a pravdu, navrácenou k původnímu stavu jejimu.
Na pravdě o jednom původu a povolání zakládá se jedna při
rozená a nadpřirozená důstojnosť všech jednotníků, jednostejná
važnosť všech národů a obého pohlaví. Všecka tato jedna ob
jektivná cena jednotníků a národů, založená v jednom původu
a povoláni jednom, navrácena jest člověčenstvu skrze Krista
Vykupitele, kterýmž navráceno jest člověčenstvo zase Bohu a
sobě samému. „Vy všickmijste dítky boží skrze víru, kteráž jest
v Ježíše Krista. Tu již není Žid ami poham, nemá služebník ami
svobodný, není muč ani žena; nebo všickní vyjedno jste v Kristu
Ježíši “*).

b) Neznajic jednostejné přirozenosti, společné lidem a ná
rodům všem, neznalo pohanství, že člověk určen jest k osobní
svobodě, že tedy má svůj individuálný život a že jeden cil,
společný všemu člověčenstvu, jest také cil každého jednotnika.
Základní tento blud jest kořen, z něhož přirozeně vyrostly:
hnusné otroctví, politický despotismus, vzájemné nenávidění,
ve službu podrobovánií a vyhlazování národa národem, státu
státem.

Kristus překlenul svojí pravdou a milosti tu bezednou
propasť, která hříchem vyhloubána jest a děli netoliko jednot

*) Gal. 3, 26—28.
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niky, ale 1 národy na vyšší a nižší tvory, z nichžto jedni jen
k tomu jsou a ten cil mají, aby druhým sloužili, sami o sobě
nic nejsouce*). Krutý osud ubohých otroků, zajatců ve válce
a celých národů pod vládou národa cizího anebo pod vládou
despoty pohanského nejlépe o tom svědčí, jakého významu jest
pravda, že náleží v každém člověku važiu a ctiti obraz boží,
svědomitě šetřiti práva jednotníků i národů k životu indivi
duálnému. Bez této pravdy již není člověčenstvojedna společnost,
ale jenom nešťastným osudem povstalé vedlebyti jednotníků a
menších celků, kteří navzájem, podle fysické sily své anebo
zchytralosti, sebe snižují, nenávidí, sužují, pošlapávají, potiraji
a takto v celek veliký a v menší celky mnoho strasti a běd
uvozuji.

Svojí náukou o jednostejné osobni svobodě a jednostejném
právu k individuálnému životu porazilo křesťanství všeliký zá
klad otroctví a vypudilo ze světa nenávistné a hrozné jméno
„barbaros“, při kterém již přestával člověk býti člověkem a
národ cizí nebyl pokládán za jednotu bytosti, ku kúerým by
nějakým zákonem lidskosti a šetruosti vázán byl. kdo k témuž
národu nenáležel. Praktické provádéni náuky křesťanské, ktera
zvěstovala světu, že každý člověk určen jest k osobní svobodě,
jest jedna z nejskvělejších stránek dějin církevních, a ty de
krety nesčíslných sněmů a ty hlasy papežů, kterými hájeno
lidských práv otrokům až posud jen za věc pokládaným, zů
stanou na vždy důkazem, že jenom v katolické cirkvi se roz
umí, co člověk jest a ktera jeho důstojnost **).

Totéž učení křesťanské, že nižádný člověk není oprávněn,
aby jiného zbavoval osobní svobody, hlásá posud nejmocněji
katolická cirkev a timto učením posvěcuje svazků společenských.
Kam ještě neproniknul hlas jeji, tam posud není vážen člověk,
protože člověk, ale jenom že nad jiné mnohé vyniká buďto stat
kem anebo silou tělesnou či duchovní; a kde nechtěji slyšeti
náuky církevní, tam již také porušují se základy společnosti
lidské a nabývá vrchu zásada surovosti: „Kdo s koho, ten
s toho“, „vzájemný boj za existenci“.

*) „Non tam viles, guam nulli sunt“ platilo také u nejvzdělanějších
pohanů za pravé ocenění nejen otroka, ale každého barbara, t. j. každého
národa jiného.

**) Staudenmaier I. c. str. 190. a sld.



4

A jako s jednotlivci, tak jest i s národy. Cirkev zbořila
zdi, ježto dělily národ od národa, církev jediná až posud roz
hlašuje pravdu, že každý národ má od Boha právo, aby svůj
n dividuálný život zachoval a rozvíjel. Církev sbratřuje národy
v jednom Bohu a Kristu, a takto posvěcuje svazků společen
ských; kde nechtějí slyšeti hlasu jejího, tu již počíná se ozý
vati ohavné a bratrovražedné učení, že jsou národové od při
rozenosti jedni ušlechtilejší, jedni zase nižší a k tomu stvoření
aby onino je v pouta jimali, po libovůli jich ku každým účelům
svým uživali.

c) Čirkev uči, že rozčlenění společnosti na stavy jest pů
vodu božského,a timto učením chrání společnost lidskou v je
jich zakladech, posvěcuje svazků, kteréž jinak přemnohým
jen za pouta nenáviděná jsou. Mnohý stav, zejména stav ne
majetných a dělníků, skládá břemena veliká na bedra členů

Svých; členové jiných stavů pak poživajice prospěchů nemalých
velmi snadno se ktomu nachylují, aby kořistili ze šťastnějšího
losu svého na ujmu stavů závislých. Jediné náuka křesťanská,
podle ktere Bůh tak ustrojil přirozenosť lidskou, že společnosť
jenom v této stavů rozdilnosti trvati, prospivatl a cile s76ho
dosahovati může, — dodává trpělivosti obtiženým a nakloňuje
šťastnějšíich, aby netoliko neztěžovali losu oněch, ale jim bře
mene ulehčovali, jakž mohou, poněvadž všickni jsou uaový
jednoho těla v Kristu a všem o to jiti má, aby se nerušila
harmonie orgánického celku, k němuž jeden každý náleží a
v kterém o šťastné dosažení cile osobitého i společného praco
vati povinen jest. Bez pravdy, že rozčlenění společnosti jest
původu božského, pozbývá tato jednoho ze svých základů, není
již organický celek, ale rozdělena jest na dva nepřátelské tábory
— na tabor šťastných, kteří prospěch svůj na škodu ostatních
rozmáhaji a jeho všemi prostředky háji, a na tábor ztižených,
kteří naplnění jsou závistí a nenávisti, vhodné přiležitosti hle
dajice a čekajíce, až by se jařma svého zbaviti mohli. Jen
učení křesťanské, že Bůh sám rozčlenil člověčenstvo, chrání
společnost lidskou, posvěcuje svazků společenských.

T) Život společenský, k němuž lidé přirozeností ustano
veni jsou, přináší s sebou, vedle mnohých prospěchů a příjem
nosti, také nejedny nesnáze a obtiže. Bez obětavosti zajisté,
bez uznalosti, bez dobrovolného ustupování od vlastní záliby a
chuti, bez jemnějších mravů, bez obecného ustáleného smyslu
neb citu mravního, slovem bez civilisace neni možno, aby spo
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lečenský život nebyl velice obtížný, nelze, aby nepovstávaly
nesnáze, které život lidský velice ztrpčuji a nezbytné jeho
kříže rozmnožují takovými, kteréž velmi překážejí člověku, aby
o svém osobitém cili ve stavu a povolání svém pracoval, k do
sažení jednoho cile společenského platně a také radostně při
spival. Odvozujíc všecky povinnosti k člověku z jedné veliké
pravdy, že Bůh sám ujímá se každého ditěte svého a věčným
zákonem svým velí, aby člověk miloval každého člověka bez
rozdilu jako sebe samého; ukazujic každou povinnosť k bliž
nímu za zřejmý zákon boži, jejž Kristus ohlásil slovem a pří
kladem svým a kterýž od té doby dokonale plněn byl od ti
siců a tisiců: přemáhá cirkev moci nadpřirozenou všeliké so
bectvi, pěstuje a vzdělává jisté svědomí veřejné, obecný mravný
soud, jehož váhy a platnosti nemůže nikdo uniknouti a kterým
jednosvorně se zavrhuje 1 zatracuje smýšlení a jednání so
becké, bezohledné.

V dějinách lidské vzdělanosti a jmenovitě civilisace evrop
ské na vždy pojištěna jest katolické cirkvi sláva, že ona dilem
vyhladila, dilem zmírnila bývalou surovost mravů a staré bar
barství, že vypěstovala mrav ušlechtilejší, jemnější a že vtiskla
všem národům křesťanskýmcit mravný, jakéhož národové před
Kristem nikdy neznali a posud žádné jiné vědy lidské zaštipiti
nedovedly.

Co křesťanské pravdy o původu a cili člověka, osobní
svobodějeho, o božském původu orgánického rozčlenění lidstva,
co mravné zákony křesťanské se svým základem božského sy
novství a lásky pro Boha jsou a působí pro lidskou společnosť
a posvěcení základů jejich: to nejen protivou společnosti po
hanské v dávnověkosti a stavem pohanských národů až posud
křesťanstvím neosvicených dobře se znázorňuje, ale také tou
tvářnosti, kteréž nabývá společnost národů civilisovaných všude
tu, kde pravda křesťanská viry nedochází, lichou vzdělanosti
v lehkosť a opovržení se uvádí. Tu zajisté při všech zvučných
průpovědech o kultuře a humanitě vzmáhá se nevážnosť ke
člověku, snižování a zneuctění ženy, zášť mezinárodní, sobectví,
bezohledné vyssávání slabšího, surovosť obyčejů a mravů ohyzd
ná tim vice, čím směleji chce sama sebe vydávati za pro
jevy ducha dospělého, svobodného, nad předsudky a společenská
pouta věků dětských povznešeného.
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$ 118. Posvěcování svazku státního skrze církev.

1. Jako celá společnosť lidská, tak i státní společnost po
svěcuje se skrze učení a působení katolické cirkve, kteráž ji
chrání v jejich základech.

a) Čirkev uznává a vyhlašuje státní společnosť za věc
lidské přirozenosti ve skutečném stavu jejim nezbytně potřeb
nou, a tedy za prostředečné zřízení boži. Jenom tato náuka
může platiti za pevný zaklad společnosti státní, za skutečné
posvěcování svazku státního. Vedle této rozumem a dějinami
potvrzené náuky pochází také účel státu prostředečně od Boha;
stat jest rozšiřená rodina, společnosť, v kteréž vyvinuje se vro
zená člověku idea právní, také cit anebo smysl pro právo
zvaná. Z věčné právní ideje, kterouž Bůh ve člověka uložil,
vyvinuje se ve státech a národech podle národních zvláštnosti
právní řád společenský.

b) Jako každa zvláštní spoležnosť, tak i stát má spojidlo
své, svůj zaklad jednoty v autoritě, bez kteréž by ani trvati
ani svého cile uskutečňovati nemohl. A proto že nevyhnutelně
potřebi jest autority, jest i tato od Boha zřízena a jen v této
pravdě má svoje oprávnění a svoji vážnosť. V cirkvi katolické
ustálilo se pro tuto příčinu velevýznamné slovo, kteréž dí o
autoritě, že jest hlavou státu „z milosti boži“; slovem tim se
vyznává, že člověk nižádný sám od sebe práva nemá, aby člo
věku vládnul, a že také žádný člověk sebe samého v podda
nost vydati nesmí, leč jen proto, že Bůh lidem ustanovil ten
řád, aby držitel autority byl náměstkem, zástupcem božim a
člověk aby mu poddán byl jen pro tuto jeho vlastnosť, a tedy
aby úctu a poslušnosť neličenou prokazoval pro Boha*).

Z této pravdy vyvinul se v cirkvi katolické významný
obřad korunování a pomazání králů, jimžto cirkev ve jménu
božím připomíná nejvyšší hlavě státu, že jenom sluha boží jest
a protož i povinen dle vůle boži svůj vznešený úřad konati, —
národu pak, že svatými povinnostmi vázán jest ku králi svému
a vůbec k řádnému držiteli nejvyšší moci.

Tato náuka o nejvyšší autoritě jest nejmocnější ochrana
společnosti státní a jenom v ní zakládají se na vzájem povin
nosti a práva i mocnáře i národa, a protož 1 touto pravdou
pojišťuje se dosahování účelu státního. Cirkev hájila pravdy

+) Řím. 18, 1—5. I. Petr. 2, 13--15. Tit. 8, 1.
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této vždy a proti každému slovem i skutkem, shledávajíc v ní
pravdu zjevenou, nejmocnější rukojemství proti anarchii a des
pocii politické, a protož i mocný a trvalý základ občanské
společnosti a právního řádu.

c) Stále ohlašujic pravdu o svobodě osobni a právu k iu
dividuálnému životu zatratila a porazila cirkev, zatracuje a po
ráži ustavičně všechen politický despotismus státmí, kterýž ne
toliko tam provozuje vládu svou, kdež neobmezený tyran aneb
diktátor po svě libovůli o jměni a životu rozhoduje, nýbrž
1vtěch státech dle formy svobodných (na př. dávné republiky
řecké a řimská), kde člověk ne proto že člověk, ale že státní
občan jest, za něco plati a jiného účelu nema, nežli aby sloužil
„blahu veleobce“ (salus reipublicae suprema lex), v kteréž po
važován jest. asi za jeden kamen, s mnohými jinými v jedné
stavbě urovnaný. Náuka křesťanská o svobodě osobni zrušila
všemocný a vševládný stat pohanský právě tak, jako zrušila
otroctví. Jenom v křesťanském státu mohlý se vyvinoutil a sku
tečně vivinuly se korporace svéprávné, jimiž rozmanitost ži
vota společenského a ušlechtilé snahy o vzdělanosť, o vědu a
umění nabývaly podpory mocnější, nežli jim dáti může stát,
který sam sebe za jediný zdroj a původ práva vydává, sám
ve všecko zasahá a subjektivnosti člověka všude překážeje
vice a vice k tomu se nese, aby všeliké konání a jednání lid
ské jediné na svolení státním záviselo a jen způsobem od státu
předepsaným se dálo.

d) Osobní svobodu a volnou dráhu, aby se člověk bral ku
věčnému cili svému, chrání cirkev svým učením, že stát a
církev jsou dvě společnosti Bohem ustanovené, onen prostředečně
tato bezprostředně, každá se svým účelem od Boha samého
vytknutým, a že účel státu a cirkve netoliko se na vzájem ne
potýkají, ale prospívání jednoho za pomoc a podporu jest dru
hému. Teprve křesťanstvím a založením katolické cirkve plně
oddělena jest duchovní a světská moc, a duch lidský se svými
snahaini a prácemi k nadpřirozenému cili směřujícími jest vy
baven z právního řádu přirozeného a hmotného, uveden v řád
nadpřirozený a duchovni. Pravá cirkev boží, jsouc obecná čili
světová, nikdy býti nemůže církví některého státu anebo ně
kterého národa, aby s ním splynula podobně, jako náboženství
pohanské splynulo se státem a národem pohanským v jedno,
nejsouc leč jeden z prostředků k dosahování účelu státního.
Pracujíc o svém úkolu vznešeném nepřestává cirkev uznávati,
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že také státu vyměřen jest od Boha cil důležitý a vznešený
a protož nechce mu překážeti v realisováni jeho cile, nechce za
sahati v obor státní; ale rovně tak žádá, aby stát uznával božské
poslání jeji, aby v obor nadpřirozeného řádu nesahal, poněvadž
přehmaty s jedné i s druhé strany oběma těmto mocnostem jenom
neštěstí působiti mohou. Pravidelný a blahoplod ný poměr mezi
státem a cirkvi, jakožto dvěma zástupci dvojího řádu Bohem
stanoveného, přirozeného totiž a nadpřirozeného, jest poměrmíru,
svornosti a vzájemné pomoci. Zásada, kteráž prohlašuje úplné
odloučení státu od cirkve, jest netoliko nekřesťanská, ale i ne
přirozená, může pocházeti jenom z náboženské netečnosti a
nevěry, ze hrubého zneuznání vyšších zájmů lidských, z brdo
pyšného klamu, že státní moc může sama dostačovati, aby člo
věka ku přirozenému jeho cili vedla.

e) Majic poslání a zmocnění své bezprostředně od Boha jest
pravá cirkev oprávněna připominati státní autoritě, že odchy
lováni od věčných ideí právních, objasněných pravdou zjeve
nou, jest porušování řádu Bohem stanoveného a hřích páchaný
na členech společnosti, poněvadž práva jejich přirozená ruší
anebo jim v dosahování nadpřirozeného cile svévolně překáží.
Po všecky věky měla cirkevní autorita tu odvahu, aby ne
spravedlivé zákony státní, kterými přirozená práva lidská po
rušována byla anebo se lidem dosahování jejich nadpřirozeného
cile ztěžovalo, za nespravedlivé a před Bohem neplatné vyhla
šovala. Dějiny cirkve uvádějí na tuto.pravdu dokladů tolik,
až sami nekatolici vydávají papežům svědectví, že oni zjednali
a zachovali národům svobodu a s touto také civilisaci a vzdě
lanost*).

Jakkoli však cirkev nespravedlivým, přirozenému řádu a
zjevené pravdě odporným zákonům všelikou platnost popírá
a tu zásadu drži, že nesluši poslouchati lidi, když jejich záko
nové vůli boži odporují a řád Bohem stanovený ruší: nicméně

*) Slavný dějepisec Jan von Můller vyznává, že papežové jsou půvo
dové svobodných států italských, původové svobody říšské a svobody všech
států; že „bez hierarchie katolické neměla by Evropa žádné společnosti.“ Herder.
praví: „Bez hierarchie byla by Evropa pouští mongolskou.“ (Ideen zu einer
Philosophie der Geschichte der Menschheit). — Encyklika Lva XIII. „Diu
turnum illud“ ze dne 29. června 1881 jedná o původu veřejné (státní) moci
a vykládá, kterých prospěchů poskytuje církev národům a knížatům. Podobně
encykl. „Immortale Dei“ ze dne 1. listop. 1885 o křesťanském zřízení států.
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mikdy nevyzývá ku zjevné vzpouře proti zákonně (legitimní)
autoritě, ano výslovně ji zavrhuje a za zločin vyhlašuje. Kře
sťanství káže poddaným, aby zákonné autoritě prokazovali česť
a poslušnost, držitelům autority káže spravedlnosť, kteráž toho
žádá, aby chránili a zanechávali každého ve právech přiroze
ných a kterých jinak ještě způsobem počestným nabyl. Beze
spravedlnosti, tak di sv. Augustin, nejsou říše leč jenom veliké
společnosti loupežné *).

2. Kde autorita i podřízení tu pravdu pevně drží, že vůle
boží jest, aby společně všickni věčné ideji právní volný prů
chod zjednávali a ji ku platnosti skutečně přiváděli, kde hlava
státu nezapomíná, že jenom jménem božím vládne a z vladař
ství svého Bohu počet vydávati bude, kde zákonové státní
maji přirozenou a zjevenou pravdu za nejvyššího upravitele
svého, tak aby ničeho nezakazovali a v ničem nepřekáželi, co
se nadpřirozeným řádem člověku veli: tu vytvořil se stát kře
sťanský, v němž osobní svoboda a život individuálný se nijak
vice nsobmezuje, nežli třeba jest, aby volnost jedněch nebyla
na škodu ostatnim, a kdež nadpřirozený řád, pravda i mrav
nost mocné podpory a horlivé péče dochází. Svornosť a shoda
s cirkvi, souhlas všeho právního řádu positivného s právním
řadem přirozeným a se zjeveným zákonem božím, spravedlnosť
k nizkým a vznešeným, bohatým i chudým, otcovské srdce
autority, důvěra 1 synovská láska podřizených, — to jest kře
sťtanský ideál státu. Tento ideál představovati vládnoucím i
podřízeným nepřestává cirkev, ani když s jedné či druhé strany
se křivdy páši nebo když ona sama uhnětena jest; a touto
ustavičnou svoji praxi utvrzuje základy států lépe a jistěji,
nežli je utvrzovati mohou nespravedliví zákoňové, kterým
zjednává vynucenou, otrockou poslušnosť jenom fysická moc.
Stat zajisté jenom vnější skutek nařizovati a k jeho plnění
donucovati může ; věrnosť, svědomité konání povinností jenom
cirkev pěstuje, a protož i jenom ona chrání společnosť v jejích
základech, posvěcujic oněch svazků, kterýmiž vázáni jsou čle
nové státu jedni ke druhým a všickni k autoritě.

Ideji křesťanského státu odporuje stát na základech
pouze materialistických zbudovaný, tak nazvaný moderní sťát.
Tento jest v podstatě stát bez Boha, jest sám sobě cilem, ob
čané jsou pro něj, blaho státu jest nejvyšší a jediný cil, on

*) BGuidsunt regna sine justitia, nisi magna latrocinia ?
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rozhoduje o všech věcech, netrpi svéprávných korporaci, mono
polisuje vzdělání, umění, vědu i náboženství; neuznávaje ni
žadné věčné, od Boba pošlé ideje právní, užívá prostředku kaž
dého, jak by koli byl nemravný a nespravedlivý, zdá-li se býti
užitečný ; nemaje jiné normy, nežli svůj prospěch, nezná také
žádných práv, kterých by sám byl neustavil, a ještě tato
uznává jen, dokud prospivají „účelům státním“. Stát materia
listický se prohlašuje za beznáboženský, protivuje se všemu
samostatnému životu a působení náboženských společností; je
nom těm jest nakloněn, které od něho zákony a pravidla při
jimati chtěji, poněvadž i náboženství chce užívati ke svým
účelům a prospěchům. Protož i tento moderní stát jest nepřítel
jediné církve, kteráž sebe za zřízení boží od státu neodvislé
pokládá, cirkve katolické. V tomto státu rozpadávají se základy
společnosti ; rozčlenění dle stavů vic a vice mizi, autorita nemá
vyšší nadpřirozené sankce, poslušnost jenom vynucena jest
anebo se měři podle hmotného prospěchu, jejž přináší, anebo
dle škody hmotné, kterou by odpor působil. Cirkev katolická
spatřuje v takovémto státu moderním starý pohanský stát a
zavrhuje zásady jeho. Konečné důsledky jeho jsou: zničení
společnosti a civilisace vítězstvím socialismu; důsledky tyto
jsou neodvratny, pakli Bůh dopustí, aby křesťanství nepro
niknulo ducha evropských národů znova. Nejrozhodněji od
soudil zásady moderního státu papež Pius IX. v Encyklice a
Syllabu od r. 1864. Pokročilý od té doby vývoj těchto zásad
objasňuje pravdivosť syllabu již i mnohým z těch, kteří jej
tendy pokládali za přepiatý a pokroku odporný *).

$ 119. Úloha i povinnosti duchovních správců hledíc ku
společenskému řádu.

Přirozenou a positivnou pravdu o původu, podstatě, roz
členění a cíli obecné společnosti lidské a společnosti státní
ohlašuje cirkev nejprve a nejvlastněji skrze orgány své; a tito
orgánové jsou 1 k tomu povoláni, aby věčnou tuto pravdu hlá
Sali, ve skutečném životě ku platnosti přiváděli a takto usku

*) Výklad obšírný ve spise „Syllabus jeho Sv. Pia IX“ od A. Lenze.
(Jan Brázda.)
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tečňovali vážný úkol cirkve, pokud se ku společnosti vztahuje
a V posvěcování společenských svazků záleží.

Aby duchovenstvo na osadách katolických postavené, a
jmenovitě vyšší třídy hierarchické, jimžto připadá širší juris
dikce správcovská i náčelnictví v boji cirkve proti světu,
k vážné úloze svojí s ohledem na společenský řád dostatečni
byli, jest jim v těchto dobách vice nežli kdy jindy třeba
znáti stežejné pravdy přirozené 1 positivné o společnosti a spole
čenském řádu.

Kněžstvo katolické nesmí sobě nevšímati, jaké zásady a jaké snahy
sociální se na povrch derou a rozšiřují. Jedna ze zásad nejvíce křivých
byla by, když by kněží katoličtí za to měli, že jim do věcí světských
(do politiky) nic není, že vlastní jejich úkol jiného nežádá ani dopouští,
leč aby svatému náboženství vyučovali a duší posvěcovali. Ovšem jest
toto vlastní a pravý úkol jejich; tento však nejen že nesprošťuje studia
o důležitostech sociálních, ale přímo k němu zavazuje a vybízí, poně
vadž bez pravého a zdravého soudu o nich a bez náležitého jednání
praktického, jež na takovém soudu spoléhá, řešení úkolu pastýřského
ani možno není, Pravdiv jest výrok Proudhonův, že na dně každé zá
hady sociální leží otázka čili záhada theologická. Soustava liberalismu
ve všech odstínech a směrech jeho jest jedna veliká haerese našeho věku,
jest negace pravdy křesťanské a principu křesťanského, pro kterouž pří
činu na jevu jest, že by duchovenstvu ani možno nebylo bájiti kře
sťanské pravdy slovem a skutkem, když by nemělo vědomosti o bludech,
přirozené a zjevené pravdě naskrze odporných a přímo podvracujících
lidskou společnost s veškerým řádem a všemi vyššími statky jejími:
náboženstvím a vzdělaností. Té zásady, že politika jest obor duchoven
stvu naprosto cizí, nikdo není horlivějším hlasatelem nežli strana pod
vratná, kteráž na zříceninách křesťanské společnosti svoje orgie slaviti
chce; ví ona zajisté dobře, že učení a smýšlení katolické jest největší,
ano jediná překážka na cestě ku konečným úmyslům jejím, a jen proto
sobě žádá, aby podstata i směr jejích theorií nebyly vůbec poznány při
světle pravdy zjevené. Již Mirabeau označil váhů katolického učení a
smýšlení proti snahám podvratným těmito slovy: „Chceme-li Francii
vzbouřiti a dle našich zásad upraviti, třeba jest v ní prve zničiti kato
lictví“, — Za dob těchto již ani prostý vesničan není dosti vzdálen,
aby podvratné náuky sociální, kteréž jsou i tolikeré bludy náboženské,
až kněmu nedosahovaly; duchovenstvo by nemohlo zachovati člověčen
stvu svěřený jemu poklad pravdy Kristovy, když by neznalo jejího ne
přítele, nade všecky předchůdce svoje mohutnějšího a smělejšího, a když
by neumělo čeliti jemu slovem a skutkem. Podvratné theorie o společ=
nosti (tbeorie politické a v užším smyslu socialistické) podávají se lidu
ve formě lehké a svůdné, která stežejný blud ku trošce pravdy druží,
slabostem a náruživostem lidským hoví a jejich oprávněnost káže; pro
tuto příčinu jim snadno a rychle víru příkládá obecný člověk a drží
se jich potom pevně, nezabránilo-li mu jasné vědomí katolické, aby
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jimi povrhl hned na počátku, nebo nevypudila-li jich pravda křesťanská.
z mysli opět.

Již toto uvážení o souvislosti protikřesťanských theorií sociálních
s křesťanskou pravdou samo může dostačiti, aby přesvědčilo duchovního
správce, že pozorné čítání a studování spisů, ježto pravdami křesťan
skými objasňují pravou idei společnosti a její znešvaření náukami ma
terialistů, podstatně náleží k povinnosti, kteráž ukládá jemu, aby přiro
zenou svoji spůsobilosť ustavičně rozmáhal čtením a studiemi o věcech
ve vlastní obor působení pastýřského náležejících *).

Jasné poznání křesťanského názoru o společnosti a jejích
důležitostech, o poměru státu k církvi, k rodině, škole atd.
bude duchovnímu správci za nejlepšího rádce a vůdce, kterak
by se voboru své působnosti zachovati měl k orgánům státním,
a vůbec občanským a kterak v osudech a důležitostech ná
roda 1 státu, jehož členem jest, podil bráti, aby stavu a povo
láni svému netoliko neškodil, ale k posvěcování svazků spo
lečenských v duchu cirkve katolické prospěšně působil. Jenom
v cirkevnich zásadách lze naleznouti bezpečnou půdu, na kteréž
možno jest uchrániti se výstřednosti a škodlivých poblouzeni, jen
tyto zásady vedou ku praktickým důsledkům pravdivým, ku smý
šlení rozumnému, k politice zdravé, a protož i v nich má du
chovenstvo nejlepší ochranu, aby se másti nedalo světoběžným
doktrinám politickým a sociálním. V dobách, o kterých pravdivě
řic1 lze, že veliká většina lidí v názorech o stavu lidské a
státní společnosti, o potřebě a způsobu opravy a nového pře
tvoření podobá se k pacholatům, ježto se točí každým větrem
(politických a sociálních) náuk, — nerozumem anebo zlomysl
nosti vnukaných, aspoň kněžstvo katolické slovem a skutkem
osvědčuj se za vzdělaný stav, kterýž umi podstatu věcí po
znávati, všeliké výjevy a snahy společenského života podle
nezvratných a věčných zásad pravdy rozsuzovati. Jenom sto“
ji-li na věčných zásadách přirozených a positivných, může ka
tolický kněz u veřejném působení a soukromém životě svém
tak mluviti a se zachovati, aby slovem a přikladem jeho se
mohl i v záležitostech časných spravovati každý, kdo vůle
dobré jest.

*) Znamenité encykliky Pia IX. a Lva XIII. jasně dokazají, že apo.
štolská stolice považuje znalosť pravých zásad o lidské společnosti a jejích
přirozených zájmech za předmět studií kněžských. Svatý Augustin, sv. Tomáš
Akvinský zabývali se otázkami těmi vážně; v dobách novějších podobně činí
znamenití bohoslovci katoličtí.

Skočdopole, PastorálkaII. 39



498

Za obecná pravidla praktická, kterými se řidi všecko
smýšlení a jednání duchovního správce u věcech řádu spole
čenského, lze považovati tato:

a) Knězi katolickému neni úřadem a posláním jeho vytknuta
přímo nižádná úloha politická. Církev daleka jest toho, aby
který určitý způsob vlády a státního. zřizení za jediné pravý
a dobrý vyhlašovala; ona chce a může úkol svůj řešiti v kaž
dém státu, při každé formě vládní, nechce vkládati se ve
vlastní obor působnosti státní; ona jenom ty státní zákony
zavrhuje, kteréž od věčné ideje právní, od práva přirozeného
se odchyluji, zjevené pravdě odporují, ve svobodném působení
jejim překážejí, nezadatná práva její popírají, konání úkolu
jejiho přímo neb nepřímo zakazují, věci nadpřirozeného řádu
se týkající v obor působnosti státní nenáležitě vtahuji. A protož
1 každý kněz, a jmenovitě duchovní správce, netoliko vy
učuje lid katolický o přirozených základech společnosti lid
ské, netoliko představuje úctu a poslušnost ku státní autoritě
a právnímu řádu za povinnost náboženskou, ale sám také pří
kladem svýmji prokazovati učí. Zákonům státním, kterých bez
porušení zákona božiho nelze zachovávati, odpírá poslušnosť a
uživá občanských práv svých také k tomu, aby prostředky
dovoleným: pomáhal ku zákonnému napravení porušeného práv
niho řádu. Jsou-li zákonové nespravedlivi a tvrdi sice, ale nic
méně takoví, že bez porušení zákona božího je zachovávati lze,
káže kněz trpělivosť 1 slovem i příkladem, napominá k rozváž
livosti, zákonnosti a pořádku, vzbuzuje i pomáhá k udržení
pokoje také když veliká tiseň na lidi doléhá a když oprávněné
stižnost1 všude se pronášejí. Zjevný odpor a násilné vzpoury
nesnášejí se s učením křesťanským o poslušnosti a úctě k le
gitimné autoritě; avšak nejen se neprotiví zákonu božímu, ale
v duchu jeho jedná, kdo mužným slovem a skutkem, zákonné
půdy se nespouštěje, o zastavení křivdy pracuje*). Jak by
se v úřadě a pastýřském působení zachovati bylo duchovnímu
správci, když zákony státní na svobodu cirkve sahají a když
nelze cirkvi ve shodě a míru se státem býti, ale zjevný boj
nastal: poznává z veřejného hlasu papeže a biskupů, kteří se
o takovém stavu věcí pronášejí, anebo z určitých instrukcí,

*) Hergenróther Philipp, der Gehorsam gegen die weltliche Obrigkeit
und dessen Gránzen nach den Lehren der kath. Kirche. — Aichner Compen
dium juris ecel. Lib. IT. sect. 2.
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kteréž vydávají za normu správního jednání duchovním správ
cům 1 věřícím.

b) Duchovní správce nikdy nezapomiínej, že blahu společ
mosti velice prospěšno jest, aby mezi státem a církví vládly
pokoj a shoda, cirkev i stát aby sobě na vzájem vážnosť a
podporu prokazovaly v působení ku vznešeným a vzájemně se
doplňujicím úkolům svým. Občanská moc a její orgánové mohou
cirkvi vůbec a pastýřskému dilu na jednotlivých osadách za
ochranu a podporu býti, ale také mnoho překážeti a škoditi.
A protož dbá duchovní správce všemi způsoby dovolenými a
slušnými, aby v dobrém srozumění, v pokoji a svornosli živ byl
s oněmi orgány státním, a občanským, Kteří se na osadě na
lézají a s kterými on sám i osadnici jeho činiti maji*). V po
měr takový vstoupiti a jej zachovati vynasnažuje se duchovni
správce 1 s mnohým sebezapřením, pokud je srovnati lze s ka
tolickou věrov, pastýřskými povinnostmi a bdělým svědomím.
Leckdy ovšem bývá to úkol velmi nesnadný, jmenovitě když
autorita civilní zastoupena jest muži, jižto nejsou nakloněni
křesť. náboženství a sluhům jeho; ale opatrný a horlivý pastýř
podvoluje se mu velikomyslně a vytrvale, protože svoji osob
nosťa jeji prospěchy za menší věc váží nežli úkol pastorace. Peč
livě vyhýbá se všemu, co by snad mysl jejich podrážditi aneb
jim za podnět a záminku sloužiti mohlo, aby duchovnímu správol
rozmanité příkoří činili a překážky v cestu kladli. Veškeré
chování jeho k nim jest ochotné, uctivé, ano ishovivavé, pokud
jen dovoluje církevní kázeň, důstojnosť a povinnost kněžská.
Opatrnosť pastýřská zvláště tu se objeví, kdež duchovni správce
nemůže vyhověli přáním a rozkazům orgánů civilní autority,
vůbec osob úřadních, anebo když pastýřská povinnost na něm
žadá, aby je napomínal neb káral. Jak by koli samostatné po
stavení zaujímaly úřadní osoby jakožto držitelé autority, jsou
nicméně, pokud se ku katolické cirkvi hlásí, osadnici farářoví
a jemu podřízení u věcech duchovních. A proto nekoná-li
úřadní osoba svých náboženských povinnosti, dává-li pohoršeni,
k náboženství a církvi nenávist a nepřátelství provozuje, lidem
náboženství a mravnost podvracujicím za podporu se propůjčuje:
zavázán jest duchovní správce úřadem svým, abý muži tako
vému vážně domluvil a jej napomenul, pečlivě zachovávaje
pravidla opatrnosti pastýřské a dobré způsoby společenské**),

*) Srovn. str. 234. sv. I.
+*) Srovn. sv. I. str. 225 a sld.
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Napomenuti a domluva v případech takových mohou tim snáze
prospěti, čím budou "vice objektivné, jenom věc dobrou na zře
teli majice; a protož duchovní správce zvláště ukazuje k tomu,
jak velice sluší a třeba jest, aby osoby v úřadu postavené nijak
nepřekážely blahodějné působnosti křesťanského náboženství,
protože cnosť a víra jsou pravý základ společenského řádu,
kterýž tím jistěji se zakládá i utvrzuje, čím více působení a
veškerý život representantů moci občanské daleky jsou všeho,
proč by působnost a vážnosť křesťanského náboženství ujmu
trpěti musela.

c) Dovolávati se ochrany úřadů civilních a vůbec hájiti těch
práv, ježto zákony státními zaručena jsou cirkvi, může v ne
jednom případu býti povinnost velmi důležitá, kterou obmeš
kati bylo by vůbec na škodu cirkve a působení pastýřského
na jednotlivých osadách. A protož jde-li o to, aby sektářská.
propaganda nebo skutky svěvole, frivolné nemravnosti, fana
tické nenávisti nebo zarytého nepřátelství proti cirkvi, pokud
také proti občanskému zákonu proviúují, zastaveny a potrestány
byly, dovolává se duchovní správce zmužile a vytrvale práv
zaručených a křivdy odráží. Jindy ale, když zavinila jenom
lehkomyslnosť a přenáhlenosť, a jmenovitě když osobním jeho
právům a prospěchům, ježto s náboženstvím a pastoraci ničeho
činiti nemaji, ublíženo bylo, pamatuje duchovní správce, že za
kročování moci světské nejen mravů zlých nenapravuje a smý
šlení nenávistného nevypleňuje, ale zášti a tvrdošijnosť vyvolává.
v potrestaných, řady nepřátel a odpůrců rozmnožuje, mravnou
vážnost cirkve oslabuje. Ve případech takových duchovní správce
spoléhá se na duchovní prostředky, na pomoc boží, vlastní pů
sobení pastýřské a podporu vážných osadníků, aby zlořádům
a pohoršením bránil, je zastavoval i uklizel. — Dovolávati se
ochrany světské proti autoritě církevní, proti biskupu a řádným
orgánům jeho v osobních přech, ježto náležejí před církevní
soud, jest hrubý zločin proti kázni cirkevní. Protož ina skutek
takový ustanovuje církev censuru papeži vyhraženou (recursus.
ad potestatem laicalem*).

d) Duchovní správce jest netoliko sluha církve, ale také
občan, člen státu a národa. Láska k vlasti jest i jeho povinnost,
ale láska rozumná, daleká fanatismu národního, který vede
k nenávidění národů jiných a zcela zapomíná, že v Kristu

*) Viz str. 247. č. 6.
*
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sbratřeni jsou národové všickni. Lásky své k národu a vlasti
dokazuje a povinnostem, kteréž ona ukládá, zadost činí kato
lický kněz nejlépe, jest-li úřadu svého věrně bedliv; nemůže za

jisté nikdo lépe sloužiti národu a vlasti, jako kněz katolický,
jenž důkladným vyučováním a vzorným životem svým nábo
ženství a mravnosť v lidu rozmáhá. Aby pak duchovní správce
A vůbec katolický kněz také užíval občanských práv svých a ve
řejného života -národního 1 občanského se účasťmil, to nejen se
mu nezapovidá, ale za věc potřebnou se vůbec uznává, jmeno
vitě v dobách nynějších, když přivrženci strany podvratné a
zaryti křesťanstva nepřátelé ku předu se tlačí a rozhodný hlas
všude tu mitl chtěji, kdež o věcech veřejných porady 4 usne
šení se ději. Avšak ne každý jednostejně může na poli tomto
prospěšně a tak působiti, aby se přičiněním jeho skutečná služba
prokazovala věci dobré; horlivosť v uživání občanských práv
může kněze svésti ku mnohým pošetilostem a škoditi netoliko
jemu ale i samému náboženství, duchovnímu stavu a cirkvi,
nemá-li době a poměrům přiměřeného vzděláni, pevného cir
kevního smýšlení, veliké opatrnosti, praktických zkušeností,
neumi-li se náležitě mirniti a s tou vážnosti ke všemu při
kročovati, kteréž od kněze očekávají sami nenávistnici a tu
pitelé jeho. — Ku které by koli straně politické se klonil,
budiž pozoren, aby nespravedlnosti a přilišnosti, které snad ku
jejim snahám se přiměšuji, také neschvaloval, a zase strannické
vášní se uchvátiti nedal až do nenávidění osob k jiné straně
politické náležejících. „Cokoli chcete, aby vám lidé činili, i vy
čiňte jim“ a naopak, jest zlaté pravidlo života i v zápasu
© společenský řád a důležitosti veřejné. — A k jaké by koli
straně politické se klonil duchovní správce, nikdy zapomínati
nesmi, že jest duchovním otcem 1 politických protivníků svých
a že posvátné úřadování jeho a duchovní poklady církve nesmí
Se snižovati za prostředek politických agitaci a demonstraci.
Vůbec považovati jest za obecné pravidlo, aby kněz katolický
své smýšlení politické tak jevil, že by v něm každý poznával
muže pro dobrou a spravedlivou věc ovšem zaujatého, ale ni
koli osobního nepřítele těch, kdož jinak sice, ale poctivě smý
šleji; muže, kterýž pravou láskou a horlivostí pastýřskou puzen

jest, aby všechněm osadníkům svým za všecko byl a všechněm
prospival.

Duchovní správce může také veřejné občanské úřady, po
slance, zastupitele obcí, okresů atd. na sebevzáťi, volá-li jej dů
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věra občanstva k nim a nejsou-li poměry takové, že by proto
se svým postavením církevním a křesťanskou pravdou v odpor
přišel. Podvoluje-li se pak úkolům takovým, žádá na něm i
svědomí i česť kněžského stavu, aby na této velmi choulostivé
cestě nikdy s oči nespouštěl, že pravé blaho společnosti jenom
spravedlnosti a pravdou se podporuje a že sluší na kněze, aby
sobě také v občanských věcech slávu boží a spásu lidí za. po
slední a nejvyšší účel snahy a práce svojí postavil*). Ostatně
dotvrzeno jest mnohou zkušenosti, že vůbec dobře jest, aby
kněz nebyl žádostiv občanských úřadů a hodnosti na své osadě;
jsa v nich postaven, těžko se ubraniti může, aby snah jedné
strany nebral také za snahy své, čehož následek obyčejný jest,
že pozbývá nepodjaté mysli, že se připravuje o vážnost a dů
věru mnohých a že proto v leckteré nesnáze přichází v pa
stýřském působení svém **).

S 120. Rodina a jeji účel. Posvěcování rodin skrze církev.

1. Společnosť obecně lidska, stát a cirkev skládají se
z rodin; rodina jest základ (basis) obecné lidské společnosti a.
všech člověčenstvu nevyhnutelně potřebných společnosti zvlášt
ních. Rodina jest prvá, původní společnost, kteráž přirozeně
povstala v člověčenstvu. Ona zajisté spoléhá -na lidské přiroze
nosti tolik, že by člověčenstvo bez ní trvati nemohlo. K trvání
člověčenstva totiž třeba jest takového zřizení a řádu přiroze
ného, kterým by se člověčenstvo novými jednotníky doplňo
valo a v kterém by tito vychováním tělesným a duchovním
na ten stupeň dospělosti přivedeni byli, že by potom samostatně
o životném úkolu svém pracovati a věčného cile svého se do
máhati mohli. Zřizení toto jest rodina. V nevyhnutelné potřebě
rodiny potvrzena jest i pravda, že rodina se na samé přiroze
nosti lidské a tedy prostředečně na vůli boží zakládá.

Poněvadž rodina jest základ státu a cirkve, nemůže po
slední jeji úkol býti jiný nežli jest úkol církve a státu. A protož
jest rodina nejprve strážkyně tělesného života lidského. Ona člo
věku dává život, jejž zachovává, ustanovuje mu dráhu vezdej

*) Srovn. Syn. dioec. Budvic. od r. 1863. Stat. 25.
**) Dieulin, Le bon curé II. chap. 17.
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šiho života, poskytujic prostředkův, aby ji nastoupiti a po ni
kráčeti mohl. — Ona však i k tomu povolána jest, aby bděla
nad duchovním životem novorozence; v lůně rodiny nabývá
tento prvých poznání o původu svém, osvých velikých povin
nostech k Bohu, bližnímu a sobě samému, o vznešeném a věč
ném povolání svém. Tento úkol rodiny jest jeji vlastní nábo
ženský život a protož i rodina se vhodně nazývá soukromou
církví, v kteréž rodiče jsou kněží a ditky lid věřicí.

Vedle původního úmyslu božího byla rodina úplně v sou
hlasu s velikým úkolem svým; známky, zákony a prostředky
jeji byly: jednota, nerozlučnosť, svatosť Když pak původní
řád porušen jest pádem člověka, vzala nejprve rodina svůj
podil na převrácenosti věci lidských a poklesla tolik, že blud
a zločin v ni rozbisy stan svůj, aby odtud vycházely strasti
největší, kdež podle vůle boží byl zdroj blaha i požehnání.
Historie rodiny pohanské vůbec, a zvláště rodiny vé státech
řeckých a římském v dobách, když poslední slabé paprsky při
rozeného rozumu lidského zastřeny byly hrubým materialismem
a nekrocenou vládou tělesnosti, — jest nejvýmluvnější svěde
ctví o pravdě, že na lidskou společnost i kletba i požehnání
vychází z rodiny a že nižadný lidský zákon nemůže zastaviti
té zhoubné povodně, která v porušené rodině počátek béře, aby
bědami a strastmi zaplavila, na těle 1 na duchu pohubila celé
národy, z kořen vyvrátila a zničila mocné obce a státy *).

2. Křesťanstvím, uvedena jest rodina opět ku poznání pod
staty své a povolání svého; v křesťanství dány jsou ji pro
středky nadpřirozené, aby vznešený úkol svůj zase uskutečňo
vati a takto sama zdrojem býti mohla, odkud by se prýštily
vody očistné a obživné, jimiž by člověčenstvo přehluboko
kleslé a na kraj záhuby již uvedené zase omlazeno, sesileno a
lidem božím učiněno bylo.

Rodina zakládá se mančelstvím a rozšiřuje se sama v sobě
potřebou cizi pomoci; i jsou potom částky jeji: rodiče, dítky
a čeleď. Takto povstává v rodině črojí poměr vzájemný,
v němžto se nacházejí členové rodiny, ťrojí svazek, aby členové
v jednotu harmonickou byli a zůstávali spojeni: poměr mezi

*) Viz velmi poučné dílo: Geschichte der háuslichen Gesellschaft bei
allen alten und neuen Volkern oder Einfluss des Christenthums auf die Fa
milie. Von J. Gaume. Regensburg 1845. (3 díly.) Německý překlad z jazyka
francouzského. — Děllingrův spis Judenthum und Heidenthum.
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manželem a maněelkou, mezi rodiči a dítťkami, mezi pány a če
ledí. Zvrácení poměrů těchto a přervání něžných svazků spo
lečnosti domácí spůsobilo, že rodina pohanská jest učiněna
jevištěm rozkolu, nenávisti a svárů, jevištěm a oběti surové
libovůle, rozpoutané tělesnosti a žalostného otroctví tělesného
1 duchovního. —Pravdou a milostí Vykupitele světa objasněny
a posvěceny jsou také práva i povinnosti, kteréž vyplývají
z oněch poměrů všem údům rodiny a každému zvláště. Kato
lická cirkev pak, povolána jsouc, aby oblaževala všecka pokolení
pravdou a milosti Kristovou, jich posvěcovala a vykoupení
Kristovo na nich uskutečňovala: shledává důležitý úkol svůj
v posvěcování rodiny, aby tato dle přirozeného a positivného
řádu božského se zakládala, dle něho trvala, o svém úkolu pra
covala, znajíc poměry vzájemné a vyplývající odtud práva 1
povinnosti. Posvěcujic oněch svazků, kterýmiž rodina v jednu
společnost se váže, působi křesťanskénáboženství, aby svazkové
tito nikomu nebyli za pouta, ježto by ztrpčovala život a ztě
žovala dosahování vezdejšího a věčného cile, ale aby za blaho
dějnou pásku byli, kteráž mysli a duše spojuje v něžný svazek,
za mocnou podporu, jižto se život pozemský usnadňuje a tak
upravuje, aby cestou a prostředkem byl k životu nadpřiroze
nému, věčnému.

$ 121. Podstata i účel manželstva.

Na pravém či bludném názoru o podstatě a účelu man
želstva nejvice závisí stav rodiny a lidské společnosti, jeji
blaho a neštěsti. Smutný stav rodiny pohanské měl a posud
má svůj vlastní kořen v tom, že podstata i účel manželstva
nebyly poznány a uznány; toto zase má svou příčinu v tom,
že nebylo poznáno a uznáno, jaký jest člověka původ, jaká
důstojnost a jaké povolání. A protož i křesťanství přivedlo nej
prve člověka k poznání člověka a na tomto základě přikročilo
k nápravě rodiny skrze nápravu manželstva, kteréžv původ
nim, přirozeném rázu svém obnoveno a v obor nadpřirozený
postaveno jest.

Manželství jest svojí podstatou a svým účelem trvalé
spojení muže a ženy, obou svobodným svolením k místu při
vedené na ten cil a konec, aby rodinu založili, zplozeným po
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tomkům přiměřené cili člověka vychování dali a sobě navzájem
v důležitostech a přihodách lidského života na pomoc byli. —
V nadpřirozeném řádu svém jest manželství křesťanské svátost,
pro kterouž vyšší důstojnost nejen se neruší přirozená povaha
jeho, ale posvěcuje se a ušlechťuje.

Vedle přirozeného i nadpřirozeného rázu svého jest manžel
ství původu božského, uzavřenijeho jest čin náboženský, za jakýž
považováno bylo v každém věku a v každém národu, jehož kulturní
stav se povznesl nad čiré barbarství. A jen v tomto svém rázu
může manželství v pravdě býti a zůstati manželstvím a miti
na sobě ty známky podstatné, pro něžto jest základem lidské
společnosti a zárukou trvání jejiho. a) Skrze manželství zajisté
postupují sobě navzájem muž a žena výhradně právo na tělo
své kobcování pohlavnímu; ale ze své moci nikdo nemůže práva
toho jimému postoupiti, aby nezlehčil své důstojnosti lidské a
nesnížil se až k bezrozumému zvířeti. Jediné ve jménu božim
může se postoupení práva toho státi bez hřichu, poněvadž Bůh
postoupení tomu výhradnému a vzájemnému chce; tato jeho
vůle dosti zřejmě odtud vysvítá, že ustrojil lidskou přirozenosť
tak, aby jen při obapolném a řádném postoupení tomto mocný
pud pohlavní v náležitých mezích se uchoval, jichžto překro
čení má za nevyhnutelný následek mnohé zlořády, neřesti a
strasti, a kdyby zobecnělo, i zkázu člověčenstva by přivodilo.
db) A jako pro takové postoupení práva jest manželstvo čin
náboženský, tak i pro obapolnou láslku, na které poměr man
želský spočívá. Poměru tomu nepostačuje láska pouze přirozená,
kteráž jest proměnliva a pomijiva, jako přiroda sama. Aby tolik
mocna byla, že by obstála také v protivenstvich života a při
slabostech lidských, které společenskému životu mnohé trpkosti
a zkoušky připravuji: potřebuje láska přirozená se ušlechtiti,
proměniti se v duchovní lásku, vlásku plné odevzdanosti sebe,
sebezáporu, sebeodříkání. Tuto lásku pak jenom vyšší princip
může spůsobiti, princip náboženský; pouhá občanská smlouva
nic nemůže ku přirozené lásce přidati, ničím mnavyšší stupeň
ji povzněsti, na kterém by dostačovala k obtižím a strastem
života, na kterém by také mohla vítězně bojovati proti tě
Jesnosti.

Manželství tedy jest u vlastní své přirozené podstatě čin
náboženský, a ovšem jevi se tento ráz nejdokonaleji na man
želství křesťanském, jehož obraz jest tajemný svazek Ježiše
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Krista s cirkvi; vstupování v křesťanské manželství jest také
nadpřirozený úkon náboženský.

Přirozená podstata a přirozený účel manželstva samy již
odsuzují a za zločin proti přirozenosti lidské vyhlašují všelikou
theorii kommunistův a socialistův o zrušení manželstva. Avšak
1 pouze občanské (civilní) manželství odsouzeno jest přirozenou
podstatou a přirozeným účelem manželstva. Uzavření manžel
ského svazku jenom ve formě občanské smlouvy před auto
ritou civilní, z jejihož oboru přirozeným a positivným právem
božským vyloučeny jsou úkony náboženské nemůže býti platné
a dovolené manželství, poněvadž není úkon náboženský. A jinak,
nežli úkonem náboženszým, a tedy úkonem pouze přirozeným, ze
své moci vlastni, nemohou muž a žena postoupiti sobě navzájem
práva, jehož nemaji; a zakládajíce poměr manželský na pouze při
rozenou lásku, nemají také základu toho, na kterém by skutečné
a šťastné manželství státi mohlo. A protož církev katolická, ano
1 každá společnost náboženská pro důvody z práva přirozeného
plynoucí zavrhuje manželství pouze občanské a nikdy ho uznati
nemůže za manželství skutečné, dovolené a platné.

Jsouc po přirozeném a nadpřirozeném právu náboženský
úkon, jest manželství svojí podstatou nerozlučné a jest mono
gamie; kdyby se státi mohlo, že by manželství přestalo platiti
za úkon náboženský, bylo by zničeno vůbec manželství neroz
lučné a hnusná polygamie podryla by základy společnosti
lidské.

Nerozlučnosťmanželstva jest jeho známka tolik podstatná,
že bez ni nelze pravého manželství ani pomysliti. Neboťa) ne
mohou-li manželé z pouhé moci své postoupiti sobě vzájemného
práva na těla svá, nemohou práva toho zase odvolati. b) Kdyby
manželství bylo rozlučné, byl by člověk ve svém rodovém ži
votě roven zvířeti; rozlučné manželství zajisté jest dočasné
spoluobcování (cohabitatio), spočívá pouze na tělesné náklon
nosti, nemá duchovního a mravného základu, nemá vyšších
pohnutek mravných ani jaké pásky mravné, kterouž by v jed
notu se vázalo. c) Smutné následky, ježto by z manželstva roz
lučného nevyhnutelně pocházely, dokazují nerozlučnosti jeho
nade všecku pochybnosť. Rozlučné manželství zničilo by rodinu
ve vlastním kořenu jejím, poněvadž by řádný život rodinný,
v němž každý člen ku společnému cili přispívá, zcela nemožný
byl, když by zakladatelé rodiny každou chvíli mohli přetrh
nouti svazky, kterýmiž rodina v jednotu se viže; řádné vycho
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vání, ježto se dařiti může jen při svorném a trvalém spolu.
působení otce a matky, nijak nemohlo by se diti; lidská dů
stojnosť ženy popírá 1pošlapává se přímo manželstvím rozlučným,
poněvadž tuto jest žena jenom nástroj chtičů mužových a
otrokyně jeho.

Jako jest manželství v podstatě svojí nerozlučno, tak 1jest
monogamie, trvalé spojení jednoho muže s jednou ženou; neboť
ta vzájemná odevzdanosť,kteráž podstatně k manželství náleží,
jest jenom při monogamii možna, jakož i jen při této lze, aby
žena účastna byla přirozených práv manželky a matky. Poly
gamie jest nejhlubší ponížení ženského pohlaví, ano jest po
piráni jedné lidské důstojnosti obého pohlaví; onať dává jen
muži výhradné právo nad tělem ženy, této pak nedává ni
žádného práva, dělá z ní pouhou věc*).

Podstata i účel manželstva jsou také základ všeho půso
bení, kterým církev pracuje o posvěcování jeho. Které man
želství konkretné jeví na sobě podstatu tajemného svazku toho
a realisuje účel jeho, to nazývá se manželství šťastné, blažené.
Šťastná manželství zakládati a zachovávati jest jediný cil, jejž
na zřeteli má cirkev u všelikém působení svém, pokud k man
želstvi směřuje a toto za předmět svůj má.

Všeliké působení katolické cirkve a orgánů jejich s ohle
dem na manželství v tom se zavírá, aby toto bylo za svatou
věc poznáváno, aby křesťan, maje u veškerém způsobu svého
života vhodnou přípravu, svatě v manželství vstupoval, uzavřené
pak i svatě zachovával, aby se zamezovala manželství, o kte
rých předvidati lze, že nešťastna budou, aby porušené poměry
manželské a rodinné zase napraveny byly.

*) Encyklika Lva XIII. ze dne 10. února 1885 proti rozlučování man
želstva, spolu s výkladem církevní náuky o manželstvu. — Stěckl I. c. 517.
Sauzet, Réflexion sur le mariage civil et le mariage réligieux. Paris 1872.
Německý překlad Die Civilehe und die kirchliche Ehe, vyšel r. 1873 v Mo
huči. Toto dílo francouzského státníka zasluhuje obzvláště pozornosti mezi
četnými spisy apologetickými a polemickými o manželství. — Dr. Ant. Víšek,
Občanský sňatek na soudu práva a svědomí.



$ 122. Posvěcování svazku manželského.

I. Vzdálená připrava ke stavu manželskému.

1. Kdo k manželství povolán jest, může vstoupiti v man
želství šťastné, poznává-li je za svatou věc, po křesťansku
o něm smýšlí, cnosti a povinnosti stavu panického dle viry
křesťanské plní, po křesťansku o budoucím spolumanželu soudí,
vůbec křesťanské zásady o manželství netoliko zná, ale jimi se
v životě svém také spravuje. —Povinnost duchovních správců
pak nejprve jest u veřejném a soukromém vyučování svědomitě
dbati, aby osadnici nabývali poznání o tomto nad mnohé jiné
důležitém předmětu; rovně tak důležitá povinnost jest, aby
s veškerou horlivosti se vynasnažovali uchovati mládež oněch
poklések, poblouzení a neřesti, kterými se všecko štěstí a po
žehnání v budoucím stavu manželském podkopává. Duchovní
správa nejen poučuje o manželství, ale i k němu vychovává.

Poučování toto a vychovávání počíná se již u mládeže
školské; v katechetiském vyučování vykládá se o manželství
tak, aby ditky nejen o posvěcování jeho skrze Krista, o pod
statě a účelu jeho, ale také o tom vědomost měly, že stav
tento velmi obtižný jest, že jen dobrému křesťanu lze obtíže
tyto přemáhati a snášeti. Na křesťanských cvičeních podává se
duchovnímu správci nad jiné vhodná přiležitosť, aby o svatosti
stavu manželského jasně vyučoval a k srdcím shromážděných
mluvil, přidávaje k výkladům napomenuti a výstrahy otcovské
mladším i starším, manželům a svobodným, rodičům a dětem. Aby
se na kázaních častěji o manželství jednalo, k tomu i sama dů
ležitost jeho i některé perikopy nabizeji. Kázani tato jednou vice
k manželům se obracejí a k ostříhání jejich povinnosti, jindy zase
vice ku svobodným lidem a k podmínkám, bez kterých nelze
naditi se manželství šťastného; pokaždé se ovšem upravuje
kázaní tak, aby všem prospělo, nikomu na urážku nejsouo.
V dobách, kdy tělesnosť bezuzdá směleji a směleji hlavy po
zdvihuje a kdy duch materialismu víc a více mysli ovládá,
v mravích a obyčejích soukromého i veřejného života vévodí
a do zákonodárství státního vnikaje svatosť manželského
stavu popírá, přímo a nepřímo v lehkosť jej uvadi: nemůže se
pastýřské vyučování o manželství obejiti bez rázu apologeti
ckého, aby vyvracovány byly nebezpečné domněnky a zásady,
kterými se půda pro šťastné manželství vůbec podrývá, toto
samo pak až za věc obyčejným koupějím a prodajům vesměs
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rovnou snižuje. Nade všecko pak nejlépe hodí se vyučování po
stavech k tomu, aby lidé svobodní, jinochové a panny, o tom
důkladně poučení byli, čeho se vystřihati náleži těm, kdo
svévolně od sebe zapuditi nechtějí všeho štěstí a požehnání
v budoucím manželství svém. U všelikém vyučování tomto ne
pomíjí kněz hříchů proti čistotě, jakž kterému stavu ji ostřihati
sluší; ale mluvi o nich přece jen zřídka, velmi krátce, slovy
obecnými jenom se napovídá *). Určitěji a podrobněji o nich
mluviti dovoluje ovšem vyučování po stavech ; ale i tu nesluší
zapominati, že mluvi kněz a že mluví také před mnohými,
kterých srdce čisto jest a mysl stydliva. — Veliký úkol v po
učování o manželství a náležité k němu připravě připadá du
chovnímu ve Zpovědnici,jmenovitě když tu činiti má s dospělou.
mládeží a se snoubenci. Zpovědnici a vyučování po stavech
považovatl sluší za nejpřednější a nejvzácnější působiště du
chovního správce s ohledem na manželství; a poněvadž nábožná
bratrstva, spolky a jednoty nejlépe k tomu vedou, aby osadnici.
často svátosť pokání přijímali a lidé jednoho stavu ku zvlášt
nimu poučování se shromažďovali, — snadno se poznává, kterak
důležity pro šťastná budoucí manželstva jsou nábožné jednoty:
a bratrstva, zejména pak jednoty mládeneckéa panenské, jichžto
hlavní a poslední účel jest chrániti čistotu a pěstovati nábož
nosť, jakožto prostředek, bez něhož nelze, aby kdo čist byl a.
zůstal.

Jednoty mládenecké a panenské, skládaji-li se jenom ze
členů počestných a mravně zachovalých a dobře-li spravovány
jsou, působí velmi blahodějně. a) V nich zajisté nabývají mladí
lidé odvahy k pobožnému životu vidouce, že jich mnoho sjedno
ceno k témuž cili, kdežto jinak bojí se a ochabují, jest-li jim
pro nábožnosť a spořádaný život posměch a potupu snášeti.
b) Jimi se podporuje časté přijímání svátostí, jehož mládeži ještě
vice třeba jest, nežli dospělým. c) Tyto jednoty pěstuji a udržujé
bližší styk s duchovním správcem a mezi členy zakládají jakés
posvátné přátelství, kteréž kromě jiných způsobů také laskavým
napomináním a bratrským pokáráním chybujícího se jeví. Protož
i jsou mládenecké a panenské jednoty velmi přiměřená policie
mravní; jednotliví členovézajisté rychleji nežli duchovni správ
cové a rodičové znamenají každé nebezpečenství, v kterém
soudruzi jejich snad se nacházejí, a probuzen-li smysl pro česť:

*) Řím. Katech. č. 2. of. 33.
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a dobré jméno jednoty a vůbec pro mravnosť, zachraňuje leckdy
člen člena před pádem ještě v pravý čas. d) V jednotách pa
nenských obzvláště může sobě duchovní správce odchovaťipo
mocnice v péči o čistotu a okrasu kostela, pěstovatelky zvlášt
ních pobožnosti, ošetřovatelky opuštěných nemocných, vůbec
duše horlivé a pokorné, kteréž tichou činnosti svou působí
dobré, jehož by jinak těžko bylo dosici neb i nemožno.

Stanovy těchto jednot buďtež jednoduché a všem členům
přiměřeny. Nežádá se na členech, aby dokonalí byli; mnoho
zajisté již dosaženo, vystřihaji-li se hříchů těžkých a vzdalují
se přiležitostí nebezpečných, nedávají pohoršení, živi jsou po
křesťansku počestně. Zejména postačuje, aby stanovy ukládaly:
1. Modlitbu ranní a večerní s přídavkem tří Zdrávasů ke oti
neposkvrněného Početi a s prosbou: „Nejmilejší Matko, chraň
mne hříchu smrtelného“ ; 2. pilnou návštěvu kázaní a křesťan
ského cvičeni; 3. častou zpověď, pokud možná každý měsic;
4. oddělení obého pohlaví při schůzích a zábavách, svědomité
vystříhání se tovaryšstva zlého; 5. chrániti se pisní světských,
nebezpečné četby a nebezpečných zábav, ku kterýmž náležejí
tance a divadla.

Chtěl-li hy kdo vice žádati nad tyto vůbec potřebné věci,
snad by ani těchto nedosáhl; vice ukládati nebo povolovati
lze jednotlivcům ve zpovědnici dle schopnosti a dobré vůle
jejich.

Spravování jednot mládeneckých a panenských ovšem se
řídí pravidly o spravování bratrstev vůbec*). Častější shro
máždění spolková s krátkými promluvami duchovního ředitele
a schůze ku společné zábavě a četbě velmi dobře působí, aby
se budila i zachovala příchylnosť ku spolku.

Neprospivá, aby někdo ze členů měl vrchní správu jed
noty, poněvadž neni možná, aby sobě mezi spolučleny tolik
vážnosti dobyl, kolik jí třeba k udržení dobrého řádu, k pů

ve spolku panenském se za správy takové vyvinuje řevnivosť
a neúprosná přisnosť, která vede ku pohrdání jinými, k nela
skavému, až i přikrému posuzování.

Duchovní ředitelství ve spolku panenském náleži knězi
staršímu; při ředitelich mladých snadno se přihodí, že spolek
se rozbije pro marnivosť a ješitnou žarlivosť některých členů **).

*) Viz str. 260. sv. I.
**) Frassinetti l. c. díl I. kap. 9.
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II. Bližší připrava k manželství.

1. Kdo již ve stav manželský vstoupiti zamýšlí, tomu jest
křesťanskými zásadami se řiditi u volbě osoby, s kterou vejde
ve svazek trvalý, nerozlučný a svatý. Všecko štěstí stavu man
želského má svůj přirozený základ v osobnich vlastnostech.
Protož i třeba jest, aby volba byla svobodná, ani cizim vlivem
ani náruživostí obmezená a zaslepená. Cirkev katolická vždy
hlásá 1 zastává volbu svobodnou, poněvadž jenom v této se
může malézati obapolná příchylnosť, přirozený to základ bu
douci jednoty a jednomyslnosti. Tato přichylnosť obapolná za
jisté jest půda, na které vzrůsti může láska duchovní, křesťan
ská, láska úplné odevzdanosti sebe, láska schopná sebezáporu
a oběti.

Svobodné volby podle obapolné příchylnosti háji katolická
cirkev budoucím manželům proti všemu vnějšímu donucováni“),
ale také proti zaslepenosti budoucích manželů samých, ve
jménu božím velic, aby přichylnosťtato nebyla vedena tělesnosti,
ale vycházela ze cnostného a čistého srdce, řídila se rozumem
a náboženstvím.

V souhlasu s touto zásadou církevní zdržuje se kněz dů
sledně všeho vlivu přímého na volbu jistě osoby k manželství,
1 kdyby o radu byl žádán aneb o manželství osoby jemu při
buzné šlo. Ve případech takových podobně jako u vyučování
pastýřském vůbec předkládá jen pravidla, kterými se křesťanu
řiditi jest v záležitosti této, napominá ku šetření rady dobrých
rodičův a zrazuje z důvěrných známosti, jichž dlouhé trvání
předvidati lze. Jenom když osoba, stran kteréž o radu tázán
byl, k jinému vyznání náboženskému náleží, anebo vůbec po
vědoma jest za nevěřicí anebo za nemravnou, povinen jest du
chovní správce přímo zrazovati od manželského svazku, před
kládaje smutné následky, ježto z manželství takových obyčejně
pocházeji. — Domáhati se toho, aby svůdce pojal osobu sve
denou, dobře sluši duchovnímu správci, lze-li se naditi man
želství pokojného.

Nejhojnější zdrojové manželství nešťastných jsou: náklon
mosť pouze tělesná, žádosť vezdejšího statku a marné cti; oné
dávají se uchvátiti budoucí manželé sami, těmito pak bývají
k tomu přiváděni rodičové, že svobodné volbě synův a doer—

*) Viz mezi censurami nikomu nevyhraženými č. 6. a 1.
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svých překážejí také tu, kdež rozumného důvodu již není, pro
který by buďto brániti anebo přemlouvati měli. Veškerá du
chovní správa přičiňuje se vůbec, aby záhubným těm příčinám
nešťastných manželství odpor kladla, v jednotlivých pak pří
padech vynasnažuje se duchovni správce, aby zdravému rozumu
a hlasu viry zjednal dostatečnou platnosť u lidi, jichžto se týče.
Ač ovšem zřidka možno zameziti manželství, jemuž téměř na
jisto věštiti lze neštěstí, nicméně nezůstane otcovské působení
duchovního správce vždy anebo vůbec marno, pakli jen pro
výborné vlastnosti své požívá důvěry a vážnosti tolik, co jí
třeba, aby osadníkům platil za oťceduchovního.

2. Byl-li úmysl vejíti v manželství s určitou osobou, platně
vyjádřen, jest mezi budoucími manžely zásnuba (sponsalia). Zá
snubu (námluvy) považuje cirkev katolická za vážnou věc a
vedle toho náleží duchovnímu správci vůbec pečovati, napo
minati a k tomu, jakž nejlépe může, působiti, aby: a) 0 zá
snubě vážně smýšlel každý, kdož přistupuje k ni, vážně se
u příčině zásnuby zachoval a ji neuzaviral bez dostatečné svo
body anebo lehkomyslně v hostinci, tančirně anebo při schůzi
hříšné, ale jenom s vážnosti křesťanskou, po svědomitém uvá
žení a když byl radu viditelných zástupců božích, zejména ro
dičů vyslechl. 9) Aby zásnuby se vůbec dály ne tajně, ale ve
řejněu přítomnosti rodičů aneb aspoň dvou svědků počestných
ústně nebo písemně. Tajné a zcela soukromé sliby k budou
címu manželství jsou vnadidlo ďábelské, aby nevinnost byla
sváděna; jako se dávají lehkomyslně, tak 1 se ruší a poplraji,
a poněvadž těžko bývá provésti plný důkaz, že byly platně
dány, mívají za následek, že platně zavázaný dělá nové sliby
hříšně a třeba i neplatnou zásnubu novou, že vchází v,man
želství nedovolené, že z nich povstávají lži, pomluvy a tupeni,
nepřátelství a pohoršení rozmanitá *). c) Aby se neuzavíraly zá
snuby s podmínkou anebo bez dobré naděje, že manželství brzy
po nich následovati bude; zásnuby na dlouhý čas před man
želstvím učiněné vedou k nebezpečným dlouhým známostem,
k obcování nedovolenému, ku ztrátě dobré pověsti a k poru
Šení věrnosti zaslíbené. Kdo by bez dispense nemohli ve platné
manželství vstoupiti, nemohou také učiniti platné zásnuby.

Za ředidlo u posuzování mravného a právního citu lze
pokládati svědomitost a nesvědomitosť vwplnění závazků po

*) Conc. Prov. Prag. Tit. IV. op, 11. str. 157.
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vstalých ze zásnuby platné. Následkové platné zásnuby jsou:
neplatnost jiné zásnuby; závada manželstva s osobou jinou;
překážka platného manželství s osobou v 1. stupni příbuznou
(imped. publicae honestatis).

Duchovní správa jest povinna působiti dle možnosti, aby
hdé zásnubou vázaní věrně vyplnili danou přípověď. Takového
působení třeba jest tím více, čím lehčeji občanský zákon platné
zásnuby váží, lehkomyslnosti, mnohým křivdám a zločinnému
svůdnictví takto uzdu pouštěje. Rušiti zásnubu bez příčiny,
lehkomyslně, v náhlém hněvu, z prchlivé vášnivosti, jest ne
slušná i nedovolená věc, byti zrušení samo platno bylo; lehko
myslným uzavíráním a rušením zásnub děje se potupa svátosti
manželství, tato snižuje se vůbec a pozbývá mnoho ze své
vážnosti. Ale netoliko věrně, nýbrž také v určitý čas náleží
vše vyplniti, nebo co nejdříve lze, nebyl-li čas určitý ustano
ven; toho ispravedlnosť žádá i povinná opatrnosť, aby zásnuba
nevedla na cestu hříchu *).

ILI.Bezprostřední připrava ke stavu manželskému.

I. Po platné zásnubě jsou dva svobodní lidé snoubenci
(sponsi). Čas odtud až do skutečného uzavření manželstva jest
pravému křesťanu dobou přípravy bezprostřední a přímé, skrze
kterouž by se uspůsobil ku hodnému přijetí svátosti a k vážným
povinnostem, ježto vezme na sebe v témže okamžiku, kdy ve
řejně, před Bohem a církví dá svolení ku sňatku nerozlučnému
s určitou osobou. Úirkev nařizuje snoubencům a) bedlivě opa
trovati se, aby jejich vzájemný bližší poměr nebyl jim za podněť
a přiležitosť ke hříchu **). Pro zasnoubení své nejsou zákonem
čistoty panické vázáni méně, nežli prve byli a nežli každý
křesťan svobodného stavu vázán jest. Čím pak více zásnuba
již učiněná sbližuje dva lidi různého pohlavi, tím větší opatr
nosti třeba jest, aby čas za přípravu vyměřený nebyl jim snad
dobou, v které by štěsti budoucího sňatku svého sami podko
pali. Dávaje naučení snoubencům připomíná duchovní správce,
že mnohýmistrastmi ve stavu manželském trestá Bůh již na

*) Kterak se ruší neb rozlučují platné zásnuby a kterak jest se za
chovati duchovnímu správci, když mu přednešeny jsou žaloby pro nedodržení
slibu k budoucímu manželství daného, o tom církevnímu právu jednati náleží.

+) Berardi, De occasionariis II. str. 283.
Skočdopole, PastorálkaII. 99
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zemi všelikou nepravosť, kterou se provinili snoubenci proti
svatému manželstvi*). A třeba by časté a soukromé spolubytí
zasnoubených ani nevedlo ke hříchům tělesným, pochází z něho
přece to zlé, že oba sobě na vzájem ovšedňují a v nich mizí
aneb aspoň se oslabuje vzájemná vážnosť, bez kteréž nemá pevné
půdy ta láska křesťanská, ježto působi plnou odevzdanosť a
sebezapirání. Duchovní správce dbá podle možnosti horlivě,
aby snoubencům a jich rodičům nejen na mysl uváděl napo
menutí, rozkazy a zákonycírkve, ale také je ku věrnému jich
ostříhání vedl. Snoubencům nesluší před oddavkami spolu by
dleti v témž domě**) ani scházeti se za takových okolnosti času
a místa, v kterých se patrné hříchu nebezpečenství a blízká
k němu příležitost shledává. »b)Aby pak budoucí manželé ú
častni byli v hojné míře milosti svátosti této, povinni jsou vedle
napomenutí a rady církve za celý čas přípravný posvěcovati se
ustraněným životem, modlitbou***), přijímáním svátosti pokání a
oltářní. Obyčejně byla by všem snoubencům velmi prospěšna
generální. zpověď, mnohým nevyhnutelně potřebna $); takovou
pak bylo by vykonati ještě na delší čas před oddavkami, jakož
vůbec i to jest žádoucno, aby zpověď přede dnem oddavek ne
byla jediná za čas bližší jejich přípravy. Takto zajisté pfedešly
by se nesnáze a obtiže, kteréž nejednou povstávají v poslední
době před kopulaci pro nedostatečnou disposici některého ze
snoubenců, pro manželské překážky anebo jisté závazky, ježto
se až ve zpovědi objevily.

Zpověď snoubenců.

Zpověď snoubenců pokládá duchovní správce za dilo velmi
důležité, poněvadž tu mnoho působiti může, aby snoubenci
svatě vstoupili v manželství, přijímajíce tuto svátost hodně,
s úmyslem svatým a jako lidé jiní, obnovení a ke svědomitému
konání nových povinnosti, k životu rozhodně křesťanskému
odhodlaní. „Poučování snoubenců ve zpovědnici vztahuje se ne
toliko ke hříchům jejich, k povinnostem a závazkům ze hřichu
povstalým, ale obsahem svým také směřuje ku smýšlení, s kte

*) Tob. 6, 16. 17.
**) Conc. Trid. sess. XXIV. c. 1. de ref. Rit. Rom. de Sacram. matrim.

*b*) Tob, 3, 16. 18; 6, 22. ; 8, 4—10.
+) Conc. Prov. Prag. l. c. str. 158.
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rým manželství uzavírati náleží a ku povinnostem manželského
stavu. Pakli o těchto se jim uděluje na faře poučení zvláštního
téhož dne před oddavkami, když konají zpověď a přijímají vel.
svátost, může zpovědník přestávati na poučování krátkém, ježto
se jediné ke hříchům vztahuje a k věcem, o nichž kromě zpo
vědnice mluviti nelze.

K disposici snoubenců zvláště přihlížeti náleží, pakli mno
hými hříchy se provinili a jmenovitě ve hříšném návyku ně
jakém živi byli. Opouštění stavu svobodného, předůležitý krok
ma dráhu novou, nejistota budoucnosti, jistota mnohých obtíží
4 vážných povinnosti, — to vše vede na pohnutky, kterými
-dojmouti lze mysl a srdce kajicníků těchto. Mnohého vynasna
Žení o disposici třeba jest, ukázalo-li se ve zpovědnici, že snou
benci spolu tělesně hřešili a snad i po delší čas ve hříchu ta
kovém trvali. Vstoupením ve stav manželský přestávají sice
hřích svůj páchati, ale mnozí zůstali by jím poskvrněni pro
nedostatek disposice, kdyby zpovědník nepřivedl jich k živému
poznání viny a k opravdové lítosti. Vyznává-li některý ze
snoubenců hříchy proti 6. přikázaní, třeba jest tázati se ho,
-zhřešil-li s osobou od ženicha neb nevěsty rozdílnou a byla-li
"spoluvinná osoba v 1.aneb 2. stupni příbuzná s druhým snou
bencem (affinitas ex copula illicita). — Nejsou-li snoubenci do
"statečně disponováni a přičinění zpovědníka. o disposici jejich
neprospívá, ovšem nelze uděliti jim rozřešení snad pro tu při
činu, že by zahanbeni byli, když by ke sv. přijímání nešli,
anebo že by bez absoluce svátosť manželstva přijímali. Možné
anebo jisté zahanbení zajisté nemůže postačiti za důvod, aby
mnehodnému dáno bylo rozřešení; uzavírání manželstva bez
-absoluce aspoň o nic horší není, nežli uzavírání po absoluci
neplatné, kteráž kajicnikovi neprospívá a svědomí kněze hříchem
obtěžuje. — Pro zadrženou absoluci ovšem nemůže býti snou
benci odepřeno vysvědčení na prohlašném listu (pakli mu jej
farář vydává), že zpověď vykonal, aniž pro tuto příčinu nějaké
-obtíže stran oddavek činiti lze, poněvadž by to bylo porušení
„zpovědního tajemstvi.

Shledal-li se na snoubenci reserváťt,maji v některých die
«césich(viz str. 260.) zpovědnici plnou moc, aby rozřešili. Nemá-li
:zpovědník té moci, platí v tomto případě zásada o nepřímém
rozřešení(str. 261.), skládají-li snoubenci zpověď v čas oddavkám
již velmi blízký.
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Vstupuje-li katolík ve smíšené maněelstvi, k němuž nedo
sáhnul dispense, poněvadž nebylo dáno rukojemství o katoli
ckém vychování všech dítek, nemůže obdržeti rozřešení, zpo
vídá-li se před oddavkami; neboť jest zjevně neposlušen cirkve
a nechtěje se napomínání jejímu podrobiti, trvá ve hřichu svém.
zatvrzele. Podobně i sv. přijímání nelze uděliti mu, třeba by
ho veřejně žádal, poněvadž také hřích jeho veřejný jest. —
Měl-li by ale člověk ten později, když v manželství žije, pravou:
lítost nad prokázanou neposlušnosti svou a sliboval by opra
vdově, že vynasnaží se, aby sebe a ditky uchoval bludu a spolu
manžela svého k víře katolické nakloňoval, může ovšem roz
řešení obdržeti *).

Objevila-li se při zpovědi snoubenců překážka nebo závada,
pro kterou ve platné aneb dovolené manželství vstoupiti ne
mohou, řidí se zpovědník podobnými pravidly, jako při peni
tentech v neplatném manželstvu žijicich **),

1. Shledána-li u snoubence překážka neb závada veřejná:
(zřejmá), třeba jest vyložiti mu, že v zamýšlené manželství
vstoupiti nemůže a povinen jest bez odkladu faráři svému,
kromě zpovědi, vyjeviti překážku neb závadu. Nechtěl-li by se
podvoliti této své povinnosti, zadržuje se mu rozřešení. -—Toto.
pravidlo má svoji platnosť, nechat překážka či závada byla.
kajicnikovi povědoma nebo nepovědoma.

2. Objevila-li se ve zpovědi snoubence prominutelná pře
kážka či závada tajná, sluší rozeznávati, zdali kajicník má vě
domosť o ni anebo nemá. a) Nemá-li kajicnák vědomosti o tajné
překážce neb závadě, poučuje ho zpovědník o ní a jejích násled
cích, pakli lze naditi se, že poučení povede k cili t. j. že ka
jicnik faráři svému objeví ještě v čas překážku neb závadu,
Jest-li se obávati, že kajicník neuposlechne a manželství přece
uzavře, pomlčí zpovědník raději a sám o dispensi žádá; kajic-
nikovi jen ukládá, aby za určitý čas opět ku zpovědi přišel
pro důležitou příčinu, o kteréž potom se dozví. Byl-li kajicnik:
ostatně disponován, může rozřešení obdržeti.

*) Absolutio a censuris necessaria est omnibus catholicis, gui cořam:
ministro acatholico nuptias contraxerunt. S. Ing. C.29. srpna 1888. V censury
upadá, poněvadž ve sňatek takový vejíti jest „favor haeresi praestitus“ —
Dávají-li se potom ještě, obdrževše dispensi, kopulovati před farářem katoli
ckým, uděluje se katolické straně absolutio a censuris pro foro externo.

**) Viz str. 374. a sld.
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b) Má-li kajicnéák vědomosťo tajné překážce či závadě, vzbu
zuje ho zpovědník, aby ji faráři svému v čas oznámil. Jest-li
ale pochybno, že tak učiní, bude zpovědník sám o dispensi
žádati, aby neplatné nebo nedovolené manželství zamezil. Pro
středniotví zpovědníkova velice třeba jest, má-li tajná překážka
původ ve hříchu (na př. affinitas ex copula illicita); z takové
pošlo by kajicnikovi zahanbení, když by ji kromě zpovědi
oznámil, a protož i jest tu nebezpečenství, že by nechtěl
+oznámiti.

3. Co až posud (pod 1. a 2.) praveno, má platnosť, pakli
skutečné uzavření svazku manželského dosti vzdáleno jest aneb
odložiti se může, aby dispense prostřednictvím zpovědnika ještě
před oddavkami dosaženo býti mohlo*). Byla li však objevena
překážka nebo závada ve zpovědi krátce před oddavkami, těchto
pak bez pohoršení, necti a jiných škod nijak odložiti nelze:
třeba jest rozeznávati, vědí-li oba snoubenci o překážce, anebo
jenom jeden má o ni vědomost anebo žádný. a) Mají- oba
vědomosť,může jim zpovědník dáti rozřešení, slibují-li (ostatně
"disponováni jsouce) opravdu, že manželství své uzavrou jen
s podmínkou v myšlénkách připojenou, bude-li jim dána dis
pense, kteréž se nadějí; že úplně zdržeti se chtějí obcování
manželského, dokud by dispense nedosáhli skutečně; že každé
příležitosti ke hříchu svědomitě varovati se budou. b) Má-li jenom
jeden z mich vědomosť o překážce nebo závadě a nelze-li bez
necti, škody atd. uvědomiti o ni také druhého, slibuje tento
vědoucí sám, cožjinak oba; zpovědník uradil by se s kajicnikem
© zámince, za kterou by tento zdržeti mohl spolumanžela od
užívání práva manželského až do času obdržené dispense**).
Mohl-li by po oddavkách za svým obchodem anebo jinou zá
ležitostí na ten čas odejiti, byl by prostředek nejsnadnější;
nelze-li odejíti, bude snad záminka pobožnosti neb učiněného
slibu o dočasné zdrželivosti postačovati, aby druhý manžel
(nyní ještě snoubenec) na krátkou dobu spolumanželu svému
svobody přál; také toho prostředku leckdy užiti lze bude, že
manžel vědoucí odbývá žádost druhého ujišťováním obecným
© své nemožnosti, neříkaje, v čem by se zakládala. c) Neví
žádný ze snoubencův o překážce či závadě, dává se naučení,

*) „In causa urgentissima“ může biskup dispensovati ode všech pře“
kážek prominutelných. S. C. C. 19. dubna 1092.

*+) Srovn. str. 377. b)
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jen lze-li za jistou věc pokládati, že ochotni jsou oznámiti věc
faráři; jinak učiniti náleži totéž, co výše (str. 516. sub 2.)
praveno*).

Jde-li o tajnou překážku švakrovství z obcovánánedovoleného,
může v některých diecésich zpovědník, ač jest-li také řádný
farář (parochus proprius) snoubenců, dáti jim (anebo jednomu,
když jenom jeden ví o překážce) dispensi platnou pro obor“
svědomí; účinek této dispense jest, že novým těm manželům.
není třeba zdržovati se manželských práv až do času, kdy do
saženo bude dispense biskupské, za kterou se potom žádá. —
Právo k takovému (zatímnému) dispensování maji faráři ně
kterých diecésí také kromě zpovědi, a protož by zpovědník.
v takové diecési, když by sám nebyl farářem, na to naléhal,
aby sobě kajicník vyžádal dispense na svém faráři, ač ovšem
by ho přilišně k tomu nenutil, poněvadž tato překážka původ.
má ve hříchu. (Viz na str. 517. sub 2. b.)**).

8. Byla-li shledána překáčka mneprominutelná (imp. indis
pensabile), nakloňuje kněz kajicnika, aby od manželství zamý
šleného upustil; nechtěl-li by tento upřimě a pevně přislíbiti,
že tak učiní, nemohl by absoluce obdržeti. — Byla-li by to
závada nepromnutelná, která pochází z platné zásnuby (spon
salia valida), snažil by se zpovědník nakloniti kajicnika, aby
se řadně vyrovnal s osobou jemu zasnoubenou, pakli by tato,
nevědouc o jeho zamýšleném manželství, sama nemohla dobý
vati práva svého**“).

4. Žádal-li zpovědník sám o dispensi, děje se všecko po
dobně, jako v žádostech o dispensi pro kajicníky stavu man
želského +).

Dosažené dispense uděluje se snoubencům ve zpovědnici;.
pakli jenom jeden se zpovidal, uděluje se dispense tomuto a
plati oběma$+). Pakli zatím uzavřeli manželství pro nemožnosť

*) S. Alphon. 1. 6. n. 613. Berardi, De Consuetudinariis IT. str. 171.
+*) Za dispensi od této překážky žádati vlastně náleží u Poenitentiarie

římské ; biskupové však oprávněni jsou k dispensování „guando tamen omnia.
parata sunt ad nuptias.“ Právo k tomuto dispensování mají faráři diecése bu
dějovické; propůjčeno jim ho na základě reskriptu S. Poenitentiarie k bisk..
Eichstattskému od 6. května 1858. Viz věstník ord. buděj. r. 1858. č. 21.

*e) S, Alphon. I. 6. n. 615.
+) Viz str. 378. Formulář viz ve přípojku.

+1) Berardi, De occasionariis II. str. 169.
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odkladu jeho až do dispense, obnovují potom svolení své a
jejich manželství se konvaliduje *).

Zpověď snoubenců a přijetí vel. svátosti před oddavkami
náleži sice k disposici, ale nikoli není nevyhoutelná podminka,
bez které by katolik nemohl vstoupiti v manželství. Sněm tri
dentský **) ukládá snoubencům zpověď ve formě napomenutí a
nikoli ve formě rozkazu, řka: „Sacra synodus conjuges hortatur,
ut anteguam contrahant, vel saltem tridu ante matrimonil
consummationem sua peccata diligenter confiteantur et ad s. s.
Eucharistiae vacramentum pie accedant“. Podobně vyjádřila se
kongregace vykladačů sněmu tridentského 28. srpna 1852 ku
dotazu z Mohuče, ale s dodatkem, že vyjímají se případy ka
nonickým právem stanovené, ježto jsou tyto tři: Jde-li o hřiš
nika veřejného; odpirá-li zpověď, protože církví pohrdá; po
vstalo-li by pohoršení, že oddán byl někdo beze zpovědi. —
Poněvadž ale v našich krajinách výslovně přikázáno a také
všude obyčej dávný jest, aby snoubenci před oddavkami se
zpovídali, předkládá duchovní správce věc biskupovi, když
někdo ze snoubenců zpověď odpírá.

Biskup může z důvodů vážných (ex causa urgente) dáti
povolení k oddavkám, i když jeden ze snoubenců se zdráhá
přijmouti svátost pokání a oltářní. Za takový důvod vážný
lze bráti možnosť nebo jistotu, že jinak bude uzavřeno man
želství pouze občanské ***),

Zkoušení i poučení snoubenců (examen et instructio sponsorum).

Zkoušení snoubenců má za účel, aby se prokázalo, zdali
dostatečně vyučení jsou v náboženství a zdali nějaká překážka
neb závada obmýšlenému manželství jejich brání; poučení
vztahuje se ku svátosti stavu manželského a k povinnostem,
jaké v stavu tomto křesťan béře na sebe.

*) Srovn. str. 378.
+*) Sess. XXIV. de ref. matr. c. 1.

***) Srovn. Můller, Theol. mor. III. str. 142. a 144. — Vlastní příčina,
proč nepokládá se přijetí svátosti pokání a oltářní za nezbytnou podmínku
oddavek, ta jest, že manželství se nemůže s ohledem na „status gratiae“ na
roveň stavěti s ostatními svátostmi živých; jestiť také, a to nejprvněji, při
rozené zřízení boží, a s tohoto stanoviště není člověk pro nedostatek posv.
milosti neschopen k manželství. (Archiv fr Kirchenrecht 1888. V. sv. str. 245.
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1. Nežli se ohlášky počnou, ano nežli se zkoumá, zdali
zamýšlené manželství může podle zákonů cirkevních (a ob
čanských) platně a dovoleně uzavřeno býti: jsou ženich a ne
věsta povinni před farářem svým důkazu podati, že čelná učení
katolického náboženství dostatečně znaji. Na tento cil a konec
klade jim duchovní správce vlídně a shovívavě otázky zvláště
o pravdách každému potřebných; rovně náleží přesvědčiti se,
zdali snoubenec podstatné věci o svátosti pokání a oltářní
dostatečně zná. Neurčité a nesprávné odpovědi slouží duchov
nímu správci za podnět a přiležitost, aby nedostatečné vědo
mosti doplňoval, křivá poněti opravoval, temná objasňoval. Nelze
na každém jednostejných vědomosti žádati; ale komu zákla
dové viry (elementa fidei) dostatečně povědomy nejsou, ne
budiž k uzavření sňatku manželského připuštěn, dokud by se
sám lépe nenaučil aneb soukromi od duchovního správce po
učen nebyl*).

Neodpovidá-li někdo ze snoubenců k otázkám jemu kla
deným, nelze souditi hned na jisto, že neumělý jest; mnohdy
jen obyčejný způsob otázky školské ztěžuje odpověď, a vůbec
nebývá necvičenému snadno vyjádřiti slovem, čeho si jinak
dobře vědom jest.

Zkouška tato nabývá důležitosti a přispívá k tomu, aby
snoubenci svatě k manželství se hotovili a potom i je svatě
uzavřeli, pakli duchovní správce podle úmyslu církve a podle
odvěké praxe horlivých pastýřů hned po vykonané zkoušce
dává snoubencům otcovské, srdečně upřímné naučení a napome
nuti, kterak za celý ten čas, co ještě mezi touto chvili a od
davkami leží, jim sluší se zachovati. Přesvědčiv se tedy, zdali
snoubenci dostatečnou vědomost o základních pravdách víry
maji, klade ještě některou otázku o manželství, potom pak vy
kládá sám o podstatě a účelu této svátosti, o pohnutkách, kte
rými spravuje se křesťan u volbě manžela, o přípravě na tuto
svátost, o mravném a zbožném životě snoubenců křesťanských,
o nábožné a kajicné zpovědi v čase přípravném. Svoji řeč
zavírá srdečným přánir, aby jim Bůh dal ještě v tomto čase
poznati, zdali volba jejich podle svaté vůle jeho jest, a milosti
svou jich tolik posvětil, že by s čistým srdcem, s dětinnou
důvěrou a nábožnou myslí potom přistoupili k oltáři učinit

*) Conc. Prov. Prag. I. c. str. 157.
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"vzájemného slibu k manželství křesťanskému, v pravdě sva
tému *).

Poučení o povinnostech manželů, rodičů a hospodářů kře
"sťanských dává se podle dávného zvyku až poslední dny před
"oddavkami. Poučení toto jest velmi důležitý úkon správy du
chovní a proto i sluši, aby ho kněz nikdy neuděloval bez pří

"pravy svědomité, ku kteréž kromě důkladné znalosti obsahu
náleží takové vnitřní rozpoložení, v kterém by mluviti mohl
jako pravý otec duchovní, vážně, laskavě a upřímně, od
srdce k srdci. Také lidé jinak méně vážní, pokud jen mravný
"cit jejich není utlumen nevěrou, přistupují k manželství s mno
-hou opravdovosti, která otvírá srdce jejich posvátnému slovu
vice, nežli kdy jindy otevřeno bylo. Bude-li slovo pastýřské
obsahem, formou a přednáškou přiměřeno duchovnímu vzdě
lani, chápavosti, mravům, stavu a věku snoubenců, jistě u vá
-žném okamžiku tomto spůsobiti může vice dobrého, nežli by
v které jiné době života lidského spůsobiti mohlo.

S velikým prospěchem lze krok za krokem ukazovati na
"vzor křesťanských rodin, na svatou rodinu v Nazaretě; vplétá-li
-se nad to ještě výklad obřadů Kkopulačních,ježto symbolicky
zobrazuji podstatu této svátosti a čelné povinnosti manželů,
nabývá toto vyučování názornosti a zajímavosti, snadno se po
"chopuje, snáze paměti se vštěpuje a působí mocněji v srdce.

Obsahem svým děli se poučení snoubenců mnadvě části
jednajic: a) o stavu manželském, jeho původu, nerozlučnosti,
svatosti, účelu; b) o povinnostech manželů, rodičů, křesťanských
-spravovatelů rodiny a hospodářů. Povinnosti manželů vyklá
"daji se šiřeji nežli ostatní. a to dílem pro tu příčinu, že tyto
ihned jim nastávají a dilem i proto, že o nich u veřejném vy
'učování nelze tak jednati, jako samo sebou třeba jest a v tomto
vyučování soukromém státi se může **).

Cirkevní zákonové napomínají duchovní pastýře, aby
zkoušení a poučování snoubenců nijak neopomíjeli, na pouhém
vyšetřování o překážkách a závadách (snubní protokol) ne
přestávali. Od zkoušení a poučování nesmí se upouštěti při
"těch snoubencich, kteří dobře vycvičení jsou v náboženství
-anebo kteří pro svůj vyšší stav, pro svoji skutečnou neb do

*) Pěkné populární poučení o manželstvu obsahuje se v postile Leon.
Goffinea na 2. neděli po zjevení Páně. (Česky vydáno nákladem Dědictví sv.

„Jana Nep. r. 1875); podobně v Populární dogmatice od J. V. Jirsíka.
++) Viz S 123. o vzájemných poměrech a povinnostech v rodině.
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mnělou vzdělanost neradi se tomuto cirkevnimu nařízení pod-
robují. O kom vi duchovní správce aneb při zkoušce samé brzy:
té jistoty nabývá, že v náboženství dobře vyučen jest, při ta
kovém se nezdržuje výkladem o pravdách obecných a zkoušku.
jen krátce odbývá; za to však poučování o přípravě k man
želství a povinnostech manželských také dostatečně umělým
třeba jest, poněvadž je netoliko poučiti, ale také v nich dobré
úmysly vzbuditi náleži.

Obtíže, které se v této příčině naskytaji u lidi vzácněj
šich a vzdělanějších aneb za takové se pokládajicích, možno
jest překonati formou přiměřenou, aniž by třeba bylo ubližo
voti věci samé. Hned při prvni návštěvě, kterou ženich aneb.
jiný jeho jménem činí, aby se pozeptal stran zamýšleného
manželství, oznamuje duchovní správce, že podle cirkevnich
a občanských zákonů se vyšetřovati bude, zdali manželství toto
uzavřeno býti může; a nežli se vlastni toto vyšetřování počne,.
že povinen jest duchovní správce o svátosti stavu manželského
se snoubenci krátkou a důvěrou rozmluvu miti, ku kteréž sobě
žádá jejich návštěvy buďto téhož dne, kdy se bude diti vy
šetřování, anebo raději o den dřive; pakli by týž den volili,
nechat požádají svědků, aby o něco později po snoubencích na
faru přišli. Maje pak již oba snoubence (aneb jednoho, nená-
ležejí-li oba k téže osadě) před sebou, počíná duchovní správce
mluviti o svátosti manželství, kterou brzo přijmouti odhodláni
jsou, přechází ke svátostem vůbec a k jejich ustanoviteli Ježiši
Kristu *), Bohu Vykupiteli, potom k Bohu Stvořiteli, k tajem
ství nejsv. Trojice, k cirkvi od Krista založené a Duchem sv.
spravované. Vykladá též o blahodějných účincích křesťanské
viry pro jednotlivce a rodiny, o blahém pokoji ve svědomi
čistém, o potřebě zpovědi a jejim blahém ovoci, dobře-li byla
vykonána. V této důvěrné a vlídné rozmluvě, kterážjest nepřímé
poučování, naskytuje se duchovnímu správci vhodná příležitost,
aby snoubencům některé otázky položil a z jejich odpovědi se
přesvěděil, zdali dostatečné vědomosti maji. Když byl takto
prošel věci nejdůležitější, navracuje se konečně k manželství,
aby promluvil o přípravě k němu a s jakými úmysly sluší je
uzavirati.

*) Výborně hodí se tu krásný výklad římského katechismu v části II
Ot. 15. „Proč není svátostí počtem ani více ani méně?“
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Shledal-li by duchovní správce velikou nevědomost u lidí:
těchto, třeba jest mu dbáti, kterak by je vhodným způsobem
naklonil, aby nedostatečné vědomosti sami doplnili anebo se:
pro jejich doplnění ještě k několika rozmluvám dostavili.

Potkává-li se u lidi toho druhu Ssnaprostým odporem.
proti všelikému poučování, nezbývá než upustiti také od této
mírnější formy; nejsoutě dostatečné vědomosti náboženské ne-
zbytná podminka, aby člověk ve stav manželský vstoupiti
mohl.

Aby zkoušení a poučování každých snoubenců zvláště se
dálo, jest pro mnohé příčiny věc důležitá i zasluhuje, aby du
chovní správce nelitoval času, pakli jen vůbec vokdy má; jme
novitě poučování o manželských povinnostech, poněvadž tu
k celé povaze a posavádnímu životu snoubenců přihližeti ná
leži, nejužitečněji se diti může, dává-li se pokaždé jenom
dvěma lidem, kteří spolu v manželství vstupují *).

Není-li možno dáti snoubencům obšírnější naučení o man
želských povinnostech kromě zpovědi, třeba jest nevyhnutelně
jim aspoň ve zpovědi na srdce vložiti věci nejvice podstatné.

IV. Uzavření manželského sňatku. Kopulačni
matrika.

Úplný ritus, kterým se uzavření manželstva jakožto řádné:
přijimání svátosti dokonává, záleží ve dvou čelných úkonech,
ježto jsou: 1. Oddavky nebo kopulace; 2. slavné požehnání.
manželského sňatku.

1. Oddavky (celebratio matrimonii) jsou úkon, kterým.
snoubenci u přitomnosti aspoň dvou svědků dobrovolné svolení
k manželství dávají před farářem anebo jeho zástupcem, jenž
ve jménu cirkve (a státu) svolení to přijímá i stvrzuje. Kde
ustanovení sněmu trid. prohlášena jsou, tu nevyhnutelně třeba
jest ku platnosti manželstva, ahy farář i svědkové fysicky 1

*) O zkoušení a poučování snoubenců jednají spisy: Die christliche
Ehe und Heilmittel gegen unglůckliche Verbindungen. Von Dr. E. Berrisch.
Schaffhausen 1872. — Vollstándiger Unterricht ůúberdie Ehe fiir Brautper-
sonen und Eheleute. Von Andr. Gassner. Salzburg 1853. — Sv. Františka
Sal. Filothea; kniha 3. kap. 38. — Ordin. list diec. buděj. od r. 1861. č. 10.
— Pastoralunterricht ber die Ehe von F. Stapf. 6. Aufl. Frankfurt a. M.
1843. Myrtový věnec, od K. L. Řeháka, Stav manželský a příprava k němu,.
od V. Macka, obě v tisk. Cyrillo-Meth. r. 1890.
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mravně přítomni byli v tu dobu, když snoubenci vzájemné
svolení své vyjadřují.

Všemi zákony a obyčeji svými směřujíc ku posvěcení
sňatku manželského nařizuje cirkev, aby mezi oddavkami a
poslední ohláškou aspoň den uplynul, aby se bez důležité při

"činy ne jinde, nežli ve chrámu veřejném (anebo v kapli ve
řejné)*) za času ranního dály a ve spojení se mší svatou byly.
"Obecné církevní zákony o čase oddavek manželských takto
určuje provinciální sněm pražský **): „Ačkoli obecným zákonem
-cirkevním v zapovězený čas jen svatební veselí se zakazuje,
manželství ale v každé době uzavirati lze: nicméně, chtějíce
předejiti, aby se ku vlastnímu sňatku též obyčejné veseli ne
přidávalo a zákon cirkevní nebyl obcházen, obnovujeme rozkaz
synody pražské (r. 1605.), ustavičným zachováváním potvrzený,
přikazujice, aby prve zjednáno bylo biskupské povolení, bylo-li
pro důležitou příčinu třeba uzavříti manželství v zapovězený
čas. Vedle starobylého 1 chvalitebného zvyku této provincie
nebývá sňatků manželských také po tři dny před božím vstou
penim; poněvadž obyčej tento může lid naší péči poručený
vzbuzovati, aby v ty dny pilněji konal průvody a duchovní
skutky, žádáme, aby zachován byl. A poněvadž ve dny postu
a ujmy kromě adventu a postního času, jakž v této provincii
jsou předepsány, tytéž důvody pobožnosti a svaté kázně svou
platnost maji: chceme, aby tito dnové, kteréž obyčej vřadil
mezi zapovězené, také budoucně prázdni byli svatebního veselí,
rozkazujice, aby snoubenci, chtějí-li na ty dny pro důležitou
příčinu oddavky míti, od biskupa povolení žádali. Kdykoli
k oddavkám v zapovězený čas dispense řádná bude dána, dějte
-se tyto časně ráno, při uzavřených dveřích kostela, bez hluč
ného průvodu a bez požehnání snoubenců při mši; mše sama
budiž o slavnosti denní, jak rubrikami předepsána jest, bez
vložené modlitby za nové manžely“.

„Manželství uzaviráno budiž v čas dopolední, aby ke mši
svaté se připojovalo a snoubenci účastní býti mohli požehnání,
jehož se uděluje při mši, když tomu nebrání zákony liturgické.
Želejice toho, že se nalézají snoubenci, kteří pro zvýšení ne

*) Z příčin vážných může biskup dovoliti oddavky v kapli soukromé,
nabyla-li povolení ke mši; po oddavkách i mše za snoubence může se tu
sloužiti. (S. R. C. 31. srpna 1872.)

**) Tit. IV. cp. 11. str. 159.
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obyčejné slávy světské uzavirání manželstva od mešní oběti,
zdroje přebohatého na milosti a požehnání, odlučují v čas od
polední majice oddavky: ustanovujeme, aby povolení k od
davkám odpoledním, za kteréž u biskupa písemně žadati ná-
leži, velmi zřídka se dávalo a jen pro důležité příčiny, kterých.
pravdivost a závažnost faráři svědomitě zkoumejte; k povolení
tomu pak budiž připojována podmínka, aby snoubenci na den.
svých oddavek na mši svaté byli.

Kněz ku kopulaci oprávněný nebo delegovaný odivá se
v rochetu (neb albu) a bílou štolu (také kasulu, následuje-li
hned po kopulaci mše)*), a provázený posluhovačem kropenku
s kropáčem a rituál nesoucím, kráčí k oltáři, na němž dvě
svice hoří. Pokleknuv (aneb úkloniv se pouze, není-li tu velebné.
svátosti) prve, staví se na svrchním stupni uprostřed oltáře,
obrácen jsa ku snoubencům, kteří na dolním stupni klečí, ženich
po pravé straně nevěsty. Duchovní řeč, koná-li se za touto
přiležitosti, předchází oddavky. Tyto se počínají otazováním,
zdali oba svobodně v to manželství chtějí vstoupiti; potom
vyzývá je oddavatel, aby sobě rukou (pravých) podali a před
říkává jim svolení (consensus), jehož forma se v rituálu na
cházi. Když byli svoleni vyjádřili, klade na spojené pravice
jejich konec štoly, jejž do pravé ruky béře, pronášeje. zároveň,
nejprve latině a potom v jazyku snoubenců, slova: Auod Deus
conjunxit... Vedle rubriky rituálu vyzývá nyní shromážděné
ku společné modlitbě za nové manžely, obrací se k oltáři a
pokleknuv (aneb i stoje) modlí se hlasitě modlišbu Páně a po
zdravení andělské. — Až potud sahá první čásť obřadu odda
vaciho, jížto se označuje ze tří dobrých věcí manželstva: ne
rozlučný svazek (bonum vinculi s. sacramenti). Cásť druhá jest.
svěcení prstenu svatebního, kterým se naznačuje věrnost man
želská (bonum fidei). Světi-li se prsteny (nebo jenom jeden),
pokládají se na oltář a kněz k oltáři obrácený říká modlitbu
příslušnou z rituálu nad nimi a vodou svěcenou je pokropuje;
potom je odevzdává snoubencům, kteří si je obapolně nastrkují
na druhý prst levé ruky, provázeni jsouce žehnajícími slovy
kněze: In nomine Patris... Nemají-li snoubenci svatebních
prstenů, vynechává se tato čásť ritu a pokračuje se dále od Y
„Confirma hoc Deus“**). Třetí čásťritu oddavacího jsou nápovědí

*) S. R. C. 31. srpna 1809.
+) Užívá-li ovdovělý prstenu, který svěcen byl při manželství prvním,

nesvětí se podruhé (S. R. C. 27. srpna 18936.)
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a dopovědi se závěrečnou modlitbou, po kteréž následuje po
kropení snoubenců svěcenou vodou; slova i pokropení vyjadřují
prosbu o božské potvrzení, milosrdenství, pomoc, o božskou
ochranu svazku, jenž dle ustanovení božího jest uzavřen k roz
plození rodu lidského. Touto části naznačeno jest požehnání
potomstvem (bonum prolis)*).

Veškerý obřad tento se koná vždy jednostejně bez ohledu
mnato, zdali některý ze snoubenců byl ve stavu vdovském. Od
dávaji-li se několikeři snoubenci zároveň, děje se při každých
uzavření sňatku zvlášť dle rituálu až do formy: „Guod Deus
conjunxit...“ Ostatek plati všem společně**).

2. Od vlastnich oddavek rozdilno jest požehnání sňatku
manželského (benedictio nuptiarum). 'Timto se míní žehnací
modlitby, kteréž ve votivné mši za ženicha i nevěstu (pro
sponso et sponsa) obsaženy jsou a mezi mší následující po od
davkách se říkají na místě rubrikami ustanoveném. Z rubrik,
ježto se nalézají v rituálu římském, patrně vysvítá, že jest to
zvrácený pořádsk, vedle něhož na některých osadách mše svatá
a požehnání sňatku předchází vlastní oddavky.

A. Požehnání toho může se udělovati snoubencům jenom
za mše svaté; od obecného praviala toho neni výjimky, leč
jenom s.povolením apoštolské stolice.

V povaze některých dob církevního roku a v jistých okol
nostech osob zakládají se výjímky od druhého pravidla obecného,
že požehnání se uděluje po každých oddavkách, které jsou ve spo
Jjení se mší svatou.

Požehnání sňatku manželského neděje se ani při oddavkách
se mši spojených:

a) Vzapovězený čas, jak počítá se v církvi vůbec a v české
cirkevní provincii zvláště;

b) při mši sloužené před vystavenou velebnou svátostí;
c) při mši zádušní;
d) byla-li mevěstajiž prve jednou požehnání to obdržela***),

jako: jest-li vdova,byla-li v manželství neplatné vstoupila, nyní
pak buďto v nové manželství vstupuje nebo neplatné konvali
duje; ovšem ale uděluje se požehnání, pakli ho nevěsta při
prvním (platném anebo neplatném) manželství neobdržela ;

*) Rit. Rom. Ritus celebrandi matrimonii Sacramentum.
**) S. C. Ing. 1. září 1841.
***) Rit. Rom. de matr.
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e) uzavirá-li se smíšené manželství, třeba by dána byla
«dispense.

Nemůže-li se požehnání uděliti hned za mše po oddavkách,
na př. že tyto se ději v soukromém domě (na smrtelném loži)
neb odpoledne, nebo že jediná mše v tom chrámě jest zádušní
nebo před vystavenou velebnou svátosti, nebo že oddavky dějí
„se v Čas zapovězený, — náleži požehnání dáti a přijmouti po
"zději, ovšem jen za mše svaté; votivná mše za snoubence má
i vtomto případě svá privilegia, jako v den kopulace; podobně
1 ritus benedikce zůstává bez proměny *,.

Požehnání sňatku i po letech diíti se může, na př. bylo-li
-odepřeno pro smišené náboženství novomanželů, později pak
nekatolická strana do církve vstoupila.

Pro vážné příčiny lze opomenouti žehnání sňatku man
želského, jako na př. jsou-li snoubenci věku již velmi pokro
-čilého nebo jest-li nevěsta povědoma za osobu nezachovalou
(na př. že těhotna jest anebo za svobodna porodila), a žehná
ním by se vlidu pohoršení vzbudilo. Zákon církevní však ne
zapovídá požehnání toho, i když nevěsta jest nezachovalá **).
„Zdráhají-li se noví manželé požehnání toto přijmouti (při od
-davkách anebo později), nemůže jich farář nutiti***), ale po
'učováním o jeho užitečnosti hledí je nakloniti +).

K výkonu svatebního žehnání jediné farář snoubencův a
jeho kněží pomocní oprávněni jsou, jinému knězi třeba jest
"delegace farářovy, jako k samým oddavkám; žehnání může
také jiný kněz konati, nežli ten, který snoubence oddával.

Rituálové některých diecésí maji ještě zvláštní modlitby
Žžehnaci,které se buďto nad oběma snoubenci nebo toliko nad
nevěstou říkají; leckde také po jednotlivých osadách jsou
v obyčeji takové modlitby, ačkoli se v rituálu neobsahují.
O těchto všech plati pravidlo, že se konají buďto přede mší
nebo až po mši a že se jimi nesmí nahražovati žehnání vůbec
předepsané. — Obyčej některých duchovních správců, že buďto
před počátkem anebo na konec mše čítají epištolu a evangelium
formuláře votivného v jazyku obecném, dojista chvalitebný a
následování hodný jest.

*) 9. C. Inguis. 31. srpna 1881.
**) Nihil refert ad benedictionem, an mulier sit virgo vel corrupta. S.

ABR.C. 2. října 1598.
+) S, R. C. 1. září 1838.

+) „Moneat,“ di Rit. Bom.
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B. Zákonové o žehnání sňatku manželského jasně ukazují,
kterak velice toho církev žádá, aby noví manželé po svých od
davkach na mši svaté byli. Pro tuto přičinu také ustanovila.
zvláštní formulář mešní (missa pro sponso et sponsa) a po mších
rorátních nadala votivnou mši za nové manžely většími privi
leji, nežli ostatní votivné soukromé.

O mši svaté, kteráž po oddavkách následuje, plati pra
vidlo: Kdykoli žehnání sňatku manželského dovoleno jest a sku
tečně se koná, slouží se mše sv. podle formuláře votivného, nebo
se ku mši denná přidává kommemorace z onoho; nedovoluje-li se:
pak anebo se nekoná žehnání, ač by dovoleno bylo, neslouží se
následující mše podle formuláře votivného, ant se z něho béře:
kommemorace. Timto zákonem ale nijak neni zapovězeno appli
kovati za snoubence mši svatou, žádaji-li toho.

Sloužiti po oddavkách mši svatou dle formuláře pro sponso
et sponsa nedovoluje se kromě případů, kdy požehnání se za
povídá: a) v neděli, ve svátek zasvěcený a každý svátek dvojný
1. nebo 2 třídy; b) po celý oktáv zjevení Páně, na vigilu a.
po celý oktáv svatodušní, na poslední den oktávu božího Těla.

Jest-li na osadě pouze jeden kněz a nelze opatřiti jiného,
nedovoluje se votivná mše za snoubence také ještě v den Du
šiček, na sv. Marka a ve křížové dni (které v Čechách ik času
zapovězenému se počítají). — Připadá-li v kostele s jediným
knězem na den oddavek fund. mše zádušní a také mše za snoubence
jest dovolena, sluší této dáti přednosť, dílem proto, že by snou
benci nesnadno přišli do chrámu podruhé, aby požehnání při
jali, dílem i proto, že také votivná mše de sponso et sponsa.
může se applikovati za zemřelé, nežádají-li snoubenci appli
kace za sebe.

Konaji-li se oddavky na některý ze dnů vymezených a do
voleno-li jest požehnání sňatku manželského: slouží se mše
o slavnosti denní (podle direktáře) a přidává se kommemorace
z votivné mše za snoubence; kommemorace tato má svoje
misto až po všech direktářem ustanovených kollektách, a jest-li
kromě denní kollekty sama jediná, nezavírá se s touto spo
lečně *).

Poněvadž votivná mše svatební jest soukromá (privata),
řídí se v ritu svém obecnými pravidly o votivných soukro

mých **).

*) S. R. C. 15. června 1883.
+) Viz str. 75.; barva paramentů jest bílá.
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Mše následující po oddavkách slouži se podle formuláře
votivného pro sponso et sponsa, kdykoli jest dovolena, bez roz
dilu, zdali snoubenci applikace žádají a stipendium podali nebo
ne*) Pro důležité přičiny však může se podle jiného formuláře
sloužiti (podle direktáře neb obecného nařízení), i když by
snoubenci applikace za sebe žádali; takové příčiny jsou: že
kněz fundacemi zavázán jest ku sloužení nějaké votivné mše
bez určité applikace nebo že pro zvláštní slavnosť rozkázána
jest přiměřená mše **).

Applikovati za snoubence povinen jest kněz jenom, po
dáno-li mu stipendium; jinak applikuje na jaký koli úmysl, i
když slouži podle votivného formuláře pro sponso et sponsa.

Uděluje-li se požehnání několikerým novomanželům v týž
čas, může kněz mši svatební za všecky společně jenom s jejich
vědomím a svolením obětovati, ale nesmí většího stipendia žá
dati za tuto mši, nežli by dle obyčeje žádal od jediného člo
věka; ovšem pak dovoleno jest mu větší stipendium vzíti, dá
no-li mu z dobré vůle.

Novomanželé, jimžto se požehnání uděluje, zůstávají na
blizku oltáře. Po „Pater noster“ kleká celebrant a odstupuje
na stranu epištoly; stoje tu na nejvyšším stupni oltáře ak no
vomanželům klečicím obrácen říká z misálu, jejž někdo před
nim drži, dvě modlitby: „Propitiare Domine“ a „Deus, gul
potestate“, jakž nalézají se ve votivné mši za snoubence. Ří
kaje „Oremus“ a tyto modlitby, má ruce sepiaťé, a pronášeje
jméno Ježiš, ukloňuje se k velebné svátosti na oltáři položené.
Snoubenci kleči zatim ma dolním stupni oltáře nebo na kle
kátku před oltářem, ženich v pravo, nevěsta v levo. Když obě
modlitby dokonány jsou, navracuje se kněz k prostředku oltáře
a pokleknuv pokračuje ve mši; snoubenci odcházejí na předešlé
svoje misto.

Rubrika mše votivné zmiňuje se o sv. přijímání snou
benců hned po přijímání kněze; ač by toto pro mnohé příčiny
věc chvalitebná bylo, nicméně nepokládá se za přísný zákon.

Po „Benedicamus Domino“ nakloňuje celebrant hlavy ku
křiži (po „Ite missa est“ neobrací se již k oltáři) a postaviv

*) S. R. C. 23. Jun. 1853.
*F) Také v tom případě slouží se dle direktáře, když nežádají snoubenci

applikace za sebe, na osadě pak ustálen obyčej, nežehnati sňatku každého
(žehnání opomíjí se per desuetudinem).

Skočdopole, PastorálkaII. 34
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se na stranu epištoly říká nad novomanžely klečícími modlitbu
„Deus Abraham“ (bez „Oremus“) a pak je pokropuje, nižádných
slov nepronášeje; napotom říká modlitbu „Placeat“ jako jindy.

Rubrika ve votivné mši svatební praví též, aby kněz po
třetí modlitbě mluvil k novomanželům, jak jim ve stavu man
želském chovati se náleží; v našich krajinách plní se rozkaz
tento na den před oddavkami poučováním snoubenců ve zpo
vědnici nebo na faře.

Pakli několikeří snoubenci téhož dne oddáni byli, uděluje
se požehnání všem zároveň; v modlitbách žehnacich se nic
nerněni.

Koná-li se žehnání svazku manželského až za nějaký čas
po oddavkách, maji všecka liturgická pravidla o mši za snou
bence rovně tak platnosť, jako na den oddavek.

Slavení manželskéhojubilea (stříbrné, zlaté svatby) nižádným
ritem obecně církevním ani předepsáno ani upraveno neni.
České Manuale rituum předpisuje řád, kterým se uděluje po
žehnání manželům o této slavnosti. Význam všeho žehnání
vůbec a učení katolické o manželství samy na to ukazují, že
slavnosť tato na místě jest jenom, jsou-li manželé oba katoli
ckého náboženství a posavádní svůj život počestně a po kře
sťansku trávili.

3. Marika oddaných. Dle zákonů církevních *)povinen jest
duchovní správce zapisovatl uzavřená manželství ve knihu
zvláštní, zvanou Matrika oddaných (Liber matrimoniorum anebo
Liber copulatorum); kde však úřadní farské knihy také od
státu se uznávají za veřejné listiny důkazné, tu kromě cirkev
nich také ustanovení občanská jsou duchovnímu správci záko
nem, dle něhož v matriku oddaných zapisuje. O zápisu tom
platí ve státech rakouských nařízení: „Farář k oddavkám
oprávněný jest povinen uzavřené manželství spolu se všemi
okolnostmi, kteréž ku provedení důkazu potřebny neb užitečny
jsou, do matriky oddaných vlastnoručně zapsati. A. protož ná
leží, aby zřetelně udány byly: Křestné i rodné jméno, věk,
náboženství, obydlí a stav novomanželů ; zdali již prve v man
želství žili nebo ne; jméno, náboženství a stav rodičů jejich
a svědků; den oddavek; jméno kněze, který oddavky vykonal.
Pakli třeba bylo nějaké překážky, závady a obtíže prve od
kliditi, budiž v matrice naznačeno, kterým způsobem byly od

Du

+) Conc. Trid. Sess. XXIV. de reform. matr. c. 1. Rit. Rom. ad finem.
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klizeny“ *). O vyplňování jednotlivých rubrik třeba jest tato
bližší ustanovení pamatovati:

a) Oddávající kněz podpisuje se vlastnoručně jménem i dle
úřadu, jejž zastává. Pakli oddavky byly sice na osadě faráře
k zapisování povinného, ale vykonal je jiný kněz, nežli vlastní
farář ženichův anebo nevěstin (aneb ustanovený kněz pomocný),
podpisuje se tento v rubrice oddávajícího a k tomu dokládá,

kterak oprávněn byl k oddavkám“**); na př. N. N. s delegaci
vel. p. far. N. N. Byla-li o takovém oprávnění jiného kněze
Jistina jakás vydána, třeba jest v poznámce této se k ní od
volati a ji potom ve farní registratuře uložiti ***).

Uzavřeno-li smišené manželství za nečinné přítomnosti fa
rářovy (assistentia passiva), nevyplňuje se rubrika oddávajíciho ;
farář (aneb jeho zástupce) podpisuje se jenom jako svědek
v rubrice „Poznamenání“ takto: „Neučinivše smlouvy o katoli
ckém vychování budoucích dětí, vyjádřili tito snoubenci oba
polné svolení k manželství přede mnou N. N. a svědky prve
psaným:i.“ — Vydává-li se o takovém manželství kopulační list,
praví se v něm „za přitomnosti N. N. faráře v N. a dvou
svědků N. N.“

bd)Neni-li některý z rodičů mevěstiných mebo žemichových
na živu, poznamenává se to při jménu jejich; určitě zapisovatl
matky snoubenců dle rodného jména důležito jest pro manžel
ské překážky nejen u snoubencův, ale také někdy u ditek
jejich.

Při takových rodných jménech, která v bydlišti snoubenců
mnoha lidem vlastní jsou, naznačuje se ještě také jméno,

Jimžto se novomanželé od jiných soujmenovců určitěji roze
znávají („vulgo“).

Byla-li nevěsta %ž prve provdána, zapisuje se hned pokřestnímjménětakézavdovupo.| (jméno,stavaobydlí
zemřelého muže) a pak následují jména rodičů jejich.

Jest-li ženich stavu vojenského, zasnamenává se určitě
jméno a číslo pluku či sboru, ke kterému náleží.

+) Instr. pro judiciis eccles. imp. austr. S 76.
**) Obč. zákonník rak. $ 81. a 82.

++) Dána-li delegace písemně, opatřiti jest ji kolkem 50 kr. Pro uva
rování možných nesnází dobře jest dávati delegaci „cum potestate sub
delegandi.“
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c) V rubrice svědků se podpisují svědkové vlastnoručně
křestným i rodným jménem, jakého stavu jsou a jakého ná
boženství*).

d) V rubrice „Poznamenáni“ naznačují se dnové prohlášek
a všeliké listiny, kterými se buďto zjistily určité okolnosti
anebo překážky odklizeny byly. K takovým náležejí: List:
křestní aneb dispense od něho, úmrtní list předešlého manžela
(manželky) anebo úřadní prohlášení za mrtvého, soudní výrok.
o neplatnosti předešlého manželství, list ohlašný, dispense od
zákonných prohlášek (byla-li dána dispense ode všech ohlášek, při
sežné vyjadření snoubenců, že jim nižádná překážka povědoma.
neni), povolení dané osobám vojenským anebo jiným, kteréž
podle občanských zákonů potřebuji povolení úřadního atd. Po
naznačení všech listin naznačuje se tu také, kde uloženy jsou
v registratuře **).

Jsou-li ženich anebo nevěsta (aneb oba) neplnoleti, pod
pisuje se otec v rubrice „Poznamenáni“ anebo přes šířku ma
triky a po něm podpisuji se dva svědci; za úvod k podpisům
kladou se do matriky slova: „Otec nezletil) nevěsty (ženicha)
svoluje k tomuto manželství vlastním a dvou svědků podpisem.“
Není-li otec na živu, odvolává se kopulační matrika na vrchno
poručenské povolení.

Nemůže-li otec přijiti na faru, dává přivolení pisemné,
podpisem dvou svědků potvrzené. To postačuje, bydlí-li otec
na osadě a jest duchovnímu správci povědom. Jinak třeba jest,
aby jeho přivolení vidimováno či legalisováno bylo od okr.

*) Za svědka může býti též osoba ženská. Vedle výn. min. 3. ledna.
1881. č. 10.211. třeba jest, aby svědek aspoň dvacetiletý byl.

**) Akta kopulační (snubní protokol a přílohy k-němu) chovají se vre
oistratuře té fary, jejíž farář oddával, ač-li jest vlastním farářem (parochus
proprius) aspoň jednoho ze snoubenců; kopulováno-lí na cizí osadě mocí de
légovanou, náležejí akta faráři delegujícímu. — Dle vynes. minist. 25. března.
1860 náleží křížem přetrhnouti kolky na jednotlivých listinách. Zapůjčovati
k užívání na úřadech některé z listin těch nezakazují obecná ustanovení zá
konná (místodržitelství moravské zakázalo výnosem ze dne 22. září 1886 za
půjčování originálů a jen vydání opisů povoluje.) — Podobná ustanovení
platí př? manželstvích vojenských; Kkopuloval-li kněz vojenský, zůstávají akta.
při duchovní správě vojenské; náleží-li jeden ze snoubenců k vojenské a jeden.
k civilní správě duchovní, chová akta ten, kdo oddával. Vydati z kopulačních
akt na přijímací list oběma snoubencům křestní jejich listy výslovně se dovo
luje (Normal-Verordnungsblatt fůr das k. k. Heer 1887. St. 23.), i když byl
kopuloval civilní kněz. (Výklad místodrž. morav. 2. ledna 1891. č. 32.958.)
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hejtmanství neb okr. soudu nebc. k. notáře, ve případech na
léhavých aspoňod faráře osady, na které otec bydli.

Byla-li od snoubenců smíšeného manželství učina smlouva
o náboženství budoucích dětí jejich, naznačuje se také písemná
tato smlouva a kde v registratuře uložena jest.

Zápis oddavek na cizí osadě vykonaných. Budou-li snou
benci oddáni na osadě cizi, ku které ani ženich ani nevěsta
nenáležeji, a od kněze, který jejich vlastním farářem neni, za
znamenává se jméno kněze k oddavkám zmocněného a misto
budoucích oddavek do matriční rubriky „Poznamenáni“ hned
v tu dobu, když oprávněný k oddavkám farář vydává listinu,
v kteréž uvádi jménem toho kněze, jenž bude zástupcem jeho
při oddavkách. Když pak se oddavky skuteéně vykonaly, za
pisuji se, s číslem řadovým v kopulační matriku té osady, na
které manželství uzavřeno jest; v rubrice „Poznamenáni“
udává se, od kterého faráře dáno bylo písemné plnomocenství
a kde se tato listina v registratuře nacházi. Mimo to jest po
vinen ve lhůtě osmi dnů poslati fáráři oddaných snoubenců
duplikat celého zápisu o manželství uzavřeném ; tento pak do

Pplňuje předešlý svůj záznam, odvolávaje se k listině této, a za
pisuje oddavky bez čisla řadového, rubrik: „oddav. kněz“ a
„svědkové“ prázdných nechávaje *). Akta zůstávají u faráře
delegujíciho.

Žádá-li rakouský občan, aby manželství jeho, kteréž v ci
-zině uzavřel, :zanešeno bylo do matriky té osady, kdež nyní
svoje obydlí má, vznáší farář ve jménu osadníka pisemnou
žádost o tuto věc k biskupovi, přikládá k této žádosti všecky
důkazy o manželství uzavřeném a očekává dalších rozkazů,
podle kterých i potom se zachová ““).

Pakli snoubenci různého náboženství uzavřeli manželství
postupně před duchovními správct obou vyznání, zapisuje man
želství jejich s čislem řadovým jenom ten, který oddával dříve ;
ten také jest oprávněn vydati kopulační list a jiné výkazy
úřední. Druhý duchovni správce zapisuje bez řadového čísla,
spolu také zaznamenávaje, kde první oddavky byly. Podobně
„děje se, bylo-li manželství původně pouze občanské proměněno
„v řádné manželství, křesťanské. — Vydává-li duchovní správce;

*) Instr. pro judic. ecel. $ 77. Vynes. minist. kultu 6. srpna 1882. č
"16.258. (Ordin. list buděj. r. 1882. č. 22.)

**) Ibid. S 78.
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který až podruhé oddával, nějaké písemné. dosvědčení o tomto
manželství, jmenuje i duchovní správu neb politický úřad, kde
manželství poprve uzavřeno bylo“).

S 123. Posvěcování svazků rodinných.

I. Vzájemné poměry a povinnosti v rodině.
(Předmět pastýřského poučení snoubenců.)

Manželstvím od Boha zřízeným založená a takto ve
svém počátku posvěcená rodina povinna jest ustavičným po
svěcováním sebe samě plniti svůj přirozený úkol ke cti boží
a býti každému členu svému pomocna k dosažení nadpřiroze
něho, věčného cile. Posvěcuje pak rodina sama sebe, oslavuje
Boha, řeši úkol svůj, prospívá vezdejšímu 1 budoucímu blahu
jednotlivých členů svých a zároveň blahu osady a obce, státu,
cirkve a člověčenstva, pakli její zakladatelé, muž a žena, a po
dobně i každý člen rodiny ochotně uznává za božské zřízené
vzájemné poměry, ježto mezi členy rodiny vládnou, a toto uznů
vání své 1 skutkem osvědčuje, těch práv šetře, která ostatním
členům z poměrů těchto vyplývají, a tyto povinnosti plně,
kteréž jemu těmito poměry uloženy jsou.

Vzájemný poměr všech členů rodiny má pevnou ale i je
dinou půdu ve pravdě o jednostejné přirozenosti a osobní svo
bodě lidské, v autoritě Bohem ustanovené a oprávněné. Při
rozený tento základ všech vzájemných poměrů v rodině a všech
odtud vyplývajících práv i povinností upevňuje, ušlechťuje a.
posvěcuje se láskou, která z víry pochází; touto zajisté spojují
se všichni členové na vzájem v Bohu a pro Boha, ve spojení
takovém pak jest 1 bezpečné rukojemství, že u každého zvláště
a všech společně bude shoda v poznání poměrů, práv i po
vinnosti a v jednání podle nich, čili onen křesťanskýpokoj, za
jehož trváním prospivá rodina ku chvále boží a ku blahu člo
věka, podobně jako za pravidelných poměrů mezi vláhou, svět
lem a teplem ve přírodě prospívá osení a všeliké štípení, moc
nosť a dobrotivosť boží hlásajíc a člověčenstvu dary Otce ne
beského podávajic **).

*) Vynes. min. vn. zál. 14. října 1882. č. 10.531. Borový, Sloh, str. 194.
**) Srovn. sv. Augustina spis O městé božím, Km. 19. kap. 14—17.
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I. Vzájemný poměr manželů má, kromě základů společ
ných všem členům rodiny, ještě svůj osobitý základ v rozdilné
povaze, v rozdilném přirozeném povolání obého pohlaví a v nad
přirozené posvátnosti křesťanského manželství. Odtud vyplývají
povinnosti trojí a sice: povinnosti oběma společné a jednostejně
závazné, zvláštní povinnosti muže a zvláštní povinnosti ženy.

Všecky povinnosti manželů jsou jen osvědčování a sku
tečné konání jistých cnosti, ježto s ponětím o manželstvu tolik
bytně souvisi, že toto seod vlastní své podstaty odchyluje v té
miře, v kteréž se manželům cnosti těch nedostává. Osvědčo
vání, skutečné vykonávání těchto cnosti jest tedy povinnosť
manželů a tito jsou k němu zavázáni, protože jenom takto
lze, aby uskutečnil se účel, pro kterýž manželství jest ustano
veno.

1. Nejpřednější cnosť obou manželů jest láska obapolná,
tato pak nikol pouze. přirozená a tělesná. ale láska duchovni,
jejiž nejvlastnější podstata jest vážnosť důstojnosti lidské i kře
sťanské, vážnost pro dobré duchovní vlastnosti člověka milo
vaného. A poněvadž láska jest nejpřednější, podstatná cnosť a
vlastnosť pravého manželství, jest 1 nejpřednější obapolná po
vinnosť manželů tuto lásku zachovávali a rozmáhati ustavičně,
ochotně to všecko činiti, čim tato láska prospivá trpělivě a se
zapřením sebe toho všeho se vystřihati, čim by ochabovala.
Účel i blaho rodiny nezbytně veli, aby láska mezi mužem a
ženou byla vznešenější a čistější, nežli mezi ostatními členy
rodiny, protože muž a žena, jsouce zakladatelé rodiny a střed
jeji, jenom ze svoji vzájemné lásky čerpají lásku k ostatním
členům rodiny, těmto pak všechněm jest láska manželů jako
za pochodeň, která jiskru přirozené lásky jejich roznititi, ušlech
tuti, za lasku křesťanskou a duchovní vzdělati může.

Poněvadž pravé lásky podstata jest vážnosťk osobě milo
vané, třeba jest, a) aby každý manžel pilen byl cnosťtikřesťam
ských a v celém životě svém tak se zachoval, že by vážnosti
u manžela druhého nejen nepozbyl, ale ji sobě vic a vice zaslu
hoval. Že však jeden každý člověk má svoje chyby a slabosti,
kterými snadno může jiným lidem ovšedněti: velí láska man
želům, b) aby každý z nich sebe samého přemáhal, druhého

(Český překlad od Frant. Lad. Čelakovského, v Praze 1829.) — Velmi krásně
jedná o poměrech a povinnostech členů rodiny Tóma ze Stítného ve spisu :
Knížky šestery o obecných věcech křesťanských.
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chyby trpělivě snášel, každý sám sebe a každý druhého navzájem
napravoval v křesťanské mirnosti, svornosť a pokoj za nejpřed
nější statek domácí pokládaje a nejedněmi obětmi ho chráně
1 zachovávaje*“).

Největší nepřitelkyně pokoje a svornosti mezi manžely jest
svéhlavosťu neústupnosť, která v hrdosti a domýšlivosti se za
kládá, všecko po svém provésti, ve všem za pravdu míti a po
slední slovo podržeti chce. Pokoj a svornosť manželů často se
podkopává zlým jazykem nadymačů a pomluvačů, a protož ná
leží manželům na pozoru se miti, aby vzájemná důvěra i váž
nosť jejich neustoupila lehkověrnosti, když lidská zloba nebo
lehkomyslnosť podezřívá anebo snižuje manžela jednoho před
druhým.

Svornosť a pokoj jsou mejen ovoce pravé lásky, ale také
ochrana %obrama jeji; dokud zachovány jsou, dotud i skutečné
chyby jednoho neobjevují se druhému za velmi ošklivé, nesne
sitelné. Když ale sváry a různice zjevné již povstaly, tu i malé
chyby a poklésky na přisnější váhu se berou, každá strana
zvětšuje sobě na mysli chybu strany druhé, aby sama sebe
vice omluvila a to svědectví sobě dáti mohla, že strana druhá
sama jediná -zavinila všecko. I vede takové ospravedlňování
sebe samého aži k tomu, že nalézá manžel na manželu chyby
a necnosti, kterých tento ani nemá; srdce jeho se odvrací ča
sem vic a vice, až konečně na celo se odvrátil. A pro tuto ne
bezpečnosť různic a svárů nemohou manželé přes miru opatrní
býti, aby se chránili rozepři, hádek a sporů.

V podstatě svazku manželského a v pravé lásce manžel
ské, kteráž obětava jést, zakládá se 1 vzájemná důvěra mezi
manžely, jednomyslná péče a práce o společný úkol, »společné
vlastnictví, rovné účastenství v osudech dobrých %zlých, vzájemná
pomoc i podpora v důležitostech a potřebách tělesných i du
chovniích. Mezi věrnými a láskou také duchovně spojenými
manžely neni tajnosti ani sobecké snahy a žádosti na ujmu
spolumanžela, ani oddělování ani rozměřování, co by jednoho
bylo a co druhého, ani výčitek, že jeden z nich obohacen jest
druhým anebo z jeho práce výživu béře, ani osvobozování sebe
jakýchkoli břemen a skládání jich na spolumanžela ; není ne
bezpečenství, v kteráž by se jeden za druhého vydati ochoten
nebyl, ani bídy tolik veliké, jížto by jeden s druhým věrně

*) Přísl. 15, 1.; 17, 1. 25, 15; I. Kor. 13, 4—1.



BIT

sdileti, ani nemoci tak ošklivé, v níž by trpicimu spolumanželu
pomáhati nechtěl, ani jakékoli jiné strasti a nehody, v kteréž by
spolu s nim netruchlil, jemu polehčiti, jeho potěšiti 'a posilniti
slovem a skutkem podle nejlepši možnosti své se nevynasnažil.

Z pravé lásky pochází, v ni podstatně obsažena jest man
želská věrnosť, kterouž cnostní manželé svědomitě zachovávají,
jakož byli před Bohem soběna vzájem přislíbili. Zachovávajíce
věrnost bdi opatrně nad myšlénkami, žádostmi, zraky a řečmi
svými; pamatujíť, že hřích cizoložstva se páše již 1 dobrovol
nou žádosti vniternou a že vydává se v nebezpečenství jeho
manžel, kterýž nad křesťanskou slušnost svobodně sobě počíná
v zacházení s jinými osobami druhého pohlaví. Na každého
manžela křesťanského sluší, aby zábav a kratochvili jen spo
lečně s druhým požíval, bližších známosti s osobami druhého
pohlavi nejen nehledal, nýbrž ive chování svém tolik opatrný
a šetrný byl, že by spolumanželu svému nedal podnětu k po
dezřivé žárlivosti, která jako zhoubný požár tráví domácí mír
a štěstl v rodině. A pakli již pouhé zdání anebo stín nevěr
nosti velmi nebezpečný a záhubny jsou pokoji a štěstí manžel
skému: jest nevěrnosť sama hřích ohavný a záhubný, za kte
rým v patách kráčeji různice a sváry, hanba a potupa. Křivda,
kterou nevěrný manžel činí spolumanželu svému, jest téměř
nenapravitelna, bolest jeho srdce obyčejně nikdy se již nezhoji
a třeba by křesťanská statečnost odpustila vinnému, zapome
nouti sotva kdy může; na mistě lásky jenom bolestná resignace
pomáhá nésti břemeno svazku zlehčeného. A kde snad by
jeden z manželů nebyl v nejhlubších útrobách srdce svého bo
lestně poraněn nevěrností druhého, anebo kde by obě strany
nepravosti touto vinny byly — tu již není svazku rozum
ných tvorů, neui půdy, na které by rodina stála, zdárné po
tomstvo odchovati možno bylo.

K manželské lásce, ač jest-li pravá, druži se manželská
čistota, jejiž podstata v tom záleží, aby manželé práv svých
užívali počestným způsobem *), vědouce a v bázni boži pama
tujice, že by se manželství zlehčovalo a hrubě porušovalo,
když by tělesnosť byla všeliké uzdy sproštěna, z vlády rozumu
věrou osviceného vybavena. Manželé, kteří by stydlivosť od
ložili a všecko za dovolené pokládali, k čemu nekrocená těles
nosť pudi, pozbývají vzájemné vážnosti, pakli ji ještě něco

*) Tob. 8, 9.
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přinesly s sebou ze stavu svobodného; a se ztrátou vážnosti a
ostýchavosti ztratili také nejvlastnější základ křesťanské lásky
manželské, nemají té sily, kteréž ku shovívání s nedostatky a
chybami jednoho i druhého třeba jest, nemají té mravné
opravdovosti, kteráž by k napravování jednoho druhým a
vůbec k vážným stránkám úkolu manželského dostačovala, ne
mají ani té něžnosti, která by shovivati uměla chybám dru
hého pro zachování pokoje a svornosti. — Při poučování snou
bencův o jejich nastávajících povinnostech lépe jest o tomto
předmětu čísti, nežli přednášeti; takto zajisté ušetři kněz roz
paků nemilých sobě 1 snoubencům.

2. Osvědčování a konání společných cností těchto jeví se
u muže i ženy rozdilně podle rozdilné povahy a rozdílného
přirozeného povolání obou manželů. Odtud vyplývají zvláštní
cnosti, vlastnosti a povinnosti muže s jedné, ženy s druhé strany.

Také ve společnosti manželské jest autorita, kteráž na
autoritě boži spoléhá, v ní svůj základ a své oprávnění má.
Držitel autority v jednotě manželské jest podle řádu přiroze
ného i nadpřirozeného muž; ale jsa držitel moci přenešené a
k určitému cili dané, uživá své autority, ne aby sebe povyšoval
a své chuti bezohledně hověl, nýbrž jen k účelům společnosti
manželské, k rozmáhání dobra i blaha společného. A proto
muž křesťanský miluje manželku svou*, uznává ji za bytosť
k osobni svobodě určenou, za spoludědičku jedné milosti boží a
jednoho života věčného, za pomocníci, kterouž mu dal Bůh,
aby v nerozlučné jednotě této snáze přemáhal všecky obtiže
pozemského života, oběma pak aby tato jednota i toto všech
příhod i osudů společenství byly za podnět ku horlivějšímu
plnění všech povinností k Bohu a zvláště k vytrvalosti na
modlitbách. — Pokládaje svoji manželku za bytosť sobě rovnou,
jest křesťanský muž manželce své hlavou **), ale nikoli pánem
a rozkazovatelem; nevládne společným statkem samovolně, ne
rozhoduje sám o cestách i prostředcích ku společnému cili vo
lených, ale ve všech věcech takových rady manželčiny hledá,
ji uvažuje a nikoli sobě za nečesť nepokládá, aby svoje mínění
opravil, svoje úmysly změnil, když bez předpojatosti a hrdosti
zkoumaje v radě manželčině doplnění svého nedostatku shle

*) Ef. 5, 25. 28. 33; Kol. 3, 19.
*+) Ef. 5, 28.
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dává; jmění společného neužívá ani tajně ani zřejmě, aby so
beckým žádostem hověl na ujmu ženy, jest pracovitý, střídmý,
šetrný, milovník domácnosti, čivitel manželky své i všech členů
rodiny*) Pravý manžel křesťanský shovivá trpělivě slabo-tem
pohlavi manželčina, jest ji v duchovních i tělesných potřebách
pomocníkem a podporou, jest ochráncem jeji cti, ji se zastává
proti každé křivdě.

Žena jest poddána muži svému. Slabosť a přirozené ná
klonnosti jeji, převaha citu nad rozvahou i samy prostředky,
kteréž ji od přírody dány jsou, aby sobě vlivu a platnosti do
bývala —, vše to ukazuje, že zrozena neni, aby vládla muži.
a Křesťanská žena cti v muži svém záštitu a podporu Bohem
ji danou, považuje ho za svoji hlavu, jako Kristus jest hlava
cirkve**). Milujic jej láskou věrnou i obětavou prokazuje mu
něžnou uctivosť, omlouvá sama u sebe a snáší jeho chyby a
nedostatky, váží sobě dobrých vlastnosti jeho, slovem a při
kladem uči děti a čeleď vážnosti a poslušnosti k němu. Povo
lána jsouc ku věcem menšim, ale rozmanitým a nevyhnutelně
potřebným v domácnosti a rodině, podobá se včele, kteráž
v úle zůstává, aby opatrovala, zachovávala, dobře vynakládala,
čeho muž dobývá, obyčejně za práci svou více mimo dům me
škaje. Protož i mělovnajest domácnosti, nehledá společností a
kratochvili kromě domu, jest pracovita, spořiva, čistota 1pořádek
v celé domácnosti svědčí o pilnosti a ušlechtilé duši jeji ***).
Muži prácemi umdlenému opatřuje občerstvení v čas, nehodami
a zármutkem skličenému jest za učitelkyni a přiklad trpělivosti,
důvěry v Boha, umi ukojiti pobouřenou a pozdvihnouti kleslou
mysl jeho. d) Ke všem povinnostem svým a k celému povolání
manželky a matky nalézá poučení a posilu v upřímné, srdečné
nábožnosti, kteráž jest zároveň s tichou, jemnou myslí jakás
nadpřirozená sila ženy slabé. Nábožná a tichá žena krotí i
prudké náruživosti, napravuje 1 zastaralé chyby mužovy. Ne
zřidka jest ji od muže 1 bezpráví trpěti, nevlídnosť a přikrosť
jeho snášeti mlčelivě, aby horší věci předešla; k tomu jenom
v nábožnosti a tiché mysli dostatečnou silu naleznouti může;
těmito cnostmi dobývá sobě úcty, kteréž by jinak nižádnými
prostředky dobyti nemohla. Jen nábožná a tichá žena zachovává

*) I. Tim. 5, 8.
**) I. Kor. 11, 3. Ef 5, 22. Kol. 3, 18. I. Tim. 2, 14.

++) Přísl. 14, 1. Sir. 26, 16—20.



540

svoji důstojnost a bývá zakladatelka domácího pokoje a štěstí,
z kterého zase sama největší podil béře. T'vrdošíjnosť a zlostná
mysl ženy rozmáhá jen utrpení její a rozmnožuje sváry do
máci. Rozhořčená žena poráží samu sebe, odkládá nejvlastnější
zbraň i záštitu svou. Nad mužem pobloudilým a chybujícím
nabývá moci a napravuje ho láskou, prosbou, tichou žalosti a
slzami Bohu obětovanými; prudkým hněvem pak, výčitkami
ostrými jenom přilévá oleje v oheů, rozmáhá zlo. Dáti se rozkazy
a hněvem ženy k něčemu nakloniti neb od něčeho odvěsti
každý muž sobě za nečesťa slabost pokládá; vlidnosti, prosbám
a slzám křesťanské lásky a péče ženiny nesnadno bude moci
odolati muž, pakli ho náruživosť v netvora neproměnila.

II. Přirozený poměr mezi rodiči a dětmi jest poměr lásky
a něžné úcty (piety). V srdce rodičů vložila příroda neúmornou
lásku k dětem, a tato láska, spravovaná božím zákonem a vě
domím o povinnosti, pečovati o pravé a tedy nade všecko
o věčné blaho děti, rozhoduje o veškerém chování rodičů k dě
tem a dává mu pravý směr. Podobně vštipena jest ditěti od
přirozenosti láska, přichylnosť a úcta k rodičům; tato a vědomí
o povinnosti, poddánu býti rodičům, jest dětem za normu ve
škerého chování jejich k otci a matce.

Ze základního poměru lásky a něžné úcty, kterýž mezi
rodiči a ditkami vládne, vyplývají práva 1 povinnosti rodičův
i dětí. Podstatný účel, k němuž roCina přirozeným a positivným
řadem zřízena jest, ukládá rodičům obecnou povinnosť, aby o té
lesné a duchovni, časné a věčné blaho dítek pečovali. Péče tato
se počíná, nežli ještě dítko spatřilo světlo světa. Jmenovitě
matka posvěcuje ditěte v životě jejim počatého, jest-li sama
nábožna, tiché a klidně mysli, chráni-li se náruživosti všeliké,
jest-li čista a cudna; neboť cnosti a náruživosti matky těhotné
často přicházejí na ditě jeji, ona mnoho přispívá ku letoře di
těte posud nenarozeného. Zvláště veliké neštěstí jest pro ditky,
pakli jejich rodičové nechovají manželského lože v poctivosti,
neostřihajíce čistoty manželské. A nejeu duchovní povaha,
nýbrž i tělesné zdraví počatého děcka závisí velice ná mravech
a veškerém chování matky; néstřídmosť v pokrmech, nápojích
a veselostech, všeliká náruživosť, neopatrnost na vlastní zdraví,
vkládá přečasto v útlý plod zárodky churavosti, nemoci, smrti.

Když pak ditky spatřily světlo světa, nastala rodičům
„dvoji důležitá povinnosť. Přirozený a božský zákon ukládá jim,
aby o výčivu ditek pečovali netoliko za nezletilosti jejich, ale
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také se jim postarali o samostatnou živnosť, až dospěji. S po
vinnosti touto spojena jest pracovitosť a šetrnosť obou rodičů,
tak že tito i na dětech svých se prohřešují, pakli zahálčivosti
nebo marnotratnosti rozptyluji statek svůj, z něhož by ditkám
svým uděliti, pozemský byt jejich pojistiti neb aspoň ulebčiti
mohli. — Péče o zdraví ukládá rodičům, aby nejen nezacházeli
se svými dětmi takovým způsobem, kterým by zdraví těla.
1 ducha jejich ubližovali, ale také onemocnělým ty prostředky
zjednávali, kterýmiž by zdraví svého zase nabyti mohly. —
Péče o výchovu přihlíží ku dvoji věci: a) Aby ditky tak byly
vzdělány, že by v dospělém věku svém k povolání svému ve
zdejšímu dostačovaly. b) Poněvadž náboženství a mravy dle
ducha i zákonů jeho zřízené jsou jediná pevná půda, na nižto
člověk za všelikých příhod vezdejšího života bezpečně kráčeti
může k životu věčnému tak, aby nejen tohoto jistě dosáhnul,
ale také vezdejší úkol svůj dobře plnil: jsou povinni rodičové:
poučováníima přikladem pěstovati náboženský a mravný život
ditek. Jakožto vychovatelé maji také právo užívati těch a ta
kých prostředků, kteréž k vychování prospívají a jmenovitě
i právo ditky své kárati, v kázni držeti, trestati, aby ditky
dobrému přivykaly, zlému odvykaly a pořádek v rodině
uáržen byl.

Jenom křesťanskévychování jest vychování pravé, počíná
se již v nejůtlejším věku děti, ano daří se obyčejně dle toho,
jak záhy se počalo. Křesťanští rodičové učí co nejdříve možna.
děti své modliti se, jméno boží pronášeti, probouzejí cit nábo
ženský, jenž v dítěti jako dřímá, vštěpují v útlé jejich duše
počátky křesťanské viry. A tyto věci zvláště jsou úloha matky,
kteráž větším dílem sama jediná pěstuje dítko v prvých létech
jeho života, vliv matky na budoucí náboženský a mravný život.
ditěte jest převeliký. — Rodičové dále povinni jsou dbáti, aby
ditky jejich v náboženství křesťanském dokonale se vyučily,
svátosti přijímaly, služby boží navštěvovaly, ve cnostechpro
spivaly, společnosti se zlými a nemravnými se varovaly. Všeho:
náboženského i mravného života základ i souhrn jest pobožnosť
a bázeň boči. Rodičové pěstují pak pobožnosť a bázeň boží
v dětech, pakli netoliko je přidržují k modlitbě a službám bo
žim, ale také sami na sobě jim příklad pravé pobožnosti dávají,
ne kletbou a hrubými nadávkami, ale slovem božim je kárají,
napominají a vzbuzují, uvádějice jim na paměť všudypřitom
nosť, vševědoucnosť a spravedlivosť boží, pravdy a přikázaní
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svaté viry, Ježíše v dětství jeho, anděla strážného, zaslíbení a
hrozby boží, biblické přiklady dobrých a zlých, aby oněmi
povzbuzovány, těmito pak odstrašovány byly.

Nezbytná podminka zdárné výchovy jest, aby rodičové
hájnli své autority a važnosti před dětmi. Této hájí negativně,
zdržují-li se před dětmi všeho, čím by se svižovali a dětem
ovšedňovali, jakož děje se při manželich nesvorných, kteří ani
před dětmi svými se neostýchají na vzájem se tupiti a hru
bými nadávkami druh druha snižovati. Positivně háji rodičové
autority své, nijaké-li nezdvořilosti dětem netrpí, neposlušnost
a vzdorovitost přisně káraji a vlastním chováním k rodičům
svým, na. živu-li ještě jsou, dávají přiklad lásky, vděčnosti a
uctivosti, kterouž každý člověk povinen jest rodičům svým.

Rodičové povinni jsou též nepřekážeti dětem svým u volbě
budouciho stavu a povolání, nezdržujice jich moci od jistého
způsobu vezdejšího života, pokud jest počestný, náklonnosť pak
a schopnosť děti sama ukazuje, že k němu povolány jsou; a
podobně hřích by veliký páchali, když by pouze na časné pro
spěchy se ohližejice ditky své nutili k povoláni a stavu, k ně
muž tyto nemají náklonnosti, ano třeba 1 mají odpor takový,
že nešťastný život vezdejší a veliké nebezpečenství věčné zkázy
předvidati lze.

Poznámka. Jest-li jeden ze snoubenců ve stavu vdovském a má dítky
z prvního manželství, vlož duchovní správce ženichovi svobodnému na srdce,
kterak jest okrasa muže, býti ochráncem slabých a zastáncem opuštěných;
kterak jemu možno a také náleží podobna se učiniti Bohu, kterýž jest otec
a záštita sirotků. — Nevěstě svobodné připomínej, že zvláštní odplaty od Boha
čekati může, bude-li matkou dětem, které vlastní matky nemají; že lidé zlí
anebo nerozumní leckdy podezřívají macechu a pastorčatům nechuť k ní vště
pují; jenom její trpělivosť a činná láska může tomu předejíti, aby zlí jazy
kové neodvrátili srdcí dětských od matky nevlastní.

Ditky povinny jsou rodiče své cťiti a milovati, ku kteréž
povinnosti je zavazuje netoliko přirozený cit a vděčnost,
ale také zřejmý zákon boží; zástupci boží zajisté jsou rodičové
a všecka jejich autorita, otcovství a mateřství jejich v -Bohu
má svůj počátek i základ. I když dospělejšího věku dosáhly,
povinny jsou uctivosť a poslušnosť ještě tak zachovávat,
jako u věku nedospělém, ano právě tu osvědčují se za ditky
křesťanské, když citem vděčnosti a úctou k zákonu božimu
vedeny jsouce, rodičům svým uctivosti prokazovati nepře
stávají, ač také samyjiž rodičům užitečny jsou, důležité služby
jim prokazují anebo jim za podporu slouží.
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Děti křesťanské nemají tajnosti před rodiči svými, hledají a
šetři rady jejich, co by koli vážného chtěly podniknouti a jme
novitě nevstupují ve stav manželský proti vůli rodičů, mají-li
tito důvody rozumné a spravedlivé, pro kteréž odpirají svolení.
Stihl-li rodiče nedostatek a přikvačila na ně potřeba, jsou dítky
dle přirozeného a božského zákona povinny jim za podporu
býti a s obětovnou láskou všecko činiti, seč jejich sily jsou,
aby rodičům svým nouze trpěti nedaly. — Žalostivé a velmi
obtižné jest postavení zdárných děti, jichž otec aneb matka
aneb oba takový život vedou a takových mravů jsou, že váž
nosti a důvěry nezasluhuji. Děti takových ujímá se duchovní
správce, těší je mysli jim dodávaje, napomíná, aby příkladu
svých rodičů nenásledovaly, ale nivméně jich poslušny a knim
šetrny byly pro naplnění zákona božího, tvrdosť a samo zlé
nakládání trpělivě snášely a za ně horlivě se modlily, tou na
ději bezpečnou se posilujice, že zaslíbení, kteráž Bůh učinil
zdárným dětem, u míře tim hojnější na zemi a na věčnosti jim
za podil budou, čím větší a těžší oběti žádalo na nich plnění
zákona, jejž Bůh dětem uložil, nedělaje rozdilu mezi rodiči do
brými a zlými, laskavými a tvrdými, nábožnými a bezbožnými.

Poznámka. O těchto povinnostech třeba jest vážně a důrazně mluviti
snoubencům, kteří budou bydleti s rodiči jednoho, zároveň povinni jsouce jim
dávati výživu. V tomto případě velmi působna býti může pravda mnohoná
sobnou zkušeností potvrzená, že lidé obyčejně od svých dětí téhož zakoušejí,
co sami činili rodičům svým.

ITI. Vedle názoru křesťanského jest poměr hospodářů Kče
ledi a této k oněm podobný k poměru mezi rodiči a dítka mi,
Uznávajíce jednu lidskou důstojnosť v čeledínovi, kterou v sobě
samých; vědouce, že spolu s ním jednoho nejvyššího Pána
maji a jednoho Vykupitele, kterýž všecky jednostejně povolal
k důstojenství synů božích; rozumějice, že nejvýš moudrý Stvo
řitel sám roztřidil člověčenstvo, aby jedni druhých potřeboval
a takto všichni úžeji se navzájem k sobě družili; zákonem
lásky se spravujíce, kteráž jim velí nakládati s bližním a či
niti mu, jak a čeho by sobě sami žádali v týchž okolnostech:
uznávají křesťanští hospodářové v čeledínu svém dočasného
úda rodiny, domácího a nikoliv cizího člověka *), spolu“

*) Latinské slovo familia, aspoň od té doby, co křesťanství zobecnělo,
a slovanské čeleď, znamená ve smyslu nejširším tolik, co lid, lidé, národ,
v užším pak přátelstvo krevní, z téhož domu pošlé, rodinu, rod, dům. Jungm.
slovník.
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dělníka k určitému cili, rozumného a svobodného tvora,
kterýž pomoci jejich potřebuje, ale také sám jim důležité po
moci poskytuje, za kterou oni jemu uznáním a vděčnosti také
v srdci povinni jsou*). Čeledínové křesťanští zase mají na mysli,
že ve boži vůli se zakládá větší moc a hojnější statek jedněch,
že tito ve jménu božím rozkazují a vládnou, že Kristus sám po
světil služebného stavu, přišed, nikoli aby jemu slouženo bylo,
ale aby sám sloužil**); a protož i podrobují se ochotně losu
svému, věříce, že jim tato cesta vyměřena jest, aby vezdejšího
a budoucího cile došli.

Dach křesťanský a zřejmý zákon boží ***) ukládá hospodá
řům za povinnosť, aby s čeledi svou spravedlivě, laskavě a slušně
nakládali, práci jich nepřetěžovali, mzdu náležitou a výživu
dostatečnou jim dávali), v nemoci o ně pečovali, důvěru svoji
a uznalosť jim na jevo dávali a k nim se vůbec tak měli, že
by tito k domu hospodářů svých srdcem přilnuli, druhý domov
svůj v něm nalézajice. U věcech duchovního života a duše spa
seni se týkajicích povinni jsou křesťanští hospodářové pečovati
o čelediny své nejinak, nežli o ditky vlastní; zastupujit u nich
misto rodičův a protož velikým byhříchem vinni byli, netoliko
když by je sami ke zlému sváděli, pohoršení jim dávali, od
života křesťanského je snad odvraceli, v povinnostech nábožen
ských jim překáželi, ale také když by nad životem a mravy
jejich nebděli, zlého jim nebránili, k náboženským povinnostem
jich nepřidržovali TT).

Čeledánové maji práce a služby své pilně a věrně konati,
prospěch a užitek pánů svých svědomitě rozmáhati, na jmění
a statku jejich nejen sami neškoditi, ale také jiným nedopou
štěti, aby škodili, důvěry a náklonnosti jejich svou pilnosti a
poctivosti sobě zasluhovati a trpělivě nésti, když by nelaskavě
s nimi nakládáno bylo+1+). Čeledín, byť i sebe méně za do
mácího byl považován a sebe méně přístupu k vlastnímu ži
votu rodinnému měl, přece nijak nemůže tolik odloučen býti,
aby statku, cti a dobrému jménu hospodáře i rodiny jeho ne

+) Sir. 4, 85; 7, 22. Ef. 6, 9. Kol 3, 25; 4, 1.
**) Mat. 20, 28.

**) Kol. 4, 1. Efes. 6, 1. I. Tim. 5, 8.
+) Tob. 4, 15. Sir. 34, 26. 27. Jak. 5, 4.

++) L Tim. 5, 8.
+++) I. Tim. 6, 1. 2. Tit. 2, 9. 10. I. Petr. 2, 8. 9, Ef 6, 5—8. Kol.

8, 29,—24.
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mohl buďto nepoctivosti, zlomyslnosti nebo lehkomyslným žva
tlániím uškoditi. A protož jest mnohem větši odpovědnosť a
vina jeho, nežli cizího člověka v téže věci.

1I. Prostředkové ku stálému posvěcování rodiny.

Jaká by naprostá pravdivosťa praktická váha křesťanského
názoru o poměrech, právech a povinnostech v rodině byla, toho
zračitý a nepopiratelný důkaz jest žalostný stav rodiny 'po
hanské a zlověstný stav, v nějžto za našich dob vidíme upa
dati rodinu v té míře, v kteréž se členové a jmenovitě zakla
datelé a hlavy rodiny vlivu křesťanského náboženství odcizují,
náuky, rozkazy a rady cirkve zavrhují. Kde základní pravdy
křesťanské o rodině buďto známy nejsou nebo se jich nedbá,
tu zvraci se všecken dobrý řád, nastupuje zmatek, nesvornost
manželů, neposlušnost a vzdorovitosť dětí, nevlidnosť, necitel
nosť a tvrdé panování hospodářů, drzosť a nevázanosť čeledi,
— avšecky zákony moci světské o manželství, o právech
otcovských, o poměrech mezi hospodáři a čelediny nemohou na
misto řádu křesťanského uvésti řádu žádného.

Rodina bez náboženství křesťanského klesá hluboko pod
svůj ideál, pozbývá své vlastní, přirozené podstaty. A. proto
cirkev u všelikém působení svém vědomě a s určitým úmyslem
o to pracuje, aby členy rodin u víře vyučovala, v pobožnosti
utvrzovala, k plnění jejich povinnosti vzbuzovala i vedla, kře
sťanskou kázeň do rodin zaváděla a je v ni zachovala. K to
muto velikému cili slouží veřejná bohoslužba, křesťanský po
řádek domácí a mnohé prostředky mimořádné.

1. Veřejná bohoslučba katolická provozuje na celý stav ro
diny převeliký, ničím nenahraditelný vliv. Poněvadž tuto se
všichni shromažďují co ditky v domě otcovském a poněvadž
ustanovení sluhové boží všem tu jednostejně slouží, všem jednu
milost podávají, všem jednu pravdu zvěstují: nabývá timto
skutkem každý jednotlivec u všech ostatních jisté vážnosti, a
také málo přemýšlivý člověk má každou neděli a každý svátek,
na služby boží jda, svoji manželku, svého manžela, své děti,
svoji čeleď, svoje rodiče, své hospodáře na služby boží jiti, na
nich meškati nebo z nich vraceti se vida, živou a mocnou při
pominku, že kromě prácí a lopot každodenních vytknut jest
člověku ještě jiný cil, že Bůh nad námi všemi vládne, nás
všech otec a nejvyšší pán jest a že nikdo stavem svým a při

Skočdopole, PastorálkaII. 35
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rozenosti svou před Bohem tolik nízký a povržený není, aby
se k němu hlásiti, v jeho dům svatý vstoupiti, Krista svým
bratrem nazývati, pokladů milosti jeho žádati a z nich vážiti
nesměl. V které rodině již se nesvětí den Páně, kde tento ve
lebný den již ničím nepřipomíná členům rodiny jejich vyššího
povolání, jejich vševědouciho, všudypřitomného, nejsvětějšího
Pána, soudce a odplatitele —, tu člen člena jen podle toho
měři, co na něm každodenně spatřuje, ničím sobě svých povin
ností k němu nepřipominá, o vyššim povolání jeho tak jako
o svém vlastním neví, jen dle hmotných prospěchů, které jemu
z něho vyplývají, jej vážiti přivyýká.

Mocně působí bohoslužba v rodinu, že obecné a všem
společné povinnosti křesťanské a také povinnosti jednotlivců
dle stavu a povolání jejich vezdejšíiho se předkládají za při
tomnosti všech. Na své povinnosti upomíná se tu muž před
ženou a žena před mužem, otec a matka před dětmi, hospodář
a hospodyně před čeledí, děti před rodiči, čeleď před hospodáři.
Nikdo již nemůže se domnivati, že by domáci jeho nevěděli:
jaká jsou práva jeho, čím oni jemu povinni jsou a on jim:
mikdo nemůže sobě nad domácími svými osobovati práv, která
mu nenáležejí, nikdo upírati druhému, co jemu dle zákona bo
žiho dlužen jest; nepřímé ono naučení, které vyplývá již z pou
hého účastenství v bohoslužbě, podává se skrze pastýřské vy
učováni určitě, přímo a zřejmě. Kdo by komu křivdil, nalézá
soudce 1 svědka křivdy své v tom, kterému křivdí, poněvadž
i tento byl slyšel zákon boži, jenž tu křivdu zapovidá; vzpo
minka, že společně slýchaji ve chrámě všickni údové rodiny
o vzájemných povinnostech i právech svých, zastavuje mnohé
křivdy, mnohá pohoršeni, mnohou nepravosť v rodinách. Sankce
autority otců, hospodářů, manželů obnovuje a zvyšují se ve
řejnou bohoslužbou a jmenovitě vyučováním veřejným usta
vičně; oni mohou připominati doma všem, co byli společně
ve chrámu slyšeli, slovo kněze také od nich slyšané jest jim
za důkaz, že smějí ano i povinni jsou žádati, aby se jim uctivosť
a poslušnost prokazovala, poněvadž od Boha jest jim svěřena
moc jejich.

Neocenitelný jest vltv kultu marianského na veškerý stav
rodiny křesťanské a podobně blaze působí nábožné uctění svaté
rodiny, kteráž jest nejvyšší ideál cnosti manželských, mateř
ských. a dětských, ctění svatých, kteří jsou křesťanu za přiklad
cnostných manželů, manželek, děti, hospodářů, čeledínů. Samy
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svátky vánoční s veškerou církevní liturgii a všemi prosto
milými obyčeji lidu křesťanského vzdělávají rodinu, oznamují,
pěstují, utvrzují rodinné cnosti, těmito pak rodinné blaho a
štěstí mnohem mocněji, nežli by které koli pouze lidské zří
zení a zákonodárství i jenom žádati mohlo.

Aby veškerý kultus katolický spolu s veřejným vyučo
vánim rodině byl a k jejímu blahu i působil skutečně, co býti
a svoji podstatou v ní působiti může, — to vedle milosti boží
nejvice na duchovní správě záleží. A protož duchovní správce
budiž toho velice pilen, aby v kultu, veškerém životě a ve
škerém učení katolické cirkve sám pojal a potom u vyučování
pastýřském často předkládal ty stránky a pravdy, ježto se ku
křesťanské rodině, poměrům jejím a povinnostem vztahují a
jichž uznání, zbožné uctění a praktické následování pramenem
hojného blaha i požehnání od věků bylo a posud jest. Podobně
za věc velice potřebnou pokládati sluší, aby úkol a ideál kře
sťanské rodiny a povinnosti jednotlivců, pokud jsou členové
rodiny, často bývaly předmětem vyučování pastýřského.

V kultu svém má církev katolická i zvláštní obřad, úvoď
šestinedělek (benedictio puerperae), který, podobně jako samy
oddavky, rodičům a celé rodině na mysl uvádí, kterak na tom
záleži, aby všecken život a všecky důležitosti rodiny v nej
užším spojení s věrou byly, rodina pak aby neustávala v každé
důležité věci sobě hledati pomoci boží a požehnání církevního.

Všecken význam žeknání tohoto jest důtklivé naučení
matce a oběma rodičům, že dítě novorozené nikoli jejich, ale
boží majetek jest, že tedy ne po libovůli mohou s nim naklá
dati a že všecky své povinnosti k němu plniti maji podle zá
kona božího. Matka křesťanská žádajíc po svém porodu pože
hnání od církve následuje příkladu nejsv. Matky, která bož
ského Syna svého ve chrámě obětovala. V tom leží důtklivé
naučení a mocné povzbuzení matky, aby následovala Rodičky
boží také v obětavé péči o dítě své a vůbec u všech věcech
byla následovnice cností, kteréž vykonávala Maria ve svaté
rodině.

Cirkev vyučuje matky křesťanské, v jakém duchu žehnání
toto přijímati, ku svému, svého ditěte a celé rodiny posvěcení
obraceti sluší. Přijímajíc požehnání od církve za jistý závdavek
požehnání božího, děkuje křesťanská matka Bohu, že ji dal
býti matkou tvora k životu věčnému povolaného a křtem již
do církve uvedeného, ji samu pak že chránil v nebezpečenství
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porodu; slibuje, že ditě své vychovávati bude s láskou křesťan
skou slovem a přikladem, aby Bohu a lidem se libilo, ve
cnostech prospivalo, sobě a jiným k blahu živo bylo; prosí,
aby ditě jeji zachovalo milosť křtu svatého, v radostech i stra
stech života pozemského kračelo pod ochranou boží a někdy
vešlo u věčnou blaženosť; obětuje své ditě Bohu a přes všecku
mateřskou lásku svou vždy toho žádá, aby raději živo nebylo,
pakli by Bohu živo nebylo.

Vštěpujic takové smýšlení poučuje cirkev matku křesťan
skou, jaká jeji a jejiho dítěte důstojnost jest, jaký účel jejiho
mateřství. Tímto cirkevním žehnánim a pravdami, kteréž se.
tu na mysl uvádějí, posvěcuje se útlý svazek mezi matkou a.
dítětem tolik mocně a dojemně, že tento církevní obřad počí
tati sluší za jeden z oněch činů, kterými pracuje cirkev o po
svěcování rodin.

Úvod šestinedělek není sice zákonem církevním nařízen,
avšak vyhlášen za obyčej chvalitebný; a poněvadž matce dává
se požehnání, neopomiji se, ani když ditě zatim umřelo*).
Nežádajic úvodu, prohřešila by se katolická matka těžce, jest-l1.
u přičině pohrdání obřadem; lehce pro dané pohoršení, obme
škala-li z pouhé nedbalosti.

Podle nynějších zákonů mohou se uváděti jenom ty matky
katolické, kteréž porodily z lože manželského **) a jichž dítě
v náboženství katolickém vychováno bude. Protož nemůže
účastna býti žehnání toho: a) matka nemanželská a pro tutouž.
příčinu také manželka, o které vůbec povědomo jest, že v cizo
ložstvu počala; b) matka žijící v manželství pouze občanském
(civilním) anebo smíšeném, jež bylo jen před. nekatolickým
pastorem uzavřeno***); c) matka nekatolická, třeba že důě
v katolickém náboženství vychováno bude; ď) katolická matka,
žije-li ve smišeném manželství a nebylo-li ditě jeji křtěno po
katolicku, poněvadž u víře katolické vychováno nebude. K zá
povědi o úvodu těchto (sub d) katolických matek dodává círk..
sněm pražský: „Aby katolická matka, jsouc v takovém případě
odmrštěna veřejně, nebrala sobě zahanbení svého za podnět
k odvrácení se od katolické cirkve, budiž prve vhodným způ

*) S. R. C. 12. září 1857.
++) S, R. C. 18. června 1859.

++) Instr. episc. českého z dne 3. června 1869.
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sobem o tomto kuse cirkevní kázně zpravena i požádána, aby
k úvodu do chrámu nešla *).

Úvod šestinedělek může se konati jenom ve chrámě; Cir
kevní zákonové určitě zapovidají úvody v domech a přibytcich
soukromých. Ačkoli nenáleží vlastně k právům farským **),
přece jen osadní duchovenstvo jej vykonává ***) všude tu, kdež
obyčejem anebo privilegiem také jiným kněžím je konati do
voleno není. Ve farním kostele náleží úvod ku právům vlastně
farním a protož jiný kněz nemůže ho tu konati bez dovolení
farařova.

Aby matka spolu také ditě své do chrámu nesla, není
přikázáno, ale obyčejno všude. Dle částečných obyčejů děje se
po úvodu matčině obětování děcka, kterýž obřad v tom záleží,
že kněz béře ditě na lokte a vstoupiv na svrchní stupeň oltáře,
potichu se modli, aby Kristus, jejž nábožný Simeon na lokte
vzal, milostivě pohlédnul na toto dítě a dal jemu prospivati
věkem, moudrostí a milostí ve své cirkvi, do kteréž je uvedl
křtem svatým).

Zemřelo-li ditě, prve nežli matka k úvodu přišla, uživá
se formuláře zvláštního, jenž sice v rituálu římském se nena
cházi, ale v české provincii jest povolen ++).

2. Hned v prvých dobách cirkve spatřujeme vědomou
snahu, aby do života rodinného pevný pořádek uveden byl,
aby kázeň, souhlasná s veškerou křesťanskou opravdovosti,
v každé rodině panovala a takto se rodina také zevnější svóu
tvářnosti za rodinu křesťanskou představovala. Starověké dějiny
cirkevní a novější misionářské ukazují nám velebné divadlo
práce úsilovné, vynakládané na to, aby z pohanstva obrácení
navykali domáci svůj život v křesťanském pořádku tráviti, kfe
sťanské kázni se podrobiti a ji udržovati. Bývalá visitace domův

+) Tit. IV. c. 2. str. 122. Žádá-li za úvod nekatolická matka ze smí
šeného manželství po narození děcka, ježto v náboženství katolickémvycho
váno bude, může v některém případě nesnadno býti odmítnuta pro bázeň,
aby manželé oba nebyli uraženi aneb od katolického náboženství odvráceni.
V případě takovém lze uniknouti nesnázím a manžely spokojiti, říká-li se
na místě modliteb k úvodu předepsaných nějaké žehnání nad dítětem, na př.
se změnami vhodnými „Benedictio puerorum aegrotantium“ z Manuale ri
tuum pražské církevní provincie na str. 202.

+) S. C. C. 7. pros. 1720.
+=) S. R. C. 10. nros. 1703.

+) Manuale, str. 213.
++) Mannale str. 214.



550

a rodin po celé osadě*) dává o tom svědectví, kterak úsilovně
a vytrvale o to pečovala církev, aby křesťanský pořádek a
kázeň do rodin se uváděly a v nich zachovaly.

Všecken řád v cirkvi upraven jest na způsob rodiny,
cirkev samu sebe v modlitbách liturgických nazývá rodinou,
ukláda křesťanským rodinám za cil jejich snahy, aby se vzdě
laly za odlesk, podobenství, obraz cirkve boží; podobně jako
v církvi se uči křesťané od Krista skrze viditelné zástupce
jeho, kterak živi býti mají, aby věčně živi býti mohli, povolán
jest v domě rodiny křesťanské hospodář, aby také duchovní
hlavou byl, křesťanský pořádek a bohumilou kázeň zaváděl,
zachovával, utvrzoval.

Nad jiné důležitá stránka dobrého řádu a kázně v kře
stanských rodinách jest denní pořádek života a v tomto zase
přední místo zaujímá domácí společná pobožnosť,kteráž obsahuje
modlitbu ranní a večerní, před jidlem a po jidle, modlitbu
Anděl Páně, společné navštěvování služeb božích také za všed
miho dne, růženec buďto každý den anebo každou sobotu po
celý rok aneb aspoň v čas adventní a postní, četba nábožná,
posvátný zpěv a t. p. S domácí pobožnosti souvisí nebo čásť
jeji jsou Křesťanskéobyčeje,jako: chovati vodu svěcenou a po
kropovati se ji, ozdobovati přibytek obrazy a sochami svatými,
vykuřovati a vykropovati dům na jisté dni v roce, chovati
svěcené věci na mistě slušném a zřejmém, zapalovati hromičku
a čisti počátek evangelia sv. Jana v čas bouřky, dávati kře
sťanské pozdraveni, když se odchází z domu a při návratu;
obyčeje o slavnostech cirkevnich, při důležitějších událostech
radostných a žalostných pro celou rodinu, jako: při narozeni
nového člena rodiny, při nemoci a smrti, při odchodu v dalekou
cizinu, a co jiných velice významných, krásných a dojemných
obyčejů křesťanských vůbec panuje neb asooň v některých
rodinách se až posud zachovalo ze staršich dob, kdy veškerý
domácí a veřejný život byl v nejužším spojení s věrou a tuto:
jako za duši, za prvni a poslední své ředidlo měl.

Společnou pobožnosť domáci a křesťanské obyčeje v ro
dinách pěstovati horlivě ukazuje se zvláště v novějších dobách
za věc důležitou, poněvadž duch protikřesťanský usiluje, aby
křesťanské základy rodin podvrátil. Kde v rodině se konají
společné domácí pobožnosti, kde pořádek starokřesťanský ještě

+) Viz str. 212. sv. I.
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vládne a kázeň se zachovává, tu má mocnou záštitu také ještě
duch a život křesťanský. Poučování snoubenců před oddavkami,
zpověď manželů a hospodařů, křesťanská cvičení, obyčejná ká
zani řádná i mimořádná, vyučování po stavech a veškeré pů
sobení pastýřské vůbec poskytují vhodných přiležitosti často
se timto předmětemzabývati a toho se domáhati, aby křesťanský
pořádek a jmenovitě společné pobožnosti domácí nejen tu se
zachovaly, kdež posaváde nevymizely, ale také zase obživovaly,
kde již na ně zapomenuto. Důvody, kterými lze důležitou tuto
praxi křesťanskou představovati za užitečnou a potřebnou, na
skytaji se odevšad; obzvláště pak to patrné klesáni hmotného
1 mravného stavu rodin, jakž jednomu každému jeho vlastní
zkušenost o něm svědči, dojista bude mocný a působný důkaz,
že kromě rozhodného přilnutí ku křesťanství a všem jeho pra
vidlům o lidském životě nelze naditi se, aby zastaveno bylo,
nač téměř všickni sobě stýskají, čemu ale svoji váhavosti a
liknavosti sami pomáhají. Rozhodné přilnutí ku křesťanství
ale žádá domáciho pořádku křesťanského, společných pobožnosti
a ctihodných obyčejů starokatolických nezbytně. — Vytrvalá,
duchem pravé lásky k lidu, vic a vice za kořisť nevěrecké
propagandě, materialistické zištnosti a nesvědomitosti padajicímu,
nadšená činnosť duchovních správců jistě by tuto nalezla
vděčnou půdu, na které by za požehnání božího přehojná žeň
vyrostla.

Aby však úsili duchovního správce žádoucím zdarem ko
runováno bylo, neni dosti jen vůbec ke všem se obraceti, ale
třeba jest vedle obecného působení ve všecky také ještě působiti
v jednotlivce a k tomu je přivaděti, aby zapomenutý a z oby
čeje vyšlý křesťanský pořádek v domech svých obnovili. Svatý
František Xaverský rozhodně radí, aby duchovní správa se na
máhala o získání otců a hospodářů, poněvadž oni jsou vlastní
správcové rodiny, pevné vůli své platnosť zjednati umějí a pakli
jednou byli o něčem dobrém přesvědčeni a k tomu nakloněni,
potom již ne snadno zase odstupuji*). Podařilo-li se tedy jedno
tlivé otce a hospodáře k tomu nakloniti, aby v pravdě byli
domácími kněžími rodin svých a tento vznešený úkolaby plnili
zavádějíce a držice křesťanský pořádek, křesťanskou kázeň, spo
lečnou domácí pobožnosťt —, budou tito mocní piliřové života
křesťanského pevně státi. Matky a hospodyně mohou také u

*) Srovn. str. 238. sv. I.
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věci této ovšem býti pomocnicemi velmi prospěšnými; ale samy
bez určité a pevné -vůla mužů nedostačují k tomu, aby celé
rodině vtiskly tvářnosť křesťanskou.

3. Vedle obecného a řádného působení pastýřského velice,
pomáhají prosíředkové mimořádní, aby v rodinách náležité po
měry vládly a křesťanský řáa panoval; ano mnohdy jenom mi
mořádnými prostředky lze k tomu dojiti, aby kleslý duch kře
stanský v rodinách zase obživnul a tyto semeništěm cnosti,
školou mravného života, zdrojem požehnání pro členy své zase
byly. Prostředkové tito jsou: Misie a cvičení duchovní; vyučo
vání po stavech; nábožné jednoty a bratrstva ; spolky proti jistým
zlořádům, n. př. hajitelů jména božího proti zlolajicnosti, rou
hání a nečistým řečem, spolky střidmosti proti opilství, spolky
k rozšiřování dobrého čtení, jednoty katolicko politické a t. p.
Prostředky těmito lze podle mistnich a časových potřeb buditi
ospalé, rozčilovati váhavé, zaplašovati polovičatosť a nevšima
vosť u věcech vážných, v život uváděti časté přijímání svátosti,
katolickou úctu k Rodičce boži, všecku katolickou pobožnosť
vůbec a s tou i křesťanský řád a mrav, křesťanskou kázeň
v rodinách.

Mezi bratrstvy a jednotami, kteréž dobrému řádu rodin
nému velice prospěti mohou, zvláštní pozornosti zasluhuje, kromě
JIL. řádu sv.Františka, bratrstvo živého růžence a jednota kře
sťanských matek.

Podařilo-li se důchovnimu správei přidružiti K bratrstvu
živého růžence členy ze všech stavů, a šetři-li té opatrnosti,
aby do jednotlivých růži řadil členy téhož stavu a pohlavi:
bude možná timto bratrstvem nahraditi zvláštní jednoty otců
a hospodářů, matek a hospodyň, jinochů a panen. Občasná
shromáždění mohou se, krom některých společných, konati po
střídě s růžemi členů jednostejných, promluvy a zvláštní po
božnosti (úmysl, na který konati jest modlitbu růžencovou)
směřují pak výhradně ku potřebám jednotlivých stavů*).

Jeden z čelných prostředků mimořádných, aby matka ku
zdárnému řešení úkolu svého předůležitého vic a vice schopnou
činěna a v něm i podporována byla, jsou jednoty křesťanských
matek, ježto původ svůj vzaly z nepříznivých okolnosti doby
naší a za cil maji skrze poučování, potěšování a posvěcováni

*) Srovn. str. 204.
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členů rozmáhati spůsobilost k dokonalému plnění všech povin
nosti jejich stavu.

Matka velice potřebuje světla křesťanské pravdy; tato
zajisté podává ji rovně tak jasných a správných předpisů 0 vy
chováni, jako řídí ducha jejiho isrdce jeji, aby ovládala i spra
vovala dospělé. A jako potřebna jest důkladného poučování, tak
1 posily a útěchy. Rozmanity a četny zajisté jsou bolesti matky,
veliky jeji starosti o tělesné i duchovní blaho dítek, i když
oba rodiče jednoho ducha jsou a společně o vychování pracují.
A jest-li matka vdova anebo jest muž jeji daremný, nese pře
těžké břímě a potřebuje té útěchy, kterou jenom křesťanské
náboženství dáti může. Podávají-li pak jednoty mateřské čle
nům svým té tolik potřebné útěchy a posily a chránili takto
matku před ochablosti a kleslou mysli, zasluhují nazvány býti
pravým požehnáním pro křesťanské rodiny.

Aby rodina posvěcena byla, záleží nejprve na posvěcování
matky, poněvadž tato jest duše a srdce domácnosti. K posvě
cování matky třeba jest pracovati poučovánim a ještě vice
oživováním a osvěžováním pravé nábožnosti. K tomu pak dobře
slouží mateřské jednoty, rozněcujice ducha modlitby a nábo
ženské vroucnosti skrze společné pobožnosti, skrze dobré při
klady jednotlivých členův a skrze vznešené příklady svatých

-žen a nábožné jich ctění, skrze častě přijímání svátosti a pilně
účastenství ve službách božích.

Jednota křesť. matek založena nejprve ve franc. městé
Lille r. 1850.a již r. 1856.povýšil Pius IX. jednotu v Pařiži zalo
ženou za arcibratrstvo s právem aggregace a hojnýmiodpustky.
R.1876. byla i jednota matek v Budějovicích za arcibratrstvo po
výšena a mocí nadána, přivtělovati jednoty téhož jména v Ra
kousku a sousednich zemich *).

Zavésti ma osadě jednotu křesť. matek není práce těžká;
matky zajisté nebudou klásti odporu, poněvadž v této jednotě
shledávají něco srdci svému blízkého. Duchovní správce pro
mluviž nejprve s několika zbožnými ženami, o kterých bez
péčně se může nadíti, že ku věci dobré snadno se nakloní;
dobře jest obrátiti zřetel zejména ktakovým, kteréž potombýti
mohou členy správního výboru. Když byly tyto ženy s jinými
se o to sdělily, může duchovní správce o jednotě promluviti
na ranních službách božích, vykládaje krátce o vzniku, cili a

*) Viz str. 2506. sv. L
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užitečnosti jednoty, o povinnostech členů, o způsobu, kterak
možno přijatu býti dojednoty, zároveň i připomínaje, že kromě
maličkého platu za listek přijimaci a spolkovou knižečku ne
budou přidržovány k nižádným příspěvkům peněžitým *).

Zahájení jednoty čili počátek působení jejiho děj se s při
měřenou slavnosti kostelní napřed ohlášenou. V předvečer slav
nosti zpovidaji se členové a v den sám přistupují ráno ke stolu
Páně. Vlastní slavnosť přijímací a zahajovací koná se odpo
ledne; členové shromažďují se na určitém místě při oltáři neb
obrazu, který zvolen byl za společný celé jednotě, anebo vůbeo
při oltáři některém.

Každá k jednotě přistupujici matka drží rozžatou svíci
anebo rozžehá se jenom jedna větší a pěkně ozdobená svíce
spolková; ta buďto se postavuje blíže oltáře anebo ji drží
jedna z přitomných matek aneb zvolená k tomu divka bile
oblečená. Slavnosť se počíná vzýváním Ducha svatého a pak vy

jadřuje duchovní ředitel svoji radosťnad dnešní slavnosti, jakož
1 naději, kterou chová o blahodějném působení jednoty. Potom
se modlí všecky přistupující matky společně s duchovním ře
ditelem přiměřenou modlitbu, v kteréž připovidají, že budou
se věrně snažiti o všecko, což jim jednota ukládá, prosice zá
roveň za pomoc a požehnání boži; pak následuje nedlouhá po
božnosť s modlitbou spolkovou, přiměřená piseň a konečně po
žehnání velebnou svátosti **).

Spravování jednoty mateřské ovšem řidi se obecnými pra
vidly ***); promluvy na shromážděních, pokud jen možná pra
videlně konaných, často se zabývají křesťanskými zásadami
o vychováni, povinnostmi a cnostmi křesťanské manželky,
matky a hospodyně, třeba tyto věci častěji jen mimochodem
se vytýkaly, když vlastním předmětem jest obecná pravda kře
sťanská anebo slavnosť cirkevní.

*) O kanonickém zřízení jednoty a jejím přivtělení k arcibratrstvu platí
obecná pravidla, jakž vyložena jsou na str. 253. sv. I. Knížečky se stanovami,
spolkovými modlitbami a seznamem odpustků lze objednati v bisk. knihti
skárně budějovické. €

**) Způsob tento dobře se hodí při zahájení bratrstev a jednot nábo
ženských vůbec a přispívá nemálo ku rozmnožení členů

+) Viz str. 265 sv. I.
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$ 124. Překážky blaha rodinného v manželích.
I. Manželství nesvorná.

Veliké neštěstí, zdroj mnohého zla, ano i záhuba rodin
jsou manželství nesvorná; jimi zajisté podvrací se rodina ve
vlastních základech, nemůže úkolu svého nijak uskutečňovati.
Nesvornosť dvou manželů zasahuje zhoubnými následky svými
také ještě do rodin jiných a plodi zlé na všecky strany. Ne
svorni manželé trhají svazek posvátný, ruší sliby a přísahy
své, uvádějí sebe u veliké nebezpečenství mnohých nepravostí
a zločinů, nevychovávají děti svých, ano činíce těmto téměř za
nemožnou věc, aby zachovávaly 4. přikázaní, učice je slový a
přiklady svými surovým mravům, vyvracejí v nich samy zá
klady naboženského a mravného citu; nesvorní manželé roz
ptyluji statky své, na rodinu svou a na rodiny přibuzných
uvalují hanbu a potupu, naplňují pohoršením veškeré okoli,
maří sami v sobě náboženství a víru, a protož i spasení jejich
velmi pochyno se činí.

Žalostné porušení svazků manželských 4 přervání jich
nesvornostií a vzájemnou nenávisti jest však netoliko veliké
zlo, ale i jedno z těch, která velmi těžko zastaviti a napraviti
lze. Vynasnažení rodičů, bratří a sester, sousedů, přátel a při
buzných málo kdy bývá korunováno zdarem žádoucím. Nej
snáze a skoro jediné může pomoci pastýř, ač jest-l1 duchem
Kristovým naplněn, jest-li muž rozumný, zkušený a opatrný.

Smiřování nesvorných manželů. Cíl veškerého jednání pa
stýřského s manžely mesvornými jest: aby vinný ku poznání
vlastniho pramene, odkud jeho zlé náklonnosti a náruživostl
vyplývají, byl přiveden a potom nakloněn k opravení sebe;
uražený a křivdou hnětený pak aby se od Krista i svatých
učil, kterak láska jest dobrotiva, nenadýmá se, neni oti žádo
stiva, nehledá což jejiho jest, nezpouzi se, všecko snáši, všemu
věři, všeho se naděje, všecko trpělivě čeká *).

Ač velmi obtížné a často nevděčné jest toto dilo, du
chovní správce nicméně podniká je ochotně, maje na mysli,
že zásluha veliká před Bohem, které sobě vynasnažením věr
ným dobude, a zachování celých rodin, které pro manželské
sváry uvedeny jsou v nebezpečenství záhuby časné a věčné,

*) I Kor. 18, 4—7.
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nijakou práci a nijakými obětmi dobrého pastýře nemohou
draze býti koupeny.

1. Obecná pravidla, kterými se duchovní správce u věci
této řidi, jsou:

a) Zvěděl-li o nesvorném manželství na osadě, budiž mu
tato vědomost nejprve za pohnutku, aby způsobem slušným a
šetrným hledal bližší a určitější vědomosti, jaký jest karakter
rozvaděných manželů a skutečně-li se na pravdě zakládají po
věsti o svárech.

b) Nevšímá si nepatrných potyček, jakéž i ve šťastných
manželstvích se naskytaji; pakli ale seznáva, že roztržka mezi
manžely jest velika, budiž toho pilen, aby sobě vhodným způ
sobem dobýval důvěry obou manželů aneb jednoho z nich,
prve nežli by k vlastnímu jednání o smír došlo.

c) Kromě zpovědi nezmiňuje se duch. správce přímo ně
kterému z rozvaděných manželů o jejich sporech ani se kvapně
nabízí a neprozřetelně vnucuje za smirce; nenahodí-li se zvláštní
vhodná přiležitosť, nastává působení pastýřské k urovnaní ne
blahých svárů mezi manžely obyčejně až když některý z nich
rady sobě žádá aneb na spolumanžela stižnosť vede.

d) Jednaje s rozvaděnými manžely nebudiž mijak lehko
věrný, aby třeba i jenom v duchu plně a cele za pravdu dával
té straně, která jemu vypravuje o vytrpěných nesnázích a
křivdách; obyčejně se nikdo ku své vině přiznávati nechce,
chyby druhého a vytrpěné od něho křivdy nad pravdu zveli
čuje, všecku vinu na něho svádí, skutečné události překrucuje,

svá pochybení zamlčuje anebo za velmi nepatrná líčí. Nezku
šený duchovní správce mohl by pro lehkověrnost upadnouti
v jednostrannosť, křivdil by jednomu z manželů a sám by pře
kážel žádoucímu smiru. Nejsnáze mohl by žalobami a slzami
ženy oklamán býti, aby všecku vinu na muže sčital.

e) Pokud možná, vždy prve k tomu pracuje, aby důvěru
muže získal, jej k poznání chyby a k napravení života naklonil.
Poněvadž různice manželské vždycky za vlastní svou příčinu
mají nějakou hřišnounáklonnosť aneb náruživost: dbá duchovní
správce, aby k důkladné, nejraději k generální zpovědi hned
na počátku se odhodlali rozvadění manželé, aneb aspoň ten
z nich, který jediné anebo více vinen jest. — A třeba by se
ukázalo, že vina jest na straně mužově, přece nikdy nesluší,
aby kárán byl před ženou anebo před jinými, jakož 1 třeba
jest vůbec míti se na pozoru, aby se muž domnivati nemohl,
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že duchovní správce za pravdu dává ženě, ji za nevinnou trpi
telku, jeho pak za jediné vinného pokládá ; za to ale tím hor
livěji se vynasnažuje muže k tomu dovésti, aby se jemu sou
kromi ke svým chybám přiznal, potom pak, vystřihaje se trp
kosti a přísnosti, namáhá se o jeho napravení slovem a hlasem.
útrpnosti, vlidnosti a upřímného přátelství. Ale také zase jest
mu se chrániti, aby slovem svým a jednáním ženě nekřivdil.
a ji důvodu nedával k oprávněnému podezření, že k mužovi
se vice nakloňuje; dokud byl obou stran nevyslyšel, a pokud
možná také odjinud bezpečných zpráv nenabyl, nenakloňuj se
ku straně žádné, poněvadž málo kdy jeden z obou manželů bez
viny bývá, zjevná pak nestrannost duchovního správce nej
snáze k objevení pravdy vede.

Způsob opatrného jednání s manžely nesvornými neliší
se v podstatě ode způsobu, jejž zachovati jest v pokusech o
smir mezi lidmi rozvaděnými či znepřátelenými vůbec*). Po
hnutky k nápravě, odpuštění a plnému smíření naskytají se
obzvláště z podstaty a zůčelu křesťanskéhomanželství, ze vzá
jemných povinnosti manželských a z povinnosti rodičů k
ditkám.

Poznámka. O náležitém úřadním jednání, namáhají-li se manželé o
rozvod — separatio a thoro et mensa — anebo jde-li o to, aby domnělé man
želstvi za neplatné vyhiášeno bylo — nullitatis declaratio — dává poučení do
statečné: Instructio pro judiciis ecelesiasticis imperii austriaci guoad causas
matrimoniales $S 114—245; Borového „Sloh církevní“ 2. vyd. str. 323—344;
Aichnerovo Compendium juris ecel. $ 193—195. Instr. episk. českého ze dne
J. června 1808.

IL.Smišena manželství.

1. Smíšená (mixta) slovou manželství dvou křesťanů, z kte
rých však jeden od cirkve katolické odloučen jest.

Rozdilnost vyznání křesť.jest závada, při které se uza
virá manželství nedovolené (ilicitum), ač nikoli neplatné (in
validum). Nedovoluje pak církev manželství takových, ano 1
protiví se jim, poněvadž je pokládá za hříšné účastenství u
věcech posvátných, za nebezpečná věčné spáse manžela kato
lického a dětí. z takového manželství pošlých **).

*) Viz str. 232. sv. I.
**) Roclesia tamguam illicitas planegue perniciosas semper habuit

ejusmodi nuptias, tum ob flagitiosam in rebus divinis communionem, tum ob
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Smišené manželství jest vesměs v odporu s pojmem a
ideálem, s podstatou a cilem manželství křesťanského a protož
ani nemůže býti rodině základem, na němž by tato pevně státi,
přirozený a nadpřirozený úkol svůj šťastně řešiti mohla. Pro
tuto příčinu smíšené manželství netoliko se stanoviště cir
kevního, ale také s pravého stanoviště sociálního se zavrhuje
a za veliké zlo považuje.

Ve smišeném manželství nelze, aby manželé byli spo
jeni tou vyšší, duchovní láskou, která z víry pochází. Jest-li
každý z nich upřímně oddán svému vyznání, za jediné pravé
je pokládaje, nemůže skutečné jednoty duší a srdci mezi nimi
vůbec býti, poněvadž ji není u věcech nejvážnějších, nejsvě
tějších; jest-li pak jeden k náboženskému vyznání svému
chladný aneb jsou-li oba netečni, tu rovně nedostává se jim
základu obětavé lásky manželské, lásky sebezáporu a sebeod
řikání, kteráž jenom z viry Živé pojiti může. Jen přirozená
láska může spojovati muže a ženu ve smišeném manželství, tato
pak jest základ tolik mělký a nepevný, že na něm spoléhati
nemůže tíha břemen manželských, budova poměrů, práv 1 po
vinností rodinných. A protož péče, kterou má cirkev o nor
mální stav rodiny, přímo vede k zavrhování manželstev smi
šených.

Podobně i péče, kterou cirkev na to vynakládá, aby každý
katolický křesťan viru svou zachoval i rozmáhal, nijak by ne
byla důsledná, kdyby se nezakazovala smíšená manželství.
Poněvadž péče tato již vůbec k tomu vede, aby cirkev svým
členům zapovidala bližší a důvěrné společenství s nevěřicími
aneb u víře bludnými: samo sebou vysvita, že smišená man
želstvi mnohem přisněji zapovidá, neboť tuto nebezpečensíví
nevěry a bludu větší jest, nežli v jakémkoli jiném přátelském
poměru mezi katoliky a nekatoliky.

A nejen že katolický manžel vydává viru svou v patrné
a veliké nebezpečenství a takto velikého hříchu se dopouští,
on prohřešuje se i na dětech svých proti přirozenému a bož
skému zákonu, který za nejsvětější povinnosť ukládá otci a
matce, aby věčné spasení potomků svých pojistili skrze vycho
vání jich u viře pravé. Tomuto úkolu nejvážnějšímu nemůže

impendens cacholico conjugi perversionis periculum pravamgue sobolis insti
tutlonem.“ Instrukce Rehoře XVI. od 22. května 1841. Tato připojena jest
k usnešením prov. sněmu pražsk. od r. 1860. pod č. 8. str. 332—334.
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ve smíšeném manželství dostáti strana katolická. Neboť podro
buje-li se ohčanským zákonům, kteří rozhodují o náboženském
vyznání dětí ze smíšených manželství, zrazuje přirozenou a ná
boženskou svoji povinnosť přímo a poslouchá vice lidí nežli
Boha; dosahuje-li pak toho na spolumanželu nekatolickém, že
tento ku katolickému vychování všech děti svoluje: nemůže se
toto vychování zdařiti, poněvadž buď oba rodiče netečníi jsou,
aneb aspoň strana nekatolická slovem a přikladem svým, byť
1 někdy jenom nepřímo, zase ruší, co strana katolická dobrého
spůsobila. Zkušenosť až přiliš potvrzuje pravdivosti toho, což
uvažující rozum poznává; vedle jejího svědectví jsou smíšená
manželství úrodné semeniště náboženské netečnosti a nevěry.

Pro vniterný odpor, v kterém jsou manželské sňatky mezi
osobami rozdílného vyznání s ideálem křesťanského manželství,
pro nebezpečenství spásy katolického manžela 1 děti, a proto
že jsou vrátký základ rodiny, drži katolická cirkev za obecnou
zásadu, nesvoliti ke smišenému manželství, leč jenom pro velmi
vážné přičiny a pro uvarování většího zla. Od této zásady do
voluji se v praxi výjimky a uděluje se dispense, pakli dosta
tečné rukojemství podáno, že uklizeno jest nebezpečenství viry
a spásy katolického manžela a všech děti, ježto by z manžel
ství toho pošly. Dispense té uděluje řádně jenom apoštolská
stolice; v našich vlastech maji biskupové plnomocenství, udě
lovati ji v témž duchu a s touže opatrnosti, jako ji uděluje
hlava cirkve.

2. Praxe duchovní správy u přičině smíšených manželství
má za svoje ředidlo povšechný názor církve o nich a zákonná
ustanoveni, kterýmiž apoštolská stolice bližeji určuje, jakým
způsobem tato manželství uzavírati náleží, pokud a kterak du
chovní správce v uzavírání jich a v potřebnou knim přípravu
vkladati se může.

A protož plati nejprve pravidlo, že duchovní správa kato
lická vůbec působí proti smíšeným manželstvím skrze pastýřské
vyučování, napomínání, vystřiháni. Zvěděl-li pak v určitém
připadě farář anebo zpovědník o zamýšleném manželství kato
lika s nekatolikem, zdvojnásobuje svoji horlivou snahu, aby
manželství takovému zabránil, předkládaje, co církev o sňatcich
těchto soudí, co zkušenost o nich dosvědčuje, co svědomí, ač
neni-li náruživostí ohlušeno, každému katoliku říká již nyní a
co říkati bude, až člověk, posavád jenom vezdejšími ohledy ří
zený, nelíčenou skutečnosť před sebou míti bude, až ti naslad
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kové skutečně nastanou, o kterých nyní hlas církve, rozum a.
zkušenosť určitě sice mluvi, snoubenec ale věřiti nechce.

Jest-li mezi svobodnými různého náboženství taková dů
věrnější známost, že uvádi katolika v blízké nebezpečenství
hřichu, přidržuje ho zpovědníkodepřením absoluce, aby se ji
vzdal. Chce-li přes všecky domluvy ve smíšené manželství
vstoupiti a nestojí-li ani o rukojemstvi, neschopen jest abso
luce, dokud by nezměnil své vůle. Nechce-li od úmyslu svého
opustiti, ale chce jenom po platné dispensi v manželství vstou
piti, bude ovšem ještě z toho zrazován, avšak nic méně pro
tuto příčinu se jemu rozřešení nezadržuje. — Pakli katolík již
učinil zásnubu ke smišenému manželství, nepokládá se tato za
platnou, poněvadž se vztahuje k manželství zapovězenému ; ale
přece působi mravný závazek, když zákonem vytknuta jistota,
a dobrý důvod k dispensi neschází, poněvadž při skutečnosti
této smišené manželství, ačjinak nedovolené, se dovoluje. Avšak
1 přes všecku jistotu a přes všecky vážné důvody k dispensi
lépe jest, aby zásnuby ke smišenému manželství raději narov
náním zrušeny byly, nežli aby k manželství vedly.Nelze-lismíšeného© manželstvízameziti,kladeduchovní
správce katolickému snoubenci na srdce ty podminky (cautiones
necessariae et opportunae), bez kterých by sňatek byl nedovo
lený. Tyto pak jsou: a) aby strana nekatolická přislíbila (re
versem), že katolickému spolumanželu dopřeje plné svobody u
konání náboženských povinnosti a nikterak o jeho převrácení
státi nebo pracovati nebude; d) aby manžel katolický reversem
přislíbil, že všecku píli svou vynaloží na odvrácení spoluman
žela od bludu; c) aby smlouva písemná o katolickém vychování
všech ditek učiněna byla. Zavážou-li se snoubenci k naplnění
těchto podmínek a lze-li doufati, že i dostoji slibu svému,
dává se dispense, aby katolík mohl ve smíšené manželství
vstoupiti.

Za dispensi může se žádati až když rukojemství skutečně
byla pisemně dána; tato přikládají se k žádosti o dispensi*).

Písemné záruky tyto nepodávají samy plné jistoty mravné ;
a protož v jednotlivých případech uvažuje duchovní správce
všecky okolnosti, zdali se nadíti lze, že přípovědi budou dr
žany a že katolické vychování dítek nebude ani úmrtím kato

*) Formu jejich viz ve Slohu Borového str. 590. a v ordin. listech die
césí českých r. 1868 : (instr. episc.),
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lické strany uvedeno v nebezpečenství. Opatrnosti tu třeba tíra
větši, poněvadž občanské zákonodárství dovoluje změnu smlouvy
učiněné, dokud ditě nepřekročilo sedmého roku *). Kromě mravné
jistoty, že záruky dané naplněny budou, třeba jest ku dosažení
dispense také ještě důvodu vážného, jako k dispensím vůbec ; ne
ni-l1ižádného, nevkládá se duchovní správce v žádání o dispensi.

Jest- dispense povolena, budiž snoubenec katolický při
obyčejném zkoumání a vyučování velmi pečlivě poučen o jeho
povinnostech; duchovní správce užívá této příležitosti, aby
učinil na katolického snoubence dojem nezrušitelný a jmeno
vitě aby probudil v němukatolické vědomí a upevnil víru, že
cirkev katolická -jedině pravá jest.

Ohlášky ději se po dosažené dispensi v chrámě katolickém
1 nekatollckém dle zákona platného vůbec o manželských
ohlaškách ; o náboženském vyznání snoubenců nečiní se zmínka.
Oddavky konají se v chrámě.

Při zápisu do matriky odvolává se rubrika „Poznamenání“
také k učiněné smlouvě a vystaveným reversům, kteréž písemnosti
ukládají se v registratuře. Nelze-li toho na snoubencích dosáhnouti,
aby dali záruky zákonem cirkevním předepsané, jest manželství
jejich nedovolené. Ohlášky konají se sice také v katolickém
chramě, katolický kněz však nesmi při oddavkách působiti a jest
při nich, vyžádav sobě povolení biskupova, jenom za svědka
nečinně přítomen (assistentia passiva), pro kterouž jeho přito
mnosť jest manželství toto před církvi platno (validum), ač ovšem
nedovoleno. Oddavky takové ani v chrámu katol. ani v sakri
sti se odbývatl nemohou. (O zápisu do matriky viz str. 531.)

Vysvědčení o vykonaných ohláškách, třeba-li ho jest, vy
dává katolický farář v ten smysl, že kromě církevní zápovědi
(vetitum Ecelesiae) jiná překážka tomuto manželství nebrání **).

Pakli by smišené mančelství uzavřeno bylo %bez mnečinné
přitomnosti katol. faráře, a tedy pouze před nekatolickým kně
zem a dvěma svědky, pokládá se za neplatné v oněch zemich,
kdež tridentský řád oddavek pro všecky katoliky zákonem jest.
Výslovná výjimka učiněna jest pro Nizozemsko a Belgii od pa
peže Benedikta XIV., kterýž prohlásil, že zákon o řádu trident

*) Rakouský zákon od 25. května 1868 I. čl. 1. a 2. — Za svědky
mohou tu býti tytéž osoby, které jsou svědkové při oddavkách. Církevní
sněm pražský nařizuje, aby se také faráf na tyto listiny podepsal a pečetí
farskou je opatřil.

**) Stran zpovědi viz str. 516.
Skočdopole, PastorálkaII. 36
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ském nevztahuje se v těchto zemích k manželstvím nekatoli
ckým a smišeným. Výjimka tato rozšířena jest určitým pro
hlášením některých nástupců Benediktových také na jiné kra
jiny a země, jmenovitě na země uherské).

Avšak jde-li v praxi o určitý případ takového manželství,
třeba jest, aby duchovní správce ani v soudu ani v jednání
svém se neukvapoval, zejména v takových zemich, kde dovo
luje občanský zákon“*), aby snoubenci rozdilného vyznání
uzavřeli sňatek svůj před farářem kteréhokoli z obou. — Pro
hlašuji-li snoubenci již napřed, že manželství svě jenom před
nekatolickým knězem uzavřiti chtěji, nemohou býti ohlašování
ve chrámě katolickém; a pakli katol. farář, domnivaje se, že
aspoň za nečinné přitomnosti jeho uzavřeno bude, manželství
ohlašoval, nevydává ohlašného listu, když potom zvěděl, že
uzavřeno bude jen před knězem nekatolickým. Ale jakkoli věc
tato zřejma jest, vždy přece náleži, aby duchovní správce po
každé k biskupovi se obrátil a na něm sobě určitého naučení
vyžádal ***),

Uzavřeno-li pak již maněelstvo smišené jenom před nekato
lickým knězem, tu dosti vážné důvody, ježto se opirají o ně
která rozhodnuti sborů římských (Congreg. Concilii trid. inter
pretum a Congreg. inguisitionis), k tomu vedou, že se manžel
sví toto zatím nepokládá ani za platné, ani za neplatné +), a že
konečné rozhodnuti, nevyhnutelně-li ho třeba, jen od papežské
stolice vyjiti může. Dokud rozhodnutí takové se nestalo, po
važuje duchovní správce toto manželství za domněle platné
(matrimonium putativum) a protož i děti za manželské. -——Po
vstalé snad později pochybnosti katolického manžela o platnosti
takého manželství nejlépe ukliditi a zlé následky možného vy
hlášení sňatku za neplatný předejiti lze, obnovi-li tito manželé
svolení před farářem strany katolické a dvěma svědky. — Když
by katolik, jenom před knězem nekatolickým oddaný, buďto ve
Zpovědnici anebo na smrtelné posteli žádal rozřešení, nemůže mu
odepřeno býti, pakli kroku toho lituje a hotov jest učiniti podle

*) Aichner, Compendium juris ecelesiastici. Vyd. 3. str. 620. Walter,
Lehrbuch des Kirchenrechtes. Vyd. 6. str. 560. Gassner, Handbuch der Pastoral.
Suplement-Band str. 224.

**) Zákon od 31. pros. 1868 o manželstvích snoubenců rozdílného vy
znání. ČL. II.

+ek) Téměř ve všech diecésích jest to výslovně nařízeno. Ord. list buděj.
1869 str. 78.

+) Kutschker, Eherecht I. po. 494. 536. Aichner 1. c. pg. 621.
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možnosti vše, aby nejen sám viru katolickou zachoval, nýbrž
také spolumanžela a dítky k poznání a přijeti pravdy vedl*);
a pakli sám pochybuje o platnosti svého manželství, náleži
k jeho disposici (hodnosti absoluce) také ochotná vůle, obnoviti
zároveň se svým spolumanželem svolení před katol. farářem
(jeho zástupcem) a dvěma svědky. Nepochybuje-li o platnosti
svého sňatku, spravuje se zpovědník obecnými pravidly, kteráž
účí, kdy lze kajicnika v nevědomosti zanechati, a kdy náleží
zpovědníku buďto za dispensi anebo za nápravu počátkovou
pro svého kajicníka žádati **).

Pakli snoubenci různého vyznání již byli manželství
uzavřeli před knězem nekatolickým a potom katol. faráře žádají
za církevní požehnání svého sňatku: chová se tento vůbec podle
předpisů o smišených manželstvích tak, jako by se oddavky
před nekatolickým knězem byly nestaly. Dávají-li snoubenci
záruky předepsané, podává duchovní správce k biskupovi také
žádost za dispensi od ohlášek; oddavky samy mohly by se ko
nati ve chrámě přizavřených dveřích, když by toho snoubenci
žádali, anebo 1 v soukromém domě, jeden-li nemocen.

Tážou-li se snoubenci rozďilného vyznání (anebo jen kato
lická strana) po oddavkách dle katolického vitu již dokonaných,
zdali jim sluší mebo náleží, aby svolemí své také ješlě před ne
katolickým knězem prohlásili, nebo zvěděl-li duchovní správce, že
tak učiniti chtěji, poučuje katolickou stranu, že by krok ta
kový byl hřišné účastenství v bohoslužbě cizi a že na tento
hřích jsou vynešeny pokuty (censury) cirkevní. — Nebyl-li
farář o tuto věc otazován ani o takovém úmyslu snoubencův
odjinud zpraven, ale sám se domnívá, že snoubenci nejen také
ještě před nekatolickým knězem svolení vyjadřovati budou,
nýbrž i že napomenuti neprospěje a snad ještě uškodí: mlčí
raději, patrno-li jest, že nevzejde pohoršení a dány-li jsou ná
ležité záruky. Jest-li však občanským zákonem přikázáno uza
virání sňatku před nekatolickým knězem, podrobuje se tomu
katolik podobně jako civilnímu sňatku ***).

*) Viz str. 379.; tamže notu o rozřešení z censury.
**) Viz str. 318. c a str. 387., 382.

***) V pastýřské praxi sluší stran smíšených manželství na zřeteli míti:
Conc. Prov. Prag. Tit. IV. cp. 12. De matrimoniis mixtis. — Instrukci episc.
česk. od 3. června 1868 (v ordin. listu buděj. r. 1868. na str. 153—164. a
171—178.) Instrukci duchovenstvu diec. buděj. v Ordin. listu 1869 na str. 70.
(táž instrukce dána jest i v pražské a v ostatních diecésích českých).



Hlava II.

Cirkevní pomoc v důležitostech a bědách vezdejšího
života.

$ 125. Povšechný ráz a cíl této činnosti.

1. Čemu křesťanství podle přirozené a zjevené pravdy
uči o původu, podstatě a vlastním úkolu společnosti lidské, ro
diny a státu, o vzájemných poměrech a plynoucích odtud
právech i povinnostech společenských, čili o právním a mravním
řádu ve společnosti, — to v souhrnu svém jest sociální náuka
křesťanská. "Touto náukou a veškerým působením ve vlastním
oboru svém posvěcuje církev rodiny, státu i obecné společnosti
všelidské, chrání je v základech jejich, ukazuje společnostem
i jednotníkům úkol a cil jejich i bezpečnou k němu cestu. Ře
holní společnosti, kteréž na půdě cirkve vyrostly, jsou výkvět
křesťanské náuky sociální, ideál nejen společenského řádu, ale
1 pokoje a vezdejšího blaha, jehož může společnost jednotlivcům
poskytovati. Pokud se zachovaly v přesnosti své, byly a posa
váde jsou řehole viditelný důkaz, že křesťanská idea o společ
nostech jediné pravá jest, poněvadž.k tomuvede, aby ve spo
lečnosti jeden za všecky a všickni za jednoho byli, vezdejšího
1 věčného cíle svého bezpečně dosahovali.

Aby rodina i stát o svém úkolu pracovaly a jej také
uskutečňovaly, na tom velice závisí netoliko vezdejší blaho,
ale také dosažení konečného cile člověčenstva i jednotníkův.
A protož úkol rodině a státu vyměřený, všeliké stránky úkolu
celkového, všeliký skutečný a platný k němu prostředek, vše
liký krok na uskutečnění jeho a cokoli s ním a s.jeho usku
tečňováním souvisi, — to vše pokládá se za vážné, veliké důle
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Žitosti čili zájmy nejen společenské, ale také za důležitosti jedno
dmíků, poněvadž jejich svoboda i vezdejší blaho neméně, nežli
volné a nikým nerušené snažení jejich o věčný cil velice na
tom závisí, kterak rodina i stát úkolu svému rozumějí a jej
konají.

Tyto důležitosti vezdejšího života o to vážnější jsou, oč
více týkají se duchovní stránky člověka a s jeho cilem nad
přirozeným souvisí, jako: vychování, věda i umění, veřejná
mravnosť a slušnost, ježto jsou jako stežeje života společen
ského a individuálného, pevné základy, na kterých i stav i
zdar společnosti a bezpečnosť řádu společenského nejvice spo
léhá. Čím lépe všecky skutečné důležitosti vezdejšího života
opatřeny jsou, čim lépe se opatření jejich shoduje s přiroze
nosti, vezdejšim a věčným cilem člověka: tím zdárněji usku
tečňuji společnosti úkol svůj, tim bezpečněji blíží se 1 člově
čenstvo i jednotlivci ku konečnému cíli svému, tím pravdivěji
a hojněji poskytuje rodina i stát členům svým oněch prospěchů,
kterých poskytovati za úkol jim postaveno jest, blahodějné svo
body totiž, pokoje, vezdejšího blaha do jisté míry, volného sna
žení o cil věčný.

2. Aby rodina i stat opatřily všecky společenské důleži
tosti vezdejšího života podle věčné ideje právní a mravní na
prospěch členů svých, k tomu samy ze sebe dostatečny nejsou,
ale rady a pomoci křesťanského náboženství nezbytně potřebují.
Neboť jako by obě společnosti tyto bez náboženství křesťanského
nikdy neměly ani jasného vědomí osvém původě ani sily, aby
úkol svůj realisovaly: tak podobně by beze světla křesťanské
moudrosti zase vozbyly vědomi toho a bez nadpřirozené moci,
kterou je křesťanství naplniti může, nedostávalo by se jim také
sily k provádění úkolu. A skutečně dotvrzuji toho dějiny kře
stanských národů, že společnost vůbec, rodina pak i stát jme
novitě, pozbývají pravého vědomi o svém původu, o své pod
statě a svém úkolu v té míře, v kteréž autorita, zástupci a
členové společnosti nedbají sociální náuky křesťanské a vážiti
nechtějí ze zdrojů nadpřirozené síly křesťanského náboženství.
Neodvratný toho následek pak jest, že se pošinují a převracejí
vzájemné poměry společenské, že ubývá těch, kteří by ochotně
uznávati a plniti chtěli společenské povinnosti své, uznávati
práva druhých členů společnosti a jich také šetřiti. V nepra
videlném stavu takovém nemůže jinak býti, nežli že vážné
důležitosti vezdejšího života zle opatřeny jsou a že tedy jedno
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tlivé stavya třídy, na které společnost obecně lidská a státní
rozčleněna jest, a že také jednotnici ve státu a rodině již ne
dosahují prospěchů života společenského *). Zlé opatření sku
tečných a vážných důležitosti, zneuznávání a porušování spo
lečenských poměrův a vyplývajících odtud práv i povinností
jest tedy hojný pramen nesnází a běd rozmanitých, kteréž
nejprve na jednotníky bolestně doléhají, dále pak celou spo
lečnost v jejích základech podrývají, konečně i v záhubu a
zkázu přiváději*“).

Kromě těchto nesnází a běd naskytaji se ještě jiné, kteréž
přirozeně spojeny jsou se životem člověka padlého, buďto mu
jsouce za pokutu, za zkoušku a za prostředek věčné spásy od
Boha ustanoveny, nebo vlastním jeho nerozumem a nedbáním
zákona božiho spůsobeny.

V nesnázích a bědách těchto třeba jest i společnosti i
jednotníkům pomoci, aby společnosť vic a více nehynula, jed
notníkům jejich pozemský život až nesnesitelný nebyl, za pro
středek a cestu k nadpřirozenému cili již nesloužil. Ale jako spo
lečnost sama o sobě nemůže opatřiti vážných důležitosti ve
zdejšího života, rovně tak není sama k tomu dostatečna, aby
rozmanité nesnáze a bidy své 1 členů svých tolik umírnila, co
vůbec možno a také třeba jest. Jenom náboženství křesťanské
zná i podává ty prostředky a způsoby, kterými nesnáze a bídy
společenské dilem na dobro uklizeti a dilem umírňovati lze
tolik, aby rodina i stát o svém úkolu zdárně pracovaly, jednot
nici pak ze života svého se radovati, prospěchů života spole
čenského aspoň částečně docházeti, vezdejšiho a budoucího svého
cile dosahovati mohli.

3. Vedle původu a cile náboženství křesťanského nemůže
ani jinak býti, nežli že toto má také za svoji úlohu, dbáti dů
ležitosti a běd vezdejšího života lidského. Jsouc náboženství
pravé, od Otce dobrotivého a milosrdného člověku dané, ne
může nepřihližeti k celé bytnosti a přirozenosti člověka, béře
jej za bytost duchovní a tělesnou zároveň, béře život jeho za.

*) „Není možno, aby pokoj, svoboda, zámožnosť nějakým zákonem usta
noveny a zavedeny byly; k tomu nevyhnutelně třeba jest právě toho, čehose
nám nedostává, totiž: jednoty duchův a srdcí ve společných přesvědčeních a.
zásadách.“ Kellner Emil: Kirche, Staat und Freiheit str. 30.

**) Společenský řád dle věčné ideje právní a odchylování se od něho
výborně líčí spis kardinála J. E. Manninca, vyšlý také v překladu německém
pod názvem: Kirche, Staat, Gesellschaft im Lichte des Christenthums. Kčln.
1873. —
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prostředek a cestu k životu věčnému, pokládá ukojení skuteč
ných potřeb lidských za právo přirozené, jehož rušiti a jemuž
překážeti nikdo bez hříchu nemůže.

Protož i pravá církev také má za jednu stránku povšech
ného úkolu svého, aby důležitosti, nesnáze a bídy vezdejšího
života lidského pozorovala, v nich se rodině, státu a jednotní
kům za radu a pomocnici věrnou propůjčovala. A skutečně
cirkev katolická již od počátku svého zdárně pomáhá rodině,
státu i jednotnikům ve vážných důležitostech a všelikých bě
dách jejich netoliko vůbec a jako nepřímo veškerým učenim a
životem svým, ale propůjčuje se ochotně v každé zvláštní dů
ležitosti, nesnázi a bidě života lidského, uznává 1 podporuje
chvalitebné a oprávněné snahy lidské, podává trpicim a hynou
cim společnostem i jednotníkům pomocné ruky své, aby snich
sňala břemene, co sniti vůbec možno, uči, radi a pomáhá, aby
vezdejší důležitosti prospěšně byly opatřeny.

Pomoc, kterou prokazuje cirkev společnosti a jednotníkům
ve vážných důležitostech, potřebách a bědách vezdejšiho života,
jest tím rozsáhlejší, čím méně rodina i stát ještě upraveny,
sebe a svého úkolu si vědomy a k jeho realisování schopny
jsou. A proto spatřujeme, kterak církev u národů, ježto teprve
k poznání Boha přivádi, sama také úkol rodiny a občanské
společnosti konati, rodinu, obec a stát na pevné základy stavěti,
společnost organisovati počíná. Dějiny církve dosvědčují, že
cirkev uvázala se všude u vychování a vyučování mládeže, po
ložila první základy věd a umění, veřejné jnravnosti a způsobů
společenských, vyučovala orbě, řemeslům a obchodu, mýtila
lesy, pečovala o vzdělání cest a mostův, obce zakládala, ob
čanský řád, zákon a soud uváděla neb opravovala, vesměs první
počátky civilisace zakládala; ona také téměř sama jediná opřela
se rušitelům společenského řádu, veřejným zločincům a násil
nikům, utiskovatelům celých stavův a tříd anebo jednotlivých
lidí, učinila péčí o lidi opuštěné, chudé a bídné za jeden z nej
přednějších oborů činnosti své *).

*) Srovn. J. Alzoga: Universalgeschichte der christlichen Kirche. Sie
bente Auflage. Str. 307. 384. 488. — Kryštůfka Všeobecný círk. dějepis, díl
JI. Středověk, zvláště I. odděl. hlava 4. „Vedle církve nebylo ve středověku
žádného ústavu, který by tak mocně a všestranně byl působil na zdokonalení
společnosti lidské. Církev působila vzdělavatelně nejen jakožto ústav nábo
ženský, nýbrž pečovala zároveň o rozličné důležité potřeby společnosti, k jichž
opatrování tehdejší zřízení státní nebylo ještě dostatečné. Oma pečovala 0
chudé a nuzné; od ní řízeny byly školy a pěstovány vědy a umění; církev
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U národů civilisovaných na křesťanském základě béře
sice na sebe státní společnosť péči o důležitosti a potřeby své
a členů svých, chrání stavy a jednotníky v jejich právech,
podporuje i rodinu v provádění úkolu jejího. Poněvadž pak
důležitosti, potřeby a bidy vezdejšího života v tělesný a du
chovní život zároveň zasahují a na dosahování vezdejšíhoi bu
doucího cile veliký vliv mají a poněvadž i stát může v oboru
svém prospěšně ku pravému blahu jednotlivcův a celku půso
biti, neodchyluje-li se od věčné ideje právní: jest patrno, že
se tu stýká úkol církve s úkolem státu a že církev nemůže
se vzdáti působení svého při opatřování důležitosti a běd života
vezdejšího, poněvadž by stát již sám sebou k jistým stránkám
ani nedostačoval, zejména ku vlastním zdrojům a příčinám
mnohých běd společenských a soukromých sám přihližeti, pra
vého léku pro ně nalézati neuměl

Důležitosti, potřeby a bidy, v kterých církev buďto sama
nebo společně se státem civilisovaným pomáhá, jsou: vychování
mládeže, vyučování počátečné, věda 1 umění, opuštěnosť a chu
doba, napravování zločincův a vůbec lidí, kteří životem svým
společenské poměry porušují, proti společenským právům jiných
a proti společenským povinnostem svým na obecnou škodu a
záhubu se prohřešujía takto ploditelé nesnází a běd společen
ských jsou.

Vedle toho jsou předmět této II. hlavy: Škola počátečná
a jiné ústavy pro vychování mládeže. péče o lidi opuštěné,
chudé a vůbec jakkoli ubohé (personae miserabiles), napravování
a polepšování zločinců veřejných.

4. Konečný cil, jejž sobě klade cirkev při veškerém po
máhání v důležitostech a bědách života vezdejšího, jest: při
spívati k tomu, aby člověk pozemského cile svého dosahoval,
oprávněným žádostem a potřebám jeho aby co možná dosti
učiněno bylo, čili aby svobody, pokoje a blaha účasten byl a
takto, maje co možná nejméně překážek, o věčném cili svém
zdárně pracovati, jeho jistěji dosáhnouti mohl. — Také tímto
svým působením přemáhá církev následky hříchu a činí, aby
zase sloužilo ke cti boži a k posvěcování člověka, co hříchem
bylo zlého spůsobeno nebo na dobrám porušeno.

byla pomocnicí státu i ve vykonávání spravedlnosti a jiné správě světské
dílem přejmutím části povinností na sebe, dílem poskytováním duchovenstva
ke službám státu.“ V. Tomek, Dějiny města Prahy. Díl I. str. 99.
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Aby duchovní správce v tomto důležitém oboru pa
storace působil vedle úmyslů církve k blahu společnosti a jed
notlivců, k tomu třeba jest netoliko všímati sobě časového
ducha, stavu, v kterém se společnost nalézá, směru, kterým se
béře —, ale také, a to zvláště, nedomnívati se, že by za pří
ležitosť, podnět a místo k zacházení s osadníky a k působení
pastýřskému pokládati bylo jenom veřejné služby boži a ty
úkony posvátné, ku kterým volán byl. Katolická pastorace mi
nulých věků rozestirala blahodějné působení své na všecky
způsoby a poměry života lidského, uměla je na základy ná
boženské postaviti, pravdami náboženskými oživiti, učila po
hližeti na ně a souditi o nich s hlediště náboženského. Bližší
pohled na věřící doby středověku odhaluje zrakům našim pa
storaci, o jejimž rozsahu nyní sotva ponětí máme, jejiž účinky
a prospěchy, jakž nám je předvádí dějepis, podivení vzbuzují.
Téměř každý soukromý podnik a mnohem vice to, co všech
se týkalo, bylo na ideje náboženské staveno anebo s nimi ve
spojení uváděno. Věrou uměla církev vědu zůrodňovati, umění
ušlechťovati a jeho posvěcovati, samy živnosti a obchody s ná
boženstvím v nejužší spojení uvésti, tak že společenstvům živ
nostenským (cechům) náboženský ráz vtisknut byl a tato vedle
důležitosti časných a hmotných také za důležitostmi věčnými
a duchovními se brala. Takto učiněno jest křesťanství vlastním
živlem, jenž veškerému životu domácímu a veřejnému za pod
nět byl, jej pronikal a jemu vládnul. A byť také při skrovné
vzdělanosti tehdejších pokolení víra a náboženství ještě plného
vlivu svého na obecnou mravnosť a na poměry společenské ne
provozovaly tolik, aby sobě někdejší surovosť národů těchto
byla průchodu nenalézala: přece bylo rozsáhlé působení pasto
race katolické vlastní původ a příčina všech dobrých a veli
kých věcí, pro kteréž ti dávní časové zasluhují vděčné paměti
a úcty. Ano pozůstalé až posud ve mnohých rodinách krásné,
mnohdy tklivé obyčeje, modlitby a žehnání, kteréž podá
nim od rodičů na dítky a vnuky přecházejí, jsou výmluvní
svědkové někdejší pastorace, kteráž na osadníky nečekala, až
by sami přišli a prosili za poučení, posvěcení a uvedení v ži
vot křesťanský. Ctihodní pastýřové dávnověcí znamenali ne
toliko vůbec lidskou přirozenosť, ale také poměry místní a ča
sové, jakž kdy a kde byly, potřeby osad a jednotlivých rodin,
nebezpečenství a obtíže, které křesťanskému smýšlení a mravu
škodny byly; oni všecko na to vynakládali, aby se k člověku
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co nejvíce přiblížili, hledali ho, kde vůbec bylo lze naleznout:
ho, učili se řemeslům a uměním, provozovali orbu a průmysl,
aby sobě na všech stranách k rozsáhlé činnosti pastýřské půdu
přistrojili a všech prostředků pomocných k požehnané práci
své uživati mohli. — Vznešený tento vzor katolické pastorace
sloužiti může v dobách nynějších za ideál, ku kterémuž aby
se ve skutečnosti přibližovala, za veliký úkol vědy a praxe pa
stýřské považovati sluší.

Nelze sice neuznávati, že za těchto časů poměry skutečné
na mnoze veliké obtiže připravují duchovní správě, aby ve vše
liký život lidi, obci a národů podobně působila, jakož ji možno
bylo v dobách, kdy národové do cirkve uvádění ještě u věku
dětském stáli: v nejednom ohledu porušená, lichá vzdělanost
nového věku klade katolické pastoraci mnohem větší překážky
v cestu a ztěžuje působnosť jeji mnohem vice, nežli nevzdě
lanosť a surovosť národů starověkých. Avšak nicméně za věc
jistou lze pokládati, že ovoce pastýřské činnosti také nyní
velice rozhojňovati se může, pakli jen duchovenstvo si zachová
karakter stavu vzdělaného a pilně obirati se bude studiem
přitomné doby, jejich dobrých a zlých stránek, jejich důleži
tosti a potřeb, jejich neduhů a slabosti. Věc nebezpečná velmi
a přímo záhubná byla by, když by duchovenstvo všem idejím
a snahám novověkým se protivovalo a všecky věci nové, proto
že nové jsou, zavrhovalo. Kdyby se v duchovenstvu studium a
čtení valně zanedbávalo, bylo by v době na svou vědu a vzdě
lanosť tolik pyšné mezi nevědomce a nevzdělance počteno a
-S nimi zároveň povrženo ode všech, kteři sebe ku vzdělaným
počítají. A neumělo-li by duchovenstvo slušně oceňovati dobrých
stránek v duchovním a hmotném životě nového věku a jenom
na stiny jeho by ukazovalo: představovalo by se zrakům světa
a považováno bylo by také v oboru pouze kněžské působnosti
své za representanty zásad i časů již dávno zašlých, a násle:
dek toho byl by, že by cirkev vic a více půdy pozbývala,
že by působnost jeji se obmezovala a že by jmenovitě všecka
nová zřízení a nové výjevy v životě národů cele opanovány
byly duchem protikřesťanským, poněvadž duchovní správa za
meškala jich sobě v pravý čas povšimnouti, je náležitě ocenit,
s duchem křesťanským je spřáteliti.
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S 126. Společenské zájmy v duchovním oboru.

I. Vzdělání ducha lidského. Vychování mládeže.

1. Člověčenstvo i jednotlivý člověk béře se ku konečnému
cili svému, poznává-li Boha a k němu se připodobňuje, čili jeho
následuje. Poznávání Boha i následování jeho jest nejpřednější
čásť úkolu, jenž 1 celému člověčenstvu i každému jednotníku
na této zemi jest vytčen. Duši lidskou opatřil Bůh dary a
schopnostmi takovými, že může úkol tento uskutečňovati. Uží
vá-li darů a schopnosti duchovních, rozmáhá vědomosti své,ušlechtujesrdceavůli,abymilovalpravdu,krásuadobroa je
také uskutečňoval v životě svém. Postupné poznávání a násle
dováni Boha jest to, čemu řikáme vzdělání duchovní; souhrn
všeho poznáni a všeho, čím se člověk ve smýšlení, snažení a
jednání svém k Bohu připodobňnje, ušlechtilé mravy a obyčeje
zavádi a zachovává, slove vedělanosť,jak u jednotlivců, tak u ná
rodů, států a rodin.

Poznávání Boha, čili vzdělání lidské vnimavosti má za
předmět svůj netoliko bytnosť čili podstatu boži, ale také dila,
skutky jeho, člověka i všecken stvořený svět; následováni pak
Boha čili připodobňování se k Bohu jest ostříhání zákona
mravného, zákona přirozeného 1 zjeveněho, jest ušlechťování
samočinnosti, jest mravnost a všeliký pokrok ve mravnosti.
A čim lépe a vice pokračuje člověčenstvo 1 jednotník v po
znání a následování Boha, čim se více vzmáhá v nich pravá
vzdělanost, tim lépe uskutečňují vezdejší úkol svůj a tím jistějl
se blíží ku konečnému cili svému.

Na dráze duchovního vzdělání povinni jsou člověčenstvo
1 každý jednotník ustavičně pokračovati, pokolení za pokole
nim dále k cili člověčenstva postupovati, poklad vědomosti,
jejž jistý věk dědí po předchůdci svém, odevzdati rozmnožený
věku následujícímu a podobně také ušlechtěný způsob života
veřejného 1 soukromého.

Duchovní vzdělání však nejen že jest kráčení ku věčnému
cili člověka, ono má předůležitý vliv také na dosahování ve
zdejšího cile lidského. Vzdělanosť zajisté otvirá člověku po
klady přirodní, uči jej odklizeti mnohé překážky pokoje, svo
body a blaha vezdejšího, nalézati prostředky, kterými vezdejší
lidský život přijemnějšim a radostnějším učiněn býti může.
Pravá vzdělanost má také na veškerý stav společnosti velmi
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blahodějný vliv; ona zajisté k tomu vede, aby dobře pojaty a
ochotně uznány byly vzájemné poměry a vyplývající odtud
práva i povinnosti stavů, třid a jednotníků; ona chránía utvr
zuje přirozený, na věčné ideji práva založený řad společenský ;
ona velice k tomu přispívá, aby právní řád positivný (zákono
dárství) se neuchyloval od práva přirozeného; ona ušlechťuje
společenské svazky, aby jimi svoboda, pokoj a vezdejší blaho
jednotníkům nejen nebyly zkracovány, ale v míře hojnější po
dávány.

Jako pravá vzdělanost nejen k cili věčnému vede, ale
také na dosahování vezdejšího cile vliv blahodárný provozuje:
tak opět ta lichá vzdělanosť, která Boha již ani v jeho byt
nosti ani ve skutcich nepoznává a poznávati neučí, která smý
šlením, snažením a konáním jenom nižší stránce člověka hoví,
jen o tělesné požitky pečuje, nevyhnutelně vede ku pošinutí a
porušení poměrů společenských, k neuznávání a porušování
řádu právního, rozmnožuje bídy a strasti společenské, uvádí
nejprve jednotníky a potom icelé společnosti ve stav mnohem
bidnější, nežli úplná nevzdělanosť, nežli stav přírodní surovosti
jest. Na ovocích nepravého, zvrhlého, Bohu 1 lidské přiroze
nosti odporného vzdělání nejlépe ukazuje se, kterak hluboká
pravda vyřčena jest ve slovech Kristových: „Hledejte nejprve
království božího a spravedlnosti jeho a toto všecko (skutečné
potřeby a jistá mira vezdejšího blaha) bude vám přidáno“ *).

Takto z věci samé dostatečně vysvítá, že upravitel, regulator
pravé vzdělanosti lidské jest pravé náboženství; jediné toto
může badavému duchu lidskému býti ukazovatelem cesty a
strážcem, aby na mistě pravdy o Bohu, podstatě a skutcich
jeho neobjal bludu, pokládaje sebe samého anebo stvořené věci
za Boha acil svůj; jenom pravé náboženství může mu býti za
řiditele, aby na místě Boha nenásledoval přirozené žádostivosti
a tělesnosti, aby smýšlením, snažením a konáním neuskutečňoval,
k čemu přirozenost porušená tihne, pozbývaje smyslu pro du
chovní, mravné dobro a přestávaje na tom, co tělu a jeho žá
dostem lahodi.

2. Také u věcech duchovního vzdělání jest úloha společ
nosti, aby jednotlivcům byla za pomocnici a tito aby v ní
a jejim působením nabývali, čeho by sami o sobě nikdy na
byti nemohli.

*) Mat. 6, 33.
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První počatkové lidské vzdělanosti kladou se v člověka
útlého vychováním. Nezbytná potřeba výchovy zakládá se v při
rozenosti lidské a v přirozeném řádu života lidského. — Vy
chování však nejen potřebno jest, ale má i na všechen budoucí
život člověka veliký, předůležitý vliv, zakládajíc jeho časné
a věčné blaho anebo neštěstí.

Výchova člověka útlého jest přirozená pověnnosťa protož
1přirozené právo rodičů. Bůh, zakladatel rodiny a Stvořitel člo
věka, odevzdává rodičům v ditěti obraz svůj a podobenství
své ukládaje jim, aby podobenství boží ve svém dítěti zdo
konalili. Přirozený řád a zjevený zákon boží ohlašuje rodičům
tuto jejich povinnosť jasně a zřetelně tolik, že se ji nemohou
odčitati a že nikdo jich nemůže práva toho zbavovati, aby ne
hřešil proti zjevné vůli boží.

Povšechná a dlouho trvalá nedostatečnosť dítěte jest prvý
hlas přírody, který oznamuje rodičům »povinnosťjejich. Bez
ošetření a opatření pečlivého nejen by se nevyvinul tělesný
organismus ditěte, ale brzy rozpadl by se; vlastní pak život
člověcký, rozum, vůle, řeč nemůže se vyvinovati leč pomoci
a působením člověka, který sám již má užívání rozumu, vůle
a řeči. Tato nevyhnutelná potřeba vhodného působení, aby se
fysický a duchovní život zachoval i rozvíjel, oznamuje, že
v přirozeném řádu leží, aby mladý člověk vychován byl; že
pak ditě odevzdáno jest rodičům a jich vlastnictvím učiněno,
nemůže nezbytná potřeba ditěte vlastně a řádněnikomu leč jen
rodičům jeho ukládati za povinnosť, aby své ditě vychovávali.
Aby veliký tento úkol nebyl rodičům za břímě, vštípil jim Bůh
živou a nepřemožnou lásku k ditěti, kteráž i zase sama dokazuje,
že na rodiče vloženajest přirozenápovinnosťvychovatelská. Láska
tato nedbá jenom, aby okamžitým a každodenním potřebám di
těte dosti učiněno bylo; ona i snaží se, pojistiti mu blaho a
štěstí na budoucí časy, na celý jeho život, na celou věčnosť; ji
žádná oběť není těžka, ona hotova jest téměř i ku věcem ne
možným a nepřestává se namáhati o zachránění a oblažení mi
lovaného ditěte i když chladný rozum již nespatřuje naděje
žádné. Láska tato propůjčuje také rodičům sama té schopnosti vy
chovatelské,kteréž potřebují, aby úkol svůj zdárně vykonali; a
zvláště v ni zakládá se autorita rodičů, přítulnosť, úcta 1 posluš
mosťditek, podmínky to, bez kterých se dařiti nemůže vychování.

A čemu přirozenost sama již tolikerým způsobem na
svědčuje, to vydává křesť. náboženství za vůli boží, k tomu
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i nabízí rodiče důvody mocnými, dává jim také radu, naučení
a posilu nadpřirozenou, aby veliké a důležité povinnosti své
zadost učinili. Ano vedle přirozené lásky rodičů k dětem jest
náboženství křesťanské samo již dostatečno, aby zdokonalilo
všecku jejich přirozenou spůsobilosťa schopnosťvychovatelskou.
A protož i duchovní správa, předk.ádajic zjevené učení o vy
chovatelské povinnosti rodičův a způsobu konání jejiho, pro
kazuje těmto velikou pomoc; katolická pastorace jest také uči
telská stolice paedagogiky pro lid obecný, paedagogiky zdravé,
i nejprostějšímu srozumitelné.

V povinnosti, aby rodičové vychovávali své ditky, obsa
huje se také právo jejich, a to vysvita z týchže důvodů, kte
rými se povinnost jejich objasňuje a dotvrzuje. Všeliké zane
dbávání povinnosti této jest hřích a pramen zlého, ale také
hřich jest a porušování řádu přirozeného, chtěji-li společnost
aneb jednotnici toto právo rodičům odnimati anebo je v něm
zkracovati.

3. Vedle rodičů a zároveň S nimi má cárkev katolická po
vinnosť a protož i právo, aby dítky vychovávala. Povinnost tuto
na ni vložil a práva toho ji udělil Kristus, když před svým
na nebe vstoupením tutouž moc apoštolům odevzdal, kterou
sám měl, a určitě jim nařidil, aby netoliko křtili všecky národy,
ale jim také kázali a je všecko zachovávati učili, což z nej
vyšší moci své přikázal“). Jsouc takto za vychovatelku všem
národům a jednotníkům až do skonání světa ustanovena, po
činá vychovatelskou práci svoji u dítek, jimžto se na křtu svatém
nadpřirozenou matkou stala, ve vyšši, nadpřirozený obor života
je postavila, jim v posvěcujicímilosti a v božských cnostech nad
přirozenou schopnosť k dosažení nadpřirozeného cile dala. Vy
vinování těchto nadpřirozených schopnosti, buzení a vedeni
jich k bohumilé činnosti a stálé opravování následků dědičného
hřichu v rozumu a svobodné vůli člověka, — to jest vychova
telský úkol církve.

Jakkoli pak cirkev nejprve a přímo nadpřirozený život
a nadpřirozený cil člověka při veškeré vychovatelské činnosti
své na očích má: nicméně pečuje také o spůsobilost člověka
k životu a cili vezdejšímu, poněvadž tento život uznává za pro
středek a cestu k životu a cili věčnému, obojí pak jednomu a
nerozdilnému člověku jest od Boha položen.

*) Mat. 28, 18—20.
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Poněvadž u věcech nadpřirozeného života a věčného cíle
lidského jediné církev řádné poslání od Boha má, a vychování
k tomuto nadpřirozenému životu a cili také nadpřirozeného
prostředku, milosti boží totiž, nevyhnutelně potřebuje, kteréž
řádně udělovati zase jenom cirkvi dáno jest: vysvítá samo
sebou, že třeba jest, aby rodičové vychovatelskou svoji povin
nost a vychovatelské právo své společně a svorně s církví
konali, jejiho naučení, jeji rady a pomoci sobě všímali, pilně
hledali a svědomitě užívali. Bez církve zajisté, jejiho naučení
a jejich nadpřirozených prostředků milosti ani rodičové sami
by nebyli schopni postačiti v té stránce vychovatelské, která
k životu a cili nadpřirozenému směřuje, ditkám zase nižádná
věc by k takovému životu a cili neprospěla, když by nadpři
rození prostředkové jim neposkytovali dostatečné vnímavosti
a spůsobilosti k pochopení a konání toho všeho, co se jim
předkládá a k čemu přidržovány jsou s ohledem na život a
cil nadpřirozený.

Avšak také s ohledem na vychování pro život a cil
vezdejší třeba jest rodičům, aby svoji povinnosť a své právo
vykonávali svorně s cirkvi, podle naučení jejiho a rady jeji,
poněvadž by jinak pro věci časné pomijeli věčných, a hledajice
ditkám svým opatřiti schopnosť a možnosť k dosažení vezdej
šiho blaha, nejen blaho věčné, ale i samo vezdejší by uvedli
v nebezpečenství nebo nemožným učinili.

A jakorodičové potřebujíke zdaru vychovatelské činnosti
své, aby se k církvi a k jejím pravdám připojili, tyto za ne
klamné ředidlo své majice a sobě i ditkám svým nadpřiroze
ných prostředků ke zdaru všeho vychování hledajice: tak zase
cirkev může u vychovatelské práci své očekávati zdaru jen
při tomto svorném a jednomyslném působení rodičův a celé
rodiny. Svatá, u víře založená jednota rodiny a církve jest
nejlepši záruka, že. ditky budou tak vychovány, aby pro tento
1budoucí život byly vzdělány, k vezdejšímu a budoucímu svému
cili úplně schopny.

Právo cirkve na vychování mládeže spolu s rodiči a po
vinnosť jeji k tomuto dilu vážnému nemožno jest popirati anl
v pochybnosť bráti, leč jenom tu, kdež úplně puštěna jest víra
v nadpřirozený řád a věčný život, víra, že člověčenstvo Kri
stem vykoupeno jest a že církev má poslání od něho, aby po
koleni za pokolením vychovávala k životu nadpřirozenému a
vedla k cíli věčnému.
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4. Právo rodičův a církve k vychovávání mládeže jest
právo přirozené a positivné božské, a protož také nikomu ne
sluší, aby toto právo rodičům anebo cirkvi neb oběma odnimal;
jim u svobodném vykonávání jeho překážel. Ani stát nemůže
sobě spravedlivě osobiti toho práva, aby na místě rodičův a
cirkve ditky vychovával, čili aby vychovatelské poslání rodičů
a cirkve sám sobě přivlastňoval, vychovávaje dítky jinak, nežli
rodičové společně s církví je vychovávati chtěji. Státu zajisté
uloženo jest za vlastní jeho úkol, aby byl ochránce právního
řádu, kterému za normu jest věčná idea právní. Spravedlnosť
jest prvá právní povinnosť všech držitelů moci pozemské; oni
jsou povinni každého ve přirozených právech jeho hájiti, k po
vinnostem jeho pak donucovati, jenom když by jich zanedbání
na škodu společnosti bylo nebo práva jiných rušilo. Poněvadž
pak právo a povinnosť rodiny a cirkve ku výchově přirozeně
náleží k jejich podstatě a úkolu: jest přední úkol státu, aby
rodinu a církev u svobodném konání vychovatelského práva
jejich ochraňoval. Nikterak ale nelze toho srovnati s úkolem
státu, aby rodině a cirkvi odnimal vychování a sám v ně se
uvazoval. Ano stát ani nemá spůsobilosti k vychování mravnému,
které jenom na základě náboženském jest možno, žádajíc po
jmův a sil, kterých stát nemá, žádajíc nevyhnutelně přístupu
k srdci a svědomi člověka, k této vniterné svatyni, která státu
navždy uzavřena jest. Osobuje-li sobě stát vychování, zapomíná
již na svoji podstatu a na svůj vlastní úkol, přestává býti
ústav na ochranu práv, není již chranitel svobody, ale donu
covna *).

II. Škola počátečná a jiné ústavy vzdělávací.

1. Duchovnímu vzdělání člověka slouží mnohé prostředky
a cesty. Sám společenský a vůbec veřejný život, v kterém
stýkají se lidé vzdělanější a méně vzdělaní, každého jednotlivce
zkoumání a zkušenosť, každého národa literatura, veřejné sbírky
umělecké, musea, školy a jiné vzdělávací ústavy jsou ty cesty,
po kterých se dosažená již obecná vzdělanost mezi jednotníky
a různé národy rozchází, jsou i prostředkové, jimiž každý věk

*) Srovn. Die Volksschule in ihren Beziehungen zu Familie, Kirche
und Staat. Von Dr. Joh. Zwerger, Fiirstbischof von Seckau. Wien 1871.
Stěckl, Lehrbuch der Paedagogik $ 5. a 0.
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rozmnožuje poklady vzdělanosti, kteréž jemu odevzdány jsou
od věku předcházejícího.

Školy a vzdělávací ústavy, jakožto prostředek vzdělanosti
nejvice rozšířený a velice působný, jsou veřejná i veliká dů
ležitosť lidská, zaujímají velmi vážné misto mezi důležitostmi
života vezdejšího, mají veliký vliv na dosažení pozemského a
věčného cile. Podle duchovního vývinu těch, které škola vzdě
lává a podle těch stránek povšechné vzdělanosti, které sobě
škola za svoji úlohu obira, rozeznávají se školy počátečné neb
obecné, střední u vysoké.

Aby škola vůbec byla vzdělávacím ústavem, povinna jest
netoliko vyučovati, ale také vychovávati, mravný karakter
pěstovati a utužovati Ale ne všecky školy jednostejnou váhu
na vychování kladou; škola obecná, která shromažďuje v sobě
dítky u věku, kdy vzdělávání vůbec teprve počinati se může,
má za přední úkol svůj vychování; ve škole střední stojí vy
učováni a vychovávání na rovni; na vysokých školách, u jichžto
žáků vychovani již téměř dokonáno jest, dotvrzuje a zdokona
luje se toto vice nepřimo, ač ovšem bez vychovávacího vlivu
zůstávati nemohou, poněvadž by jinak nebyly vzdělávaci ústavy,
když by zanedbávaly pěstovati důležitou a podstatnou stránku
vzdělanosti, mravný karakter.

2. Rodičové mají právo 1povinnost dítky své vychovávati,
a sice právo 1 povinnost osobní; nechtěji-ll nebo nemohou této
své povinnosti úplně a cele zadost učiniti, vyplývá z vychova
telského práva jejich také právo, aby sobě zástupce opatřili.
A skutečně přemnozi rodičové nemohou vychovatelské povin
nosti své náležitě zastati, jmenovitě nedostává se jim schopnosti
nebo času neb obého, aby ditky své tomu všemu vyučili, co
se věčného povolání jejich týka a co věděti třeba jest anebo
velice prospiva k vezdejšimu povolání. Bez vyučování těmto
věcem bylo by vychování nedokonalé, nedostatečné, ano dilem
také nemožné, poněvadž vyučování samo jest jeden z prostředků
vychovávacich.

Pro tuto příčinu děje se vůbec u všech národů, kteři pro
nějakou pokročilost u vzdělanosti uznávali potřebu výchovy a
vychovávacího vyučování, že rodičové jiným osobám postupují
zcela nebo částečně svoje vychovatelské právo, aby ditky jejich
vyučovali a vyučujíce vychovávali. Timto skutkem děli se vy
chování mezi rodiče a jejich zástupce. Poměr tento mezi rodiči
a vychovatelskými zástupci jejich jest podstatně jeden a týž,

Skočdopole, PastorálkaII. 87
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nechat jednotliví rodičové dítkám svým zvláštního vychovatele
ustanovují nebo sobě mnozí společně a svobodně voli osobu,
která by v určité doby jejich dítky vyučovala, nebo někdo
sám ze sebe rodičům svou vychovatelskou pomoc nabízí, nebo
konečně taková osoba opatřena jest od někoho jiného, kterýž
chce rodičům dáti příležitost, aby své dítky na společné vy
učování a vychovávání posýlali.

Timto způsobem povstává škola počatečná neb obecná;
a protož i škola jest pomocný úsťav rodiny, jemuž rodičové
svobodně a dobrovolně dítky své odevzdávají, aby se tu vzdě
lávaly, t. j. vyučovaly a vychovávaly. Ovšem jsou rodičové
povinni opatřiti sobě pomocníka či zástupce, pokud sami k úpl
nému vychování nedostačuji; ale povinnosť tato jest povinnost
mravná, stát může je k ní přidržovati jen vůbec a pokud
by obmeškání právům dítek na škodu bylo, ale neni oprávněn
donucovati rodiče, aby svěřovali své dítky ústavům nebo vy
chovatelům, ku kterým nemají důvěry, že ditky dobře vy
chovávati budou.

Rodičové křesťanšti maji přirozené právo, ale i povinnosť,
žádati toho, aby škola vychovávala ditky jejich v duchu a dle
zásad toho náboženství, které oni sami za pravé a za jedinou
cestu k věčnému cili pokládají. A protož i pokud rodičové sami
voliti mohou vychovatele ditkám svým, jsou ve svědomí za
vázáni voliti člorěka křesťanského smýšlením i mravy a celým
životem. Nemohou-li ale voliti sami, žádá toho přirozené právo,
aby měli dostatečné rukojemstvi a plnou bezpečnost, že ditky
jejich po křesťansku vychovávati bude ten, kterémuž oni je
svěřuji.

Rukojemství toho nemůže jim dáti škola sama, byť i ve
škeré zřízení jeji dobře souhlasilo s náboženstvím rodičův a
dítek. Všecko zajisté záleží na osobě, která ve škole vyučuje
a vychovává; učitel nekřestanského smýšlení a života nejen
nebude určitě a zůmyslně veškerým působením směřovati ku
křesťanskému vzdělání mládeže, ale také, bude-li sám sobě zů
staven, ničeho neopomine, čím se vychování křesťanské velmi
ztěžuje nebo maři. — Avšak ani stát nemůže rodičům křesťan
ským takového rukojemství dáti, poněvadž on sám neni po
volán a schopen k dilu vychovatelskému. Snad mohl by stát
ručiti za spůsobilost k vyučování; ale za to nemůže ručiti, že
vyučování bude v duchu a dle zásad křesťanského náboženství.
Jmenovitě nemůže rukojemství toho dáti, ano dáti ani nechce
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stát, který se vyhlásil za stát bez určitého vyznání, t. j. za
stat bez náboženství.

Jediné od cirkve mohou křesťanští rodičové míti rukojem
stvi, že škola bude dítky jejich po křesťansku vychovávati.
Cirkev pak může jim takové rukojemství dáti, nepřekáží-li se
Ji odnikud, aby vedle přirozeného poměru svého ku škole v této
působiti mohla. Přirozený poměr církve ku škole vysvítá z po
slání cirkve, aby lidi k bohumilému životu a takto ku věčnému
cili vedla. Že pak církev tento úkol svůj při jednotlivcích ko
nati může, až když k užívání rozumu dospivají a ditky právě
v tomto věku se ve škole shromažďují: náleží po přirozeném
a zjeveném zákoně cirkvi takové postavení ku škole, aby svoji
povinnosť křesťanského vychování při dětech vykonávati mohla.
Poněvadž ale ke zdaru pravého vychování třeba jest, aby kázeň,
vyučování a náboženství svorně působily: má církev náležité
postavení ku škole, může-li skutečně učiniti, aby se těchto
prostředků vychovávacích správně užívalo, všecko pak odklidilo
a zamezilo, co by uživání správnému a zdárnému překáželo.
To pak činiti může jenom, ponechává-li se ji takový vliv na
učivo 1 na učitele, aby ani ono ani tento pravému vychováni
křesťanskémunetoliko nepřekáželi, ale k němu vědomě a zůmysla
směřovali. Béře li tedy na sebe stát všecku péči o školu, vázán
jest přirozeným a božským zákonem, aby přál vlivu takového
cirkvi, kteráž úkol svůj ve školách plnila již za dob, kdy stát
ještě ani nepomyslil, že by péče o vzdělání a vychování jemu
náležela. Církev zajisté jest matka školy obecné, ona ji založila,
v ni po chrámě druhé misto působnosti učitelské a vychova
telské měla, a třeba se poměry změnily, působného vlivu na
směr a ducha školy nikdy se zřici nemůže, aniž by zpronevě
řila se božskému poslání svému. — Odpirá-li se cirkvi tento
vliv, jest ji nemožno. plniti povinnost křesťanského vychováni,
porušuje a potlačuje se nejsvětější právo jeji, křesťanští rodi
čové pak již nemají žádného rukojemství, že ditky jejich budou
vychovány po křesťansku, že sobě navyknou ve škole miti
uctivost k Bohu a věcem svatým, že utvrzovati se budou ve
mravech křesťanských a cnostech Bohu i lidem milých.

9. Přirozeným a positivným právům rodičů a cirkve od
poruje a protož i na rodině a cirkvi patrné bezpráví páše duch
a směr, jenžto se naznačuje obecným jménem „školy novověké,
modermá“, která v konkretním zjevu svém jest Dbeznáboženská
(simultánní, komunální). Theorie školy moderní odlučuje školu
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vůbec a také školu počátečnou od rodiny a cirkve, ano vesměs
od společnosti a hleda ji dobyti jakéhosi postavení svrchovaného,
na nikom a na ničem nezávislého. Škola prý jest sama sobě
účelem, ona jest jenom pro sebe samu; nikdo jí nemůže nazý
vati svou, ona sama sobě svá jest Takto nebyla by škola pro
ditky, ale dítky byly by pro školu, byly by jen hmota, na
které „novověká paedagogie“ své umění provádí; úloha učitele
pak by nebyla ditky vychovávati k jejich vezdejšímu a bu
doucimu povoláni, ale on měl by jenom se honositi dosaženými.
výsledky svého vyučování, sloužiti jistému „pokroku,“ jehož
směr a cil konečnýjest úplné vyhlazení křesťanskéhonáboženství
a křesťanské vzdělanosti, jakž někteři apoštolé moderní školy
dosti určitě a zřejmě pověděli.

Avšak neméně nežli výstředná theorie o svrchovanosti
školy, porušuje práva rodiny a cirkve ten system, který jediné
„modernímu“ beznáboženskémustátu připisuje povinnost a právo,
aby o vzdělání občanů pečoval, sám ze své moci a svrchova
nosti o veškerém zřízení školy rozhodoval, sám ji spravoval,
sám jediný o spůsobilosti učitelů soudil, církvi jen jako z mi
losti ještě něco času k vyučování náboženskému povoloval,
náboženské výkony pak obmezoval obecným a libovolně vy
kládaným pravidlem, že nesmí se pro ně rušiti školský řád.
Theorie a praxe tato se označuje jménem sťátního monopolu ve
školství, poněvadž k mí se druži nucené návštěvování školy
a rozmanité, aspoň nepřímé obmezování svobody, zřizovati školy
soukromě. Státní monopol u věcech školských odporuje netoliko
podstatě a úkolu státu, ale uvádi všecko vychování u veliké
nebezpečenství, proto že je béře jednostranně, škole vtiskuje
ráz všední a světský, také spůsobilosťučitelskou jen s ohledem
na vyučování měři, vlastni spůsobilosti vychovatelské málo dbá
anebo aspoň na to nehledí, že dobrý vychovatel může býti jen.
člověk nábožný, neúhonný a cnostný. Ovšem pokud stát, ačkoli
sebe za jediného pána 1 správce školy vyhlásil, zachovává
jeji náboženský ráz a církevním orgánům dohlidku na veškerý
život školy a správu jeji zůstavuje: neni soustava monopolu
státního a nucené návštěvy záhubna. Zacházi-li ale stát aneb
politická obec až tam, že církvi všecken vliv na ducha i správu
školy odnimá, že veškeré vyučování od ducha určitého vyznání
náboženského odlučovati velí, se školy takto jeji náboženský
karakter stiraje, ji školou bez vyznání dělaje, a přidržuje-li
pokutami přímo a vybíránim obecné berně školské ještě také
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nepřimo k navštěvování této politické (státní neb okresní neb
obecní) školy: tu již tento státní monopol jest opanování ducha
lidského, jest násili proti svobodě náboženské, jest utlačováni
cirkve, ano i pronásledování, kteréž nejvice proto jest nebez
pečno, že děje se klidně a pod zástěrou péče o vzdělání obecné,
Naproti této státní všemocnosti a vševládnosti dovolává se cirkev
skutečné svobody vyučovací,při které stát jen žádati může, aby
se ve škole nic nedálo, čim by se něčí skutečná práva poru
šovala, vlastní úkol státní se mařil. Avšak toho by ve škole
katolické nikdy nemohlo býti, poněvadž náboženství katolické
samo jest nejlepši podpora všeho práva i řádu společenského.

Cirkev nepopirá, že by škola také státní důležitosť byla,
že také státu na tom záleží, jak asi zřízeny jsou školy a co se
v nich děje, že nemůže nepřáti sobě a nežádati, aby skutečně
působily, čeho ku společenskému a státnímu životu třeba jest.
Ano 1 to vůbec uznati sluši za právo 1 povinnost státu, aby
hájil přirozeného práva ditek na vychováni, když rodičové
práva svého zneuživají, svoji vychovatelskou povinnosť zane
dbávají na škodu těchto; ve skutečných toho druhu případech
ovšem náleží státu zakročiti, rodiče k plnění jejich povinnosti
přidržovati, pro jeji porušení je pokutovati. Odtud vyplývá, že
vedle rodiny a církve také stát povolán jest, aby spolupůsobil
ku vzdělání počátečnému, zvláště u věcech, které se týkaji
světské stranky celého vyučování; podobné právo také poli
tická obec míti může, ano tato při škole počátečné ještě vice,
nežli sám stát Aby však užívání a vykonávání práva toho
nebylo porušování práv jiných, aby se vyhovělo všem, kterých
se škola nejvice a vlastně týče: platí za nejvyšší ředidlo po
kojné dorozumění meei státem (obci), rodinou a cárkví.

Hájic práva svého a rodiny a rozumějic lépe nežli stát,
k jakým koncům by konečně společnost dospěla, kdyby se
tak nazvané moderní škole podařilo, aby své zásady a záměry
vůbec uvedla ve skutek: pozdvihuje cirkev výstražného hlasu
svého, vzbuzuje rodiče k opatrnosti a bdělosti, ukládá ducho
vnim správcům, aby svědomitě plnili svoje povinnosti ku škole,
vyučujice náboženství důkladně a dbajíce o cvičení mládeže ve
skutečném životě naboženském *).

*) Srovn. instrukci episk. českého od 26. července 1869. (v ordin. listu
diec. buděj. téhož roku č. 21. a 22.) — I. sv. str. 234. této knihy. — Ó vy
učování náboženství a výkonech náboženských dána jsou v české círk. pro
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4. Táž obětavá láska, která za dávných dob zakládala školy,
aby štipila křesťanskou vzdělanost a křesťanský mrav mezi ná
rody surovými, působi ještě nyni, aby křesťanským vychová
nim mládeže obnoveni, upevněni a zachování byli základové
vzdělanosti, velmi otřeseni duchem nevěry a protikřesťanského
fanatismu, jenž béře na sebe tvářnost horlitele o rozšíření svo
body a osvěty prostředkem škol. Jako v minulých dobách obě
tavosť křesťanská vedla tisice obého pohlaví, aby se v rouchu
řeholním službě člověčenstva vůbec a vzdělávání mládeže za
světili pro Boha: tak podobně od těch časů, co buďto sekty
kaciřské školami svými aneb politické obce a státý školami
beznáboženskými a protináboženskými porušují útlé štípení
v katolické cirkvi —-povstaly a rozšiřují se četné řády a kongre
gace mužské 1 ženské, ježto za cil svůj mají vychovávati mlá
dež po křesťansku, vyučovati ji v duchu katolickém, utvrzovati
ve smýšlení a životě podle viry.

Nejstarší z učitelských řádů mužských jsou: řád Jesuitský
r. 1540., Piaristský r. 1600., Školských bratří (tento založen
r. 1679. od Jana de la Salle, kanovnika remežského). Ve sto
leti 19. založeny mnohé kongregace, ježto pod jménem škol
skýsh bratři, bratří sv. rodiny, bratři sv. Josefa med Josefitů,
bratří marianských a j. rozšířeny jsou téměř po celé Evropě a
mezi katoliky všeho světa.

Ze řádů a kongregací ženských, ježto se výchově pohlaví
svého věnuji, nejstarší jsou Voršilinky (zakladatelka Maria Me
rici r. 1544.), Školské sestry de Notre Dame (zakladatel byl Petr
Fourier, farář v Mataincourtu, r. 1598.), Anglické panny (za
kladatelka Maria Word na počátku 17. stoleti). Z novějších
kongregací označují se několikery jménem Školských Sester,

Ve v

jiné zase jménem Dcer sv. Ondřeje, Sester sv. kříče, Sester su.

vincii nařízení biskupská r. 1870. -—Srovn. též: Conc. prov. Prag. Tit. I
cp. 6. Acta et statuta secundae synodi dioec. Budvicensis Stat 4. — Dubois,
Pratigue du zěle ecelésiastigue, pe. 210—239. Stockl, I. c. 8 10—12. — Les
alarmes de Vépiscopat justilées par les faits. Lettre A un cardinal par Mor.
Vévégue d' Orleans. — Časop. katol. duchov. r. 1888. „Škola konfessionální a
škola moderní.“ — Pastýřské listy všech biskupů katolického světa, mnohé
výroky a listy papežské a četní spisové autorů katolických vykládají zásady
katolické o škole, vštěpují lidu i duchovenstvu povinnosti jeho tolik určitě a
zřetelně, že již nikomu nemůže býti nepovědomo, jaké nebezpečenství nastává
od „moderní školy“ a co by každému náleželo činiti, aby k odvracení jeho,
seč jest, působil.
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Kristiny, Dcer de Notre Dame, Dcer dobrého pastýře, Sester
srdce Ješíšova, Dcer srdce P. Marie a j. v.

Kromě řeholi a kongregaci, ježto za jediný svůj cil maji
vychování mládeže, pracuji o tomto vznešeném úkolu ještě mnohé

jiné řády a kongregace, jako: Benediktinky, Klarisky, Domini
kánky, Franutiškánky, sestry sv. Vincence z Pauly, sestry sv.
Karla Bor. a j. v.

Poněvadž rozsáhlými sekularisacemi bohaté jindy statky
biskupské a klášterské odcizeny jsou cirkvi a také pro tu
příčinu, že stát si vesměs osobuje soud o spůsobilosti uči
telské, nemůže cirkev nabyti dostatečné půdy, aby se věnovala
vzdělávání mládeže na školách středních a vyšších, podobně
jako v časech minulých. Za to však četnými kongregacemi
novověkými podává pomocné ruky své rodičům, kteři pro ne
dostatek výživy nemohou ani maličkých ditek svých ošetřo
vati, a rodičům, kteří dívkám svým hledají vychování lepšího,
nežli dáti může škola beznáboženská. Ústavy, v kterých četné
kongregace pěstuji, vyučují a vychovávají křesťanskou mládež,
jsou kromě škol obyčejných: Jesličky, kdež kojenci a vůbec
maličké děti pracovné třídy mají přebyt a mateřskou péči za
doby denni, když jejich matky po práci chodi*), opaťrovny,
pro malé děti chudých a vůbec takových rodičů, kteři pro své
zaměstnání celý den mimo dům trvají anebo jinak zaneprázdnění
jsou tolik, žeiditek svých sami dostatečně opatrovati nemohou;
penstonáty pro divky. Všeobecná důvěra, kteréž sobě dobyly
katolické řády a kongregace školské nejen u katoliků, ale také
u jinověrců, svědčí o blahodějném působení jejich a dosvědčuje,
že zdravá mysl lidu dobře poznává, kterak důležito jest, aby
veškeré vzdělávání mládeže na základě náboženském spoléhalo
a že ku zdárnému vychování ženské mládeže nejvice spůsobilá
jest učitelka řeholnice, kteráž vedle pohlaví svého nejen zná
mysl a potřeby žákyň svých, ale také svým celým životem
jest již sama názorný obraz cnosti ženskému pohlaví nejpo
třebnějších: nábožnosti, skromnosti, poslušnosti, pracovitosti a
stydlivosti.

5. Přímé působení cirkve na středních a vysokých ško
lách a přímý vliv na vývin a pokrok vědy světské zamezuje
vševládný a všemocný stát moderní, ano zamezil již téměř na

*) První takový ústav (les créches) založil v Paříži abbé Marbeau
roku 1844.
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prosto; i sama čestná důstojenství universitních kancléřů, jakž
do nedávna ještě náležela některým biskupům a arcibiskupům
(pražskému až do r. 1879.) zrušena jsou. Svobodná a svrcho
vaná věda prý nepotřebuje a nesnáší poručnictví žádného.
Avšak veliká poblouzení této „svrchované vědy“, veliký úpadek
filosofických studii, ty rozmanité, rychle po sobě se střídající a jen
záhubným vlivem na ideálnou snaživost vzájemně se předsti
hujicí hypotheso kosmologické a přírodovědecké, ta zjevně vzrů
stajícl vláda hrubé moci nad všelikým právem, ti děsní výje
vové zpousty mravné ve třídách materialistickou vědou a ne
křesťanskou vzdělanosti porušených, — to jsou jasní a názorní
důkazové, že jenom církev katolická ještě háji, aneb aspoň nej
rozhodněji háji pravé vzdělanosti, nepřestávajíc ohlašovati, že
vědění samo neni vzdělanosť, že pravá věda nemůže víře od
porovati, zavrhujíc theorie a náuky, kteréž odporují křesťanské
viře rovně tak, jako zdravému rozumu a veškeré přirozenosti
lidské.

III. Shoda mezi učitelstvem a duchovenstvem.

Poněvadž možno není vůbec, nejméně pak při státním
monopolu ve školství, aby cirzev skrze orgány své opatřovala
vzdělání mládeže ve školách a zejména výchovu k mravnosti
křesťanské: vysvítá z pojmu o této výchově potřeba plné shody
a svorného působení orgánův občanských a církevnich při vše
likém vzdělávání mládeže. Ačkoli shody takové třeba jest na
všech vzdělávacích ústavech, kde působí kněží vedle laiků: vy
svítá se stanoviště duchovní správy potřeba shody nejvice při
škole počátečné čili obecné, protože na této největší čásť mlá
deže osadní se vzdělává a že tu jde o počátky a první základy
duševního a mravného vzděláni.

Shodou mezi učitelstvem a kněžstvem rozumi se poměr
ne zrovna přátelský, důvěrný, ale poměr mezi muži o potřebě
a důležitosti stavu a povolání svého na vzájem přesvědčenýmyi,
na vzájem k sobě šetrnými, poměr mezi muži vzdělanými,
kteří vedle sebe stoji na jedné půdě posvátné, a protož i na
vzájem sebe podporují, na vzájem sobě do rukou pracují, jeden
druhému vyhovuje a shovívá, jeden s druhým trpělivost má,
vše pro dobrou věc, pro společný oběma úkol, pro zdárné pů
sobení ve škole a v obci k jednotnému cili, ku vzdělání a
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mravnému vychování mládeže, ku pravému, blahodárnému
vzdělání a ušlechtění lidu vůbec na základě zdravém a pevném.

Učitel jest na farní osadě osobnosť důležitá pro vliv, jejž
provozuje na ditky, skrze tyto na rodiče a svým společenským
postavením na užší nebo širší kruhy obecenstva. Protož 1může
učitel dobrý, ve shodě s duchovenstvem žijici a pracujici úče
lům duchovní správy netoliko ve škole, nýbrž také na osadě
vůbec nemálo prospěti, a naopak učitel proti duchovnímu
správci zaujatý anebo s nim až rozdvojený velice škoditi.

1. Shody mezi učitelstvem a kněžstvem nezbytně potřebi
jest, aby nejdůležitějšího cile školy, mravného vzdělání na zá
kladě náboženském dosaženo býti mohlo. Učitel a katecheta ve
škole podobní jsou otci a matce v rodině. Jako jenom v té
rodině se může výchova dítek dařiti, kde otec a matka svorně
spolu žiji a svorně jedním směrem působí: tak i jenom v té
škole prospivati může vychování ku mravnosti, kde učitel i ka
techeta jedněmi zásadami se spravují, jeden druhého práv
1autority šetři a hájí, jeden utvrzuje, co druhý staví. Vzájemná
shoda dělá učitele 1 katechetu schopnějšího k výchově dítek; zvý
šuje zajisté vážnost obou před ditkami a vším obecenstvem
a působi, že podstatní živlové mravné výchovy, náuka totiž a
kázeň 1 všickni prostředkové kázně nabývají rázu jednotnosti
a důslednosti. Jednotnosť pak a důslednosť v těchto věcech
pokládá se u všech znalců vychovatelského uměni za nejpod
statnějši podmínku žádoucího zdaru. Shoda mezi učitelem a
katechetou bude se tedy jeviti v tom, če oběma jest za pra
vidlo a zákon mravní jenom náboženství křesťanské, že oba
příkladem ctného života dětem cestu pravou ukazují, že jeden
nezapovidá, co druhý dovoluje aneb nařizuje, že oba jednostejně
přihlížejí ke slušnému cbování ditek a ke školní kázni, že oba
jedněmi zásadami o trestech a odměnách se spravují.

2, Potřeba shody mezi učitelem a duchovním správcem
vysvitá z úkolu, kterýž katechetovi ve škole jest vytčen.

a) Při shodě prospívá tento účel, poněvadž také učitel
k němu pracuje; slova jeho ve škole mluvená netoliko neod
poruji náuce náboženské, ale o ni se opírají rozkazy a zákazy,
napomínky, výstrahy a hrozby, pokud ke mravnému a slušnému
chování mládeže směřují. Učitel v dobré shodě s katechetou
žijici a pracujicí vštěpuje dítkám povinnou uctivosť ku kněžstvu,
háji autority jeho, stihá každé provinění dětské proti úctě po
vinné; učitel takový vede všecku kázeň školní v duchu kře
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sťanském a nejčelnější prostředek jeji, příklad počestného života
všude a vždy ukazuje dětem sám na sobě.

b) S katechetou svorný učitel podporuje i náboženské vy
učování samo, a to vůbec již tim během, že v rozkazech a zá
kazech, v napominkách a vzbuzováních, výstrahách a hrozbách
opirá se o náuku křesťanskou, kteráž mu skytá působné pohnutky
ku zakládání a pěstování cnosti vůbec a zejména ku pěstování
poslašnosti, pravdomluvnosti a stydlivosti, nejpřednějších to do
brých vlastnosti u ditek. Shodný s katechetou učitel používá
přiležitostí se naskytajících, aby dětem vštěpoval, co jim ka
techeta vyložil aneb učiti se rozkázal.

c) Při shodě mezi učitelem a katechetou snadno se do
sahuje i toho, že výkony náboženské, od každodenní modlitby
školní až do účastenství mládeže u veřejných službáchbožích,
ději se náležitým způsobem a dobrým řádem takovým, bez
kterého by nijak přispivati nemohly k náboženskému vzdělání
mládeže. Dohled učitelův na dítky za výkonů náboženských a
jeho přiklad uctivého a zbožného účastenství sám již postačuje,
aby se ditkám znázornila a protož i hlouběji ve srdce vštípila
všecka naučení katechetova o náležité vnější a vnitřní pobož
nosti při všem tom, což na uctění Boha konáme, čím svoje
vnitřní náboženství vně projevujeme. — Při shodě učitelstva
s kněžstvem nebude těch rozmanitých záminek, pod kterými
se strany učitelů svévolné překážky se kladou výkonům ná
boženským, nebude ani těch pohoršení, která ditky berou z ne
chvalného příkladu svých učitelů, pakli tito, za své úřadní po
vinnosti k vůli dohledu spolupřitomni jsouce veřejným pobož
nostem anebo s ditkami konajice modlitbu školní, neuctivě a ne
pobožně se chovají.

d) I zpěvu kostelnimu velice prospívá shoda duchovního
správce s učitelstvem. Učitele ovšem zavazuje rozkaz úřadů
školních *), aby dítky ve zpěvu kostelním cvičili, ale nijak není
vytčeno, jakou měrou a jakým způsobem to činiti jest. Při
dobré shodě bude učitel vždy ochoten oprávněným přáním
duchovního správce vyhověti, bude ťčm kostelním písním a
v takové míře učiti, jak by veřejným službám božím a jednotli
vým dobám roku církevního nejvice prospělo a přiměřeno bylo.

*) Vynes. minist. kultu a vyuč. 12. května 1879, č. 16.885. a 8. června
1883 č. 10.618; zem. šk. rady české 8. července 1888, č. 21.032.
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9. Shoda mezi učitelstvem a kněžstvem provozuje vliv
přiznivý také na všecku duchovní správu. Učitel má svoje pří
znivce a přátely mezi obecenstvem, a jest-li učitel řádný, má
je imezi vážnějšími občany; panuje-li mezi ním a duchovním
správcem shoda, budou se přátelé a přiznivci učitelovi k du
chovnímu správci kloniti také v tom připadě, že by sami bliž
šiho styku s nim nemajice neznali dobrých vlastnosti jeho.
Mnohé zařízení, mnohé slovo, mnohý čin duchovního správce
v úřadě jeho bývají nespravedlivě anebo křivě posuzovány
mezi obecenstvem v náboženství ochablém, v tak zvaných
kruzích lepších, s kterými učitel snáze a častěji ve styk při
cházi, nežli duchovní správce; učiní-li se učitel zastáncem fa
rářovým naproti nespravedlivým posuzovatelům a nepovolaným
kritikům, bude slovo jeho namnoze postačitelno, aby duchovní
správce byl s dostatek obnájen, křivý soud o něm anebo
předsudek proti němu objasněn, oslaben anebo vyvrácen. A že
učitel s duchovním správcem u vážných věcech jednostejně
smýšlející a s nim svorně působící vůbec může v oboru své
úřední působnosti 1 v soukromém životě mnohonásobným způ
sobem prospěti účelům duchovní správy, toho zkušenosť každo
denní podává důkazů s dostatek, jakož i svědčí o tom, že
učitel s duchovním správcem znepřátelený anebo jemu aspoň
cizi mařiti může mnohou práci, mnohé snahy kněze na osadě
a ve škole.

Ovšem nebude vždy a všude záležeti na duchovním správci
samém, aby mezi nim a učitelstvem na osadě působícím žá
douci shoda byla. Jest-li učitel v náboženství chladný, netečný
nebo jemu až odcizený, jsou-li mu za dogmata zhoubné zásady
a nesmyslné frase liberalismu, těžka bude shoda s nim aneb
až nemožna, svorného působení k jednomu cili vznešenému,
ke mravnému vychování na základě víry křesťanské a v duchu
jejim nebude možná dosíci. Ve připadě takovém postavena
jest opatrnosť, trpělivost a sebevláda duchovního správce
na zkoušku velice těžkou; a bez těchto vlastnosti jeho ne
toliko se nenapraví zlo, ale zhorší se a následky stihnou
nejen účely katechetické ve škole, nýbrž jeviti se budou na
osadě vůbec. A protož neni-l1 učitel povahy takové, aby v něm
duchovní správce spoludělníka v náboženském a mravném vy
chování mládeže spatřovati mohl, záleží na opatrnosti a pev
nosti jeho skoro všecko, aby se aspoň zamezilo, že by učitel
svým chováním ve škole a kromě školy mařil snahy a účinky
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působnosti kněžské. Nejprve měj duchovní správce ve případech
takových na paměti, že přísnosť a pánovité jednání se strany
jeho nemůže zla toho napraviti ani zmenšiti; zví-li nehodný
učitel, že duchovní správce ho nenávidí, o něm před jinými
se nepříznivě pronáši nebo jim až pohrdá: dojista se zatvrdií
a nemaje uzdy náboženské hněvem a mstivosti zahoří, svoji
zášť proti duchovnímu správci přenášeti hude na všecky ty
zájmy, kterých zastánce a pěstovatel jest kněz. Nezkušenosti
a neproziravosti mladých učitelů často jest připsati mnoho těch
věci, které náboženskému a mravnému vzdělání mládeže na
škodu jsou neb aspoň k němu nepomáhají. Mnohého právě
klidnosť a shovívavost kněze ctihodného, ve všem zachovalého
na lepší cestu přivádí, věrná 1 zdárná práce katechetská bez
děky učitele donucuje, aby o kněžstvu a potom také o věcech
náboženských střizlivěji souditi se naučil. Všem sporům a ro
zepřim se vyhýbaje neváhá věrný pastýř mnohou oběť trpěli
vosti a sebezáporu přinésti, poněvadž nikoli svoji osobu, ale
jen svoje povoláni na mysli má a poněvadž láska k osadě a
ditkám usnadňuje mu, co by jinak bylo za těžko neb až za
nemožno se zdálo. — Dobré srozumění s úřady školními a
s inspektorem okresním samo již může, aniž by duchovni správce
na učitele žaloval, nemálo přispivati, že učitel se drži na uzdě,
positivně aspoň nemluvě a nečině, co by náboženským účelům
ve škole a na osadě bylo na škodu. Znalosť zákonův a nařízení,
ježto se školy a učitelstva týkaji, podává duchovnímu správci
leckterých prostředkův a leckteré cesty ukazuje, kterak by možná
bylo zameziti všeliký rušivý vliv učitelů nehodných.

$ 127. Péče o lidi ubohé.

Křesťanství hned na počátku svém ohlásilo se za nábo
ženství chudých a nuzných, utištěných a nešťastných ; Kristus
osvobozoval nejen od hříchu a bludu, ale také od bidy tělesné.
A protož ihned na počátku svého působení poznávala cirkev
za důležitou čásť veškerého úkolu svého, aby nuznosť a bidu
tělesnou mirnila, podobně jako duchovní nuznosť a bidu, —
neumělosť, blud a hřích. Péče o lidi ubohé (cura personarum
miserabilium) byla od počátku jedna z nejskvělejšich známek
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cirkve, kterou štipil otec člověčenstva, otec chudých, vdov a
sirotkův, útočiště zarmoucených a uhuětených.

Křesťanské učení a cirkevní praxe daly světu také v ohledu
tomto novou tvářnosť. Kdežto svět pohanský rozmáhal davy
ubohých a trpitele vůbec osudu jejich zůstavoval anebo se
jich ukrutným způsobem zbavoval: zvěstovalo křesťanství, že
ubozi předkem povoláni jsou ku království božimu, že oběť a
modlitba Bohu nejpříjemnější jest: milosrdenství prokazovati
ubohým.

Ubohých ve společnosti dvě třídy počítáme: chudé a
opušťěné.

I. Péče o chudé.

1. Chudoba čili nedostatek prostředků k zachování těles
ného bytu potřebných, sama o sobě zřízení boží jest; na ni
zajisté zakládá se stav neb třida služebná, bez kteréž by spo
lečnosť lidska obstáti nemohla. Vedle vůle boží nesluší chudoby
pokládati za neštěsti jednotlivců, ale jenom za jednu z pásek,
jimiž se člověčenstvo v jednotu víže. Mezi třídou zámožných
a chudobných maji se určité poměry vyvinouti, na kterých se
práva 1 povinnosti zakládaji; šetření práv a plnění povinnosti
těchto jest podstatná čásť společenského řádu, jehož trvání a
nerušené zachování veškerenstvu 1 jednotlivcům prospiva.

Jako hříchem vůbec pozbylo člověčenstvo pravé a jasné
vědomosti o své podstatě, stavu a povolání svém tolik, až 1 vě
domí o přirozeném řádu společenském vůbec vymizelo: tak
1 význam chudoby pro veškeru společnosť, poměr mezi majet
nými a nemajetnými. povinnosti a práva jedněch a druhých
byly věci neznámé. Neznalost vlastního vezdejšího a budoucího
povolání člověka, nevědomost o vlastním významu 1 účelu chu
doby učinila chudobu neštěstím těch, kterým se za podil do
stala; ano tato neznalost rozplozovala chudobu vlo a více,
k čemuž obě třídy pomáhaly jednostejně, chudi 1 bohati, ne
majetní 1 majetní.

Křesťanství nejprve položilo přirozené základy, na kterých
oběma třídám, majetným a nemajetným, státi jest, aby rozčle
nění společnosti ve stav zámožných a chudobných zase k tomu
sloužilo, k čemu je Bůh zřídil.

Pravda o božském otcovství a lidském bratrství v Ješiši
Kristu, zákon lásky, náuka i zákon o sebezáporu, spokojlivosti,
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spořivosti, vyhlášení práce za. povolání člověka, za povinnost,
které se nikdo bez hříchu nemůže odčítati, znovuzřiízení a po
svěcení rodiny, — to jsou podstatné základy, na kterých ob
živnouti mohl přirozený poměr mezi majetnými a nemajetnýmyi,
stavem vyšším a stavem nižším nebo služebným (dělnickým),
poměr takový, při kterém chudobajiž nebyla za břemenojedněm
i druhým, chudému 7a neštěstí, bohatému za nebezpečenství
jeho statku, ale všem za svazek společenský, za podnět k osla
vování Boha, za přiležitosť k dobývání zásluh pro život věčný.

Jednostejné zákony dal Kristus bohatým i chudým. Bo
hatý 1 chudý může vejiti do království božiho, jenom jest-li
chudý duchem. Bohatý není statku svého vlastník, ale jenom
správce, jejž ustanovil jediný hospodářza svého náměstka, aby
ostatní čeledi dával pokrm v čas příhodný *). Bohatý 1 chudý
povinen jest pracovati; onen, aby svůj statek podle vůle boží
spravoval, na své a také na potřeby chudého spolubratra vy
nakládal; tento pak, aby sobě výživy dobýval a milosrdných
darů neodnimal těm chudým, kteři pracovati a nezbytných
potřeb sobě dobývati nemohou. Bohatý i chudý sám sebe za
plrej a přemáhej; onen, aby nad potřeby skutečné statku svého
neužival, tento pak, aby nemirně netoužil po něm, jako by
chudobu za největší zlé, statek za skutečné a jisté blaho měl.

2. Svými pravdami, zákony a duchem sebezáporu i lásky
pomohlo křesťanství chudobě trojím směrem: smazalo známku
potťupya nešťěstí, kterou byla v pohanstvu znamenána; zastavilo
mnohé prameny jeji; stvořilo láskyplnou péči o chudé**).

a) Vedle učení křesťanského jest třída chudých vedle zá
možných a tedy chudoba vůbec, ustanovení boži, jest obecný,
v mravném řádu světovém založený zákon lidského byti ve
společnosti. A pakli již touto svoji podstatou neni nečestna,
nabyla vyššího, posvátného významu chudobou Ježíše Krista
a jeho láskou k chudým; Kristus blahoslavil chudé duchem,
vyhlásil je za přední dědice království božího ***), chudobu za
nejvice bezpečnou cestu k věčnému životu představil, za evan
gelickou radu povýšil). Vedle příkladu Kristova tisicové zvo

*) Mat. 24, 45 51. Luk. 12, 42—48.
**) Obšírně o těchto věcech jedná dotčený již Ratzingerův spis: Ge

schichte der kirchlichen Armenpflege.
++*) Mat. 5, 3.

+ Mat. 19, 21. 27. 28.
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Jih chudobu dobrovolně, pokládali za svoji chloubu, že chudi
jsou, jako Kristus; známka potupy setřena takto z chudoby na
vždy. Ale setřena i známka neštěstí. Křesťanství povzneslo
ducha lidského k věcem vyšším a naučilo jej pokládati za
pravé a vlastní neštěstí jen to, čim dosažení věčného cile se
maři; křesťanství naučilo člověka za nejlepší pozemské blaho
miti čisté svědomi a důvěrnou naději v Boha, a vedle tohoto
blaha přestávati na věcech k životu nevyhnutelně potřebných *).
Nikoli chudoba sama jest neštěstí, ale chudoba nespokojená,
žádostiva. Proti této ozbrojen jest křesťan žádosti po pravých
statcích duchovních a sebezáporem, jenž jest nejvlastněji ná
sledování Krista **); tu pak jest trpělivé snášení chudoby a ne
dostatku oběť,kterou na sobě samém člověk Bohu přináší, aby
se ku Kristu připodobnil a s ním také oslaven byl. Touž oběť
povinen jest přinášeti také bohatý, uživaje statku svého jenom
ke skutečným potřebám a nikoli na ukojení nezřizených žádosti.

b) Křesťanství zastavilo prameny chudoby náukou o po
vinnosti k práci, o sebezáporu a lásce k bližnímu. Chudoba
může osobní vinou jednotlivců a porušením přirozeného řadu
ve společnosti rozmáhati se buďto stupněm nedostatku a nouze
anebo čislem chudých mnohem dále, nežli by přirozený běh
věcí sám za následek měl. Pokud se týče viny jednotlivců,
jest nevědomosť a nevzdělanosť, mravná porušenost vůbec, le
nivosť, žádostivosť, nedostatek sebezáporu a nepřestávání na
skutečných potřebách nejplodnější kořen chudoby. Pokud pak
se týče řádu společenského, jest porušení přirozených poměrů
společenských, neuznávání vzájemných povinnosti a práv ten
zdroj, z něhož se chudoba prýšti a se rozprostírá na velikou
časť obyvatelstva; porušení a neuznáváni to ale také působi, že
nedostatek a nouze v třidě chudých vystupuje na velmi vysoký
stupeň i bez osobni viny jejich. Chudnuti a ochuzení celých
davů obyvatelstva pro jednostejné, v povšechném stavu spo
lečnosti se zakládající příčiny jest pauperismus, nepravidelný,
nepřirozený to výjev života společenského. A poněvadž 1 ta
osobní vina, kteráž uvádi do chudoby, i takový povšechný
stav společnosti, při kterém celé davy bez viny své chudnou,
jest porušení řádu právního a mravného, — může za obecnou
příčinu chudoby nad jistý normální a snesitelný stav roz

*) Mat. 6, 33. I. Tim. 6, 6—8.
**) Luk. 9, 23.
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iřené, jmenováno býti odchýleni se jednotlivců a společnosti
d mravného a právního řádu přirozeného, od názoru a zákona

křesťanského.

Š

o

A také nasvědčuje tomu dějepis i přitomná skutečnosť,
že nevědomosť a nemravnost jsou nejhojnější pramenové chu
doby individuálné a že chudoba obecná, že pauperismus v té
miře se rozmáhá, v které neuznány a porušeny jsou přirozené,
křesťanstvím dokonale objasněné poměry společenské. S pau
perismem pak rozmáhá se i demoralisace a přibývá nesnází
pro celou společnost.

c) Křesťanství vytvořilo láskyplnou péčí o chudé. Hned za
prvních dob byla v každé nově založené cirkvi křesťanské
upravena péče ochudé; již kniha skutkův apoštolských a listové
sv. Pavla vydávají o tom svědectví.

Zaklady, na kterých cirkevní péče o chudé upravena byla,
a pravidla, kterými se řilila, jsou: Bůh jest nejvyšší pán všech
věci, rozdává jmění a statek podle vůle své; kdo obdržel mnoho,
neobdržel pro sebe toliko, ale aby dával nuzným. Nedává-li zá
možný nuzným, nehospodaří statkem dle vůle nejvyššího pána,
hospodaří nespravedlivě, dopouští se hříchu. Řádem božím od
kázán jest chudý na bohatého, tento na chudého; oba mají
se podporovati: bohatý chudého svými statky, chudý bohatého
svými modlitbami. Svoji povinnost plni bohatý z lásky k Bohu
a bližnímu, almužna jeho jest oběťdobrovolná, jest povinnosť
mravná a nikoli právní. Chudý nemá práva na podporu, ale
pokorně ji za dar boži přijimá, Bohu za ni děkuje, za dárce
a cirkev se modli. Bohatec ničím není povinen chudému, ale
Bohu, kterýž mu svěřil statek, aby jim vládnul spravedlivě.

Tyto základy, na kterých spočívala píče o chudé, jsou
velice důležity pro společenské poměry; ony nejlépe vyrovnaly
propasťmezi třídou majetných a nemajetných. Poněvadž almužna
byla oběť Bohu daná, v chudém sám Kristus byl občerstven,
nuzní a ubozí vůbec považováni za oltář, na kterém se Bohu
oběti vzdávají: nebylo možná, aby chudí byli za břímě spo
lečnosti považování neb aby se jimi pohrdalo. A poněvadž
chudým nebylo v církvi přisuzováno právo žádati almužny na
bližním, zachovávala 1 pěstovala se v nich spokojlivosť, vděč
nost a pokora. Křesťanská péče o chudé působila, že chudý
nebyl ponížen, ale přece v pokoře udržen a že bohatci nebylo
dáváni almužny za břemeno, poněvadž ji dával dobrovolně,
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pro Boha, za své hřichy, spláceje ve prospěch nuzného, čím
Bohu povinen jest.

Všecka péče 0 chudé byla společná důležitost cirkve; pe
čování o nuzné bylo čásť bohoslužby církevní a jeden důležitý
oddil pastorace. Prameny, kteréž poskytovaly prostředků k opa
tření chudých, byly oběti (oblationes) při službách božích *).
Obětmi, jež kladl na oltář, činil majetný zadost povinnosti své,
kterouž ukládá jemu statek od Boha svěřený jeho správě.
Takto bylo i názorně vyjádřeno, že almužna jest oběť, kteráž
osvobozuje od hřichův, a jsouc ve spojeni uvedena s oběti Kri
stovou, nabyla větši ceny, než obyčejná almužna soukromá. —
Kde scházeli se věřicí k bohoslužbě, byla též pokladnice (corban,
corbona, arca), do kteréž se dávaly dobrovolné dary na peně
zich. Kromě toho činily se pravidelné sbírky (collecta), jmeno
vitě v čas postů nařizených; kdykoli pak neobyčejné potřeby
nastaly, nařizoval biskup mimořádné sbirky. V prvních třech
stoletich strojily se agapy, společné obědy, ku kterým zámožní
přinášeli pokrmy a nápoje. Odbývaly se ve spojení se službami
božimi; chudí 1 bohati stolovali tu společně.

Vedle přijmův obyčejných naskytaly se kromobyčejné;
mnozi bohatei prodali statek svůj a darovali biskupovi na cir
kevní potřeby buďto všecky penize nebo čásť jich.

Spravování a rozdávání podpor byla úřadní povinnost bi
skupova; kněžstvo a v pozdějších časech diakoni a diakonky
sloužili biskupovi za orgán, dílem aby zkoumali, kdo jest po
třeben podpory a jaké, dilem aby roznášeli dary těm, kterým
určeny byly podle jejich potřeb. — Také jiným církvím po
sylány peněžité podpory; pokud dostačovaly zásoby, dostávali
z nich také chudí pohané.

Zásady, kterými se řídila i vedla péče o chudé, byly:
Podporovati chudého v příbytku a domácnosti jeho, netrpěti
žebroty, vyloučiti zahaleče a kdo nějakým zločinem sami za
vinili svou bídu. Podpora udělovaná měla za účel netoliko po
moc okamžitou, ale také o to pečováno, aby chudý se mohl
Živiti samostatně práci rukou svých. — Působení ve mravný
stav chudého, napravení jeho, bylo vlastni a poslední cil ma
teřské péče všude tu, kdež chudoba měla kořeny v neumělosti
a hříchu Takto přihlížela církev netoliko k výjevům chudoby,
ale také ku kořenům jejim; neboť almužnou nelze pomoci té

+) Viz str. 96. a sv. I. str. 321.
Skočdopole, PastorálkaII. 38
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chudobě, kterou člověk sám zaviňuje ustavičně. A pokud se
týče obecných příčin chudobý nebo pauperismu v tehdejší době,
odklizela je církev ohlašujíc a v život uvádějíc přirozený právní
řád společenský, vedle něhož poměr mezi stavem zámožných
a chudých jest takový, že spravedlnost a láska obou tříd ne
dopouští, aby jedni plýtvali statkem a poživali ho až ao pře
sycení, druzi pak aby se žalosti a hněvem pohliželi na šťast
nější, avšak necitelné sousedy své.

Základové a zásady, na kterých zorganisována cirkevní
péče o chudé, měly plnou platnosť také v pozdějších dobách,
ačkoli praxe nebyla, aniž mohla býti vezdy jednostejná. Duše
jeji byla ta láska, kterou jenom Kristus mohl v lidech roz
nititi a která jenom v pravé cirkvi plápolati bude až do sko
náni světa.

Když nabyla cirkev svobody a celé národy obsáhla, byla
jeji snaba, aby dle skutečných poměrů zorganisovala péči o lidi
nuzné, o chudinu. Křesťanský stát podporoval snahy cirkve,
sám ale neuvazoval se v péči o chudé. Bohatá nadání far,
klášterův a biskupství byla zároveň statek chudých; nesčislné
ústavy a vedle potřeba okolnosti povstávajicí spolky a bratrstva
byly v každém věku zaměstnány péčí o chudé, tak že paupe
rismus nikdy se neobjevil v těch rozměrech a v té hrůzné po
stavě, jako za císařů římských anebo v jiných zemich pohan
ských Od 14. stoleti mizi vlastní církevní (úřadní) péče o chudé
vic a vice, až 1 zanikla; tridentský sněm nemohl ku vzkříšení
jejimu postačiti, vydal jenom nařízení o správě hospitálův *) a
rozkázal biskupům, aby u vědomosť brali a na starosti měli
vše, co zřízeno jest na podporu chudých **;. — Vedle nynějšího
stava věcí jest péče o chudé a nuzné. pokud se z lásky kře
stanské děje a za povinnost náboženskou se uznává, více sou
krómé dilo jednotniků, bratrstev a spolků, jest pouhé dávání
almužny, kdežto před časy se konala jménem cirkve, jsouc
pravidelně zřízený a podstatný oddil pastorace a církevního
života vůbec, duchovní správy a náboženského života na jed
notlivých osadách.

3. Ve stoleti 16. ujal se stát péče o chudé a učinil ji od
borem svého působení ***).

*) Sess. XXII. decr. de ref. c. 8. 9. 11. Sess. XXV. de ref. c. 8. —
++) Sess. XXII. de ref. cp. 8.

+) Ratzinger l. c. str. 387.
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Mnohé příčiny vedly k tomu, že stát organisoval péči
o chudé. Soukromá almužna a působení bratrstev i spolků ne
mohla potřebám chudiny dosti učiniti; přemnohé ústavy pro
chudé byly pod rozličnými záminkami zrušeny a jmění jejich
buď od států nebo soukromníků protestantských zabráno; četné
kláštery, v kterých každodenně mnoho chudých nasycováno
bylo, padly nové „evangelické svobodě“ za oběť; podobně vy
mizela mnohá společenstva, v kterých za středověku pojištěna
byla výživa i pomoc jednotníků; protestantismus neměl již té
činné lásky, která jenom v neporušeném křesťanství se rodi,
rationalismus pak a humanismus, který protestantismu dilem
cestu klestil a dílem za surrogát dogmatiky a mravouky kře
sťanské platil, zejména ve třídách zámožných i mezi protestanty
1 mezi katoliky, měl sice hojnosť pěkných slov pro chudé, ale
srdce a štědré ruky neměl. V cirkvi katolické ovšem nikdy
nevymřela ani naprosto noutuchla obětavosť křesťanské lásky ;
ale rozepře a války o náboženství, otřesené jimi ve svých zá
kladech křesťanství a kvas záporu i pochybovačnosti, kterýž
jako červ ohlodával nejjemnější názory a city křesťanské: to
vše bylo u příčině, že věk 16., 17. a 18. již ani soukromou
dobročinnosti jednotníků, bratrstev a spolků se nerovnal i jen
pozdějším dobám středověku katolického. Dilem ve své vlastní
podstatě zrušený a dilem velice potuchlý duch a smysl kře
sťtanský nevystačoval již na potřebnou chudině pomoc. Pro tuto
příčinu a pro kleslou v rozepřich a válkách o náboženství
mravnost obecnou vzmohlo se tuláctví a žebráctví na míru za
minulých časů křesťanských nevídanou, časté krádeže a loupeže
uváděly všeliký majetek v nebezpečenství. K těmto přičinám
1 podnětům ještě se přidružila protestantismem vzbuzená a ži
vená tendence, obor státního působení dál a dále na všecky
stránky společenského života rozšiřovati, jadnotniky a korporace
u svobodném působení v důležitostech veřejných víc a více
obmezovati.

Státní organisace uvedla zase jakous jednotu v péči
o chudé a.vzkřísila systém péče o chudé domácí opět, chtějic
tuláctví a žebrotu zastaviti. Ale státní tato péče o chudé ne
mohla a posud nemůže nahraditi starobylé péče církevní, ano
svými zásadami sama sebe k tomu odsuzuje, že chudoby nejen
neumirňuje, nýbrž ji ještě rozmáhá. Státní péči o chudé schází
láska křesťanská, ku které stát ani povolání nemá, ani orgánů;
ji schází schopnosť, aby uvážiti, a všecka spůsobilosť 1 vůle,
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aby odklizeti mohla nejplodnější prameny chudoby, kteříž jsou
povahy mravné u jednotlivců i ve společenském řádu. Ona
může chudému dáti a dává jenom mrtvý peníz anebo jinou
hmotu; ale to ještě neni všecko, čeho chudému třeba. Hmotná.
pomoc může býti jenom prostředek a cesta k pomoci vlastní
a celé, kteráž jest: aby mravné příčiny chudoby se odklizely ;
aby chudému dáno bylo také slovo lásky, ano celé srdce lásky
plné, poněvadž jen tak může udušeno býti záští na třídy ma
jetné, znamená-li chudý, že se mu neháže toliko potrava, jako
nerozumným tvorům, ale že jsoů mezi majetnými lidé, kteří
jej miluji, k němu se skloňují, jej za bratra, za tvora jedné
důstojnosti, za účastníka v jednom velikém úkolu člověčenstva
považuji. Almužnou se slovem a skutkem lásky spojenou vy
plňuje se propasť mezi třídou majetných a nemajetných, po
něvadž jen tato almužna utkává jemné pásky mezi darovatelem
a obdarovaným a poněvadž jen ona může pozdvihnouti chu
dého z té nizkosti mravného zpuštěni, v kterém se často sama.
rodí a do kterého zase ještě hlouběji uvrhuje.

Druhá základní vada všeliké státní péče o chudé jest zá
sada, že obec jest právně povinna živiti své příslušníky, poda
ji-li důkazu o nuznosti své a že státu náleži ukládati taxy a
berně na chudé. Tato zásada nevyhnutelně demoralisuje chu
dinu a vyhlazuje všecken cit útrpnosti a lásky v třídě majetné.
Vědomi člověka chudého, že obec povinna jest živiti jej, po
dá-li formálního důkazu o nuzotě své, plodí přirozeným během
nevděk, drzost, vychovává chudého, aby se nestyděl žiti na.
cizi útraty, utvrzuje ho v lenosti a každém hříchu navyklém.
— Právní povinnost bohatce platiti daň na chudé, otupuje
srdce jeho; zaplativ daň zapomíná již na všecku povinnost
mravnou; učiniv, co povinen jest, chce potom již miti pokoj,
ponechává dalších starosti obci a státu. Právní povinnost obce
a státu živiti ty chudé, kteři formálně dokáží chudoby své,
není ve skutečnosti leč jenom nasycování dotiravých a drzých;
v kterém ubožáku ještě stud dosti živý jest, ten sotva se tolik
přemůže, aby s důkazem o své chudobě chvátal na úřad obecní
nebo státní; takovému pomáhá jenom křesťanská dobročinnosť,
při kteréž pravice dává, aby levice nevěděla, a dává chudému,
jehož prve sama vyhledala.

Státní péče o chudé vynakládá veliké sumy s prospěchem
malým, nezastavuje pramenů chudoby, nepřispívá k vyrovnání
propasti mezi chudými a bohatými, odnímá křesťanské dobro
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činnosti a lásce mnohé prostředky, ježto by tato vynakládala
s užitkem hojnějším nejen na pouhé nasycení lačného, ale také
na mravné povznešení jeho, na odklízení zdrojů a příčin jeho
chudoby a na zjednání jemu možnosti, aby se prácí poctivou
samostatně živil, pokud jeho sily a schopnosti dostačují.

Pravé základy, na kterých spočívá cirkevní péče o chudě,
neschopnosť a nespůsobilosť státu, aby jeho péče opravdu pro
spěla, podstata i povolání obou společnosti Bohem zřízených,
to všecko vede k závěrku, že cirkev a stat v této vážné důle
žitosti svorně působiti povinny jsou, aby všecka péče soustavně
se vedla, chudině zarojem útěchy a plné pomoci učiněna byla.
Normální poměr státní a církevní péče o chudé byl by ten,
když by cirkev skrze orgány své péči o chudé vykonávala,
stát pak ji na ruku šel, rozumným a spravedlivým zákonodár
stvim úkol jeji usnadňoval, podporováním a povzbuzováním ke
zdaru snah církevních pomáhal. Tak bylo ve starších dobách
a dosáhlo se toho, že společenská péče o chudé, jsouce duchem
Kristovým a jeho láskou vedena, skutečně přemáhala zlé ná
sledky chudoby. Potřeba přátelského dorozumění mezi státem
a cirkvi, mezi pravou církevní péčí o chudé a mezi snahami
státu o zmírnění a odklizení trapně chudoby, patrně vysvitá
každému, kdož uvážiti chce nejhojnější zdroje novověkého pau
perismu, jeho nebezpečnou povahu a konečnou snahu, která
směřuje k úplnému zvrácení přirozených poměrů společenských.
Ale „moderní stát“, který sám z porušování společenských po
měrů těžiti chce a těží ve prospěch svojí „svrchovanosti“ až
na závratnon výši stavené, který netrpi společností svéprávných
a svým dechem dýchajicích, který sebe za jediný zdroj práva
vyhlašuje, všemu odjinud odvozovanému vrávu válku vypovídá,
své zákony za jedinou normu práva, za normu všeho smýšlení
a jednání, za veřejné a jediné svědomí národa 1 jednotniků,
cirkve a křesťana postaviti chce, — tento stát na základě mate
rialismu stojici nerozumí lidské bidě, nezná tužeb a potřeb lid
ského srdce, nemá smyslu pro vyšší povolání a život člověka,
nespatřuje na církvi leč jenom sokyni a překážku ve snažení
o svoji „svrchovanosť“,a proto nejen ji ruky nepodává ku
společnému dilu pravé humanity, ale váže i ruce i nohy jeji,
aby sobě z ní udělal služebnici, jeden oddil policie nad
duchem lidským, podobně jako učinil se sbory protestantskými,
s křesťanstvem východním a činí s každou povstávající sektou.
V každém státu, který za nejvyšší cil sobě položil, uskutečniti
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na sobě zásady „novověkého státu“, patrně viděti jest, že vliv
duchovenstva a spolupůsobení jeho při státní péči o chudé no
vějšimi zákony se víc a více obmezuje, ale také to jest patrno,
že tato péče den ode dne klesá a méně prospívá*)

Soukromá i úřadní činnosť duchovní správy v pěči o chudé

—Jak by koli nepřiznivy byly okolnosti časové a mistni,
povolán i povinen jest nicméně každý duchovní správce, aby
v oboru svém působil, co vůbec možno jest k ulevení tělesné
a duchovní bídy, kterou chudoba plodi., U veškerém působení
tomto lze rozeznávati obor, kdež duchovní správce působís or
gány občanskými a více jménem státu, nežli jménem církve,
a pak vlastní působení pastýřské v duchu katolické cirkve.

1. Státní zákonodárství rakouské, pokud se týká péče
o chudé, spoléhá na zásadách, na kterých státní péče vůbec,
ve skutečném poskytování pomoci chudým nedostihuje obecní
a státní péče o chudé ve vlastech našich anitoho, co děje se v ně
kterých jiných zemich evropských anebo v severní Americe.
"Duchovní správce povinen jest ve svědomi svém, aby užíval toho
vlivu, jehož mu zákonodárství světské ponechává při obecní
péči o chudé;> uživaje práv jemu takto vyhražených a dělaje
prostředníka mezi občanskou společností (státem a obcí, orgány
státními a obecními), může chudým mnohonásobně prospěti,
může 1 leckdy zameziti zkracování chudých.

Občanská péče o chudé ve státech rakouských ma ža
čelnou pokladnici své dobročinnosti ústavy chudých (založené
r. 1783.), kteréž dle obecného pravidla jen chudým jedné obce
podporu dávají a ve správě obecnich orgánů se nalézají, —
ústavy místní (lokální). Dohlidka na tuto správu náleží okres
niímu zastupitelstvu **). V některých zemích rakouských měly
ústavy místní až do nedávna vice povahu osadních čili farských
ústavů a farář byl i zákonný starosta; novějšími zákony však
ustanoveno jest, aby v obecní správě byly.

*) Které zákony mají nyní platnosť o chudinství a které opravy jsou
u příčině té žádoucny? (Z pastor. porad v diec. buděj. r. 1887. v ord. listě
r. 1888. str. 127. a sld.)

**) Viz: Zákon chudinský od 3. pros. 1868 pro král. české. (Ordin. list
buděj. r. 1869. str. 41.)



099

Český zákon chudinský ustanovuje, že v jednáních orgánu pro
péči o chudé zřízeného má duchovní správce misto a hlas. ($ 31.)

Příspěvky na chudý ústav, kteréž vybirá duchovní správce
při zápisech do matrik a vydávání matričních listů, rozděluje
přiměřeně na každou obec, anebo je sám mezi chudé osadníky
rozdává.

Duchovní správce působi dle možnosti, aby obce konaly
svoji povinnosť, kterou jim zákon chudinský ukládá. Jmeno
vitě bývá jeho zakročení a přidržování k zákonné povinnosti
třeba, když chudým do jiné obce příslušným okamžité pomoci
třeba jest, jako na př. v nemoci; v případu takovém povinna
jest obec dáti ošetřovati nemocného (nemůže-li beze škody hned
dopraven býti do svého domova), dokud by se neuzdravil aneb
domů dopraven býti nemohl. Obec, kteréž takto vzešly nějaké
výlohy na chudého jinam přislušného, může žádati nahrady na
obci jeho*).

2. Duch křesťanského náboženství, idea pastorace kato
lické a církevního života jednotlivých osad ukazuje za věc
neodbytnou, aby duchovní správce sobě za cil položil nahra
žovati a doplňovati na osadě to, k čemu nižádná péče státní
a obecní dostačiti nemůže. Kromě a vedle účastenství svého
v obeeni péči o chudé povinen jest vytrvale k tomu působiti,
aby na své osadě křísil zásady a praxi starobylé církevní péče.
Chatrnostť obecní a státní péče v jejich základech, jeji nedo
statečnosť v praxi, ta skutečnosť, že zákonodárství statu mo
derního víc a více odstrkuje duchovního správce také od této
chudičké péče o chudé, vnikajici každým dnem dále chudoba
se svými hroznými následky pro mravnost jednotlivců a pro
poměry a svazky společenské, — to všecko jsou mocné pobudky,
aby křesťanství působilo skutečně vynasnážením lidským, co
působiti může svojí nadpřirozenou moci pro blaho jednotniků
a společnosti.

Za normu všeho pastýřského působení Kkprospěchu bdí
chudých jsou duchovnímu správci základové, zásady a praxe
dávné církevní péče o chudé. A tu mnoho na tom záleží, aby
často a důkladně hlásáno bylo pravé učení křesťanské o chu
době a bohatství, o společenském významu třídy nemajetné,
o přirozeném a křesťanském poměru mezi chudými a zámož
nými, o povinnostech bohatců, o smýšlení chudých, o duchu

*) Říš. zákon od 3. pros. 1863 o upravení poměrů domovských a povinné
péči obcí o chudé. (Ord. list buděj. r. 1864. str. 57.).
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oběti a lásky, v kterém chudí svou chudobu snášeti a bohatí
statku svého užívati, jej vynakládati zavázáni jsou. — Sku
tečné pomáhání prospívá chudým a prospívá celé společnosti
v té miře, v kteréž jest pomáhání po domácku a v rodinách a
k tomu pracuje, aby prameny a příčiny chudoby se zastavovaly.
Pomáhati milosrdnými skutky k zachování a upevnění svazků
rodinných a řádného způsobu života v rodinách, jest předůle
žitá věc, obzvláště v dobách bezcitného materialismu, který se
nic neostýchá z nedostatku a chudoby kořistiti, chudého chti
čům svým obětovati, třeba by celá rodina byla zmařena.

Pomoc dle těchto zásad poskytovaná jest neklamný pro
středek, aby chudý nejen před hladem a nahotou, ale také
před neštěstím byl chráněn; dobročinnosť nemůže miti za cil,
zbaviti se dotěravého žebráka, ale pomoci ubohému; rozumná
křesťanská péče o chudé jest opatrná, ohlíží se, aby snad al
mužnou se nedávala podpora lenosti nebo jiným hřichům a ne
pravostem. Vedle toho platí za obecné pravidlo, že za podporu
mnohem užitečnější pokiádati jest dary vnaturaliich, nežli
v penězich, a že k tomu přihližeti třeba, kterak by lze bylo
pomoci chudému tak, aby sobě zase sám chleba dobýval, anebo
zabrániti, aby chudnouci nebyl uvržen v takový stav, kdež by
ve svojí živnosti pokračovati, sebe a rodiny své již dále živitl
nemohl.

Jakkoli hmotná pomoc ovšem za mnoho plati, přece jest
na polo vyhozena, pakli se k ní nedruží pomoc duchovní. Tato
pak. vůbec v tom záleží, aby se hojily vady a necnosti oby
čejně s chudobou spojené, aby se vyplňovala propasť mezi
chudými a bohatci, aby chudý, u něhož se příčina chudoby
ve hříchu nalézá, skutečně se polepšil a napravil. Ku zdárnému
řešení úkolu tohoto jediné pravda 1iláska Kristova schopna
jest. Zámožným a pomáhajícím třeba jest té trpělivosti, kterou
jen láska křesťanská vdechnouti může, aby se neuráželi ne
cnostmi chudiny; tělesná almužna podaná rukou a provázená
hlasem lásky bude zároveň také skutek duchovního milosrden
ství, kteréž klade zachování duše za poslední cil, poskytování
tělesných potřeb za jednu cestu k němu. Snášeti a léčiti ne
cnosti a vady s chudobou přečasto spojené, napravovati hřichy
a nepravosti, kteréž 1 chudobu zaviňují 1 nezaviněnou rozmá
haji: jest to vznešené umění, kterémuž jenom láska křesťanská
vyučiti může a kteréž jediné působí, že hmotná pomoc chu
dému poskytovaná skutečně a trvale prospivá.
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Působení těmito zásadami vedené mohlo by obecným ne
duhům doby za prostředek záchranný a spasitelný býti, když
by zobecnělo vesměs. Ale dokud toho nebude, naléhá na pravé
lidumily potřeba činiti spojemými silami, co za skutečných
okolnosti možno. V dějinách církve zaujímají skvělé misto je
dnoty a spolky na ten účel zakládané i rozšiřované, aby se
člověčenstvu v obyčejných a mimořádných bědách pomáhalo.
Jednoty a spolky s tim určitým cilem, aby činná láska kře
stanská se probuzovala, spojenými silami působila, jedním du
chem vedena byla, k mravné nápravě chudého a k zastavení
pramenů chudoby s rozvahou se nesla, — rozšiřují, vzmáhají
se v novějších dobách po všem katolickém světě tolik, že pa
trně tu viděti prst boži, jenž ukazuje člověčenstu, kterak jenom
v katolické církvi láska křesťanská bytuje a kterak jenom
v této cirkvi se nalézají prostředkové, aby rostoucí každým
dnem sociální nebezpečenství se odklidilo, neduhy společnosti
se vyhojily. Všecky tyto novověké spolky, jednoty a bratrstva
organisuji se a působí v duchu a podle přikladu největších
apoštolů křesťanské lásky v dobách po žalostné roztržce v zá
padnim křesťanstvu, — sv. Karla Boromejského, sv. Vincencia
z Pauly a sv. Františka Salesského. Veliké muže tyto, sv. Vin
cencia pak na mistě prvnim, pokládáme za reformátory v oboru
křesťanského milosrdenství. Oni nejen oživili ducha křesťanské
lásky, ale dali všemu jeho působení pravý směr, aby za poměrů
a okolnosti novověkých podobně prospivalo ubohým, jako starší
praxe prospivala na počátku cirkve a v lepších dobách středo
věku. Ačkoli bezcitným rationalismem 18. věku ochlazen a té
měř udušen byl oheň, jejž roznítil svatý Vincenc. neuhasnul
přece; ve stoleti 19. vyšlehnul s novou silou v přečetných od
nožich spolku sv. Vincencia a oblažuje opět záhřevným teplem
svým tisice a tisice chudých rodin “). Působení spolků sv Vin
cencia jest tolik rozmanité a rozsáhlé, že nelze jich nepoklá
dati za nejvhodnější orgán pravé křesťanské péče o chudé, a
to takové, jakéž doba nynější nevyhnutelně žádá.

*) Spolek sv. Vincencia založen v Paříži r. 1833. osmi chudými studenty.
Podrobnějších vědomostí o něm a působení jeho lze nabyti z výborného spisu
bisk. Dupanloupa „O křesť. lásce“ (v něm. překladu: „Die christliche Liebe
und ihre Werke“ vyšel v Brixenu); z důkladných pojednání prof. Mat. Pro
cházky: „Otázka dělnická“ v Časop. katol. duchov.r. 1873. str. 331. a sld.; z pěkné
brožury ve vídeňské sbírce „Weckstimmen“ II. roč. (1871) pod názvem „Vor
theilhafter Antrag“ od Alb. Stolze.
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Duchovní správce uznávej za úlohu svou, aby zakládal na
své osadě spolky a jednoty takové, kterými lze chudobě netoliko
na okamžik pomáhati, ale také ji předcházeti, prameny její za
stavovati, následky jeji léčiti; jsou-li pak již na osadě jakého
koli jména spolky a ústavy dobročinné, těm všecku možnou
péči věnovati jest povinen *). Každý spolek náboženskýa každé
bratrstvo na osadě může se upraviti způsobem takovým, že
podle mistních okolností a potřeb působi v duchu lásky kře
sťanské s velikým prospěchem.

Pravý duchovní pastýř jest netoliko vlastní dobročinnosti
svou osadníkům za příklad, ale také o to pečuje, aby vzbu
zoval dobrodince jednotníkům i rodinám v bidě postaveným.
Ta pravda zajisté obecně uznána jest, že milosrdenství k chu
dým a otcovská péče o ně pojišťuje duchovnímu správci vážnosť
a důvěru osadníků a že mezi kněžími, kteří nalezli cestu k srdci
lidí nevěřicích, ano i zarytou nenávisti Boha i křesť.náboženství
naplněných, posud téměřani jeden shledán nebyl, kterýž upřímné,
obětavé lásky k ubohým byl patrně neosvědčil. O všeobecném
již nyní boji mezi věrou a nevěrou dobře jest pověděno, že té
straně náleži budoucnost, která předstihne sokyni svoji mi
losrdnými skutky, měrou lásky a pomoci poskytované ubo
hým. Velmi prospěšně působiti může spolek ženský k účelům
dobročinným pod jakýmkoli jménem založený. (Chudí, sirotci,
zanedbané divky, zarmouceni budou účastni opatrné dobro
činnosti spolku, za jehož údy byly získány matrony smýšlení
křesťanského.

Dodatek o sociální a dělnické otázce.

1. Jako již dotčeno, pošinují a převracejí se vzájemné
poměry společenské, uchyluje-li se řad společenský od přiroze
ných a positivných základů svých**). Následek toho pak jest,
že vážné důležitosti a potřeby vezdejšího života zle opatřeny jsou
a že tedy jednotlivé stavy nebo třídy obecenstva již nedosahují
těch prospěchů, které přirozeně plynou ze života společenského.
Odtud zase pochodí, že u větších nebo menších rozměrech se
vzmáhá oprávněná nespokojenost buďto se vším řádem spole
čenským a právním anebo s některými jeho kusy a že širší

*) Conc. Prag. Tit c. 9. str. 104.
+) Str. 490.; 494.



603

neb užší kruhy lidu domáhají se oprav a změn, o jichžto způ
sobu však různá minění se pronášejí. Takový stav věci zavládl
za těchto časů téměř ve všech národech vzdělaných a označuje
se obyčejně slovem ořázka sociální, kteráž na celou řadu otázek
se rozpadá a v podstatě své otázkou národohospodářskou jest *).

V otázkách sociálních nad jiné staví se do popředí oťázku
dělmcká, t. j. upravení práce v ten způsob, aby dělník přetižen
nebyl a nedělního klidu požíval, upravení poměrů mezi prácí
a spravedlivým podilem ve výtěžku a zisku, čili takové posta
veni dělnikův, aby podíl jejich na zisku souhlasil s jejich práci
a jim poskytoval, čeho ku spokojenému živobytí třeba jest.

2. Původ a kořen otázky dělnické v nynějším stavu jejím
jest nastalá za novějších časů změna ve výrobě zboži a vedle
ni ty názory o světě, člověku a cíli jeho, které se zahrnují
jménem liberalismu.

Za vlivu křesťanského náboženství a působením katolické
cirkve upravilo se ve středověku provozování průmyslu tim
způsobem, aby velikému počtu lidi možno bylo dobývati po
třeb životních a statku provozováním samostatné živnosti nebo
sobě pojistiti potřeby své u samostatného průmyslníka či drži
tele půdy jako v rodině. Organisace průmyslu spočívala na zá
kladech solidarity a křesťanské lásky za cil majic, aby zdroje
výživy se rozdělily mezi mnohé samostatné provozovatele v ten
způsob, že by jedni nemohli se rozšířiti tolik, aby druzi již
nemohli vedle nich obstáti.

Organisace tato, která městům a stavu řemeslnickému
dala rozsáhlou samosprávu, byla časem nepohodlna vzmáhají
címu se absolutismu státnímu. Protož i vlády, čim vice od časů
„reformace“ rozšiřovaly svoji moc, tim více byly žárlivy na
samosprávu měst a jejich průmyslu, obmezovaly ji krok za
krokem, svými orgány nad potřebu se vkládajíce v záležitosti
jejich. Kromě toho i nešťastný rozkol u víře vnikl ovšem také
ve společenstva živnostenská (cechy), otrávil bývalou svornosť,
solidaritu a vzájemnou důvěru, a protož i přispěl ku podvrácení
jejich bývalé sily a moci.

Snahy absolutismu, podvrátiti samosprávu a samostatnosť
občanstva průmyslného, nabyly mocného spojence v liberalismu
a materialismu, jehož vlastní duše pýcha jest a sobectví, a
kterýž 1 proto, jsa odpůrce všeliké autority a všelikých mazi

*) Fr. Hitze, Die Auintessenz der socialen Frage, str. 8.
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kladených libovůli, jest také odpůrce přirozeného rozčlenění
společnosti, přetvořuje tuto ve množství jednotlivců, kteří zájmu
společného neznají, z nichž každý jenom své zájmy na zřeteli
má, nic toho nedbaje, zdali jiný pro ně trpí a hyne*). Názory
liberálně materialistické, přímo protivné náboženství křesťan
skému postavily sobectví a bezohlednost na místo křesťanské
lásky k Bohu a bližnímu, dobývání statkův a jich užívání za
jediný cil člověka.

Takto vic a více k tomu docházelo, že staré řády živno
stenské se porušovaly a že slabši, chudší zbavován byl ochrany
a podpory, které jindy mu poskytoval přísný řád živnostenský.
Mocnému, bohatému naskytala se hustěji možnosť, aby výrobu
a zisk jeji stahoval k sobě na ujmu slabších, sobectvim a bez
ohlednosti porušovaly se poměry společenské v tě miře, ve
které duch křesťanský přestával ovládati jednotlivce a spo
lešnosti.

3. Bývalý způsob výroby až do základů svých převrátil
se vynalezením a rozšiřováním stroje, mašiny. Tato spůsobila
úplný převrat netoliko ve výrobě, ale také ve společnosti lid
ské. Na misto samostatné ruční práce řemeslníka nástroji růz
nými opatřeného nastoupila práce součinná ve stroji a strojem,
na misto dilny řemeslnické továrna; zde různá oddělení při
pravují sobě navzájem práci, aby každé rásledujici pokračovalo
v ni, až v posledním se tovar dokonává neboz části jinde vy
hotovených skládá **).

Kdyby pořádky řemeslnické byly v ten čas měly svoji
starobylou organisaci, snad by se byly nové řády živnostenské
tim směrem vytvořily, aby výhody strojů širokým vrstvám
obecenstva za podíl se dostaly. Ale společenstva živnostenská
již neměla k tomu mravní a hmotné sily. Nového způsobu vý
roby zmocnil se egoismus, náuky liberální přenešeny na pole
narodohospodářské a vzdělaly se v soustavu liberálního ekono
mismu, jehož přední zásady jsou: Život a všecko snažení mezi
lidmi jest boj, zápas o byti (existenci), o získání statkův a
jich užívání; ziskati a pak uživati co nejvíce možná, jest je.
diné povolání člověka ; každému jest volno ve svobodné, nijak

*) Hrůzovláda za časů veliké revoluce francouzské zrušila cechy do
konce a přísně pokutovala všeliké spolčování řemeslníků.

+) Hitze L. c.
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neobmezené konkurrenci hledati svého štěsti, bez ohledu na
jiné; zájem vlastní, sobectví pobádá každého k činnosti a pod
nikavosti; kdo jest odvážný, opatrný a dosti vzdělaný (chytrý),
ten vynikne, slabý a nestatečný zahyne, společnost nemá k němu
závazků nižádných.

Nekřesťanské, nelidské tyto zásady ujaly se v širokých
vrstvách a horlivě uváděny ve skutečnost. Od té doby veleben
zápas o život, o nabývání a užívání statků za jediný zdroj
pokroku, za princip, kterýž plnou platnost má v životě jedno
tlivců rovně tak, jako u vývinu všeho lidstva. Egoismus a bez
ohlednosť prohlášeny za všeobecně platný zákon mezi lidmi,
křesťanská láska k Bohu a bližnímu, milosrdenství a šetrné
ohledy na slabého prohlášeny za dětinství, za nerozum, za
plané citlivůstkářství *).

Volná, neobmezená konkurrence, jak ji liberální národo
hospodářské zásady hlásají, výroba hromadná, soustředěná na
mistech nemnohých, má za přirozený následek vládu velikého
kapitálu s lichvou neobmezenou, poněvadž nemajetným nelze,
aby ve svobodné konkurrenci se sůčastnili. Velcí průmyslnici,
peněžníci a obchodníci dobyli a dobývají sobě váhou svého
kapitálu té platnosti, před kterou jiným třídám ustupovati jest
(liberální bourgeoisie). A poněvadž kapitál při volné konkur
renci podává možnosti, na jedno misto sváděti mnohé prameny,
z kterých jindy zvláštní stavy (řemeslníci, obchodnici) vážil
výživu a zámožnosť: jest toho nevyhnutelný následek, že tyto
stavy vstupuji ve službu kapitálu jako nesamostatné dělnictvo.
Nad to ještě při neobmezené konkurrenci zhusta se nahazují
úpadky průmyslových podniků, jichžto následek jest, že celé
zástupy dělníků aspoň na čas zbaveny jsou práce a výdělku
a že 1 jednotliví podnikatelé sami na mizinu přicházejí.

Liberální theorie mluvi o dělnictvu „svobodném“ ; avšak
toto jest svobodno jen v tom smyslu, že se ho tolik a tam
obrátiti a soustřediti může, kolik a kde ho třeba jest. Theorie
tyto cení dělníka jen podle rukou, podle pracovní síly jeho;
on jest pouze nástroj, jako ta mašina, kterouž obsluhuje, tělesná

*) Zásady liberálního ekonomismu v soustavnou theorii rozvinuli An
gličané Adam Smith, Ricardo a Malthus; náuky jejich obyčejně se nazývajíškolamanchesterská.—| Přírodovědeckásoustava(Ch.Darwinajestjenom
obrácení zásad liberálního ekonomismu na původ a vývin přírody. (Ratzinger
Die Volkswirthschaft in ihren sittlichen Grundlagen str. 1—ó5.
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sila jeho jen zboži, kteréž plati se podle toho, jak mnoho neb
málo se ho nabízí. Nevyhnutelná potřeba pudi dělníka, aby se
dal kapitálu do služby, poněvadž nedostatek vlastního kapitálu
jej vylučuje od volné konkurrence a každodenní potřeby života
na něho naléhají; a táž nevyhnutelná potřeba nuti jej, aby
svoji tělesnou silu 1 dnševní schopnosť prodával za cenu, jakou
vševladný a zištný kapital sám ustanovuje.

Sobecký kapitál. nechtěje znáti mravních zákonů, ne
uznává za potřebno, aby dělník něco věděl o náboženských
povinnostech anebo je i konal; jen obsluhování stroje uznává
se za povinnosť, kterouž plniti náleži den co den. A protož
1 tento dělník zapomíná více a více na svoje vyšší povolání,
duch a směr materialistický, jejž mu nezřídka i řeči a mravy
představených a soudruhů vštěpují, nabývá půdy v srdci děl
nika, tlumi v něm náboženské vědomí a takto i jedinou oporu
života mravniho*).

4. Takto zs dvou stran působil směr materialistický k ochu
zení a mravní zpoustě davů: kapitálem zastavuje tisicům pra
meny výživy a zámožnosti, a podkopávaje v nich život křesťan
ský rozmáhá mezi nimi nevědomosť a nemravnost, pro kterou
oni sami ještě u větši chudobu se uvrhují, nežli ta jest, ku
které odsouzeni jsou kapitálem sobeckým.

Skutečná bida dělníků a poznání jejich, že oni svými
mozoly pomáhají k větší a větši vládě kapitálu v rukách ne
četných nahromaděného, přirozeně působí, že ve třídách dělni
ckých nenávist proti majetným a proti všemu nynějšímu řádu
společenskému se vzmohla. Ale snahy k tomu směřující, aby
dělnictvo bylo vymaněno z nepřirozené a kruté vlády kapita
lismu, vykročují také samy z mezí mravnosti a práva, jakož
náuky socialistické jasně dokazují.

Náuky a snahy socialistické (a kommunistické) vůbec ob
jevují se v dějinách dosti často (Valdenští, Husité, Anabaptisté
a j. v.); ale tolik do podrobna se nevyvinuly nikdy, jako v so
ciální demokracii (kollektivismu) věku našeho. První hlasatelé
novověkého socialismu jsou ve Francii: hrabě de Saint- Simon
(r 1825), Ch. Fourier ($+1837), Louis Blanc (+ 1882), v Ně
mecku Karel Radbertus (+ 1875), Karel Marx (+ 1883) a
Ferd. Lassalle (1 1863). Program socialní demokracie, pokudse
za ustálený a v čelných bodech svých téměř po všem světě

+) Srovn. str. 219. sv. L



607

mezi dělnictvem přijatý (internacionála dělnická) pokládati
může, vrcholi v těchto zásadách:

„Práce jest jediný zdroj všeho statku a veškeré vzděla
nosti, ona jediná oprávňuje k nabývání potřeb životních, a
poněvadž práce všech a prospěšná všem jest možna jenom za
prostředkování společnosti: náleží společnosti t. j. všem jejím
členům, při všeobecné povinnosti ku práci, všechen výtěžek
práce rovným právem, každémudle jeho skutečných, rozumně
upravených potřeb.“

„Poněvadž předměty, nástroje a prostředky práce jsou
nyní v rukách kapitalistů, jest dělnictvo na těchto závislé, a
tato závislosť jest přičina bídy a služebnosti dělnické.“

„Dělnictvo zbaví se bidy a služebnosti své, budou-li všecky
předměty, nástroje a prostředky práce (pozemky, fabriky, ma
šiny, nastroje, látky) výhradným majetkem společnosti, bude-li
společná všech práce řádem společenským upravena, výtěžek
a zisk spravedlivě rozdělován, každému dle skutečných potřeb
a dle práce jeho.“

„Na těchto základech upraví se socialistický stat, kterýž
bude jediný majetník všech pozemků, továren, mašin, nástrojů
pracovních, prostředků dopravních (cest, železnic, lodi atd.),
obchodu, škol a jakýchkoli vzdělavacich ústavů. Vláda státu
socialistického jest demokratická a všechen lid ji voli. V čele
veškeré správy jest ústředui výbor; tento nejen politický spra
vuje celý stát, ale také řidi všecku výrobu a všecko rozdělo
vání výtěžku. Ústřednímu výboru podřizeny jsou výbory neb
úřady provinciální, krajské a obecní, jimž připadá v jejich
okresich táž úloha, která ústřednímu výboru vestátu celém“*).

Soustava socialismu novověkého spoléhá na týchže zása
dách, kterými se řídí liberální ekonomismus, ale vyvozuje
z nich důsledky opačné. Dělnictvo spojené a zorganisované
bude prý silnější v zápasu o byti a požitky vezdejší, strana
slabší počtem, nyni ještě majetnici a boháči, podlehne, vítězové
zavedou nové řády společenské, za jichžto vlády již nebudou
vedle sebe chudi a bohati, páni a podřízení, vzácní a sprosti,
protože panovati bude plná rovnosť všech a ve všem. Křesťan
ství, ježto káže o právu soukromého majetku, o sebezáporu,
o závislosti člověka na Bohu, o veřejné i soukromé autoritě

+) Victor Cathrein S. J., Der Socialismus. Eine Untersuchung seiner
Grundlagen und seiner Durchfůhrbarkeit str. 12. a sld.
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(ve státu, v církvi a rodině), kteréž poddati se každý povinen
jest pro Boha, nemá mista v náukách sociální demokracie, ona
nezná ani rodiny, ale káže „svobodnou lásku“, jí protivi se i
samo jméno boži, ona jest bezbožná, atheistická, jediné zločiny,
jež uznává a násilim vykořeniti chce, jsou závislost člověka
na komkoli a soukromý majetek.

7 Nepředpojatému, zdravým rozumem vládnoucímu člověku
jest patrno, že theorie tyto přímo odporují lidské přirozenosti,
že jich ve skutečném životě ku platnosti přivésti nijak nelze,
že by jenom potlačením všeliké osobní svobody a důstojnosti
lidské, násilím a hrůzovládou posud nikdy neslýchanou na kra
tičký čas provedeny snad býti mohly se zmařením věškeré
vzdělanosti a mravnosti, všeho řádu společenského a společ
nosti samé*).

5. Dělnický socialismus a liberální ekonomismus dělí široké
kruhy společnosti ve dva nepřátelské tábory: bohaté a chudé,
podnikatelský kapitál a nemajetné dělnictvo. Oba nenávidí se
a pohrdají sebou navzájem, dělnictvo se hotovi, aby protivníka
svého vyhladilo s povrchu země a zavedlo nové řády spole
čenské. Kde podnikatelé a bohatci jen čirému egoismu so věsti
dávají, přitěžují dělníkům, pokud jen možná, ještě jako na po
kutu za jejich nenávisť a odpor. Dělníci zase stávkami hledí
vynutiti, čeho jim zaměstnavatelé ze spravedlnosti přáti a dáti
nechtějí aneb ani nemohou; nenávisť jejich všeliké uzdy ná
boženské zbavená přechází ve fanatické nepřátelství proti kaž
dému, jehož los buďto jest anebo zdá se šťastnější nežli jejich.
V otázce dělnické spočivá veliké nebezpečenství budoucnosti.

Kterak odkliditi je zavedením takových řádů společen
ských, ježto by patrné křivdy na dělnictvu páchané zastavily,
pracovným třídám lidu nemajetného spravedlivý podíl v zisku
a dostatečnou výživu v čas nemoci a ve stáří pojistily, rodinu
dělnickou v ochranu vzaly, aby skrze fabrickou práci žen a
dětí nebyla vesvých základech podrývána a demoralisována —,
to jest předmět socialismu zdravého, křesťanského, jimžto za
městnává se věda střizlivá i zakonodárství států, pokud v nich
neopanoval a nevládne týž liberalismus, který jest vlastní duše
novověkých zásad liberálního ekonomismu s jedné a rovně tak
i socialismu s druhé strany **).

*) Obšírněji dovozuje Kathrein ve spisu výše dotčeném.
++) Viz Rudolfa Vrby : Dělnictvo v boji za svá práva.
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Záhady tyto leží na srdci zvláště cirkvi katolické. Ona
zajisté dle zásad a zkušenostisvých jasně poznává, že nebezpečen
ství, ježto vzniklo z nepravidelných, nepřirozených poměrů mezi
prácí a obživou, mezi zámožnými a nemajetnými, ze zobecnělé
chudoby davů, z mravní otupělosti a zvrhlosti ve vrstvách
vyšších 1 nižších valně rozšířené, — že.toto nebezpečenství
nijak nemůže od společnosti odvráceno býti, leč bude-li neto
hko se strany cirkve, ale také se strany státu a společnosti
vůbec svorně a vytrvale k tomu pracováno, aby zase víra i
láska křesťanská a s nimi zároveň spravedlnost podilná (justitia
distributiva) dobyla sobě vlády všude tu, kde sobectvím a
hrubým materialismem se podrývají základy společnosti lidské
a jeji za dlouhá století nabyté vzdělanosti *).

Poněvadž otázka dělnická jest veliká důležitost lidská,
společenská i náboženská, bez vlivu náboženství křesťanského
nelze odvrátiti nebezpečenství odtud hrozícího: jest nezbytně
potřebí, aby všecko katolické duchovenstvo k ni zřetel obracelo
a ji dobře porozuměti dbalo. Jest vůbec povědomo, že k uhně
tenému, v bidě postavenému, dílem i znemravnělému dělnictvu se
plíží, hlouběji a hlouběji do něho vniká duch nevěry spolu
s materialismem. Podstata hrubého materialismu působi, že
bida dělníků se potom jejich vlastní vinou vzmáhá ještě nad
tu miru, kterou jim naplňuje liberální ekonomismus. Již tato
skůutečnosťukládá církevním orgánům za povinnost přibližovati
se ku třídě pracovné co možná, aby v ni duch křesťanský za
chován anebo znovu vzkříšen byl. Ale potřeba tato ještě pa
trněji odtud vyplývá, že tajné i veřejné společnosti, jejichž
konečný cil jest podvrácení veškerého řádu společenského a
všeho náboženství, velmi se přičiňuji, aby v dělnictvu všem
rozdmychovaly zášti proti majetným třídám a proti všem zá

*) Snahy sociální demokracie a úloha církve. Časop. katol. duchov.
r. 1871. str. 1. a 111. Jos. Scheicher: Der Klerus und die sociale Frage. Drei
Wirthschaftssysteme. (Český překlad vydala tiskárna Cyrillo-Methodějská
v Praze). — Velice významny jsou encykliky papeže Lva XIII.: „Auod apo
stolici muneris“ 28. pros. 1878 proti snahám socialistů a kommunistů; „Arca
num divinae' sapientiae“ 10. února 1880 o manželství a rodině křesťanské ;
„Diuturnum illud“ 29. června 1881 o původu, úloze a odpovědnosti moci
státní podle zásad křesťanských; „Humanrum genus“ 20. dubna 1884 proti
snahám svobodných zednářů; „Immortale Dei“ 1. listop. 1885 o křesťanském
zřízení státu; „Exeunte jam anno“ 25. pros. 1888 o životě křesťanském ;
„Rerum novarum“ 17. května 1891 o dělnické otázce.

Skočdopole, PastorálkaII. 39
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kladům řádu společenského, proti autoritě cirkevní a státní,
proti rodině i proti Bohu samému. Jednatelé svobodného zed
nářství a socialistické internacionály klamají dělnickou třídu
vábnými sliby, že ji dobyti chtějí lepšího losu, života nezávi
slého a bezstarostného. Jest ovšem na biledni, že třida dělnická
jest vyvolena za nástroj, aby provésti se mohly bezbožné
úmysly; ale tato třida dělnická sama tomu nejméně rozumi, že
svůdcové nikoli jejimu dobrému nechtějí, ale svému. A protož
každým dnem více naléhá potřeba, aby dělnictvo pravými
lidumily a zvláště katolickým duchovenstvem chráněno bylo
před propagandou zloplodnou Klidně poučováno o nerozumnosti
soustav socialistických a nemožnosti, uskutečniti je v životě
praktickém. Přirozené a positivní základy života společenského,
jež rozum nepředpojatý částečně poznává, zjevené náboženství
pak určitě i jasně hlásá, rovně tak potřebí jest chudým i bo
hatým, slabým i mocným, vládnoucím i podřízeným výsvětlo
vati, jako nesmyslné a zločinné náuky socialismu vyvraceti.
Avšak i zaměstnavatelům dělnictva, třídám zámožným vůbec
třeba jest důrazně na mysl uváděti povinnosti lásky a spra
vedlnosti, k jichžto plnění je zavazuje vůle boží a ne méně
též vlastní prospěch 1 bezpečnost jejich a veškeré společnosti
hdské *). Všeliké působení náukou a bohoslužbou křesťanskou
ve třídy nižší a chudší zajisté jenom tehdy se s výsledkem
potkati může, pakli také třidy vzácnějších ku křesťanství se
upřimně navráti, je za pravidlo života svého míti budou; jinak
spatřovaly by zástupy o chléb trapně zápasicich v křesťanství
jenom prostředek, chrániti necitelný kapitál proti nim samým,
a nepoznávaly by v něm utěšitele a pomocnika, jehož jim třeba.

©. Ve prospěch dělnictva a proti nebezpečenství zločinného
socialismu velmi dobře působiti mohou spolky dobročinné a ta
ková sdružení, takové spolky a podniky ,ježto za cíl sobě kladou,
skrze dobrou četbu, populární přednášky a důvěrné rozhovory
poučovati o základech společnosti, o přirozeném a zjeveném
řádu společenském, o těch zákonech a nařízeních občanských,
ježto k ochraně a podpoře dělnictva, průmyslnictva neb ob
čanstva vůbec čeli a prospěti mohou tím lépe a jistěji, čim
vice povědomy jsou a jim se rozumí **),Spolky takové vždy spolu

*) Sám pověstný Renan praví, že pro nebezpečenství ze socialismu není
nepodobno, by Evropa ještě znova se úplně pokřesťanila.

**) Srovn. Vrba 1. c. XVI.
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ten cil na očích mají, uchovati dělníky života nepořádného, ne
střídmého, zhýralého, poněvadž tento ne méně zaviňuje a množi
bidu jejich, nežli sobecký kapitál a držitelé jeho, a již i proto

nejsnáze otvírá dvéře agitacím sociální demokracie mezi dělni
ctvem. Toho druhu jsou blahodějné spolky katolických tovaryšů *),
jichžto účel jest udržeti na dobré cestě mladého řemeslnika,
zachrániti jej od nebezpečenství a nemravnosti větších měst a
rozmáhati vzdělání jeho. V dobách nynějších přibylo spolkům
těmto důležitosti za příčinou šiřeného socialismu revolučního,
jemuž mladí řemeslníci snadno za oběť padají. Dělmické spolky
s účelem podobným zakládají křesťanští socialisté ve Francii,
v Německu a v jiných zemích **).

Spolky na prospěch obecenstva chudšiho a dělnictva zvláště
mohou též míti a namnoze již mají za účel svépomoc a vůbec
ochranu širšího obecenstva proti velkému kapitálu, jeho lichvě
a nepoctivým obchodům. Toho druhu jsou: výrobné spolky
mnoha řemeslníků nezámožných, aby s velikým kapitálem kon
kurrovati a z jeho služby se vymaniti mohli; záložny a zasta
várny, jichž úkol jest pomáhati chudším, aby nuceni nebyli
prostředků k provozování živnosti nebo v okamžité nesnázi
hledati u velikého kapitálu a pokoutně lichvy; rozmanité spolky
zásobné (konsumní), kteréž opatřují členům svým potřebné zboží
za ceny levnější. Tyto a podobné spolky zasluhují hmotné a
mravné podpory duchovenstva ***) i každého lidumila křesťan
ského zvlášť proto, že chvalitebného cíle svého dosahovati a
takto pravým dobrodiním státi se mohou, jen když svědomitost
a láska křesťanská jsou ta duše, která oživuje i spojuje členy
a správu jejich. Jediné svědomitost a láska křesťanská zajisté
může tu zabrániti, aby dobré úmysly nazmar uvedeny nebyly
a to, čím se třídy nezámožné brániti chtějí proti velikému ka
pitálu, aby se neobrátilo na konečnou jejich škodu a zkázu
týmže duchem nemravného abezcitného materialismu, který
velikého kapitálu a strojů rozmanitých užívá jenom ve svůj
prospěch, citu pro bližního nemaje.

*) Zakladatel Adolf Kolping, narozen r. 1813., vikář při dómu v Ko
líně nad Rýnem.

**) Ku zakládání spolků dělnických vybízí encyklika Lva XUI. „Hu
manum genus“ 20. dubna 1884. R. 1882. povýšil tento papež za arcibratrstvo
spolek „Notre-Dame de I'Usine,“ jehož účel jest, navracovati dělnictvo, ze
jména fabrické, životu náboženskému.

**) Cono,. Prov. Prag. Tit. VI. c. 1. str. 221. a 222.
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7. Avšak ani soukromá činnosť lásky a solidarity křesťan
ské ani práce orgánů církevních nepostačuji samy o sobě, aby
rozluštily sociální otázku a plně odvrátily nebezpečnost jeji.
Zlo zajisté již tolik se rozmohlo, že duch nekřesťanský a proti
křesťanský až i ze mnohých instituci státních v národy vniká.
a že zámožné třídy, kterým nynější stav věcí poskytuje výhod
dilem skutečných a dilem zdánlivých, nesnadno přistupny jsou
hlasu viry a lidskosti nebo varovnému hlasu lidi prozíravých, ne
bezpečenství skutečné v celé jeho velikosti poznávajících. I jest
na zákonodárcích a na držitelích autority státní, aby se jejich
mocí stanovily zákony a v život uváděly prostředky, kterýmiž
by založen býti mohl spravedlivější poměr mezi zaměstnavateli
a dělníky, opatřena byla skutečná ochrana proti nesvědomitému
vydírání a znemravování celých vrstev občanstva, a také zá
vora proti bezuzdému namnoze životu ve pracovné třidě za
vládlému; neboť nekázeň -valně zobecnělá neméně podrývá
pevné základy společnosti, nežli rozšiřování podvratných zásad
revolučního socialismu. Na státech jest, aby konečně poznaly,
že semeniště bezbožectva, materialismu, zásad revolučních a
podvratných jsou státní školy a vzdělavací ústavy, od university
až dolů k beznáboženské škole obecné. Ten duch, který za
novějších časů provivá skoro ve všem světě civilisovaném vyšší
školy a vice nebo méně všecky vzdělavací ústavy, literaturu,
žurnalistiku, divadlo a t.d. jest duch záporu a pochybovačnosti,
hrdosti a nekázně, plodný zárodek nespokojenosti a touhy po
převratech; a kterak beznáboženská škola obecná dobře slouží
konečným záměrům sociálního demokratismu, přiznali náčelníci
a přední hlasatelé jeho již častokráte a zcela zřejmě, jakož i
tito náčelníci a jejich učelivi žáci všude odporují snahám
o školu náboženskou zrovna tak, jako zednářstvo a světoběžný
lberalismus těch třid, které se za vzdělané a osvícené již
proto pokládají, že srdcem i veškerým životem svým se odcizily
víře a praxi křesťanské *).

*) O prostředcích a způsobech, kterými by se prospěti mohlo třídám
dělnickým, obšírně pojednal Matěj Procházka v Časop. katol. duchov., vyklá
daje v ročn. 1872. o svépomoci (str., 37., 130., 179.), o státní pomoci (str. 253,
a 309.), o pomoci továrníků (str. 445., 497., 562.), v ročníku 1873. o pomoci
dobročinné lásky (str. 103., 188., 321.).
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IL. Péče o lidi opuštěné.

1. Za opuštěné pokládají se: «) dítky, kteréž nikoho ne
maji, kdo by je z přirozené povinnosti své vychovával, jim věcí
k životu potřebných poskytoval; b)lidé věkem sešli,lidé tělesným
neduhem, nedostatkem některých smyslův a předních tělesných
darů ztižení, dostatečného rozumu nemající a pro takovéto při
činy neschopní, aby sobě výživy dobývali a neschopní také
buď naprosto, aby se za mládi svého k budoucímu samostatnému
živobytí vzdělali, nebo neschopní, aby se vzdělali těmi pro
středky, kteréž jim spolu s ostatními po ruce jsou. Vedle toho
zvláště počítáme k opuštěným: sirotky, nalezence, zanedbané
děti, starce a chnuravce bez příbuzných a bez výživy, slepé,
hluchoněmé a blbě nebo tupé (idioty).

Péče o tyto různé třídy nešťastných náležela hned při
prvém počátku církve k obecné péči o lidi ubohé; biskup po
kládán za otce a ochránce všech takových, kteří buďto neměli,
kdo by o ně dbal aneb ode svých opuštěni byli. Dávati lidem
opuštěným domov a přístřeší pokládali soukromníci za svoji
povinnosť. Když ale cirkev nabyla plné svobody a stát kře
stanský se ji za podporu propůjčoval: zakládány jsou zvláštní
domy a ústavy, v kterých opuštěné a osiřelé ditky se vycho
vávaly, starci, neduživci a vůbec lidé k životu samostatnému
nedostateční laskavého ošetření, tělesné a duchovní péče do
cházel. Ano itoho dobyla cirkev opuštěným, jmenovitě vdovám
a sirotkům, že jistě právní důležitosti jejich náležely před cir
kevní soud a že takové nálezy světských soudů, ježto se týkaly
vdov a sirotků, prve biskupovi se předkládaly, nežli ve právní
moc vešly Téměř po celém křesťanstvu dána jest arcibiskupům
od státu moc ustarovovati notáře, kteříž byli povinni před
právem světským věsti pře a všecky důležitosti chrámů, oir
kevních a dobročinných ústavů, vdov a sirotků; notářové za
stávali úřad svůj darmo a byli neocenitelné dobrodiní v dobách
a mistech, kde vykonávání spravedlnosti jménem státu, obcí a
panstva velmi nedostatečno bylo.

Domy a ústavy zakládané a bohatě nadané ku pros
pěchu lidí opuštěných měly na počátku obecné jméno hospi
tálů, xenodochií (hospitale, hospicium, xenodochium). V ústavech
těchto poskytovalo se duchovních a tělesných potřeb lidem
jakkoli ubohým a pomoci potřebným; sloužilýyťprvní hospitály
zároveň za hospodu pocestným, k ošetřování nemocných, za
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domov chudým žádného přístřeší nemajicím, za domov a vy
chovaci ústav sirotkům a nalezencům, za misto klidného od
počinku starcům a t. d. Počátek ústavů těchto padá do časů
cisaře Konstantina Velikého a již ve 4. stoleti rozkazovali
sněmové cirkevní biskupům, aby vedle domu svého stavěli ho
spice. Vevelikých městech býval i větší počet ústavů takových,
do nichžto se uchylovali ubozi. Takto povstaly chudobince a
chorobince, nemocnice, sirotčince a nalezince, ústavy pro lidi
věkem sešlé (gerontotrophia), pro chudá šestinedělky; ano již
nejstarší doby znaly klášterské ústavy pro slepce, pro poma
tené a šilené (blázince); životopisec sv. Ševerina mluví již
o hospitálu pro hluchoněmé.

Věrou nadšený středověk naplnil dobročinnými ústavy
pro ldi opuštěné každou krajinu; netoliko v městech, ale také
na vesnicích a v neobydlených horách byly četné ústavy druhu
rozmanitého, nejvíce hospitály pro pocestné, pro dojnáci starce
a neduživce. Následky bouři protestantských, nové učení o ne
potřebnosti dobrých skutků, ledový rationalismus a nenasytná
hrabivosť mocných zahubily a zpustošily těchto ústavů na ti
sice*), aniž by novověký stát mohl a chtěl následovati příkladu
cirkve na té roli, z kteréž ji vypudil a posavád ještě dále vy
puzuje. Vůbec dotvrzuje toho zkušenosť, že humanitní ústavy
pod správou jediné světskou sotva stin toho jsou, co bývaly
v rukou cirkve, pod správou jejich kněží a osob řeholních

V novějších dobách, kdy cirkev pro nedostatek prostředků
hmotných nemůže již pro lidi opuštěné činiti, co jindy činila,
jsou to zase jednoty a spolky katolické, ježto křesťanskou lásku
a péči věnuji opuštěným všeho druhu, nejvice pak opuštěným a
zanedbaným dětem. Spolek sv. Vincencia uvazuje se ve všecky
ty obory záchranného a ochranného působení dávných časů
katolických, ano přibirá k nim ještě jiné vedle časových a
mistnich potřeb. Jeho péče o lidi opuštěné zračí se již v pouhých
názvech ústavů, které zakláda, a důležitosti, které svým členům
na odbory rozděleným na starost dáva. Jsou pak: jesličky a 0
patrovny, patronát čili ochraňování sirotků nenalezších mista.
v sirotěincích veřejných, umistění chudých aneb opuštěných
dětí u rolníků počestných, patronát chudých žáků, řemeslnických

*) Jaká pohroma stihla lidi ubohé rušením klásterů a jiných ústavů
katolických, líčí nad jiné výmluvněji anglický publicista Cobbet (protestant)
ve svém znamenitém díle: Historie protestantské reformace v Anglii a Irsku.
(Německý překlad od Pfeilschiftera vyšel r. 1862. již ve 4. vydání.)
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učeníků, zjednání oděvu laciného, pořízení a čištění prádla,
noclehy chudých, zaopatření práce a služby, spořitelna, poklad
nice na zapravení bytného, laciné kuchyně, právní zastoupeni
chudých advokátem od jednotý požádáným, opatřování cestu
jicích, navštěvování vězňů, útočiště pro starce atd.

2. Jako v péči o chudě v užším smyslu, tak i v péči
o lidi opuštěné náleží duchovnímu správci, aby ducha staré
praxe a novověkých jednot katolických na osadě svoji pěstoval,
vlastnim příkladem jsa ukazovatel cesty, na kterou lid kře
stanský uvésti chce. Zvláště sluši, aby ditky opuštěné a zane
dbané zaměstnávaly celé srdce pastýřovo, poněvadž i tyto samy
ve zkázu tělesnou a duchovní upadají 1 společnosti za břemeno
a neštěstí jsou, nikdo-li se jich neujímá, o jejich vychování
a takové vzdělání nepečuje, aby se v dospělejším věku počestně
živiti mohly. Smutná zkušenost učí, že děti osiřelé, od rodičů
zanedbané aneb opuštěné (nalezenci) velmi často dospivaji
v lidi zlopověstné, kteří zase mravnou svoji porušenosť dále
rozplozují a zločiny svými mnohé svizele ve společnosti spů
sobuji. Nejednomu opuštěnému a zanedbanému ditěti naleznul
by se dobrodinec a vychovatel, kdyby duchovní správce vyučo
vánim a horlivým. pěstovánim dobročinných jednot náležitě
vzdělával cit křesťanské lásky a pravé poznání o ceně a vý
znamu toho milosrdenství, kterým Krista samého přijimá
křesťan do svého domu, kterým se duše i tělo zachraňuje, mno
honásobné hříchy a nepravosti předcházejí, ve svém prameni
a ještě před svým počátkem zastavují.

Na které osadě není sirotčinců, dbej duchovní správce,
jsa viditelný zástupce nebeského otce jejich a Krista, božského
přítele ditek, znáti všecky ubohé sirotky, kolik jich koli na
osadě žije, a miti péči, aby po křesťansku se vychovávali, školu
a chrám pořádně navštěvovali Jsou-li pak chudi a nemají ani
od pěstounů svých, čeho nevyhnutelně potřebují, pokládej du
chovní správce za svoji povinnosť, aby jim ze svého a z darů,
kterých jim na lidech milosrdných vyprošuje, potřeby školské,
oděv a obuv opatřil a jich také potom z oka nespouštěl, když
opustivše školu na řemeslo nebo na službu se dávají. Rovně
náleží jemu Častěji se na ně dotazovati pěstounův a pánův,
u kterých sirotkové domovem jsou, a vůbec na jevo dávati, že
je za svěřence svoje pokládá, že mu na nich velice záleží. Ko
naje tuto povinnosť bedlivě, podporuje pány a pěstouny svě
domité v jejich práci o zdárné vychování osiřelých a zabraňuje
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přímo i nepřímo, aby se s ubohými zle nenakládalo, aby od
nesvědomitých pěstounů, poručníkův a pánů zanedbáni, trýzněni
a třeba ještě také o svůj podil otcovský připraveni nebyli.

Mnohem vice opuštění a ubozi, nežli sirotci, jsou nalezenci
a protož větší ještě lásky a péče duchovního pastýře 1 zaslu
huji 1 potřebují.

Za prvých dob cirkve byl biskup ochránce nalezenců;
kterých neujali se soukromnici, o ty měl péči biskup, dokud
by se nemohli sami živiti. Ditky od pohanů pohozené sbí
rali zvláště diakoni a diakonky a nosili k biskupovi; také
bývaly na dyeřich chrámových zvláštní mramorové nádoby ve
formě mušlí upevňovány, aby do nich své děti pokládaly matky,
kteréž by je sice byly usmrtilýy.Zvláštní ústavy pro vychování
nalezenců povstaly zároveň s hospitály, nebyl-li jeden oddil
povšechného ústavu takového určen pro dítky nalezené. Svatý
Vincenc dobyl sobě o tyto ubohé tvory nesmrtelných zásluh ;
jeho působením zajisté opravilo se zřízení nalezincův a založeno
jest nových mnoho. Řád milosrdných sester ustanoven jest od
tohoto svého zakladatele také k vychování nalezenců (soeurs
de la charité et de U asyle des enfants trouvées). (Namnoze
jsou nyní nalezince ústavy státní a jak se zdá, maji větší péči
o šetření nákladu, nežli o blaho ubohých děti. Zákonové ob
čanšti o nalezincích, o vlastnostech a povinnostech pěstounův,
o péči a ochraně, kterou státní úřadové nalezencům věnovati
maji a t. d, jsou dosti dobré; ale praxe ne vždycky shoduje
se s nimi a to úzkostné šetření nákladu jest jedna z příčin,
že ani nelze dosici toho, aby ubohé dítky nepřicházelý do rukou
lidem nesvědomitým a necitelným, u kterých na duši i na těle
žalostivě hynou. Tento smutný osud dítek opuštěných budiž
duchovnimu správci za pobudku, aby nalezencům na osadě ži
jicim za otce a ochránce byl; on zajisté jest ve skutečnosti
jediná osoba, která dílem aspoň zameziti může zlé nakládání
s nalezenci a k tomu platně přispivati, aby v duši jejich po
loženi byli základové nábožnosti a mravnosti. Jsou-li také od
duchovního správce opuštěni, podobají se útlým sazenicím, kteréž
pro nedostatek tepla i světla slunečního zakrňují a hynou,
slunce lásky křesťanské nezahřivá jich obyčejně v rodině, která
je v ošetřování béře, a nepadají-li na ně paprskové jeho aspoň
ze srdce pastýřova, nelze jinak, nežli že v přehojném počtu
mrou nebo dospivají za lidi znemravnělé, za metlu a trýzeň
společnosti, rozmnožujíce proletariát velice nebezpečný.
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Duchovní správce povinen jest, pokud vedle státních zá
konů možná, bedlivě zabraňovati, aby nesvědomití a jediné
zisku žádostivi lidé nedostávali ditek z ústavu nalezenců na
vychováni. Platní posud zákonové občanští ustanovují, aby na
lezenec nižádné osobě vydán nebyl, která by se neprokázala
vysvědčením od duchovního správce a obecního úřadu. že
mravně zachovalá, k živení a vychování nalezence dostatečna,
jest. Vysvědčení takové vydává duchovní správce (bez poplatku)
jen ženám katolickým, provdaným aneb ovdovělým, které posud
nemaji dva nalezence v opatrování a v místě takovém přebý
vaji, odkud by ditky bez veliké obtíže školu navštěvovati
mohly. V tomto vysvědčení udává se jméno a příjmení osoby,
náboženství, stav a obydli, počet dítek jejích, jaké jmění má
a kterak se živi; chce-li žena vzíti kojence k ošetřování, udává
se na vysvědčení také, v kterou dobu naposledy v šestinedělich
byla. Vysvědčení takové dávají se osobám o ně še ucházejícím
jenom zapečetěná do rukou).

O nalezencich na osadě přebývajícich měj duchovní správce
úplný seznam, aby nad nimi dohlidku vésti mohl; dohliží pak
a naléhá na to, aby nalezenei pilně do školy chodili, od pě
stounů svých k modlitbě, slušným mravům a obyčejům kře
sťanským vedeni, k navštěvování chrámu Páně a k plnění obec
ných povinnosti křesťanských přidržováni byli. S touto
dohlidkou přirozeně souvisi právo 1povinnosť, otcovsky laskavě
a důtklivě napominati pěstouny a vzbuzovati ku svědomité,
křesťanské péči o ubohé opuštěnce, spolu s nimi se častěji ra
diti o zdárné jich vychování. Shledává-li, že někteří pěstou
nové zanedbávají svou povinnost anebo zle nakládají s nale
zenci, osvědčuje se láska jeho k ubohým upřímnou snahou,
aby v necitelných pěstounech cit útrpnosti křesťanské probudil,
k poznání veliké odpovědnosti, kterou na sebe uvaluji, je při
vedl. Zákonové občanští žádají v tom případu, že otcovské na
pomenuti a pokárání nevede k cili, aby duchovní správce u ře
ditelství nalezince hledal pomoci nalezencům trýzněným a zle
opatřeným **,.

K dotazům o mravech a veškerém chováni nalezenců
a k potřebným radám, napomenutím a domluvám nescházi du

*) Formulář v Borového Slohu, str. 225.
**) Farní dopisy ku správě porodnice dolnorakouské jsou prosty po

štovného, jakž oznámeno všem bisk. konsistořím listem ze dne 27.října 1883.
(Ord. list buděj. 1884, str. 7.)
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chovnímu správci přiležitosť ; pěstounové nalezenců zajisté do
cházeji k němu o dosvědčení na kontraktovém archu, že na
lezenec na živu a také ještě bydli v té rodině, které byl vydán.
Dosvědčení toho třeba jest, aby pěstouni obdrželi zakonny
plat za ošetřování.

Každého roku v listopadu zasýlá duchovní správce pro
střednictvím okr. hejtmanství ředitelstvu všeobecné nemocnice
zprávu o nalezencich, co jich na osadě se nacházi“).

Státnimi zákony ustanoveno jest, že od nalezenců ne
platí se školné; onemocni-li nalezenec, podpisuje předepsánií
léku pro něho duchovní správce aneb „otec nalezenců“, ač
ustanoven-li skutečně za takového některý počestný muž v obci,
jakž nařizuje občanský zákon. Při pohřbu nalezenců koná du
chovenstvo všecku svoji službu bez požádání poplatků štolových;
farář poznamenává úmrti nalezenců na kontraktním archu.

Pakli rodiče nalezence vešli spolu v manželství, povinni
jsou o ditě své sami se starati; protož 1 farář o každém tako
vém manželství buďto dává vědomost správě nalezince aneb o
něm dosvědčuje na kontraktním archu (platebné knižce).

$ 128. Napravování rušitelů mravného řádu ve společnosti.

1. Veřejná mravnosť a živý smysl pro ni jest veliký, ne
ocenitelný statek lidské společnosti. Mravnosť tato a cit pro ni
osvědčuje se pečlivým ostřiháním slušnosti a vzájemné šetr
nosti, obecnou radosti a spokojenosti nad každým mimořádným
anebo vůbec nějak vynikajicím důkazem o mravné dobrotě a
sile, a naopak zase obecnou nevoli a nespokojenosti, kdykoli
zásady a obyčeje mravnosti, slušnosti a vzájemné šetrnosti ve
řejně se porušuji a zhanobuji pomijivým činem anebo trvalým
způsobem života, odporným zákonu ne méně, nežli přirozenému
smyslu mravnému. — Veřejná mravnost a zobecnělý živý
smysl pro ni jest netoliko známka, plod 1ochrana pravé vzdě
lanosti, nýbrž také úrodná půda, na které blaho vezdejší se
zakořeňuje a rozmáhá; jest mocná ochrana proti pauperismu

*) Formulář ve „Slohu“ str. 227.
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a nebezpečnému proletariátu, kteréž metly vůbec jenom ve spo
lečnosti znemravnělé a citu pro veřejnou mravnost zbavené
povstávají a zase zhoubu plodi v. té míře, v kteréž hlouběji
klesá obecná mravnosť; mravný a právní řád zajisté neroz
lučně spojeny jsou a vzájemně sebe podporují.

Veřejné mravnosti a protož i vzdělanosti, hmotnému
blahu, pevnosti a zdravotě společenských svazků i poměrů bylo
by velmi nebezpečno, když by hrubě poklesky mravně bez
ostychu veřejně se dály, hřišné návyky beze studu za dlouhá
léta trvaly, bez pohanění a pokárání s tupou bezcitnosti trpěny
byly, nejsouce obecným smyslem pro mravnost zavrženy, od
souzeny, známkou necti a odpadlictví od normálního stavu
znamenány. Veřejné mravnosti a důležitostem na ní se zaklá
dajicím tolik, že jenom při ni dostatečně opatřeny a pojištěny
býti mohou, velmi nebezpečno jest a záhubou hrozí, pakli dět
ský věk již naskytá hojný počet jednotníků na dráhu zločinu
a mravné zpousiy zašlých, pakli neřádné poměry mezi obojim
pohlavím dostoupily k prostituci valně rozšířené a již ani ne
tajené, pakli velice vzrůstaji davy těch, kteří ramenem spra
vedlnosti světské stiháni jsou pro zločiny spáchané proti řádu
společenskému a proti jmění a životu bližních.

Nepravosti druhu toho a mravný stav lidi jim oddaných
jsou nejen osobní zlo, ale 1 společenské ; zastavování jich a vy
vádění ze stavu takového jest veliká potřeba společenská, dilc
důležité pro vezdejší a věčné povolání jednotniků 1 člověčenstva.Křesťanskémunáboženstvíbylozůstaveno© abyučilo
s tohoto stanoviště hleděti na jistě nepravosti a na mravný
stav lidi jim oddaných; pohanství zajisté dilem neznalo ve
řejné mravnosti a obecného smyslu pro ni, dilem pak nezna
menalo, kterak porušená mravnosť veřejná jest záhubna veške
rému blahu společnosti, rušic je v samých jeho základech.
Protož i nemohla pohanská společnosť uhoditi na pravý způsob,
kterak by s rušiteli veřejné mravnosti a právního řádu zachá
zeti náleželo. Pokud zhoubné následky znemravnělého života
se obmezovaly na jednotníky anebo aspoň nerušily právnihc
řádu občanského, zůstavováníi jsou lidé znemravněli sami sobě
a obecnému opovržení; pokud ale řad občanský jimi rušen byl
mstěno na nich porušené právo a vedie pomstění nehledánc
nic jiného, leč aby lidem zločinným se zamezilo další opětován:
zločinů Kromě toho měla trestajicí spravedlnosť také za účel
aby tvrdostí pokuty ostatní byli odstrašení od věcí podobných
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Jinak ovšem pojalo úkol svůj při znemravnělých a zlo
činných lidech křesťanství. Uznávajic i v těchto důstojnost
lidskou a vyučujíc, že u viře v Krista a skrze milost jeho
může pokáním napraveno býti také největší provinění, že Bůh
dosti mocen jest, aby zlosyny ve svaté obrátil, a proto že o
nikom nesluší naděje se vzdávati: přiblížilo se i k padlým a
z lidské společnosti vyobcovaným, pokládajíc je za nešťastné,
kterým milosrdenství na pomoc chvátá a které společnost
v lůno své zase přijimá, úplně jim odpouštějíc, jakmile by se
k ni navrátiti a počestnými údy jejími zase býti chtěli. V ná
zoru křesťanském obsahuje se blahé zvěstování také zpustlým
a zlosynům, dána jest 1 možnosť nápravy, kteréž nelze čekati,
odlučuje-li se společnosť od nehodných členů svých na vždy
a nemá pro ně, leč jen opovržení a pomstu; v tomto připadu
zajisté děje se nevyhnutelně, že pozbývají všeho studu a smyslu
pro česť, že zatvrzuji se ve svých nepravostech a klesají do
nich hlouběji a hlouběji.

2. Hned na počátku svého působení uměla církev kato
lická prováděti zásady křesťanské v zacházení s rušiteli mrav
ného řádu společenského. Kajicná cirkevní kázeň byla rovně
tak nové a posud nevídané divadlo, jako péče o chudé. Kázeň
tato a veřejné pokání byly pomstění uraženého práva 1 pošla
pané mravnosti, byly dostiučinění uraženému smyslu pro mrav
nosť a slušnost křesťanskou, ale byly také cesta, po které se
vinnik navrátiti mohl i k Bohu i ke společnosti, z které se
byl sám vyobcoval zlými skutky. Avšak netoliko ve vinné pů
sobila blaze veřejná cirkevní pokuta; všichni údové křesťanské
obce modlili se za bratry kající, neboť jim církev na mysl
uváděla, že nikdo není sám ze sebe dosti bezpečen, aby po
dobně nezbloudil, a že všeliké působení k nápravě zbloudilých
jest veliká bohoslužba, veliký skutek milosrdenství křesťanského
a spolu i práce o spásu vlastní.

Poslední cil, jejž sobě vytknula a k němuž i směřovala
církev u vynasnažení svém při lidech znemravnělých a zločin
ných, vezdy byl: navrácení člověka kleslého Bohu a společ
nosti občanské i církevní. Za prostředek neklamný k tomu
cili sloužila cirkvi pravda 1 láska křesťanská, kteráž 1hmotnou
pomoc a srdce laskavé podává tomu, koho mravně polepšiti
chce. Kdo zajisté bídou 1 chudobou k nepravostem veden byl
a jenom v dalším páchání nepravosti shledával cestu k dosa
hováni časných potřeb, kdo studu a smyslu pro česť již velice
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anebo naprosto zbaven jest: ten jediné vyšší autoritou slova
božiho může k poznání přiveden a jediné láskou bližnich zase
v srdci svém obměkčen býti, aby nejen přijal ruku, kterou mu
společnosť na usmíření podává, ale také se podrobil pokutě,
která by dosti učinila uražené mravnosti veřejné a svědomi
společenskému. A jediné láska může dosáhnouti toho na zpust
lém člověku, aby zase chtěl býti údem společnosti, kteráž ho
netoliko nezavrhla, ale sama k němu se přiblížila, aby zachrá
nila úda hynouciho, ukazujíc mu cestu k navrácení, odklizejic
ke hříchu přiležitosť a opatřujíc nevyhnutelné potřeby jeho,
aby již ani tyto nebyly slabé vůli jeho za překážku nápravy
anebo za podnět k novému návratu ve hřích a návyk předešlý.

Bez těchto křesťanských zásad, bez pomoci orgánů cir
kevnich nemůže stát nikdy k tomu dospěti, aby hluboko kleslé
údy své napravoval a tomu porušování řádu společenského pře
kážel, kteréž nebezpečenstvím hrozi celé společnosti, nabylo-li
velikých rozměrů. Stát bez křesťanské a cirkevní pomoci může
leda k tomu dospěti, aby hrubé porušování mravnosti veřejné
a zločiny proti řádu společenskému pokutoval, od nich odstra
šoval, je obmezoval; ale aby na kořen zla samého sahnouti,
porušeré napraviti, je se společnosti a tuto s nimi zase smířiti
mohl, k tomu ani prostředků ani orgánů nemá, to jest dilo
křesťanské lásky, kteráž jediné schopna jest oživiti a v pla
men rozdmychati poslední jiskru náboženského a mravného
smyslu, popelem a rumem nepravosti zasypanou.

9. Bitky, záhy zabloudilé na cestu mepravosti a ženštiny
zpustlé, hledající ve hříchu a největším sebe snížení prostředků
k nabývání vezdejších potřeb, byly od počátku církve kato
lické rovně tak předmět péče o lidi ubohé, jako chudi, nedu
živí a věkem sešli. Nejprve otvíraly se hospitály a xenedochia
těmto třídám ubohých, aby tu nalézaly potřebnou výživu, vedle
kteréž mluvil k nim hlas božské lásky a milosrdnosti, aby
v nich budil a jim vštěpoval vědomi o důstojnosti člověka,
vezdejšim a věčném povolání jeho; důvěru v Boha 1 v sebe
samého; vážnost a úctu, kterou sám sobě dlužen jest člověk,
tvor a dítě boží, vykoupený životem Syna božího, posvěcený
Duchem svatým a povolaný, aby věčně s Bohem byl. Kfe
stanský stát po všecky časy až do neblahé roztržky v západním
křesťanstvu podporoval tuto práci katolické cirkve, jejích sva
tých členů, řeholi, bratrstev a spolků. Avšak i tu nastalo ža
lostivé přerušení, až zase v novějších dobách neůmorná láska
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křesťanská četnými kongregacemi a spolky blahodějně působiti
počala k napravování mladých zločinců a prostituce. Všude ku
pramenům, příčinám a prvým počátkům zlého přihlížeti učic
vedlo křesťanství muže 1 ženy šlechetné k tomu, aby dětem
obého pohlaví, kterých zanedbanosť a chudoba nedopoušti téměř
ani pochybovati o tom, že na dráhu nepravosti záhy se do
stanou, pramen výživy dostatečné otevřela a zároveň mravnosti
jejich tolik pevné základy dala, že by pokušení nemělo k nim
snadného přístupu. Zvláště ve Francii a Belgii působi láska
křesťanská v tomto směru již dávno četnými kongregacemi a
spolky, v novějších dobách nejvice jednotami sv. Vincencia.
Patronát učeníků (patronage des apprentis), ústav sv. Mikuláše,
večerní školy, jednota pod ochranou Panny Marie a sv. Josefa
a jiné četné spolky pracuji k tomu, aby chudá 1zanedbaná mládež
obojího pohlaví dobře vycvičena byla, v mravnosti utvrzena,
řemeslu a práci vyučena 1těch nebezpečenství uchována, kteráž
mladého člověka v městech velikých odevšad obkličují a snadno
ve zkázu vrhaji. Sem počisti náleži též blahodějné jednoty,
v kterých vonkovská děvčata bezpečný útulek ve městech
mají, dokud by do křesťanské rodiny na službu dána býti
nemohla

S touže horlivosti, trpělivosti a vytrvalosti pracuji četné
kongregace a spolky o napravení mladých z vazbypropuštěných
káranců; jejich úsili jest tolik požehnané, že ze sta mladých
káranců, kterých se týto jednoty ujmouti mohly, sotva 11 ke
starým hřichům se vrací. Podobných prospěchů dosahují ústavy
řeholnické, po nejvice ústav řeholnic „pani dobrého paslýře,“
v ušlechtilé svoji snaze, vysvoboditi ze hříchu a napraviti hlu
boko kleslé břišnice mladé*). Ačkoli bez direktného přispění
státního nedostačuje ušlechtilá snaha soukromníků ojedinělých
anebo v jednoty spojených, aby obecná mravnost dostatečně
chráněna a všem kleslým pomocná ruka lásky podána býti
mohla: nicméně dosvědčují veliké činy tyto, že jediné od
pravdy a lásky křesťanské čekati lze pomoci a že této může
poskytnuto býti v dostatečné míře, pakli občanská společnost
vystřizliví ze sna neb opojení liberalismu.

4. Lidi, uvězněné pro jakou koli příčinu, považovalo kře
stanství vezdy za lidi ubohé, kterým tělesného a duchovního
milosrdenství velice třeba jest. A protož i vězení veřejná byla

*) Zakladatelka paní Dubois v Nancy r. 1624.
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od nejstarších dob jeviště činné lásky a.obnovné moci křesťan
ského náboženství. Dokud křesťané pronásledování byli, poklá
dáno za veliký a Bohu milý skutek, navštěvovati bratry uvěz
něné, posilovati je u viře a stálosti, polehčovati osudu jejich,
pokud jen možno bylo. Když ale stát postavil se na půdu kře
sťanskou, své zakonodárství duchem křesťanským ušlechtovati,
úkol svůj náležitě chápati počal: nabylo 1 vězení, uložené
rušitelům právního řádu společenského za pokutu, nového vý
znamu a položen mu 1 vznešený cil. Nebyloť již pomsta toliko
a odstrašování, ale ústav ktomu směíujíci, aby padlý napraven,
ku společenskému životu mravnému zase navrácen, ve smýšlení
svém proměněn byl. Dějepis dosvědčuje, že cirkev zároveň s do
sažením svobody své počala působiti u veřejných vězenich
s úmyslem tím, aby vězňům pomáhala ku svobodě i duchovní
1 tělesné. Láska cirkvé nalezla sobě přístup k srdeim 1 zatvr
zelých zločinců. Podle zásady, že skutek milosrdenství těles
ného jest nezbytný prostředek a vhodná příprava k činům mi
losrdenstvi duchovního, užívali biskupové svoji vážnosti k tomu,
aby se u mocných přimlouvali za provinilce, kterých čekal trest
buďto smrti aneb zkomolení. S touže útrpnosti pečováno, aby
s vězni se nakládalo šetrně a lidsky, aby dozorcům nebylo na
vůli zůstavováno, jaký by osud vězňům připraviti chtěli. Brzy
dosáhla toho církev, že o nejvyšších svátcich pamatováno ina
vězně; kdo byli v žalářích pro menší vlny, propouštění jsou
v takové dni na svobodu aneb dopřáno jim aspoň zmirněni
trestu na jistou dobu aneb ma celý čas jejich vazby. Také
o to pečovali mnozi biskupové, aby na cirkevní útraty postaven
byl vězňům právní zástupce, kterýž by jich před soudem
hájil.

S novým ponětím o účelu vazby při zločincich přirozeně
souviselo, že stát dal cirkvi právo spoludožoru na veřejná vě
zení a že plné svobody přál jeji pastoraci mezi ovcemi ztrace
nými. Již v pátém a šestém století ustanovuji státní zákonově,
že biskup každou středu a každý pátek navštěvuje žaláře, aby
se lázal vězňů po příčině vazby jejich, vyzvidal, zda-li se na
kládá s nimi po lidsku, dostatečně-li jejich potřeby tělesné
opatřeny jsou, aby připomínal soudcům a dozorcům jejich po
vinnosti k uvězněným. Vedle potřeby mohl biskup toto své
právo přenésti na jiné kněze, kteřiž pak ve jménu církve bděli,
aby osud vězňů nebyl ztěžován libovůli a necitelností jedno
tlivců. Timto právem spoludozoru dán byl orgánům církevním
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netoliko přístup k vězňům, aby o jejich napravení působiti
mohli, ale také vzácný prostředek, aby snahou svoji o mírné
nakládání s vězni byla v těchto buzena důvěra ke sluhům
toho náboženství, jehož pravdami a milostmi měli k poznání
sebe samých, k napravení srdce, ku proměně posavádního způ
sobu života dovedeni, s Bohema se společností zase smířeni
býti. Cirkevní spoludozor nad veřejnými žaláři trval po celý
středověk, misty až do novějších časů a byl jeden z prostředků,
kterými mocně působila cirkev k umirňování časných běd,
k rozmáhání křesťanské civilisace a lidskosti.

V novějších dobách, kdy po vševládě bažící stát všude
obmezuje cirkev, jako by svými zákony, ústavy a orgány ke
všemu sám byl dostatečen, hledá sobě milosť boži a láska kře
sťanská přístupu k vězňům skrze soukromniky, kteří se v je
dnoty, kongregace a řehole spojují, aby útěchu, polehčení a
spásu donášeli k vyvrženým ze společnostia přečastozbaveným
všeho ušlechtilého citu, viry v Boha, vážnosti k sobě samým,
ano i důvěry, že by zase počestnými údy společnosti mohli
býti, zbavených i samé vůle, aby takovými chtěli býti. Nej
znamenitější z jednot majicích za účel, aby ulehčovaly vězňům
osud jejich a v nově lidi je proměňovaly, jest kongregace
„Bratrů křesťanské školy de la Salle“ pro vězně mužské a kon
gregace k ošetřování, poučování a napravování ženských vězňů,
pod jménem „Sester sv. Josefa“; kongregace tato blahodějně
působí ve mnohých trestnicich belgických a francouzských. Také
jiné státy evropské svěřily správu některých trestnic a káznic
pannám řeholním, ač tyto ovšem ne vždy požívají plné volnosti
ve svém dile.

5. Řádná duchovná správa v trestnicich a vězeních veřej
ných závislá jest velice na státních zákonech, na veškerém
zřízení ústavů těch a na duchu, kterým vedeni jsou správcové
1 dozorci. Namnoze jest velmi zůžena i zkrácena proto, že
menší vězení (vězení při okresních a krajských soudech) nemají
zvláštního duchovního správce a že k velikým povolává se ne
dostatečný počet duchovních, tito pak že v působení svém ne
požívají tolik volnosti a podpory, aby mocnosť pravdy, milosti
a lásky křesťanské na srdce zpustlých a zatvrzelých celý svůj
vliv provozovati mohla. Kde zvláštní duchovní správce při
trestnicích a vězeních ustanoven není, jest farář osady také
farářem vězňů a povinen jim věnovati péči pastýřskou. Pra
cují-li spolu s farářem ještě jiní kněží na osadě, žádá toho
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zdar duchovní správy při vězních, aby ji konal jenom jeden
ze všech. Správa tato zajisté velmi nesnadna jest, a vedle
jisté, z motivů křesťanských pošlé náklonnosti k ní, vedle
upřímné nábožnosti a dobrého vzdělání theologického může
jenom škola zkušenosti zjednávati a rozmáhati spůsobilosť, bez
kteréž nelze, aby nalezena byla cesta k mysli a srdci člověka
v nepravostech zatvrzelého.

Duchovní správa při vězních těmito zásadami a pravidly
se řidí:

a) Konečný cíl veškeré pastorace při vězních jest: na
praveni člověka a navrácení jeho za počestného a užitečného
člena společnosti. Mravná otupělosť, nedostatek vůle k polepšení,
ano positivné odpírání všem snahám o nápravu jejich ale jsou
závady, kterými lidé znemravněli a v nepravostech zatvrzelí
sami ztěžují ana zmar uvádějí práci k blahu jejich podnikanou.
Z toho jejich stavu vnitřního vysvítá, která by průchodiště
na cestě k cili konečnému byla. Zločinec a ve mravech zpustlý
nemůže jiným, novým člověkem býti, leč by pozdvičen byl sám
před sebou, dospěl k poznání své důstojnosti lidské a křesťanské;
k poznání, že sebe samého zneuctil a snižil, Boha urazil, z počtu
ctných, lásky a vážnosti zasluhujících lidi sám se vymazal;
k toužebnému žádání, aby své bližní životem svým přesvědčoval,
že zase důvěry a vážnosti jejich sobě zasloužitl chce, nade
všecko ale k té upřímné žádosti, aby u Boha počten byl
k upřimným kajicnikům; k poznání konečně, že pokuta jemu
od vykonavatelů práva uložená jest navštívení boží a vhodný
prostředek, jehož mu podává milosrdný Bůh, aby ho věrně
užil k dostiučinění kajicnému a ku spasení svému.

b) Navštěvováná vězňů budiž, pokud možno, časté. Vězně
při okresních soudech navštěvuje duchovní správce každý týden
aneb aspoň ob týden, aby je vyučoval v náboženství; soudcům
jest uloženo za povinnosť, aby o tyto návštěvy snažně pečo
vali*), Vedle instrukce pro vězení rakouská od r. 1811. obme
zuje se duchovní návštěva vězňů ještě v soudním vyšetřování
postavených; k navštěvování odsouzených pak obyčejně usta
noveny jsou dni a hodiny v těch žalářích, které vlastní du
chovní správce mají. Mnoho na tom záleží, kterak umí se du
chovní správce při návštěvách svých k vězňům zachovati.
Když poprve navštívil vězně, připomíná laskavě, že úřadem

*) Ordin. list buděj. 1883. str. 89.
Skočdopole, PastorálkaII. 40
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svým povinen a láskou Kristovou puzen jest, aby všem na osadě
bydlicím za otce a přítele byl, jim radou i skutkem pomáhal.
Již těto první návštěvy účel jest, aby v provinilci vzbuzována
byla důvěra ku knězi. Laskavosť a přívětivost jediné spůsobiti
může, aby vězeň znamenal, že přece ještě někdo má pro něho
srdce a slovo lásky, že není naprosto zavržen a vyobcován; to
budí v něm nejen náchylnosť a důvěru, ale povznáší ho, aby
dospěl k poznání, že v bytosti jeho něco drahého jest, proč
i v jeho ponížení a hanbě přece ještě lidé počestní k němu se
nakloňuji. Aby dojem laskavé návštěvy nezanikl, použivá du
chovní správce každé přiležitosti k opětným návštěvám. Správ
cové a dozorci nad vězni mohou duchovnímu velice býti po
moecni; protož i třeba jest, aby duchovní správce s nimi v do
brém přátelství byl a podpory jejich pro své vynasnažení
požíval.

Veliké zlo v trestnicich, káznicich a vězeních vůbec jest,
že mnozi spolu v jedné světnici bydli a často člověk jenom
z lehkomyslnosti kleslý spolu se zločincem zastaralýma na
skrze pokaženým. UÚměl-lisobě duchovní správce ziskati váž
nost a přízeň úřadníků, leckdy bude možná spůsobiti, aby
vězňové roztřídění byli podle mravné povahy své a nikoli jen
podle náhody, jejiž nevyhnutelný následek bývá, že vězeň
opouštěje vazbu mnohem horší a více pokažený jest, nežli
prve byl, poněvadž měl za spolubydlitele lidi ve zločinech za
tvrzelé.

c) Při návštěvách svých netáže se vězně na příčinu jeho
vazby, ani mu hned na počátku předstírá provinění jeho, ani
mu odporuje, když se Bohem dokládá, že nevinen jest. Počiná-li
o těchto věcech mluviti vězeň, pokaždé představuje mu kněz,
že úřadem svým neni povolán a nijak té moci nemá, aby se
ho před soudem ujal anebo jakýkoli vliv na soudní nález pro
vozoval; jeho úřad i povolání že jest, aby svatou věrou těšil,
slovem božim vzbuzoval, za prostředníka mezi Bohem a člově
kem sloužil, neštěstí po křestťanskusnášeti pomáhal. Avšak i na
to nesmi zapominati, že rozmluvy jeho s vězněm nic nemají
činiti s jednáním soudním a že nejen povinnosti, ale ani práva
nemá, aby zjevoval soudcům něco z těch věci, které na vězních
zvěděl.

d) Opětované návštěvy vězňů a důvěrné otazování správců
a dozorců mají nejprve za účel, aby duchovní seznal mravný
stav jednotlivých vězňů, jejich náboženské vědomosti, poměry
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jejich posavádního života, příčiny poklések a zločinů, z kterých
obžalování jsou. Dobrý začátek působení jeho a zdárné pokra
čování v něm zajisté velmi závisí na poznání, jest-li vězeň do
statečně vyučen v náboženství nebo neznalý až i v základních
jeho pravdách, spáchal-li skutek trestu hodný z lehkomyslnosti
nebo s úmyslem a s rozvahou, jest-li pobloudilý nebo zatvrzelý,
stoji-li teprve na počátku hříšné dráhy nebo již daleho na ní
pokročil.

Zločinci a lidé zpustli obyčejně neměli v dětském věku
svém dobrého vychování a byli v nábož-nství zanedbání. U tako
vých nejprve třeba jest, aby základním pravdám víry byli vy
učení. Vyučování toto budiž velmi srdečné; tklivé stránky
svatého učení mohou srdce tvrdé obměkčiti, pakli blahodějný
vliv svatého náboženství na spokojenost a štěstí člověka
Jasně vysvítá a zločinec pomálu znamená, že plnou náhradu
naleznouti může ve svaté víře Za to všecko, čeho si posaváde
hřichem dobývati chtěl. — Vedle vyučování a zároveň s ním
kráči modlitba, bez kteréž ani požehnání ani víry nebude. Du
chovní přemlouvej a nabizej k modlitbě velmi laskavě a horlivě;
dovede-li zločince k tomu, aby se upřimně modlil a ze srdce
k Bohu volal, nemůže již práce pastýřská zůstati bez účinku.
Aby vězňové na mši svaté bývali, o to jest domácím řádem
obyčejně postaráno; dobré srozuměni se správoi a dozorci zjedná
duchovnímu možnosť, aby také mimořádné pobožnosti s vězni
konal a vůbec bohoslužbou v srdce jejich prospěšně působil *).

Kromě poznání základních náuk směřuje poučování vězňů
k tomu, aby pokorně svou vinu před Bohem vyznávali, pokutu
svou kajicně a po křesťansku snášeli. A protož vykládá jim
duchovní správce o prozřetelnosti boží, o naší povinnosti,
soudům božim se poddávati, ze všeho Bohu děkovati, za všecko
jej chváliti a velebiti. Co by koli svědomi jednomu každému
říkalo, jsme vesměs lidé hřišní; a stalo-li se, že odtržení jsme
nemoci nebojinou příhodou od svých obyčejných práci a svého
způsobu života, — jest to řízení boží, my pak děkujme bož
skému milosrdenství za napomenutí a za přiležitosťku pokání;
a co by koli s takovým napomenutim a s takovou přiležitosti
nepřijemného a bolestného bylo spojeno, to v duchu kajicnosti
Bohu obětujme za hříchy své trpělivě to nesouce. Nikoli pro
vězení, ale jenom pro nekajicné a tvrdé srdce bývají lidé od

*) Za rukověť pobožnosti může dobře sloužiti „Návrat k Otci. Rozjí
mání, modlitby a písně pro uvězněné“ od Jos. Kousala.
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Boha zavrženi; také Kristus a jeho svatí přemnozí byli vězni,
ale nyní oslaveni jsou; zavržení v pekle rádi by dlouhá léta
v krutém žaláři prodlévali a trpěli, jen kdyby naději měli, že
utrpení jejich vezme konec. Blaze jest trpiteli kajicnému a.
v Boha důvěřujicímu, nechat trpí za hříchy spáchané nebo
trpi nevinně.

e) S velikým užitkem jest vězňům dvojí zaměstnání: aby
tělesnou práci konali a sami sebou se zabývali, přemýšlejice
o duchovním stavu svém a jej poznávajíce. Opráci vězňů ovšem
nemůže rozhodovati duchovní správce, společná vazba mnohých
pak velmi překáží tomu, aby se vězeň ve vážné a spasitelné
myšlénky pohroužil. Duchovní správce vynasnažuje se, aby
v daných poměrech působil, co lze. Zkušení správcové duchovni
dosvědčují, že málo kdy prospivá podávati neb až vnucovatt
vězňům knihy čistě náboženské a vzdělávací; knihy dějepisné,
jsou-li v dobrém duchu psány, životopisy nábožných a velkých
mužů, životy sv. mučeníků, biblické dějiny a t. p. častěji od
vedly vězně od záduměivého a vzdorovitého dumání a pomáhaly
S prospěchem obraceti jeho ducha ku věcem ušlechtilejším,
otvirati srdce milosti boží.

T) O přijímání svátostí platil za obecné pravidlo, že du
chovní správce nedoléhá na vězně, aby zpověď konali, ano že
ani k jejich požádání jim bez rozdilu a odkladu zpovědi a při
jimání velebné svátosti nedovoluje, nemůže-li s důvodem sou
diti, že kajicni jsou. Jenom v čas velikonoční se i vězňům
vykládá povinnost katolického křesťana a duchovní správce
hledí je připraviti dostatečně; ale ani v čas velikonoční nebylo
by opatrno, když by proti své vůli přidržováni byli ke sváto
stem vězňové patrně nekajíci nebo vyšetřovamci, o kterých
soudní nález ještě není pronešen anebo kterých odvolání k vyšší
stolici ještě vyřízeno nebylo. Uči zajisté zkušenosť, že zpo
vědi vyšetřovanců bývají neupřimny a svatokrádežny, poně
vadž domnívají se, že by svátostné vyznání jejich nezůstalo
v tajnosti. A protož který vyšetřovanec tvrdošijně zapírá před
soudem, nepřipoušti se ke zpovědi, poněvadž za jistou věc
pokládati lze, že také ve zpovědi se nevyzná, ano že bude
zpovědi uživati ku potvrzování nepravdy před soudem již po
věděné, domnívaje se, že zpovědník má se soudci rozmluvy
o zpovědech vězňů a tyto zase že mají vliv na soudní nález.

Příprava ku zpovědi, poučování a napomínání ve zpovědi
má při vězních za přední účel, pořádali jejich srdce, aby se duch
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kajicnosti v něm uhostil. Napominá, vzbuzuje a přidržuje tyto
kajicniky, aby obžalovatelů svých nepokládali za nepřátely své,
proti nim, proti sluhům a vykonavatelům spravedlnosti necho
vali zášti, trest uložený za pokání spasitelné uznávali a snášeli,
učiněné škody dle možnosti napraviti chtěli a skutečně napra
vili, o věcech odcizených, které snad někde ukryté maji, pravdivě
pověděli, aby tyto, třeba i zpovědníkovým prostřednictvím, tajně
a bez vyzrazení vinných navráceny býti mohly. — Zpovědník
nenaléhá na vězně, aby se před soudem přiznali ku věcem,
ježto se jim za vinu kladou, třeba by se z nich byli ve zpo
vědi vyznali; jen vůbec dává se jim napomenutí, aby pravdu
mluvili. Za přísnou povinnost ukládá se plné vyznání a při
znání před soudem, když by omylem padlo podezření na ne
vinného a tento by jinak nemohl zachráněn býti, leč by se
nalezl vlastní pachatel zločinu. K vyzrazení spoluvinníků při
držuje zpovědnik, jde-li o takový zločin, jehož vyzrazení jest
povinnost všeobecná *).

U vězenich zachovává se obyčejně ta praxe, že ne po
každé zpovědi také ku stolu Páně přistupují; takto již vůbec
umenšeno jest nebezpečenstvi, že by porušeno bylo svátostné
tajemství, když pro zvláštní příčinyjednotlivým vězňům rozře
šení nebylo dáno. Řídí-li se duchovní pravidlem, že vůbec ne
dovoluje zpovědi nikomu, dokud by o kajicném jeho smýšlení
souditi nemohl a že zvláště první vězňovu zpověď předchází
důkladná připrava: nemůže snadno se přihoditi, aby teprve ze
zpovědi vězňovy poznával, že stolu Páně nehoden jest. Na kom
posud není patrných známek polepšení, kdo nedávno pro veliký
zločin do vězení vsazen jest, kdo i mezi vězni samými plati
za člověka nad jiné zlého, zpurného a tvrdošíjného: ten sám
sebe řadí mezi ty veřejné hřišniky, jejichž účastenství ve stolu
Páně se protivi náboženskému citu všech lidi **).

6. Trestanci a káranci z vazby propuštění nezřidka po
kračují v předešlých nepravostech svých anebo vedou život
ještě horší nežli prve. Zkušenosť učí, jže nejbližší okoli pro
puštěného trestance mnohdy samo přičiňuje ke zlu tomu, člo
věku ze žaláře vyšlému se vyhýbajíc, vinu a přestálou pokutu
i jemu i domácím jeho vyčitajic a jako na vždy jej ze spo
lečnosti vyhošťujíc. Ovšem pravda jest, že lidé již navykli zlo

*) Viz str. 400. o kajicnících výzradou povinných.
**) Srovn. Instr. pastor. Eystet. Tit. XI. c. 4. Amberger, Pastoralth. III

$ 243. Benger, Pastoralth. III. $ 182.
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činům a zpustlí na mravech málo kdy se v žalářich polepšuji
a že ani toho nečekají a nežádaji, aby u svých spoluobčanů
zase cti a dobróého jména poživali. Avšak ne každý jest ne
napravitelný a zpustlý, kdo se do vězení dostal a z něho vyšel;
mnohý rád by ve společnosti zaujal počestné misto a kdyby
od spoluobčanů svých laskavě přijat byl a za věc možnou po
kládati mohl, že sobě všimati budou lepšího života jeho, byl
by zachován Bohu, sobě a společnosti. Nevlidné a nelaskavé
zacházení přivádí jej k domněnce, že by všeliká snaha jeho
byla nadarmo, že již navždy mu zavřena jest brána k počest
ným lidem; proto zatvrzuje se ve hněvu a zášti proti všem,
hledá sobě dostiučinění v nových zločinech a náhradu ve spo
lečnosti zlých.

Z tohoto přirozeného běhu věci vysvítá, kterak veliký
skutek milosrdenství a lásky jest podávati pomocné ruky lidem
z vězení vyšlým. Mnohý jen laskavosti a šetrnosti ve spole
čenském životě potřebuje, aby zachován byl; mnohý almužny,
aby svou chudobou nebyl ke zločinům puzen; mnohý ji
stých prostředků, aby svou bývalou živnosť opět dále vésti
nebo novou počíti mohl. Jednoty, které sobě za cil položily
slovem a skutkem lásky zase do společnosti uváděti propuštěné
vězně, sluši tedy počítati k velice ušlechtilým a prospěšným.
Duchovní správce povolán jest i zákonem lásky i pastýřským
úřadem svým, aby všemi způsoby podporoval činnost takových
jednot, nalézají-li se na osadě jeho. On jim nejen vůbec může
radou a zkušenosti svou velice prospěti, ale také snadněji uká
zati na způsob, kterak by s jednotlivými trestanci zacházeti
bylo; dilem jest k tomu schopen svým postavením na osadě,
dilem i proto, že veřejní úřadové povinni jsou posýlati jemu
opis podrobné zprávy, která se jim ojednotlivých propuštěných
trestancích dodává od správců žaláře*).— Kde takových jednot.
není, poučuje duchovní správce 1 slovem 1 příkladem, kterak
náleži na křesťana, aby se nad bratra padlého nevynášel a.
jemu se neodcizoval, ale činnou láskou hledal ziskati zbloudi
lého, mysli dodati klesléómu, povzněsti zahanbeného, aby ne
uhasnul doutnající knot a zetřena nebyla třtina zlomená.

*) Naříz. místodrž. od r. 1856. (Ordin. list buděj. r. 1856. str. 97.)

*€
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Při jednotlivcich má cirkev za úlohu, aby každému byla
duchovní matkou v Kristu, aby jej provázela tímto sizavým
údolím po celý jeho život a konečně dovedla k Otci, do pravé
vlasti nebeské. Podle rozkazu Mistra i Pána svého stále chodí
po tržišti tohoto světa, zve a přijímá do lůna svého, krmí své
ditky nebeským chlebem pravdy, vychovává je, učí je Boha
ctiti, vzbuzuje 1 posiluje prostředky a způsoby rozmanitými
k bohumilému životu, učí bojovati proti nástrahám těla, světa
1 ďábla, vyvádí z propasti hříchu, hoji a odklizí jeho následky,
pomáhá také v tělesných důležitostech a potřebách, upravuje
a ušlechťuje společnost, aby jednotlivcům nebyla za překážku,
ale raději za podporu na cestě ku věčnému cili jeho, usnad
ňujic mu obtižné putování a nevyhnutelný boj, bez něhož nelze
dobyti koruny vítězné. Kdo přijímá pomocnou ruku ctihodné
matky všech národů a věků, kdo jeji hlas ochotně slyší a ji
vésti se dává, ten kráči bezpečně po cestách vezdejšího života,
povstává zase, když byl na cestě upadnul, přemáha obtíže
putování svého, nosi s sebou v srdei pokoj, kterého svět dáti
nemůže, a blahou naději života 1 odpočinuti věčného.

Ale jak by koli za vůdcovstvim a správou cirkve pro
spival člověk, přece ještě jistoty nemá, že šťastně dojde cile
svého; jen kdo setrvá až do konce, spasen bude. Konec po
zemské pouti naší předchází zkouška tuhá, nejtužší ze všech,
— bolestné odloučení duše od těla. Byť i někdo byl všech ne
snázi a běd lidského života ušel, této strasti poslední neujde
nikdo, a kterak obstojí ve zkoušce této, na tom konečně záleží
všecko; „padne-li strom na poledne aneb na půlnoc, na kteréž
koli misto padne, tam bude“ *). Ovšem častou zkušeností se po
tvrzuje slovo: jaký život, taková smrť. Ale milosť setrvalosti
až do konce jest obzvláštní veliká milosť, bez kteréž ani po
životě spravedlivém nemůže býti dokonání šťastného; a zase
mnohého uvádí hospodář nebeský až teprve o 11. hodině, až

*)Kaz.11,8. <U
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v posledních dobách života pozemského na vinici svou, aby
mu potom vyplatil mzdu denni. Jako pak nikdo nemohl býti
věrný po celý svůj život bez církve, tak i nemůže zůstati
věrný v poslední době bez pomoci téže církve; a podobně i
ten, jemuž dáno, aby zachráněn byl ještě v poslednich oka
mžicich, nemůže zachráněn býti bez cirkve, bez obecného a
zvláštního pečování jejiho.

A proto spatřuje cirkev velmi vážnou stránku svého úkolu
v tom, aby se blížila k člověku a zdvojnásobila úsilí své, když
nastává nebezpečenství tělesnémuživotu jeho; všecka jeji snaha
tu směřuje k tomu, aby věrný až do poslední chvile věrným
zůstal, — nedbalý, vlažný a hříšný pak aby ještě zachráněn
byl, nežli na něho přikvači temnota smrti. — V posledním
svém namáhání o spásu člověka neustává cirkev, dokud ne
uložila bezduchého těla ve svoji půdu posvátnou za modliteb
a oběti k nebesům posýlaných, aby slitování vyprosila dětem
svým. Jako matka truchlici chodila pláčic za mrtvým podle
duše, když hříchem smrtelným pozbyl milosti posvěcující*);
a jako matka jde za ditětem tělesně mrtvým, tělo jeho ve
svoji půdu posvátnou pohroužejic, duši pak až ke trůnu
božimu doprovázejic, modlitbami a obětmi za milosrdný soud
úpěnlivě prosic Pána, kterýž ji ustanovil za matku všech
v Krista věřicich.

Pakli již velice pohnutliva i dojemna jest mateřská pile
církevní ve snaze o zachování před hříchem, o vysvobození
z jeho vazeb, u pomáhání v bědách i strastech života vezdej
šiho vůbec: nelze, aby člověk bez hlubokého dojmuti roze
stirati mohl před duchem svým veliký obraz činnosti a pile
cirkevní o blaho nemocných a umirajicich, jakž představuje se
duchovnímu zraku v liturgii, zákonech a radách křesťanských,
v obětovných i hrdinných skutcich řádů, kongregaci, bratrstev,
nábožných kněží a laiků od nejstarších dob katolické církve
až do dneška.

O působení katolické cirkve při nemocných, umirajících
a zemřelých vůbec, úkolu a povinnostech duchovního správce
v důležitém oboru tomto zvláště, vykládá tato šestá kniha ve
dvou hlavách, z nichžto prvá za předmět má obecnou křesťan
skou a zvláštní pastýřskou péči o nemocné a umírající, druhá
pak dórkevní a vůbec křesťanskou slučbu %pěči zemřelým pro
kazovanou.

+) Sy. August. Sermo 44. de verbis Domini (v Brev. rom. Dom. 10.
post Pentec. 3. Noct.)
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Obecná křesťanská a zvláštní pastýřská péče o ne
mocné a umírající.

$ 129. Důležitosť a cíl této péče.

1. Důležitost a velká potřeba horlivého, lasky plného,
obětovného pečování o nemocné sama sebou na jevu jest, kře
sťanství a přirozený člověku soucit davá ji poznávati tolik
jasně, že by za odcizeného nejenom křesťanskému náboženství,
ale i samé přirozenosti lidské považován byl, koho by útrp
nosť a láska nepudila pomáhati nemocným a ulehčovati truch
livý osud jejich. Nemocní zajisté nejen jsou lidé ubozí, ale nej
ubozší z ubohých. Zdraví a život jsou velici statkové pozemští;
nemocný zbaven jest prvého, druhý pak buďto se nalézá v ne
bezpečenství velikém a blizkém, anebo aspoň jest nemoci ztrpčen
a ztižen velice; druži-li se k nemoci ještě chudoba, opuštěnosť
anebo jiná bida tělesná: dosahuje utrpení a neštěstí vrcholu
svého, podrobuje samu viru v Boha těžké a nebezpečné zkoušce.

Bolesti tělesné, nedostačení sobě samému, bezděčně od

feknntí90 obyčejných prácí, pohodli a radosti života 1 chudému se zadobrého zdravi naskytajících, život oslazujicich,
jej v milý obyčej obracujících, — to všecko samo sebou již
veliké zlo jest a trpká bida tělesná.

Vážnější však ještě jsou potřeby a nesnáze duchovní,
kteréž nemocného tíži. Bůh dopustil nemoc na něho pro spásu
duše jeho; a jen srovná-li vůli svoji s vůli boži, zachová-li se
podle úmyslu božiho, bude mu nemoc pramenem hojných zásluh
pro věčnou spásu. Aby tak bylo, měl by důvěrně odevzdati,se
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do vůle boží; ze hříchů svých se káti a uznávati, že pro ně
trestu hoden jest; vzbuzovati božské cnosti a pokornou vůli,
že poslušně navrátiti chce Stvořiteli svému život svůj. Avšak
velmi sláb a nedostatečen jest člověk, aby se takto zachoval,
a v tom záležeji jeho duchovní potřeby a nesnáze. Bolestmi
těla umdlévá duch a odvrací se od uvažování věcí nebeských ;
přirozené milování života velmi překáží, odevzdati se úplně
do vůle boží; vědomi bříchů spáchaných působí, že nemocný
se boji spravedlnosti boží; ďábel pokouší jej, snaží se duši jeho
od svatých myšlení odvrátiti, ke hříchu a zvláště k nedůvěře
v Boha svěsti.

2. Důležitosť křesťanské pěéšeo nemocné dále odtud vysvítá,
že jest veliký dobrý skutek a mocný prostředek maší spásy. Pakli
zajisté nezůstane bez odměny, kdo žiznivému podal vody stu
dené: jistě počte Bůh o své ditky pečlivý za veliký skutek
a hojně odplati tomu, kdož křesťanskou láskou jsa puzen
v takových nesnázích tělesných a duchovních, jakéž nemoc
působí, se zapřením a přemožením sebe samého, dělí se s bra
trem o utrpení a čásť jeho ukládá sobě, aby snáze nésti mohl
bližní. Na posledních dobách života všecko záleží, — setrvání
spravedlivého, probuzení duchovně ospalého, vzkříšení duchovně
mrtvého. Křesťanská péče o nemocné přihlíží k potřebám du
chovním ne méně, nežli k tělesným, ano všeliké přispění
v těchto jest prostředek a cesta ku přispění v oněch. Kdo po
mohl bratru bojovati poslední boj, aby jej šťastně dokonal
a víru zachoval, kdo vzbudil pohrouženého v sen hříchu aneb
sediciho ve tmách a ve stínu smrti duchovní: ten dojista při
krývá množství hříchů svých a dobývá sobě milosti a milo
srdenství. — Lůžko nemocných a umirajicích jest nad jiné
užitečná škola života křesťanského a kněžského. Tu spatřují se
Soudové boží, jelo milosrdenství a spravedlnost. Naučení do
jemná i mocná vtiskují se duši u lože křesťana trpělivého,
s odevzdanosti i s toužebnosti čekajícího na rozloučení duše
od těla; jiná, ale také dojemná 1 mocná, u lože člověka, který
úzkostlivě a zoufale patři na blízký svůj konec.

3. Důležitosť i potřeba horlivé péče o nemocné zvlaště vy
svitá z účelu pastorace. Za dnů nemoci jest každý člověk vice
nežli jindy nakloněn i ochoten slyšeti slovo vážné, hlas viry
a milosti boží. Za mnohými dlouho bez prospěchu volal dobrý
pastýř, oni nedbali hlasu jeho anebo až protivili se milosti
boží, která je spasiti chtěla, vzpírali, vzpouzeli a rouhali se;
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zlý návyk, tovaryšstvo zlé nedopouštěly, aby se poznal hřišník
na svoji cestě ku zkáze, aby se ponížil před Bohem. Teprve
nemoc a nebezpečenství smrti ponižuje pýchu a kroti vzdorovi
tosť jejich, zastavuje slova posměchu a lehkovážného žertu
Když pak ve stavu tomto spatřují lásku křesťanskou, ana se
k nim přibližuje s hlasem a srdcem pravé útrpnosti, se skutkem
pomoci a úlevy; když spatřují nábožné křesťany a horlivého
kněze, kteříž jemu slovem a skutkem lásky tlumočí lásku a
milost Boha, jehož nedbal, té viry, jižto pohrdal, toho nábožen
stvi, jemuž se posmíval: tu spadává s oči bělmo a se srdce
tvrdý pancéř zatvrzelosti. Věrná, křesťanská péče o nemocné
uvedla již četné zástupy zatvrzelých a nevěřících mezi pravé
učeniky Kristovy, buďto že povstali z lože svého s tělem uzdra
veným, anebo že duše zachráněna byla prve nežli tělo zahynulo.
„Pakli naše svatá služba za všech okolnosti nejvýše prosplvá
dušim, můžeme řici, že při nemocných skoro vždy netoliko
užitečna jest, ale také na prosto potřebna, aby se smířili s Bohem
hřišníci ve stavu zavrženosti, jižto, téměřnikdy nemajice lítosti
dostatečné, nemohou se naditi spasení, leč by se jim dostalo
láskyplné pomoci pastýře a svátosti, kterýmiž posluhuje“ *).

X Ale také ve zdravé, ve všecku osadu, blaze působí kře
stansKká péčeo nemocné. Kdo ji koli po křesťanskou vykonává,
ten hlasem každémusrozumitelným vštěpuje vážnost k nábo
ženství, kteréž člověka uči, aby spatřoval v nemocném Pána
svého, neznaje bázně a ošklivosti a jenom bidu bratra na očích
maje. Jest-li pak duchovní pastýř věrný pečovatel o nemocné,
nakloňuji se k němu srdce všech osadníků, ano sami nevěřící
neodvažují se, aby osobu a úřad jeho zlebčovali**).

Důležitost pastýřské péče o nemocné poznává se dále z toho
že působení o věčnou spásu nemocných, jak církev a podstata
úřadu farského je ukládá, jest jedna z nejdůležitějších stránek
veškerého úřadování kněžského, že jest to zvláštní, speciální správa

*) Dubois, Pratigue du zěle ecelésiastigue, pg. 325.
**) Dubois 1. c. „Znamenali jsme velmi často, že horlivost pastýře v pe

čování o nemocné zjednává mu neklamně vážnosť a příchylnosť jeho stáda.
Pospíchá-li k nim, jak mile se byl o nich dozvěděl; přistupuje-li k nim sdů
kazem oddanosti a lásky soustrastné, kterou víra živá vždycky dává duši
kněze dobrého, — jistě všickni obdivují a vychvalují horlivosť jeho, radují
se, že jej mají za pastýře. A, všimněme si toho dobře, nejsou to jenom ne
mocní, kteří obdivují jednání toto; jsou to i jejich příbuzní, jejich přátelé a
vůbec všickni, kdo spatřují to.“
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duchovní ve smyslu vlastnějším ještě nežli zastávání úřadu
zpovědnického. Ku zvláštním duchovním potřebám jednotlivců
přihližeti a jim vyhověti téměř nikdy tolik nelze za dnů tě
lesného zdraví, jako za dnů nemoci, když člověknucen jest
nechávati obyčejných práci a zaměstnání, kteréž i nábožnému
překážejí, aby duchovní zrak svůj jenom na sebe obracel ; ne
chávati obyčejů, společnosti, kratochvili, kteréž jej ku břichu
vodily a v něm držely. Namnoze 1 delší nepřetržitá doba, za
kterou nemoc trvá, postačuje k tomu, aby duchovní správce
soustavně a postupně překážky lepšího života odklizel, počátky
jeho zakládal, počatý pěstoval a tolik utvrdil, že by se dobře
naditi mohl věrného setrvání na nové cestě, když by nemocný
zase ozdravěl anebo šťastného dokonání, když by již nepovstal.

Nejjasněji pak vysvítá důležitesť pastýřské péče o ne
mocné ze skutečnosti, že toto působení duchovního jesťposledná
práce, kterou důším věnovati může; tato-li se šťastně podařila,
zesnul-li blaženě v Pánu křesťan, zachována jest nesmrtelná
duše na vždy ; nešťastná smrť ale nijak napravena býti nemůže,

4. Cíl obecné křesťanské a zvláštní pastýřské péče o ne
mocné jest: pomáhati, aby dosaženo bylo úmyslu, s kterým
Bůh nemoci dopouští a kterýž jest naše dobré, naše spása
věčná. Nemoc přichází od Boha, aby k Bohu vedla. Protož
veškerá péče o nemocné k tomu se konečně nese, aby nemocný
z utrpení svého duchovní užitek měl a šťastně dokonal.

Prostředkové a cesty k tomuto cili jsou: navštěvování
nemocných, poskytování pomoci tělesné a duchovní vůbec, po
sluhování svátostmi a křesťanské přispění umírajícím.

Vedle těchto prostředků, ježto jsou zároveň také stránky
anebo částky přirozeného a křesťanského pečování o nemocné,
jedná se v oddilu tomto o navštěvování nemocných, o tělesné
a duchovni pomoci nemocným, o křesťanské pomoci umírajícím.
Poněvadž ale mnozí nemocní buďto pro zvláštní povahu nemoci
své aneb pro duchovní a mravný stav svůj aneb i pro jiné
příčiny ještě zvláštní péče potřebu mají: předkládá se náuka
tato ve dvou článcich, a sice, kterak o nemocné vůbec náleží
pečovati, pak o této péči při jistých nemocných obzvláště.
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Článek 1.

Křesťanská i pastýřská péče o nemocnévůbec.

8 130. Pastýřská povinnosť navštěvovati nemocné. Potřebné
k tomu vlastnosti.

1. Navštěvovati nemocné jest obecná povinnost křesťanská
a zvláštní, úřadní povinnost duchovního správce.

V pastýřské povinnosti duchovního správce rozeznávají
cirkevní zákonové a stará církevní praxe: a) navštěvování
všech nemocných k tomucili a konci, aby jim v tělesných a
zvláště v duchovních potřebách jejich pomocen byl duchovní
správu při nich konaje; b) zaopatřování nemocných velebnou
svátosti (viatloum) a posledním pomazánim“ *).

„Zvěděl-li duch. správce, že někdo z věřicích péči jeho
poručených onemocněl, nečekej, až by povolán byl, nýbrž dobro
volně ho navštěv ne jednou toliko, ale častěji, pokud toho třeba
jest. Aby pak o nemocných zvěděl, častěji napomínej osadniky,
aby mu oznámili, když někdo se rozstonal, jmenovitě když
nemoc těžká jest. Za věc prospěšnou schvaluje se, aby duchovní
správce měl, zvláště na osadách velikých, seznam nemocných;
tento usnadňuje seznání stava a okolnosti každého nemocného,
podporuje paměťduchovního správce, aby na nikoho nezapomněl
a každému v čas ku pomoci býti mohl“ **).

Dobrovolné toto navštěvování již samo jest nemocnému
za poučení a napomenuti, aby na duchovní věci, na duši svou
pomýšlel a svůj stav dle názoru křesťanského pojal; ono 1 ve
lice zaplašuje předsudek, jako by příchod kněze k nemocnému
a nezbytná smrť byly věci nerozlučné.

K navštěvování, kteréž má za přední účel, pomáhati ne
mocnému ve všech a zvláště v duchovních potřebách jeho,
předpisuje rituál jisté obřady, modlitby a čtení, o kterých ale
rubrika di, že mohou se také opustiti buďto vesměs anebo čá
stečně, podle dobrého zdání kněze. Za čtení položena jsou
tu evangelia: a) Mat. 8, 5—13. uzdravení sluhy setníkova

*) Rit. Rom. De visitatione et cura infirmorum. De communione infir
morum. De sacramento extremae unctionis. — (Cone.Prov. Prag. Tit. IV.
ep. 9. str. 150.

**) Rit. Rom. De visit, et cura infirm.
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z Kafarnaum; 6) Mark. 16, 14—18. zaslíbení Kristovo, že věřící
budou zázraky mnohé konati, nemocné rukou vzkládáním uzdra
vovati; c) Luk. 4, 38—40. Ježiš uzdravuje mnohé nemocné, na
každého ruce vzkládaje; ď) Jan 5, 1—14. Ježiš uzdravuje člo
věka 38 let nemocného. Po každém čtení evangelickém násle
duje žalm a modlitba. Potom ještě předpisuje rubrika vzkládání
rukou na nemocného, po něm čtení počátku evangelia Janova,
naposledy žehnání nemocného a pokropení svěcenou vodou.

Před modlitbami a čteními předpisuje rubrika, aby kněz
vcházeje do světnice pronesl pozdravení Pax huic domut...«
potom aby kropil nemocného, lůžko a světnici za slov: Asper
gesJa pak dodává: Deinde erga infirmum officium suum
pradstet Která by tato povinnosť byla, vykládá předeslaná in
strukce „de cura et visit. infirm.“, mluvic o pomáhání v těles
ných potřebách, o duchovní péči, o vzbuzování ku zpovědi,
o přispívání v pokušeních, o péči pastýřově, aby na blízku ne
mocného byly sv. obrazy a svěcená voda, o předříkání modli
teb, o těšení slibem, že za nemocného při obětech mše sv. a
v jiných modlitbách svých prositi bude, o vzbuzování nemoc
ného, aby poslední vůli udělal, o napominání jeho, aby, nabu
de-li zdravi opět, do chrámu děkovat přišel, vel. svátosť přijal
a potom v životě polepšeném setrval.

Pomoc takto v obecných rysech naznačená jest pravé
1 celé pastýřské pečování o nemocné. K takové zavázán jest
duchovní správce i potřebami nemocných i podstatou svatého
úřadu svého. A poněvadž nemůže dostačitl sám, aby všem ne
mocným vedle rozkazu a úmyslu cirkve pomáhal, pečuje o to,
aby jiní kněží, jsou-li na osadě aneb aspoň laikové nábožní
a láskou nadšení horlivě činili, co ku křesťanské péči o ne
mocné náleží*). A protož i třeba jest, aby na vyučování ve
řejném a kdekoli se nahazuje k tomu přiležitosť, křesťanské
milosrdenství k nemocným hlásal i vštěpoval, na mysl uváděje
přiklad Kristův a svatých, velikou nesnázi bratři nemocných,
veliký užitek duchovní, jenž vyplývá z tělesného i duševního
milosrdenství pro čas 1 věčnosť. Navštěvování nemocných ná
leži k dobrým skutkům, za kteréž mnohým bratrstvům odpust
kové povoleni jsou. Laikové mohou nábožnými a potěšnými
slovy, předřikáním a předčítáním, rozmanitými službami ne
mocným ku pomoci býti; mohou naučením i radou přispivati

*) Rit. Rom. de visit. inf.
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domácím nemocného, a společně s těmito i s duchovním správ
cem netoliko utrpení nemocných velice zmirňovati, ale také
ku spáse jejich mnoho přičiniti, leckdy duchovnímu správci
teprve cestu klestiti, aby u nemocného důležitý úřad svůj ko
nati mohl.

2. „Při navštěvování nemocných chovej se duchovní správce
stou důstojnosti a vážnosti, která sluší na kněze Hospodinovy,
abyslovo jeho a příklad netoliko nemocným, ale také jemu sa
mému a domácím prospívaly ku spaseni.“ (Rit. Rom. De visita
tione..).

Všeliké navštěvování nemocných budiž tedy vesměs rázu
duchovního, pastýřského, přihližej a přispívej k duchovnímu
vzdělání nemocného i všech, s kterými se duchovní správce
u něho setkává. Bída lidského života, milosrdenství a spravedl
nost boži, štěsti dobrého svědomi, marnosť věci pozemských,
hrůzy hříchu, útěcha viry svaté, slovem, nejčelnější pravdy sv.
náboženství staví se člověku při loži nemocných na oči a
sluha cirkve má přiležitosť, aby je na mysl uváděl sobě, ne
mocnému, domácím a ošetřovatelům jeho, lékaři podle
schopnosti a potřeby jejich. Rozmlouvaje s nemocným ustrojitl
může slova svá tim způsobem, že také ostatním jsou za po
učeni, povzbuzení, napomenuti. Návštěva nemocných jest- také
zvláštní, speciální duchovní správa rodin a domů jednotlivých;
konaje návštěvy častější seznává kněz povahu, mravný i hmotný
stav rodin a takto činí sebe schopna působiti soukromí také
v ty, kteři se obecné duchovní správě odcizují.

Aby pak návštěvy nemocných měly skutečně ráz duchovní
a pastýřský, aby skutečně byly za prostředek duchovního vzdě
láni, dbej duchovní pastýř a) vebuzovati v sobě to smýšlení a
ty cnosti, bez kterých pravého pečování o nemocné býti ne
může ; b) zjednati sobě a rozmáhati potřebné iužitečné k tomu
dilu vědomosti; c) šetřiti náležité opatrnosti a slušnosti.

a) Základ i podstata všeho smýšlení a všech cnosti pra
vého pečovatele o nemocné jest láska Kristova %horhvosť pa
stýřská, která cti boží a spásy lidské upřímně žádajic, ničeho
vědomě neobmeškává, co by k tomuto cili se hodilo, nižádným
překážkám se odstrašiti, nižádným obtižnostem přemocise nedává.

Z pravé lásky a horlivosti této pochází ochotnosťa hoto
vost duchovního pastýře, navštěvovati nemocné všecky a vy
dávati se pokaždé bez odkladu a nevrlosti k nemocným, jak
mile byl požádán. Pravý pastýř nedělá rozdílu mezi vzácnějším

Skočdopole, PastorálkaII.: 41
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a sprostějším, mezi chudším a bohatším; každému věnuje se
všecken a jediné rozdíl v duchovní a tělesné bidě působi, že
práce a láska tím hojněji se projevuje, čím větší jest bída jed
notlivců. Duchovní správce láskou i horlivostí nadšený umi
sebe dostatečně opanovati, aby nejen neváhal a neodkládal,
nýbrž ani nevrlosti nějaké na sobě znáti nedával, jest-li k ne
mocnému požádán v čas nepřiležitý a nevhodný. Ano jemu
záleží na tom, aby osadníci měli o něm mínění a přesvědčení,
že jest přitelem nemocných a že mu nikdo nepřijde nevhod,

kdo by koli a v jaký by koli čas požádal služby jeho. Aby
toto minění a přesvědčení o sobě rozšířil, k tomu slouží za pro.
středek nejlepši,—oznamuje-li vždy a všude, zvláště ale často
na kazatelně, že jest ve dne i v noci ochoten sloužiti stádci
svému; že nesluší osadnikům nikdy čekati s oznámením, až by
nemoc velmi těžka byla ; že milejší jemu jest konati desetkráte
cestu bez potřeby, nežli obmeškati 1 jenom jednu potřebnou;
že nic by mu tak nemilé nebylo, jako když by se domnivati
nucen byl, že osadnici se boji, aby snad nepřišli nevhod žá
dajice o navštívení nemocného. Jiný prostředek, rozšířiti o sobě
toto přesvědčení, jest nepronésti 1 nejmenšího reptání a urov
natl tahy obličeje svého, když volán jest k nemocnému, aby
nemohl nikdo se domnivati, že nerad se vydává na cestu*).

Kde pravá horlivosť a láska jest, tu také se jeví sťateč
nosť, veliká trpělivosť, srdečná soustrasť, přívětivosť a sdílnosť.
Věrný pastýř nezná ani bázně ani ošklivosti, neuráži se nářkem
a netrpělivosti nemocného, neumdlévá, aby potěšovací pravdy
mnohokráte opakoval, na zbytečné a zmatečné otázky pokaždé

*) Dubois L. c. pg. 323. „Leckdy viděti jest kněze, kteří v ohledu tomto
málo přispívají ku vzdělání lidu. Jsouce žádáni o navštívení nemocného, na
místě co by bez odkladu šli, nabrnují otázky na otázky, aby zvěděli, zdali
nemoc jest tolik těžka, jak se lidem zdá; říkají s přízvukem výčitky, že skoro
vždy se chodí pro kněze, aniž by stav nemocného nějak nebezpečen byl; že
takový obyčej překáží jiným zaměstnáním posvátného úřadu atd. Chtějí na
vlas věděti, co lékař soudí o nemoci, ano někdy z nedokonalých výkladů, ku
kterým sami podnět dali, dokazují, že tato nemoc neprojevuje nižádné známky
nemoci těžké. — Z toho pochází, že osadníci, znamenajíce, kterak pokaždé
bývají nevlídně uvítání, když na faru jdou prosit o duchovní pomoc nemoc
nému, chodí tam co nejpozději možná, ano bohužel mnohdy až tuze pozdě
pro věčnou spásu duší. Odtud veliká nespokojenosť, výčitky, reptání na ne
dbalosť pastýřovu, jenž zase sám častěji velmi draho platí ve hloubi svého
svědomí tuto žalostivou vlažnosť, která jej vedla ku chybám, jichžto násled
kové hrozni jsou v očích víry.“
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odpovidal, jedny pochybnosti stokráte rozlušťoval; láska jeho
uvádí mu na mysl, že každý nemocný sám považuje utrpení
své za velmi veliké anebo za největší, že jím všecken za
městnán jest, že téměř ani nemyslí, aby se někomu jinak mohlo
zdáti a nepochybuje, že každý poslouchá o každém hnuti
v jeho těle s touže vroucnosti, s kterouž on vypravuje. Soustrasť:
1 slovem 1 tvářnosti projevovaná, přívětivý hlas, bodrá mysl
která důvěru vůkol sebe budí, a živé neličené účastenství ne
mocnému i domácím jest zlatý klíč, jenž otvirá srdce, jest
balsám, po kterém okřivá ustrašená mysl nemocného, jest po
sila 1 útěcha domácím, když velice sklíčeni a zkormonceni jsou
pro skutečné aneb domnělé nebezpečenství jednoho z milých.

Horlivost a láska pravá působí ale také sťálosťa pevnosť,
aby neustupoval od toho, čeho dle božského neb církevního
zákona třeba jest, byť to i neradi a těžko činili nemocný a
domácí jeho.

b) „Kněz přicházej k nemocnému tak připravený, aby
měl na snadě důvody vhodné ku přesvědčování, zvláště ale
přiklady svatých, kteréž nejvice prospívají; těmi potěšuj ho,
vzbuzuj a občerstvuj v Pánu“*).

Jako pro každý obor soukromé správy duchovní, tak 1
pro tento třeba jest se duchovnímu správci pilným čtením
a studiem víc a více vzdělávati. Pakli v který čas, působi
za Času nemoci slovo víry a nábožnosti ve člověka velice.
Obyčejné, plané rozprávky nemohou nemocného ani baviti ani
potěšiti, ano protivují se mu v té míře, v kteréž nemoc
jeho těžka nebo nebezpečna jest. Zkušenosť potvrzuje pak, že
slovo boží, příklady a pravidla svatých mnohonásobně milejší
jsou nábožnému v čas nemoci, nežli mu za dnů zdravých byly,
a že nenabožný, světský člověk počíná rozuměti za těžší nemoci
těmto věcem, pro něžto při dobrém zdraví téměř žádného smyslu
neměl. Vhodné a případné slovo víry na poučení, na potěchu
a pozdvižení nemocného jest nade všecky důvody, kterých
pouhý rozum lidský poskytnouti může; nábožní nemocní velmi
bolestně by sklamání byli, když by od duchovního pastýře jen
obyčejné rozprávky slyšeli, nenábožnému pak protivila by se
častější návštěva jeho, poněvadž těch věci, kteréž jej po lidsku
potěšiti mohou, mnohem více slyší od lidí světských, nežli mu
jich kněz pověděti může, ač neni-li tolik nesvědomitý, aby
nemocného zůmyslně klamal, jakž obyčejně lidé světšti dělají.

*) Rit. Rom.
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A protož duchovní správce to všecko zaznamenává a do
paměti vkládá, co se jemu při čteni a studiu jakémkoli naha
zuje vhodného pro lidi nemocné. Kromětoho pak uznává za
důležitou svoji povinnosť, aby takové spisy čital, kteréž mají
za předmět poučování, potěšování a vzdělávání nemocných;
aby do podrobna seznal životopisy svatých, kteří velikou trpě=
livosti: křesťanskou v nemoci těžké a dlouhé zasloužili odplaty
nebeské; aby vypravovati, vykládati, k mysli a srdci přiváděti
uměl evangelia, v kterých se láska Kristova k nemocným jasně
objevuje. Rozpravy a úvahy o bolestech Páně a Panny Marie
jsou nevývažný zdroj duchovního léku, kterým se posiluji slabi
a mdlí, k pokání vzbuzují padlí, ano k víře navracují lidé za
zdravých dnů svých nateční anebo až nevěřici. — Nikoli čtení
mnoha spisů, ale opětované čítání a rozvažování všech rubrik,
modliteb, čtení a obřadů, kteréž předepsala cirkev pro návštěvu
nemocných a pro posluhování jim svátostmi, opětované čitání
dobrých úvah o umučení a smrti Páně, pokládati sluši za cestu
bezpečnou, aby duchovní správce dosáhl náležité spůsobilosti
k poučování a vzdělávání nemocných. Která příručná kniha
pro nemocné aneb pro duchovni správce s ohledem na službu
při nemocných sepsaná nejvíce přihliži ku stránkám tuto krátce
dotčeným, ta i nejlepší jest a nejvíce zasluhuje, aby se duchovni
správce s obsahem jejím seznámil *).

c) Aby zákonům opatrnosti a slušnosti vyhověl, nevcházej
kněz krom veliké potřeby k nemocným, leč by se byl vhodným
způsobem ohlásil. Zvláště při první návštěvě mnoho na tom
záleži, aby sobě opatrným a na kněze slušným chováním dů
věry dobyl; tu táže se vlidně, jak se nemocný má, poslouchá
s účastenstvím stesky jeho a potom poznenáhla obrací rozprávku
na duchovní věci, dává krátké a srdečné poučení neb napo
menuti hlasem důvěrným, vesměs laskavě a vážně. Odcházeje
připovidá vzpomínku na mši svaté a brzkou návštěvu.

*) S prospěchem dobrým užiti lze spisů: J. Kóhlera Poučení pro pastýře
duchovní u postele nemocných a umírajících. Zčeštěné a rozmnožené od Hůbla.
Originál německý, Anleitung fir Seelsorger am Krankenbette, vyšel r. 1848.
ve vydání 8. -— Václ. Štulce: Milosrdný Samaritán. Knížka věnovaná ne
mocným a opatrovníkům jejich. — Erinnerungen fůr Seelserger am Kranken
bette. Von Alex. Fůrsten von Hohenlohe. — Praktische Anweisung zum apo
stolischen Krankenbesuche von Tob. Lohner, Aus dem Lateinischen von M.
v. Auer. Tůbingen 1859. — Ant. Víška: Kněz u lůžka nemocných a umí
yajících.
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Opatrnost dále žádá, aby duchovní dobře uvážil všecky
okolnosti, v kterých se nemocný nachází, poněvadž dle nich jest
mu voliti slova svá i spraviti všecko jednání své. Rozdilný
věk, rozdilné pohlaví, rozdílná povaha člověka 1 nemoci, stav
1 zaměstnání nemocného, vychování a vzdělání jeho, — to
všecko jsou důležité okolnosti, kteréž mají vliv na jednání
kněze. Jedno neopatrné a nerozvážené slovo může zničiti dů
věru nemocného i domácích. Avšak nikdy nesluší, aby všetečně
vyzvidal takových poměrů a důležitosti domácich, kteréž na
pastýřské působení žádného vlivu miti nemohou.

Mmohé opatrnosti třeba jest při navštěvování nemocných
osob druhého pohlaví. Vedle svědectví zkušených pastýřů může
tato návštěva býti knězi mnohem vice nebezpečna, nežli zpo
vědnice, poněvadž velmi snadno se úruži k něžné soustrasti
hrubá tělesnosť. A protož třeba jest, aby duchovní správce měl
za neporušitelné pravidlo, nenavštěvovati osob ženských (leč
by povolán byl) v čas méně příhodný, jako jest záhy ráno
aneb pozdě u večer a nevstupovati, nebyl-li mijak očekáván.
Jsou-li neznámy aneb jest jejich pověsť nedosti chvalna, dobře
bývá vyzvěděti prve způsob nemoci a života jejich; nejsou-li
letné, nikdy nebude v opatrnosti upřilišeno, dbá-li duchovní,
aby samoten při nich nezůstával, tuze častých a dlouho trva
jicich návštěv se vystříhal.

Zákonové opatrnosti a slušnosti rozhodují také o tom,
Jak často by se návštěvy mohly konati a v který čas denní se
odbývati. Obecné pravidlo di, že opětování návštěv se řidí po
třebami nemocných a ovšem také pochvilím duchovního. Čím
těžší nemoc a čím méně smyslu křesťanského při nemocném,
tim častější návštěvy třeba jest, aby v čas ještě opatřeno býti
mohlo věčné spasení duše; podobně čim někdo více opuštěn
jest od lidí a sobě samému zůstaven, tím bedlivěji pečuj du
chovní správce, aby mu svými návštěvami a rozmluvami po
dával, co by jej ma mysli zaměstnávalo 1 potěšovalo, když
o samotě bývá.

Za nejvhodnější čas k dobrovolným a svobodným návště
vám pokládá se vůbec doba předpolední od 10—12., odpolední
pak od 3—5. hodiny. Jednotlivé návštěvy netrvejte déle, nežli
čtvrt hodiny, leč by nemocný žádal o delší prodlení; dlouhé
návštěvy mohly by zajisté leckdy uvésti nemocného a domácí
u veliké rozpaky anebo býsi snad příčina ku pohoršení nemoci.
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Při nemocech nakačlivývh šetří duchovní správce jistých
pravidel opatrnosti, pokud se snášejí s jeho pastýřskou povin
nosti a duchovními potřebami nemocného. Opatrnosť tato žádá,
aby se duchovni správce jda k nemocnému po cestě tuze ne
rozehřál a ve světnici samé o vyčištění vzduchu dbal, dávaje
okno anebo dvéře otevřiti, dovoluje-li tak ohled na nemocného.
Dále udává sa za obecné pravidlo nepolykati slin, dokud u
nemocného prodléváme, sedati ku hlavě nemocného tak, aby
jeho výdech přímo k nám nešel a výpach z jeho lůžka nás
neovanul; nepodávati ruky nemocnému a nesahati na něho
bez potřeby; bráti sedadlo dřevěné raději nežli měkké; po
návratu vypláchati ústa vodou anebo vinním octem, omyti tvář
1 ruce, a jsou-li nemoci epidemické, převlékati se za týden
častěji. Při nemocech epidemických vůbec dobře jest neměniti
pravidelného způsobu a pořádku života, neoslabovati těla zby
tečným ponocováním ani ho drážditi silnými nápoji, nezane
dbávati pohybování na svobodném vzduchu a přiměřenézábavy *).
Nejlepší a nejvíce bezpečný prostředek jest důvěrné odevzdání
se do vůle boži a prázdnosť všeliké úzkostnosti ; hrdinné pře
máhání bázlivosti a modlitba za dar potřebné sily jsou bez
peční prostředkové, dosáhnouti té statečnosti a srdnatosti, kteráž
k obecné spůsobilosti pastýřské nevyhnutelně náleží a protož
také od Boha dána bývá těm, kdož ji takto hledaji **).

S 131. Pomoc v tělesných potřebách a časných
důležitostech.

1. Nemocnému člověku potřebí jest pomoci tělesně tak
pilně, jako duchovní, pomoci v důležitostech časných neméně
nežli u věčných.

*) V čas epidemií silných prospívá (Falger ve spisu „Der Priester am
Krankenbette,“ str. 45.) před návštěvou nemocného aneb potom vypláchati
ústa i nos rozpuštěninou mangananu draselnatého (mangansaures Kali, 8
granů na dvě unce vody) a veliké-li jest nebezpečeuství nákazy, míti při
návštěvě chomáčky bavlny rozpuštěninou naplněné v ústech a v nose.

**) V rakouských státech nařízeno jest, aby duchovní správce ihned
oznámení učinil úřadu politickému, byl-li v krátké době volán k několika 0s0
bám navštíveným jednostejnou nemocí, kterou pokládati lze za epidemickou
a tedy také nakažlivou.



647

K pomoci tělesné, k obsluhování a ošetřování takovému,
aby přirozeným potřebám nemocného dosti učiněno, jemu
v bolestech uleveno a pokud možná i zdraví navráceno bylo,
povinni jsou domácí a příbuzní jeho. Avšak i když tito ochotní
jsou k pečlivému pomáhání a ošetřování, nemohou vždy sami
dostačiti; nezkušenost jejich anebo zmatek i strach, kterýž je
pojal, bývá u příčině, že nevědi, jakým způsobem by sobě po
činati, na které věci pamatovati a kterak je opatřiti měli.
Bedlivý duchovní správce jde domácím a ošetřovatelům ne
mocného na ruku, pokud jeho zkušenosť jej k tomu schopna
čini, otazuje se vhodně, aby se přesvědčil, zdali se všecky věci
dějí náležitě, sám také, pokud může, s lékařem se domlouvá,
aby měl jistotu, že domácí snad z nedorozumění jinak nedělají,
nežli nařízeno.

Leckdy však bývá, že domácí špatně a nedbale ošetřují
nemocného a se zdráhají lékaře mu v čas povolati, ač by mohli.
Má-li duchovní správce příčinu domýšleti se toho, hledi vhod
ným způsobem jistoty nabyti a když se toho ukázala potřeba,
domlouvá domácím a k tomu je nakloňuje, aby povinnosti své
nedbanlivi nebyli a hříchem těžkým se neproviňovali. V pří
padech podobných té opatrnosti třeba bývá, aby nebylo zjevno,
že duchovní od nemocného se dozvěděl o tomto nekřesťanském
chování domácich.

Mnozi nemocná ani nemají domácích a příbuzných, kteří by
Jim na slučbu hleděli, anebo jsou domácí jejich tolik nuzní a
chudi, že ani nejpotřebnějších věcí nemocnému opatřiti ne
mohou. Takovým obzvláště býti za otce jest krásné povolání
duchovního *). Ničím nemůže lásky své tolik osvědčiti, jako
když opuštěným a chudým nemocným sám poskytuje pomoci,
předcházeje takto příkladem svým osadníky, nežli je vybízí,
aby se ujali opuštěného a chudého. Sám-li učinil a činí seč
jest, nebude nadarmo přimlouvati se u jednotlivých rodin, aby
trpiteli takovému poskytovali, čeho nevyhnutelně potřebuje,
ošetření a obsloužení vhodného, stravy a lékařské pomoci. I tuto
se osvědčuje nehynoucí láska církve katolické a věřicích kato
liků překrásnými skutky milosrdenství, sebezáporu, plného sebe
obětování člověčenstvu trpicímu, jakž nikdy v pohanstvu ne
bylo ani kde kromě církve katolické jest. Bratrstva i spolky
četné, kongregace a řády mužské i ženské vykonávaly a vy

+) Rit. Rom. de visit. et cur. infirm.
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konávají pravé divy obětovné lásky, sloužice nemocným bez
rozdilu viry a národnosti s velikým nepohodlím a nebezpečen
stvím vlastního života, nehledajíce leč jenom zalibiti se Kristu,
jejž víra jejich v každém nemocném spatřuje. Velicí skutkové
milosrdných sester, šedých sester, milosrdných bratři, spolku
sv. Vincencia a jiných bratrstev 1jednot byli od věkův a jsou
dosaváde chlouba cirkve katolické; milosrdné sestry samy žl
votem svým a podivnými, téměř nadlidskými skutky hrdinské
lásky a vytrvalosti své přesvědčily o pravosti katolického ná
boženství daleko vice bludných a nevěřících, nežli sebe důklad
nější apologie a polemiky učenců *).

Kde není veřejných nemocnic, ani lze opuštěnému ne
mocnému zjednati dobrodiní nábožných sester po domácku po
sluhujicích, dbá duchovní správce, jak mu možno jest, aby
vzbudil křesťanskou lásku mezi osadníky a zvláště v nejbližším
sousedstvu. Ale poněvadž obětovná láska jen delším a soustav
ným působením probuzena i vzdělána býti může: nelze naditl
se, že by služba jeji v každém případu byla skutečně po ruce,
když by duchovní správce v obecném působení svém ji stále
nebudil a jmenovitě když by o to nepečoval, aby v některém
spolku nebo bratrstvu nábožném několik osob na tento cil a
konec vychovával. Aniž pak třeba jest, aby pro tento účel ně
jaké zvláštní spolky se zakládaly; třeti řád sw. Františka,
dosti rozšířená i oblíbená bratrstva sv. Barbory a sv. růžence
mohou působením duchovního správce k tomu býti dovedena,
že péči o nemocné sobě za čásť úkolu svého ustanovují a ně
kolik členů béře na sebe úlohu, ošetřovati nemocné opuštěné **).
Za tyto nejlépe hodi se již starší svobodné ženštiny; duchovnímu
správci ovšem by náleželo při návštěvách svých dohlížeti a
ošetřovatelkám radou k ruce býti, aby se v této službě lásky
vyovičily.

2. Kněz napomíná, kde toho třeba, nemocné a jich domácí,
aby lékařské pomoci hledali a lékaře poslušní byli; avšak

*) Zakladatel řádu milosrdných sester čili Dcer lásky (Filles de cha
rité) jest sv. Vincenc z Pauly. Větev řádu toho rozšířena jest v našich vlastech
pod jménem milosrdných sester sv. Karla Boromejského, kterýžto název po
chází od prvního sídla milosrdných sester v hospitálu sv.Karla Boromejského
v Nancy, odkudž dostaly se do Němec a k nám. — Šedé sestry jsou řád
terciárek, po smrti sv. Alžběty Durinské (+ 1231) vzniklý. — Rád milosrd
ných bratří pochází od sv. Jana božího, a protož i slovou Fratres misericor
diae Beati Joannis de Deo; počátek řádu toho padá do r. 1540.

**) Srovn. str. 204.
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1 k tomu přihlíží, aby snad nemocný veškeré naděje a důvěry
svoji v lékaře neskládal, nýbrž na pomoc boží spoléhal, na
mysli maje, že Bůh může lékaři nejlepší poznání dáti a léku
požehnati, aby prospěl. Čím náchylnější jest nemocný ku pří
lišnému anebo výhradnému důvěřování v pomoc lékařskou, tím
horlivěji se vynasnažuje duchovní, aby jej učil důvěřovati
v Boha, věřiti v lásku a mocnost Páně. V největší pak míře
toho třeba jest, když lékař ustrašuje a v malomyslnosť uvádí
nemocného předpovídáním zlého obratu nemoci anebo mu
marné a bezdůvodně, jeho spasení škodlivé naděje dělá. — Ri
tuál římský napominá duchovního k bedlivému přihlížení, aby
snad někdo nemocnému pro tělesné zdraví neradil anebo na
něm nečinil, co by jemu na duchovní škodu bylo. Sem náležejí
prostředkové pověreční a vůbec takovi, ježto zřejmě zavrhla
neb zapověděla cirkev, a podobně i to všecko, což samo sebou
křesťanské víře odporuje.

Dobré srozumnění s lékaři na osadě praxi provozujicími
může duchovnímu správci ve vlastním úřadování jeho velice
prospěti. Avšak nikdy nesluší, aby stranil jednomu lékaři; a
naopak zrazovati lidi od některého lékaře jenom tehdy by
slušelo, když by tento byl nemocnému nebezpečen v ohledu
mravném anebo náboženském. Lékař po křesťansku smýšlejicí
zasluhuje vážnosti duchovního správce; takový zajisté vždy
ochoten bývá, aby ku prosbám kněze lidem chudým a opuště
ným upřímně sloužil, oznamuje v čas, nastává-li života nebez
pečenství a prospívá nemocným již také slovy, kterými na potřebu
pomoci boží ukazuje a nemocného k doufání v Boha povzbuzuje.

V péči o tělesné blaho nemocných naskytá se leckdy po
třeba dobré rady a rychlé pomoci nežli lékař může povolán
býti. Cirkevní zákonové a pravidla opatrnosti ukládají ducho
vnímu správci za povinnosť, aby se přímého léčení nemocných
varoval. Avšak prospěšno jest, aby povědom byl čelných pra
videl diaetetických, uměl poraditi vhodné prostředky pomoci
neodkladné ve případech náhlých, jako při zadušených, zmrzlých,
mrtvici neb hromem raněných a t. p. Prospěšno jest i duchovní
jeho působnosti, aby mu povědomy byly známky (symptomy)
obyčejných nemocí a známky, po kterých soudí lékař o stupni
nemoci, aby rozuměi znamením blízké smrti a tedy v čas při
spěti mohl umirajicím.

Ve případech náhlého nebezpečenství smrti, kdy nelze pomoci
lékařské ihned opatřiti, může duchovní správce dílem naříditi, dílem
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i sám konati, co by ku zachování života prospělo. Za obecné zásady
ve případech takových platí: a) Vystříhati se jest všech prostředků
násilných a jen postupně a s velikou šetrností konati, co za vhodné se
uznává; b) uvolniti šatstvo a vůbec odkliditi s těla, co tísní a volnému
oběhu krve překáží; c) trvalým třením vzbuzovati teplo životní; ď) po
kračovati v pokusech ještě, i když objevily se známky života.

1. Tělo ulopence z vody vytaženého klade se na suchém místě
tak, aby hlava něco výše ležela; všecko šatstvo svléká se, tělo se otírá
suchými šátky a, možno-li, zavinuje se v pokrývky vlněné, aby jen
obličej zůstal svobodný. Ústa, obyčejně plná hlenu, babna, písku, vy
čisťují se (peroutkou a vodou); na prsa, život a stehna kladou se teplé
šátky, na nohy zahřáté kameny nebo láhve s vodou teplou; ruce, život
a prsy na levé straně trou se pod pokrývkou suchými a teplými šátky.

Pakli se objevily známky života, jako: cukání v obličeji, na víč
kách aneb údech jiných, zčervenání rtův a tváří, třesot rtů, lehký sten,
slabý tlukot srdce, kručení ve střevech...., pokračuje se ve tření.
Opakují-li se tyto známky, děje se pokus, podati nemocnému odvaru
heřmánkového nebo ibiškového s troškou octa nebo šťávy citronové.

2. Nelze-li zmrzlého vnésti do místa uzavřeného, netopeného, po
krývá se všecko tělo, kromě obličeje, sněhem a tento se na tělo při
tlačuje. Jest-li po ruce uzavřená místnosť, klade se tělo na slamník
anebo matraci tak, aby prsa i hlava ležely výše; potom se tělo otírá
a šŠatemtře, možno-li zároveň na rozdílných údech, zvláště na skráních
a srdečním důlku. Objevila-li se známka života, klade se nemocný na
postel ve světnici netopené, Nastává-li svrbění a pálení, jest to známka,
že mráz vychází z těla. Zůstává-li některý úd bílý a necitelný, klade
se v nádobu osoleným sněhem naplněnou nebo ve vodu ledovou a
nechává se tu, až zčervená. Může-li nemocný píti, dává se jenom
čerstvá voda.

3. Zadusšen-li někdo dýmem z uhlí, třeba jest nejprve otevříti
dvéře a okna, vynésti nemocného na čerstvý vzduch, šatstvo jeho všade
uvolniti. Na škodu bylo by podávati těmto nemocným silně páchnoucí
věci, na př. vodku čpavou, poněvadž takto by se omráčení jejich při
množilo. Tělo se pokládá tak, aby polo sedělo a polo leželo, nohy dolů
visely a ve vodu vlažnou při teplotě stále jedné ponořeny byly; zároveň
se tře hrubým šatem plátěným anebo vlněným, prve smočeným ve vlaž=
ném octě; kolem krku a ná prsa kladou se šátky vinným octem smo
čené; prospívá též pokropovati obličej vodou neb octem, a tříti chodidla
tvrdým kartáčem. Jsou-li ústa křečovitě zavřena, otvírají se opatrně
tenkým a hladkým nástrojem; trou-li se prsa, dobře jest zároveň držeti
nos nemocného celou rukou; za velmi prospěšné pokládají se dráždivé
klystýry, dávidla za velmi škodná.

Týchže prostředků se užívá, omámen-li člověk ve vinném sklepě
s kysajícím vínem mladým, ve studni nebo vůbec na místech jiných
dlouho zavřených.

Při oběsencich nejprve na tom záleží, aby provaz anebo šátek na
krku zadrblý opatrně byl odklizen a tělo náhle k zemi nepadlo; když
bylo šatstvo svlečeno, tře se tělo všecko ustavičně, třeba dvě až tři
hodiny. Objevila-li se známka života, přestává tření, tělo se pokrývá a
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nemocnému dává se po lžicích teplý odvar. Jest-li dýchání a polykání
s obtížemi spojeno, prospívají vlažné klystýry z odvaru (thé) nebo
mléka osoleného.

Castěji nahazují se rozmanitá oťrdvení nebezpečná a duchovní
správce bývá povolán ještě nežli se lékař dostaviti mohl. Soudí se pak
o skutečném otrávení, pakli člověk posud dobře zdravý náhle napaden
byl silnými, svírajícími bolestmi kolem žaludka a stahováním požeráku,
dáví hmotu hlenitou neb i krví pomíšenou, náhle v celém těle vlády
pozbývá, po kůži studený a mokrý, tepna pak velmi slaba jest,

Nejprve tázati se jest, co nemocný dělal anebo čeho požíval, aby
se k poznání došlo, byl-li otráven uštknutím hada, pokousáním od
vzteklého psa nebo že požíval hub či jiných rostlin jedovatých. —
Otráven-li uslknutim anebo pokousáním, dává se nad ranou tuhý ob
vazek, aby otrávená krev dále nevnikala; potom drží se žhavý předmět
(uhel, železo.. .) co jen možná blízko při ráně, opatrně však, aby se
nepopálila. Uštknutým prospívá píti mmm. Nucen-li nemocný k dávení,
dává se mu vlažná voda píti nebo jinak (prstem až do hrdla vstrčeným)
podporuje se dávení. Okolí rány potírá se olejem anebo líhem silným,
Velmi prospívá vyssáti ránu, což může se díti bez nebezpečenství, pakli
vyssávající nemá bolavého místa na rtech, jazyku nebo v hrdle; rána
vyssátá se pak tře silně jemnou solí kuchyňskou.

Při otrávení jedem nerostným anebo bylinným nejvíce prospívá,
aby jedovatina co nejdříve z těla vyklizena byla; to děje se protijedem,
ještě-li čas dovoluje. P10 pomoc okamžitou se osvědčily za vhodné
prostředky:

a) Mydliny při otrávení otrušíkem, olovem, kyselinou sirkovou
(vitriolem) a vůbec všemi ostrými kyselinami; mydliny dělají se z mýdla
bílého, rozpuštěného ve čtyrnásobném množství horké vody, a pijí se
teplé po šálečku ob tři až čtyři minuty.

b) Bilek vaječný s málem vody studené zavrcený dobře působí
zvláště, otráven-li někdo rtutí, měděnkou, olovem anebo kyselinou
sirkovou.

c) Ocet dobře působí při otrávení louhem, draslem, hašeným
vápnem, houbami a t. p.

d) Mléko tučné dává se obzvláště, není-li povědoma příčina otravy.
e) Cukr a cukrová voda považuje se téměř v každém případě za

nejlepší prostředek,
Jf) Káva černá výborně působí proti obyčejným jedům. Nejprve

dává se nemocnému káva neslazená velmi silná, potom slabší, zároveň
pak dráždí se nemocný k dávení, samo-li nepřišlo.

Mrivici raněným rozepíná a rozvazuje se všecken oděv; nemocný
klade se na lože s hlavou pozdviženou a dávají se mu obklady studené
nebo ledové na hlavu. Nepřichází-li k sobě, dává se mu ostrý ocet
anebo křen strouhaný pod nos; vrhne-li stále, dává se placka křenová
na žaludek; nohy a ruce trou se flanelem, aby se kůže zabřála. Přišel-li
nemocný k sobě, prospívá mu klystýr, koupel na nohy, pití vody,
má-li žízeň.

S raněnými hromem zacházeti jest jako se zadušenými. Za po
slední prostředek pokládá se zakopání do země; ve hrobě málo hlubo
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kém položí se nemocný s hlavou trochu povýšenou, se všech stran se
lehce přikryje zemí, krom obličeje, země pak pokropuje se častěji stu
denou vodou. Takto zůstává nemocný několik hodin. Přijde-li k sobě,
pokládá se na lůžko, na prsou a skráních se potírá octem a do úst
dává se mu voda studená s vínem aneb octem, s hofmanskými kapkami
nebo vodičkou salmiakovou. — Jest-li oživený příliš ospalý nebo po
matený, dávají se obklady studené na hlavu (z vody, octa a soli). Bo
lí-li některý úd, přikládá se naň teplé víno nebo kafrová vodička *),

3. „Jest-li nemoc těžka nebo nebezpečna, radiž duchovní
správce nemocnému, aby ještě za plného rozumu všecky důle
žitosti své náležitě pořidil a poslední vůli učinil; má-li co ci
zlho, aby to navrátil a pro spasení duše svě podle statku svého
něco ustanovil, jakž mu se v Pánu libiti bude; avšak dávaje
tuto radu, vystřihej se všeliké známky lakomosti“ **).

K pořizení o časných důležitostech náleži: aby závětí
ustanovil o statku svém a vezdejšim blahu pozůstalých; aby
vzal odpuštění od svých domácich.

a) Stran závěti (poslední vůle) připomíná duchovní správce
laskavě a šetrně nemocnému, kterak dobře jest ustanoviti ra
ději dřive o jmění a statku, poněvadž takto nejjistěji předejiti
lze mnohé soudy. rozepře a škody, kteréž bývají následek toho,
že nemocný buďto nic neustanovil anebo způsobem tolik nedo
statečným, žepotom jeho závěťza neplatnou vyhlášena byla. Jiný
prospěch, kterýž nemocnému vyplývá z pořízení dosti časného,
jest, že potom má klidnější mysl, kteráž i ve zdraví tělesné
dobře působj a nemocného velice podporuje, aby se duchovními
věcmi zabývati mohl. Nejvhodnější doba k tomuto připomenutí
jest doba po vykonané zpovědi, v kteréž i mohl duchovní shle
dati některé zvláštní závazky a povinnosti; shledal-li je sku
tečně, a zvláště jsou-li takové, že se jim nejlépe aneb jediné
závětí může dosti učiniti, má o jednu příčinu více, aby jej
o užitečnosti a potřebnosti poslední vůle poučil.

*) Vědomostí knězi učitečných poskytují zvláště ty lékařské spisy, kte
réž v rozpravách svých ku knězi zřetel obracejí. Známější v literatuře ně
mecké jsou: M. Macher, Pastoral-Anthropologie. Britzger, Handbuch der Pa
storalmedicin fiir Seelsorger auf dem Lande. — Falger, Der Priester am
Krankenbette. — Stóhr, Handbuch der Pastoralmedicin. — V českém jazyku
sice není zvláštního spisu podobného, nic však méně mnohé užitečné naučení
podává Kodymova Zdravověda, Pečirkův Domácí lékař, Úplné domácí lékař
ství od Šela. Domácí lékař od Č. Křížka.

**) Rit. Rom.
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Avšak připominání toto jest rada a nikoli rozkaz. Na
obsah poslední vůle nechtěj kněz vlivu miti; jenom když toho
shledává potřebu, napominá nemocného, aby vyhověl povin
nostem spravedlnosti a lásky. K podrobnostem nezacházi, ač
ovšem, byl-li o radu tázán, ochotně ji uděluje. — Vždycky,
a nejvice když nemocný radu s ním bral, vystříhej se toho, aby
nakloňovati a přemlouvati chtěl nemocnéhove svůj prospěch pod
jakýmkoli pláštěm, anebo ve.prospěch chrámu a cirkve. Obzvláště
má-li nemocný rodinu, třeba jest duchovnímu až úzkostlivě
se chrániti také stinu podezření, že snad nemocného k něčemu
naklonil, o čem domácí se dozvidají až ze závěti a čim sebe
za zkrácené pokládají. I když nemocný sám od sebe duchovnímu
oznamuje úmysl svůj o nábožném odkazu, žádá nicméné opatr
nosť, raditi nemocnému a vzbuzovati jej, aby se o to S nej
bližšími ze svých oprávněných dědiců ještě domluvil.

Leckdy může duchovní správce mnohé nesnáze, různice a škody
předejíti, vyloží-li nemocnému nebo domácím jeho, které. formy se po
kládají za podstatné, aby závěť byla před soudem občanským platna.
Vedle zákonů rakouských třeba jest ku platné závěti, aby odkazovatel
svoji vůli určitě sám vyjádřil a ne toliko přisvědčením k návrhu někým
učiněnému, za plného rozumu, s předložením a opravdově, bez donucení,
podvodu nebo podstatného omylu *).

Závěť kroměsoudní může se ústně nebo písemně učiniti. Závěti
nepíší se na listu kolkovaném; kdo sám svou rukou napsal a podepsal
poslední vůli, nepotřebuje svědků. Dal-li někdo jinému psáti svoji po
slední vůli, podpisuje jméno své sám a mimo to před třemi schopnými
svědky se vyjadřuje, že tento spis obsahuje poslední vůli jeho; svědkům
není třeba oznamovati, co v závěti obsaženo a tito podpisují jména svá
buďto uvnitř na konci textu nebo vně, ale na témže archu, na kterém
závěť psána jest. — Neumí-li odkazovatel psáti, dělá svojí rukou za
přítomnosti všech tří svědků na místě podpisu znamení pérem; v pří
padě takovém prospěšno jest, aby jeden ze svědků vypsal pod zna
mením celé jméno odkazovatele. Neůmí-li nebo nemůže čísti, předčítá
mu jeden ze svědků za přítomnosti ostatních celý spis, on pak vy
jadřuje, že tak jest vůle jeho. Pisatel závěti může také býti svědkem,
jinak-li ho zákon nevylučuje.

Každému však jest na vůli dáno činiti závěť ústně toliko; aby
platna byla, vyhlašuje odkazovatel před třemi svědky schopnými a zá
roveň přítomnými svoji poslední vůli.

Za svědky K písemné neb ústní závěti jsou dle ustanovení obě.
zákona neschopni: 1. řeholníci, ženy, jinochové pod 18 léty, rozumu
zbavení, slepí, hluší, němí a ti, kdož jazyku odkazovatele nerozumějí;
2. kdo pro zločin podvodu nebo pro jiný zločin ze zištnosti odsouzení

*) Obě. zák. 88 577—586.
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byli; 3. dědic aneb odkazník (legatár) není schopný svédek o dílu na
něho připadajícím, ani jeho spolumanžel, rodiče, dítky, bratří, sestry
a v prvém stupni sešvakření, ani domácí, kteří u něho za mzdu slouží.

Závětí správně udělanou není pozůstavitel vázán; můžeť jiné po
řízení učiniti nebo ku závěti dodatky (kodicil) připojiti, kterými se buďto
mění něco v závěti psaného anebo se cosi nového ustanovuje.

Dle obč. zák. rakouského ($ 762-—764.) jsou dědicové nepomi
nutelní, kterých pozůstavitel bez podílu nechati nesmí (není-li zákon
ného důvodu k vydědění jich dle $ 768. a sld.): diťky, a těch-li není,
rodiče. Slovem „děti“ rozumějí se i vnukové a pravnukové, slovem
„rodiče“ i prarodiče. ——Povinný nejmenší díl vlastních dětí (nebo
vnuků) obnáší polovici, povinný díl rodičů (prarodičů) třetinu toho, co
by dědičným právem po zákonu na ně připadlo,

Neučinil-li pozůstavitel buďto nižádného pořízení o svém majetku
neb udělal závěť neplatnou před zákonem, náleží soudním úřadům, aby
rozdělili pozůstalost mezi potomky nebo příbuzné. Podle ustanovení
obč. zákonníku (S 727. a sld.) náleží détem pozůstavitele po stejném
dílu; nezanechal li dítek, náleží pozůstalost rodičům, a nejsou-li na
živu, jejich dětem (bratřím a sestrám pozůstavitele) a t. p. — dědici
ze zákona.

Nejlépe zabezpečuje se závěť proti budoucím sporům, zejména
není-li dědiců nepominutelných, pakli odkazatel výslovně ustanovuje
dedice universálního a dále vytýká určitě, mnoho-li a komu tento
z celé pozůstalosti odevzdati nebo vyplatiti povinen bude.

b) K posledním důležitostem a pořizením náleži také od
puštění od domácich (rozloučení), poučení a napomenutí jich,
otcovské a mateřské požehnání, odprošení za daná pohoršení
a t.p. Ktěmto velmi dojemným činům nemůže ovšem nižádný
nemocný nucen býti; duchovni správce, kterýž tu za prostředníka
bývá, v každém připadu sám posouditi může, zda-li by k tomu
nemocného vzbuzovati aneb toho raději opomenouti měl. Nelze
neuznati, že poslední vážná slova otce nebo matky mobou velmi
spasitelný a trvalý dojem učiniti na děti, kterým vážného a
důtklivého napomenutí třeba jest; avšak ituto předchází ohled
na stav nemoci, na povahu nemocného a na jiné okolnosti. Po
dobně maji se věci s odprošením rodičů a s děkováním zajejich
lásku; lze-li předvidati, že by pohnutlivá scena toho druhu
škodlivě působila v tělesný stav nemocného, vždy lépe bude,
aby se duchovní správce raději ani nezmiňoval o těchto věcech.
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$ 132. Duchovní pomoc mimosvátostná.

Za podstatné stránky, ku kterým duchovní správce při
hliži, aby péče o duši nemocného skutečně prospivala ku spáse
jeho, lze podle naučení rituálu (de visit et cura infirm.)vytknouti:
potěšování, pomoc a přispění v pokušeních, návod, kterak by
nemocný trval v pobožnosti, vzbuzování a příprava k ochotnému
a hodnému přijetí svátostné milosti a posily.

I. Potěšování; návod k pobožnosti; pomoc
v pokušenich.

1. Potěšování nemocnýchzáleží v tom, že duchovní správce
jim předkládá, co nemoc dle učení křesťanského jest, proč a
kterak tělesné utrpení své ku spasení duše trpělivě snášeti a
obraceti nejen povinni jsou, ale i mohou.

Ne všickni nemocní jedněmi důvody potěšováni a posilo
váni býti mohou; kromě jiných okolností mnoho tu rozhoduje
o způsobu a obsahu promluv pastýřových, zda-li jest nemoc
dlouhotrvalá, bez blízkého nebezpečenství smrti, anebo nemoc
nenadálá 1 nebezpečná.

Úkol tento řiídise obecnými pravidly o tlumeni affektu
nepříznivého či škodného *“). A protož nejprve sluší pro
jeviti soustrasť a plné účastenství, potom pak přívětivým
hlasem předkládati křesťanské pravdy o významu nemoci
a povinnostech nemocného. Tyto pravdy pak obzvláště jsou:
a) Cokoli nás potkává, všecko se děje řízením božím a
protož i každá nemoc také pochází od Boha, Otce našeho nej
dobrotivějšího i nejmoudřejšího, kterýž jenom našemu dobrému
chce a nejlépe vi, co by nám v pravdě prospělo. „Kdo jest ten,
ježto by řekl, že se co stává, an toho Pán nerozkázal?“ **)
„Věrnýťtpak jest Bůh, kterýž nedopustí vás pokoušeti nad to,
což můžete snésti, ale učiní s pokušením také prospěch, abyste
mohli snésti“ ***), ) Také nemoc velmi nám prospěti může, pakli
ji k dobrému svému obrátiti umíme. Ona zajisté osvěcujemysl
člověka,přivádí jej ku poznání hříchu +), marnosti a pomíjivosti

*) Viz str. 494. sv. I.
**) Pláč Jerem. 3, 37.

***) I, Kor. 10, 19.
+) Sir. 31, 2. I. Kor. 11, 31.



656

věcí vezdejších a ku poznání, že na milosti boží všecko záleží;
nemoc jest mocný osten a pobuďka, abychom věcí duchovních
žádali a hledali, k větší dokonalosti se nesli*); trpělivým sná
šením bolesti můžeme smazali pokuty a tresty, ježto nás očeká
vají v očistci, nedokájeme-li se na zemi za hříchy své. c) Žádný
člověk bez utrpení nějakého není a nesčislní zástupové počítají
se těch, kdož trpěli bolesti a nemoci hrozné, ale také nám po
sobě zůstavili příklad, kterak trpělivě snášeti a kterak se za
chovati v nemoci. Každému pak ze zkušenosti jeho známo,
kterak mnozí lidé ještě bolestnější nemoci snášejí a krom těchto
také jinými strastmi ještě navštívení jsou. d)Jak by koli která
nemoc dlouho trvala, přecena věky trvati nebude a ku šťastnému
konci dovede toho, kdož nemohl ani soužením a křížem nej
větším v pevné víře a naději své poražen býti; utrpení jak
koli veliká nemohou přirovnána býti k oné budouci slávě,
kteráž se zjeví v nás““), jakož na tělich tak ina dušich našich.
e) Čím kdo více trpí a bolestněji, tím jest i podobnější k obrazu
Ježiše Krista ***) a bolestné Matky jeho, tím také bližší jest po
volání svého, kteréž jest, abychom obraz Kristův na sobě nesli;
a protož křesťanštítrpitelé nad jiné maji větší naději, že s Kristem
oslaveni budou.

A poněvadž víra takto nás o nemoci podčuje, sluši kře
stanu, aby ji s pokorou 1 důvěrnosti z rukou božích přijal a
za hříchy své zase Bohu obětoval. Kdo křesťan býti chce, po
vinen jest nésti svůj kříž a následovati Krista; nelze kralovati
s Kristem, leč bychom s ním také trpěli. Kristus sám trpěl a
utrpením vešel do slávy; s nim a podle jeho příkladu trpěli
apoštolé, mučeníci a vyznavači. A co bychom koli dělali, kříže
neujdeme; kdo jej ochotně béře na sebe, nalézá v něm spásu,
život, ochranu proti nepřátelům. Jen trpělivost a odevzdání do
vůle boží ulehčuje nám kříže naše; netrpělivosti nejenom ne
polepšujeme nemoci své, ale obtěžujeme ji, ano i Boha urážime
netrpělivosti dobrovolnou, kteráž jest neuznávání dobrotivých
úmyslů božich, neuznávání viny a hřišnosti naši. A protož vi
douce nezbyti, pokořme se pod mocnou rukou boží, pevně tomu
věříce, že zase potěšeni budeme, pakli nás Bůh za věrné
shledá +).

*) II. Kor. 12, 9.
**) Řím. 8, 18.

+k) Řím. 8, 19.
+) Tomáše Kemp. O následování Krista. Kn. 2. kap. 12.



657

2. „Kněz pozoruj také, kterým zvláště pokušením amebo
převráceným míněním nemocný poddán jest, a poskytuj mu
vhodných prostředků, jakž třeba bude.“ (Rit. Rom.) a) Pokušení
proti víře porážeti lze nejlépe nábožným pronášením nejsv.
jmen, osvědčováním, že v katolické víře žíti a umřiti chce,
prostým a nestarostlivým odvracením ducha, vzbuzováním do
konalé lítosti, víry a lásky. 6) Pokušení k malomyslnosti a zou
falosti odklizeji se, nemluví-li kněz vždycky o tuhém pokání
za hříchy spáchané, ale také o lásce boží a jeho milosrdenství,
o zásluhách Ježíše Krista, o božských zaslibenich, o přímluvě
svatých a zvláště Marie Panny. Předkládá hlasem vlidným,
laskavým, ale také s výrazem pevné viry, že nejenom jest do
voleno doufati od božské dobrotivosti věčnou spásu a všecky
potřebné milosti, ale že k důvěrné naději pod těžkým hříchem
zavázáni jsme a že uráží Boha velice, kdo nedůvěřuje v milo
srdenství jeho; uvádi mu na mysl slova pisem svatých, biblické
přiklady o marnotratném synu, o zločinci na kříži a jiných,
kteří dosáhli milosrdenství a spaseni jsou, ač byli obtiženi ne
pravostmi velikými. c) Proti marnomyslnému v sebe důvěřování
a nepokorné, domýšlivé bezpečnosti uvádí se nemocnému na
mysl, že dobré všecko máme od Boha a jenom hříchové jsou
pravé naše vlastnictví; že nikdo bezpečné jistoty o svém spa
sení nemá, nikdo ve svoje zásluhy, ale každý jenom v milosr
denství boží naději svou skládati může. Důvěřování v sebe sa
mého a ve svou spravedlnost pokládá se vůbec u nemocných
za nebezpečné znamení a protož i třeba jest, aby duchovní
správce na poučování takových velikou pilnost vynakládal.
Důvěřivosť tato nezřídka se projevuje žádáním smrťi, ač toto
může pocházeti také z jiných příčin. Slyší-li duchovni správce
od nemocného, že sobě žádá, aby již umřel, hledi vyzvěděti,
z jakého smýšlení tato žádost vychází. Žádají-li sobě, jako sv.
Pavel, rozdělenu býti, aby s Kristem byli, nedávej se duchovní
správce slovům těm klamati, aby je hned bral za důkaz veliké
dokonalosti. Mohou zajisté pocházeti z omrzelosti života, z ne
trpělivosti ve snášení bolesti a jiných nesnází a křížů. Zaklá
dá-li se žádost smrti v takových pohnutkách, nejen chvalitebna
neni, ale duchovnímu správci jest proti ní úsilně působiti na
pomináním k odevzdanosti do vůle boži, ku kajicnému a po
kornému snášení zkoušky bolestné sice, ale spasitelné, ku věr
nému používání pouti vezdejší za přípravu na věčnosť. A mů
že-li domnivati se, že nebázeň nemocného má příčinu v ne

Skočdopole, PastorálkaII. 49
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pravé bezpečnosti anebo v mravné otupělosti, vynakládá všecko,
aby probudil svědomí ze spánku nebezpečného, předváděje ne
mocnému vážné pravdy o věčnosti, o soudu, o spravedlnosti
boží, o nedostatečnosti člověka, kterýž nikdy spoléhati na sebe
nemoha, pokory a svaté bázně vždycky má zapotřebí, nejvíce
ale když mu nastává chvíle, aby předstoupil před soudnou
stolici toho, kterýž ina svých andělích nalezl nepravosť. d) Kdo
se přilišně bojí smrti, tomu slovem a hlasem viry často na
mysl uváděti třeba jest, kterak nejisty a marny jsou ty věci,
o kterých sobě naději děláme, že bychom jich na tomto světě
užili. Kdo se nenaučil hledati věci nebeských a toužiti po nich,
kdo neumi a nedbá se naučiti, aby svou vůli podrobil pod vůli
boži, ten ani později ještě nebude života svého chtiti Bohu
navrátiti, tomu vždycky se bude smrťjeho zdáti časná. V bázní
své klame sám sebe člověk; zdá se mu totiž, že také ještě po
smrti své bude trápen bolesti a litosti, že opustiti musel, na
čem sobě zakládal anebo čeho ještě dojiti doufal. Tomu ale
nikoli tak není; jest-li na onom světě lítosť, neni jiná, nežli
že jsme nemilovali Boha tolik, abychom se k němu dostali
aneb abychom většího stupně blaženosti nebeské dosáhli. —
Mladým lidem obzvláště na mysl uváděti sluší, kterak mnohá
soužení člověku na světě vystáti jest, nežli sestárne, a kterak
mnoho se čítá těch lidi, kteří v pokročilém věku sami často
lituji, že se vezdejší pouť jejich nedokonala, prve nežli po
tolikerém namáhání poznali, že člověk nadarmo doufá dosáh
nouti pokoje, odpočinuti, plné spokojenosti na zemi. A jako
s blahem tělesným, tak jestise spásou duše; tato zajisté uvádí
se u mnohých v nejistotu podle toho, jak dlouho živi jsou; ne
toho sluší pokládati za blaženého, kdo byl dlouho živ, ale kdo
umřel v milosti boží. — Nemocným rodičům, kterým se obtě
žuje smrť pomýšlením na ditky, ježto zůstaveny budou, před
kládá duchovní správce laskavě, že mnavěčnosti, spaseni-li
dojdou, dětem svým lépe prospěji, nežli by na zemi prospšěti
mohli; vzbuzuje v nich pevnou důvěru v Boha Otce sirotků,
vyučuje, kterak by dětem svým naučení spasitelna mohli dáti
dojemným napomínáním a příkladem nábožné i kajicné smrti;
co platno, praví hlasem útrpným, kormoutiti se těmi věcmi,
kterých změniti nemůžeme a obmeškati ty, ježto posaváde
v naší moci jsou? Učiňmež, co můžeme a potom důvěrně po
roučejme Pánu všecko, čeho nemůžeme.
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3. Duchovní správce učiž nemocného a jemu 1prostředky
ma ruku dávej, kterak by stále pobožný býti mohl, aby svoji
nemoc k dobrému svému obracel. Prostředkové tito jsou:
a) Aby nemocný ráno, když procitne aneb když za noci spáti
nemůže, mysli své k Bohu pozdvihoval, jemu všecky činy, my
šleni a bolesti obětoval, odevzdávaje se do jeho svaté vůle a
čo nejvice pozorně může řikaje vzbuzení božských cnosti,
pravé litosti a pokory. b) Aby sobě umiňoval chrániti se všeho
hříchu dobrovolného, nepovoliti hnutím netrpělivosti, nereptati
proti Bohu a bližnímu, chovati se laskavě a šetrně k domácím
a neztěžovati jim bez potřeby těch práci, které s ním mají.
c) Aby stále, pokud sily jeho stačí, o věcech duchovnich buďto
přemýšlel anebo četl, aby modlitby nábožné říkal, přední cnosti
křesťanské častěji za den vzbuzoval, čtouciho z nějaké knihy
duchovní poslouchal.

Kdo těžce a nebezpečně nemocen anebo velmi sláb jest,
toho nauč duchovní správce některým kratičkým modlitbám a
vzýváním, aby aspoň tyto častěji opakoval a jimi pobožnosť
nejen osvědčoval, ale táké v sobě vzbuzoval a posiloval. „Před
kládej nemocnému, jakž jeho stav dopouští, některé krátké
modlitby a nábožné pozdvižení mysli k Bohu: obzvláště verše
z knihy žalmů aneb modlitbu Páně, pozdravení andělské, sne
šení viry aneb úvahy o umučení Páně, muky a přiklady sva
tých, blaženost nebeské slávy. Avšak tyto věci vhodně a še
trně se předkládejte, aby nemocnému nebyly na obtiž, ale ku
polehčeni“*),

Za podporu mdlé a roztržité mysli, k rozmáhání pobož
nosti, ke vzbuzování důvěry a trpělivosti., k prospěšnému boji
proti pokušením slouží velmi dobře, jsou-li na blizku nemoc
nému viditelny obrazy ukřižovaného Pána, blahosl. Panny
Marie a toho svatého, jejž nemocný obzvláště cti. Taktéž stůj
při něm nádobka s vodou svěcenou, aby se ji častěji kropil
aneb kropen byl**).

Čím déle trvá nemoc, tím větší toho potřeba jest, aby
nemocný stále vykonával pobožnosti. Jest-li schopen, aby sám
četl, třeba jest o to pečovati, aby užitečné a přiměřené knihy
nábožně po ruce měl. Není-li k tomu sám dostatečen, pečuje
duchovní správce o to, aby domácí a opatrovníci nemocného
jej na duchu zaměstnávali, s ním se modlili, jemu předčítali a

*) Rit. Rom.
*) Rit. Rom.
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mluvili, co by pravou pobožnosť budilo, zachovávalo a rozmá
halo. Kde nalézají se takovi domácí aneb nábožni ošetřovatelé
nemocných, má duchovni správce výborné pomocniky v pečo
vání svém o duchovní blaho nemocného. I v této stránce jsou
nejlepši dobrodinci nemocných ty katolické řády a kongregace,
ježto péči o nemocné za úkol svůj mají; a také pro tuto stránku
předůležitou vychovávati sobě může duchovní správce pomoc
niky v bratrstvech, jako pro pečování o tělesné potřeby ne
mocných. Zkušenost uči, že křesťanské snášení nemoci a jeji
obracení ku spáse duše velice závisí na pobožnostech a mo
dlitbách nemocného ; těmito i nejlépe se připravuje, aby svá
tosti hodně přijal, ony také jsou jediný prostředek, aby svá
tostné milosti zachoval.

JI. Povzbuzenií a připrava nemocného, aby svá
tosti přijal

Věc nad jiné důležitá jest, aby nemocný k poznání hři
chů svých veden byl a ke zpovědi vzbuzován, byť i nemoc
jeho nebyla nebezpečna. Neni-li nemocný z těch nábožných,
kteří svátost pokání a oltářní často přijímají, vzbuzuj ho du
chovní správce při druhé nebo třeti návštěvě, aby se zpovídal
a velebnou svátost přijal; nábožným jest přijímání svátostí
náhrada za to, že nemohou navštěvovati chrámu a služeb bo
žich, jakž prve činivali rádi.

1. „Nastává-li nebezpečenství, mapominej nemocného, že
ani ďáblově lsti, ani připovědem lékařů, ani lahozením příbuz
ných anebo přátel nesmi se dáti oklamati, ale dbáti mu jest
v čas ověci, kteréž ku spasení duše náležejí, s tou nábožností a
rychlosti, s kterou lze přijmouti svátosti, dokud požívá zdravých
smyslů, dalek jsa té šalebné odkládavosti, kteráž přemnohé do
věčných muk již uvedla a ještě uvádí klamem ďábelským“ *).

Vedle tohoto předpisu jest duchovní správce povinen na
pomínati ku zpovědi ty nemocné, kteří v nebezpečenství smrti
jsou, nečekaje, až by k nim povolán byl. Vážnou tuto povin
nost vykonávej opatrně a šetrně, aby nemocného neulekal a
nepoděsil. Není-li mu dobře povědom člověk, jejž ku zpovědi
nakloniti chce, káže opatrnosť, aby se prve na povahu a okol
nosti jeho vyptal. Má-li příčinu domnivati se, že nebude snadno
nakloniti nemocného ke zpovědi, učiní dobře, poptá-li sejenom

*) Rit. Rom. de visit. et cura inf.
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domácich o stavu nemocného, aniž by také jeho navštívil;
oznamuje ale, že brzy přijde na malou návštěvu. To jistě
bude pověděno nemocnému, kterýž takto připraven jsa, vítá
potom svého pastýře s radosti.

Neni-li nemoc těžka ani se báti jest blizkého nebezpečen
ství, prospivá obyčejně při první návštěvě pronésti něco málo
věcí obsahu náboženského. Několik slov poučných a povzbuzu
jiclch vhodně uvedených v rozmluvu obyčejně postačí. Avšak
náleži osvěděiti veliké účastenství s nemocným a protož velmi
pozorně poslouchati dlouhé vypravování o bolestech a nesnázích
jeho stavu. Ano duchovní sám dává podnět k vypravování
tomu tázaje se, kterak počala se nemoc a ce asi zavdalo pří
činu k ní...; potom pak lituje nemocného a přeje mu plného
a rychlého uzdravení.

První návštěva takto vykonaná jistotně připraví cestu
návštěvě druhé, při kteréž bude možná říci mnoho věcí, ježto
by nebyly vhod za návštěvy první. Neopomene pak duchovní
nemocnému oznámiti tuto druhou návštěvu svou, nežli odchází,
aby tento jiočekával a ona nečinila na něho dojmu nemilého*).

Rozmlouvaje s nemocným o stavu jeho, netají jemu ne
bezpečenství, v němž postaven jest; ale také nemluví o něm
bez obalu a šetrnosti, neodpírá nemocnému naděje na pozdra
veni, ale raději ho těši, uváděje na mysl, že Bůh vice může
působiti, nežli my žádati; že mnohý těžce nemocnýzase ozdravěl
a mnohý zdravý umřel; že nikdo není zdráv tolik, aby umřiti
a nikdo zase tolik nemocen, aby se uzdraviti nemohl. Sám
Hospodin má život i smrt v rukou svých,on umrtvuje 1 obži
vuje; křesťan toliko říkej: Pane, staň se vůle tvá **).

Přecházeje ku věci samé, vykládá nemocnému, že mimo
tělesné prostředky k uzdravení jsou ještě jiní, kteréž duchovní
nazýváme; ano někdy bývají tito mnohem platnější než onino.
Takový jeden prostředek jest sv. zpověď a nábožné přijímání
velebné svátosti. Kajicná zpověď činí člověka přítelem božím
a protož i člověk očištěný a posvěcený pravým pokáním dů
věrněji může od Boha uzdravení žádati a doufati. Nad to zpověď
1 také již sama o sobě slouži k uzdravení člověka; s Bohem
Smířený má v těle i v duši více svobody a pokoje a protož
1 lékařství mohou jemu lépe prospivati a také prospivaji. —

+) Dubois l. c. pg. 328.
**) Chládek: Počátkové opatrnosti pastýřské díl IT. str. 100.
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Jest pravda nepochybná, že hřichové naši bývají příčina ne
moci; Kristus Pán skoro všecky nemocné, kteréž uzdravil, k na
pravení života napominal, aby se jim ještě horšího něco ne
stalo. A protož velmi dobře a moudře dělají, kdož, upadše
v nemoc nějakou, nejprve s Bohem se smiřují a svědomísvé
kajicnou zpovědí očišťuji; takto zajisté netoliko největší pře
kážku zdraví žádouciho, hřích totiž odklizejí, ale také tim se
ujišťuji, že k větší zásluze jim počteno bude, což koli v ne
moci své trpěti budou a což koli nábožných modliteb vykonají.
Čím déle odkládá nemocný s touto povinností křesťanskou, tím.
hůře slouží sám sobě. Nemůže zajisté zapuditi pomýšlení častěj
šiho, že by svátosti přijmouti slušelo; a nechce-li se vzmužiti,
aby bez odkladu tak učinil, vede sám s sebou ustavičný boj,
namáhaje se o důvody, že by toho snad přece vůbec aneb aspoň
nyni ještě třeba nebylo. Toto časté aneb ustavičné přemiítání
pak naplňuje roztržitostí a nepokojem, kterýž tělesnému zdraví
mnoho překáží, nemoc ještě pohoršuje. — Dále sluší mysli do
dávati nemocnému, aby se obtíží nijakých nebál; a protož při
slibuje duchovni, že mu zpověď usnadní a při ni pomocen bude
a že potom najisto shledá, kterak velikého potěšení duchovního
nabyl.

Zdá-li se pak nebezpečenství smrti za nepochybné, na
kloňuje duchovní nemocného také k zaopalřená posledními svá
fostmí, asi v tento smysl k němu hovoře: Jest přikázaní ne
toliko církevní, ale také boží, že kdož koli v nějakou těžší
nemoc upadl, dříve s Bohem se smířiti a svátostmi zaopatřiti
dáti povinen jest; ne však proto, jako by tomu, kdož se za
opatřiti dá, umřiti jistě bylo, — neboť při dobrém zdravi se
vynachází přemnoho lidí, jižto posledními svátostmi zaopatření
byli — ale jen pro tu příčinu, že v čas uemoci nejvice sluší
k Bohu se opravdově obrátiti a jeho svaté milosti se účastna
učiniti. Nad to víme dobře, že svátosti nejen duše posilňuji,
ale i těla, jakž dosvědčujesv. Jakub řka: „Modlitba viry uzdraví
nemocného a polehči jemu Pán“. (Jak. 5, 15.) Zkušenosť velmi
hojná učí, že mnozi nemocní, kterým lékařové již netušili
všecku naději o nich pouštějíce, přijavše svátosti nenadále okřáli
a jako patrným zázrakem ku zdraví předešlému se navraceti
počali. Neklame zajisté slovo cirkve boží, kteráž uči, že tyto
svátosti také ku zdraví tělesnému pomáhají, prospivá-li toto
ku spasení duše
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A pakli vůbec tělu i duši prospěšno jest nábožné přijetí
poslednich svátosti, bývá také užitek jejich mnohem větši,
přijimá-li je nemocný dosti záhy a dokud ještě při plném rozumu
jest; neboť tuto lze nemocnému, aby se k nim lépe připravil,
nežli se může státi, odkládá-li se až do poslední hodinky, když
člověk již na polo. smyslů zbaven jest. A potom táže se
nemocného laskavě, zdali by svátosti chtěl přijmouti a dodává,
že nemocný sám velikého potěšení nabude a ku vzdělání duchov
nimu poslouží domácím a sousedům. — Leckdy třeba bývá
vyvraceti některé námitky a předsudky, kteréž nemocného
zdržují, aby rady a napomenutí poslušen byl. Tak n. př. mnozí
se domnivají, že hned umrou, jakž ty svátosti přijmou, že zá
věti dělati, bosýma nohema po zemi šlapati nesmí atd. Bláhové
domněnky takové odbývá duchovní jenom krátce, jako pouhé
bájky, kterých ani s rozumem ani s věrou nelze srovnati; za
to však předkládá skutečné účinky svatého pomazání, vezdy
jeho účinek na umírnění a trpělivé snášení nemoci, na polehčení
a uzdravení hlasem pevným a jistým připominaje.

Žádá-li nemocný, aby se mu krátkého času popřálo ku
připravě, povoluje se mu, není-li se co báti, že nemoc velmi
brzy k nejhoršímu se obráti. Jinak předkládá duchovní správce
nemocnému blahé účinky svátosti, velikost nebezpečenství,
v kteréž se vydava, odkládaje s pokánímden ode dne *j. Mnoho
tu záleži na vyzkoumáníi pravě příčiny, pro kterou nemocný
odkládá. Neni-li člověk viry zbavený, zdráhá se obyčejně z jakés
lenivosti a bázně, kteráž odtud pochází, že si obtiže zpovědi za
velmi veliké představuje a na mysl sobě uvádí, kterak lidé
budou nemoc jeho za nebezpečnou pokládati; jiná příčina bývá
bezpečlivosťo budoucím uzdravení. — Kdo z lenivosti a bázně
odkládá, tomu domlouvá duchovní správce, že zpovidati se ni
koli neni věc tolik obtížná, jakž on bludně smýšli a že kněz
sam bude jemu tolik nápomocen, aby se vyzpovídal velmi snadno
a bez velikého namáhání. — Shledává-li se za příčinu odkladu
a zdráháni bezpečlivosť,představuje duchovní, že nikdo, ani
nejzdravejší člověk jist není, jak dlouho živ bude; že leckdy
malá nemoc bývá smrtelna; že mnozi se již oklamali, za to
majice, že ještě neumrou; že nenabytnou, nenahraditelnou škodu
vezme, opozdil-li by se a bez svátosti umřel, tyto ale že mu
1 nejmenší škody nespůsobi, ale k užitku velikémujistě budou,

*) Kaz. 4, 8. Přísl. 1, 23, Mich. 3, 4.
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třeba by z nemoci své zase povstal. Pakli nepřímé ukazování
na nebezpečenství nemoci neprospívá, třeba jest konečně pově
děti nemocnému, že se klame o stavu svém, že naděje na uzdra
vení jenom slabé a nejisté základy má.

Zdá-li se, že nemocný nemá důvěry aneb náklonnosti ku
knězi, kterýž jej na křesťanskou povinnosť jeho upominá, kněz
sám netoliko di, že sobě může nemocný požádati, koho by
chtěl, ale i nabízí se, že jménem nemocného sám požádá toho,
jehož by tento si přál.

Mnohay může velmi prospěšno býti, aby na mistě kněze
někdo z přatel aneb domácích ku přijetí svátosti nemocného
nakloňoval, jakož také třeba býva, aby kromě kněze ještě jini
lidé nemocnému domlouvali. —-Duchovní správce vynasnažuje
se, aby vhodné k tomuto dilu osoby seznal, je vybi'el a s nimi se
také domluvil, kterak by svoji úlohu opatrně a šetrně vykonali.

2. Nezřidka děje se, že domácí nebo přátelé nemocného
sami jsou příčina, proč kněz nebyl povolán, ano i že zabraňují
knězi přistup k nemocnému, sám-li jej navštíviti chce, aby jej
ku přijeti posledních svátosti vzbuzoval. Obyčejně takto jednají
z pošetilé bázně, že by se nemocný ulekl a stav jeho se po
horšil. Bázeň tato vede k odkladům, kterých následek bývá,
že kněz konečně přece povolaný nachází nemocného v posled
ních tazich, anebo již mrtvého.

Pakli příbuzní anebo přátelé nemocného se protivují ná
vštěvě pastýřově, náleži všech prostředků horlivosti užívati,
aby překonán byl odpor jejich.

Tak na př. hodilo by se říci jim, že nic tolik přirozená
věc není, jako aby pastýř navštěvoval ovce stáda svého, když
nemocny jsou; návštěva tato anl z daleka neučiní dojmu tolik
nepříznivého, jakž oni za to maji; duchovní sám velice opatrný
bude, aby se všeho vystřihal, co by nemocného ustrašiti mohlo,
a dá svoji návštěvě povahu obyčejné zdvořilosti; zkušenosť do
kazuje a lékařové sami uznávají, že přitomnosť kněze, nábožná
eho napomínání a duchovní prostředkové, jež podává, daleky

:jsou toho, aby nemocného zabily, jakž někdo říká, ale spíše
mu zjednávají pokoj a blahý stav, jehož výborní účinkové
mocně podporuji prostředky lékařské.

Domlouvání takové, děje-li se s přízvukem horlivostí a
s osvědčováním srdečného účastenství, často bude miti pro
spěšný účinek. Ale neprospivá-li, náleži dále jiti a ukázati,
mejprve mírně a potom rozhodně, že jde o spasení duše; že
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duchovní, jsa pastýř osady, bude odpovidati za tuto duši
před Bohem; že nemoc již nyní těžká může se každým oka
mžikem ještě vice pohoršiti a snad 1 tolik, až by duchovních
prostředků s prospěchem užiti již ani možno nebylo; že nijak
nesluší pro bláhové předsudky spůsobiti nemocnému a sobě
pozdní litosť.

Ano leckdy bude jako poslední úsilí horlivosti, nebáti se
říci domácím ještě odporujicím, že nemoc jest na neštěstí
mnohem těžší, nežli oni se domnívají; že lékař, mluvě ojistém
uzdravení, dělá naděje, jakých sám nemá; ze kněz, nežli krok
tento učinil, zvěděti chtěl od lékaře, co by soudil o stavu ne
mocného, a poněvadž mu známo jest, že lékař ničeho již ne
očekává od pomoci lidské, stojí pastýř tolik o to, aby se užilo
pomoci jinaké.

Bude také leckdy možnos nadějí prospěchu zarmouceným domácím,
kteří víru mají a jenom velmi bolestně odpírají pomoci duchovní, jejíž po
třebu sami uznávají, asi takto říci: Přichází mi velice za těžko, ubohé
duše opuštěné, takto mluviti vám. Kéž bych mobl navrátiti vám toho, jejž
ztratiti v nebezpečenství jste. Bohužel, to přesahuje síly moje; avšak
čeho učiniti nemohu pro tělo, mohu pro duši. Rozumějte dobře; nechá
te-li příbuzného svého umříti ve stavu hříšném, bude vás pokutovati
za to sama víra vaše; ano, předpovídám to, lkáti budete po celý svůj
život, vzpomínajíce, že jste obětovali duši a mimo sebe pustili věčnou
spásu jeho, abyste mu zachovali několik dní nebo hodin života. Cit
prostě lidský potlačuje nyní ve vás světlo víry; ale až ochladne cit
tento, až rozum a víra nyní zatemněné, opět se ukáží, nebudete míti
dosti slzí, abyste oplakávali chybu, které se dopouštíte, překážejíce mi
u vykonání jedné z mých nejsvětějších povinností.

Pakli rozliční prostředkové tito nepůsobí účinku prospěš
ného, nezbývá knězi leč odejiti; avšak ohlašuje zároveň, že
zase přijde pozeptat se na nemocného a zkusit poznovu, kterak
by mohl spasiti duši jeho. Nežli dojde čas této druhé návštěvy,
bude velmi prospěšno, aby se duchovní správce modlil a
k modlitbám vybizel nábožné duše, aby obětoval také mši
svatou a uložil sobě některé pokání vedle příkladu tolika
svatých, kteřiž dosáhli tímto způsobem obrácení hříšníků i nej“
vice zatvrzelých.

V těchto nesnadných okolnostech obzvláště prospívá, pakli
naléza kněz duše nábožné, ježto s nemocným mluví a jemu
nějakou službu prokazují; tyto nejsnáze nakloní nemocného,
aby sám za příchod kněze požádal.
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S 133. Svátostná pomoc nemocným.

O kom se s důvodem soudí, že by brzy smrtí sejiti mohl,
jako na př. v bitvách, při bouři mořské, při těžkých porodech,
při nebezpečných nemocech, — toho zpověď velice důležita
jest. Nebo? tato snad rozhoduje o celé věčnosti; chyb, kterých
by se tu kajicnik anebo kněz dopustil, obyčejně již nelze na
praviti; často třeba jest, aby zpověď lidi smrti blizkých na
pravila mnohé zpovědi neplatné a zjednala člověku milost boži
po čase dlouhém, za který se neplatně zpovidal aneb zpovídati
se nechtěl. Zpovidati nemocné v domech může každý kněz 1
bez vědomi faráře; zpovidal-li kněz při duchovní správě té
osady neustanovený, dej o tom faráři zprávu neb aspoň zůstav
u nemocného pisemné dosvědčení*).

1. Zpověď člověka smrti blizkého vztahuje se, pokud jenom
lze, na celý život anebo na dobu od platné generální zpovědi
uplynulou. Nedovoluje-li čas aneb nedopoušti slabost nemoc
ného, aby skládal obširnou generální zpověď, vždy přece, ač
nebrání-li okolnosti, velmi dobře jest, aby kněz k minulému
životu nemocného se ohlížel a zvláště zkoumal: a) zdali ne
mocný se po každé ze břichů svých náležitě zpovidal, někdy
hřích nějaký zamlčel, po každé pravou lítost měl, po každé
rozřešen byl, zda generální zpověď již někdy konal; bd)byl-li
za delší dobu živ ve hřišné přiležitosti, hřišných známostech,
v návyku nečistoty, opilství, zlořečení a t. p. a nesluší-li pro
tyto věci pochybovati o platnosti předešlých zpovědí jeho;
C)povinen-li jest k navrácení statku cizího, k náhradě za udě
Janou škodu na statku aneb na cti bližního, má-li křivou při
sahu na svědomí, žije-li v nepřátelsví; d) jest-li pokojný s ohle
dem na povinnosti stavu a povolání svého, má-li co důležitého
vyjeviti anebo nařiditi; e) může-li, pokud hřišnému člověku lze,
domnivati se, že by důvěrně předstoupil před soudnou stolici
boži a pevně-li stoji na tom, že jako katolický křesťan živ
býti a umřiti chce**).

2. Pokud možná připrav se nemocný ku zpovědi náležitě;
a nechať již mohl anebo nemohl se připraviti, budiž jemu kněz
Jaskavěa svědomitě ku pomoci, aby všecko naplnil, čeho ku plat
nému a hodnému přijetí svátosti pokání třeba. A protož

+) Conc. Prov. Prag. Tit. IV. cp. 7. str. 142.
**) Amberger, Pastoraltheologie, sv. 3. str. 770.
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modli se s nemocným za osvicení a přispění Ducha svatého,
pomáhej ve zpytování svědomí a hříchů vyznávání otázkami
a připominkami.

9. Aby zpověď nemocného byla úplná, jest ovšem žá
doucno, ale nikoli věc nejdůležitější. A protož jest-li nemoc
těžka, nesluši přidržovati nemocného k velmi podrobnému zpy
továni svědomí, ani otazovati se ho na počet a okolnosti tolik
určitě, jako lidi zdravých; otázky kladou se tak, aby nemocný
bez dlonhého přemýšlení snadně odpovidati mohl, ano i tak,
aby jenom přisvěděiti aneb pouhým záporem odpověděti mohl.
Kněz sám také nemluví mnoho, ale vždy srozumitelně, zdlouha,
srdečně, hlasem mirným a s přestávkami. Leckdy třeba bývá
přerušiti zpověď na chvili, buďto aby nemocný rozvážiti mohl,
co mu zpovědnik řekl, anebo sobě odpočinul.

Jest-h se co báti, če by nemocný pozbyl sebevědomí, nežli
by se úplně vyzpovídal, spokojuje se kněz vyznáním některého,
třeba i jenom jednoho hříchu a přimlouvá nemocnému, aby
ostatní své hřichy do této zpovědi zavřel a spolu ten úmysl
činil, že se později vyzpovidá úvlně, bude-li možná. Takto děje
se též při nemocných, od kterých nemohou lékaři neb ošetřovatelé
na jistou chvíli odejíti; nacházejí-li se v nebezpečenství smrti mnozí
najednou, aniž by se mohli zpovidati, jako před bitvou; me
rozumá-li kněz řečinemocného; ano v těchto připadech postačuje,
vyzpává-li se nemocný jen vůbec za hřišného*).

4. Aby měl nemocný pravého ducha kajicného. pravou
disposici, na tom všecko záleží, a protož 1 k této nejvice smě
řuje snaha zpovědnikova; již za zpovědi samé, když se byl
nemocný ze hříchů některých vyznal, probuzuje v něm zpo
vědnik dokonalou litosť, lásku, pokoru a odevzdanosť do vůle
boži, a potom zase dále pokračuje ve zpověai. Když tato jest
dokonána, předkládá pohnutky lítosti nadpřirozené i dokonalé
a vzbuzuje s nemocným srdečné osvědčování (actus) víry, na
děje a lásky, lítosti, úmyslu a odevzdanosti; k těmto pak
osvědčováním buďto předčítá formuláře aneb obyčejné v nich
myšlénky a city pronáší volnými slovy ze srdce, dle chápavosti
a mravného stavu jednotlivých nemocných

Jest-li nemocný ještě při zdravých smyslech, poučuje ho
zpovědník podobně jako kajicniíky zdravé, jmenovitě pak 0 po

*) S. Alphon. mor. 1. 6. n. 484. 485. Praxis conf. n. 106.
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vinnostech a závazcích, ježto mu nastaly ze hříchů jeho*). K po
učení tomuto se druži také přidržování nemocného, aby takovým
závazkům bez odkladu dosti učinil, jakž může**).

5. Těžce nemocným neukládá se pokání veliké, ani když
mnobými a těžkými hříchy vinni jsou. Shledána-li však po
třeba pokání většího, oznamuje se nemocnému, co za své hříchy
vykonati povinen bude, pakli se opět pozdraví. Čím slabší jest
nemocný a čim větší bolesti snáší. tím skrovnější pokání ukládá
jemu zpovědník, ano leckdy sám vykonává je spolu s ním, nežli
mu rozřešení uděluje. Tak bývá pokání těžce nemocných: bíti se
v prsy, vzývati (aspoň v duchu) nejsvětější jména, polibením
kříže uctiti rány Kristovy, několika slovy osvědčiti víru, na
ději, lásku atd. Vedle takového hned vykonaného pokání může
se nemocnému, dopoušti-li stav jeho, uložiti pokání, kteréž po
odchodu kněze vykoná; za takové ustanovují se zvláště mo
dlitby, na kteréž odpustkové vydáni jsou. Můohdy prospívá
miti nemocného k tomu, aby skrze jiné dal konati za sebe mo
dlitby, oběti, almužny aneb jiné skutky dobré.

6. O svátostném rozřešováni nemocných mají platnosť tytéž
zásady a pravidla, kterými se řídí zpovědník vůbec ***). Výjimka
jenom jest, že v nebezpečenství smrti přestává všeliké obmezení
právomoci, tak že každý zpovědník rozřešovati může ze hříchů
jakkoli a komu koli vyhražených. Jest-li nemocný v censuřevy
hražené, může jej z ni ovšem také každý zpovědník rozřešiti,
avšak jen s tou výminkou, že nemocný, když by ozdravěl, vyš
šimu sepředstaví, aby dostiučinil dle uložení jeho; dle praxe
nyní zobecnělé postačuje však, aby zpovědník jménem ozdra
vělého nemocného žádal na vyšším mistě za ustanovení a ozpná
mení těch věci, kteréž by tento měl vykonati, aby dosti učinil.

II. SVaté přijímání nemocných.

Toto jest dvojí: a) přijímání nemocných v nebezpečenství
smrti nepostavených, ježto se děje buďto z povinnosti v čas
velikonoční aneb kromě toho času z pobožnosti; b) přijímání
způsobem posily na cestu (in forma viatici). K pojmu o sv.
přijímání způsobem posily náleží podstatně, že se ho v nebez

+) Srovn. str. 3106.
++) Některé případy zvláštní viz níže ve článku 2.

***) Viz str. 338.
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pečenství smrti uděluje, že pro ně zvláštní forma předepsána
jest a že přijímající není zákonem o lačnosti vázán, jako vá
záni jsou nemocní, kteří se nenacházejí v nebezpečenství.

Kromě obscných milosti, kterých docházejí pravověrní
křesťané, kdy koli hodně požívají těla Kristova, působí nábožné
a hodné přijímání způsobem posily v duši nemocného radostnou,
naději a důvěrné odevzdání do. vůle boží. Ten zajisté, o němžto
věří křesťan, že slavně zvítězil nade smrtí a ďáblem, přichází
k němu a chce zůstati u něho, aby se dělil s nim o jeho utr
pení a bolesť, aby jej sílil a těšil, aby s nim bojoval poslední
boj a byl jemu za štit mocný proti nepříteli zlovolnému jej
chráně, dokud by šťastně neunikl všech jeho úskoků a nástrah;
ten, o němžto jej víra vyučila, že smrti svou všecky vykoupil,
o němžto věři, že v krátké snad již době bude soudcem jeho,
poněvadž Otec nikoho nesoudi, ale všecken soud Synu odevzdal,
— přicházi k němu v pokorné spůsobě chleba, dává se jemu
poživati, aby s nim jedno byl, chce při něm zůstati, před soudnou.
stolici svou sám jej dovésti, aby mu oznámil výrok milosti,
odplatu života věčného za to, že setrval až do konce. Pakli se
nemocný skutečně kaje ze hříchů svých, u víře čisté, naději
pevné a lásce dokonalé po nejvěrnějším přiteli a milostivém.
Spasiteli svém touží, jej v hluboké pokoře, s nábožnosti a ra
dosti přijímá, jemu se klaní, jej sobě zachovati nade všecko
žádá i dbá: nemůže jinak býti, nežli že nebeský pokrm tento
podává křesťanskému trpiteli útěchy a pomoci, které ničím
jiným nahraditi nelze a pro kterou, poživaje ji v srdol svém,
za blahoslaveného se pokládá, že jest údem té cirkve, kromě
kteréž nikde Krista neni a nikde takové posily na sklonku
života. — Poněvadž pak blahodějné toto působení velebné svá
tosti na přípravě nemocného záleži, vysvítá odtud, kterak dů
ležito jest, aby duchovní správce při návštěvách předchozich
to smýšlení a ty nábožné city v nemocném budil, bez kterých.
by těchto účinků dojiti nemohl.

Přijimati velebnou svátost způsobem posily na cestu po
vinen jest každý věřící, když najisto anebo s důvodem do
brým souditi lze, že v nebezpečenství smrti se nachází*).
Podávati nemocným jest právo i povinnost řádné duchovní
správy; jiní kněží, kromě veliké potřeby, jen s vědomím a do
volením faráře mohou k nemocným velebnou svátost nésti**),

+) Viz str. 133.
**) Cone. Prag. Tit. IV. c. 6. str, 138.
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V jedné a téže těžké nemoci může člověk i vicekráte
přijmouti způsobem posily, a duchovní správce netoliko jest
povinen vyhověti žádajícím, ale i vzbuzovati nemocné, aby
častěji svátost přijali. Jak často by se to diti mohlo, rozhodují
okolnosti osob! a místa, nejvice paz tu rozhoduje nábožnosť
nemocného a jak často přijímal za zdraví svého“). — Výjimka,
že těžce nemocný není zákonem o lačnosti vázán, jednostejně
plati, nechať jenom jednou přijímá nebo vicekráte.

Kdo by ráno při dobrém zdraví se účastnil stolu Páně
a téhož dne by v nebezpečnou nemoc upadl, může ještě přijímati
způsobem posily, ale povinnost zákona neváže ho. — Kdo
z pobožnosti byl u sv. přijímání a za některý den potom upadl
v nebezpečenství smrti, může ale není povinen, přijimatl zase,
pakli těžká nemoc jest jenom dalši postup churavosti, kterou
člověk již tehdy trpěl; byl by však povinen, když by v čas
nedávného přijímání ještě plného zdravi byl požíval**).

3. Vedle předpisurituálu (de communione infirmorum) náleží
pečlivě toho se vystřihati, aby velebná svátost nebyla na po
horšení lidu nošena k nehodným, jakož jsou: veřejní lichváři,
souložníci, vůbec povědomí zločinci, jménem vyobcovaní, leč
by se prve byli kajicnou zpovědí očistili a za veřejné pohoršení
dle práva dosti učinili.

Duchovní správce povinen jest nemocného u přípravě duše
podporovati, vzbuzovati s ním osvědčování víry, naděje, lásky,
touhy, pokory atd. Jako při zpovědi tak i tuto slouží mu sice
za voditko obsah obyčejných formuli, avšak pronáší jej krátce,
vroucně a jakž by nemocnému nejlépe se hodilo dle schopnosti
a duchovního stavu jeho. — Podává li se nemocnému knězi,
sluší, aby tento, pokud možná, oděn byl rochetou a štolou.
Ritus při podávání těžce nemocným jen málo se liší od ritu
obecného. Po Confiteor řiká se Misereatur a Indulgentiam v čísle
jednotném, leč by se posluhovalo dvěma neb několika nemocným
zároveň. Forma, kterou se podávání samo provází, jest: „Aceipe,
frater (soror), viaticum corporis Domini nostri Jesu Christi, gui te
custodiat ab hoste maligno et perducat ad vitam aeternam.
Amen.“

Není-h nemocný tělesně schopen svatou hostů polknout
anebo v žaludku podržeti, poněvadž ustavičně dáví, krev háže,

*) S. Alphon. ©. n. 284.
**) 9. Alphon. L. c. dub. 2. J.
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kašle aneb jeho žaludek rychle zase vraci, co byl koli přijal:
odkládá se přijímání, až by naděje byla, že nemoc uleví. Měl-li
potom nemocný již za některou hodinu pokoj od těchto výjevů
nemoci, pokládá se, že prudkosť jeji tolik ulevila, aby se mu
podati mohlo bez nebezpečenství, že by svátosť byla zneuctěna.
Pochybuje-li kněz, pminulo-li nebezpečenství skutečně, může
nemocnému na zkoušku podati něco vody aneb hostii neposvě
cenou, anebo částečku obyčejného chleba; podržel-li tyto věci
v žaludku, podává se mu potom sv. hostie. — Zvrátil-li ne
mocný sv. hostii a tuto ještě rozeznati lze, dává ji kněz do
čisté nadoby s vodou nebo s vinem a chová na mistě slušném,
až by se rozplynula; potom vylévá nádobu do sakraria. Podobně
by se učinilo, když by nemocný umřel, maje hostii ještě
v ústech. Nelze-li již rozeznati sv. spůsoby, spaluje se vše a
popel se uvrhuje do sakraria *).

Nemohl-li by nemocný polknouti hostie, podává se mu
na lžíci vody; toho při bolestech v krku třeba bývá a při ne
mocných ústa velice vypráhlá majících. Běsnosti trpicim nej
lépe jest podati po lžíci s kouskem čerstvého másla. Žádnému
nemocnému, ani knězi, nesmi se podávati ve spůsobě vina.

Poznámka. Kterak by se zachovati bylo duchovnímu, když nemocný
smyslů zbaven jest, o tom viz nížeji ve čl. 2.

III. Svátost posledního pomazáni a generální
absoluce.

1. Na křtu sv. umirá člověk duchovně hřichu, vchází du
chovním způsobem ve smrt Kristovu, pochovává se duchovně
s Kristem, aby se z vody a Ducha sv. znova zrodil, ku sva
tosti a spravedlnosti života povstal**). Smrti tělesnou dokonává
se připodobnění a připojení věrných ke smrti Kristově; vy
znavač Kristův s Mistrem a Pánem svým skutečně umírá a
se pochovává, aby podle těla i podle ducha uveden byl do ži
vota nového, nesmrtelného. Vykročení ze světa jest nový křest,
jest pokřtění skrze smrt, aby člověk vešel do cirkve oslavené,
jako křtem vody vešel do cirkve bojovné. Na tento křest při
pravuje se věrný křesťan po celý svůj život, všecken čas ve

+) Totéž děje se, když by se podobná nehoda stala knězi po přijímání
za mše svaté aneb vůbec některému komunikantu v chrámě.

**) Rím. 6, 3. 4.



672

zdejšího putování jeho jest katechumenát, příprava ku vstou
pení do cirkve oslavené, podobně jako dospělým křtěncům jest.
katechumenát přípravou ku vstoupení do cirkve bojovné.

Podstata veškeré přípravy ku vstoupení do cirkve oslavené
jest boj a pokání. V člověku pokřtěném zajisté žije žádostivost
pádem prvých rodičů zaviněná; zůstává v něm, ne že by jemu
za vinu aneb trest počtena byla, ale zůstává za přiležitosť a
podnět k boji, poněvadž Bůh svatý a spravedlivý chce, aby
člověk namáháním a utrpením dobýval té spásy, kterou ve
svých prarodičích pro žádostivosť lehkomyslně z rukou pustil,
V životě bojovném a kajicném podpírá jej Spasitel svátostmi1,
obzvláště biřmováním, svátosti těla svého a krve svoji, svátosti
pokání. Svátost pokání opět pozdvihuje ho, když v boji klesl
uzdravuje ho, když poraněn byl, uvádí ho mezi živé údy cirkve
bojovné opět, když byl podle duše umřel, smazává hřichy jeho,
tresty a zlé následky opětovaným hřešením v jeho duši po
vstalé, činí jej zase schopna, aby po nabytém ospravedlnění
dále boj veda „proti žádostivosti a skutky kajicné na dostiuči
nění konaje, nových sobě zásluh dobýval, zásluh utrpení Kri
stova a smrti jeho se účastnil a někdejšího účastenství v osla
vení Kristovu se hodna činil.

Boj a pokání člověka teprve smrti tělesnou se zavírají;
v posledních dobách života jest křesťanu přemoci poslední útoky
žádostivosti a zlého nepřítele, dokonati kajicné skutky nejvice
záslužným skutkem na dostiučinění, — ochotným podstoupením
smrti. Smrti dokonává se život 1pokání člověka; smrť pravého
křesťana jest poslední zápas v boji se žádostivosti a zlým ne
přítelem, jest poslední anejvyšší kající skutek na dostiučinění.

A protož jako třeba bylo po všecken čas jeho života.
v boji a pokání podpírati a očišťovati člověka svátostmi, k no
vému boji a k záslužným skutkům na dostiučinění konaným
jej schopna činiti: tak podobně nezbytná potřeba byla, ustano
viti svátosť, která by člověka dokonale očistila a jemu pomá
hala boj a pokání šťastně dokonati, nejvýše záslužný skutek
na dostiučinění, totiž posiušné a ochotné položení života pod“
stoupiti a šťastně provésti. Sváťosťtato jest poslední pomazání,
jehož účinkové zcela přiměřeni jsou potřebám člověka umí
rajícího. s ohledem na jeho přestoupení do církve oslavené, po
dobně jako účinkové křtu, biřmování, svátosti oltářní a pokání
zcela přiměřeni jsou potřebám člověka s ohledem na jeho vstou
pení do církve bojovné a na křesťanský úkol, jejž za dobu ži
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vota svého řešiti jest povinen. Jsou pak potřeby člověka ma
jicího vstoupiti do cirkve oslavené: a) nacházeti se v milosti
boži a protož očištěnu býti ode všeho hřichu, následků 1ostatků
jeho, časných trestů totiž, náklonnosti ke zlému, slabosti vůle,
přichylnosti ku statkům a radostem vezdejším ; d) působný lék
nadpřirozený, kterýž by pomoci a úlevy poskytoval v tělesné
a zvláště v duchovní nesnázi, ježto v tělesných bolestech, ve
strachu smrti a v bázníi spravedlivého soudu záleží a ducha
ve zmatek uvádí; c) pomoc proti útokům žádostivosti a zlého
nepřitele, dosahujícím nejvyššího stupně na sklonku života;
d) pomoc k dokonání nejvyššího a nejvice záslužného skutku
na dostiučiněni, jenž jest ochotné a poslušné navrácení života,
dobrovolné zemření s Kristem.

Vedle potřeb těchto skutečně jsou též účinkové svátosti
posledniho pomazání: svátost tato rozmáhá posvěcujicí milosť,
odpouští a shlazuje hříchy, jejich následky a ostatky, dává
trpělivost, rozmáhá důvěru v zásluhy Kristovy, posiluje k po
slednímu boji rozhodnému a k nejvyššímu dostiučinění, kterýmž
také nejhojnějšího účastenství v zásluhách Kristových sobě
dobývá věrný“). Protož i dobře dí sněm tridentský, že tato
svátosů dokonává nejen pokáni, ale také veškeren život křesťan
ský: Sacramentum extremae unctionis est non modo poeniten
tlae, sed et totius christianae vitae consummativum **).

2. Jen kdo jest hoden a schopen, dosahuje vzácných darů
této svátosti. Podstatné stránky hodnosti a schopnosti vyplý
vají z podstaty a účelu svátosti vůbec a svátosti posledniho
pomazání zvláště.

Schopen ku přijetí této svátosti jest katolický křesťan,
pakli již k učívání rozumu dospěl a pro nemoc anebo sešlost
věkem v nebezpečenství smrti se nachází. Posouzení nebezpeč
nosti jest v duchovní praxi věc dosti důležitá, dilem proto, že
nesluší s udělováním svátosti této snad až na chvili posledni
čekati, dilem 1 proto, aby se jí neudělovalo nadarmo. Kdykoli
s důvodem podle jiných zkušeností nebo podle výpovědi léka
řovy souditi lze, že nemocný se nachází v nebezpečenství smrti,
třeba nebylo ještě velmi blízké ***) považuje se nemocný za
schopného přijimatele.e Mnohdy však třeba jest výpovědi ne

*) Cone. Trid. Sess. XIV. de extr. Unct. cp. 2. a can. 2.
**) Sess. XIV. De extr. Unct. in Proém.

++) S. Alphon. 6. n. 712.
Skočdopole, PastorálkaII. 43



614

mocného se říditi; stává se zajisté u nemocných anebo věkem
sešlých. že svoji smrť blízkou znamenají a sv. pomazání snažně
žádají, ačkoli jiní lidé nižádných známek blízké smrti nepozo
rují. Na takové snažné žádosti třeba jest ohled míti, i když
by sám lékař ujišťoval, že se ničeho báti není.

Nesluší udělovati posledního pomazání a) těm, kdož posa
váde k užívání rozumu medospěli, jakož jsou ditky útlé, blbí a
šílení (na duchu pomatení) od svého dětinstvi; kdo však po
zbyli rozumu až v takovém věku, když užívání jeho již měli,
těm může se posledního pomazání udělovati, poněvadž k této
svátosti postačuje u přijimatele zámysl pokládaný (intentio
interpretativa)*). 5) Těm, kdož sice v nebezpečenství smrti jsou
nebo jistě o blízké smrti vědí, ale nemocní mejsou, jako vojinové
před bitvou, zločinci hrdla odsouzeni, ženy těhotné, nezname
mají-li bolesti neobyčejných. Mezi těmi, kteří se podrobují ne
bezpečné operaci, sluší rozeznávati; koná-li se operace pouze,
aby částečná vada nějaká odklizena byla nebo nějaká netvár
nosť (deformita), nelze člověka pokládati za nemocného a protož
1 nelze posluhovati mu sv. pomazáním, leč by po vykonané
operaci nebo za jejiho trvání nastalo nebezpečenství. Koná-li
se však operace pro vyléčení neduhu těžkého, může se a často
1 náleži svátosti této uděliti před operaci, protože za těchto
okolnosti nabývá nemoc povahy nebezpečné. Nechce-li se ne
mocný podrobiti nebezpečné operaci, poněvadž v jeji zdar ne
doufá nebo se bolesti jejich velice bojí: nesluší knězi, aby od
por jeho důvody náboženskými přemáhal a takto svědomí jeho
v neklid uváděl **).

V téže nemoci a v témže nebezpečenství smrti může člověk
přijmouti poslední pomazání platně jenom jednou. Není-li ne
moc dlouha a povolila po přijatém pomazání tolik, že nebez
pečenstvi mohlo se pokládati za přešlé, může se této svátosti
znova udělovati, když by nové nebezpečenství nastalo (nemoc
návratná, morbus recidivus) ***).— V nemocech dlouho trvalých,
jako bývají souchotiny, vodnatelnosť, může nemocný dojíti sv.
pomazání, když nemoc dosáhla stupně nebezpečného; zmírnila-li
se nemoc tolik, že blízké nebezpečenství pominulo, může v téže

*) Rit. Rom. de extr. unet.
**) O kraniotomii vyhlásila C. s. Off. 28. května 1884 a 19. srpna 1889:

„In scholis catholicis tuto doceri non potest licitam esse craniotomiam.“
*eF) Cone. Trid. sess. XIV. cp. 3. de extr. unct.
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nemoci znova přijmouti sv. pomazání, pakli za nějaký čas
(aspoň za týden) opět nastalo nebezpečenství touže nemoci. —
Za ředidlo může tu sloužiti duchovnímu správci instrukce Be
nedikta XIV. (de Synod. dioec), kteráž dokládá, že v příčině
této nesluší býti úzkostný; pochybuje-li kněz, zdali se změnil
stav nemoci, zdali nebezpečenství ještě totéž jest anebo nové,
budiž opětována svátosť, protože toto se lépe se starým oby
čejem cirkevním srovnává, nemocnému pak novou pomoc a
úlevu zjednává. Ovšem i tuto třeba jest dostatečného důvodu
k domněnce o minulém již prvním nebezpečenství, v kterém
nemocný byl pomazán“).

Za hodného se pokládá nemocný, a: jest-li v obcování
s katolickou cirkvi, b) nachází-li se v posvěcujicí milosti. Protož
1 náleži, aby se přijimatel svátosti této prve zpovidal, a mož
no-li, též velebnou svátosť přijal; nemůže-li se zpovidati, vzbudiž
dokonalou lítost. Kdo by dokonalé lítosti neměl, ale s aobrým
svědomim (bona fide) se domnívá, že upřímně lituje, byl by
ku přijeti svátosti také dostatečně disponován **). Náležitá dis
posice ku přijetí sv. pomazání záleží nad to ještě v pobožná
mysli vůbec a plném odevzdání se do vůle boží. A protož
i nemocný a domácí jeho i duchovní správce povinni jsou
dbáti nejen, aby se posledního pomazání udělovalo záhy, dokud
nemocný při rozumu jest, ale také, aby nábožné smýšlení vzbu
zeno a oživeno bylo.

Kdo jistě nehodmí jsou, těm jest tuto svátost odepřiti, a
tedy a) veřejně vyobcovaným, dokud by nebyli z censury roz
Ťešeni, b) zřejmě nekajicným, t. j. takovým, o nichžto vůbec po
vědomo jest, že ve hříších těžkých živi byli, ale povědomo
není, že známku lítosti ukázali nebo se polepšili.

Stran udělení neb odepření této svátosti plati za obecné
pravidlo: Kdo za schopna i hodna se pokládá, aby mu v ne
bezpečenství smrti uděleno bylo rozřešení prostě nebo s pod
minkou: tomu také posledního pomazání se uděluje. Komu roz
řešent dáno s podmínkou „si dignus es“, tomu se uděluje po
sledního pomazání bez podminky, prostě. Nemá-li zajisté takový
aspoň lítosti nedokonalé (attritio), bylo by udělování neplatno,
když by se dálo s podmínkou; uděluje-li se však prostě, bude
působiti později „obice sublato“, t. j. dojde-li nemocný k do

+) 9. Alphon. 6. n. 715.
++) S. Alphon. n. 716.



670

statečné litosti*“). Dává-li se však ditěti pro pochybnost o do
statečném rozumu rozřešení s podmínkou „sicapax es“, uděluje
se poslední pomazání s touže podmínkou; tu zajisté neplatí
výše položený důvod, poněvadž ditě nemocné, skutečně-li ještě
rozumu nedošlo, ani po sv. pomazání schopno nebude litosti.

3. Udělovati posledního pomazání jest právo farské, a
protož 1 každý kněz, nepřidělený k duchovní správě osady,
potřebuje svolení farařova, vyjimaje ovšem případy neodkladné.
Kněži v nemocnicich ustanoveni za duchovní správce nepotře
bují svolení farářova, majíce jurisdikci řádnou. Členům duchov
nich řádů a ostatním příslušníkům konventu, kteří nenáležejí pod
jurisdikci farskou, může této svátosti udělovati představený
konventu sám anebo skrze jiného kněze, poněvadž má nad
jeho členy a přislnšniky pravomoc na způsob farské (jurisdictio
guasi-parochialis).

Riťus, kterým se uděluje posledního pomazání, předepsán
jest rituálem římským. Diecésní rituálové mohou kromě ritu
obecného předpisovati ještě jiné modlitby neb obřady; kde
tomu tak, povinen jest kněz i tyto zvláštnosti zachovávati.
V církevní provincii české nic není předepsáno kromě ritu
obecného.

Po přípravných obřadech a modlitbách počíná se vlastní
udělování svatosti vzkládáním ruky na nemocného za modlitby:
In nomine Patris atd.; nežli ruku na nemocného vzkládá, dělá
křiž nad nim třikráte.

Vykonav tuto modlitbu a přítomných povzbudiv, aby se
modlili, béře sv. olej do ruky levé, smáčí v něm palec pravé
ruky a maže nejprv oči, pak uši, nos, ústa, ruce a konečně
nohy. Každě pomazání děje se ve způsobě kříže a zároveň
řiká se forma: Per tstam samctam umetionem atd. Po každém
jednotlivém pomazání otirá pomazané misto čerstvým chomáčkem
bavlny (aneb něčeho podobného); ku každému jednotlivému
pomazání smáčí znova palec.

Za jednotlivé pomazání počíta se pomazání na jednotli
vých smyslech, a tedy pomazání obou oči, obou uši atd. Oč
maží se na vičkách, uši na lalůčkách, »0s na svrchu v ten
způsob, aby prve na konci jeho čára rovná, potom pak po
pravé a levé straně čára příčná se táhla; úsla zavřená maží

*) Srovn. O svátosti posl. pomazání v Časop. katol. duchovenstva roku
1866 str. 4260.— Schwetz Theol. dogm. 8. 22. ad fin.
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se tak, aby oba rtové dotknuti byli, ačkoli postačuje pomazání
rtu jednoho, nemůže-li nemocný zavřiti úst; vzteklinou a rakem
nemocní nemaží se na rtech, ale na jiném mistě blízkém. Ruce
laiků maží se na dlani, ruce kněži na svrchu, nohy na chodidle
anebo také na nártu, dle obyčeje krajin jednotlivých, a nelze-li
ani zde ani onde, maže se na mistě, kdež nejsnáze možno *). Při
kterém smyslu dvoji nástroj jest, maže se dříve pravý; nemůže-li
se nemocný obrátiti, postačuje pomazání pravého neb levého,
jakož také lze otirati pomazané ucho jedno, dokud ještě druhé
pomazáno nebylo, když by nemocný nemohl se jinak obrátiti,
nežli že by se svatý olej otřel o podušky. — Scházi-li nemoc
nému někteří údové, maže se misto nejbližší, na př. rámě misto
ruky; scházi-li jedna ruka, jedna noha, postačuje pomazáníjedno.
Pomazánišestero děje sevždy, třeba by nemocný byl nikdy neměl
uživání některého smyslu; neboť ačkoli nemohl hřešiti skutkem,
mohl myšlénkami a žádostmi k tomu smyslu se táhnoucími. —
Mazání beder (lumbi, renes) opomíjí se vůbec, mazání nohou může
se opominouti, když by obnaženy býti nemohlý anebo by sluš
nost velela, na př u ženských osob ku porodu pracujicich,
anebo že by mazati možná nebylo, leč tuze vysoko.

Bylo-li by nebezpečenství tolik veliké, že by smrťnemocného
za možnou se pokládala před dokonánim šestera pomazání,
vykonalo by se jenom jediné a toto na čele (nebylo-li by
možná, tedy na některém smyslu); forma zni v tomto připadě:
Per istam misericordiam indulgeat tibi Dominus, guid
guid deliguisti per sensus: visum, auditum, odoratum, gustum
et locutionem, tactum et gressum. Amen. Byl-li by nemocný
potom ještě živ, opětovalo by se pomazání způsobem obyčejným,
ale s podmínkou: „st nondum valide unctus es“ **).

Kromě toho se uděluje sv. pomazání s podmínkou: a) po
chybuje-li se, zdaž nemocný ještě živ jest (si vivis); bd)po
chybuje-li se, zda schopen jest (si capax es) a tedy ditkám,
o kterých se pochybuje, mají-li již užívání ruzumu; c) když by
kněz byl omylem při prvém udělování svátosti užíval oleje ji
ného, nežli oleje nemocných, jakož také, když by v nejvyšší
potřebě byl měl jenom olej katechumenů anebo křižmo ***).

*) S. R. C. 27. Aug. 1836.
**) Bened. XIV. de syn. dioec. I. 7. c. 18.

***) 9. Alphons. 6. n. 75. 8. dub. 2.
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Umřel-li by nemocný prve, nežli sv. pomazání dokonáno
jest, nepokračuje kněz dále“).

Po vykonaném pomazání otirá si kněz prsty chlebem
aneb soli a omývá je; potom koná tři modlitby v rituálu po
ložené; nacházeji-li se nad to v rituálu diecésním ještě jiné,
ponechány jsou knězi na vůli. Na konec dává nemocnému křiž
polibiti a kropí jej svěcenou vodou.

4. Generální absoluce umárajících aneb apoštolské požehnání
v dobu smrti (Benedictio apostolica in articulo mortis) jest po
žehnání od papeže anebo jeho jménem od kněží splnomocněných
lidem na smrť nemocným udělované a s plnomocnými odpustky
spojené **).

Udělovati požehnání toho nemocným smrti blízkým měli
papežové obyčej od časů dávných; od 16. stoleti vzmáhala se
praxe, že biskupové sobě. vyžadovali plnomocenství od papeže,
aby požehnání toho udělovati mohli stýmiž účinky, s kterými
ho papež uděluje. Subdelegování této plné moci bylo velmi
obmezeno, až teprve Benedikt XIV. ustanovil bullou „Pla
Mater“ od 5. dubna 1747, že každý biskup, který by toho
žádal, může nabyti plné moci k požehnání tomu na celý čas
úřadování svého a že ji dále přenášeti může, na které by
koli světské aneb řeholní kněze chtěl. Podle nynější kázně do
stava každý biskup toto plnomocenství hned při nastupování
svého úřadu a vyhlašuje také, na které kněze moc tuto pře
náši. V našich vlastech udělují biskupové plnomocenství toho
beze zvláštní žádosti všem, kdož maji řádnou aneb delegovanou
jurisdikci zpovědnickou.

Apoštolského požehnání s odpustky udělovati lze a náleži
všem v nebezpečenství smrti postaveným nemocným, kterým
se rozřešení svátostného uděliti může. I na smrť odsouzení
mohou je přijmouti, jsou-li kajicni.

Aby generální absoluce platně uděleno bylo, náleží knězi
zachovávati všecken předepsaný ritus; nemocný pak může do
slol odpustků, má-li zámysl (aspoň pokládaný) získati odpustky,
ve stavu milosti se nacházi (a tedy rozřešení svátostného platně

*) Rit. Rom.
++) Svátostné rozřešení z pokut církevních a hříchů (absolutio a censuris

et peccatis) nazývá se generální absoluce, uděluje-li se jí pro důležité příčiny
několika neb mnoha lidem najednou, jako na př. vojákům před bitvou, něko
lika tonoucím aneb jinak v nejvyšším nebezpečenství postaveným a zpovídati
se nemohoucím.
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nabyl), jméno Ježiš ústy nebo srdcem nábožně vzývá, litosť a
lásku vzbuzuje 1 pevný úmysl, nesnáze a bolesti své ochotně
a na pokání za minulý život trpěti, smrť pak poslušně z rukou
božich přijmouti*). Všecky tyto nemocnému položené výminky
zavazují, jenom pokud je vyplniti lze; jediné zámysl a stav
milosti jsou podmínka nezbytná, aby nemocný došel odpustků.

Generální absoluce smí se udělovati za jedné (byťi dlouhé)
nemoci jenom jednou; nemocný může skrze ninabyti odpustků
jenom jednou, při umirání samém; ozdravi-li opěť, zůstavá ge
nerální absoluce pro tentokrát nepůsobna *“).

Neuděluje-li se generální absoluce ihned po svátosti po
sledniho pomazání, náleži k celému ritu pozdravení: Pax huic
domu a kropení svěcenou vodou; jinak počíná se nápovědí:
Adjutorium nostrum, ačkoli vykladatelé rubrik za to maji, že
lépe jest řikati a konati všecko, jakž ritus požehnání toho
předpisuje. Jest-li se co báti, že by nemocný umřel, prve nežli
by celý ritus vykonán byl, počiná se ihned slový: Dominus
noster J. Chr. Filtus Dei vivi, ano při nebezpečenství smrti
velmi blizké přestati lze na slovech poslednich: Ego facultate
mn ad apostolica sede atd.

$ 134. Celotný řád a postup při zaopatřování nemocných

1. Byl-li duchovní správce povolán k zaopatření nemoc
něho, tu nejprve prospívá otazovati se na některé okolnosti,
nejsou-li mu již odjinud a jmenovitě z předešlých návštěv
povědomy, jako: na obydlí nemocného, jest-li tento při smy
slech, jakého způsobu jest nemoc jeho, sám-li žádal svátosti a
t. p. Lecky nelze očekávati žádoucích zpráv od posla, na ně
které věci ani by nmeslušelotázati se ho, jako n. př. na mi
nulý život nemocného, na jeho plnění veřejných povinnosti
křesťanských a t. p.; a proto když opatrný duchovní správce
pokládá za věc potřebnou neb užitečnou, táže se, pokud možná,
jiných lidi, od kterých by mohl zvěděti, čeho potřebuje. Za
pravidlo neporušitelné budiž duchovnímu správci, aby bez od

*) Bulla Benedikta XIV. a S. R. C. 20. září 1775.
+) 9. C. Indg. 12. března 1855, a dříve již několikráte v odpovědech

k dotazům. (Viz Beringer l. c. str. 527.)
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kladu na cestu se vydal; žádná služba nebo práce jiná není
důležita tolik, aby se pro zaopatřování nemocných odložiti ne
mohla a neměla, pakl? duchovná správce na jisto meví, že s pro
dlenim nějakým nesouvisí nebezpečenství.

Stroje se knemocnému jde do chrámu pro svatý olej a vel.
svátost. Věděl-li by, že nemocný nemůže velebné svátosti při
jmouti, nesluší něsti ji snad jen proto, aby sejinemocný klaněl*).
Žádoucno jest, aby kněz mravnou jistotu měl, zdali nemocný
schopen a hoden bude přijmouti vel. svátost; a protož náleží,
aby po každé, když této jistoty nemá a čas postačuje, napřed
ještě bez velebné svátosti k nemocnému šel, jej vyzpovidal a
ku přijetl ostatních svátosti disponoval. — Ne vždy sluši vě
řitl poslům oznamujicím, že nemocný již jen poslední poma
zání přijmouti může. — Vedlel iturgických zákonů nedovoluje se
knězi jinak nésti svátost k nemocnému, leč srochetou a štolou
bilou; v roušich těchto přistupuje k oltáři a vyňav hostil
z ciboria pokládá ji na paténu vlčkem opatřenou; tuto klade
v čistém korporálu do bursy bilé, kterouž pak, od oltáře se
obrátiv, dává přitornmnýmpožehnání. Nositi k nemocným ve
lebnou svátost zároveň se sv. olejem v jedné nádobce zřejmě
zakázáno jest; taktéž neni dovoleno dáti sv. olej do bursy
s vel. svátosti.

„Velebnou svátost náleží k nemocnému nésti ve slušném
rouše a čistém zahalení, veřejně a s poctou, před prsy s ucti
vosti a bázní, vezdy za světla napřed nešeného**).“

Rituál římský rozeznává dvoji způsob, nositi velebnou
svátost k nemocným: slavný a prostý. Při slavném se nosí

*) Rit. Rom. de com. inf.
**) Rit. Rom. de commun. infirm. — Ohled na zdraví dovoluje odchylku

od obecného předpisu, vedle něhož kněz nekryje hlavy, drže nebo nesa ve
lebnou svátosť. Indultem apošt. stolice dovoluje se slušné pokrytí hlavy. (S. R. C.
29. břez. 1659, 5. břez. 1033, 10. ledna 1693). Indultem pro diecési Kolínskou ze
dne 13. listop. 1862 výslovně dovoleno, aby kněží na cestě k nemocnému
kryli hlavu „laneo pileolo, gui, exigente necessitate esse poterit talis ampli
tudinis, ut aures etiam cooperiat.“ — Ostatně pak zápověď, pokrývati hlavu
na cestě k nemocnému, platí vlastně o nešení slavném, za průvodu a pod
baldachinem; vjiných případech může kněz hlavu pokrývati, dovoluje-li biskup
(Falise 1. c. str. 755), anebo se tak děje po dávnémobyčeji. I kromě výslov
ných indultů řídí se kněžstvo v této věci obecněplatnou zásadou, že církevní
zákon nezavazuje ve případech, kde by na škodu byl a neostříháním jeho se
pohoršení nedává. (Podobně časopis „Hirtentasche“ r. 1888. č. 6.)



681

větši počet hostií v malém ciboriu, pod baldachinem, s několika
světly, posluhovači a nábožnými průvodci nejen £ nemocnému,
ale odtud ještě nazpět do chrámu. Při způsobu prostém béře
kněz do bursy jen tolik hostil, kolika nemocným zároveň po
dávati bude, jest provázen jenom jedním posluhovačem a jedním
světlem a již nevrací se do chrámu. Způsob prostý jest oprávněn *)
pro veliké obtiže, pro délku cesty aneb i proto, že by se vel.
svátosť nemohla s uctivosti náležitou zase nazpět do chrámu
něsti, jako když se návštěva děje v noci anebo když zároveň
s vel. svátosti také posledního pomazání se uděluje. V našich
krajinách vůbec panuje ritus prostý, hostie donášejí se k ne
mocným v burse a kněz vraci se do chrámu zase, jen když by
nemocný byl nemohl přijímati. Kromě mnalého ciboria anebo
malé patény, zvláště zřízené k tomuto cili, nesluší užívati nádob
jiných a jmenovitě ne takových, které by nezahalené zůstá
valy. — Obyčej na osadách venkovských posud panující, že
se dáva zvonem znamení, když kněz k nemocnému se chystá,
jest ještě zbytek praxe jindy obecné (Rit. Rom. de Comm.
infirm.), vedle kteréž ku znamení tomuto scházeli se osadnici,
aneb aspoň údové bratrstva nejsvětější svátosti, aby se světly
v rukou provázeli svátosť a baldachin nad knězem nesli. Na
provázení kněze velebnou svátost k nemocnému nesoucího dáni
jsou mnozí odpustkové; provázení toto bývalo i v našich vla
stech povinnost bratrstev velebné svátosti a zašlo spolu s bra
trstvy těmi, za časů císaře Josefa IL. násilně potlačenými.

S cirkevními zákony nesrovnává se, nositi velebnou
svátost tajně t. j. bez liturgického roucha, beze světla. pod
rochetou anebo talárem; jenom. veliká potřeba dispensuje od
zákona. Pětiroční plnomocenství dovoluji biskupům, aby do
pustili nositi velebnou svátosť k nemocným tajně beze světla,
když se co báti jest, že by zneuctěna byla lidmi bludnými
a nevěřicími. Nosení tajné zobecnělo již ve městech větších.

Nesa velebnou svátost modlí se kněz cestou po tichu
žalm 50. a jiné modtlitby některé a zachovává mlčení, leč by
nevyhnutelná potřeba jej nutila, aby promluvil. V některých
krajinách panuje krásný obyčej, že domácí nemocného vychá
zejí knězi vstříc nesouce světla. — Zůstává-li nemocný v jiné
dědině, oznamuje se příchod kněze zvonkem; ku znameni tomu
přicházejí nábožní aby se v příbytku nemocného svátosti po

*) Rit. Rom. de com. infirm.
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klonili a při posledním pomazání za něho modlitby konali. Du
chovní správce pečuje o to bedlivě, aby příchodu kněze do
dědiny s vel. svátosti k nemocnému bylo hojně užíváno za při
ležitost ku poctě sv. tajemství a k modlitbám za nemocné.

Po cestě dává ministrant zvonkem znameni, aby se věřicí
klaněli velebné svátosti; kněz dává požehnání mimojdoucím,
když na kolena klekajice svátosti se klaněji“). Požehnání toto
není sice rubrikami rituálu nařizeno; avšak jest obyčej vůbec
rozšířený, nikde nezakázaný a nelze o něm říci, že by proťi
zákonu byl, poněvadž žehnání velebnou. svátosti vůbec neni
proti zakonu.

V posledním třídenní sv. téhodne (od dokončení mše na
zelený čtvrtek až do konce mše na bilou sobotu) dovoleno jest
nésti velebnou svátost jen lidem nebezpečně nemocným a nikoli
těm, kdož by pouze z pobožnosti aneb pro velikonoční čas při
jimati chtěli. Po cestě nedává kněz mimojdoucim požehnání,
a jako vůbec při bohoslužbě, nedává se ani tuto znameni zvonkem.

Nemůže nijak platiti za slušnou věc aby posluhovatel
nesl svatý olej, tim méně pak, aby tento se nacházel v torbě
spolu s jinými věcmi ještě. Rituál přikazuje, aby kněz sám
sv. olej nesl a nádobka s timto aby v sáčku fialové barvy byla,
jejž kněz zavěšuje kolem krku a nese pod rochetou. Má-li se
nemocnému pouze svatého pomazání uděliti, nejde posluhova
tel se světlem a zvonkem, kněz neobléká rochety na cestu **).

2. Vcházeje do světnice, v kteréž nemocný jest, říká kněz:
Fax huic domui a dostává za odpověď anebo sám dokládá: E?
ommbus habitantibus im ea. Rituál sice o tom nepraví, že by
se nemocnému dávalo požehnání velebnou svátosti; u nás děje
se tak vůbec a považovati se může za obyčej oprávněný.

Ve světnici nemocného náleží upraviti a bílým rouchem
postřiti stůl, na něj pak postaviti kříž a světla, nádobu
s vodou čistou a s vodou svěcenou, něco soli aneb ský
vičku chleba, šest chomáčků bavlny aneb něčeho podobného
(Inu, vlny, koudele, čistou roušku na osušování rukou; soli,
chleba 1 bavlny potřebí jest, jenom uděluje-li se posledního
pomazáni.

*) Podle služebných předpisů od r. 1873. jsou jednotliví vojáci kato
ličtí povinni pokleknouti a hlavu obnažiti; nekatoličtí uctivě se zachovati,
dokud kněz nepřešel.

*k) 8. R. C. 28. ledna I606.
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Přistoupiv ke stolu postřenému, pokládá na něj bursu
s vel. svátosti a vzdává poctu kleče za některou chvili; potom
také sv. olej pokládá na stůl a vezma vodu svěcenou pokro
puje nemocného, světnici a všecky přítomné, říkaje antifonu:
Asperges me a prvý verš 50. žalmu, jakž v rituálu naznačeno.
Jest-li také (aneb jenom) posledního pomazání udělovati, dává
se prve ještě libati nemocnému křiž.

Po vykropení následují modlitby s předcházejicimi dvěma
nápovědmi a dopovědmi; tyto říká kněz u stola kleče. Udělu
je-li se pouze vel. svátosti, říká kněz jedinou modlitbu při
pravnou: Bxaudi mos; uděluje-li se také (aneb jenom) sv. po
mazání, nařizuje rituál tři modlitby (Ordo min. Saor. extr.
unot.), mezi nimiž modlitba „Exaudi“ jest poslední. Rubrika
rituálu pravi, že hned po vykonaném kropeni, ještě před mo
dltbami, přistupuje kněz k nemocnému, že slyši zpověď jeho,
jej těši a krátce poučuje o působnosti a účincích sv. pomazání.
Poněvadž ale v našich krajinách obyčejně přijímají nemocni
všecky tři svátosti zároveň, vykonává kněz modlitby obsažené
v rituálu hned po vykropení a potom dává pokynuti, aby po
odešli přítomní.

3. Jsa s nemocným samoten [přistupuje k němu s kře
sťtanským pozdravením, otazuje se vlidně, co mu schází, těší a
posilňuje ho nábožnými slovy. Potom táže se ho ještě, zdali
sobě žádá přijmouti svátosti a když byl nemocný posvěděll,
pronáši kněz některá slova v ten rozum, že úmysl tento jest
velmi dobrý a moudrý, že přijetl svátosti prospívá netoliko
duši, ale 1 tělu; vzbuzuje k důvěře v dobrotivosť boží a do
dává nemocnému mysli ujišťovánim, že jemu chce věrně po
mocen býti, aby toto svaté dilo s užitkem a bez namahání
mnohého vykonáno bylo.

Po takovém oslovení, majícím vzbuzení důvěry za účel,
přechází kněz k nedlouhému výkladu o svátosti pokání a mi
lostech, jimiž obdaření bývají, kdo tuto svátosť hodně přijimaji,
ze hříchů svých úplně a upřímně se vyznávajíce, jich litujice,
pevný úmysl polepšení života činice a hotovi jsouce dosti uči
niti za hříchy své. Povzbudiv nemocného, aby srdce k Bohu
obrátil a pomoci Ducha sv. žádal, uděluje mu požehnání, slyší
a doplňuje zpověď, jakž dopouští anebo žádá tělesný a duchovní
stav jeho. Když mu byl rozřešení udělil, modli se snim krátce
na poděkování za obdrženou milosť a třeba-li toho pro velikou
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slabost nemocného, také s ním kratičké pokání odbývá buďto
nežli absoluce udělil anebo až potom.

Po vykonané zpovědi dává kněz domácím znameni, že
již vejiti mohou a počíná nemocného připravovati ke sv. přiji
mámi. Mluvi krátce o podstatě této svátosti a jejich milostech
a v další řeči své vyjadřuje myšlénky a city, kteréž jsou pod
stata veškeré disposice k nábožnému přijímání. — Když byl
nemocnému podal, omývá první dva prsty pravé ruky na lžici
vody čisté, pak je otirá a potom dává vodu nemocnému. Toto
sice není rituálem předepsáno, ale vhodně se tak děje, dilem
že na tento způsob nejsnáze předejiti lze, aby abluce nebyla
na misto nenáležité vylita, dilem také, že nemocný jistěji po
lkne hostii. Po přijimání koná kněz, u stola kleče, modlitbu
předepsanou; dokonav ji, přistupuje k nemocnému, aby se
s ním krátce na poděkování pomodlil.

Nežli posledního pomazání uděluje, předkládá nemocnému,
že Pan Ježiš ve své lásce o to pečoval, abychom v každý
čas, obzvláště ale v čas nejvyšší potřeby a nesnáze dosahovali
pomoci a milosti, kteráž by nás činila účastny neskončených
zásluh bolestného umučení a hořké smrti jeho., V otcovské lásce
svojí nemohl zapomenouti na nemocné, ale ustanovil pro ně
zvláštní svátost, aby těch milosti dosahovali, kterých jim ve
stavu jejich nejvice třeba jest; tato svátost nazývá se sv. po
mazání nemocných. Potom krátce vykládá o působení této
svátosti, přimlouvá nemocnému, aby Boha vzýval, do vůle boží
se odevzdal a srdečnou žádost měl, dosáhnouti v hojné miře
všech darů jejich. Také tuto sluší, aby kněz ty myšlénky, ciby
a žádosti v kterých pravá disposice záleží, srdečnými slovy
pronášel ve jménu nemocného, kterýž buďto hlasitě anebo jen
v duchu za ním je říká. Na konec di nemocnému, aby při
každém pomazání litoval hříchů těch, kterých se kdy každým
smyslem svým a jakýmkoli způsobem dopustil. Potom řiká
posluhovatel Confiteur, kněz pak Misereatur a Indulgentiam
(v čísle jednotném) a pak, maje rituál v levé ruce a přistoupiv
k loži žehná nemocného třikráte rukou pravou, kterou pak na
jeho hlavu vzkládá, říkaje modlitbu předepsanou k tomu ob
řadu, po kterém vlastní pomazání následuje*). Dokonav mo
dlitbu jde ke stolu, béře nádobku se sv. olejem ovinutou ma
iým purifikatoriem do ruky levé, bavlnu na otiráni pak mezi

*) K posl. pomazání nařizuje se štola fialové barvy.
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druhý a třeti prst ruky pravé, žádá přitomných, aby se za ne
mocného nábožně modlili a počíná udělovati sv. pomazání řá
dem v rituálu naznačeným. Když je byl dokonal, říká u ne
mocného stoje a k němu obrácen jsa modlitby z rituálu; potom
navrátiv se ku stolu očišťuje prsty solí anebo chlebem, omývá
je a osušuje; může paki prve očišťovati ruce a potom řikati
modlitby.

Pomodliv se vrací se kněz k nemocnému a koná s nim
krátké poděkování za tuto svátost. Pak vykládá, že cirkev
svatá pečujic mateřsky, aby nemocně ditky její, co nejvíc
možná, od hříchu a všech následků jeho se očistily a milosť u
Boha nalezly, plnou moc dává kněžím, udělovati plnomocných
odpustků kajicným křesťanům v nemoci těžké postaveným. Vy
loživ krátce význam apoštolského požehnání a podstatné učení
o cirkevních odpusteich, vzbuzuje nemocného, aby dle možnosti
plnil ty podminky, s kterými odpustků dosici může*). Potom
uděluje apoštolského požehnání s odpustky. Pakli v jednu
dobu přijímá nemocný svátost oltářní a posledního pomazání,
opakuje se při generální absoluci Confiteor již po třeti; kon
gregace ritů odpověděla ke zvláštnímu dotazu, že nijak ne
sluši, aby se v tomto případu opomijelo na některém místě, co
rituálem naznačeno jest.

4. Dle rubriky rituálu římského (Ordo ministrandi sacra
mentum extr. unot.) dává po uděleném pomazání kněz ne
mocnému napomenutí spasitelná k posiluění jeho, aby v Pánu
zemřel a pokušení ďabelská zapuzoval. Napomenutí a povzbu
zováni závěrečná mohou se konati také až po gener. absoluci; ne
mnohými, ale laskavými slovy vzbuzuje k důvěřev milosrdenství
boži, k odevzdanosti v jeho vůli, k častému osvědčování bož
ských onosti, pravé lítosti, k častému obětování všech nesnází
a bolesti za bohumilé pokání, k častému vzývání nejsv. jmen,
poručení se v ochranu Matky boží, anděla strážného, svatých
patronů.

Některé diecésní rituály předpisují, aby kněz, nežli od
cházi, nemocnému křiž polibiti dal a jej pokropil, řikaje zá
roveň: Benedictio Dei Patris +, et F. $+et Sp. s. + descendat
super te et maneat semper. Bb.Amen. Toto může se diti buďto
až po generální absoluci aneb když dokonáno jesů poslední
pomazání.

+) Viz str. 675.
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Kromě tří modliteb, kteréž předpisuje rituál římský po
vykonaném pomazání, kladou diecésní rituálové ještě jiné mo
dlitby, o kterých ale rubrika obyčejně di, že se říkati mohou;
z toho vysvítá, že kněz podle libosti a pochvilí buďto je ko
nati aneb opustiti může.

Jest-li se co báti, že by nemocný umřel prve, nežli by
poslední pomazání se všemi obřady dokonáno býti mohlo, může
počíti kněz ihned obecnou zpovědi (Confiteor). Uděluje-li se
takto nemocnému také svátosti pokání a oltářní, zkracuje se
1 před těmito a při nich všecken ritus; hned po Asperges a
modlitbě Exaudi přikročuje se ku zpovědi, potom následuje
Confiteor, sv. přijimání a modlitba Domine samcte, pak opět
Confiteor k posl. pomazání, modlitba Zn nomine Fatris, poma
záni a konečně generální absoluce ritem ukráceným“). V ne
bezpečenství velikém i tyto modlitby lze opustiti a poslední po
mazání začiti slovy: „Per istam“ |. (Rit. de extr. unot.)

Živ-li jest potom nemocný ještě, doplňují se modlitby vy
nechané a sice napřed modlitba Introeat, potom všecky ostatni,
jakž obyčejně po sobě jdou, když kvapiti třeba neni**).

V čas moru neb nakažlivé nemoci může kněz již v kostele
vykonati modlitby před pomazáním naznačené (Introeat a dvě
následujici), po návratu pak zase modlitby předepsané po udě
lení svátosti. Bylo-li by s prodléváním nebezpečenství spojeno,
mohou se též přípravné modlitby až po návratu konati.

Jest-li zaopatřovati několik nemocných na jednom mistě,
řiká kněz modlitby přípravné a závěrečné jednou toliko, v čísle
množném ; generální absoluce mohl by udělovati všem na
jednou.

Nežli odchází od nemocného, nařizuje domácím, aby na
oheň uvrhl sůl anebo chléb, kterými sobě prsty otiral, jakož
1 tu vodu, kterou se omýval. Bavlnu, kterouž byl otiral údy
nemocného, béře s sebou, v sakristii na určité místo ukládá,
po čase spaluje a popel do sakraria vrhá.

+) Viz str. 679.
++) Rit. de extr. unct.
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$ 135. Navštěvování nemocných sváťtostmi zaopatřených.

Zaopatřením nemocného posledními svátostmi nikoli není
ukončena úloha duchovního správce, kterýž povinen jest pe
čovati o jednotlivé osadníky své až do poslední doby vezdej
šiho života jejich.

„Jest jeden zlořád“, dí pěkně Dubois (Le pratigue du zěle str. 338.)
„proti kterémuž celou silou povstati třeba. Velmi často vidíme nemocné
opuštěné od jejich zpovědníků, když jim posledních svátostí uděleno
bylo. Spěšně odbývá se najednou zpověď, přijímání, poslední pomazání,
aby možno bylo napotom oddechnouti sobě trochu a spáti pokojně,
Mnozí velmi jsou pečlivi, aby ukonejšili starosti domácích, říkajíce jim,
že nic již nezbývá činiti, že podána jest nemocnému všeliká pomoc du
chovní, kteréž mohl potřebovati a že nyní postačuje, vzbuzuje-li se s ním
čas od času naděje a odevzdanost.

Zatím pak uplyne několik dní, celý týden, uplynou snad i dvě
neděle, a nemocný ještě žije. Slábne postupně, ale pomálu; měl by
velikou žádost spatřiti zase zpovědníka svého, snad i prosí domácích,
aby jej pozvali; avšak tito, bojíce se, aby nebyli knězi těžci a nadto
1 věříce, že jeho přítomnosti nijak třeba není, poněvadž již udělil ne
mocnému všech svátostí, ujišťují tohoto a dávají mu naději, že zpovědník
jeho bezpochyby přijde brzy navštívit ho, Avšak tato návštěva neděje
se; snad, bohužel, jakž bývá dosti často, vzpomenul sobě na některé
hříchy těžké, z kterých zpovídati se velice by žádal; ano, kdož ví,
zdali, což nikoli není bez příkladu, bázlivě nezamlčel nějaký hřích ve
liký, z kterého by se nyní ochotně vyznal zpovědníku svému, kdyby měl
to štěstí, viděti jej.

A třeba i toho nebylo, jak velice by mu prospívalo, když by se
mu mysli dodávalo, když by posilován byl nábožnými slovy proti útokům
ďábla, kterýž mnohdy v poslední hodince až k neuvěření se namáhá,
aby duši uvrhl ve strašný zármutek ano i v zoufalství.

Spoléhati se na domácí a na přátely v těchto okolnostech jest
velmi často pouhý přelud. Na zpovědníku jest, aby dal slyšeti hlas hor
livosti a nábožnosti; on jest povinen, jakž jemu možná, konati až do
posledních okamžiků ty služby, kterých žádá duše jemu svěřená. Hle,
ona chystá se, aby vkročila do věčnosti! Může-li kdy nad potřebu dobře
spůsobilá býti, aby se ukázala před stolicí svrchovaného soudce ?“

1. Přemnohým nemocným, kteří po zaopatření ještě za
nějaký čas trpi, velmi třeba jest opětované zpovědi, všem pak
poučného, potěšujicího a povzbuzujícího slova, pomoci duchovní,
aby své utrpení obraceli ku spáse svojí. © mnohých nemoc
ných nezvěděl duchovní správce, až když požádán byl, aby
jim svátostmi posloužil; a protož 1 teprve po zaopatření jest
mu možno plniti pastýřské povinnosti k nemocným osadníkům.

Zpovědi bývá ještě po zaopatření nejednomu nemocnému
velice třeba, mnohým a skoro všem, kdož za nějakou dobu
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ještě živi zůstávají, velice prospivá opětovaná zpověď. — Snadno
zajisté se děje, že nemocný pro bolesti své, pro neobratnosť,
necitelnost a nelaskavosť domácích, pro chudobu a nedostatek
nejpilnějšich potřeb netrpěliv bývá, na duchu klesá, u víře a.
naději ochabuje a takto se, pakli ne těžce, aspoň hříchy všed
nimi proviňuje, kteréž nejjistěji shladiti lze zpovědí svátostnou.
A jsou zase jiní nemocní, kterých život velmi lehkomyslný a
hřišný byl, když nemoc je zasáhla; třeba by mnozí z takových
byli pravou kajicnosti naplněni, když jim posledních svátosti
udělováno bylo, jistotně pro svoji nezvyklosť nesnadno umějí
obdrženou milost zachovati, proti myšlením a žádostem hřišným
tek bojovati, aby se uchovali provinění važných, ano 1těžkých.
Leckdy také stud a bázeň může 1 nemocného zaslepiti, aby
ve zpovědi své hřich nějaký zamlčel; výčitky svědomí však,
trvajlci aneb rostoucí nebezpečenství smrti, doháněji jej za
krátký čas, že by svatokrádežnou zpověď milerád napravil,
kdyby mobl. Jini zase bez viny své zapomnělina některé hříchy,
a neumějíce dobře rozeznávati mezi zamlčením a zapomenutim,
bývají nepokojni a domnívají se, že vykonali zpověď neplatnou.
— Nechodi-li duch. správce ke všem nemocným, kteréž byl
svátostmi zaopatřil, zůstávají opuštění t1 všickni, kterým by
opětovaná zpověď velice prospěšna neb 1 potřebna byla. Třeba
by v srdci toužili zpovidati se, dílem bázeň, aby se lidé o nich
nedomnivali zlého, a dilem 1 bázeň, že by žádost jejich od
kněze vyplněna nebyla, působí u nich, že vroucného přání
svého nevyjevuji a bez pomoci zůstávajíce velmi se v duši
kormouti. Navštěvuje-li pak duchovní správce ty memocné,
ježto byl svátostmi zaopatřil, může jim potom velmi snadno,
bez jejich a svého nepohodli, pokáním posluhovati. Není zajisté
třeba, aby také svátost oltářní přijali, sami-li toho nežádají*),
aneb aby kdo zvěděl o jejich opětované zpovědi; kněz sám
může bez roucha kněžského a beze štoly zpovidati nemocného,
na kterém za rozmluvy shledal, že sobě zpovědi žádá aneb jí
potřebuje, zvláště pak, není-li snadna věc odkládati se zpo
vědí anebo jest-li na nemocném pozorovati přání, aby domácí
nevěděli, že se po zaopatření ještě zpovidal. — Také může
zpověď tato a příprava k ni velmi kratka býti, nejde-li o na
pravení zpovědi neplatně vykonané.

*) 8. Alphon. 6. 293.
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K opětované zpovědi nabizi kněz aspoň nepřímým způ
sobem, tázaje se nemocného, zdali by sobě žádal býti s knězem
samoten, domluviti se s ním o některých věcech soukromě;
anebo také přímo napominaje, aby důvěrně a bez ostýchánií
vyjevil, co mu snad ještě po sv. zpovědi ze života minulého
na mysl přišlo, čím snad znepokojován jest aneb o čem se do
mnivá, že se tim prohřešil po vykonané zpovědi. Otazování,
zdali nemocný něco na srdci má, o čem by sobě rady žádal,

jest potřeba u všech nemocných již zaopatřených.
Kromě ku zpovědi náleží při opětovaných návštěvách vy

bizeti, aspoň raditi, k opětnému přijímání velebné svátosti.
Snad některý nemocný přijal nehodně a proto ani nenaplnil
zákona o přijimání v nebezpečenství smrti; jiný snad přijal
s nedostatečnou pobožnosti, zvláště byl-li stav jeho velmi
těžký a zatim se mu nějak ulehčilo.

2. Návštěvy po zaopatření mají dále za účel, aby duchovní
správce nemocnému v tělesných potřebách a časných důležito
stech radou 1 skutkem pomáhal, obzvláště pak mimosvátostné.
pomoci duchovni jemu poskytoval. A protož nestalo-li se posud
pořízení o časných věcech, uvažuje kněz, bylo-li by dobře
anebo nic napomenouti a povzbuditi k tomu nemocného. Po
těšování, pomoci v pokušenich, vzbuzování k pobožnosti, k trpě
livosti a odevzdanosti do vůle boží, poučování o způsobu pravé
pobožnosti, jest obzvláště nemocným těm velice třeba, jichž
nemoc déle trvá, sily tělesné a duchovní stále ochabuji a kle
sají, posavadní život málo křesťanský a nábožný byl. Při každé
návštěvě dbá duchovní správce, aby slovem ryze křesťanským
nemocnému prospěl, laskavosti pak a trpělivosti důvěry jeho
víc a vice nabýval. Zkušenost mnohá dosvědčuje, že přimé,
nijakými ohledy na světské smýšlení nemocného nezastirané a
neoslabené slovo viry z úst kněze přívětivého v krátké době
dochází obliby také u lidí, jižto za dobrého zdraví neměli ná
klonnosti k náboženství anebo byli vůbec jenom dle jména.
křesťané, u víře vlažní, cnosti křesťanské, svátosti a služeb
božích velmi nedbali. — Podporovati a vzbuzovati pobožnost
nemocných prostředky lidu křesťanskému oblíbenými a v něm
velmi rozšiřenými, jako jsou: růženec, kříž, svaté obrazy, svě
cená voda, skutky a modlitby odpustkové, — prospívá netoliko
u nábožných nemocných, ale také u těch, kdož posaváde těmto
věcem zvyklí nebyli, jich sobě málo vážili, anebo snad o nich
neuctivě smýšleli. Kněz nikde na sobě znáti nedávej, že by

Skočdopole, PastorálkaII. 44
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snad se ostýchal některému nemocnému slova prosté víry
mluviti, pobožnosti a způsoby křesťanské raditi, schvalovati a
na srdce klást.

Mnohý nemocný, který jenom jako ze zvyku zaopatřiti
se dal, snad jen s odporem v srdci se podrobil obecnému
mravu aneb prosbám domácich, dospěl potomniími návštěvami
moudrého kněze k tomu, že se naučil rozuměti hlasu nábožen
ství a víry, kterýž mluvil k němu tak určitě a přímo, jako
k lidem věrou živou naplněným, dospěl ik tomu, že pobožno
sti a křesťanské obyčeje lidu věřicího velmi sobě oblíbil a
v nich útěchu i posilu nalezl, o které nikdy prve nepomyslil
a které by v nich ještě ani v časnemoci byl nehledal, kdyby
laskavé, ze srdce a pevného přesvědčení vycházející slovo pa
stýřské bylo mu jich neschvalovalo.

Přemnoho záleží na buzeni a osvědčování dokonalé lásky
k Bohu, poněvadž tato shlazuje hříchy a také působí odevzdání
ve vůli boží a poslušné přijetí smrti z rukou božích.

„Duchovní správce vykládá nemocnému, že nejvýbornější pobož
nosť jsou osvědčování lásky, kteráž, jsou-li dokonalá, zjednávají plné
odpuštění trestů časných, ježto by člověku trpěti bylo v očistci; a protož
že prospívá velice, aby nemocný se přičinil o milování Boha pro něho
samého více nežli pro ty věci dobré, kteréž nám učinil. — Mezi ná
božnými sbledávají se mnohé duše k tomu schopné, aby porozuměly
vznešeným těmto rozjímáním; a jest-li pozorovati, že jim rozumějí a že
ukazují žádost milovati Boha tím způsobem, jakž se jim poučení dává,
koná s nimi kněz osvědčování lásky dokonalé, sám Je zdlouha pronášeje,
při každém slově pomábaje a, zdá-li se mu za věc potřebnou, výklad
skrovničký dodávaje. Také lze Ssprospěchem velikým osvědčení taková
rozkládati a je s nemocným konati pomocí otázek; na př.: Milujete
Boha velmi, jest-liž pravda, synu můj? — Milujete ho z celého srdce
svého, z celé duše své, a ze všech sil svých, nenísliž tomu tak? A ne
pouze proto, že vám dobré učinil, milujte ho, ale také proto, že neskon
čeně dobrý jest sám v sobě, nejvýše lásky hodný a naplněný všemi do
konalostmi; pro tyto věci zvláště milujete jej, jest-li pravda?

Pakli by nemocný byl ještě nedosáhl nejvyššího stupně lásky,
prospívá velmi vzbuzovati ho, aby o ni zvláště prosil Boha skrze pří
mluvu Panny Marie, říkaje asi: „Ó můj Bože, velice žádám míti lásku
dokonalou; prosím o ni, daruj mně ji, můj Bože, posud-li jí nemám. —
Ó Maria, matko krásného milování, vypros mně lásku dokonalou.“

Velmi dobře jest před odchodem požádati domácích, aby s ne
mocným obnovili osvědčení taková; také to jim na srdce klásti náleží,

ey neprodlévali oznámiti knězi, když by nemocný projevil přání zpovídati se.

Za působný prostředek probuzovati a rozmáhati lásku dokonalou
uznává se, aby nemocný měl křížek malý v rukou. jej začasté líbal, ří
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kaje z hloubi srdce svého: „Ó můj Ježíši, miluji tě z celé duše své;
rozmnož ve mně svatou lásku svou! — Ó můj Ježíši! ochotně rád trpím
pro tebe, kterýž jsi tolik trpěl pro mne. — O Ježíši! obětuji tobě
celým srdcem oběť života svého; spojuji svou smrť se smrtí tvou;
smiluj se nad velikou bídou mojí. ——Vše budiž tvé pro čas 1 věč
nost! — Svatá Maria, milostná matko má, pros za mne. — Můj svatý
anděle strážný, pros za mne. — Moji svatí patronové, proste za mne. —
Svatí andělé, kteříž jste vyvolení byli k posilnění a potěšení Ježíše ve
smrtelném zápasu jeho, posilňujte mne, potěšujte mne“ *),'

Krátké vzdechy nábožné, předřiká-li je nemocnému kněz
nábožný a horlivý, rozmáhají lásku a křesťanskou odevzdanosť
do vůle boži, jsou 1 nejlepší způsob připravovati nemocného
na smrť křesťanskou, pokojnou a záslužnou. Mluvi-li kněz přímo
a jako ve jménu svém o smrti a že křesťan jest povinen
z rukou božich poslušně ji přijmouti, stává se nezřídka, že
nemocný se leká a p tom 1 kněze samého se boji; odivá-li
však tytéž myšlénky a pravdy ve formu nabožné modlitby ve
jménu nemocného, maji na duši jeho účinek blahodějný. Konaje
modl'tby a nábožné vzdechy s nemocným, svobodněji pronáší
věci, kteréž nemocnému řici třeba jest, ale ve formě obyčejné
promluvy těžko bývá pro jeho nezvyklost křesťanskému ži
votu a smýšlení.

Nebezpečně nemocní mohou také kromě generální abso
luce dosahovati odpustků plmnomocných:a) pakl u sebe nábožně
chovají předměty od papeže posvěcené (křiže, růžence, medalie);
b) náležeji-li k bratrstvu, jehož členům od sv. stolice dáni jsou
též odpustkové v čas smrti jejich (bratrstvo sv. růžence, ška
puliře); c) pakli za života svého častěji konali jistou modlitbu
anebo jisté pobožnosti, na které dány jsou odpustky v hodinu
smrti**). jPoněvadž nikdy nelze najisto věděti, zdali nemocný
skutečně dosáhl odpustků skrze generální absoluci, dobře činí
duchovní správce, schvaluje-li těžce nemocnému takové mod
litby a snadné výkony odpustkové, jimiž by dosáhnul, čeho
snad nedojde skrze generální absoluci, poněvadž přijímaje ji
neměl té disposice, která by jej odpustků hodna učiniti mohla.

Pozoruje-li duchovní správce, že nemocný neozdraví, po
vinen jest tim bedlivěji na něho pamatovati a častěji, byť po

v
každé jenom na kratičký čas, jej navštěvovati. (im více

*) Dubois L. c. str. 340.
**) Srovn. str. 458.
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opuštěn jest nemocný ve svých potřebách a čim méně lze
očekávuti, že by domácí jeho v pobožnostech jemu za vůdce
a podporu byli: tim větší potřeba toho, aby duchovní správce
jako anděl pokoje a slitování pomocen byl duši mající se již.
ukázati před soudnou stolici Kristovou.

$ 136. Pomoc umírajícím.

Podstata úřadu pastýřského a zřejmi zákonové církevní
žádají toho, aby kněz, pokud možná, byl umírajícímu pomoc
nikem a podporovatelem až do posledního vzdechu jeho. Kněz.
přítomný u postele umirajicího křesťanajest živý a výmluvný
doklad, že cirkev provází člověka po celý jeho život a že ne
ustává úsilovně dbáti o jeho spásu, dokud jenom modlitba a.
prostředkové milosti na prospěch býti mohou. — Rituál řím
ský ukládá knězi za poslední povinnosť, prve nežli odchází
od nemocného po uděleném pomazání: „Napomeň domácich
a ošetřovatelů nemocného, aby, zhoršila-li by se nemoc anebo.
by nemocný ke smrti se bráti počal, bez odkladu povolali du
chovního správce, kterýž by jemu při smrti na pomoc byl a
duši jeho Bohu poroučel; pakli ale nastává smrť již před od
chodem jeho, kněz Bohu poroučej duši umirajícího“*).

Pomáhání umírajícím podstatně v tom záleží, aby vzbu

zoval s nimi kněz osvědčování nejpřednějších cnosti a s nimi
se modlil, aby je často žehnal, Boha vzývaje, aby jim k zi
skánií odpustků pomáhal a svátostné absoluce uděloval, aby
v jejich smrtelném zápasu církevní modlitby za ně vykonával.

a) Kněz napomínej nemocného, aby, dokud při smyslech
jest, vzbuzoval osvědčování víry, naděje, lásky a jiných cností.
Rituál římský udává osmero aktů cností, kteréž nemocný (aneb
někdo s nim) vzbuzuje; po víře, naději a lásce vyčitá ještě:
lítosť nad hříchy, odpuštění všech učiněných jemu křivd a
urážek, prosbu za odpuštění urážek od nemocného jiným uči
něných, trpělivost ve snášení všech bolesti na pokání za hříchy,
úmysl chrániti se hříchu pečlivě, ozdraví-li zase. — Kromě
těchto klade krátká zvolání k Bohu ze žalmů vyňatá, aby je
umírající říkal, po každém za chvíli ustávaje; zvolání tato

*) Ordo ministrandi sacr. extr. unet. — Modus juvandi morientes.
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klade rituál jako za vzor modliteb nejvice příhodných pro
člověka v době, kdy na větší namáhání tělesné již nevystačuje,
ale také v míře největší toho zvláště potřebuje, čim by duše
jeho ve spojení s Bohem udržena, důvěrou a odevzdanosti na
plněna byla. — Vzývání nejsvětějšíchjmen střídá se s krátký
mi povzdechý a nejčastěji se opakuje, aby se naplnilo, zač ná
božný křesťan v životě svém prosíval: Poslední ať jsou slova
má: Ježiš, Maria, Josef, Jáchym, Anna.

b) Pro všecky věky chovaná víra křesťanská o působnosti
svěcené vody, znamení svatého křiže, svatých obrazů a ostatků
přirozeně k tomu vedla, že těchto otihodných prostředků mi
losti a posilý uživáno bylo nejhorlivěji v čas nejvyšší nesnáze
lidské, v hodinu smrti. A protož náleží, aby kněz častěji kropil
umírajícího svěcenou vodou, vzývaje Boha slovy modliteb cir
kevních, jakož jsou: „Exurgat Deus et dissipentur inimici ejus.“
„Asperges mnehyssopo“ atd.; časté žehnání sv. křížem prová
zeno budiž po každé slovy: „Benedicat te“ atd. —; kříž, obraz
Matky boží a jiné posvátné věci dávají se umirajicímu často
líbati a zároveň pronášejí se krátká zvolání o milosrdenství,
odpuštění, o přímluvu a zastání *).

c) Rozřešení svátostného může se udělovati umirajicímu
častěji, pakli při smyslech jesť a vyznává poklesky a hřichy,
kterých se dopouští netrpělivosti, reptáním anebo že v poku
šení svolil úplně aneb částečně. Ano i k pouhému projevení
lítosti nad hřichy a ku vroucné žádosti jeho za rozřešení může
mu toto dáno býti, jest-li tolik sláb, že mu vyznání nemožno.
Provinil-li snad v myšlénkách neb žádostech těžce, nesluší dě
lati mu výčitky aneb kárati ho, ale raději k boji a k důvěře
vzbuzen buď. Udělovati rozřešení třeba 1 téhož dne opětně
za 3—4 hodiny po sobě, pokládá se nejen za věc dovolenou,
ale i za potřebnou zejména takovým, o kterých má duchovní
správce povědomosť, že pokušením velmi znepokojováni jsou;
ano může se jim rozřešení také ve lhůtách kratších dávati,
pakli doba smrti jejich velmi blízka jest a posavádní život je
jich takový byl, že velmi těžko lze domnivati se při nich vy
trvalého a šťastného odpírání útokům té náruživosti, kteréž
do nedávna byli oddáni.

Nejsou-lů při smyslech ani mohou dáti známku Llitosti nad
hříchy a touhy po svátostném rozřešení, neslušelo by bez roz

*) S. Alphon. Praxis conf. n. 276.
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dilu rozřešovati je častěji za den, třeba i jen s podmínkou,
poněvadž 1 k tomuto rozřešení třeba jest vážné a naléhavé
přičiny. Zpovědník uchová se v této věci nejsnáze chyb, řidí-li
se duchovním stavem nemocného, dříve již poznaným; o kom
vědomosť má, že pro velikou svoji křehkosť a životu křesťan
skému nezvyklosť sotva odpirá pokušením a staré náruživosti,
tomu 1 častěji rozřešení dává, toto pak buďto s podmínkou
aneb prostě, jakž o disposici jeho na jisto anebo jen s pochyb
nosti soudí. Před udělováním absoluce však třeba jest, aby
kněz nemocnému předřikával osvědčení lítosti a obecné vy
znáni slovy nemnohými, třeba by se zdálo, že nemocný již
nevi o sobě; zkušenost zajisté uči, že sluch obyčejně nejdéle
činný jest při umírajícím. — S oh.edem na častější rozřešo
vání nemocného ve smrtelném zápasu jeho jest velice prospěšno,
aby se duchovní domluvil s nemocným, dokud tento ještě při
smyslech jest, o znameni, kterými by svoji litosť nad hříchy
ažádost absoluce svátostné na jevo dal, když by seslábl tolik,
že by ji slovy na jevo dáti nemohl*).

Vedle svátostného rozřešení může umirajici ještě v po
slednich okamžicích dosahovati odpustků, předřikává-li mu kněz
takové modlitby kratičké, na něž odpustkové povoleni jsou;
nikoli třeba není, aby nemocný po knězi opakoval; obrací jen
ku slovům, zvolna a s přestávkami pronášeným, svoji pozornost,
jakž mu možno jest.

d) Znamená-li kněz, že nemocný se již ku poslední ho
dince béře, má řikati modlitby církevní, předepsané pro tento
poslední okamžik lidského života, jakž nalézají se v rituálu
římském a ve přípojku k breviáři pod názvem: Commendatio
ammae.

Vydává-li se kněz k nemocnému za tím účelem, aby konal
cirkevní modlitby při posledním boji jeho a tedy věda již
napřed, že umirati počíná, bylo by zachovávati ritus předepsaný
(Rit. Rom. Ordo commendationis animae); jinak ale konají
se modlitby tyto i bez roucha kněžského a bez přípravných
obřadů v rituálu naznačených. Poskytnuv umírajícímu té po
moci slovem víry a modlitby, o kteréž posud řeč byla (a—c),
dává světlo zažehnouti a modli se s přítomnými krátké litanie
(litaniae breves), po kterých následují modlitby Proficiscere atd.
Trvá-li poslední zápas déle, může se čisti nad umirajicím vý

*) S. Alphon. L. c.
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ňatek z evangelia sv. Jana (kap. 17.) a umučení Páně podle
sv. Jana, potom pak modlitby předepsané.

Svice při umírajících jest podle starobylého zvyku věřících
světlo žehnané na den očišťování Panny Marie (hromička).
Nebylo-li by takového, může kněz jinou svíci voskovou světiti
ritem Benedicho candelae extra diem PFurificationis. Obyčej,
vedle něhož dává se umírajícím světlo do ruky anebo aspoň
na blízku se postavuje, připomíná věřicímu slova Simeonova,
plná odevzdanosti do vůle boži a touhy po věčném pokoji
v Pánu; ona jest také symbol víry, Kterou křesťan obdržel na
křtu svatém, a vyznání, že v této viře vytrvati žadá do po
slední chvile života svého. — Modlitby, kterýmiž cirkev pro
vázi duši odcházejicíi na věčnosť, jsou obsahem a významem
svým tolik dojemny a vyjadřují tolik něžné a silné důvěry
v Krista za nás umirajiciho, že nelze vymysliti lepšich a pů
sobnějších; kněz nemůže se na přimlouvání nemocným smrti
již velice blízkým zásobiti myšlénkami vhodnějšími, nežli ty
jsou, kteréž obsahuji se ve starobylém řádu o provázení duše.

Když umirající již vypouští ducha svého, sluší na příto
mné, aby zvláště pilni byli modlitby na kolenou klečíce. —
Umirajici pak, může-li ještě, vzývej sám anebo za něho kněz
jasným hlasem jméno Ježiš a jméno Maria s prosbou za pří
mluvu. (Ordo commend. animae). Když pak již umřel, řiká se
B. Subvemite a modlitba 1T%bi,Domine.

Oblašování zvonem (umiráčkem), že odešel na věčnost
křesťan, jest obyčej posvětě katolickém valně rozšířený, ač
nikoli zákonem nařízeno mení. Význarnaem svým jest jako
prosba zemřelého, aby živí za něho se modlili, soudu milostivého
mu žádajíce; jest pak i dojemné připomenuti každému, že také
jemu jest uloženo jednou umřiti.

Bezduché tělo křesťana se pokropuje svěcenou vodou a
pokládá se na mistě slušném; vedle mrtvoly stůj světlo a svě
cená voda; do rukou na prsa složených dává se křížek malý,
obyčejně s růžencem o ruku ovinutým. Rubriky mluví o častém
pokropení mrtvoly, dokud pohřbu svého čeká, a výslovně kladou,
že buďto kněží anebo jini se při mrtvole za duši zemřelého
modli *).

*) Na těchto starobylých a později zákonem vyřknutých obřadech za
kládá se obyčej místy dosud zachovaný, že bratrstva zpívají v domě zemře
lého za jeden aneb dva večery před pohřbem. Podobně srovnává se pěkně



696

2. Stran přinlouvání umirajícím budiž toho pamětliv du
chovní správce, že přemnoho záleží na tom, aby hlas jeho byl
srdečně laskavý, jemný a zdlouhavý; v tě míře zajisté, v kteréž
slábne, smyslů pozbývá a k poslednímu konci svému se béře ne
mocný, rozmáhá se nedůtklivosť jeho, pro kterou jemu silný hlas
velikou trýzeň působí. Poněvadž obyčejně sluch nejen naposledy
opouští člověka, ale i jemnější bývá, čím méně smyslové ostatní
konají službu svoji: postačuje mluvení polohlasité, jemné, pakli
se každé slovo zřetelně a zdlouha pronáší. — Pro jemnost,
kterouž mivá sluch lidí umírajicich, třeba jest, pokud možná,
tomu zabrániti, aby v nejbližším okoli nemocného nebylo hluku,
hlasitého pláče a nářku; může-li co ztrpěiti poslední okamžiky
člověka, odervati jeho myšlénky od věci spasitelných a pře
rušiti ho v nábožném odevzdání se do vůle boží, — jest to
jistotně nářek a pláč těch, kteréž on nerad opouští, od kterých
jen slovo boži mohlo mysl jeho nějak odvrátiti. Duchovní správce
tedy pečuje o to, aby nebyli umírajícímu ua blízku ti, kteří
se nemohou hlasitého pláče zdržeti; jsou-li rozumu dospělého,
přimlouvá jim srdečně a útrpně, aby umirajicímu nepůsobili té
trýzně; jsou-li pak dítky aneb vůbec lidé, kteří sebe opanovat
nemohou, jest pečovati o to, aby odvedeni byli na misto, odkudž
by vláč jejich nedocházel k nemocnému.

3. Znalost pravidel i zásad církevních o přispění lidem
umírajícím jest pro duchovního správce důležitá věc nejen proto,
aby sám co nejlépe prospěl umírajicim, ale také, aby dobré po
učení a dobrou radu dáti uměl osadníkům svým, kterak by se
zachovati bylo, když někomu z jejich domácích aneb sousedů
poslední hodinka nastává. Velikost a rozsáhlosť jednotlivých
farních osad našich nedopouští ani horlivému pastýři, aby všem
aneb 1 jen mnohým z osadníků svých poskytnouti mohl po
moci posledni. A protož na tom velice záleží, aby lid křesťan
ský vědomost měl, kterak by náleželo umírajícím na pomoc
býti, kterak se při nich zachovati, kterak bezduché tělo křesťana
opatřit1. Ve mnohých rodinách, kdež nemocný dochází ošetření
pečlivého a také duchovní pomoci od domácích, dokud největší
nebezpečenství nenastalo aneb naděje na uzdravení puštěna ne

1 s duchem i zákonem katolické církve, že každý navštěvovatel domu, kdež
mrtvola leží, nejprve se modlí a potom nebožtíka pokropuje a křížem zna
mená; ua mnohých osadách zachovává se krásný obyčej, že sousedé konají
v domě zemřelého růžencovou pobožnosť.
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byla, děje se, že strach a zármutek bývá původ zmatku a ma
lomyslnosti, přikterých jest nemožno, aby umírající podporován
byl v posledním boji svém od domácích. A protož, jest-li du
chovnímu správci již o to pečovati, aby se nábožní osadnici
někteří rádi podvolovali pomáhati nemocným v jejich duchovních
potřebách: jest mnohem vice třeba vzbuzovati osadníky, nejvíce
údy bratrstev, aby umírajícím pomocní byli a poučovati je,
kterak bohumilou tuto službu konati, aby prospěla těm, kterým
se prokazuje.

$ 197. Přispění odsouzeným na smrt.

Velm:1těžké, ale také velmi záslužné dilo připadá knězi,
volá-li jej povinnosť na smrt připraviti člověka, který pro své
zločiny hrdla odsouzen jest. Připravování toto zajisté nezáleží
jenom ve slyšení zpovědi odsouzeného a vyprovázení jeho na
misto popravné, ale za cil sobě pokládá pravou změnu zlosyna,
vnitřní polepšení jeho, tak abynyni nenáviděl toho, což prve
miloval, aby smrt, kteráž mu jest usouzena, pakli ne rád,
aspoň trpělivě a křesťansky snášel. K dilu tomuto přemnoho
lásky, trpělivosti a sily třeba jest, aby zdárně vykonáno býti
mohlo *. Jestliže o kterém stavu člověka lze řici, že jemu
kromě náboženství křesťanského nikde pomoci, útěchy a posily
není, plati to plnou měrou o lidech hrdla odsouzených ; jediné víra
křesťanská může vdechnouti útrpnosť a lásku 1 ke zločinci nej
horšímu a jediné víra tato může obměkčiti srdce nejtvrdší, aby
schopno bylo přijmouti milosť a zasloužiti slitování božího,
i když minulý život byl plný zločinů. Zlosyn, kterýž na kříži
vedle Syna božího vise milost naleznul a do ráje vešel s Nej
světějším,jest jeden z nejvíce pobnutlivých a dojemných obrazů,
kteréž kniha sv. evangelii rozestirá před duchovním zrakem
člověčenstva; zlosyn tento, ač jediný jest, byl za doby kře
sťanské již přemnohým zločincům za vůdce, od něhož naučili
se dokonati svatě život mnešlechetný a zasloužitl sobě milo
srdenství na mistě spravedlnosti.

1. Aby kněz dovésti mohl odsouzeného k pravému po
lepšení a kajicnému přijetí pokuty, dbá nejprve, aby ziskal dů
věru jeho; byl-li duchovní správce již před výrokem smrti

*) Chládek 1. c. str. 189.
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p ečlivým a laskavým pastýřem vězně, bude mu na mnoze snadno
plně důvěry jeho dobyti.

Počátek a zaklad všeho dalšího působení pro spásu odsou
zeného jest, aby jej duchovní správce potěšil, na mysli upokojtů,
k tomu jej nakloniti hledě, aby se výroku nad ním vynešenému
pokorně podrobil a smrt přijal na pokání za hřichy své. — Na
tento cil a konec projevuje mu velikou útrpnosť a potom jme
novitě vykládá: a) že nic neděje se bez vůle boži, že Bůh koná
vůli svou také skrze ty, ježto za své viditelné zástupce na
zemi postavil; a jakým by koli způsobem vůle boži se nám obje
vila, vždycky ku spasení našemu směřuje, a protož i odsouzený
věř,že tento způsob smrti jemu od Boha jest uložen, poněvadž
jej Bůh za nejprospěšnější uznává ku spasení jeho. b) Umříti
jest uloženo každému člověku, a kdo může říci, že by od
souzený déle na živu byl zůstal, kdyby ho tento způsob smrti
nestihnul? Ne na tom záleží, kdy a jakým způsobem umřeme,
ale na tom záleží všecko, umřeme-li šťastně. A právě tento způsob
smrti uznávati může odsouzený za veliké dobrodiní boží, po
něvadž při něm na šťastnou smrt mnohem více naděje miti
může, nežli při způsobu jiném. "Tuto zajisté vi čas a hodinu,
kdy z toho světa sejde, čehož i mnozí svatí žádali a mnozi
sobě modlitbami a ecnostmi svými na Bohu zasloužili, jakž nám
životové jejich vypravují; mnozi nemocní za dlouhá léta se
trápí u velikých bolestech, tuto se pak na jednou a bez veliké
bolesti smrt přemáhá. Mnozí pro veliké bolesti a mdloby ani
se nemohou nábožně připraviti na smrt, odsouzený pak, jsa na
těle zdráv, může celou duší svou se obrátiti k Bohu, modliti
se a Šťastné smrti sobě vyprošovati; mnozi, náhlou smrti za
chváceni jsouce, ani se vyzpovídati nemohou, -odsouzený ale až
do poslední hodiny zůstávaje při zdravém rozumu ze hříchů
svých se dokonale vyznati a svým spasením se ujistiti může.
c) Jednou umře každý, chtěje nebo nechtěje, poslušně anebo se
vzpiraje; neúprosný zákon smrti můžeme přemoci,děláme-li z ne
zbytí cnosť, poslušně se tomu podrobujíce, pro Boha a na smiření
spravedlnosti to rádi trpice, conám za provinění naše usouzenojest.
d) Ochotná i křesťanská smrt odsouzeného může mnohým prospěti
a protož 1jemu těch milostí dobyti, které zaslíbeny jsou každému,
kdož přispívá ku spáse bližních; takto zajisté napraví daná po
horšení, mnozí vidouce kajicnosť a pokoru jeho napraví svůj
život, jiní se k milosrdenství pohnou, všickni budou laskavě
o něm souditi, všickni, kterým kdy uškodil a ublížil, odpustí
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jemu ze srdce. e) Také lze odsouzeným vypravovati o velikých
mukách, kteréž Kristus a mnozi svatí, ničím se neprovinivše,
trpěli zmužile i rádi, vůli boží v tom shledávajíce a ji se po
korně poddávajice; kdo jich následuje ze srdce, bude miti
účastenství v jejich slávě, pro jakou by koli příčinu smrť
podstoupil.

2. S odsouzeným nerozmlouvá kněz o výroku soudním,
jak by koli on sám k tomu podnět dával. Ujišťuje-li odsouzený,
že nevinen jest, neodpirá mu kněz přimo, jako by o jeho vině
byl přesvědčen, ale s neoblomnou trpělivosti znova vykládá
o prozřetelnosti božské, která všecko spravuje k našemu spa
semi a často 1 dopouští odsouzení na tomto světě, abychom ne
byli odsouzeni na věky. Kdo jest nevinen a čist před Bohem,
a kde jest ten spravedlivý, který by trestu nezasloužil? —
Poněvadž jak odsouzený, chytaje se i stébla a stínu jako to
nouci, za nevinného se vydává v té klamné naději, že snad by
kněz ještě mohl působiti ku změně nálezu soudního: třeba jest
poučiti ho laskavě a trpělivě, který jest vlastní úkol kněze a že
nijaké moci nemá slovo jeho i kdyby na jisto věděl o nevin
nosti člověka a nejslavnější přísahou ji ztvrditi mohl. —
Posud-li se odsouzený nepřiznal ku zločinu, neukládá jemu
kněz aneb aspoň ho ve svědomi nezavazuje, aby tak učinil před
soudem; všecka jeho snaha zajisté jen k tomu jde, aby se
před Bohem vyznal a svůj osud za dopuštění a navštívení boží
uznávaje, poslušně se jemu podrobil.

3. U veškerém potěšování a přimlouvání měj duchovní
správce zpověď odsouzeného na mysli a proto již prve, nežli
o ni vlastně mluviti počne, o probuzení ducha kajicného pracuj.
Zpověď odsouzenýchděje se obyčejně aspoň na den před popravou;
a poněvadž lidé takoví vůbec málo kdy se zpovidali, již dlouhá
léta život bezbožný vedli anebo svatokrádežně pokání přijímali,
jest jim třeba zpovědigenerální. Pomoci zpovědnikovy potřebují
velice dilem pro svoji neumělosť, dilem také pro zmatenou a skli
čenou mysl svoji. Kromě hříchů vyšetřuje zpovědník také,
zdali nějaké závazky a zvláštní povinnosti minulým životem
na sebe uvalili, zdali před právem někoho obvinili, zdali nená
visť proti soudcům a svědkům v srdci chovají atd.*). Jako přt
vězních tak i tuto nikdy za zbytečnou věc nepokládej kněz,

*) Viz o zpovědi vězňů na str. 629.
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aby řekl odsouzenému, že nijak mu ani škoditi ani pomoci ne
může před právem světským, z čeho by se koli vyznal.

Za pokání ukládají se odsouzeným jen krátké modlitby,
zvláště vzbuzování božských cnosti, odevzdanosti do vůle boží,
vroucné vzývání a nábožné uctění Krista umučeného, bolestné
Panny Marie a svatých mučeniků; pobožnosť takovou kněz
"sám vykonává s odsouzeným a nejraději volí slova, kterýmiž
by v něm budil úmysl, že na pokání za hříchy své obětovati
chce Bohu oběť života svého. — Rozřešení dává se kajicnikům
těmto ze hříchů a censur, jak by koli a komukoli vyhra
ženy byly.

Svatého přijímání uděluje se odsouzeným podobně aspoň
na den před popravou a způsobem posily na věčnost.

Zůstává-li odsouzenec nekajicný a zatvrzelý, nechtěje se
bou dáti pohnouti k pokání nepřestává duchovní správce uži
vati všech prostředků a důvodů, kterýmiž by v něm víru
-v Boha i spasitelnou bázeň probudil*).

4. Když byl odsouzený svátosti přijal, pečuje duchovni
"správce o to, aby již nikomu dovoleno nebylo vězně navštiviti,
leč by toho nějaká potřeba žádala. Kratičké doby, kteráž od
souzenému ještě zbývá, svědomitě užiti jest ku věcem spasi
telným. O samotě jednej nyní duchovní správce s odsouzeným
již jen o věcech duchovních modle se s ním litanie, růženec
a modlitby k umučenému Kristu, konaje s ním vzbuzování
enosti, jako s umirajicím, rozmlouvaje o věčné slávě, kteráž
vězně očekává, o marnosti a pomijivosti světa, o dobrodiních
božích lidem prokazovaných. Prospěšno bude čisti mu popis
umučení Páně podle sv. Jana s krátkým výkladem na jednu
každou částku, přirovnávati smrť vězně ke smrti Pána Ježiše
Aa vzbuzovati odsouzeného, aby nevinného Krista následoval
ve smýšlení a skutcích, nejvice pak v ochotnosti, položiti
svůj život dle usouzení božiho.

Pokud jen možno, zabraňuje duchovní správce, aby se
-odsouzenec neobtěžoval nemirným požíváním pokrmů a nápojů;
jedna nestřidmosť zajisté mohla by zmařiti, co prácí dlouhou
k mistu bylo přivedeno. — Chtěl-li aneb mohl-li by odsouzený tu
noc před popravou spáti, přeje se mu této úlevy. Pakli by spáti
nemohl anebo nechtěl, zůstává při něm kněz celou noc, možno-li
mu nikdo zajisté nepotřebuje útěchy sv náboženství tolik,

*) Srovn. níže o nemocných, svátosti zamítajících.
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jako odsouzený, kterýž beze sna tráví noc před popravou. Ne
mohl-li by duchovní správce sám bditi s odsouzeným po celou:
noc, bude aspoň to za svoji povinnosť nezbytnou pokládati,
aby někoho spůsobilého misto sebe dosadil, jenž by ubohého
potěšoval a posilňoval. Na zejtři pak, v den popravy, přijda
duchovní správce do žaláře záhy pečuje, aby to celé ráno je
diné v pobožnosti, v osvědčování čelných cnosti, v rozjímání.
o mukách Kristových a smrti jeho a v jiných nábožných
skutcich ztráveno bylo, zejména aby vězeň srdce své a my
šleni svá k Bohu obrátil a jemu je obětoval ranní modlitby
nábožně vykonal a ještě jednou se vyzpovidal. Také sluší od
souzeného napomenouti, aby se nikoli nestyděl a neostýchal
zpovidati i po druhé i po třetí, ještě-li by mu něco na mysl
přišlo, třeba by to bylo i na mistě popravném vechvíli poslední

Před samým odchodem na popravné misto napominá vězně
opět, aby nyní všecky kroky své Bohu obětoval, připomínaje
sobě kroky Páně na horu Kalvárii. Cestou ku popravišti modlí
se kněz bez ustání s odsouzeným podobně jako s umirajicími,
napominá jej, pokud třeba jest, aby se po lidech neohlížel, ale
oči raději stále obrácené měl na kříž, jejžto kněz anebo sám
odsouzený v ruce drží. Na místě popravném ještě se táže du-
chovni, má-li odsouzený něco na srdci; rozřešení může se mu
ještě udělit zpovidá-li se z některého hříchu, anebo 1 beze
zpovědi, neni-li snadno ji konati a vyznává-li se vůbec za.
hřišného a vzbuzuje litosť.

Když popravce již počíná dilo své konati, přimlouvá.
kněz odsouzenému ještě jako jinému umírajícímu, po málu se
od něho vzdaluje, avšak v témže poměru také hlasitěji mluvi.
aby odsouzený maje oči zavázané vždy jednostejně slyšel
I nekajicných nezbavuje se kněz do poslední chvile.

Pakli by nekajicný zločinec až na místě popravném po
hnouti sebou dal ku pokání, zpovídá se s povolením vrchnosti
občanské na nějakém místě slušném. — Pakli by sobě ani
v tuto chvili neusmyslil odsouzenec, nezbývá duchovnímu, leč
poroučeti jej Bohu; také mohlo by prospěti aspoň přitomným,
když by jich duchovní požádal, aby se nyní společně s ním
pomodlili za milost ubohému, jenž odpiraje milosti boží nevi,
co čini.

Po vykonané popravě modli se duch. správce za duši.
popraveného *).

*) Srovn. Amberger 1. c. III. $ 244. Instructio Eystet. Tit. XI. c. 4.85..
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Článek 2.
Pastýřská péče o jisté třídy nemocných

zvláště.

$ 138. Ditky.

1. Nemocné dítky, které posuď nemají užčívání rozumu,
nemohou v nebezpečenství smrti svátostmi zaopatřeny býti;
jsou totiž nejen pro nedostatek rozumu a vědomosti o prav
dách sv. náboženství neschopny svátosti přijímati, ale také by
je na darmo přijímaly, poněvadž nemajice rozumu nemohly
hřešiti a posvěcující milosti na křtu obdržené pozbyti.

Protož také navštěvování těžce nemocných ditek rozumu
ještě nedošlých není povinnost duchovního správce, ač ovšem
leckdy prospěšno býti může, navštěvovati ty nemocné rozumu
nedošlé děti, které již nějaké vědomosti o Bohu mají a du
chovnímu správci ze školy povědomy jsou. Při návštěvě ta
kové, koná-li ji, může udělovati dětem požehnání, jehož obřad
a způsob v některých diecésích předepsán jest*).

2. Ditkám, které již rozumu dosáhly, náleží posluhovati
svátostmi, když by v nebezpečnou nemoc upadly, třeba by
posud byly nepřijímaly svátosti oltářní anebo ami svátosti pokání.
Majice zajisté užívání rozumu vázány jsou božským a cíir
kevním zákonem, kterýž velí, aby křesťan v nebezpečenství
smrti svátost oltářní a posledního pomazání přijal, a jsouce
hříchu schopny, potřebují svátostné milosti pro své spaseni**).
V jednotlivých případech jest duchovnímu správci rozsouditi,
zdali ditko nemocné u věku tom, kdy člověk obyčejně k roz
umu dospivá (7. rok) anebo ještě dříve skutečně uživání roz
umu došlo a schopno jest přijmouti všecky svátosti, jakž je
přijimají nemocní vůbec, anebo aspoň svátosť pokání a poma
záni. Óchopnosť tato závisí, kromě užívání rozumu, také na
dostatečné vědomosti o základních pravdách křesťanských a
podstatě svátosti, kterých se uděluje. A protož přesvědčuje se
duchovní správce, prve nežli nebezpečně nemocnému ditěti

*) Viz Acta et Statuta secundae synodi dioecesanae Budvicensis r. 1872.
Stat. 6. — Manuale rituum. str. 262.

**) Rit. Rom. de sacr. extr. unct. Conc. Prov. Prag. Tit. IV. cp. 9. str.
152. Synod. Budvic. r. 1872. Stat. 6.
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svátosti uděluje, zná-li, třeba ne úplně a určitě, ale přec dostatečně
učení o Bohu Stvořiteli, Vykupiteli a Posvětiteli, o nesmrtel
nosti duše, o věčné odplatě a pokutě, o potřebě milosti boží
ku spravedlivému životu a k dosažení věčného života.

3. Aby souditi mohl o schopnosti nemocného dítěte, kteréž
posud nepřijímalo svátosti, o němž ale za to míti lze, že rozum sé
již probudil, povinen jest duchovní správce navšťívití je prve
Ještě, nežli by jemu svátostí udělovat šel. Návštěva tato, jedna
aneb několikerá, podává přiležitosť, nabyti přesvědčení o schop
nosti a doplniti nedostatečné vědomosti tolik, co třeba jest
nevyhnutelně.

a) Jest-li memocné d-té při smyslech, poučuje a těší je
duchovní správce podobným způsobem, jako lidi dospělé; roz
mlouvaje s ditětem o božské prozřetelnosti, užitku nemoci a
kterak by se v ní křesťan měl zachovati, dotýká z úmysla
těch nauk víry, které znáti nevyhnutelně třeba jest ku spa
sení. Přimlouvání své čas od času přerušuje otázkami vhod
nými, aby souditi mohl, kterak dítě poučeno jest o základních
pravdách. Pakli shledal, že vědomosti jeho nedostatečny jsou,
náleží uvážiti, dovoluje-li stav nemoci doplniti poučováním,
čeho se posud nedostává k vělomostem takovým, při kterých
podstata těch náuk pochopena jest. Neni-li pro nemoc dítěte
aneb pro velikou ještě duchovní nedospělosťjeho nijak možno
zjednati jemu dostatečné vědomosti o základních pravdách, tu
ovšem také všecko další poučování o svátostech bylo by na
darmo. Zná-li však dítě podstatu základních náuk, bude du
chovní správce dále zkoumati, povědoma-li jest ditěti podstata
těch svátosti, kteréž by mělo přijmouti. Hledě ku svátosti po
kání, zkoumá otázkami, rozeznává-li ditě toto již dobré a zlé,
pochopuje-li, co hřích jest a co následky jeho. Kde nalezena
jest dostatečná vědomost o základních pravdách, tu dojista
bude i dostatečné poznání hříchu. Známo-li pak jest ditěti
anebo se mu ještě dáti může bližší poučení, že Pán Ježiš usta
novil svátosť pokání, v kteréž odpouštějí se hřichové po křtu
spáchaní, pakli jich člověklituje az nich se upřímně vyznává:
nebude pochybnosti o tom, že ditě schopno jest, aby absoluci
svátostnou přijalo.

O schopnosti ku přijetí velebné svátosti pronášeji se au
tority vážené a lze bráti za bezpečné pravidlo, že v nebezpe
čenství smrti postačuje i ta skrovná vědomosť o podstatě sv.
tajemství, pro kterou by jindy ještě nedovolilo se dětem sv. při
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jimání *). Které ditě zná dostatečně pravdy základní a za.
schopné se považuje ku zpovědi, to jistě 1 schopno bude, aby
velebnou svátost přijalo. A kdy by také posud o této svátosti.
ničemu se bylo neučilo, nebude ani času ani práce mnoho
třeba, vštipiti jemu dostatečný pojem, co tajemství těla Kri
stova jest, proč vel. svátost přijímáme a kterak duše naše se
připravuje. Podobně také o svátosti posledního pomazání a ge
nerální absoluci snadno bude vštipiti podstatnou vědomost dě
tem, které znají základní náuky a ku zpovědi schopny jsou.
Zůstáva-li důvodná pochybnost o dostatečném rozumu a dosta
tečných vědomostech, uděluje se jenom rozřešení a posledního.
pomazání s podmínkou „si capax es.“

Poněvauž pak vůbec postačuje u ditek těžce nemocných.
mnohem skrovnější vědomost o základních pravdách 1podstatě
svátosti, a poněvadž nic méně prospěch duchovní na disposici
jejich velmi závisí: snadno se pochopuje, že duchovní správce
povinen jest těmto ditkám ve přípravných modlitbách a vůbec
ve všeliké pobožnosti, s kterou jednotlivé svátosti přijimati
náleži, co nejlépe pomáhati, je podporovati, jako za ruku vésti..
— Poučování a příprava ovšem nejjistěji povede ku hodnému
přijimání svátosti, navštivil-li kněz nemocné díšě, prve nežli
jemu svátosti udělovat jde; avšak i když toho nebylo lze uči
niti, postači doba nedlouhá, pakli nemocné ditě navštěvovalo
školu, v které pilný katecheta pracuje.

b) Pakli nemocné dítě v tu dobu, kdy duchovní správce
k němu přišel, není při smyslech a tedy ani schopno, aby
k otázkam odpovidalo a poučení bráti mohlo, bude třeba oče
kávatl doby, až se mu smyslové zase navrátí, pakli jen vůbec
naději tuto miti lze. Není-li naděje k tomu anebo duchovni.
správce nemůže čekati (anebo zase brzy přijiti), záleží na tom,
zná-li to ditě ze školy anebo nezná. Zmná-lije, sám jeho uči
telem jsa (aneb od katechety zprávu maje), bude také věděti,
zdali o základních pravdách a podstatě svátosti dostatečná
ponětí má ; vedle toho pak rozsoudi, zdali mu svatosti udělovati
může anebo nemůže. Zbývá-h důvodná pochybnosť uděluje se
ditět1 rozřešení a posledního pomazání formou podmíněnou :

*) 9. Thomas Aguin. III. gu. 80. art. 9. S. Alphon. Homo apostolicus.
tr. XIÍ. n. 43. Moral. 1. 6. n. 301. Bened. XIV. de synodo dioec. l. 7. c. 12.
n. 3. učí, že nesluší nechávati bez přijímání vel. svátosti těch dítek těžce
nemocných, které umějí pokrm tento rozeznávati od pokrmů obecných.
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S?capax es. Avšak pochybnost taková nesnadno může povstati
jest-li duchovní správce dostatečně povědom nemocného ditěte.
Aniž pak tu třeba bude rozvažovati úzkostně, zdali ditě buďto
samo ze sebe anebo ku povzbuzení rodičů sobě žádalo, aby
kněz byl povolán.

c) Není-li nemocné a smyslů zbavené dítě duchovnímu po
vědomo, nemůže-li také jinak poučiti se o něm tolik; aby
schopnost jeho posoudil, ani možno jest čekatí, až by snad
opět nabylo smyslů: táže se domácich na jeho stáří, na posa
vádní pokročilost v užívání rozumu, zdali do školy chodilo a
jaké asi vědomosti o náboženství na něm znamenati bylo. Do
zvidá-li se, že dítě již překročilo 7. rok, že duchem zdravé a
čilé bylo, že školu navštěvovalo a vědomosti náboženské na
jevo dávalo: uděluje mu aspoň svátostného rozřešení a posled
ního pomazání buďto způsobem prostým aneb podminěným
vedle toho, jakž může souditi dle obdržených zpráv; generální
absoluce pak uděluje, nechať posluhoval svátostmi prostě aneb
s podmínkou. Pakli dítě ještě za zdravých smyslů samo ze sebe
aneb ku povzbuzení rodičů žádalo příchodu kněze, sluší tuto
žádost bráti za důvod, aby se mu svátosti udělilo, ač jestliže

jiné okolnosti z toho nezrazují *)
Zdali by nemocnému a smyslů zbavenému dítěti také

velebnou svátostí posluhovati možná bylo, o tom nejen vědo
mosti náboženské rozhodují, ale také stav nemoci, může-li totiž
ditě polknouti hostii anebo nemůže.

3. V povinnosti duchovního správce, posluhovati svátostmi
také dítkám rozumu došlým, třeba by posud byly nepřijímaly
velebné svátosti anebo ani so nezpovidaly, zavírá se %povin
mosť pečovati v obecném působení pastýřském o to, aby díky ta
kové neumáraly beze svátostí. — U věci této může velmi pro
spěti a) vyučování katechetické ve škole. A prospěje skutečně,paklikatechetajižvetřídáchnižšíchdětem| vykládá,
co náleži křesťanu v čas nemoci dělati, čeho nejvice sobě
žádati maji, když by velmi nemocny byly. Příležitost k na
učení takovému sama se podává častěji, nechať se vyučování
děje na základě biblických dějin anebo malého katechismu;
jmenovitě naskytá se, když katecheta vykládá o následcích
dědičného hříchu, o smrti, o hříchu, o nemocných od Krista po
těšených a uzdravených. Podobně třeba jest a možno již men

*) S. Alphon. 6. n. 717—720. Uasop. katol. duch. 1883. str. 17.
Skočdopole, PastorálkaII. 45
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šim žákům pověděti osvátosti pokání, oltářní a posledního po
mazání tolik, aby v. a 8.roce věku svého, třeba by se těmto
věcem ještě neučily z katechismu, podstatné to vědění o nich
měly, které by postačovalo k platnému přijetí v nebezpečen
ství života.

b) Na kázaních, křesťanských cvičeních a kdekoli se
jinde vhodná přiležitosť naskytá, jako při ohlašování doby a
povinnosti velikonoční, buďtež rodičové napomínáni, aby v čas
oznámili duchovnímu správci, když by nebezpečně onemocnělo
dítě, o kterém souditi lze, že již k rozumu dospělo; neboť ne
jim, ale duchovnímu správci a předkem katechetovi náleži a
možno jest posouditi, zdali ditě schopno jest, anebo neni, svá
tosti přijmouti.

c) V obecné povinnosti k nemocným zahrnuje sa povin
nosť, aby duchovní správce, když se byl dozvěděl o těžké
nemoci ditěte k létům rozeznávacím docházejícího, je dobro
volně navštívil anebo aspoň se na stav jeho vyptával, rodičů
pozornost buďto sám anebo prostřednictvím jiných osobk tomu
obrátil, že povinni jsou kněze povolati, když by nemoc ditěte
nejen se nelepšila, nýbrž i nebezpečnosti jeji přibývalo. Po
dobná péče sluší na učitele křesťanské; oni zajisté již úřadem
svým povinni jsou tázati se na příčinu, pro kterou dítě do
školy nechodi. A sám duchovní správce, jsa učitelem nábožen
stvi, dozvídá se onebezpečné nemoci některého ze žáků, neob
meškává-li toho, aby sobě pokaždé všímal, které dítky ve škole
scházejí, vždy také na příčinu se tázaje.

ď) Také dobré srozumění s lékařem může častokráte
k tomu vésti, že se duchovní správce o ditkách nebezpečně
nemocných dozvídá ještě v čas, kdy jim svátostmi posloužiti
může.

Poznámka. Ozdraví-li některé ditě z takových, o kterých
tuto řeč byla, posuzuje se s ohledem na schopnost ku přiji
mání svátosti jako jiné dítky zdravé; a takto se může státi,
že ditěti, které již přijalo velebnou svátost v těžké nemoci,
ještě za delší dobu se nepovoluje, aby ku sv. přijímání šlo.
Kromě nebezpečenství smrti zajisté sluší posuzovati schopnost
přísněji, nežli když smrť blízka se býti zdá.



(07

$ 139. Zaopatřování nemocných o sobě nevědoucích.

1. Nalézá-li kněz nemocného ve stavu takovém, že již
o sobě neví, buďto bez vlády jsa anebo v záchvatu a třeštivosti
(phrenesis, amentia, delirium): zkouší nejprve, zdali by nemocný
zase mohl k sobě přiveden býti. Býváťt leckdy možno třením na
rukou, nohou anebo na prsou, omýváním hlavy a prsou octem,
lihem neb vodou, nemocného vzbuditi a ke smyslům přivésti
na nějakou aspoň dobu, aby s dostatečným vědomím mohl svá
tosti přijmouti. Podařilo-li se probuditi nemocného, uděluje
mu svátosti ritem ukráceným, poněvadž nelze nijak věděti,
diouho-li potrvá sebevědomí jeho.

Jest-li nemocný trápen silnou horečkou anebo až třešti
(delirium, „fantasování“), nemá vpůsobilosti, aby spolučinný byl
při udělování svátosti. Kněz přičiňuje se, aby nemocného vy
bavil z lenivé apathie anebo zmírnil rozčilenost jeho. Za pro
středky vhodné schvalují se: Podati nemocnému přívětivě ruky,
hladiti jej po čele, podati mu nápoje, urovnati sešinutou po
dušku, oběma rameny jej obejmouti a pozdvihnouti při silném
kašlání, přímo mu hleděti v oči, aby zrak jeho se upřel na
oči kněze, mluviti k němu a otazovati se ho v krátkých větách
za silnějšího přízvuku na slově rozhodném. Prostředkové tito
leckdy působí, že nemocný sbírá sily své a na dobu se vy
bavuje z apathie anebo směsi blouznivých myšlének.

Pakli se ale nepodařilo vebuditi nemocného tolik, aby věděli
o sobě, posluhuje mu kněz svátostmi, jakž dovoluje krátkost
času, tělesný a duchovní stav nemocného.

Opouštěje přípravné modlitby vesměs aneb aspoň částečně “)
kropí jej svěcenou vodou, oznamuje mu svou přítomnosť a
vzbuzuje ho, aby nějaké znamení rukou aneb jinak dal, že roz
umí. Nechať pak může anebo nemůže dáti znamení, mluví
k němu pastýř, aby hříchů svých litoval Boha za odpuštění
žádaje; několika slovy ve jménu nemocného pronáší obecné
vyznání hříšnosti a vzbuzení lítosti, aby jemu potom udělil
absoluce z hříchů. Krátkého přimlouvání toho nesluší opomíjeti
při nemocných o sobě nevědoucích, leč by nebezpečenství tolik
veliké bylo, že kromě podstatné formy svátosti pokání a po
mazání již nelze na jiného nic pomysliti.

*) Viz str. 680.
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2. Takto nemocným se může rozřešení dáti, lze-li s dů
vodem souditi, že hodni jsou. Pakli nemocný dává za přitom
nosti. kněze znamení litosti, tu ovšem nelze pochybovat: že
mu rozřešení dáti jest. Nemůže-li však nijakého znamenídáti,
rozhoduje posavádní živoť nemocného.

a) Pakli nemocný po celý svůj Život, aneb aspoň za nějaký
čas před touto nemocí po křesťansku živ byl a svátosti přijímal,
nad to pak ještě, znamenaje nebezpečenstvíi, žádal soběnávštěvy
kněze, ale zatím smyslů pozbyl: dává mu kněz rozřešéní*) ve
spůsobě prosté (forma absoluta)**).

Pakli nemůže dáti znamení o své Útosti, ani prve, dokud
ještě při smyslech byl, sobě návštěvy kněze žádal, uděluje se
mu nicméně rozřešení ve spůsobě prosté, poněvadž tu mravná
jistota jest, že by jeho skroušeně žádal, kdyby mohl a že by
návštěvy kněze sobě přál, kdyby o nebezpečenství věděl ***).

b) Pakli nemocný o sobě nevědouci posud vedl živoťhříšný,
přikázaní velikonočního nezachovával, avšak rouhač aneb zjevný
odpůrce víry nebyl, tu rozeznávati třeba, ukázal-li, dokud ještě
při smyslech byl, známky lítosti anebo jich neukázal. Paklě
dal na sobě znáti lítosť buďto nyní za přítomnosti kněze, anebo
prve již před někým, jenž otom dává knězi svědectví: uděluje
se mu rozřešení ve spůsobě prosté +).

Pakli takovýto nemocný ani známek lítosti neprojevuje
ani prve neprojevil tím způsobem, že sobě žádal kněze aneb.
aspoň neodporoval, když se mu domácí nabizeli, že kněze po
zvou: lze dáti rozřešení jen s podmínkou „si dignus es“ ++). Po
této absoluci ovšem nelze podati velebné svátosti 1 kdyby ne
mocný byl schopen přijmouti ji. Absoluce této se uděluje:

*) Rit. Rom. Ordo administrandi Sacram. Poenit. —
**) S. Alphon. 6. n. 480.

+) Srovn. sv. Augustina de adult. conjug. c. 26., S. Alph. 1. c. 482. „a
Rit. Rom. de Sacr. extr. Unct.

+) Rit. Rom. Ordo adm. sacram. Poenit. dí: „Si confitendi desiderium
slve per se, sive per alios ostenderit, absolvendus est.“

++) K tomuto vývodu oprávňujevýrok sv. Augustina „de adulterio con
jugum“ c. 26. (u sv. Alfonsa 6. n. 482.) a rubrika rituálu řím. de sacr. extr..unct.„Infirmis—...guiverisimiliterpetiissent..© nihilominuspraebeatur.“
Srovn. Schwetz, Theol. dogm. III. str. 134. a 475.; „O účincích svátostí živých.
vzhledem k odpuštění hříchů“ v Časop. katol. duch. r. 1866. str. 426. Lehm
kuhl, Comp. theol. moral. n. 914.
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také nemocnému a smyslů zbavenému cizinci, o kterém po
chybno, zdali katolik jest, třeba i dával známky lítosti *).

U velikém nebezpečenství smrti může se forma rozřešo
vaci v ten způsob ukrátiti, že se vynechává Misereatur, Indul
gentiam a modlitba Passto Domini nostri, ano v největším ne
bezpečenství lze užívati formy: Bgo te absolvo ab omnibus cen
suris et peccatis, tn nomine Patris et F. et Sp. S. Amen.

9. Pakli duchovní správce mohl nemocného smyslu zba
veného rozřešiti prostě, podává mu 1 velebné svátosti, kteréž
nesluší odepřiti nemocnému pouze pro tu příčinu, že není při
smyslech. Rituál římský zakazuje podati těm nemocným, při
kterých se pro záchvat (třeštivosť, phrenesis) obávati jest, aby
svátost nebyla zneuctěna či zlehčena **). Katechismus římský
pak ještě určitěji praví: „Rozumu zbaveným (amentibus), kteří
ku všeliké zbožné myšlénce neschopní jsou, nelze udělovati
svátosti; ačkoliv, jestliže bývali dobré vůle a nábožné mysli,
prve než do šilenosti upadli, může se jim podle ustanoveni
sněmu karthaginského na konci života podati nejsvětější svátost,
pokud jenom se obávati není nějakého nebezpečenství zdávení
neb jiné neslušnosti a neuctivosti“ ***). Jak by se v případu
takovém zachovati měl duchovni, dotčeno jest výše (na str. 671);
není-li duchovnímu známo, že jazyk nemocného ještě službu
koná, přesvědčí se o tom prve, podávaje nemocnému něco vody;
shledává-li, že ji jazyk pojímá, podává mu potom i svátost
na lžici vody.

Posledního pomazání uděluje se, dáno-li jest nemocnému
rozřešení prosté anebo s podmínkou „si dignus es“; dáno-li
podmíněné rozřešení pro pochybnosť, živ-li jest nemocný ještě
(si vivis), tu ovšem také poslední pomazání s touže podmínkou
se dává. — Komu však pro nedostatek disposice a patrnou ne
hodnost nelze rozřešení dáti, tomu i poslední pomazání se
odepře, jakž výslovně dí rituál římský: Nekajícím pak a kdož
ve hříchu zjevném umárají, budiž odepřeno (impoenitentibus vero
et gui in manifesto peccato mortali moriuntur et excommuni
catis... penitus denegetur). Jest-li však nehodnosť a nekajic
nost nemocného jenom ze zpovědi známa, nelze mu této svá
tosti odepřiti, žádal-li jí.

„*) S. Alphon. 6. n. 482. Scavini [II. str. 255.
**) Rit. Rom. de Commun. infirm.

++) Část II. hl. 4. ot. 62.
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A podobně, jako se uděluje rozřešení těm, kdož dali
známku lítosti, prve nežli rozumu pozbyli, ano leckdy 1 těm,
kdož sice litosti neprojevili, o nichž ale souditi lze, že by roz
řešení žádali: tak i posledního pomazání jim udělovati náleži
vedlé zřejmých slov rituálu: „Nemocným, kteří ještě za zdra
vého rozumu a plných smyslů této svátosti žádali, aneb o kte
rých se může pokládati, že by byli žádali, aneb kteří projevili
nějak litosť, ač potom pozbyli řeči anebo smyslů zbaveni jsou
anebo třeští, anebo vlády nemaji, — budiž nicméně této svátosti
uděleno (infirmis autem, gui dum sana mente et integris sen
sibus essent, illud petierint, seu verisimiliter petiissent, seu de
derint signa contritionis, etiamsi deinde loguelam amiserint,
vel amentes effecti sint, vel delirent, aut non sentiant, nihilo
minus praebeatur)“.

O těch, kčeři umírají ve hřichu zjevném, sluší ještě rozvá
žiti (s ohledem na absoluci a na poslední pomazání', jaký byl
předešlý život jejich. Kdo byl již dříve hřišník nekající a za
tvrzelý a nyní pozbývá smyslů za hříchu páchaného (loupež,krá
dež), kdo umírá na těžkou ránu v souboji obdrženou anebo že sám
na svůj život hříšně sáhnul: takový nemůže posledního pomazání
dojiti, nedal-li nepochybného znameni o své litosti. Kdo ale
jinak byl po křesťansku živ, může rozřešení a svátosť poma
zání obdržeti, ačkoli umírá ve zjevném hříchu, pakli souditi
lze, že hřich ten páchati počal anebo v něj stržen byl za okol
nosti, za kterých se zmenšuje přičetnosť (imputabilitas), jako
na př. že se přenáhlil, že sveden byl atd., — tomu i rozfešení
1 poslední pomazání ještě dáno býti může, třeba byl prvelítosti
neprojevil. Případy takové se nahazují při různicich a rvač
kách, anebo když byl smrtelně poraněn při krádeži člověk, o
němž pro nepatrnosť věci, pro velikou jeho chudobu aneb pro
jiné důvody objektivné aneb subjektivné (zásady o přičetnosti
ze stanoviště objektivného a subjektivného) pokládati lze, že
ténto hřich jeho není smrtelný, nebo že člověk ten nikoli nebyl
nekajicný a že na Boha vzpomněl, když se počinal jeho stav
nebezpečný, který jej smyslů a sebevědomí zbavil. — Plné
odepření svátostí bylo by povinnost kněze, soudil-li by z dů
vodů kladných (positivně) o nekajicnosti člověka*).

K udělování této svátosti ve formě zkrácené v ten způ
sob, že nemocný jenom jednou se pomazává (viz str. 677), ne

*) Srovn. Časop. katol. duch. 1866. na str. 8—34; 211—284; 429—439.
S. Alph. I. c. n. 483. Scavini l. e. pag. 256.
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budiž kněz kvapný; trváť obyčejně zápas života se smrti za
delší dobu, tak že i po nastalém chropotu smrtelném ještě
dosti času bývá pro celý obřad -posledního pomazání. — Apo
šťolskéhopočehnámi s plnomocnými odpustky uděluje se také
tomu nemocnému, který jen s podminkou: sl dignus es roz
řešen byl.

4. Postačuje-li čas a pokud postačuje, vzbuzuje duchovní
správce při nemocných o sobě nevědoucich nemnohými a dobře
volenými slovy jménem nemocného a ve formě nábožných
zvolání všecky ty cnosti a city, v kterých pravá disposice
ku přijeti jedné každé svátosti záleží, potom pak též odevzdání
ve vůli boží, kajicné i ochotné obětování života a jiná osvěd
čování jakž umirajícím předkládati a předřikávati náleží. —
Po zaopatřování těchto nemocných má kněz dobrou příleži
tosť, aby církevní modlitby za umírajícího 1 sám 1 společně
s lidmi shromážděnými konal vedle úmyslu a předpisu cirkve.

5. K nemocným smyslů zbaveným lze aspoň částečně
počítati též Aluché. Duchovní správce zkouší toho nejprve,
zda-li by hluchý nemocný přece snad uslyšel hlasu mocnějšího,
a protož 1 žáda domácich, aby poodešli až na misto, kdež by
ani silného hlasu jeho neslyšeli. Nerozumi-li nemocný ani
takto, pečuje duchovní správce, aby znameními doplnil zpověď
jeho; také za pokání podobným způsobem ukládá buď mod
litbu na růženci, anebo z knihy, umi-li a může-li čisti ne
mocný. Ke vzbuzování lítosti před absoluci, posledním poma
zánim a před generální absolucí vzbuzuje nemocného sám se
v prsy tepaje a znamení dávaje, aby podobně činil; k jiným
aktům podobně vybízí, jakž může*). Aby nemocni tito u sebe
měli, častěji v ruce brali a libali kříž, svatý obraz, medalii
svěcenou, aby se pokropovali aneb od jiných kropeni byli svě
cenou vodou častěji, jest velmi důležitá věc obzvláště při ta
kových, kdož neumějí anebo nyní nemohou čisti; jim zajisté
jsou toto jediní prostředkové, aby se myšlénky jejich k Bohu
a k věcem spasitelným obracely a duše jejich se co nejvíce
možná přibližily k oněm aktům, kterých každému nemocnému
nade všecko třeba jest.

*) Podobně zacházeti náleží s hluchými při zpovědi obyčejné, jižto kněz
na místě odloučeném slyší.
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$ 140. Nemocní, kteří duchovní pomoc zamítají.

„Nemůže-li nemocný vzbuzováním a napomináním kněží
nebo radou přátel a domácich k tomu býti doveden, aby chtěl
se zpovidati, nebudiž puštěna všecka naděje, ale dokud živ
jest, často se opětujte rozmanitá a působná napomínání kněží
a jiných nábožných lidi; buďtež nemocnému předkládány ztráta
věčné spásy a pokuty věčné smrti; ukazováno budiž na Boha
neskončeně milosrdného, kterýž jej k pokání zve a k odpuštění
na nejvýš ochoten jest. Také se konejte soukromé i veřejné
modlitby k Bohu, aby se vyprosilo milosti boží ku spáse ubo
hého nemocného“*).

1. Zvi-li duchovní správce o těžké nemoci člověka, o kte
rém dle posavádního života jeho může souditi, že duchovní
pomoci nebude žádati, povinen jest navštiviti ho záhy, dokud
by se nemoc tolik nepohoršila, až by všeliké působení pastýř
ské bylo nemožno. Avšak nekajicnosť a zatvrzelosť nevěřiciho
nejen že zamítá duchovní pomoc, ale nezřidka i samé návštěvě
duchovního se protivuje.

Pakli by domácí nebo přátelé nemocného odbývali du
chovního tvrdice, že tento nežádá kněze, ano určitěse proti
vuje příchodu jeho, nesluší tomu věřiti, poněvadž nemocný snad
o tom ani neví a tito „přátelé“ jsou lidé bohopusti, sami snad
nemocného k nevěře svedli nebo v ní posilovali, nyní pak bdí
u něho jako nástrojové ďábla. Ve případech takových určitě
vyslovuje kněz, že sám to slyšeti chce z úst nemocného a že
nikterak nemíní spokojiti se tím, co jiní mu zvěstují.

„Nechce-lů nemocný dopustiti, aby k němu vstoupil kněz,
jehož návštěva mu ohlášena byla, bude snad i přes odpor ten
knězi možno vstoupiti do ložnice, ano jest i třeba zkusiti toho,
zvláště když nebezpečenství smrti jest blizké. Avšak byl-li
kněz odmrštěn určitě a rozhodně, vynasnažuje se horlivě, aby
v nemocného působil skrze příbuzné, přátely a jiné lidi nábožné,
kteří kolem něho jsou; sám pak béře útočiště k duchovním
prostředkům, konaje modlitby, dobré skutky, oběť mše svaté,
ano 1 skutky tělesného pokání, kteréž velmi spůsobilé jsou do
jmouti srdce božího, když ukládá si je pastýř, aby zachránil
jednu ovci stáda svého.

*) Rit. Rom. de visit. et cura infirm.
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Přiházi se leckdy, že některý ze zatvrzelých těchto hřiš
niků se nakloňuje k tomu, aby návštěvu kněze přijal; jen to
vyhražuje sobě, aby to byla přátelská a nikoli kněžská návštěva.
Rozumi se, že i přes takové ohražení, jak by koli trapno bylo
srdci kněze, tento nijak neváhá přiblížiti se k nemocnému;
často zajisté návštěva přítele bude moci upraviti cestu ke zpovědi.
Když pak se nachází kněz u lože, zdvojnásobuje svoji opatr
nosť, aby ničeho nemluvil, čím by se nemocný urážel, vyna
snažuje se, aby sobě získal náklonnost aneb aspoň vážnost jeho,
dávaje upřímné důkazy účastenství velmi něžného; a pakli
nebezpečenství jest naléhavé, přistupuje kněz k věci choulostivé
a snaží se, jemný co anděl jsa, aby rozptýlil předsudky ne
mocného proti zpovědi, kteráž mu zjedná útěchu hojnou, pakli
se odhodlá ji složiti“ *).

Jednáni a řeči kněze u nemocných svátosti odmitajících
ovšem rozdilny budou podle toho, jakž který nemocný se pro
náši o víře a přijímání svátosti. a) Dí-li s nevážností a po
hrdánim, aby ho kněz takovými řečmi a věcmi ušetřil, aneb od
vraci se, — odpovídá tento klidně, že mikoli proto nepřišel,
aby nemocnému těžek byl anebo jej donucoval, nýbrž jenom,
aby důvěrně a po přátelsku s ním rozmlouval o věcech, kterých
v nynějším stavu svém nijak nemůže pokládati za nedůležité
a nemístné. Rozmluvou o nich neutrpi škody a vždy bude mu
na vůli zůstaveno, kterak by se rozhodnouti chtěl; skutečně-li
přesvědčení jeho tolik pevne jest, nepotřebuje se tomu vyhý
bati, aby vyslechl také minění opačné a důvody jeho.

b) Odpovědá-li nemocný hrubě posměchem a potťupou, namitá
jemu kněz vlídně a pokojně, že nebyl a neni veden záměry
osobními, ale jenom úřadní svou povinnost koná, jen srdečným
účastenstvím a péči o spásu nesmrtelné duše puzen byl k této
návštěvě. -Možno-li dále mluviti, představuje nemocnému, že
doba tato přiliš vážna i důležita jest, než aby mohla vybizeti
k posměchu a potupě; že aspoň šetrnosti a klidného uvážení
zasluhuje náboženství křesťanské, jemuž sami nepřátelé a od
půrci jeho vydali krásné svědectví, jemuž oddáni byli muži
nejšlechetnější, celým srdcem je milujice, veškerým životem
vyznávajíce, učenostíi, důmyslem, statkem ano i životem je
bránice a zachovati hledice sobě 1 člověčenstvu.

*) Dubois l. c. pg. 992.
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c) Nedává-li odpovědi a nijak nechce mluviti s knězem,
neodcházi tento hned, pakli znamená, že nebezpečenství jest.
veliké; poušti se v rozmluvu s domácími, modlí se k Bohu
vroucně a potom zase znova počiná těžké dilo své, zdali by
snad přece podařilo se dosáhnouti cíle žádaného.

2. „Ničeho-ll prosbami a jemným slovem pořiditi nemůže,
ohlašuje zatvrzelému hřišníku strašné hrozby Boha mstitele,
v jehož ruce brzy již upadne; avšak 1 tyto pravdy se nepro
nášeji zvukem nevrlým a hněvným, nýbrž raději se svatým
zápalem a záchvatem horlivosti, jejž ale zase mirní laskavosť
a živé účastenství“ *).

Ve svatém a bohumilém útoku tomto na železné brnění
nekajicnosti připomíná kněz nemocnému, že hrozný zápas se
smrti v době krátké nastane, že úzkosť a zoufalství na něho.
přikvači, jemu pak ukázati se bude před soudcem, kterémuž do.
chvile poslední odpíral, jimž i pohrdal. — Nekajicnosť a nevěra
na smrtelném loži nemivá v srdci člověka tolik pevné půdy,
co mívala za dnů zdravých, pokoj pak a bezpečnosť nekajicného
jenom zdánlivy jsou a líčeny; v srdci ozývá se mocně nejistota.
1 bázeň, kterou však nemocný pracně zastirá, jsa k tomu do
háněn představováním vlastnim anebo bývalých přátel a spo
lečníků svých, kterak by hanba bylo, aby se zpronevěřil zá
sadám, kterými se prve honosil, za vrch osvěty a duchovní
sily je vydávaje i pokládaje. A poněvadž téměř nikdy věřiti
nelze, že by nemocný nevěrec byl skutečně pokojný a bezsta
rostný: mluví k němu kněz hlasem pevným, že srdce jeho ne
zdá se býti tolik pokojno a bezpečno, jak by nezkušený podle.
řeči jeho soudil; že ani tento napohledný pokoj nepotrvá, ale
vlastní stav mysli tím zřetelněji se projeví, čím se více bude bli
žitu hrozná chvile poslední, doba smrti. A protož bylo by ne
moudro dávati se oklamati marné a zhoubné ctižádosti, kteráž
mu překáží usmysliti sobě, dokud ještě Bůh milosrdný volá.
Změna smýšlení jeho bude mu ke cti sloužiti u všech lidi roz
umných a cnostných; co však ji budou řikati a kterak se
budou posmivati nevěřicí, na tom nic nezáleží, ani se toho báti
třeba. A čím budou moci bývali druhové přispěti duši, co budou
ji platny chvály jejich, až by zavržena byla od Boha? —
Také může vzbuzovati nekajicného, aby k Bohu svou mysl
obrátil a jeho prosil za dar poznání, co by v tuto chvili měl

*) Dubois I. c. pg. 339.
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činiti; prve ale, nežli takto vzbuzuje, pronáší zřejmě a hlasem.
určitým přesvědčení své, že nemocného pokládá za přiliš roz
vážlivého, než aby za jistou věc neměl, že aspoň věří v Boha
osobního, jaké by koli ostatně domněnky jeho u věcech víry
a náboženství byly.

Toto a podobné domlouvání buďto přerušuje nebo zavírá.
kněz srdečným osvědčováním lásky a soustrasti, prosbami a
zaříkáním, aby se' nemocný slitoval nad duší svou, aby se
pokořil před Stvořitelem, Vykupitelem a Soudcem svým, aby
některým povzdechem aspoň zvolal k Bohu za osvícení a mi
losť. — A když by ještě se bylo nepodařilo hnouti zatvrzelým,
a když by tento i nejurčitěji se vyjadřoval, že nechce,
aby jemu kněz mluvil anebo jej zase navštívil, namáhá se
tento, aby s klidnou tváři odcházel a prve ještě hlasem přívě
tivým dokládal, že ochoten bude každou chvili zase přijiti,
když by se libilo Bohu vnuknouti nemocnému žádost milosti
svátostné.

Když pak by všemi prostředky vhodnými nepodařilo se.
dojiti žádaného cile, bude sobě moci duchovní správce dáti
aspoň svědectví, že úplně konal svoji povinnosť pastýřskou,
bude se i moci žalně potěšiti, rozjímaje slová proroka Ezechiela
(3, 19.): „Pakli bys ty zvěstoval bezbožnému a on neodvrátil
by se od bezbožnosti své a od cesty bezbožné; on sice v ne
pravosti své umře, ty pak duši svou vysvobodil jsi“.

3. Avšak nežli k posledním pokusům toho druhu přikroči,
a zvláště nemůže-li sobě přístupu k nemocnému zjednati, ohliži
se duchovní správce, zdali by někteří z domácích anebo někdo
z příbuzných a přátel nemocného byli ochotni a schopni půso
biti v něho a nakloniti jej, aby sobě usmyslil. Manželka, matka,
dcera nebo sestra nemocného, někdo z vážnějších laiků, zvláště.
byl-li dobrodinec anebo příznivec nemocného — mohou leckdy
k nekajicnému a zatvrzelému srdci naleznouti cestu snáze nežli
kněz kterýkoli, poněvadž lidé nekajicní a od víry odpadli oby
čejně naplněni jsou slepým záštím proti knězi jen proto, že
kněz. Mnohdy může se podařiti osobám prostým, čeho nedo
vedli vzácnější. „Ve třidě nižší nalézají se dobři nástrojové
k obrácení člověka hřišného v čas nemoci těžké. Duše nábožné,
domáci služebné, ošetřovatelky nemocných, mohou častěji v těchto
okolnostech dovésti, oč by se marně pokoušeli příbuzní a přá
telé, kteří skoro vždycky se zdráhají zminiti se nemocnému i
jen zdaleka o zpovědi. — Přicházi-li k nemocnému kněz, prve



Kéo

nežli by někdomu cestu připravil, buďto ani nebude puštěn k němu,
nebo tento jej špatně uvítá a zřejmě osvěděi, kterak velmi ne
vhod mu jest, že povolán byl kněz, aniž by on sám byl toho
žádal. A protož nejčastěji prospivá pohnouti nemocným k tomu,
aby tuto žádosť projevil“ *).

To velmi často se daří nábožným a opatrným ošetřova
telkám, jichžto neličená sprostnosť působi moeněji, nežli by

jakékoli důvody působiti mohly.
„Avšak nesluší, aby tyto nábožné duše zanechány byly

sobě samým; třeba jest horlivost jejich vzbuditi a oznámiti
jim nebezpečenství, v kterém se nemocný nachází; dáti jim
naučení, kterak by sobě moudře a opatrně počinaly, pokud se
za to má, že by jeho byly potřebny. — Takové rady bylý by
asi: a) ukazovati nemocnému velikou oddanosť, velikou lásku,
všemožnou úslužnosť; b) říkati mu, že Boha prositi budou, aby
nemocnému vyžádaly polehčení a zdraví; c) vybízeti ho, aby
se také sam k modlitbám, kteréž osoba ta koná, připojil a Pánu
„Ježiši a Panně Marii se poroučel; d) vystřihati se, aby náhle
a bez přípravy neoznamovaly, že nemocný u velikém nebez
pečenství se nacházi a že by se zpovidati měl, ale bližiti se
k oznámení tomu laskavě a pomálu a nevésti této veliké rány,
až když viděti jest, že nedostačují rány velice mírné; e) sna
žiti se, aby zvěděly po každé návštěvě lékařově, co soudi
© stavu nemoci; f) řikati opatrně, že nemocní, kterých lidská
lékařství neuzdravuji, častěji docházejí polehčení, obraceji-li se
k náboženství; g) řikati, že mnozí lékařové shledali nemocné
ve stavu lepšim po zpovědi, která zjednala pokoj svědomijejich
a blahý stav mravní, jenž mocně přispival k jejich uzdravení;
Ji) ptáti se nemocného, zdali by odporoval tomu, aby se kněz
u něho ukázal, a vyvraceti způsobem jemným a laskavým dů
vody, kterými by nemocný dotvrzoval odporu svého; %)raditi
mu kněze, o kterém vědí, že si ho nejvice váží; K) ličiti jim
radosť, kteréž okusi, až budou smíření s Bohem a sami s sebou;
7) říkati jim, že snad neposlal Bůh nemoci této, leč jenom že

spůsobiti chtěl, aby do sebe šli a že, vezmou-li z ní užitek
a obráti se, Bůh je uzdraví a věku jim prodlouží, aby mohli
světu dávati příklad života křesťanského; ») nedávati naučení
těchto ráz na ráz, jakýms dotiravým a nevčasným způsobem,
ale čas od času a skoro v témže pořádku, v kterémž tuto byla

+) Dubois L. c.
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jmenována, prodlévajíc při každém podle toho, jakž bylo při
Jato vice nebo méně laskavě, ustávajíc pokaždé, jakmile by
znáti bylo, že přimluva spiše zle nežli dobře působi, a činiti
nové pokusy opatrně, lze-li pokládati přiležitosť za přiznivější“ *).

4. „Někteří učení a horliví kněží užívají při nemocných,
jižto se nechtějí zpovidáti, důmyslného prostředku, kterýž dosti
často byl korunován zdarem dobrým. Prostředek ten záleží.
v tom, že kněz vede ku zpovídání tyto nemocné, aniž by vě
děli, že se zpovídají.

Po úvodu obyčejném na počátku celé rozmluvy vstupuje
poznenáhlu na půdu náboženství a snaží se k tomu přivésti.
nemocného, aby mluvil o minulém chování svém u věcech víry
a náboženství; praví nemocnému, s lehkým úsměvem na rtech,
že asi nebyl velmi pevný v této důležitosti; že snad 1 skoro
viry pozbyl; že nemodlil se mnoho aneb nijak; že dávno již
nebyl na mši svaté a mnoho se nestaral o přikázaní církevní
atd. — Potom, po některých oklikách přechází na chování
k bližnímu, konečně, jak se choval k sobě samému, stále ovšem
způsobem rozmluvy a s jistou měrou mysli laskavé, příjemné
a důvěrné.

Nelze pochybovati, že rozmluva o těchto předmětech roz
ličných, o kterých se toliko zmiňujeme, podává obecné poznání
o duchovním stavu nemocného; a poznání takové dostačuje,
aby se nemocnému řeklo s větší anebo menší svobodou, podle
okolnosti, že zpověď nemůže lekati ho, neboť ji právě vykonal,
aniž by se toho byl nadál. Velmi často usměje se této nevinné
lsti a svolí k tomu, aby se vážně dokonalo, což se bylo jako
žertem počalo. Rozumi se pak, že kněz napraví a doplní ve
zpovědi vážné, jakž bude potřeba; podstatná věc byla, nakloniti.
nekajicného hříšníka ke zpovědi.

Dojista nebude vždy možno, užiti této nábožné lsti; knězi.
v každém případě zvlášť uvážiti jest, lze-li se k ni utéci s na
ději ve prospěch“ **).

Leckdy také může kněz říci nemocnému, že zná odjinud.
posavádní jeho život dostatečně a že by zpověď asi málo věcí.
nových uložila ve věrné srdce kněžské.

Nejednou stalo se, že Duch svatý vnukl horlivým kně
žiím mimořádné, neobyčejné prostředky a způsoby, kterýmiž.

*) Dubois 1. c. pg. 299.
**) Dubois l. c. str. 334.
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obrátili nevěrce zatvrzelé, jako na př. že hlasitou a plamennou
modlitbu za milosť a světlo nemocnému pronesli anebo pří
tomných dojemným způsobem k takové modlitbě pozvali, že
s křižem anebo s hodinkami v ruce kvapně k nemocnému při
stoupili a slovy dojemnými o Kristu aneb o blízkém dokonáníjej
spasitelnou bázní naplnili. Poněvadž ale působnosť prostředků
takových závisí na způsobu, kterým se jich užívá, nemohl by
každý kněz očekávati téhož prospěchu nápodobením kněží ne
obyčejných, obzvláště když by ducha jejich nábožnosti a horli
vosti neměl.

5. Jsou i nemocní, kteří, aby domácích nezarmoutili aneb
i pohřbu církevního zbaveni nebyli, kněze povolávají aneb nic
proti jeho příchodu nenamitají, avšak potom ku kajicné zpovědi
se odhodlati nechtějí, ostatních svátostí pak buďto přijmouti
nedbaji anebo by je přijmouti chtěli ve stavu nekajicnosti
a nevěry, jediné proto, aby dosti učinili snažným žádostem
domácich a přibuzných. .

Při takovýchto nemocných naskytá se možnost dvojího
zla, totiž buďto zlehčení svátostí pro nehodnosť nemocného,
aneb pohoršení, kteréž by povstalo, když by ve známosť obec
nou vešlo, že kněz jemu pro nekajicnosť odepřel svátosti; za
meziti obě, bude duchovnímu správci jen při veliké opatrnosti,
duchapřítomnosti a statečnosti možno.

a) Často lze obyčejnounávštěvou předejíti rozpaky a nesnáze,
v kteréž nevyhnutelně ubíhá duchovní správce, shledán-li jest
za nekajicného nemocný, až když k němu velebná svátost při
nešena byla. A protož byl-li duchovní správse povolán k ne
mocnému, z jehož posavádního života souditi lze, že není spů
sobilý, aby svátosti hodně přijal: navštěvuje ho prve jenom prostě
a rozmlouvá s nim, aby o duchovním stavu jeho plné jistoty
nabyl. Není-li disponován, aby svátosti hodně přijmouti mohl,
snaží se duchovní správce disponovati ho; nepotkává-li se
práce jeho se zdarem a jest-li nevěra a nekajicnosť nemocného
vůbec povědoma, nemůže se kněz ohližeti na žadosťjeho, ale od
pirá mu svátosti, jakž dle církevních zákonů jest povinen.

b) Pakli nemocný, ku kterémuž povolán byl a také při
šel kněz bez návštěvy předchozí, zpovídat? se nechce a sám
osvědčuje svoji nevěru a nekajicnosť za příčinu odporu svého,
vynasnažoval by se kněz ovšem, pokud by čas dovoloval, obrá
titl nekajicného. Tázal by se nejprve, proč tedy povolán byl,
když nemocný zamítá víru a milosti jeji. Odpovádá-linemocný
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před svědky, če proti vůli jeho se stalo, bude kněz vysvobozen ze
všech rozpaků a nepodaří-li se mu nemocného k pravdě a víře
dovésti, opouští jej, nesa velebnou svátosťtajně zase do chrámu.

Di-li knězi samotnému, že jen ku prosbám a domluvim do
mácich konečně svolil, ale sám že svátosti nežádá a nic o nich
nevěří: třeba jest pomýšleti na to, kterak by nekajicnost jeho
v tajnosti uchována byla. Neboť třeba by nekřesťanské smýšlení
u nevěra nemocného byly posaváde vůbec povédomy: nicméně
zdáti se může lidem obrácení jeho za věc podobnou, poněvadž
aspoň mnohým známo, že byl k němu povolán duchovní, A pro
tož nezdařilo-li se obrátiti nekajicného, nakloňuje ho kněz, aby
upustil od přijimání svátostí. I představuje mu, kterak by hřích
a zločin veliký byl, ve stavu nevěry a nekajicnosti přijímati
svátost oltářní a svátost pomazání; kterak by ke hříchu ne
věry a nekajicnosti novou ještě vinu na sebe uvalil a takto
velmi sobě ztižil soud, kterýž jej očekává. Vykládá jemu, že
pro jeho zamítání zpovědi kněz nijak není vázán zpovědním
tajemstvím, ale že přece, pověsti jeho ušetřiti chtěje, nerad by
učinil, aby v obecnou známosť vešlo setrvání jeho v nevěře až
do chvile poslední. Svátosti že nijak nemůže uděliti mu a že
také nemocný nebude na něm žádati, aby proti své víře a své
mu přesvědčení jednal. Sám že nikomu vypravovati nebude,
kterak u nemocného pořídil, co se stalo a co se nestalo. A po
tom předkládá, kterým způsobem by se vykonati dalo, aby ani
svátosti nebyly zlehčeny, ani pověsti jeho se neubližilo. Způsob
nejvhodnější, ano i jediné možný bude, aby kněz pobyl u ne
mocného aspoň za tu dobu, kteréž bylo by třeba, když by mu
svátostmi posluhoval. Potom přichystal by se k odchodu, ve
lebno.. svátosť maje na prsou pod talárem a odcházeje řekl
by domácím, že práci svou u nemocného již dokonal.

Nechtěl-li by nemocný k utajení takovému svoliti, ale
svátosti by žádal za přítomnosti jiných osob, nemohl by mu
jich duchovní odepřiti, poněvadž pozvání kněze spůsobilo již
obecné domnění, že nemocný se obrátil; pro tuto příčinu ná
leželo by považovati jej za hříšníka tajného, jemuž nesluší
odepřiti svátosti, žádá-li jich veřejně.

Podobně bylo by jednati, objevena-li nekajicnosť až ve
svátostné zpovědi.

Za obecné pravidlo se pokládá, aby s nekajicnými co
jen možná soukromí se jednalo a zvráceno -nebylo domnění
obecné, že zaopatřen byl nemocný, k němuž byl kněz povolán ;
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utají-li se nekajicnosť, předejde se pohoršení a předejdou se t
nesnáze stran pohřbu církevního.

$ 141. Nemoení se zvláštními povinnostmi a závazky.

Jako vůbec o každém přijimateli svátosti pokání, tak po
dobně též o nemocném plati pravidlo, že povinen jest vyplniti
zvláštní povinnosti a závazky, ježto mu snad ze hříchů jeho
nastaly; bez ochotné a činné vůle k tomu nemohla by ani
nemocnému absoluce prospěti, poněvadž nedostatek vůle takové
jest nedostatek disposice, nedostatek mysli kajicné, bez kteréž
nelze, aby kdo skutečně obdržel hříchů odpuštění. Ku zvlášt
ním povinnostem a závazkům nemocných přihlížeti a také.
o jich neodkládané vyplněni pečovati jest velmi důležitá. věc,
poněvadž tuto bývá s prodlením spojeno nebezpečenství, že
jim nemocný dosti neučiní.

Tato péče,aby nemocný zvláštním povinnostem'a závazkům
dosti učinil, nejen žádá na duchovním správci veliké opatrnosti,
poněvadž velmi často by možná nebylo, napraviti chyby tuto.
udělané, ale také mu velí, aby pevný a rozhodný byl. Neboť
lichá útrpnosť, předstiraná anebo zdánlivá obtižnosť a nemož
nost vyplniti závazky, mohla by jej svésti, že by ukřivdil
právu jiných, veřejnému blahu a veřejné mravnosti, na sebe
by odpovědnost uvalil a nemocného v těžké vině zanechal.

Zvláštní takové povinnosti a závazky jsou jmenovitě: od
klizení dobrovolné příležitosti ke hříchu, navrácení statku ci
ziho, napravení škody a daných pohoršení, dostiučinění za
urážky na cti, konvalidace neplatného manželství a smíření
manželů rozvedených, odpuštění nepřátelům a škůdcům.

1. Objevilo-li se při zpovědi anebo jinak vešlo duchov
nímu v povědomosť, že nemocný se nachází v blízké přiležitostt
dobrovolné a nehledané, třeba jest pevně na tom státi, aby od
klizeno a vzdáleno bylo bez odkladu, co nemocnému za bliz
kou přiležitost ke hříchu jest, jako: neslušné a necudné obrazy,
zvláště pak osoby takové, jichžto přítomnosť aspoň tak nebez
pečna jest nemocnému, že pohled na ně obrací mysl jeho kuev '
věcem hřišným. Velmi určitě a přísnějest žádati povinen kněz,
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aby vedálena byla osoba spoluvinná ve hříchu mrzkém, pakli
vůbec povědom jest neřádný poměr takový; toho třeba jest i
pro spásu nemocného i pro nápravu daného lidem pohoršení.
Pakli by však poměr hříšný nebyl vůbec povědom, třeba jest
již uvážiti, nepovstalo-li by pro náhlé vzdálení osoby spolu
vinné vůbec podezření; neboť jest-li se toho báti, nakloňuje
duchovní nemocného aspoň k tomu, že za slušnou záminkou
sám učiní, aby osoba spoluvinná nebyla ošetřovatelkou jeho a
vůbec nedocházela k němu; nelze-li jeji přitomnosti zcela za
meziti, žádá se obmezení, pokud možno. Častější zpověď byla
by v tomto případě nejvice bezpečný prostředek proti hřichu;
slib nemocného, a bylo-li pohoršení veřejné, slib před svědky,
že osobu spoluvinnou propusti, až ozdravi, byla by nezbytná
podminka rozřešení svátostného.

Pakli cizi a neznámý nemocný má při sobě osobu žen
skou (nebo naopak), třeba jest knězi zvěděti, zdali manželkou
jeho jest. Ukázalo-li se, že souložnice jest, náleží pilněji uvá
žiti, zdali nemocného lze rozřešiti; avšak ne vždy bylo by
možná přísně státi na neodkladném vzdáleni, poněvadž by ne
mocný snad potom zůstal bez dostatečné obsluhy.

Mnohdy ve případech takových ani pohoršení daného na
praviti, ani spravedlnosti zadost učiniti nelze, leč by nemocný
vešel v řádné maněelství s osobou spoluvinnou; jmenovitě sluší
souditi takto, pakli hříšný poměr jest konkubinat vůbec pově
domý anebo manželství pouze občanské. Sňatek na smrtelném
loži velmi jest usnadněn zákony cirkevními a občanskými“).
Ohláškyprominouti může ve jménu cirkve každý farář **),jménem
státu pak okr. úřad politický ***),„ač není-li pro zvláštní okolnosti
naprosto nemožno“ žádati za prominutí; k žádosti podané úřadu
politickému přikládá se vysvědčení lékařské. Náleží-li aspoň
jeden pod vojenskou duchovní správu, žádá se za dispensi
u nejbližšího velitelství vojenského. Před oddavkamiskládají bu
doucí manželé přísahu, žejim není povědoma nižádná překážka
nebo závada církevního nebo občanského práva, pro kterou by
ve platné a dovolené manželství vejíti nemohli. Ku přísaze této

*) Jde-li o nápravu civilního manželství, ovšem není třeba nijaké dis
pense od úřadů státních.

“*) Instrukce episk. českého 3. června 1868.
***) Společné nařízení minist. spravedlnosti, duchovních a vnitřních zá

ležitostí 1. července 1868 a 9. ledna 1885 č. 6164. — Srovn. Časop. katol.
duchov. 1890. str. 618.

Skočdopole, PastorálkaII. 46
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může politický úřad poslati svého zástupce; nelze-li pro krát
kosť času jednati s úřadem politickým, povolává se k této pří
saze starosta obce. Ve případě takovém poučuje kněz nejprve
o svatosti přísahy; tato skládá se před krucifixem mezi dvěma
svicema postaveným; přisahajíci pozdvihuje tři prvních prstů
pravé ruky. Formulář přísahy nejlépe jest napsati, stačí-li čas,
a podepsaný jménem faráře, svědka a snoubenců v registratuře
uložiti. Oddavky dějí sejako jindy za přitomnosti dvou svědkův.

Stoji-l1 nějaké překážky nebo závady práva církevního 2u
mýšlenému manželství tomu v cestě, žádá se (ve případě velmi
kvapném i po telegrafu) za dispensi církevní k ordinariátu.
Nedovoluje-li čas čekati na církevní dispensi, může sňatek býti
uzavřen podobně, jako když objevena byla prominutelná pře
kážka před oddavkami, kterých pro důležité přičiny odložiti
nelze*). Od křestního listu, jehož by jindy třeba bylo, lze upu
stiti, možno-li jinak ty věci zjistiti, o kterých by tento svědčil.

Dekretem S. C. Ing. 20. února 1888 dal papež Lev XIII.
biskupům plnou moc dispensovati souložníky a civilní manžely
v nebezpečenství smrti ode všech překážek a závad cirkevního
práva (též od překážky z přijatého subdiakonátu a složených
slavných slibů řeholních), kromě překážky povstalé z přijatého
kněžství (presbyteratus ordo) a švakrovství v pokolení přímém
z obcování dovoleného **). Rozhodnutí téhož papeže ***) zmoc
ňuje biskupy k užívání této plné moci subdelegovati každého
faráře +) ve případech, kdy čas nedovoluje žádati biskupa za
dispensi ++).

Stran překážek občamskéhopráva zůstává i tuto ve plat
nosti obečné pravidlo, že žádati jest o dispensi u vlády zem
ské. Duchovní správce budiž velice opatrný, aby zvěděl, jsou-li
snad snoubenci (anebo jeden) neplnoleti, podléhá-li ženich po
vinnosti branné anebo již ke stálému vojsku náleží; ve přípa
dech takových nemůže pomáhati k veřejnému uzavření sňatku,

*) Viz str. 517.
**) Ord. list buděj. 1888 str. 45.

*) 8. C. Ing. 9. Jedna 1889.

+) K dotazu předloženému odpověděl týže sbor (S. C. Ing. 23. dubna
1890), že slovem „farář“ míní se vůbec kněží, „gul actu curam animarum
exercent,“ a protož také interkalární administrátoři.

++) Ord. list buděj. 1889 str. 70.
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dokud překážky odklizeny nejsou, poněvadž by propadl pokuty
zákonem ($ 78. občan. zák.) ustanovené *).

Objevilo-li se, že nemocný žil a posud žije v manželství
neplatném, činí kněz jako jindy ve zpovědnici**). Pakli krát
kosť času nedopouští čekati na církevní dispensi, děje se kon
validace podobně, jako praveno jest o sňatku na smrtelném
loži v čas okamžitého nebezpečenstvi.

2. Jest-li nemocný povinen navrátili cizí statek amebo na
hraditi škodu, dbá kněz, aby se stalo hned aneb aspoň se
ubezpeči, že stane se v době nejkratší. Může- nemocný sám
ještě navrátiti neb nahraditi, nedopouští kněz, aby tato po
vinnosť byla na dědice přenášena; o těchto zajisté, jakž potvr
zuje zkušenosť, nelze nebáti se, že by buďto z lakotnosti anebo
z lehkomyslnosti obmeškali učiniti, k čemu je odkazovatel
jenom ústně zavázal. — Nemůže-li nemocný sám navrátitl a
nahraditi, pečuje kněz, aby domácí pozůstalí aneb dědicové
učinili spravedlnosti zadost. Způsob, kterým jistoty nabyti lze,
že tak učiněno bude, může býti rozdílný dle okolností. Buďto
zajisté může nemocný ustanoviti závěti, aby dědicové jistému
příteli důvěrnému, kterýž by však o tom zpraven byl, jistý
peníz vyplatili, jejž by tento vynaložil podle známé jemu vůle
nemocného. Také tím způsobem lze ubezpečiti se o budouci
náhradě, že kněz nakloňuje nemocného, aby manželku, dospělé
dítě, budoucího dědice aneb mnakoho by okolnosti zvláště
ukazovaly, k důvěrné rozmluvě povolal, jemu za přitomnosti
zpovědnika povinnosť náhrady uložil a slibu od něho požádal,
že ji svědomitě vykoná. Přitomnost kněze za důležitou se po
kládá pro tu příčinu, aby tento upomenouti mohl na přijatou
povinnost, když by toho snad později třeba bylo. — Mnohdy
nelze, aby povinnosťrestituce jinak nežli prostřednictvím kněze
vykonána byla a protož i propůjčuje se k této službě, ovšem
s opatrnosti náležitou, aby ani česť nemocného netrpěla, ani na
kněze podezření zištnosti a nepoctivosti padnouti nemohlo.
A poněvadž nemocní bývají u svědomi velice znepokojováni
pro povinnosť restituce, jižto nijak vykonati nemohou anebo
jen velmi těžce: ukládá duchovnímu zákon lásky, aby jim po
koje dobyl tim způsobem, že s jejich vědomim žádá s opatr

*) Srovn. Borového Círk. sloh. str. 575.
**) Viz str. 378.
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nosti za dobrovolné prominuti u toho, komu náhrada právem
náleži *).

Jsou-li pomluvači a utrhači zavázáni k odvolání a dosti
učinění, mohou své povinnosti zadost učiniti buďto pisemně
anebo před dvěma svědky ústně; bylo-li by se báti, že ne
mocný pro takové svoje vyznání pomluvy aneb utrhačných
řečí právně stíhán bude, neslušelo by uveřejňovati odvolání
jeho, leč až by zemřel.

3. Kdo životem svým vůbec anebo některými skutky
zvláště, veřejnými řečmi anebo vydanými spisy veliké pohoršené
dával, náboženství tupil a v jimých podvracel: nemohl by za ka
jicného a svátosti hodného držán býti, pakli by se zdráhal po
horšení a rouhání svoje zavrhnouti a odvolati buďto pisemně
anebo ústně za přitomnosti svědků. Věc tato veliké pozornosti za
sluhuje v dobách nynějších, kdy mnohý proudem časových
bludů stržen bývá, že na schůzích veřejných, v úřadním po
stavení svém anebo psaným slovem se ku zjevným nepřátelům
víry a církve řadí, na smrtelné posteli pak nicméně svátosti
sobě žádá. Vysloviti svoji litosť nade skutky a slovy, kterýmiž
dáno bylo snad tisícům pohoršení, odvolati a zavrhnouti to,
čím potupil anebo i zapřel víru a cirkev, — to jest nezbytné
dostiučinění, bez kteréhož by nemohl kněz udělovati svátosti,
aby zaopatřování samo nobylo než prohlášení skutkem, že ani
na pohoršení a zjevném odporu proti víře a cirkvi, ani na
svátostech nic nezáleží. Aby nemocný zadost učinil povinnosti,
kteráž ukládá jemu napraviti pohoršení daná, k tomu jej na
kloňuje duchovní hned při zpovědi; a když se k tomu podvolil
nemocný, bude leckdy třeba, aby kněz sám oznámil všem, kteří
se tu shromáždili, že nemocný odvolává i zavrhuje pohoršlivé
skutky fa řeči své a žádá všech bližnich, aby se jimi nespra
vovali a jemu pohoršení dané odpustili. Ovšem i ku prohlášeni
tomuto vyžádal by sobě kněz svolení od nemocného, kterýž
potom patrně a srozumitelně na jevo by před svědky dal, že
skutečně mluví kněz ve jménu jeho.

Sahalo-li pohoršení ve kruhy širší, třeba jest odvolání a
napravení písemného, kteréž pak i tiskem se rozhlašuje.

Náležel-li nemocný k tajné společnosti zednářské aneb
jiné podobné, povinen jest i veřejně, před svědky, a pokud

*) Srovn. str. 395.
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možná, pisemně odpřisahati bludy a zásady jeji, bylo-li vůbec
povědomo, že členem byl a posud-li za člena jest považován *).

Odvolání taková nejen spasitelný dojem činí na obecen
stvo, ale 1 podávají knězi vhodnou přiležitosť, aby hned na
místě vážnými a šetrnými slovy všem poučení dal, kterak ve
liké a vzácné věci jsou víra 1 cnosť a kterak nás v nich utvr
zuje časté vzpomenuti na poslední hodinku, když opouštějí
člověka svět i žádosti jeho.

4. Shledáno-li jest na nemocném, že s někým se rozvadil
a hněv i nepřátelství v srdci chová: sluší knězi o to pečovati
aby pravé a křesťanské smíření ještě dokonáno bylo, dokud
nemocný na živu jest. Pakli nemocný sám jest ubližitel a křiv
ditel, klade mu kněz vážnými slovy na srdce, že jest povinen
smiřitl se a že s povinnosti touto nesluší odkládati, poněvadž
brzy snad bude státi na soudu toho, kterýž odpouští toliko
těm, kdož sami odpouštěji ze srdce, a kterýž ani oběti ne
přijimá z ruky člověka majícího zášti a hněv na bratra; a
nejen odpustiti povinen jest, ale také učiniti první kroky ku
smíření, poněvadž on byl původ a příčina hněvu 1nepřátelství.
— Pakli nemocný jest uražený a jemu se křivdastala, vzbuzuje
ho ku smíření a odpuštění, omlouvaje urážky a křivdy, pokud
možná, a vykládaje, kterak dobře i záslužno jest, ubližitelům
a křivditelům mile odpouštěti, kterak i pro spasení duše své
povinen jest odpustiti ze srdce a, když by původce nepřátelství
toho zatvrzelý byl, sám první krok udělati, poněvadž takto
ziskati může bratra svého, kterýžto veliký skutek bude prová
zeti jej na věčnost a nahradí jemu mnohá obmeškáni v minulém
životě zaviněná. Zdali by dobřebylo raditi nebo spíše z toho zra
zovati, aby nepřítel nemocného byl k tomuto pozván: o tom nikoli
dle obecného pravidla nějakého, nýbrž dle okolnosti rozsouditi
náleží. Bylo-li by se co báti, že by setkání rozvaděných mohlo
miti zlé následky, tu ovšem nejlépe bude, aby jiné osoby ve
jménu nemocnéhoučinily, čeho ku vzájemnému smíření třeba ;
mnohdy jen prostřednictví kněze povede k cili žádoucimu a
protož i tento milerád se k němu podvoluje nejen pro výborné
účinky, kteréž pocházejí ze smíření nepřátelům samým, ale
také pro užitečný vliv na veřejnou mravnost vůbec.

Pakli nemocný člověk jest rozvedený manžel aneb rozve
dená maněčelka,zkouší toho duchovní správce, aby manžely

+) Viz str. 250.
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oba smířil. Avšak tuto velice; budiž pozoren, aby nenáležitě
neukládal nemocnému manželu za povinnosť, k čemu tento ani
právně ani mravně zavázán neni anebo zčeho by zlé následky
povstati mohly. Byla-li příčina k rozvodu velmi vážná a tr
vá-li posud, nebylo by ani spravedlivo ani moudro ukládati,
kromě odpuštění ze srdce, také ještě smiření viditelné anebo
nějaké povinnosti a ohledy, na kteréž druhý manžel svým
jednáním a životem všeho práva pozbyl a posud ještě ničím
zase nezasloužil.

8. 142. Choří na duchu.

1. Lidé choři na duchu jsou nejvice nešťastní a zasluhují
politování největšího nejen pro utrpení, kteráž jim stav jejich
sám sebou působí, ale také pro utrpení, která jim domácíjejich
a lidé vůbec ještě přimnožuji, buďto že pro neznalosť náleži
tého způsobu nerozumně s nimi zacházejí, převráceným způ
sobem jim pomáhati chtěji, — buďto také, že pro nedostatek
lásky, pro svou necitelnosť a surovosť nešetrně, ano 1 tvrdě
s nimi zacházejí, takto jim netoliko život jejich ztrpěujíce, ale
i chorobu jejich rozmáhajíce, ubohé často až k plnému šilen
ství, k plné bláznivosti a vzteklosti dohánějice.

Není sice pochybnosti o tom, že choři na duchu nejlépe
opatření jsou v ústavech pro tyto ubožce zřízených (blázince,
domy pomatených *'. Ale za jedno nezámožnosť překáží mno
hým, aby v ústavu takovém byli léčeni, a nad to ještě zá
konem ustanoveno jest, že do státních ústavů pro pomatence
bráti se mohou, jen kdo sobě anebo jiným json nebezpečni;
a protož vysvítá již odtud potřeba vhodné pomoci a vysvítá.
nejvice zté skutečnosti, že duchovní choroby lze často v jejich
počátcich předejiti aneb aspoň tolik zmirnili, aby neštěstí ne
dosáhlo stupně nejvyššího. K pomáháni takovému pak, obzvláště
na venkově, duchovní správce nejsnáze může přispivati a takto
zachrániti mnohou rodinu od rány hrozné.

*) O přijetí nemajetných žádá obec; ku žádosti se přikládá vysvědčení
lékařské (od dvou lékařů), a není-li v žádosti dosvědčena nemajetnosť, ještě
vysvědčení o chudobě.
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Při chorých na duchu nejde toliko, anebo předkem,
o tu pomoc, kteréž duchovní správce poskytuje lidem těžce
nemocným. Nešťastný stav jejich zajisté trvá mnohdy za dlouhá
léta, nežli zdraví nabudou anebo zemrou ; když pak nemoc již
vysokého stupně dosáhla a tito ubozi buďto pro ni samu anebo
pro nemoc jinou v nebezpečenství smrti se nacházejí, může
jim duchovní správce obyčejně toliko svátostmi prospěti, pakli
již před nastalou duchovní chorobou uživání rozumu měli a
v takovém stavu mravném byli, v kterém se pokládati mohli
za hodny. — Vlastni pomoc, kteréž pastýř chorým na duchu
podávati často může, jest druhu zcela jiného; ona především
a skoro jediné v tom záleži, aby předchůdce a počátky chorob
duchovních znamenaje společně a svorně s lékařem i domácími
nemocného se vynasnažoval pokrok duchovní choroby zastaviti,
nemocnému ke zdraví plnému pomáhati aneb jej aspoň udržeti
ve stavu, při kterém by choroba nebyla jemu samému na úpl
nou záhubu, jiným jak nebezpečna.

Zkušenost a psychiatrie (věda o léčení pomatených) do
svědčuji, že nejlepši útěcha 1 nejpůsobnější lék pro lidi choré
na duchu jest náboženství. A proto věrný pastýř již láskou
jest puzen, aby nešťastnikům těmto byl za anděla útěchy a
spásy. Avšak třeba by ho i láska nevedla k ubohým poma
tencům, nebude jich přece moci uniknouti, poněvadž přemnozí
sami ku knězi útočiště berou, pomoci u něho hledajíce anebo
jen jakýmsi pudem k němu vedeni jsouce.

Duchovní správce bude moci v dobrovolném a nezbytném
styku s lidmi na duchu chorými něco platného spůsobiti, roz
umi-li tomuto stavu jejich, zná-li předchůdce a počátky chorob
duchovních posouditi a nejpřednější pravidla pamatuje o na
kládání s lidmi, při kterých duchovní choroba v počátcích se
ukazuje aneb vůbec na nižším stupni jest. Věc rovně důležitá
jsou pravidla, kterak zacházeti s lidmi z duchovní choroby
buďto po domácku anebo v ústavě ozdravělými.

I. Příčiny a druhy chorob duševnich.

1. Všeliké duševní choroby maji svůj zaklad v organismu
tělesném vůbec, nejvice pak v nervové soustavě, mozku a miše.
Některá soustava tělesná jest velice náchylna (předupravena,
praedisponována) k duševním chorobám a tyto se v ni počinaji
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a vyvinují pro příčiny, které by při jiné soustavě nesnadno
měly duševní chorobu za následek.

Příčiny, pro kteréž povstává duševní choroba, mají za
bezprostřední následek porušení organismu tělesného v ně
kterých útlých jeho částech, duševní choroba jest příčin těch
následek prostředečný. Jen v tomto smyslu lze říci, že pří
činy chorob duševních jsou tělesné (fysické, somatické) a psy
chické. Ku příčinám fysickým náležejí: podnebí, zaměstnání
(obzvláště s kyselinami kovů), úrazy hlavy, otřesení mozku,
přestálé anebo vznikající nemoci mozkové a kožní, nemoci ži
vota vůbec a jater zvláště, nemoci plicní, otrávení, nemírné po
živání nápojů lihových, život prostopášný, tajný hřích mládeže
a výstřednosti pohlavní vůbec. Mezipříčinamipsychickými jme
nuji se: výstřední směr ducha časového,předrážděnost obraznosti,
zcitlivělé a změkčilévychování, náruživosti, prudké vášně, náhlé
záchvaty strachu, hněvu neb radosti, žalosťpro ztrátu cti, statku,
milovaných osob; že1dábel může z dopuštění božího spůsobiti
nemoci, jest článek viry katolické.

Předůprava (praedisposice) k duševním chorobám anebo
tyto samy maji často svůj základ v rodu, jsou vrozeny čili dě
dičné přecházejicena ditky, vnuky, pravnuky, anebo jest vlastní
příčina jich, že člověk byl zplozen v opilém stavu jednoho
z rodičů neb obou.

2. Obyčejné druby chorob duševních jsou: blbosť vro
zená — idlotismus a kretinismus; těžkomyslnosť — hypochondrie
a melancholie; vzteklosť čili zuřivosť; šílenství neb mania;
blbosť a pomatenost.

Kromě blbosti vrozené bývají všecky druhy chorob pro
vázeny hallucinacemi a illusemi. Hallucinace (mamy, přeludy,
klamy smyslů) záležeji v tom, že člověk domnívá se, jako by
některým anebo několika smysly zároveň nabýval představ,
něco znamenal či poznával, ačkoliv scházi předmět, který by
dojem na smysly činil. Zlluse jest choroba, v které člověk při
pisuje skutečným předmětům vlastnosti, jichž nemaji.

Nejvíce nebezpečny jsou hallucinace zraku a sluchu. Ne
mocný vidi postavy hrozné, dďáblya jiné příšery, any se na
něho šklebi, jemu hrozi, k němu se blíži; on slyši srozumitelně
a jasně hlas boží, hlas anděla, svatých anebo vůbec nadpřiro
zený hlas nějaký, kterýž jemu oznamuje zatracení věčné anebo
přikazuje určité zločiny. Z těchto hallucinací pošly mnohé sebe
vraždy, ony mnohou matku přivedly k tomu, že vlastní své
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dítě zabila, že manžel manžela o život připravil, že pomatenec
požáry zakládal, svůj anebo cizí statek pokazil a zničil. Při
stupuji-li ku zrakovým a sluchovým hallucinacím také hallu
cinace čichu a chuti, stává se, že chorobný nejen ďábla viděl
a mluviti slyšel, ale také ještě siru a zápach po něm cítil. Na
hallucinacích zakládá se na mnoze víra ve strašidla, zjevování
duchů, obcování s čarodějnicemi nebo s ďáblem.

a) Blbosť vrozená.

Mezi blbci od narození rozeznáváme idioty a kretiny.
„Kretimijsou blbci na stupni nejnižším; jejich duševní život
rovná se téměř zviřecímu a také jsou tělesně zakrněli a zmr
začeli. Podnebí některých krajin považuje se za přičinu žalost
ného stavu toho při povaze předupravené dědictvím.

Idioti mohou býti tělesně dobře vyvinuti; nalézají se po
různu ve všech zemích. Blbost idiotů jest duševní obmezenosť
rozdilného stupně. Jako představivost a rozum, tak i mravni
cit jest nedostatečně vyvinut anebo scházi docela. Idiot může
vytrvalým ovičením nabyti vědomosti o mravném zákoně,
avšak jednati podle něho neumí. I zdánlivě dobromyslný blbec
může býti za jistých okolnosti velmi nebezpečen sobě a jiným ;
protož i vytrvalá, obezřelá bdělosť nad blbými jest potřeba ne
zbytná. Jakákoli pobožnosťjeví se u blbých, nikdy nepodává
záruky, že by náhle probudilý pud nestrhl jich ke zločinům
aspoň velice pohoršlivým a veřejné mravnosti velice škodlivým.
Podobněse děje, byl-li blbec podrážděn surovým posměchem
anebo lihovinami rozpruděn.

b) Těžko myslnost.

Vedle zkušenosti psychiatrických počinají se duševní cho
roby velmi často těžkomyslnosti, záduměivostí, skličenosti,
úzkostí neodůvodněnou vůbec aneb aspoň v míře veliké.

V těžkomyslnosti se rozeznává hypochondrie a melancholie.
Melancholik nalézá skutečnou neb domnělou příčinu bolesti a
sklíčenosti, bázně a strachu v minulém životě mravním, u vě
domí veliké viny a trestuhodnosti, ve ztrátě cti, statku neb
lidí milovaných, v neukojené touze po jistém dobru, v neštěstí
přátel, vlasti a t. p.
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Hoře své považuje za největší a má Se za přesvědčena,
že mu pomoci není. Hypochondr zabývá se ustavičně pozo
rovánim tělesného zdraví svého a shledávaje známky ne
moci, zvětšuje ji v obraznosti své, boji se následků jejích
a nedoufá, že by mu které umění lékařské prospěti mohlo.
Toto všecko naplňuje ho zármutkem, starosti a úzkosti, po
dobně jako melancholika. Trvá-li těžkomyslnosť déle, pře
chází v jiné choroby duševní a provázena bývá hallucinacemi
a illusemi.

S těžkomyslnými jest duchovnímu správci nejčastěji jed
nati, poněvadž těžkomyslnost netoliko se druži k jiným cho
robám duševním, ale tyto i ve svém vývinu s těžkomyslnosti
se střídají anebo v ni přecházejí. Choroba tato se počíná po
zvolna s proměnlivým stavem mysli. Melancholik pozbývá klidu
a spánku, mivá sny strašlivé, každého šumotu se děsi, žije
v ustavičných starostech pro rozmanitá utrpení, kteráž ho če
kaji. Nemá odvahy ani podnikavosti, nezná citu jiného kromě.
bolestného ; pláče, naříká, vypravuje za nekonečných nářků svoje
neštěstí. Illuse a hallucinace obsahu strašného a truchlivého
rozmáhají jeho trápení a utvrzuji ho ve bludném mínění, jež
o sobě ma. — Také tvářnosť a vnější chování jeho se mění.
Chod jeho jest váhavý, nejistý a kolisavý, ramena svislá, tělo
shrbené, hlava k prsoum skloněná, oči zapadlé, pohled upřený
a ztrnulý. Při melancholii pokročilé zanedbává se nemocný
v oděvu a čistotnosti, pozbývá chuti k jidlu, ano i pokrm od
mítá, boje se, aby mu na zdraví neuškodil anebo maje pode
zření, aby snad nebyl otráven. Život stává se mu břemenem,
pomýšli, kterak by se ho zbavil a snim zároveň utrpení svého.

Formy melancholie jsou rozdilné, podle obsahu myšlének,
jimiž se melancholik zaměstnává. Jsou-li tyto obsahu nábožen
ského, jako na př.myšlénky, že zavržen jest od Boha, že hřichů
odpuštění dojíti nemůže, jistojistě na věky zavržen bude, —
nazýva se melancholie náboženská. Tato se počíná často du
ševním stavem lidí stálým pokušením znepokojovaných; ano
tento stav již sám bývá melancholie*“). Domnivá-li se chorý,
že v moci dábla se nalézá, ďáblem posedlý jest, nazývá se
daemonomelancholie; slove přetvorná, metfamorphosis, domnívá-li
se nemocný, že pozbyl vlastní osobnosti svě; tato povstává z roz
manitých představ bludných, ježto se opírají o nepravidelná

+) Viz str. 438.
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čití svalová a pokožní; nmeciti-linemocný některý svůj úd,
povstává bludná představa, že úd ten umřel anebo že skleněný
jest, dřevěný a t. p. Ano i k tomu dochází, že nemocný se
považuje za proměněného ve zviře a dle této představy své
1 se chová.

c) Vzteklosť čili zuřivosť.

Vzteklosť počiná se rostoucím mnepokojemv celé bytosti
člověka, kvapnou i mnohonásobnou činnosti bez plánu a cile,
Bezuzdný pud po činnosti zaměstnává se na počátku věcmi ke
stavu a povolání člověka náležejitimi; avšak po čase jest mu
obor tento příliš úzký; nemocný proti posavádnímu obyčeji
svému navštěvuje veřejné místnosti, pije nemirně, poušti se
v rozepře a sváry, nehrozí se výtržnosti veřejných, vkládá se
do záležitosti cizich, obtěžuje přátely a sousedy radami rozma
nitými a hněvá se, nebylo-li jich uposlechnuto. Po čase nastu
puji hallucinace a illuse; představy střídají se rychle tolik, že
rozvaha o nich jest nemožna, mysli nadšené a veselé přibývá,
sebecit a důvěra v sebe samého vzmáhá se, nemocný podniká
věci odvážné bez účelu a bez ohledu na jejich následky,
na mrav a slušnosť, provádi gymnastické skoky, nezůstává
nikdy v klidu. Pěstě zabalují se, obličej stahuje se v divné
posuňky, oko divoce kouli a zvláštním způsobem se leskne,
chod bývá rychlý a kvapný, nohy dupaji a jazyk ani stačiti
nemůže rychlému postupu představ. Potkává-li se s odporem,
třeba i jen zdánlivým, uražen-li jeho sebecit, jeví svůj hněv
a svou nevoli bezohledně, násilně, rozbijí, čeho může dopad
nouti a jest i životu bližních nebezpečen.

Zmirnila-li se časem rychlost ve postupu myšlének, po
vstávají bludné představy, ježto svým obsahem jsou představy
o vlastní moci, učenosti, vznešeném rodu, velikémbohatství
(slávomam).

Jako se střidaji myšlénky, tak inálada mysli; v zuřivém
bláznu střídá se hněv, divokosť, a zase bázlivosť, zádumčěčivosť,
pláč a vzlykáni.

d) Šilenosť.

Choroba tato jest soubor ustálených bludných představ
člověka o sobě samém, čili převrácené sebevědomí; šílený nemá.
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o sobě samém pravého poznání a soudu a nalézá se ve stavu
přepiatosti (exaltace), ve kterém sebe přeceňuje, za jiného se
pokládaje, — šílenosť obecná, v kteréž převahu má bludná do
mněnka o vlastní velikosti, urozenosti, znamenitosti. Zaměst
nává-li se chorý jenom jednou převládající bludnou před
stavou, kteráž o smýšlení a jednání jeho nejvice rozhoduje,

jest to šilenství částečné, utkvělá (fixní) ideu. K částečnému ši
lenství počitají se též monomanie, které jsou náklonnost ne
přemožitelná k jistému činu, jako: šílenost krádežná (klepto
mania), žhářská (pyromania), sebevražedná. Šilenost náboženská

jsou utkvělé představy náboženské o vlastní osobě chorého;
nemocný se považuje za anděla, některého ze svatých, za Je
žiše, Boha Otce a t. p.

e) Pomatenosť a blbost.

Pomatenosť záleží ve bludných utkvělých představách,
avšak bez sebecitu; čím se více obmezuje kruh představ blud
ných a zbylé představy se ustáluji a čím klidnější jest chorý
ve všem chováni svém, tim méně jest naděje na ozdravení jeho.
Za delšího trvání choroby této ztráci se přeplatosť (exaltace)
mysli, sebecit a jemu přiměřená mysli nálada usinají, bludné
představy nemění se, v mozku nastupují rychle proměny, kteréž
maji za následek úplnou dlbosť,vyhasnuti všeliké činnosti du
ševní v oboru lidského poznávání a snažení.

Pomatenosť a blbosťjiž nepřipouštějí působnosti kněžské.

II. Obecná pravidla o zacházení s chorými
na duchu.

Počinajicí choroby duševní lze často v jejich pokroku za
staviti, ano i navrátiti chorého k plnému zdraví zase. Kromě
pomoci lékařské záleží přemnoho na pomoci duchovní, na způ
sobu, kterak se mu tato podává, kterak domácí chorého a lidé
vůbec k němu se mají. Za nejdůležitější pravidla o zacházení
s chorými na duchu, když nemoc jejich ještě v počátcích jest,
udávají mužové zkušení:

1. Náleží o to dbáti, aby se předešlo a zamezilo ochabení
sil tělesných; a protož třeba jest chorého dostatečně opatřiti
stravou a jinými potřebami tělesnými. Kde nedostává se chutl
k jidlu, pomáhá zkušený lékař, jemuž obzvláště pečovati jest
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aby se návaly krve zastavily nebo zmírnily, jeji oběh, co nej
vice možná, ku pravidelnému se blížil.

2. Život a zaměstnání nemocného spravuj se rozumným,
dobře vyměřeným pořádkem. Zahálčivosť a samota podporuje
všelikou duševní chorobu, práce a zaměstnání, prodlévání na
svobodném vzduchu, vesele plynoucí hovor, účastenství ve:
slušných, ne mnoho hlučných zábavách jsou velice působný
prostředek léčivý, zvláště u hypochondrů a melancholiků. —
Předůležito jest, aby nemocný obmezován byl v hovění zvykům.
anebo náruživostem, které snad anebo jistě přispěly ku chorobě.

3. Lékař a kněz zároveň působte a sebe navzájem podporujte..
Vážné autority psychiatrické tvrdí, že na počátku chorob du
chovnich, zvláště při melancholii, mnohem důležitější a působ
nější jest pomoc duchovní nežli lékařova a že častěji se zda
řilo vyléčení samotnými prostředky duchovními, nežli pouze:
hmotnými, když lékař nebyl podporován knězem. — Působení
kněze pak jest obzvláště potěšování, povzbuzování a leckdy
též pokárání neposlušnosti, umínivosti a tvrdohlavosti. Čím se.
vice zhoršuje nemoc, tím méně prospívá slovo; u bláznů vztek
lých čili zuřivých obyčejně prosba, trpělivé chlácholení nejlépe:
prospivá.

Jest-li lékař knězi nepřízniv, káže opatrnosť, aby se tento.
buď naprosto zdržoval všeho styku s chorým aneb aspoň ne
radil, nenařizoval a nečinil, co by se od nařízení lékařových.
lšilo; ukázala zajisté v nejednom případě zkušenost, že nevě
říci lékař přičítal nezdar léčení svého knězi, kterýž prý všecko:
pokazil a nemocného ve stav horši uvedl.

4. Kdo má s duševně chorými činiti, hlediž důvěry jejich.
dobyti; ta jediná otvírá cestu působnosti prospěšné. Důvěry
těžkomyslných nelze jinak ziskati, nežli způsobem, kterým se
vůbec tlumi afekty škodné*). Dobude tedy důvěry při těžko
myslném, kdo mu srdečný soucit projevuje a jeho zármutek.
za oprávněný uznává, pakli tento se zakládá v neštěstí sku
tečném.

Při všech duševně chorých třeba jest ku získání důvěry,
aby se s nimi zacházelo šetrně, upřímně, bez klamu a lsti; co
koli se mluví k nim, cokoli se jim nařizuje nebo s nimi se.
dělá, vše budiž dle pravdy. Choří vůbec bývají velmi podezřivi;
pozorují-li, že se užívalo klamu a lsti, hněvají se prudce nebo

*) Viz str. 494.
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se velmi zarmucují a potom nebývá snadno nabyti u mich ně
jaké důvěry zase. Vždy jest toho se stříci, aby se za přitom
nosti chorého vedly tajné rozmluvy s jinými lidmi, neb aby
se dozvěděl, že on bývá předmětem rozmluv mezi lékařem a
knězem, anebo těchto s domácími. Léky jenom zřejmě dávati
se mohou, chce-li je bráti; znamená-li, že mu tajně byly dány
do pokrmů nebo nápoje, bojí se otrávení a potom nejen léků,
ale ani potravy nechce přijmouti. Lesť a klam nemůže nemoc
nému odejmouti lichých představ jeho, jest-li na př. toho mi
nění, že má nohy skleněné, vosy v hlavě a t. p.; tyto domněnky
zajisté zakládají se v chorém čiti, a dokud toto nepominulo,
nemohou těž pominouti bludné domněnky.

5. Nesluší přisvědčovati ke bludným představám a domněn
kám anebo k hallucinacim a illusím chorého, poněvadž takto
v lichém názoru svém by se utvrzoval, bludné představy snáze
by utkvěly a se ustálily (šílenství). Na počátku choroby zajisté
nemocný sám ještě nevěři pošetilostem svým, ano i vzpirá se
protl nim; a protož i třeba, aby slovem pravdy podporován
byl v boji svém. Pakli ale liché představy se ustálily, potom
již bylo by na škodu nemocnému odporovati; odpor zajisté
může potom jen podrážditi nemocného a jej tak daleko dovésti,
že nikoho slyšeti nechce.

Nelze pokládati za opatrnost anebo náležitou šetrnost,
neřika-li se nemocnému, že chorý jest; neboť dokud on toho
nepoznává a neuznává, dotud ještě se nelze naditi polepšení
stavu jeho. A poznání toto se usnadňuje, slyši-li chorý častěji,
že chorý jest, že domněnky jeho bludny jsou a jenom v ne
moci se zakládají; mnohdy také humor a ironie dobře slouží,
aby chorý svoje pošetilé a liché domněnky za pošetilé a liché
uznal.

©. Dokud ještě rozum není zatemněn, neutkvěly bludné
představy anebo nenastaly hallucinace, prospívá chorým vůbec,
obzvláště pak melancholikům, poučování a potěšování hlasem
náboženství a zdravého rozumu; poznává-li se nemocný za ne
mocného anebo za nešťastného, otvírá se tím ochotněji ucho
1 srdce jeho slovu božímu, jež mluví k němu soucitný kněz.
A jako poučováni, tak i svátosti prospivají těžkomyslným více
nežli jiným chorým, poskytujice jim útěchy a posily proti
malomyslnosti.

Při jiných nemocných, a zejména když již nastoupily hal
lucinace, když bludné představy bujně vířejí ve hlavě, když
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nemocný hněviv a zuřiv jest, neprospivají svátosti ani mo
dlitba. Melancholie náboženská, daemonomelancholie a halluci
nace vůbec nejvice zaměstnává kněze, poněvadž takto nemocní,
obyčejně trýznění jsouce výčitkami svědomí, strachem věčného
zahynuti již nyni se pokládají za opuštěné a zavržené od
Boha, utikaji se jako v zoufalosti ku knězi, žádajíce zpovědi
a přijímání. Ale zpověď jim nezjednává úlevy nijaké, ano ještě
zhoršuje stav jejich; nenalezše pokoje, kterého čekali a žádali,
upadají v záduměčivosťa zmatenosť ještě větší a nedostalo-li
se jim vhodné pomoci, nezbytně upadají v šílenství. Pokoje
pak naleznouti nemohou, dokud by odklizena nebyla fysická
příčina nešťastného stavu jejich. A protož se pokládá za vůbec
platné pravidlo při hallucinacích: Dokud memocný aspoň do
jistého stupně zase meozdravěl, jest metoliko marná věc, aby se
zpovídal, nýbrž 1 škodlivá, a protož i kněz odkládá chorému se
zpovědí opatrně a laskavě, aby důvěry jeho nepozbyl; a když
by se ustavičnému naléhání jeho ubrániti nemohl, nedává mu

absoluce po zpovědi a oznamuje za rozkaz boži, aby ke stolu
Páně nechodil, dokud by zase nepřikázal Bůh. Také domlou
vání a potěšování málo bude platno, dokud by tělesná choroba,
základ choroby duševní, nebyla odklizena aneb aspoň zname
nitě zmirněna.

Poněvadž obzvláště hallucinace sluchu a zdánlivě proná
šená rouhání nejvíce trýzní ubohého na modlitbách: samo se po
dává pravidlo, že náleží nemocného zdržovati od dlouhých a častých
modliteb a jiných pobožnosti, dokud by mu pomoc lékařská
nezjednala úlevy patrné. Kromě krátké modlitby ranni, polední
a večerní zdržován budiž od výkonů pobožnosti, ano také ode
mše a kázaní, od modlicich knih; neboť čim déle a častěji se
modli aneb o věcech viry poslouchá, tim také vice ustrašen
bývá rouhavými slovy, která se mocně na mysl derou, aniž by
se jim ubrániti mohl. A toto ustrašení, ta úzkost zhoršuje fy
sický a duševní stav jeho nstavičně. Obraceti mysl chorého
ku věcem, kterými nebývá podněcována nepravidelná, chorobná
činnosť mohůtnosti představovaci a názornosti, jest velmi pro
spěšný lek,

Podobně nejen by neprospělo, ale spiše škodilo přimlou
váná dlouhé a časté, jimžto by se cborému dokazovalo, že toliko
mam jest, co jej trápi. Cokoli kněz mluvi, aby potěšil a upo
kojil chorého, budiž netoliko krátce, ale i jemně a laskavě pro
nášeno, neboť nerv sluchový jest tu velmi nedůtkliv. Poněvadž
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nemocný se domnívá, že toto slyšení hlasů jest něco neobyčej
ného, nadpřirozeného, jiným lidem neznámého, nepochybný
důkaz o zvláštním zjevení božím aneb o zavržení duše jeho:
řikej mu kněz 1 každý jednostejně, že to všecko jest jenom
následek nemoci tělesné a že nalézá se velmi často u lidi, kteří
podobně jsou nemoeni. Dokud fysická příčina nemoci odklizena
není, dotud nechtivá chorobný věřiti slovům potěšovacím ; avšak
ona přece jsou mu nějak užitečna, zmírňují strach i zoufalosť
jeho a podporují snahu lékařovu.

7. Věc nad jiné důležitá jest, aby duchovně chorý po
slušen byl. A proto velice prospívá, aby kromě kněze a lékaře
jenom lidé vážní mu přikazovali a zakazovali, sami zase tim
se spravujice, o čem se byli s krězem a lékařem domluvili.
Co velmi nebo nevyhnutelně potřebno jest a nemocnému roz
kázáno bylo, na tom i pevně státi náleži, aby to vykonal a zase
přihlížeti bedlivě, aby zápovědi ostříhal. Vůle zajisté a svědomí
jsou nejsilnější kořen zdravého života, uctivá bázeň vyšší
autority jest lano, kteréž dosahuje až do nejhlubších proudů
protržené mysli, aby tonoucího zachránilo. — Od pravidla tohoto
častěji nezbytna bude výjimka při bláznech zuřivých; tito za
jisté nejinak nežli prosbou a chlácholením utišeni a k něčemu.
nakloněni býti mohou.

8. Poněvadž i nejlepší i nejzdárnější úsilí kněze a lékaře
zmařeno býti může domácími chorého a vůbec lidmi, s kterými
často bývá: doplňuje a pojišťuje práci svou kněz i lékař, do
statečně-li poučují a napomiínají, kterak by se všickni a zvláště
domácí k nemocnému zachovatí měli. Kdo nijak nemůže působiti
kladně k uzdravení chorého, ten aspoň toho šetřiž, aby ho ne
dráždí a nepopouzel, v bludných a lichých domněnkách nepo
tvrzoval. Kromě toho klade se rozumným domácím na srdce,
že na chorého stálý pozor miti třeba, dilem proto, aby se pře
kazilo neštěstí a dilem také, že nemocný sebe za nemocného
Jistěji a dřive uzná, vida sebe ode všech za nemocného považována.

9. Ozdravěl-li duševně chorý buďto v ústavě aneb po do
mácku, jest mu nevyhnutelně třeba zachovati se podle před
pisů lékařských, ježto mu dány jsou na ochranu proti návratu.
choroby. Nejvíce náleží toho se vystřihati, co bylo nejpřed
nější anebo jediná příčina choroby. Domácí pak a všickni,
kdož častěji se stýkají s ozdravělým, nechať podobně s nim
zacházejí, jako když choroba duševní se počíná. Velice toho.
litovati jest, že posměch a jisté opovržení lidu obecného ne
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zřídka stiha člověka, o kterém povědomo, že na duchu chorý
byl; nelaskavé a zlomyslně výčitky pro někdejší jeho neštěsti
mnohokráte ztrpěují jeho život, nejednou i byly příčina, že
zhojená nemoc opět se navrátila. Veřejné a soukromé vyučo
vání pastýřské nesmi opominouti, aby nemrav takovýdosta
tečně objasnilo a pokáralo, třeba by bezprostředný podnět ještě
zavdán nebyl.

10. Onemocní-li duševně chorý nebezpečně, že smrť jeho
za nedalekou se pokládá, jest duchovní správce povinen na
vštiviti ho, jakého by koli stupně psychická choroba jeho byla
dosáhla. Dotvrzuje zajisté mnohá zkušenosť, že také šileným,
úplně pomateným a blbým, pakli do takového stavu později
upadli, krátce před smrti zdravý rozum se navracuje, při kterém
schopni jsou, aby s užitkem přijali všecku pomoc duchovní.
Ano nejednou pozorováno bylo, že pomatený, blbý nebo šilený
krátce před smrti svou měl jasnější a rozsáhlejší poznání věci
duchovních, nežli kdy za zdravého ještě smyslu. Podivný tento
výjev se vysvětluje tim způsobem, že cnosť a světlo víry ne
přestávaly působiti v duchu, který pro fysické překážky ne
mohl býti činný ve hmotném světě *).

III. Osoby hysterické.

K duševním chorobám velmi se podobá, mnohdy se k nim
přidružuje anebo v ně přechází hysterie, nemoc nervová osob
ženských. Povstává u věku již dospělejším, leckdy vlivem
dědičné náklonnosti, zvláštní povahy nervové, anebo jest ná
sledek bezuzdé vášnivosti, rozličných poblouznění rozumu a
citu, z nepřirozeného vychování a vzdělání pocházejicích. Při
hysterii rozeznávati sluši stav zobyčejnělý a vice klidný, potom
stav méně obyčejný s častými záchvaty, které blud anebo klam
se strany osob nemocných, neopatrnost a nezkušenosť se strany
jiných lidí ano i samého kněze a lékaře vydávati a považovati

*) O nemocech duševních a způsobu, kterak zacházeti s chorými, může
se duchovní správce užitečně poučiti obzvláště ze spisů: Briefe úiber Gei
stesgestorte. Von Bruno Schón. Zweite Auflage. Wien 18793. Téhož autora:
Mittheilungen aus dem Leben Geistesgestorter. Wien 1959. — Seelenheil
kunde, gestiůitzt auf psychologische Grundsátze. Ein Handbuch fůr Psycho
logen. Arzte, Seelsorger und Richter von Dr Jos. Nic. Jáger. 2. Anflage.
Leipzig 1846. Stěhr 1. c. VIII. Psychopathologie. — Ricker, Leitfaden der
Pastoraltheologie S 347-—350.
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může za výjevy nadpřirozené, buďto vlivem zlého ducha po
vstalé aneb o zvláštních milostech, o stavu mystickém svěd
čici. Stav zobyčejnělý záleží ve zvýšené čitelnosti na povrchu
těla vedle neobyčejně tupé čitelnosti jiných části. Hysterie
obyčejně provázena jest duchovní podrážděnosti neb záduměi
vosti. Veškeré výjevy této choroby jsou nestálé; ukazují a
proměňuji se náhle. Výbuchem nějaké vášně, leknutim, strachem,
zármutkem a podobnými dojmy náhlými povstávají rozličné
druhy záchvatů hysterických, hallucinace a illuse, bolesti a
křeče. Tyto výjevy snadno bývají pokládány za věci mimo
řádné a nadpřirozené, někdy z nedorozumu, vedeného pýchou
a marnivostií nemocných, někdy také z úmyslu podvodného
nebo neobyčejně veliké náklonnosti ku lži a přetvářce, jakáž u
hysterických se často shledává. Jako duševní choroby všecky,
tak i hysterie potřebuje umění lékařského a potěšování slovem
viry a rozumu; na počátku, nežli znamenitě porušeno bylo tě
lesné a duševní zdraví, lze hysterii zhojiti.

Při osobách hysterických nezřídka bývá, že utrpení svá
vlivu ďábla přičítají a na mistě pomoci lékařské žádají pomoci
kněžské, počinajíce sobě co nešťastné, hroznými úklady dábel
skými trápené. Pakli kněz, u něhož pomoci hledají, dosti ne
zkušený a neopatrný jest, aby všemu vypravování jejich
bez rozmyslu věřil a jim ke službě se propůjčoval; pakli k uza
puzení zla užívá žehnání a duchovních prostředků, pouští-li se
v mnohé řeči a dlouhá potěšování, shledá brzy, že domnělé dá
belské zlo se vzmáhá. Nemocné osobě lichoti toto účastenství;
v marnivé sebelásce svojí chce považována býti za osobu ob
zvláště zkoušenou a navštivenou, žádost tato pak ji snadno svádí,
že nové známky domnělého utrpení svého a dábelských sužo
vání na sobě pozoruje a touž měrou v domýšlivosti a v pře
tváření prospívá ©—Ponedlouhém čase počinají se objevovati
rozmanité záchvaty, trhání a stahování ve svalech a údech
(konvulse), křeče a t. p., což všecko se připisuje působení dá
belskému; 1 žádá osoba taková snažněji a snažněji kněžské po
moci a když vykonány jsou některá žehnání, modlitby aneb i
zařikání, nastává úleva, pro kterou i nemocná 1kněz velmi se
divi, kterak rychle pomáhají duchovní prostředkové. Nemocná
umi určitě udati den a hodinu, kdy konvulse a křeče zase na
stanou; přicházi-li kněz, aby se přesvěděil, shledává skutečně,
že předpovědění se naplnilo; pokropuje-li pak domnělou trpi
telku vodou svěcenou, říká-li modlitby a žehnání, dává-li ji
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předměty svěcené (sůl, obrazy atd.) aby je buďto v rukoudrželaanebnatělosipoložila,— tuzaserychlouúlevuviděti
jest. Domnělá tato neobyčejná působnosť duchovních prostředků
dává ženské marnivosti velmi nebezpečný podnět; nemocná ne
považuje se již toliko za osobu těžce navštivenou, ale také za
osobu milostmi zvláštními obdařenou (omilostněnou). Hra se pro“
vozuje dále, až neopatrný kněz padá za oběť neopatrnosti a
lehkověrnosti své, pakli jako zázrakem nevyvázne z tenat
upletených buďto zlomyslnosti lidskou anebo hallucinacemi a
nezobécnělými výjevy hysterie. Truchlivý a pohoršlivý konec
berou hry osob hysterických a lehkověrnosť nezkušeného kněze
1 když na počátku nebylo zlého úmyslu na žádné straně a ne
mocná sama se domnívala, že utrpení nepochází z nemoci při
rozené. První nebezpečenství leží v přirozenosti těchto nemoci.
Zvláštnosť hysterických osob zajisté jest, že bezměrně nadšeny
jsou a horují pro věci a osoby; nadšenost pro kněze nemocnou
navštěvujicího velmi snadno vzniká a vzrůstá. Při této nadšenosti
vede chorobná obraznost k náklonnosti tělesné, vytvořuje si
představy o skutcich, ve kterých knězi účasť přidělena; do
spěla-li chorobrá až na hranice šílenství aneb upadla v toto
samo, má představy svoje netoliko sama u sebe, ale vydává
je i před jinými za pravdu. Protož i zkušení lékaři a kněži za
pravidlo předkládají, aby kněz nikdy samoten nezůstal při oso
bách hysterických*). Osob hysteričkých nelze vyléčiti potěšo
vánim, slovem, modlitbami, žehnáním a vůbec užíváním svá
tostin. Dožadují-li se naléhavě a snažně pomoci kněze, vykládá
jim určitě a krátce, že lékařské pomoci třeba jest a že kromě
této nejlepší prostředek jest přemáhání sebe, tichosť a vystři
hání se všeliké změkčilosti. Každé zbytečné, nad potřebu ještě
mluvené slovo bývá osobám těmto již nebezpečno; slabosť, ne
opatrnosť, lehkověrnosť kněze, který otázky zbytečné anebo
nemístné a neprozřetelné klade, zvědavosti puzen jest a dětinské
účastenství dává na jevo, má potom vinu největší, že pohoršení
a zlo nebylo hned na počátku překaženo. V těchto případech
ukázala skoro vždycky zkušenosť, že jednostejná jest obtiž ano
1 nemožnost, odvésti osobu přeplatou od domnění, že by dá
blem pronásledována nebo milostmi neobyčejnými nadána byla,
jako přesvěděiti domýšlivou a pyšnou, že jistých cností a před

+) Stohr L. c. str. 334.
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nosti nemá, ano jim protivné chyby a necnosti svou vinou
chová 1 rozmáhá *).

Kromě hysterie bývají též jiné ženské nemoci přičinou
veliké úzkostlivosti, stálého pokoušení ano i stavu velmi po
dobného k duševním chorobám. Zkušenost učí, že mnohá skru
pulantka věku mladšího přestala býti za obtíž a trýzeň zpo
vědníkům, když lékař seznal a vyléčil jeji nemoc tělesnou; a pro
tož kdykoli se domnivati může zpovědník takovéto příčiny
úzkostnosti, radi krátce a jen obecnými slovy, aby se o těles
ném zdraví svém otázala matky a s touto anebo sjinou ženou
došla na radu k vážnému lékaři nebo zkušené porodní bábě.

*) Benger, Pastoraltheologie III. str. 661.



Hlava II.

Církevní a vůbec křesťanská služba i péče zemřelým
prokazovaná.

$ 149. Význam i podstata služby té.

Poslední služba,jižto cirkev prokazuje dítkám svým, pakli
v jejim obcováni živý jsou a umirají, jest pečování o tělo a duši
zemřelých, obzvláště pak církevní neb křesťanskýpohřeb,kterýmžto
jménem se označuje pochování těla v zemi posvátné za určitých
obřadů a pobožnosti, předcházejících těla pochováni, prováze
jicich je a po něm následujících.

Pochováni samo jest přirozený výraz uctivosti a lásky
k zemřelému. Jako by člověka smrti blízkého na nejvýš trá
pila děsná myšlénka, že bezduché tělo jeho bude zneuctěno:
tak podobně úcta 1 láska, kterou se člověk člověku povinna
býti zná, přirozeně k tomu vede, aby těla zemřelých na mistě
počestném a bezpečném ukládal. Spalování mrtvol jenom na
nizkém stupni civilisace anebo přibezeitném materialismu obstáti
může *). Vážnost křesťanská k tělu zemřelého převyšuje vážnost
obecně lidskou a zakládá se u víře ve vtělení Syna božího, ve
vykoupení člověka a posvěcení také těla jeho skrze sm:t Páně
a svátosti, ježto povýšily tělo křesťanské za chrám Ducha sva

*) K otázkám, dovoleno-li dáti se za člena společností, jichžto účel jest,
zaváděti spalování mrtvol a dovoleno-li nařizovati o své neb cizí mrtvole,
aby spálena byla? odpověděla S. Jud. C. 19. května 1886 záporně. — Šrovn.
Aichner 1. c. edit. 5. str. 668. Casop. katol. duch. 1881 str. 174. 1889 str. 76.
Ordin. list buděj. 1889. str. 141.
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tého a za nástroj, skrze kterýž milosť boži vykonává skutky
bohumilé.

Pochováni zemřeléhojest také útěcha pozůstalým, poněvadž
hrob sám živou památku na milé zesnulé obnovuje a jistým
způsobem je v přitemnosti jejich zachovává; jest 1 naučení a
povzbuzení,aby nezapominali na povinnosti, kteréž jim ukládá po
slední vůle zemřelých anebo láska, vděčnost a spravedlnosť k nim.

K pochování těla druží se slavnosť na vyjadření uctivosti
a lásky k zemřelému; nižádný národ civilisovaný nepochovává
zemřelých ; bez nějaké slavnosti tato měla imá po všecky věky
a po všem světě karakter náboženský, vždy byla a posud jest
viditelné osvědčování obecné viry v nesmrtelnost duše. Církevná
obřady pohřebné jsou netoliko výraz uctivosti a lásky k zemře
lému, ale čaké spasitelná pomoc, kterou cirkev podává duši jeho,
jsou spasitelné vzdělání a útěcha živým, při pohřbu nevinných
dětí pak vyjádření radosti, že dosáhly života věčného

Veškerou péčí a službou, jižto cirkev prokazuje zemřelým,
dává údům svým také naučení, že jednomu každému z nich
láska ukládá osobní povinnosti k zemřelým, že osvědčování
křesťanské úcty a lásky k bratřím v Pánu zesnulým jest velice
záslužný skutek milosrdenství tělesného a duchovního; dává
srozumitelné naučení a dokonalý vzor, kterak by každý tuto
službu konati měl, vzbuzuje mocně 1 dojemně, aby ji ochotně
konal, duchem i úmyslem úzce jsa připojen k cirkvi.

Náuka o službě a péči zemřelým prokazované jedná
o křesťanském pohřebišti a řádu pohřebném, o těch, kteří ne
mají práva na cirkevní pohřeb, o stálé památce na zemřelé a
stálé pomoci duchovní jim prokazované

S 144. Pohřebiště křesťanské.

Pohřebiště pokládala se vždycky a u všech národů za
mista posvátná, úcta k nim za čásť bohoslužby; církev kato
licka vykazuje hřbitovům křesťanským po chrámech a kaplich
nejpřednější misto mezi předměly posvátnými, zasvěcujic je
modlitbami a obřady velice významnými a nařizujic, aby těla
zemřelých ditek jejich kladena byla jenom v zemi posvátnou *).

*) Rit. Rom. De Exeguiis.
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Jako chrámové jsou místa ku shromáždění živých kře
stanů, tak 1 křesťanské hřbitovy jsou určeny ku shromažďování
křesťanů zemřelých. Protož i zakládaly se hřbitovy kolem
chrámů, jak mile církev nabyla svobody ; a toto dálo se: 1. aby
věřicí po smrti tu odpočívali, kdež obdrželi svůj život duchovní
a kdež docházeli potravy duchovní; 2. aby osada křesťanská,
vstupujic do chrámu, upomenuta byla na povinnosť, za ze
mřelá se modliti; 3. aby se znázornilo učeni, že Živi a mrtví
křesťané maji mezi sebou obcování v Kristu.

Z důvodů těchto i žádá sobě církev, aby zůstaly na místě
svém hřbitovy, které se kolem farního chramu a vůbec v nej
bližším okoli jeho nalézají.

Význam hřbitova ijmény přihodnými se vyjadřuje: řecké
a latinské coemetferiumnaznačuje, Že smrť jest jenom spánek,
z něhož bude probuzení v den soudný ; slovo: svaté pole (cam
pus sanctus) zakládá se v učení svatého Pavla o budoucím
vzkříšeni. (I. Kor. 15, 35—44.).

Posvátnosť křesťanského hřbitova v tom záleži, že skrze
církevní posvěcení ze všeho uživaní obecného (usus profanus)
vyňat, mistem bohoslužebným učiněn a církevní správě po
droben jest.

Nežli se nově založený hřbitov světiti a účelu svému
odevzdati může, třeba jest nevyhnutelně, aby dobrou zdí olira
žen a dveřmi,pokud možná trojimi, opatřen byl*); tyto vždy
dobře uzamčeny aneb aspoň zavřeny zůstávají, aby všeliké
zneuctění hřbitova zamezeno bylo. Zamykají-li se dvéře hřbi
tova, náleží učiniti opatření, aby aspoň v jisté dni a doby,
zejména v neděli, návštěva hrobů možna byla. Nad hlavními
dveřmi nalézej se obraz Krista vzkřišeného aneb jiná okrasa
symboliky křesťanské, nebo nápis vzatý z pisem svatých vedle
dveři kropenka se svěcenou vodou **).

K podstatné, zákony církevními předepsané úpravě hřbi
tova náleží ještě kříž dosti vysoký, vztýčený, pokud poloha
mista dovoluje, uprostřed, a obrácený k západu; jest-li tento
kříž dřevěný, natiráa se černě. Pokud jmění zádušní anebo zá
možnosť osadníků dopouští, jest o to dbáti, aby na hřbitově
vzdělána byla aspoň kaple, opatřená oltářem a veškerými ostat

*) Syn. archid. Prag. r. 1605.; Conc. Prag. Tit. V. c. 10. str. 19%.
+) Barbier, 1. c. liv. XIT. chap. 9.

***) Conc. Prag. 1. c.
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nimi potřebami ke mši svaté. Udržování světla na hřbitově za
noci ve slušné lampě jest krásný obyčej v některých krajinách
rozšiřený *).

Kostnice, jakož na hřbitovech bývají, ustanoveny jsou
k tomu, aby kosti z hrobů vykopané slušně se v nich uložily
a uctivě chovaly; protož i náleží, aby kostnice vždy dobře
uzavřena byla. Není-li kostnice, buďtež kosti z hrobů vyko
pané ukládány aspoň v jámu na hřbitově k cili tomu zřízenou
a dostatečně krytou **).

Umrlčí komory na hřbitovech zřizují se na útraty fondů
zdravotních či politických obcí a nikoli z důchodů kostelních;
rovně 1 správa jich náleží v obor působnosti zdravotnické ***),

„Poněvadž pokuta hříchu smrť jest, ovšem nesluší, aby se
hřbitovy pěstovaly na způsob zahrad, tak že by navštěvovate
lům spíše sloužily k obveselení mysli než k náboženskému
vzdělání. Poněvadž ale doufame, že smrť pohlcena bude vítěz
stvím: rovně toho se stříci jest, aby posvátná věřicích pohře
biště, uáležité ozdoby a dobrého řádu prázdna jsouce, připomí
nala jenom zemi bídy a temnosti, kdežto stín smrti a žádný
řád, ale věčná hrůza přebývá. A protož dbejte duchovní správ
cové, aby na hřbitovech bylo vše dobře spořádáno a čisto,
jakož sluší na misto posvátné“ +).

Svěcení hřbitova řádně upraveného děje se buďto slavně
skrze biskupa, dle pontifikálu římského, anebo s delegací bi
skupskou skrze jiného kněze za obřadů v rituále římském pře
depsaných ++).

Světi-li kněz, postavuje se na hřbitově toliko jeden kříž,
při svěcení biskupském ala patero křížův. Kněz v jakékoli dů
stojnosti postavený nemůže světiti dle pontifikálu.

Byl-li hřbitov sam o sobě poskvrněn 111), děje se rekon
cillace jeho skrze biskupa, světil-li jej původně biskup; s dele
gací biskupskou mohl by rekonciliaci vykonati kněz uživaje vody,
již byl slavně posvětil biskup, možno-li ji zaslati; jinak postačuje
voda očistná. Byl-li však hřbitov svěcen skrze kněze za ob

*) Barbier L. c.
**) Conc. Prag 1. c. str. 198.
**) Dvor. dekr. 13. dubna 1845 č. 12427.

+) Conc. Prag. I. c. str. 199.
++) Rit. Rom. Ritus benedicendi novum coemeterium per sacerdotem

ab Episcopo delegatum.
++% Viz str. 105. sv. I.



145

řadů rituálem řimským předepsaných, může biskup ovšem i
k rekonciliaci sám delegovati; při této rekonciliaci užívá se
obyčejné vody očistné. (Rit. Rom. Ordo reconc. coemeterium
violatum.) Dokud nebyl poskvrněný hřbitov účelu svému skrze
rekonciliaci navrácen, pochovávají se mrtvoly jen po tichu, beze
zpěvu a zvonění na věži kostela hřbitovního.

I. Právo vlastnické a správa hřbitovů.

1. K plnému pojmu o pohřebišti křesťanském, jakožto
mistě posvátném, náleží i ten znak, aby majetkem kostelu far
niho č. filiálního aneb aspoň majetkem farní osady bylo. Hřbi
tovy, ježto nákladem obce politické založeny a majetkem jejím
jsou, — Ařbitovy Kommumální, ohecní, —- nesnadno se mohou
srovnati s křesťanským názorem o posvátnosti místa zemřelým
křesťanům za odpočinek určeného.

V zemích rakouských povinny jsou*) obce politické roz
šiřitl aneb nově založiti hřbitov, pakli potřebu toho uzná okr.
politický úřad, kterýž na hřbitovy jenom se stanoviska zdra
votniho hledi a obcím tuto povinnost ukládá, byl-li posavádní
hřbitov uznán za nedostatečný prostorem anebo za neshodný
se zákonnými předpisy o veřejném zdravotnictví. Zákonodárství
občanské, kteréž na sklonku minulého stoleti počalo zřetel obra
ceti k veřejnému zdravotnictví, všude drží zásadu, aby se hřbi
tovy nenalézaly v obvodu mist obydlených. Vedle zásady této
nařizeno v Rakousku, aby „všecky krypty, hřbitovy aneb tak
zvaná svatá pole, ježto se v obvodu mist obydlených (měst a
vesnic) nalézají, zavřeny a jiné venku v náležité vzdálenosti
založeny byly“**),

Byl-li hřbitov nákladem kostela aneb farní osady způso
bem obyčejné stavební konkurrence zřízen,jest majetkem chrámu,
samostatná jeho správa, jakožto záležitosť vnitřní, náleži orgá
nům církevním, on slove hřbitov katolický, kostelní neb osadní
(farní), protože má všecky znaky posvátného pohřebiště.

Hřbitov nákladem politické obce založený jest vlastnictvi
této, ji také náleží právo, v mezích zákona s ním nakládati a
užitky z něho bráti***).

*) Zdravotní zákon ze dne 30. dubna 1870 8 3. lit. d.
**) Dyor. dekr. 23. srpna a 13. září 1784; nález správn. soudu 31. led.

1878, č. 196. Srovn. též Conc. Prag. Tit. V. c. 10. str. 19%.
k) Nález správ. soudu 19. května 1882. č. 8170.
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2. Nařidil-li politický úřad, aby jistý hřbitov byl rozšiřen
anebo nový byl založen, jest duchovnímu správci spolu s osad
niky a kostelním patronem o to dbáti, aby se rozšíření posa
vadního anebo založení nového hřbitova nákladem kostelního
záduši, a kde toto nepostačuje, způsobem obvyklé konkurrence
stavebni*) provedlo a takto vlastnictví nové části anebo celého
hřbitova nového cirkvi zachováno bylo. Zákon zdravotní zajisté
nestanoví, že hřbitovy jenom nákladem obci mohou se zřizovati,
ale ukládá obcim tuto povinnost, není-li jinak o skutečnou po
třebu postaráno **).

Nechať se náklad jakkoli může opatřiti, vždy náleži nej
prve zádušní správě záležitosti té se ujmouti, a když nové místo
ku založení neb rozšiření hřbitova vyhledáno, svolati stavebni
komisi obce mistni, která potom své dobrozdání podá. Další
potřebný krok jest, ohlásiti zamyšlený podnik okresnímu hejt
manství a spolu žádati za povolení politické. K úřadnimu po
dání tomuto se přikládá polohopisný plán nového hřbitova
(nové části), tabellární výtah z matriky zemřelých za posled
nich 20 let a dobrozdání komise místní; udává se též kupní
cena pozemku a způsob, kterým uhražen bude všecken náklad.
Třeba-li bude konkurreňční cestou sehnati náklad, žádá se zá
roveň, aby okresní hejtmanství zavedlo konkurrenční jednání.
Pakli komise od okr. hejtmanství nařizená (k této zvou se
1farař, zástupce patrona a zástupci obci) uznala misto za vhodné,
spisuje se protokol, v němžto se zjišťuje, mnoho-li kostel na
výlohy může přispěti, způsob, jakým bude práce zadána a kterak
osadnici vyplní svoji povinnosť, opatřiti práce nádenické a do
voz materiálu. Potom se dává přípisem okr. hejtmanství před
stavenstvu kostela plná moc, aby zadalo potřebné práce a při——

*) Zákonná ustanovení o konkurrenci viz ve Slohu Borového 2. vyd.
str. 359. — Jde-li o farní hřbitov při kostele na patronátu veřejném (nábo
ženský a studijní fond), ustanovuje vynes. ministra kultu a vyučování ze dne
30. května 1888 č. 3559., — oznámené českým místodrž. dne 6. července 1888
č. 50513; Ordin. list buděj. téhož r. č. 25. — že po pravidle se nebude z ve
řejných fondů přispívati a že výjimky v jednotlivých případech možny jsou
jenom na základě dosaženého povolení ministerského. "Totéž platí o prodeji
nebo zadlužení základního jmění kostelů pod veřejným patronátem stojících,
pakli by se zamýšlelo některým z těchto dvou způsobů opatřiti čásť nákladu
na rozšíření neb nové založení farního hřbitova.

*+) Nález nejv. správn. soudu 3. března 1880 č. 388; 19. května 1882.
D. července 1889 č. 2407.



(47

opětné komisi spisuje se protokol s podnikatelem stavby, jako
nařízeno vůbec o stavbách cirkevnich *).

3. Obce politické nejsou státním zákonem vázány zaklá
dati hřbitovy s karakterem církevním a vůbec vedle nábožen
ského vyznání obyvatelstva; nic však méně vyplývá ze zá
sady o stejné oprávněnosti všech státem uznaných společnosti
náboženských, aby žádná nucena nebyla svoje mrtvé pochová
vatl mezi jinověrce Protož i spravedlivě žádá se na obci, která
hřbitov zakládá, aby dle skutečných poměrů byla jednomu
každému jedna čásť vymezena a od ostatních oddělena buďto
zdí nebo živým plotem, majic také svoje zvláštní dvéře.

Kde jinověrců málo a jenom zřídka se pohřby jejich ději,
snadno jest vyjmouti nějakou čásť pro takové případy (vůbec
pro lidi z práva na církevní pohřeb vyloučené) a nějak ji od
děliti od ostatního hřbitova, nežli se ku posvěcení jeho při
kroči.

Kdyby se zdráhala obec podle rozdilných vyznání nábo
ženských upraviti svůj hřbitov, majíc ten úmysl, aby mrtví
bez rozdilu víry v běžné řadě se pochovávali, nemohla by se
cirkevní benedikce hřbitova konati. Na takovém hřbitově by
se při pohřbech katoliků pokaždé zvlášť posvětil hrob dle
formule obsažené v řádu pohřebném **).

4. Nechat jest pohřebiště majetkem kostela, farní osady
neb politické obce, vždy skrze posvěcení nabývá povahy věcí
posvátných a podléhá jurisdikci faráře ve všech věcech, ježto
se dle náuky a kázně eirkevni rozsuzují***;. Obec politická, jejíž
nový hřbitov dle církevního řádu byl posvěcen, vzdává se jedné
části práv svých k němu, poněvadž od té doby počitá se hřbitov
k mistům posvátným a jest hřbitovem náboženského vyznání
katolického, hřbitovem konfessionálním. Jurisdikce farářova nade
hřbitovem po katolicku posvěceným zejména to právo a tu po
vinnosť v sobě zahrnuje, aby vykazoval hroby, aby nepřipustil— mě

*) Obšírně a dopodrobna vykládá o hřbitovech farních a kommunálních
Ordin. list buděj. r. 1890. č. 36—40.

**) Rit. Rom. Exseguiárum ordo rubrika: Cum autem pervenerit ad se
pulchrum.

**) Nález správ. soudu 7. listop. 1883 č. 2556; 19. května 1882 č. 870;
místodrž. moravské vynes. 26. února 1887 č. 30.158.
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pohřbení nekatolika anebo nekřesťana v běžné řaděhrobů, aby
svobodně konal a konati dal, co ku katolickému pohřbu ná
leží, aby zamezoval všecko, co zákony cirkevní na hřbitově
zapovidaji, jako: povodňování a hnojeni hřbitova, pastvu do
bytka, hry, tance, trhy, ano i všeliká shromážděni, kteráž ne
maji účelu výhradně náboženského *) I příležitostné řečí laiků
při pohřbech jen s povolením faráře konati se mohou.

Se stanoviště zdravotního podléhá každý hřbitov dozoru
obecního zastupitelstva, kteréž povinno jest k tomu přihližeti,
aby hrobové vedle zákonných předpisů se vykopávali a dosti
činěno bylo všem zákonným předpisům, kteréž obzvláště na
řizují přiměřená opatření, aby se hřbitovy odvodňovaly a vol
nému proudění vzduchu se nepřekáželo vůkolními stavbami,
hustým stromovím a t. p.**)

Jest-li hřbitov majetkem kostela nebo farni osady, náleži
faráři ustanoviti hrobaře ***); na hřbitovech kommunálních toto
právo náleží obci, avšak u věcech, ježto se dle náuky a kázně
cirkevní rozsuzuji, podléhá též obecní hrobař jurisdikci faráře,

K jurisdikci faráře také náleži dohled a péče, aby ná
hrobky (epitaphia) nic na sobě nejevily, co by viře a mravné
opravdovosti křesťanské na odpor bylo. Na každém náhrobku
i znamení kříže patrno budiž. Kříže na hrobech (u hlavy) jsou
vyznání viry, že skrze Krista ukřižovaného doufame vzkříšení.
Sluší se na křesťanský hřbitov, aby nápisové na křižích a vše
liké jiné náhrobky byli skutečný a správný výraz křesťanské
víry a naděje. Duchovní správce budiž u věci této rád pomocen
radou 1 skutkem každému, kdož by toho žádal, ano i sám na
bizej sej); nejčastěji zajisté jenom neumělost jest u příčině,
že nejapné nápisy a nekřesťanské náhrobky byzdíi hřbitovy
křesťanské. Faráři náleží také dbáti, aby sešlé kříže jinými
nahraženy, opraveny neb odklizeny byly.

Náhrobek vůbec, křiž a kámen náleží příbuzným zemře
lého, dokud trvá jejich právo na hrob. Minulo-li právo jejich
(když uplynula doba, před kterou se hroby neotvirají, nebo
doba, na kterou byl hrob zakoupen), a mista se užiti chce za
nový hrob, jest misty obyčej, že kříž a kámen náleži hrobaři,——

*) Dieulin, Le guide des curés I str. 49.
**) Dieulin I. c. str. 451.

***) Nález správ. soudu 2. března 1892 č. 399 a 7. listop. 1883 č. 2556.
+) Cone. Prag. I. ce str. 199.
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neb aspoň s čásť obci či kostelu, vedle vlastnického práva na
hřbitov. Nic však méně slušno a spravedlivo jest, zejména při
náhrobcích nákladných, aby se příbuzným oznámilo, že hrob
jejich bude vykopán a protož i že jim do jistého času rozhod
nouti jest o náhrobku.

II. Hroby na hřbitovech.

Vedle obecného pravidla pochovává se každý katolik na
hřbitově osady své, leč by měl místo ve hrobce rodinné nebo
sobě by žádal jiného místa určitého, kteréž ovšem jen takové
býti může, na něžto nesluší někomu právo zvláštní.

Kdo ani rodinné hrobky nemá, ani sobě určitě a výslovně
jistého mista vyžádal, pochovává s> na hřbitově osady té, na
které zemřel. Z dobrých důvodů mohou také příbuzní žádati,
aby zemřelý jejich byl jinde pochován. — Nemohl-li by kato
lický křesťan býti pochován na mistě posvátném, světí se hrob
jeho prve, nežli se mrtvola v něj ukládá*).

Ku pochováni na hřbitově jiné osady, nežli na které
člověk umřel, třeba jest povolení politického okresního úřadu **),

Rituál římský ***)nařizuje, aby na hřbitovech, kde možno
jest, byla obzvláštní a to vzácnější mista určena ku pohřbům
zemřelých kněži+t); podobně tomu chce, aby zachován byl
starodávný a chvalný obyčej, vedle něhož těla dítek pokřtě
ných a rozumu ještě nedošlých nepochovávají se na hřbitově
mezi dospělými, ale zvláštní jedna čásť jim se vybražuje, pakli
snadnolze). |

Všecka těla zemřelých kladou se na hřbitově dle posta
vení, kteréž má živý křesťan v kostele; a protož mrtvoly kněži
pokládají se hlavou, mrtvoly laiků pak nohama v tu stranu,
kdež čelný oltář kostela jest; kde na hřbitově není kostela,
pokládají se kněži hlavou, laikové nohama k východu slunce $1+).

*) Způsob toho svěcení udává se v Exseguiarum ordo, při rubrice:
„Cum autem pervenerit.“

*+) Naříz. min. vnitra 3. května 1874. (Ordin. list buděj. 1874 č. 14 a
1879 č. 17.)

**) De exseguliis rub. gener.
+) Conc. Prag. l. c. str. 199.

++) De exseguiis parvulorum. — Conc. Prag. | c.
+++) Conc. Prag. 1. c. str. 198.
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Zákonem předepsaná hloubka hrobů obnáší 6 stop, šířka
4 stopy, prostora mezi jednotlivými hroby 4 stopy. Hroby ná
leži kopati v jistém ustáleném pořadu.

Za obecné pravidlo se béře, aby nižádný hrob před 10
roky se neotviral pro jinou mrtvolu; v půdě hlinovité a mokré
trvá ještě delší dobu, nežli tělo úplně zetli.

Hrobky rodinné (sepulchra gentilitia, sepulchra majorum)
jsou mista pohřebná, kdež odpočívají předkové rodu jednoho. Zřizo=
vání jich zakládá se na přirozené touze lásky, aby pospolu byla
také zemřelá těla těch, kteří za živa úzkými svazky spojeni
byli. Původ jich sahá již v doby sv. patriarchů; podobně již
nejstaršl památky křesťanské dávají zprávu o nich.

Dle obyčeje valně rozšířeného odvádějí se určité poplatky
mejen za místo ku hrobkám rodinným, zakládaji-li se na hřbitově,
ale též za místo na jednotlivé hroby. Staří zakonové církevní
nejen platu takového neznají, ale výslovně zapovidají žádati
ho, ač ostatně dovoluji, aby se přijal dar, jenž by za této pří
ležitosti obětován byl k účelům cirkevním. Komu náleží povin
nosť pečovati o dobrý stav hřbitova, tomu 1 právo náleži po
platky vyměřovati a bráti*); kde osadníci sami na svůj náklad
zřídili a v dobrém stavu zachovávají hřbitov, tu také poplatků
za jednotlivé hroby nebývá.

Pochovávání ve chrámech, jindy velmi obyčejné, vymizelo
dilem naprosto, dílem jen velmi zřídka se děje**) Církevnimi
zákony se nařizuje, že hroby v kostelich se nesmi povyšovati
nad rovnost půdy chrámové. Dle nynější praxe jen s povole
nim biskupa a politického úřadu mohl by někdo ve chrámě
pochován býti.

Rituál římský ***)zakazuje přenášeti těla navždy pohřbená
z jakéhokoli chrámu klášterského, leč by se povoleni biskupova
bylo prve dosáhlo.

Vykopávání mrtvoly (exhumace) navždy pochované děje
se buďto ku žádosti pozůstalých, aby ostatky zemřelého jinde
uloženy byly, anebo žádají ho úřadové soudní ve přech trest
nich. Vždy třeba k tomů povolení úřadu politického a svolení
biskupova T) aneb aspoň faráře. Shodně s odvěkým zákonem

*) Dekr. dvor. kancel. 1. října 1829.
**) Rakouskými zákony občanskými zapovězeno jest vůbec. (Dvor dekr

6. března 1787 a 15. září 1788.)
+*) De exseguiis rub. gener.

+) Cadaver, guod alicubi positum non est per modum depositi, sed tra
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cirkevním o věci této dalo rak. ministerstvo spravedlnosti dne
25. května 1889 č. 8166. všem o. k. soudům rozkaz, aby po
každé, nežli se přikročí k vykopání mrtvoly z rozkazu státních
úřadů, prve o tom zpraveni byli vlastník hřbitova a příslušný
duchovní správce pokud by tímto oznámením snad nebylo
zkracováno konání trestné spravedlnosti.

Byl-li hřbitov opuštěn navždy, předpisuje cirkev, aby kosti
na něm se nalézající byly po zákonném čase vykopány a s po
vinnou úctou na hřbitov nový přenešeny*“). Byl-li opuštěný
hřbitov majetkem kostela, náleži kostelu i na další budoucnosť,
dokud by prodejem na jiného majetníka nepřešel; tržní cena
za prodaný připadla by ku jmění kostelnimu; osadníci nemají
práva na částku ceny tržní ani v tom případě, že přispívali
cestou konkurrence na zřízení a vydržování hřbitova, jako ne
maji práva na částečné vlastnictví farního chrámu.

Občanský zákon **) nařizuje o hřbitovech opuštěných:
1. Hromadné vykopávání mrtvol nedovoluje se, dokud by

neuplynulo aspoň 10 roků od posledního pohřbu na hřbitově
opuštěném; 2. nežli uplyne tato doba, nesmí se na bývalém
hřbitově stavěti; 3. půdy jeho lze zatim užívati za pole, louku
nebo zahradu.

$ 145. Opatření a odění mrtvoly.

Jako misto již před pohřbem uchystáno a upraveno jest
podle obyčejů křesťanských, tak podobně také mrtvola se do
pohřbu počestně chová a k pochováni připravuje.

ditum est perpetuae sepulturae, exhumari non licet, nec alio asportari, nisi
de licentia Ordinaril. Rit. Rom. de Exseguiis. S. C. Episc. et Regul. 17.
Dec. 1602 ap. Feraris Prom. Bibli. sub Cadaver. — Při vykopávání a převá
žení mrtvol konají se obřady, jako předepsány jsou v domě o pohřbu. „Jus
nullimodo interest laicae potestati effodiendi (rozuměj: bez vědomí a svolení
biskupa) cadaver e loco immuni, guamvis laica potestas illud guaerat, ut
justitia publica suum sortiatur effectum.“ S. C. Immunit. 19. listop. 1849 a
13. srpna 1850.

*) Dieulin, Le guide I. str. 444. Dobře sluší, aby opuštěný hřbitov zů
stal označený křížem, jako předepsáno jest o místech, kdež chrám býval
Barbier L. c.

**) Dyor. dekr. 24. ledna 1785.
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Zemřelému zaviráme ústa i zatlačujeme oči; obé děje se,
aby se předešlo znetvořeni obličeje, zatlačování oči pak zároveň
vyznamenává, že smrť pouze spánek jest. Těro bezduché zů
stává-za- jistou dobu- nedotknuto; potom je umývají vlažnou
vodou osoby téhož pohlaví, kterého zemřelý jest; k vodě leckdy
se přičiňuje vonných bylin a vína. Omývání jest netoliko pocta;
nýbrž také symbol křesťanské prosby, aby tělo účastno bylo
věčné slávy spolu s duší pokáním očistěnou. Byla-li mrtvola
balzamována, odnášeji se vnitřnosti na hřbitov beze všech ob
řadů náboženských *,.

Mrtvola odnáši se z lože smrtelného na místo slušné.
Veřejnévystavování mrtvol se světly vůkol netoliko se nepro
tivi duchu křesťanskému, ale dobře s nim souhlasi**); pohled
na mrtvolý budi vážné a spasitelné myšlénky, dělá mocný
dojem obzvláště na lidi světské a rozmařilé. Protož i býval
obyčej, že mrtvoly ve chrámech vystavovány byly a posud ještě
platí zákon cirkevní, že až do pohřbu může chována býti ve
farnim chrámě rrtvola osadníka, jemuž by ani dědicové ani
jini lidé místa v domě nedali. Občanskými zákony rakouskými
však to zakázáno jest ***).

Na místě, kdež mrtvola pohřbu čeká, leží obličejem k nebi
obrácená, křiž v rukou držic anebo ruce přes prsa přeložené
majic. Odívání mrtvol děje se po všeohecném obyčeji a dílem
také církevními zákony předepsáno jest. Ve středověku velmi
rozšířen byl obyčej, že věřici ještě za živa sobě vyžádali aby
pochováni byli v rouchu řeholním. Někteři papežové povolili
osobám těm hojné odpustky. Obyčej tento až posud nezašel
úplně a schvaluje se od cirkve posaváde, ale s tou výminkou,
aby lidé ti nebyli života pohoršlivého.

Členy duchovenstvasvětskéhonáleží ku pohřbu jejich oblékati
vedle jejich posvěcení a řádné služby chrámové. „Zemřelýkněz
(i kanovník a hodnostař) a kteréhokoli stupně klerik budiž oděn
obyčejným rouchem jeho i talár k tomu počitajíc, a nad to po
svátným rouchem kněžským aneb klerikálním, jakéž na stupeň
jeho sluši. A sice budiž kněz kromě taláru oděn amiktem, albou,
cingulem, manipulem, štolou, kasulou barvy fialové a birretem.

*) Barbier, 1. c. liv. XII. chap. 2.
**) K nohoum biskupa klade se klobouk zelený. (Barbier ibid.)

***) Srovn. vynes. minist. vnitra 23. dubna 1856 č. 1046.
+) Rit. Rom. Ordo commend. animae rubr. ad finem.
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diakon amiktem. albou, cingulem, manipulem, štolou přes levé
rameno položenou, pod levým páždím spojenou a dalmatikou
fialovou; subdiakou amiktem, albou, cingulem, manipulem a tu
nicelou. Jiným pak nižších stupňů klerikům náleži na talár
obléci superpelliceum, všickni pak posud jmenovaní také tonsuruabirretysvémějte“© Mrtvolabiskupaodivasevponti
fikalie a mitru bilou. O rouchu laiků mic předepsáno není;
rubáš, kterým lid křesťanský odívá zemřelé, bezpochyby jest
nějaké nápodobení obyčeje bývalého, dávati se pochovati
v rouchu řeholním. Členové bratrstev pochovávají se soznaky
bratrstvu vlastnimi*). — Obyčej lidu křesťanského, kterýž po
kládá na těla zemřelých malé obrázky svatých, jest velmi
chvalitebný a významný; vyjadřujeť utěšenou viru v obcovánií
svatých a v mocnosť přimluvy věrných služebníků božich.

Zákonem církevním se nařizuje, aby nižádné tělo po
chováno nebylo, zvláště byla-li smrt náhlá, leč ro uplynuti ná
ležité doby času, aby nezůstalo 1nejmenší pochybnosti, že člověk
mrtev jest **). Zákony občanskými se nařizuje doba 48 hodin a
jen pro důležité přičiny dovoluje se výjimka od tohoto pravidla.

8 146. Řád pohřebný.

Pochováni na mistě posvátném náleží k pohřbu cirkevnímu
(sepultura ecclesiastica), na nějž právo má každý katolický
křesťan, sam-li ho nepozbyl svou vinou,

Plný pojem o církevním pohřbu zavira v sobě: a) že
zemřelý se pochovává na místě posvátném za hlaholu kostelních
zvonů před pochováním a po něm; b)že mrtvolu provází, obřady,
modlitby, zpěvy anebo také ještě oběť mešní koná kněz ve
jménu cirkve a rouchem liturgickým oděný.

Žachovati prvou známku pohřbu křesťanského neni kato
lické cirkvi všude vždycky možno; kde farního chrámu neni
anebo hřbitova po katolicku posvěceného, nucena jest cirkev
zesnulé členy své ukládati do země cizi, posvěcuje však aspoň
hrobu jejich. Za okolnosti takových obmezuje se leckdy pohřeb

*) Barbier L. c.
**) Rit. rom. de exsegulis.

Skočdopole, PastorálkaII. 48
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cirkevní na konání obřadů skrze řádného kněze rouchem boho
služebným oděného.

Veškerý od cirkve ustanovený řád, kterým pochovává se
tělo křesťanské, označuje se jménem Ezseguiae, poslední služba
křesťanu prokázaná. Tímto řádem ujimá se církev zemřelých
členů svých, provází tělo jejich za účastenství osady ke hrobu,
za duši pak vykonává oběť a modlitbu. Ve smyslu vlastnějším
a obmezenějším jsou exseguiae modlitby a oběť na den pohřbu
aneb také mešní oběť sama.

Na rakev staví se a v čele průvodu pohřebního se nese
kříž. poněvadž jenom ve kříži spása jest člověku za živa i po
smrti a poněvadž doufáme, že zemřelý skrze křiž přemohl hřích
a pokušitele jako Kristus a s Kristem že vitězství slaví.

Světla se zažžehají ke cti zemřelých na vyznání, že ja
kožto křesťané byli synové světla, na symbolické vyjádření
prosby, aby duším jejich svítilo světlo věčné, aby též těla
jejich ve světle tomto vzkřišena byla a přebývala *). Kropením
svěcenou vodou znázorňuje se zbožné přání, aby duše zemřelého
očištěna i posvěcena byla ke dni soudnému. Užívání kadidla
netoliko jest pocta zemřelému prokázaná a povzbuzení k mo
dlitbě za něho, ale také, podobně jako pokropování, působný
výkon posvátný, kterým vyprošuje cirkev duši zemřelého od
puštění hřichů všedních, snad ještě neshlazených, prominutí
trestů časných a ochranu proti vlivu zlých mocnosti na mrtvolu
křesťanskou.

Cirkevní zákonové nařizují, aby všecken pohřebný řád
nejen byl svědomitě zachován, ale aby kněží tuto službu svatou
konali také s vážnosti a nábožnosti, ktera by zemřelým ku
spasení a živým ku vzdělání pomáhala. Chudoba zemřelých
nemůže a nesmi za přičinu býti, aby se ritus exsekvii ukracoval
aneb něco z něho vypouštělo *“). Ano rituál římský až
irozkazuje, aby kněz na svůj naklad opatřil světla, kteráž při
exekviich nemají scházeti, jak by koli někdo chudý a nuzný
byl. Nařízení tato zakládají se v obecné zásadě, že pochováni
zemřelého křesťana, pocta tělu a pomoc duši jeho, jest obecná

*) Ke průvodu pohřebnímu berou se bílé svíce; k pohřbu papeže, ze
měpána a velmožů obyčejny jsou žluté, na znamení velikého smutku (Barbier
l. c. chap. 8.).

**) Rit. Rom. de Exseg. Conc. Prag. Tit. III. c. 13. str. 110.
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důležitost církevní a nikoli jen soukromá důležitost rodiny a
přátel jeho.

Úplnost řádu pohřebného nezbytně žádá i zpěváka, kterýž by
knězi odpovídal; a protož nesluší po vůli býti žádostem pozůstalých,
aby kněz samoten odbýval pohřeb.

Pohřeb může se konati každý den, od východu do západu
slunce; času nočního jen s povolením biskupa*“). Kněžím za
povidá se nésti mrtvolu laika (Rit. Rom.), a zase jen kněžím
náleží nésti mrtvolu biskupa **).

V průvodu pohřebném jsou mrtvoly laiků nohama v před,
mrtvoly kněží hlavou. Poslední tři dni svatého týdne konají
se exsekvie po tichu t.j. bez hlaholu zvonů, bez hudby a beze
zpěvu při žalmech a modlitbách, ježto se pouze recitují hlasem
nepovýšeným (submissa voce)*“*). Na bilou sobotu odpoledne
však již může býti slavný pohřeb. Také ostatní předpisy litur
gické nemění se, na jaký by koli den byl pohřeb; 1 na veliký
pátek zůstává při pohřbu dětí štola bilá.

Jest-li slavně vystavena vel. sváťtosťve chramě, do kterého
se s mrtvolou vchází, reponuje se monstrance na ten čas, co
exekvie v chrámě trvaji. Nebylo-li by možno reponovati, jako
na př. při pobožnosti 40 hodinné ustává zpěv již před chrámem
a potom v chrámě samém a tuto vše podobně se odbývá, jako
v poslední tři dny před velikonoci. Hodinky za zemřelé nikdy
se neoabývaji před vystavenou velebnou svátosti.

Liturgie latinská předpisuje dvojí řád pohředbnýa sice jiný
při pochovávání dospělých a jiný pro děti, které nedošly k uží
vání rozumu.

Pohřeb uznává se i zákony občanskými za výkon náboženský, a
protož trestem stíhá se všeliká výtržnosť svévolná nebo dané pohoršení
za průvodu pohřebného +).

K obřadům pohřbu katolického nikoli nenáleži smutečná
řeč neb promluva pohřební, ač ovšem také není zapovězena a
může ji kněz konati buďto ve chrámě po mši, ježto se za při
tomnosti mrtvoly (praesente cadavere) sloužila, anebo až při
hrobě.

*) S. R. C. 15. března 1704.
+) Caerem. ep. 1. II. c. 33. n. 24.

**+) 9. R. C. 11. srpna 1730.
+) Nález soudu kasačn. ve Vídni 15. říj. 1880.



Státní zákony rakouské nezapovídají, aby mrtvoly ve chrámě byly
za mše svaté a vůbeč za konání obřadů pohřebních; vyjímají se jenom
mrtvoly zemřelých nemocmi nakažlivými neb epidemickými*».

Řeči smuteční jsou přednášky slavné, ježto se konají při
pohřbu znamenitých osob vysoce postavených V celém ústrojí
a provedení svém druži se tyto řeči nejvíce ku chvalořečem
o svatých; čelný obsah jejich jsou život a cnosti zemřelého.—
Za předmět obírá se tu nejvice vynikajici karakter anebo
některý zvláště důležitý a veliký čin nebožtika, nebo vážná
pravda křesťanská, v jejimž rozvinování se pak používá každé
přiležitosti, aby se k objasnění a dotvrzení uvedlo něco ze
života osoby. Karakter posvátné řeči zachovává truchlořeč,
pakli co nejvice přihlíží k poučení a vzdělání posluchačstva ;
protož i varuje se přilišného vychvalování a ukazuje zvláště
na křesťanské smýšlení, kterak jevilo se v životě zemřelého**).

Promluvy pohřební konají se, kdež obyčej toho žádá. Jest
ovšem pravda, že tyto řeči dávají duchovnímu správci nejednu.
pěknou přiležitosť, aby užitečně působil v křesťanské smýšleni
osadníků; avšak 1 to jest pravda, že snadno uváději jej do ne
milých rozpaků. A protož kde v obyčeji nejsou, nebylo by
dobře zavaděti je***). Koná-li se pohřební promluva, nebývá
život zemřelého předmětem jejim, ale voli se nějaká vážná
pravda, kteráž 1 poskytuje příležitosti, o zemřelém se zminiti;
chválu vždy s opatrnosti a jenom mirně vzdávati náleži, hana
pak nikdy mista nemá. Zvláštní okolnosti ze života nebo smrti
toho, jehož se týče, mohou k tomu vésti, že by pohřební pro
mluva měla povahu řeči výstražné; tu pak bylo by opatrnosti
dvojnásobně třeba.

Výminečné jakés postavení maji řečipři pohrobeni kněze;
tyto zajisté 1 vůbec v obyčeji jsou a pro důležitý úřad kněze,
jakož také pro jeho poměr k lidu připouštějí, aby v nich spra
vedlivé uznání a střidmá chvála pronešeny byly, pakli kněz
byl věrným pastýřem a přikladem stádu ze srdce. Kde po
dobně učiniti nelze bez ublížení pravdě, tu zvláště mnoho zá
leží na volení pravdy zcela přiměřené a takovém provedení,
aby posluchači vzdělání byli.

*) Prohlášení minist. kultu a vnitra ze dne 23. dubna 1856. č. 10460.
**) Schleiniger, Das kirchliche Predigtamt str. 682.
+*) Cone. Prag. l. c.
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I. Pohřebný řad při dospělých.

1. Ritem při pohřbu dospělých vyjadřuje se 1 v obřadech
1 v modlitbách truchlivosť a pokání. Všeliký člověk jest hříšný,
každému nastává soud spravedlivý a proto 1 každý má se
báti trestu za viny své. Avšak neskončené zásluhy Kristovy a
křesťanská přimluva jsou pramen, odkud pomoci a vysvobození
čekati lze a sluší; a protož vedle zármutku, kajicnosti a lkání
pro lidskou křehkosť vyjadřuje ritus pohřebný též vroucné a
důvěrné prosby za slitování a milosť, vyjadřuje také důvěrnou
naději, že zemřelému vyprošeno jest odpuštění.

Všecken řád pohřebný dělí se na tři části: obřady“a mo
dlitby v domě a cestou ke chrámu, obřady a modlitby v chrámě,
odevzdání mrtvoly matce zemi. V domě zemřelého a po cestě

do chrámu zpívají se žalmy „De profundis“ a „Miserere“ jménem
zemřelého, kterýž za odpuštění poklések a hřichů svých prosl.
V druhé části se vyjadřuje, že prosba docházi vyslyšení, když
cirkev volání sv? spojuje s hlasem zemřelého a prosiliza něho;
tělo vnáší se do chrámu, symbolu nebes, kamž aby uvedeny
byly duše zemřelých, prosi veškerá cirkev tklivými zpěvy,
modlitbami a oběti. Voddilu třeťím odevzdává se tělo zemi a vy
jadřuje se naděje důvěrná, že duše vzata jest do nebe.

2. Podle předpisů liturgických (ordo exseguiarum) by ná
leželo, aby netoliko kněží a posluhovači, ale také účastnici
brali se v průvodu spořádaném z kostela k mistu, kdež mrt
vola čeká. Kněz oděn jest rouchem barvy černé. — Přijda
k mrtvole postavuje se kněz pochovávajícíi k nohám jejím
(takto vůbec i potom vždy) a pokropuje rakev třikráte (u pro
střed, v pravo, v levo), z mista neodcházeje. Antifona „5%zni
gmitates“ a všecky ostatní teprve po žalmu zpívají se celé, před
nim jen začátek jejich; žalmy zavírají se prosbou: „Reguiem
aeternam“, v kteréž se na místě obyčejného „eis“ klade „et“,
což vůbec o celých exsekviich plati; jenom při mši a v hodinkách
zůstává „eis“ a „regutescant“. Přisluhují-li při slavném pohřbu
diakon a subdiakon, béře diakon štolu, oba však bez manipulu
zůstávají, jakož výslovně předpisuje rubrika k „absolutio ad
tumbam *)“.

*) Při kropení a za zpěvu žalmového nesnímá se, dle obyčeje našeho,
birret, ovšem ale při Pater noster a následující modlitbě, zpívají-li se již
také v domě.
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Nežli se mrtvola z domu vynáší, intonuje kněz antifonu
„Baultabunt Domino“, po kteréž následuje žalm „Miserere.“
Déle-li cesta do chrámu trvá, říkají se po tomto některé žalmy
graduální; nedokonal-li se žalm Miserere neb jiný po něm ná
sledujicí, přestává se v něm při vcházení do chrámu a zavírá
se prosbou: Regulem aeternam...., po kteréž opakuje se celá
antifona Exultabunt*).

V chrámě samém říkají kněžstvo a zpěváci střídavě „9ub
vemte Sancti“, co zatím nosičové skládají rakev tak, aby zemřelý
laik obrácen byl nohama, kněz pak hlavou k oltáři čelnému.
Konaji-li se hodinky, počinají se tuto **). — Poněvadž pak
obyčejně nekonají se, aspoň při pohřbech laiků, církevní ho
dinky za zemřelé, zpivají se předepsané po hodinkách nápo
vědi a dopovědi s modlitbou „Absolve“ již v domě po žalmu
„De profundis“, v kostele pak následuje mše zádušní a po té,
nekoná-li řeč, ubirá se pochovávající kněz v pluviálu k rakvi,
aby konal Absoluci. Odloživ prve birret říká modlitbu: Nom
intres; v modlitbě této nemění se slovo „servus“ ani dle po
hlavi zemřelých, ani když by se absoluce říkala nad několika
zemřelými zároveň. Při absoluci stoji kněz u nohou nebožti
kových. Za zpěvu „Libera“ má kněz hlavu pokrytou. Ku konci
zpěvu odkládá birret, nasypává a žehná kadidlo a když byl
intonoval „Pater noster“ a k oltáři a křiži se poklonil, obchá
zeje pokropuje rakev nejprve na straně, která mu po pravici
jest, k nohoum, prsoum a hlavě, pak po učiněné křiži pokloně
na druhé straně ku hlavě, prsoum a nohoum; týmže způsobem
okuřuje, ani tuto ani při kropení slov nijakých nepronášeje.
Po modlitbě „Deus, cui proprium“ neklade rituál ani „Reguiem
aeternam“ anl jiného závěrku, poněvadž ihned následují ostatní
zpěvy a modlitby, v kterých se prosil za odpočinuti věčné.Připohřbechodpolednícha vůbecnezůstává-li© mrtvola
přese mši ve chrámě, zpívá se Absoluce ihned, jak byla rakev
postavena. — Průvod z kostela na hřbitov děje se týmže způ
sobem, jako z domu do chrámu.

*) Starší Manuale ritnum pro Čechy obsahuje zvláštní ritus pro uvá
dění ženy v šestinedělích zemřelé; v novém Manuale odr. 1873. jest vypuštěn.

**) Rubrika českého Manualu praví, aby se říkal první nokturn hodinek,
neříkají-li se celé; avšak obřadový sbor prohlásil dne 24. července 1888, že
náleží bráti ten nokturn, který dle rubriky breviáře na jednotlivé dni jest
předepsán.
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Není-li hrob na posvěceném hřbitově, posvěcuje se ob
zvláštní modlitbou, kropením a okuřováním, jak rituál udává.
Světi se také „guoties agitur de sepulchro ex nova materia
confecto“ (S. R. C. 4. záři 1880) krypta nová na hřbitově a
„sepulchrum lapideum in coemeterio aedificatum.“ (S. R. C.

27. květ. 1876). Slovem „sepulchrum lapideum“ a „ex nova
materia confectum“ rozumí se také z cihel vyzděný a skle
nutý hrob.

Zvláštní okolnosti, zejména vzdálenost úmrtního mista
anebo hřbitovů, nedopouštěji všude a po každé, aby duchovní
vedl průvod až ke chrámu, aby rakev do chrámu se vnášela,
odtud pak aby ji kněz provázel až na hřbitov. Za okolnosti
takových ovšem nebývá možno zachovávati všecken ritus, a
protož 1 shledávají se v liturgické praxi leckteré odchylky od
něho, ano 1 samo Manuale částečně je předpisuje, nad to pak
ještě ustálené, od rubrik rituálu římského odchylné obyčeje
za oprávněné uznává častějšími poznámkami „juxta loci con
suetudinem“, „ubi ejusmod: viget consuetudo“, „ nisi aligua
necessitas aliter suadeat“. Ač tedy dilem třeba a dilem i do
voleno jest řiditi se okolnostmi aneb ustálenými obyčeji, pokud
nejsou zjevný zlořád: jest nicméně každý duchovní správce
povinen dbáti, aby co jen možná se zachovával významný řád
pohřebný, poněvadž jednotlivé obřady a modlitby jeho jsou
starobylého původu církevního, důmyslné projádření základních
náuk viry křesťanské, skutečná pomoc dušim zemřelých a
vhodný prostředek, aby spasitelný dojem učiněn byl na všecky
účastníky.

Konaji-li se zádušní služby boží za nepřitomnosti mrtvoly
zejména ve výroční den smrti, říká se po mši zádušní, podobně
jako v den pohřbu nad přitomnou mrtvolou, Absoluce (absolutio
absente funere). Místo rakve zřizuje se tumba (tumulus, keno
taphium, castrum doloris) dle týchž předpisů o směru nohou
a při ni konají se modlitby, zpěvy a obřady vesměs tak, jako
při rakvi s mrtvolou “). Rozdil toliko ten jest, že kněz vždycky

*) Tumba nezřizuje se ani v presbyteriu, ani v odlehlé části lodi, ale
uprostřed chrámu. „Feretrum collocetur in medio ecelesiae.“ (Caerem. episc.
L. II. c. 38. n. 25.) Klásti na tumbu odznaky zemřelého jest dovoleno; koná-li
se absoluce za biskupa, klade se klobouk zelený nad nohy; pakli za kanov
níka, kladou se na tumbu odznaky kanovnické; pakli za kněze vůbec, fialová
štola (Barbier I. c. chap. 7.). Není-li tumby neb jiného znaku aneb aspoň pří
krov (pannus) není na podlaze rozestřen, nesmí se říkati absoluce. (S. R C.
30. pros. 1881.)
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stojí mezi tumbou a oltářem a že řiká se při tumbě modlitba
„Non intres“ jenom když biskup absoluci koná anebo děje-li
se tato za zemřelého papeže, kardinála, biskupa, zeměpána a p.
Na mistě modlitby „Deus, cui proprium“ béře se modlitba
„Absolve“ anebo „Deus, gui inter apostolicos,“ po kteréž *)
dělaje křiž pronáší slova „Reguiem aeternam ....“ Dovoleno jest
přidati ještě závěrečnou prosbu: „Anima ejus et animae omni
um fidellum....“

Děje-li se absoluce zároveň za několik zemřelých, užívá
se čísla množného v modlitbách, nápovědech a dopovědech;
za osobu ženskou klade se rod ženský **).

II. Pohřebný řád při nedospělých dětech.

Rituál římský chce tomu, aby zachován byl starodávný
a chvalitebný obyčej, dle něhož těla ditek pokřtěných a rozumu
ještě nedošlých nepochovávají se na hřbitově mezi dospělými,
ale zvláštní jedna čásť osadního hřbitova pro ně se odděluje,
pakli snadno tak učiniti lze. — Také výslovně nařizuje, aby
tyto mrtvoly ozdobeny byly věncem z květin aneb vonných
bylin na znamení neporušenosti; zvoni-li se před počátkem
obřadu, budiž hlahol slavný a nikoli truchlivý. Celý obřad
tento jest vyjádření radosti, že duše nevinná k Bohu jest po
volána a do slávy věčné přijata; proto iroucha kněze a všeliké
ozdoby rakve jsou barvy bilé.

Ritus pohřbuděti nedospělých jest vesměs radostný, žalmy
a modlitby jsou diků vzdání za milosť ditěti prokázanou a vy
jadřují prosbu, aby Bůh podobně učinil dospělým. Proto že dítě
nevinné hříchů nemá, nekoná se ani oběť za duši jeho.

Před uložením těla ve hrob nařizuje rituál pokropení a
okuřování těla 1 hrobu.

Řádem ku pohřbu dítek předepsaným (ordo sepeliendi
parvulos) pochovávají se ditky, které před smrtí svou ještě ne
došly k užívání rozumu. A protož ktere ditě již přijalo svátosť
pokáni aneb aspoň v těžké nemoci mělo svátostmi zaopatřeno
býti ***),počítá se k dospělým, poněvadž v církevní mluvě slovem
„adultus“ miní se člověk osobného hříchu, třeba 1 způsobem—

*) Miss. Rom. Ritus celebr. missam XIII. n. 4.
*) Srovn. Hartmann $ 129.

+) iz S 138. str. 702.
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nedokonalým schopný. Poněvadž pak vůbec považuje se do
konaný %. rok za dobu, kdy se uživání rozumu počiná: platí
o pohřebném ritu obecné pravidlo, že ditky zemřelé před do
konaným 7. rokem se pochovávají řádem pro ditky ustano
veným, které však již dokoualy 7. rok, řádem pro dospělé pře
depsaným. Od pravidla toho mesluší dělati výjimek, leda při
ditěti, o kterém vůbec povědomojest, že předdokonaným 7. rokem
nade svůj věk dospělé bylo (malitia supplevit aetatem), nikoli
ale při takovém, které již dokonalo sedmý rok, třeba by se
zdálo, že dobrého a zlého ještě rozeznávati neumělo,

S 147. Mše zádušní.

Mše zádušní (missae de Reguiem, missae defunctorum) jsou
votivná oběť za duše zemřelých v jednotě církevní. Konají se
podle zvláštních formulářů, jichžto čtení a modlitby bezpro
středně ku zemřelým se vztahují. Zvláštní ritus ustanovila
cirkev pro zádušní mše za tou přičinou, aby vzbuzovala k mo
dlitbám vroucným a k obětem za mrtvé a těmto aby se hoj
nějších užitků dostalo ze zvýšené pobožnosti kněze obětujiciho
1 věřících (ex opere operantis). A protož ve zvláštnosti ritu mší
zádušnách vyjadřuje se touha církve, přivlastmti duším zesnulých
užitky oběti a modliteb v máře co nejvice hojné.

Mše zádušní maji dle liturgických ustanovení mnohem
větši privilegia nežli mše votivné; z katolického učení však
o užitečnosti a potřebě oběti a modlitby za zemřelé vysvětluje
se dostatečně tato cirkevní praxe. Privilegia mše zádušní vážou
se k jistým dnům, a to takovým, v kteréž památka na zemřelé
obzvláště živá a protož 1 pobožnosť za ně velice vroucná
jest. Tyto dni jsou: Památka všech věrných dušiček, den úmrťi
či pohřbu, den třetí, sedmý, třicátý a den výroční, dem obdržené
zprávy o zemřelém v cizině. Zadušní mše na tyto dni slovou
privilegované a mají povahu mší slavných (solemnis), bez rozdilu,
slavně-li se konají s assistenci a zpěvem anebo výjunkou také
po tichu. — Zádušní mše kromě dnů jmenovaných jsou nepri
vilégované čili soukromé (privatae) bez rozdilu, slouži-li je kněz
po tichu, anebo zpívá jisté částky anebojest provázen assistenty.

Pro zádušní mše vůbec nalézají se v misálu římském
čtyři formuláře, a sice a) Na dem všech věrných dušiček (In
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Commemoratione omnium fidelium defunctorum); b)na demúmrťí
či pohřbu jednotlivých osob a na ťřeťti,sedmý u třicátý den po
úmrti či pohřbu (In die obitus seu depositlonis); c) na výroční
dem.smrti (In anniversario defunctorum), pakli zemřelý nebyl
aspoň kněz; d) pro mše soukromé či neprivilegované ustanoven
jest formulář čtvrtý (In missis guotidianis defunctorum).

Formuláře 1. uživá se kromě památky Dušiček také ještě
na den pohřbu, na 3., 7. a 30. a výroční den za zemřelé pa
peže, kardinály a biskupy; kollekta béřese ex diversis podle dů
stojnosti zemřelého. V tytéž dni může se za zemřelé kněze užívati
formuláře 1. neb 2. s kollektou „Deus, gui tmťer apostolhcos“.

I. Zádušní mše privilegované.
1. Na den úmrti či pohřbu.

Mše za zemřelé na den smrti či pohřbu má privilegium
největší, a toto pak jest rozdílné podle toho, jakž koná se mše
za přitomnosti mrtvoly, anebo když mrtvola neni sice ve chrámě,
ale také ještě pochována nebyla, anebo již pochována jest. —
Cirkev žádá výslovně, aby sloužena byla mše, pokud možná,
za přitomnosti mrtvoly. (Rit. Rom. de Exseg.)

a) Slouži-li se zádušní mše za přítomnosti mrtvoly (prae
sente corpore), jsou vymezené dmi jenom tyto; I. poslední tři
dm před hodem velikonočním; 2. následující zasvěcené svátky
dvojné I. Úř.: hod vánoční, zjevení Páně, hod velikonoční a
svatodušni, vstoupení Páně, božího Těla, na nebe vzetí P. Ma
rie, sv. Petra 1 Pavla, všech Svatých, slavnosť patrona chrá
mového, výroční památka na posvěcení*) chrámu a čelného
patrona místního (zemského — v Čechách sv. Jana Nep. a sv.
Václava **). Dekretem sboru obřadového ze dne 20. dub. 1888
(jenž odvolává se ku starším dekretům 7. února 1874 a 29.
prosince 1884) vřaděny k těmto ještě svátky: neposkvr. Početi,
sv. Josefa a Jana Křtitele; o těchto dvou však plati zákaz
jen kde svátky zasvěcenými jsou ***). 3. V jednotlivých kostelích
na ty dni, když slavně vystavena jest vel. svátosť buďto k na

*) 9. R. C. 27. února 1882.
**) Rubrika dí: „patronus loci“ ; ťím rozumí se: patron města. chrámu,

diecése, vlasti, světí-li se slavně in foro.
***) Hartmann 1. c. $ 243.
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řízení biskupa (ex causa gravi) aneb pro 4Ohodinnou pobož
nosť*).

b) Není-li mrtvola v chrámě, ale jeste mebyla pochována
(corpore non praesente guidem, ast nondum sepulto), jsou vy
mezené dni nejen všecky sub a) uvedené, ale také ještě: všecky
svátky dvojné I W.**).

c) Pochováno-h již tělo, zapovidá se zádušní mše, Kromě
dnů sub a) 1 b) jmenovaných, ještě: 1. na všecky neděle a za
svěcené svátky; 2. na všecky dvojné svátky II. Wř.***),

Krajinám, kdež není obyčej (anebo zakázáno jest) nechá
vatl mrtvol ve chrámě a mši sloužiti před pochovánim, povo
lena jsou veliká privilegia i když tělo již pochováno buďto
v den zádušní mše anebo před nim odpoledne. Vymezené dni
jsou v tomto případě jenom neděle a zasvěcené svátky dvojné
I tř. a poslední tři dni svatého týdne).

Privilegium zádušní mše na den pohřbu plati jenom pro
jednu mši a sice zpívanou nebo slavnou; a protož slouži-li se
na den pohřbu více mší za zemřelého, applikují se mše denní
(podle direktaře), leč by lakový den byl, na který povoleny jsou
mše soukromé ; tu zajisté by se mohly všecky mše sloužené za
zemřelého konati podle formuláře „in die obitus.“

Slouži-li se za zemřelého v den pohřbu ještě jedna mše
slavná v barvě bilé (tak zvaná andělská), béře se podle direktáře a
nemůže byti votivna, leč by mnatento den soukromé votivné
mše dovoleny byly. Totéž plati o mši „andělské“, slouži-li se
na den pohřbu ditek, ježto nedosáhly ještě uživaní rozumu.

Jest- den pohřbu (anebo den následující, když tělo jest
pochováno odpoledne) den vymezemý, odkládá se mše zádušní
na svobodný den nejprve příští 11); takový pak jest každý, na
který se povoluje mše zádušní corpore jam sepulto 11+); neslou
žila-li by se na svobodný den nejprve přišti, trati své privile
gium a mohla by potom již jenom dle 4. formuláře býti na
den svobodný pro mše soukromé.

Nemůže-li pro chudobu zemřelého aneb za jinou příčinou
býti v den pohřbu (a jest-li tento vymezený, tedy v den svo

23. září 1837.

2. září 1741; 22. března 1862; 2. června 1884.
T. září 1816.

1. září 1838; 18. července 1851.
28. ledna 1798.

29. května 1603; 18. pros. 1799.

xÁ

ZHARARF

C.

C.
C.

C.
C.

C.



104

bodný nejprve přišti) mše zpívaná, dovolena jesť také tichá;
avšak pro tichou mši vymezeny jsou kromě dnů výše sub a) b)
c) jmenovaných ještě privilegované oktávy a ferie, vigihhevánoční
a svatodušni“).

Za zemřelého v cizině může se obětovati mše zádušní
slavná (zpívaná) na svobodný den nejprve přištl po zprávě
o smrti; takový pak jest každý, na který se povoluje tichá
mše misto zpívané v den pohřbu **). Byl-li obmeškán tento den,
přestává privilegium.

Pravidlem platným vůbec o mši v den pohřbu (a po
zprávě o zemřelém v cizině) zakázána jest mše zádušní každou
neděli a každý svátek v těch chrámech, v kterých se jediná mše
slouži a tuto zu osadníky (pro populo) applikovati náleži; a pro
tož kde farář samojediný jest, odkládá mši zádušní na svo
bodný den nejprve přišti.

O přenešení mše za osadníky ve svátek zrušený, aby se mohlo
vyhověti přání pozůstalých v den pohřbu a snoubencům v den oddavek,
viz str. 35. Nelze však pro mši zádušní (a ovšem také pro mši za
snoubence) odložiti mši o vigilii svatodušní a mši na křížové dni***).

2. Zádušní mše na třeti, sedmý a třicátý den.

Kromě dne úmrti čili pohřbu slouží se (v některých
aspoň zemich) za zemřelé také ještě třetí, sedmý a třicátý den,
který se počitá buď od úmrti neb od pohřbu, jakž kde v oby
čej vešlo T).

Obětovati 3., 7. a 30. den jednu mši zádušní slavnou
(zpivanou) dovoleno jest, nepadají-li na některý z těch nů,
v kteréž nedovoluje se tichá mše při pohřbu samém. Padá-li 3..
T. neb 30. den na některý vymezenv, může se odložiti mše na
svobodný nejprve příští anebo předejmouti (anticipovati) na
svobodný den nejblíže předcházející. — Tiché mše na 3., %.
a 30. den mohly by se sloužiti jenom když rubriky dovoluji
soukromou mši (neprivilegovanou); v jiné dni applikuje se
denní mše (podle direktáře) za zemřelého. |

*) O vánočním oktávu výslovně to ještě vyhlásila S. R. C. 23. ún. 1884.
**) Falise I. c. str. 390.

***) S. R. C. 12. března 1836 a J července 1809 rozhodla: „Diebus Ro
gationum ct in Vigilia Pentecostes, ubi unicus est sacerdos, debet missa de
Reguiem transferri, gula missa Rogationum culgue parochiae mandatur, et
guia missa Viciliae intime juncitur benedictioni fontis baptismalis.

+) S. R. C. 23. února 1884.



3. Dny výroční (anniversaria).

Mše zádušní na dny výroční berou se ve smyslu širším
a užším. Ve smyslu širším jsou to mše, které se konají za ze
mřelé buďto na výroční den úmrti či pohřbu anebo na jiné dni
ustanovené fundační listinou, vůli odkazatele aneb ustálené
obyčejem. V užším a vlastním smyslu jsou výroční mše ony
zádušní, kteréž se obětují za zemřelého každoročně na výroční
den úmrti jeho.

A. Vlastní anmiversaria slouži se buďto z nadání (fundace)
anebo jenom na požádání za stipendium běžné. K nim béře
se formulář třetí.

u) Fundační anmiversaria mají totéž privilegium, co mše
tichá na den pohřbu, když pro chudobu aneb jinou příčinu ne
bylo možno zplvanou mši sloužiti.

Padlo-li fundační anniversarium na demvymezený,odročuje
se na svobodný den nejprve přišti anebo předjímá se v nejbližší
nevymezený “) a nijak nesluší applikovati mši denní; pro pře
dejmuti neb odročeni nemění se formulář v ničem. Pakli při
odročení anebo předejmuti nepoužívá se nejbližšího dne svo
bodného, mohla by se zádušní mše sloužiti již jenom na dni
mší soukromých podle 4. formuláře s modlitbou „Inclina“ neb
„Auaesumus“ za zemřelého anebo s jinou „ex diversis“ ve
shodě s fundaci známy-li jsou jméno a stav zemřelého (laik
anebo kněz).

Anniversarlum náleží ke mším privilegovaným jen pokud
jest slavné (zpivané).

b) Nefundovanůá anmiversaria maji jen to privilegium, že
sloužena býti mohou o festum dupplex mínus, avšak jenom
když by den byl v pravdě výroční a mše byla zpívaná. Odro
čiti se může jenom na semidupplex.

B. Fundačním anniversariim rovnají se ty zádušní mše,
kteréž buďto fundační listinou, poslední vůli testatora aneb
obyčejem ustanoveny jsou na určité dni aneb na určité doby
roku, ačkoli dni a doby tyto nejsou výroční den smrti neb pohřbu.

Vymezené dmi pro tyto fundační mše slavné anebo zpívané
jsou tytéž, co pro vlastní anniversaria; k persolvování béře se
čtvrtý formulář.

Také o těchto plati, co stran odročení anebo předejmuti
M bd .řečeno jest o vlastnich anniversariich.

*) S. R. C. 4. května 1680; 21. pros. 1759.
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4. Zádušní mše na den Dušiček,

Na den Dušiček applikují se všecky mše za zemřelé,
kromě konvenimí mše a votivné pro sponso et sponsa; nižádný
kněz ale není zavázán applikovati za všecky duše v očistei
a protož i může přijmouti na tento den stipendium, žádá-li
darovatel obětování za zemřelého*). — Na tento den mají
všecky oltáře privilegium odpustků **).

Padla-li by v některém chrámu 4Ohodinná pobožnosť na
den Dušiček (aneb dříve již počata by ještě na tento den
trvala), slouží se nicméně de Reguiem v barvě fialové, avšak
nikoli na oltáři výstavy ***).

Odbývá-li se pohřeb na den Dušiček, může se zádušní
mše praesente corpore za zemřelého nekněze sloužiti dle for
muláře 2., 1 když by v témž chrámě se nesloužila jiná. Obecné
ustanoveni zajisté, aby na den Dušiček byla ve chrámě aspoň
jedna mše zádušní podle formuláře prvniho), váže jen kostely
kathedralní a kollegiatní 11).

JI. Neprivilegované čili soukromé zádušní mše.

K těmto se počitaji všecky, ježto se neslouží na žádný
z privilegovaných dnů, a tedy všecky zádušní mše, ku kterým
ani pohřeb, ani zpráva o zemřelém v cizině, ani 3., 7., 30 den
po úmrti nebo pohřbu, ani fundacemi ustanovený výroční nebo
jinak určitý den (ani skutečný den výroční) podnětu nedává.
Pro všecky neprivilegované mše zádušní předepsán jest for
mulář čtvrtý.

Jmenovitě náležejí ke mším soukromým zádušním: a) fun
dační mše, pro kteréž den v listině fundační neb obyčejem usta
noven neni; d) mše, které se každoročně, třeba i na jisté dni,
slouží v kostelich kathedrálních a kollegiátnich za všecky zemřelé
kanovníky, mše k žádosti bratrstev a jednot za všecky ze
mřelé údy, nejsou-li tyto mše fundovány; c) mše, které se buďto
k žádosti osady nebo dle obyčeje slouží za zemřelé osadníky

*) S. R. C. 4. srpna 1663.
**) Dekr. Klementa XIII. 19. května 1701.
zi) S, R. C. 16. září 1801; 27. června 1808.

+) S. R. C. 12. září 1687.
+1) Hartmann 8 242.
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po výroční slavnosti posvěcení chrámu; d) zádušní mše k žá
dosti věřících za stipendium běžné.

Přijal-li kněz stipendia „ad intentionem“ vůbec, může
applikovati mši de Reguiem, kdykoli soukromé zádušní mše
dovoleny jsou *).

Svobodné dmi ku soukromé mši zádušní jsou ty, v kteréž
dovolena soukromá mše votivná **). Indultem ze dne 21. března
1891 dovolil obřadový sbor ku žádosti biskupa budějovického
zádušní mše po výroční slavnosti posvěcení chrámu též v jiné
dni, kromě dvojných 1. a 2. třídy, svátků zasvěcených a pri
vilegovaných ferii, vigilii, oktávů ***).

Povinnosti mše zádušní neprivilegované vyhovuje kněz
applikováním denní mše, kdykoli obecné zákony liturgické
nedovolují mše soukromé; nežádal-li darovatel stipendia nebo
neurčuje-li fundační listina výslovně, aby se konala mše zá
dušní v černé barvě, není kněz povinen sloužiti de Reguiem
ani v ty dny, v kteréž dovoleno jest. Vyminěna-li jest mše de
Reguiem anebo jest sloužiti za zemřelého při oltáři privilego
vaném, náleží knězi, aby sloužil de Reguiem; jenom na dni
vymezené dosahuje se odpustků zemřelým, applikuje-li se při
oltáři privilegovaném mše denní. Podobně když na oltáři pri
vilegovaném jest výstava, dosahuje se odpustků applikováním
denní mše bez rozdilu, jest-li den svobodný nebo vymezený;
na oltáři výstavy zajisté nikdy se nedovoluje mše de Reguiem +).

Některým diecésím povoleno jest indultem zvláštním, aby
fundační mše, pro které mení dem jistý určen, třikráte každý
tyden zpívati se mohly také na svátek dvojný, podobnějako mše
tiché na dem pohřbu (ne tedy na dupplex majus, dupplex L. a
II. Cl., v neděli a zasvěcený svátek, na semidupplicia privile
giata, vyjimajíc toliko vigilii zjevení Páně) Tento indult dán
jest diecési budějovické dne 4. března 1858. Celé církevní pro
vinců české povoleno jest indultem od 3. července 1862, aby
tyto fundační mše zádušní (výslovně-li ustanovena mše de Re
aguiem) po tichu se konati mohly ritem slavné mše (s jedinou
kollektou a seguenci) také na festum dupplex minus („dupplex“
bez přídavku).

*) S. R. C. 29. listop. 1850.
++) Viz str. 74.

++) Ordin. list buděj. 1891. str. 49.
+) S. C. Ind. 11. dubna 18064.



III. Ritus mši zádušnich.

1. Mše zádušní odchyluje se v některých částech od ritu
mší ostatních. Vypuštěno jest všecko, čim se naznačují užitkové
obecni, kterých se dostává lidu věřicímu z oběti mešní, a tedy
obzvláště: žehnání vody při offertoriu, políbení pokoje, pože
hnáni na konci mše; jiné zvláštnosti jsou výraz smutku a
protož také vypuštěno vše, čím se označuje radosť a svaté
veselí.

Ke mši zádušní zůstávají oltáře prostý těch ozdob, kte
rými se okrašluji o slavnostech, a pokud možno, zahalují se
černými rouchy; tato však nepřipouštěji se při rekvliich na
oltáři, v jehož tabernakulu se chová velebná svátost; podobně
dovoluje se na oltáři takovém jen falové, nikoli však černé
antipendium *).

I ku slavným rekviím zažžehá se jenom šestero svicí z vosku
nebíleného; ke mši zpívané aspoň čtyři. Vystaveny-li na oltáři
sv. ostatky neb obrazy k úctě, odklizejí se přede mši. Dávatil
na svice nebo vůbec na oltář obrazy neb oznaky smrti, duší
v očistel nebo kosti a lebky z mrtvol zapovídá se**).

Odchylky v ritu mše zádušní jsou: Vynechává se žalm
Judica, a hned po: „Introibo ad altare....“ a odpovědi říká se
Adjutorium.... a Confiteor. Počínaje Imíroiť nežehná celebrant
sebe, ale děla kříž nad misálem, tak jako když někoho nebo
něco žehná. Po Introitu neřika se „Gloria Patri“, vynechává
se „Gloria in excelsis“; před evangeliem neřiká se: „Jube Do
mine“ — ani „Dominus sit in corde.. .“; po evangeliu nelibá
se kniha a neříká se „per evangelica....“, ministrant ale řiká
„Laus tibi Christe“. Vynechává se Čredo, žehnání vody, Gloria
Patri po Lavabo. K „Agnus Dei“ přidávají se dvakráte slova:
„Dona eis reguiem“ a potřeti ještě slovo „sempiternam“, a
kněz nebije se v prsa; první modlitba po Agnus Dei vypouští
se vždy a podobně polibení pokoje. Na konci říká se „Reguie
scant in pace“ na mistě „lte missa est“, nedává se požehnáni,
ale hned po modlitbě „Placeat“ a po polibení oltáře kráči kněz
ku čtení posledniho evangelia.

Při slavné mši zádušní jest incensace jenom při obětováni;
po epištole nelíbá subdiakon ruky celebrantovy a tento nežehná

*) S. R. C. 20. března 1869.
++) Caerem. Ep. I. II. c. 11. n. 1. 1. I. c. 28.
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subdiakona; diakon nežádá požehnání ku čtení evangelia, kteréž
1 děje se beze světel a incensace; po evangeliu nedává se misál
celebrantovi polibiti. Po incensaci při obětování incensuje se
pouze celebrant. Posluhovači nelibají rukou celebrantovi, když
mu něčeho podávají, ani libaji věc podávanou, jako při mši
obyčejné se děje*).

2. Mše zádušní privilegované slouží se ritem svátků dvoj
ných, neprivilegované ritem svátků polodvojných. Všecken
rozdil však jesť pouze v kollektách a seguenci. Mše privilegované
maji jenom jednu kollektu a vědy seguenci bez rozdilu, jsou-li
tiché nebo zpívané; neprivilegované mše tiché maji aspoň tři
Kollekty a seguenci může kněz po libosti buďto říkati nebo
opustit. — Kde v oraci není N., nepřidává se jméno ze
mřelého.

Slouží-li se neprivilegovaná zádušní mše zpívaná, má též
Jenom jednu kollektu a seguenci; modlitba béře se „ex diver
sis“ ta, která jest přiměřená zemřelému nebo zemřelým, za
které se obětuje nebo modlitba „Fidelium“. Zpívaná mše kon
ventní de Reguiem prvního dne každého měsice a každé pon
dělí má tři kollekty.

Ve mších za zemřelého papeže a za zemřelého biskupa
v den pohřbu, v den 3., 7., 30. a výroční béře se orace přimě
řená „ex diversis“ (č. 1., 2., 3.); za zemřelého kněze může se
řikati orace z druhého formuláře s přídavkem „sacerdotis“ anebo
přiměřená ex diversis (č. 4.).

Ve mších zádušních soukromých a tichých může kněz
přidati ještě jiné kollekty (orationes diversae pro defunctis),
tak aby všech bylo pět anebo sedm ; první a třetí při čtvrtém
formuláři („Deus, gui inter apostolicos“ a „Fidelium Deus om
nium“) berou se vždy a sice řalo na místě posledním, kolik by
koli kněz dobrovolně přidal. Druhá z oněch tři může se za
jinou vyměniti nebo když zůstala, říkají se dobrovolně přidané
po ni**). Všecky pak přidané kollekty' jenom za mrtvé býti
mohou.

Kollektu „pro patre et matre“ říká celebrant jenom za
své rodiče,

K modlitbám denni mše (podle direktáře) může kněz mo
dlitbu za zemřelé přidati jenom v takový den, když rubriky

*) Ritus celebr. miss. XIII. De his, guae omittuntur im Missa pro def.
**) 9. R. C. 22. září 1837; 27. srpna 1863; 10. pros. 1870.

Skočdopole, PastorálkaII. 49
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dovolují soukromé mše zádušní. Předpisuje-li direktař modlitbu
časovou „ad libitum“, lze bráti některou „ex diversis“ za ze
mřelé.

Epištoly a evangelia každého formuláře lze užiti také při
formuláři jiném; to zejména se děje, pakli se často po sobě
slouží dle formuláře čtvrtého *).

Poznamka T. K otázce, může-li kněz v paramentech černých
sloužiti mši de Reguiem, aby naplnil závazek (intenci) přijatý za živé,
odpověděl obřadový sbor 29, listopadu 1856; „Afirmative, dummodo
non diverse praescripserit, gui dedit eleemosynam“,

Poznámka 2. Na základě události, o níž vypravuje Řehoř Veliký
ve 4. knize Dialogů kap. 55,, vyvinul se ve středověku obyčej za ze
mřelého 30 dní po sobě jdoucích obětovati mši svatou zádušní, kdykoli
jest dovolena, nebo mši denní. Takto sloužené mše nazvány byly mše
Rehořovy (missae Giregorianae).

Jiný druh mší Řehořových jest šestero mší po sobě jdoucích (od
pondělka do soboty) za živé nebo za mrtvé. Ty slouží se na památku
Krista trpícího a vzkříšeného: 1. In memoriam captivitatis Jesu Christi,
ut anima captiva ob peccata sua redimatur; 2. in mem. judicii Jesu
Christi, ut propitius sit animae Christus in judicio; 3. in mem. blasphe
miarum J. Christi, ut a poenis promeritis solvatur; 4. in mem. vulne
rum et dolorum crucifixi Salvatoris ; 5. in mem. sepulturáe J. Christi;
6. in mem. ascensionis J. Christi ——Ze pak i pověrečné domněnky
o těchto mších rozšířeny jsou, třeba jest otázkami ujistiti se, že ža
datel pověrečných domněnek nemá**).

$ 148. Práva i povinnosti farní stran pohřbu.

i. Farář jest oprávněn a povinen pochovávati zemřelé
osadníky své, podobně jako jest oprávněn a povinen udělovat
křtu ditkám rodičů křesťanských. Řádně ustanovenému pastýři,
který křtem svatým nové údy do církve uvádí a v péči svou
béře, sluši také, aby doprovodil duši zemřelých před soudnou
stolici boži, tělo jejich pak zemi odevzdal a takto úkol svůj
při jednotlivcich dokonal. — Toto právo farni vztahuje se ke
všem katolikům, kteři na osadě měli řádné nebo mimořádné
obydli, leč by jinde ve hrobce rodinné pochováni býti měli
anebo sobě vyžadali jiného mista kromě osady. Zemřel-li někdo
kromě farní osady, ku které náležel, pochovává se na hřbitově

*) Missae pro deff. ad finem.
+) Srovn. Thalhofer 1. c. II. str. 329.
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«domácim, lze-li mrtvolu jeho snadno převězti; bylo-li by však
těžko aneb až nemožno mrtvolu převézti aneb nežádají toho
přibuzní zemřelého, pochovává se tu, kdež byl zemřel.

Katolický farář může pochovávati rozumu nedošlé děti
rodičů nekatolických, poněvadž tyto vešly skrze křest do jediné
cirkve Kristovy. Dle rak. zákona o vzájemných poměrech ná
boženských ze dne 25. květ. 1868 čl. VIII. mohlo by se to
státl jen s vědomím a svolením příslušného pastora.

Měl-li by laik anebo cirkevní kněz pochován býti v chrámě
(aneb na hřbitově) kláštera, jemuž duchovní správa nenáleží,
jest farář oprávněn doprovázeti mrtvolu až ku chrámu klášter
skému. — Odváži-li se něčí mrtvola, aby pohřbena byla kromě
osady, na kteréž zemřel, koná se v domě část exsekvii, jakž
v rituálu naznačena; provázi-li se ještě dále až k určitému
mistu, kdež teprve na vůz dána bude, zpívá se po cestě žalm

„Miserere“. — Na osadách, kterými se mrtvola k mistu odpo
činutí svého veze, nekonají se žádné obřady, leč by nařizeno
bylo zvonění za příčinou, že zemřelý byl patron chrámu
(anebo biskup).

Jde-li o pochování na hřbitově (anebo ve hrobce rodinné)
jiné osady, nežli na které člověk umřel, třeba jest nejprve žá
dati za povolení na politickém úřadě okresnim“,; tento dává
povolení ku převozu ve formě průvodního listu (Leichenpass).

Řeholím dovoluje se po starobylém právu pochovávati
členy své na vlastních hřbitovech anebo ve kryptách klášternich.
Ačkoli pak užívání toho práva zamezeno jest občanským zá
konem, který zapovidá mrtvoly pochovávati v kostelích a v ob
vodu mist obydlených, není také zrušeno právo, aby řehole

sama pochovávala členy své na hřbitově osadním neb obecním.
A protož nemůže toho řeholníkům brániti farář, aby o pohřbu
spolubratra svého celý kondukt obyčejnou cestou za hlaholu
zvonů a s přiměřenou slavností vedli; neni však. dovoleno, aby
jiné řády nebo bratrstva hromadně a se svými oznaky průvod
provázely. Řeholní kněz, který vede kondukt, užívá své štoly,

láká
v čele průvodu se nese kříž řebolni **).

2. S farním právem ku pohřbu souvisi právo na štolový
poplatek (funeralia), nejen když zemřelý osadník doma byl po

-—

*) Vynes. minist. vnitra 3. května 1874.
++) 9. C. C. 14, května 1825; 16. září 1871; 24. února 1872; 17. září 1890.
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chován, ale také když vyvolil sam anebo přibuzní vyžádali po
chování na hřbitově cizim“*).

Podobně náleži faráři právo na štolové poplatky, pocho
vávaji-li se cizi osadníci na hřbitově osady jeho, nechať tuto
zemřeli aneb odjinud sem přiveženi byli.

Práva na štolu však nemá farař: a) pakli zemřelý cizí
osadník jinam k pochováni se odváží; b) veze-li se cizí mrtvola.
skrze osadu jeho; c) umřel-li osadník jeho a také pochován byl
na cizi osadě.

Cirkevní zákonové zapovidají odepřiti pohřeb pro neza
placení štoly, byť i zlomyslně odpirána byla **).

Osoby chudé pochovávati darmo jest povinnost duchov
niho správce; ano chudoba zemřelých nemůže a nesmi za pří
činu býti, aby se ritus exsekvil ukracoval anebo něco z něho
vypouštělo ***). Zemřelým chudým, kteří dle občanských zákonů
měli právo na veřejnou podporu (od obce), povinna jest obec
opatřit rakev, nosiče, hrob a vůbec čeho třeba z ohledů zdra
votnich. Vedle českého zákona chudinského ze dne 3. pros.
1868 odst. 12. jest obec povinna za takové chudé zapraviti
nevyhnutelně potřebné náklady pohřební; že ale k pohřbu kře
sťana 1 cirkevně rituální výkon náleží, jest dle litery zákona
obec povinna zaplatiti štolu dle nejnižší sazby knězi a těm
bez kterých se ritus pohřební konati nemůže; ve skutečnosti,
ovšem sotva kdy možno bude štolový poplatek na obci vymá
hati+).

V chudobě zemřelým osobám, které za živa dětem anebo
příbuzným všecken svůj majetek odevzdaly, pojišťuje státní

*) Štolový patent ze dne 27. ledna 1780. — Církevní zákonové přisu
zují faráři úmrtního místa „guarta funeralium.“

**) Podobná zápověď obsahuje se v $ 25. zákona říš. ze dne 7. května
1874 o právních poměrech katolické církve. Míní se tu však jenom výkony,
podstatné; žádá-li někdo více, nežli co nejnižší štole podléhá, na př.assistence
může farář žádati složení poplatku i před pohřbem. — Dle 8 23. téhož zá
kona povinny jsou úřady politické dopomáhati faráři, aby mu zaplacena byla.
štola od povinných; žádosť v této věci podává se bez kolku, rekurs (k místo
držitelství) proti rozhodnutí nepříznivému podléhá kolku.

***) it. Rom. de Exseg.
+) Výměrem ze dne 5. září 1886 č. 16.432. rozhodl polit. okresní úřad

v Chrudimi, že obec povinna jest opatřiti duchovnímu povoz, pakli se chudý,
jenž požíval chudinského práva, pochovává kromě farního místa; za důvod
klade, že duchovní úřaduje při pohřbu též jako správce matrik.
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zákon právo na slušný pohřeb*), jejž dědicové opatřiti povinni
jsou.

Zemřela li osoba vojenská ve špitále občanském, smi du
chovní správce žádati na vojenské pokladně poplatku štolového
jenom dle nejnižší sazby **).

3. Vedle práva na pohřeb a na poplatky štolové má du
chovní správce také právo a povinnost, aby ve jménu církve
a státu seznamy zemřelých a pohřbených vedl a vysvědčení
obecně platná podle seznamů těchto vydával.

Pochován-li jest někdo na jiné osadě, nežli na které ze
mřel, zapisuje se do umrlčí matriky obou osad těchto, poně
vadž umrlčí matrika jest úřadní seznam zemřelých a pohřbe
ných. V matrikách mista úmrtného zapisuje se všecko, jak oby
čejně, s čislem pořadním a též misto, kde zemřelý pochován
bude; v matrikách mista pohřebného zapisuje se jenom jméno
zemřelého a jméno pochovávajícího kněze, v poznámce pak
i den pohřbu a misto, kdež pohřbený umřel. Úmrtní list může
vydati jenom farář mista úmrtního***),

Rubrika „nemoc“ nebo „způsob smrti“ vyplňuje se podle
vysvědčení ohledacího, jež vydává lékař aneb jiný k tomu
oprávněný. Z důvodů dobrých nařízeno jest, aby nikdo nebyl
pochován, dokud by ohledaci list na faru odevzdán nebyl.
Tyto listy se poznamenávají běžným číslem, od nového roku
počínajíc, a potom niti spojené ukládají se do registratury, kdež
obyčejně za deset let se chovají).

Věk zemřelého hlediž správce matrik co nejlépe možná
zjistiti; na list ohlédaci nelze v této věci spoléhati.

+) Obč. zákonníka SS 91, 141, 143, 154, 166, 167, 171.
**) Vynes. minist. 15. ún. 1854.

***) Vynes. ministerstva vnitra 6. srpna 1882 č. 10528. — Sloh církevní
str. 200.

—) Zákon zdrav. ze dne 30. dubna 1870. $ 4. odst. c) ukládá obcím za
povinnosť o řádné ohledání mrtvých se postarati; vynes. guber. českého ze
dne 8. února 1822 nařizuje, aby každá obec měla určitého ohledače mrtvých,
kterému jest říditi se instrukcí danou 11. února 1827. V této se i nařizuje,
aby na listu ohledacím se napsaly den a hodina, po které pohřeb vykonán
býti může. — Vynes. českého místodrž. 1. června 1852 č. 12560 nařizuje, aby
ohledání mrtvol svěřeno bylo lékaři, kde možná; jen výminečně v místech od
sídla lékařova přes hodinu vzdálených mohou mrtvoly ohlédati a lístek vy
dati představení obce anebo i některý z obecních radů aneb člen výboru,
spolu ještě s jedním zástupcem obce.
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Diítky, ježto še mrtvé narodily, zapisují se nejen do matriky
křestní, ale také do knihy zemřerých; rubrika „náboženství“
nevyplňuje se. — Výpověď báby porodní postačuje duchovnímu.
správci a není třeba listu ohledacího. Výpověď báby spolu:
8 jejim jménem zapisuje se v rubrice „způsob smrt1.“

Byl-li na hřbitově katolickém pochován nekatolik, nechať
za působení pastora anebo bez něho, zapisuje se pohřeb v ma
trikách přislušného pastora; katolický“ farář zapisuje ve své
matrice bez řadového čísla jméno zemřelého, v rubrice „Pozna
menáni“ ještě misto, kde pohřbený umřel, ku kterému vyznání
náleži a kde v matrikách nekatolických pohřeb úplně zapsán.
jest. Nepřisluhoval-li při pohřbu nekatolický pastor, zasýláa du
chovní správce opis těchto věcí ze své matriky spolu s lstem
ohlédacim okresnímu hejtmanství, kteréž je dodá přislušnému
pastoru *).

Umřel-li a byl pochován někde cizí osadník katolický, po
vinen jest pochovávající farář do týdne oznámiti faráři ne
božtikovu jméno zemřelého, den smrti a pohřbu jeho.

Zápis úplný s číslem řadovým (a právo k vydání úmrtního
listu) zůstává (kromě případu, že nekatolik pochován byl na hřbi
tově katolickém a že někdo byl pochován kromě úmrtního
mista) jenom v matrikách tě fary, v jejímž obvodu nebožtik
zemřel a laké pochován jest **).

Zapisuje-li se pohřeb czvilnách manželů anebo děti z ta
kového manželstva pošlých, vyjadřuje se manželství toto určitě
a protož zapisuje se na př.N. civilní manžel.. .; N.syn (dcera)
z civilního manželství rodičů... Rubrika o stavu manželském
vyplňuje se čarou příčnou ***).

Byl-li katolickému křesťanu církevní pohřeb odepřen, za
pisuje ho katolický duchovní správce nicméně do farnich matrik.
V případě takovém ustanovuje se některý muž za svědka, že
zemřelý pochován byl, a jméno svědka toho se v matrice za
znamenává.

Pohřešovaní a všickni, kdož nějakou nehodou tak přišli
o život, že tělo jejich nebylo nalezeno, nemohou do knihy
zemřelých býti zapsáni, dokud by jich soud za mrtvé nepro

*) Vynes. minist. vnitra spolu s min. kultu dne 16. srpna 1883 č. 8157.
(Ord. list buděj. 1883 č. 34.)

**) Vynes. minist. vnitra 6. srpna 1882 č. 16258 ex 1881; 10. srpna
1883 č. 8157 a 10. srpna 1886 č. 7191.

++) Instr. episc. česk. od 3. června 1808.
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hlasil a duchovnímu správci toho neoznámil. Když pak došla
úřadní zpráva písemná o prohlášení za mrtvého, zapisuje farář
úmrti do knihy zemřelých; zápis odvolává se k úřednímu spisu
tomu, kterýž ukládá se do registratury farní *).

Foznamenáni. Dle cís. patentu 10. února 1853 a dekretu dvor.
komory 27%.července 1858 č. 39.874 jsou mýta prosty povozy s mrt=
volou a povozy, kteréž ji na pohřebiště provázejí, nechať zároveň jede
kněz anebo nejede. — Výměr minist. fin, 13, července 1862 č. 15.850/128
a 16. července 1863 č. 34.353. vyhlašuje, že provoďné povozy (nikoli
také povoz kněží pochovávajících) na zpáteční cestě mýtem povinny jsou.

S 149. Vyloučení z práva na církevní pohřeb.

1. Jako maji právo na křesťanský pohřeb všickni ti, kdož
v církevním obcování umírají: tak zase vyloučeni jsou, kdo 2a
živa v církevním obcování nebyli anebo svoji vinou z něho vypadl.

Odepření pohřbu církevního znamená, že duchovní správce
neprovází mrtvoly jménem cirkve a v rouchu liturgickém, ni
žádných obřadů nekoná, církevní půdy a kostelnich zvonů
nepropůjčuje.

Za poměrů nepříznivých, kdy státní moc a pokleslá opravdo
vosť náboženská obmezuje svobodu cirkve v uživání hřbitovů
posvěcených a zvonů kostelnich, děje se nezřídka, že pochová
vaji se na hřbitovech katolických lidé z práva na církevní pohřeb
vyloučení a že na oslavu jejich i zvonů kostelnich se zneužívá.
Ve případech takových ustupuje cirkev jen hmotné moci, ode
pření pohřbu církevního pak jen v tom záleží, že kněz buďto
nijak nesůčastňuje se při pochování anebo bez roucha liturgi
kého jen jako svědek o skutečném pochování, kteréž v matrice
zaznamenává.

Držic důsledně zásadu, že ku pohřbení na půdě posvátné
a dle řádu církevního jenom ti zemřeli právo maji, kteří v obco
vání křesťansko-katolickém zemřeli, nemůže církev obviňována
býti z nesnášelivosti Lidskosť, pravou církví světu ohlášená a
v této nejvíce udomácnělá, nedio žádném mrtvém, že by slušně
pochován býti neměl. Již křesťané prvých stoleti kladli za bo
humilý skutek pochovávati také pohany, ale pochovávali je

+) Nový zákon o prohlášení za mrtvého vydán 10. února 1883. (Ord,
list buděj. 1883 č. 10.)
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jinde a jinak, nežli svoje souvěrce; katolické spolky Artmathejské
pečují o pohřeb chudých, jakého by koli náboženství byli; ale
jen katoliku zjednávají pohřeb dle řádu katolického. Podobný
rozdil v zacházení s domácími a cizími panuje v každé spo
lečnosti a nikomu ani na mysl nepřichází, aby v tom nesná
šelivosť nějakou shledával. Rozeznávání mezi údy a cizinci, po
skytováni práv a poctivosti spolkových jediné členům spolku
jest obzvláště v náboženských a cirkevnich důležitostech věc
nezbytná, přirozená; spolky náboženské a práva členů jejich
jsou věci výlučné (exklusivné) a nikdy nemohou za něco ne
podstatného a obojetného platiti; náboženská jednota zajisté
neb cirkev, která by skutkem o sobě samé vyřkla, že jedno
jest, náleži-li někdo k ni anebo nenáleží, pozbyla by práva
k byti svému. Tuto výlučnou povahu má také cirkev katolická
a proto ze sebe vylučuje, co k ní nenáleží; poněvadž pak obco
vání jejich členů ještě za tento život sahá, vztahuje se přiro
zeně také vylučování až ke hrobu a za hrob. Jako smrti ne
rozlučuje se obcování, ale také po smrti v něm trvá, kdo až
do smrti v něm zůstával: tak podobně nemůže obcování toto
se počíti až po smrti u toho, kdo za živa nebyl v něm.“)

Vylučujic jisté osoby z práva na křesťanský pohřeb, nevy
lučuje jich cirkev z blaženosti věčné, majic toho vědomosť, že
soud, který o věčnosti rozhoduje, pouze Bohu náleži. Zákony
těmito haji katolická cirkev jenom cti své a vážnosti samého
náboženstvi. Neboť pochovávati řádem katolickým bez ohledu
na víru a život, bylo by schvalovati skutkem netečnosť u vě
cech víry a Šiřiti nevážnosť ku posvátným obřadům, vyhla
Šovati je za prázdné, jalové formy; bylo by popirání pravdy
o církevním obcování a potřebě života křesťanského ku spasení.
— A poněvadž zákony o této věci sama idea cirkve v ochranu
se béře, pokládá je cirkev za tolik důležité, že klatbu (excom
municatio latae sententiae nemini reservata) **) vynáší na ty,
kdož přikazují aneb donucují, aby řádem cirkevním pochován
byl zřejmý kacíř anebo jménem vyobcovaný anebo z účastenství

*) Licet convivere cum ethnicis, commori non licet. (Tertulian de idolo
latria c. 14.) — „Horum causa“ — mluví o bludařích — „Dei judicio reser
vanda est, in cujus manu fuit, ut talium obitus non usgue ad communionis
remedium differretur. Nos autem guibus viventibus non communicavimus,
mortius communicare non possumus.“ Leo I. epist. 90. c. 7. Srovn. Dieulin,
Le guide des curés I., liv. 2. chap. 2. „Cimetiěre.“

+*) Viz str. 252.
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ve službách božích jménem vyloučený; kdo by vědomě a svo
bodně pochovával cirkevním řádem někoho z těchto, upadá
v interdikt reservovaný papeži *).

Z těchto samozřejmých zásad vyplývají zákonové, kte
rými se odpírá církevní pohřeb všem, kdož v cirkevním obco
vání nebyli, anebo z něho vypadli, buďto výrokem soudním
z něho vyloučeni jsouce anebo ze světa scházejíce ve hříších,
považovaných za zřejmé odpadnutí od víry, naděje a lásky
křesťanské Rituál římský **) jmenuje za vyloučené z práva na
cirkevní pohřeb takto: „Cirkevní pohřeb odpirá se pohanům,
židům a všem nevěřicim; kacířům a jejich příznivcům; od
padlým od křesťanské viry; rozkolniíkům a kdo veřejně jsou
"dáni ve klatbu velikou; kterým zakázáno jest účastenství
v bohoslužbě (interdictis nominatim) a kdo přebývají na mistě,
kde služby boží zastaveny jsou. — Kdo sami sebe zabíjejí ze
zoufalosti anebo hněvu, leč by před smrti projevili kajicnou
mysl, ne ale těm, u kterých se přihodila sebevražda z bláznov
ství. — Kdo umírají v souboji, třeba by litosť před smrti pro
jevili. — Zřejmým a vůbec povědomým hřišníkům, pakli bez
pokání zemřeli. — Těm, o kterých povědomo jest, že nepřiji
mali jednou za rok svátosti pokání a svatého přijímáni v čas
velikonoční, pakli zemřeli, nijak neprojevivše litosti. — Dětem
beze křtu zemřelým.“

Pravidla pastýřské praxe v odpírání pohřbu církevního.

Bližší pravidla, jimiž se osadní duchovenstvo ve případech
jednotlivých spravuje, jsou dilem výklad obecného zákona cir
kevniho, dílem také určité rozkazy biskupské za tou příčinou
vydané, že zákony občanské sahají do práv církve na hřbitovy
cirkevně posvěcenéa že v dobách cirkvi nepříznivých velí opatrnosť
uvolniti přísný zákon pro uvarování následků víře a církevní
působnosti škodných. Za obecné pravidlo považovaůí sluši, aby
duchovní spravce nižádného katolíka nezbavoval pohřbu cir

*) Poněvadž zákon, kterým se tato církevní pokuta ohlašuje, pouze
o trojím tomto druhu lidí kromě církevního obcování jsoucích mluví, nelze
vykládati ho také na ty, kdož by vědomě a svobodně pochovali někoho
z jiných, práva na církevní pohřeb nemajících, ačkoli ovšem hříchu by prázdní
nebyli.

**) Rit. Rom. de Exseguiis.
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kevniho, dokud by se byl neobrátil k biskupovi žádaje za roz
hodnuti jeho, pokud jen možná, osobně anebo skrze osobu
bezpečnou, ktera by schopna byla všecky okolnosti jednotlivého
případu správně pověděti. Maje rozhodnuti biskupovo ujde
mnohých nesnázi, bude-li pohřeb odepřen, neboť každý pocho
puje, že farář proti nařízení biskupovu jednati nemůže. —
Nelze-li pro nedostatek času vyžádati soudu biskupova, hlediž
poraditi se s jiným knězem svědomitým a rozvážlivým a měj
za pravidlo: neodepřiti pohřbu církevního, neni-li zcela jisto
a zřejmo, že by povolením pohřbu porušil svou povinnost, je
dnaje proti jasnému a nepochybnému zákazu cirkve v případu,
kterýž neposkytuje možnosti k mírnému výkladu ve prospěch
nebožtika *).

a) K nevěřicím počitaji se vůbec lidé nepokřtění. A pro
tož nepochovávají se církevním řádem, ani mezi ostatnimi kře
sťany ty děti, ježto se z rodičů křesťanských narodily, ale mrtvé
na svět přišly, anebo zemřely prve nežli křtu dojíti mohly. Avšak
nerozkazuje církev, aby se děti nekřtěné kromě hřbitova po
chovávaly; jestit dovoleno vymeziti jistou vice odlehlou čásť
obecného hřbitova, kteráž, pokud býti může, ohradou se oddě
luje**). Děcko, jež v životě matky spolu s ni zemřelo, zároveň
s matkou se pochovává.

Zemřel-li dospělý katechumen, nemůže řádem církevním
pochován býti, pakli z nedbalosti se křtem odkládal. Když by
však byl v náboženství dostatečně již vyučen a se křtem ni
koli neodkládal, považuje se za pokřtěného křtem žádosti a do
chází pohřbu cirkevniho.

b) Kaciři a rozkolnici vyloučeni jsou z církevního pohřbu,
jest-li odpadnutí jejich od cirkve zjištěno a vůbec povědomo,
oni pak bludů svých ještě před smrtí neodvolali a vyznání
katolické víry nesložili. Netoliko pro haeresi formální (tvrdo
šijně držení ráuky, o které ví, že odporuje náuce katolické),
ale také pro materiální (držení bludu nezaviněného) pozbývá.
křesťan práva na církevní pohřeb. — Vedle těchto zásad ne
mohou se ani řádem církevním, ani na hřbitově katolickém
pochovávati tak zvaní evangeličti křesťané čili protestanti ja
kékoli sekty, starokatolíci, nesjednocení Řekové ***

*) Frassinetti 1. c. díl IT. kap. 2.
*) Dieulin, Le guide des curés I. c.
++) Za nekatolíky (kacíře a rozkolníky) kladou se dle rozhodnutí Congr.

s. Off. 6. dubna 1859: a) Kdo křtěni jsou po katolicku, ale již před 7. rokem
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c) K odpadlíkům od viry (apostatae) počítají se, kdož ústy
neb písmem veřejně popiraji zjevení boží, nechať se jakýmkoli
jménem (deisté, pantheisté, materialisté) nazývají. Pokud až do
smrti se neobrátiů a lÚtostí neprojevili, kladou se mezi hříšníky
zřejmé a vůbec povědomé.

d) Klatba (exkommunikace) a zápověd (vyloučeui z úča
stenství v bohoslužbě, interdikt osobni) zbavuje pohřbu církev
niho, pakli netoliko řádným soudem cirkevním jest vynešena,
ale také osoba pokutou stiženého jmenována; a protož práva
na církevní pohřeb nepozbývá, kdo se břichu dopustil, na který
sice dle práva vyřknuta jest censura, ale pachatel nebyl řádným
soudem církevním odsouzen. Jako vůbec každý z pohřbu clir
kevního vyloučený práva k němu zase nabýva, když litosť
projevil, tak 1 stižený klatbou anebo zápovědí. Poněvadž pak
jenom viditelným činem, skrze absoluci, může klatba v oboru
právním platná býti sňata, nalézá se v rituálu římském také
forma rozřešování klatých již zemřelých (Ritus absolvendi ex
communicatum jam mortuum)*).

Na hřbitově poskvrněném (pollutum) děje se pohřeb,
nelze-li odložiti ho až do nového vysvěcení (reconciliatio) aneb
vykonati na hřbitově jiném, jako ve tři poslední dny před
hodem velikonočním, s tou však odchylkou, že hrob světí se.

e) Za sebevraha, který z pohřbu cirkevního jest vyloučen,
považuje se, o kom se na jisťo vi aneb soudi, že vědomě a
s určitým úrayslem, jsa při zdravém rozumu a ve stavu pří
četném, na svůj život sáhnul a líťosťtineprojevil prve nežli do
konal **). — A protož neodpirá se cirkevni pohřeb, není-li jisto,

věku svého vychováni byli kromě církve a přiznávají se ku haeresi nebo
schismu; b) kdo vychováni byli u nekatolíků, třeba by v bludném náboženství
nebyli vyučení a bohoslužby nekatolické se neúčastnili, nebo jenom zřídka se
účastnili; c) kdo již u věku dětském se dostali mezi nekatolíky a tu považo
váni byli za příslušné k témuž vyznání; ď) kdo od církve katolické odpadli
a skutkem zřejmým, na př. přijetím „večeře“ přidružili se k nekatolické spo
lečnosti náboženské; e) dospělí, z rodičů nekatolických narození a po nekato
licku pokřtění, třeba by veřejně byli haerese nevyznali a k nižádné sektě se
nepřidali, jsouce skutkem bez vyznání.

*) Rit. Rom. de sacr. Poenit.

**) Sebevražda platila též u národů pohanských za skutek, jenž zbavuje
člověka cti občanské; Rekové ji pokutovali odepřením pohřbu obyčejného,
s náboženskými obřady spojeného. Náboženství starých Peršanů počítalo sebe
vraždu ke hříchům nejtěžším. Také Římané odpírali sebevrahům (aspoň obě
šencům) obyčejný pohřeb. Ošklivosti před sebevraždou všude a vždy ubývalo
jen s obecnou porušeností mravů, s touto i sebevražd přibývalo.
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že zemřelý sám sebe usmrtil, aneb aspoň souditi lze s důvodem
platným, že sebevrah na svůj život nesáhnul z hněvu, zoufa
losti aneb omrzelosti života anebo z jiné vášně zlé, která svědčí
o vniterné a trvalé znemravnělosti, — zvláště pak vědomo-li
jest anebo lze souditi, že měl utkvělou idei, na duchu poma
tený anebo za nějaký čas velmi těžkomyslný byl, anebo že
nemoc jeho zbavila jej vědomi a zdravého rozumu. V pochyb
mostech o přičetnosti sebevrahově uvážiti jest posavádní jeho
život. Byl-li živ po křesťansku, soudí se o nepřičetnosti jeho,
a naopak, byl-li jeho život nekřesťanský anebo až pohoršlivý.
Soudi-li lékařové, že sebevrah trpěl nemoci, která překazila
svobodné užívání rozumu, béře se výrok jejich za rozhodný,
nejsou-li prokazany takové okolnosti, ježto nuti k opačnému
soudu. — Kde ani přičetnosť ani nepřičetnosť není patrna a
jista, dovoluje se cirkevní pohřeb, avšak bez nádhery a slav
nosti *).

Nalezen-li někdo mrtvý (utopený, oběšený), nepokládá se
za sebevraha, neni-li důvodů kladných, že sám sobě násili uči
nil. — Nelze-li za času před pochováním nabyti jistoty o ná
boženském vyznání zemřelého, budiž při skutečnosti, vedle kte
réž ve vlasti naši nejvice katolici žiji a tedy o katolickém ná
boženství nebožtika se domnivati lze, pochován na prostoře
určené pro katoliky, leč by dokázaný způsob smrti (sebevražda,
souboj) tomu bránil**).

Bývalé nařízení ve státech rakouských (na základě kon
kordátu od r. 1855), vedle kteréhož zvláštní komise vyšetřovala
každou sebevraždu, aby o přičetnosti nebo nepříčetnosti zprávu
podala (nařiz. min. kultu od 7. října 1857), zrušeno jest naři
zením minist. vnitr. od 24. srpna 1873 a znova uveden v plat
nost čl. XIV cis. patentu od 17. ledna 1850, dle kteréhož ná
leží sebevrahy v tichosti na hřbitově pochovávati ***). Duchovní

*) „OAuandodubium“ (de imputabilitate), „dari potest e celesiastica sepul
tura vitatis tamen pompis et solemnitatibus exseguiarum.“ S. C. Off.22. ún. 1886.
Conc. Prag. Tit. III. c. 13. str. 111.

+) Conc. Prag. l. c.
+=) Ku žalobě jistého faráře podané na starostu veteránského spolku,

že tento dal sebevraha s hudbou ke hrobu doprovoditi, rozhodlo okr. hejt
manství a též ministerstvo vnitra, že XIV. čl. cís. patentu ze dne 17. ledna
1850 sám sebou neukládá třetím osobám nižádných povinností, ale že v něm
se obsahuje toliko předpis pro úřady politické, kterak by samy opatřiti měly
pohřeb sebevrahů, když by toho třeba bylo. Linec. Auartalschrift 1890 III.
str. 745.
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správce nebude vždy moci zameziti pochováni sebevraha pří
četného na hřbitově mezi ostatními hroby; avšak ocirkevním
zákonům o povolení neb odepření pohřbu řádem církevním ne
může státní zákon nijak býti na ujmu.

f) Sněm tridentský *) ustanovuje o těch, kdož v souboj?
zahynuli (in ipso conflictu decesserint), aby pohřbu církevního
nedošli. Benedikt XIV. v konstituci „Detestabilem“ ze dne
13. listop. 1752 zapovidá duellantům církevní pohřeb, i když
kromě bojiště (extra locum conflictus) umřeli a svátostmi za
opatření byli. Církevní sněm provincie pražské odvolává se ku
konstituci Benediktově, di však jen prostě, aby pohřbu církev
niho nedošli kdo v souboji zahynuli (gui in duello... de
cesserunt) **).

9) Ku zřejmým a vůbec povědomým hříšníkům, kterým se
cirkevní pohřeb zapovidá, paklí nijak lítosti neprojevil, počitají
se: kdo se Bohu, svatým a zvláště Matce boží rouhají, lichváři,
kdo chrám oloupili anebo znectili, nevěstky veřejné, cizolož
nici, souložnici a civilní manželé, členové tajných společnosti
(zednáři, karbonáři a t. p.), kdo hřích páchajice umiraji, jest-li
hřich jejich nepochybný, vůbec povědomnýa smrť za jeho pá
cháni na ně přikvačila, na př. zabit-li jest vrah tim člověkem,
jehož sám zabiti chtěl a v tu dobu, kdy na něho útok učinil.

Vinný některým z těchto hříchů trati právo na cirkevni
pohřeb, pakli se mu provinění jeho jistě za /řích smrtelný při
čítali může, a zaroveň jest vnější, zřejmé, vůbec povědomé (exter
num, manifestum, publicum) a ve způsobu svém dokonané.
Kromě toho pamatovati sluší, že za hříšníka zřejmého a vůbec
povědomého ve smyslu církevních kámonů nepokládá se, kdo
se jednou anebo jenom několikráte činů takových dopustil, ale
že se mini Úrvalé hřešemní,habitus hříchů těchto a nekajicné
v nich trváni.

+) Sess. XXV. cap. 19. de ref.
**) Církevní sněm provincie vídeňské z r. 1858. zbavuie církevního po

hřbu jenom ty duellanty, kteří na bojišti bez známek lítosti zemřeli. Míruější
toto ustanovení, s kterým i lze v souhlas uvésti slova sněmu pražského, opírá
se o vážné učence katolické, kteří dovozují, že zákaz bully Benediktovy
„etiamsi extra locum conflictus sacramentis muniti decesserint“, nebyl v praxi
přijat (Gury th. mor. tom. II. n. 792) anebo že mírnější praxe řádným oby
čejem (legitima consuetudo) dostatečně omluvena jest. (Lehmkuhl, Compend.
th. mor. n. 1555.)
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O civilních manželích stanoví instrukce episk. českého od
3. června 1868: „Pohřbu církevního mohou civilní manželé do
jiti, pakli kajicně umřeli. Aby také v oboru práva mohli býti
považováni za smiřené s církví a dosáhnouti pohřbu křesťan
ského, povinnni jsou kajicnou mysl svoji, pokud poměry do
volují, před svědky vyjádřiti a pohoršení dané dle možnosti
napraviti. Kajicná mysl může se za jistou bráti také u těch,
kdo nemohou se zpovidati, avšak prve již opravdový úmysl, že
spojeni své chtěji v křesťanské manželství obrátiti, buďto du
chovnimu správci kromě zpovědi vyjevili anebo nepochybnými
činy, totéž co určitá slova označujícími, aneb jinak na způsob
úplně věrohodný vyjádřiti a před smrti ho neodvolali. — Po
voluje-li se v těchto případech cirkevní pohřeb a povstalo-li by
pro něj pohoršení anebo by se ho báti bylo: dbej duchovní
správce, aby ve známosť vešly důvody, pro které se pohřeb do
voluje, ano, bylo-li by třeba, přednesiž je z kazatelny v ne
děli anebo ve svátek před pohřbem, anebo na den pohřbu
v domě či u hrobu.

Nelze-li povoliti pohřbu církevního zemřelým, kteří v ci
vilním manželství žili, náleži sice strpěti, aby na hřbitově pocho
vání byli“), ale kněz neprovázi mrtvoly ani koná které obřady
a protož ani mše sv. za ně neobětuje ani sloužení mše vůbec
v nějaké spojení s pohřbem neuvádí. Také všeliké působení
zpěváků chorových, kostelníků a ministrantů vyloučeno jest;
zvonění při smrti a pohřbu křesťana obyčejné rovně zakázáno
jest. Poplatků štolových ani kněz ani kdo jiný vůbec k tomu
oprávněný žádati nemůže, poněvadž pohřbu cirkevního nebylo;
plat za misto pohřebné, za máry anebo za vůz umrlčí odvádí
se chrámu neb komu jinak patři; také hrobaři náleží odměna
za jeho práci“

hh)Pohřbu církevního zbavuje se dospělý (k rozumu došlý)
katolik, o kterém vůbecpovědomo,že pro netečnost anebo tvrdo
šijnosť, a tedy svoji vinou, ani jednou do roka nepřijímal svá
tosti pokání a svátosti oltářní v čas velikonoční, před smrtí
pak ještě se nekál **),

*) Z toho vysvítá, že kromě lidí zejména vyobcovaných, sebevrahů a
v souboji zemřelých mohou na hřbitově katolickém se pochovati katolíci, kteří
sice pohřbu církevního dojíti nemohou, pakli jen za živa formálně od kato
lické církve neodpadli a k jinému vyznání náboženskému se nepřidali.

**) "Tento zákon platí také o každém, kdo na smrtelném loži nechce
svátostí přijmouti. (Conc. Prag. I. c.)

—T
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O kom tedy neni zřejmo a vůbec povědomo, že povinnosti
velikonoční neplnil, není zbaven práva na církevní pohřeb ; kdo
před smrtí projevil litosť, nabyl práva na církevní pohřeb, byť
1 jisto a vůbec povědomo bylo, že povinnosti velikonoční ne
plnil. A protož ujišťují-li domácí neb ošetřovatelé nemocného,
že kněze a pomoci duchovní žádal (čilu svolil, když mu to
předloženo bylo), aneb jinak víru, kajicnou mysl, žádosť du
chovní pomoci a hříchů odpuštění osvědčil, prve nežli sebevě
domi pozbyl neb ducha vypustil, nemůže pohřbu cirkevního
zbaven býti. Ano když i pro nehodnosť jeho nebylo lze ne
mocnému dáti rozřešeni, anebo tento ani zpovidati se ne
chtěl, povoluje se mu nicméně pohřeb církevní, pakli nevešlo
v povědomosť,že svátosti zamítnul; neboť třeba 1 prve byla ne
kajicnosť člověka takového známa, povoláním kněze povstalo
miněni obecné, že se k Bohu obrátil*).

Ze všeho jasně vysvítá, že obmeškavatelé povinnosti ve
lkonoční, dojde-li u nich na odepření pohřbu, zároveň také
jsou lidé až do poslední doby svého života nekajicní, kterým
pro tuto příčinu samu již nesluši právo na cirkevni pohřeb,
byť i jeho byli nepozbyli pro nedbání zákona o přijímání ve
likonočním. Poněvadž pak málo těch jest, kteři by ani v po
slední době života svého buďto nepovolali kněze aneb aspoň
lítosti neprojevili: dojista jen zřídka se nahodi, že by farář
pro zanedbání povinnosti velikonoční odepřel pohřeb cirkovní
člověku, který za živa zřejmým odpůrcem víry a cirkve nebyl,
v nekajicnosti až do smrti nesetrval, povolání kněze neodpiral
aneb tohoto tvrdošijně a před svědky od sebe nezapuzoval*“).

Poznámka. Za ty, kterým se odepřel církevní pohřeb, nelze
applikovati mši svatou, ale dopouští se jen vzpomínka soukromá a pod
míněná, nikdy collecta pro defuncto. Ustanovil-li takový za živa závětí
za sebe fundační mše, může se fundace zříditi jenom za členy té rodiny,
ku které zakladatel náležel ***),

Odpraveným, kteří se káli před smrtí svou, církev neodpírá po
hřbu; avšak obyčejně předpisují zákonové občanští pohřeb úplně tichý.(n

*) Srovn. str. 719.
**) Viz: Probst, Exseguien. — Die Ausschliessune der Selbstmorder,

offentlichen Siinder und Sacramenten-Verschmáher vom kirchlichen Begráb
nisse. Eine Pastoral-Dissertation von Dr. E. Berrisch. Aachen 1860.— Aichner,
Compendium juris ecelesiastici. Edit. 3. pg. 660. — Cone. Prag. Tit. III.
cp. 13. str. 111.

*+F) Srov. str. 32.
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8 150. Porušování zásad a zákonů církevních o hřbitově
a pohřbu.

Cirkevní zásady a zákony o hřbitově posvěceném a lidech
z církevního pohřbu vyloučených porušují se leckdy nesprávným
výkladem zákonných ustanovení občanských, leckdy také své
volnosti soukromníků aneb obecnich zastupitelstev.

K porušování zásad a zákonů ocirkevních dává leckdy
podnět nebo záminku čl. 12. zákona o vzájemných poměrech
náboženských ze dne 25. května 1808; jim se ustanovuje, že
žádná společnost náboženská nemůže lidem k jinému nábožen
ství náležejicím odepřiti slušného pohřbu na svém hřbitově:
a) jde-li o pochování ve hrobce rodinné, b) pakli na blizku
není hřbitova téže náboženské společnosti, ku které nebožtík
náležel.

Zákon tento sám neporušuje zásad a zákonů cirkevnich
přímo a zřejmými slovy. Katolická církev zajisté nevzpirá se
proti tomu, aby nekatolik pochován byl ve hrobce, kterou na
hřbitově katolickém postaviti dali katoličtí členové jisté rodiny,
ani proti tomu, aby ve případě skutečné potřeby pochován byl
nekatolik a vůbec člověk, jemuž se cirkevní pohřeb odpirá, na
oddělené části hřbitova katolického *)) nemůže však dopustiti,
aby se při necirkevním pohřbu konaly jakékoli slavné a hlučné
obřady jiného vyznání náboženského, aby nekatoličtí kazatelé
anebo jiní lidé konali řeči pohřebné, aby se zpívaly písně a
zvonilo se kostelními zvony na větší oslavu necirkevního pohřbu
aneb člověka, jenž pohřbu církevního nedochází.

Tyto církevní názory nejen v kanonickém právu se za
kládaji, ale také v zákonech státních, v nálezech soudních a
výměrech úřadů politických oporu maji. A protož ve případech,
kdy soukromnici neb úřady obecní aneb úřady politické proti
farářově vůli ustanovuji člověku z pohřbu církevního vylou
čenému hrob v řadě běžné mezi katoliky, anebo se moci po
užívá zvonů kostelních již před pohřbem, anebo se připravuje
okázalý pohřeb sebevraha, odpadlika a t. p., ohražuje se du
chovní správce proti tomu (protestuje), pokud možná, písemně
a vyšel-li rozkaz od úřadu politického, vždycky písemně, ještě
nežli úmysl neb rozkaz proveden. Stroji-li se pastor na hřbi
tově po katolicku posvěceném konati všecken svůj ritus 1s pis

*) Cone. Prag. Tit. III. c. 13. str. 111. Instr. episk. česk. 3. června 1868.



(85

němi a pohřebnou řeči (anebo jen s touto), žádá ho katolický
farař listem zdvořilým, aby spokojil se vykonati v domě ze
mřelého, co ná hřbitově katolickém vykonati nelze, aniž by se
ubližilo naboženské svobodě katoliků. Proti dokonaným přehma
tům jednotlivců neb obecnich zastupitelstev vede soběstižnost
na úřadě politickém pro rušeni farních práv, a kdyby tu ne
pořídil, obraci se k biskupskému ordinariatu, kterýž pak činí
další kroky na obranucirkevních práv. Ve připise k ordinariatu
třeba jest všecky okolnosti zevrubně vypsati a za přílohy kněmu
připojiti, co farař v té záležitosti učinil anebo pisemně podal a
co mu za odpověď dáno*). Třeba by v daném případě již ne
bylo možná odčiniti, co se stalo, bude mužné hájení zásad a
práv cirkevnich aspoň te účinek miti, že podobným nenále
žitostem budoucím cesta se zastaví.

Zásady právní, na kterých státi jest faraři ve případech
takových, jsou zvláště tyto: a) Hřbitov po katolicku vysvěcený,
byť i byl majetek obce politické, podléhá, kromě policie zdra
votní, jurisdikci faráře, a protož 1 tento sám jediný právo má
hroby vykazovati a ve směru záporném zapovidati, aby
v běžné řadě hrobů pochován byl člověkvyloučený z práva na
církevní pohřeb **).

Pakli již uživa prostředků právních, aby zamezil pocho
vání nekatolického křesťana v běžné řadě hrobů mezi katoliky,
namáhá se tim horlivěji, aby na hřbitově katolickém pocho
vána nebyla mrtvola židovská. Rozkaz o pochováni žida na
hřbitově katolickém může pocházeti jediné od úřadu politi
ckého, považuje-li se převoz člověka nemoci nakažlivou zemře
lého za nebezpečný. Ve případě takovém snad i možno bude
po dobrém: věc urovnati v ten způsob, že souvěrci nebožtika
na několik roků, nežli by zemřelýpřevežen býti smělna hřbitov

*) Instr. episk. česk. 3. června 1808.
**) Zásada tato jest odůvodněna článkem 15. základních zákonů státních

ze dne 21. pros. 1867 a S 41. zákona o právních poměrech církve katolické.
Zákonná ustanovení tato zaručují katolické církvi, jakož 1 každé ve státu
oprávněné náboženské společnosti „svobodné držení a užívání ústavů (An
stalten, k nimž také náležejí místa), nadání a fondů“. Tuto zásadu uznal
nejv. správní soud (viz str. 747.) a ji odůvodňuje těmi zákony výměr místo
držitelstva moravského ze dne 26. února 1887 č. 36753. a výměr zemské
vlády slezské ze dne 20. ledna 1887. Oběma těmito výměry dáno za právo
kníž. arcib. konsistoři olomůcké, kteráž k vyššímu místu vedla stížnost katol.
faráře proti pochování jinověrce v běžné řadě hrobů katolických.

Skočdopole, PastorálkaII. 50
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židovský, buďto najmou (zakoupí) potřebný k pohřbu pozemek
anebo se spokojí, aby nebožtík pochován byl vně hřbitova při
samé zdi, kdež dostatečné ohražení hrobu snadno státi se může.
Pakli by ani protest farářův ani návrh na klidné urovnání
k cili nevedly, stoji farář pevně na tom, aby mrtvola nekřtě
ného pochována byla na oddělené části hřbitova. Není-li ta
ková posud vymezena, odděluje se před pohřbem některá od
lehlá čásť hřbitova rýhou, svrchní země sbírá se a rozhazuje
po hřbitově ostatním. Jen takto lze předejíti poskvrnění hřbi
tova (pollutio coemeterii). Stalo-li by se, že žid (každý nekřtěný)
mocně byl pochován v běžné řadě hrobů anebo vůbec na hřbi
tově po Katolicku posvěceném, mohou se tu pohřby katolíků
konati jen po tichu, jako vůbec ve tři poslední dny sv. týdne),
dokud by mrtvola nekřtěného nebyla odklizena a rekonciliace
hřbitova vykonána **).

b)Náboženský karakter hřbitova po katolicku posvěceného
nedopoušti, aby tu nekatolický pastor konal pohřební řeč aneb
aby se při pohřbu nekatolíka zpívaly náboženské, k pohřebnému
ritu počítané písně. Zásada tato rovně jest odůvodněna v zá
konech státních, kterými se zaručuje katolické církvi svobodné
držení a užívání jejich ústavů a míst bohoslužebných**“,.

Že laikové oprávněni nejsou konati řeč náhrobní na hřbi
tově katolickém, uznávají státní úřadové jednosvorně. Jen s fa
rářovým vědomím a svolením může laik na hřbitově při pohřbu
řeč miti, a stalo-li by se tak proti vůli faráře a zejména bylo-li
v řeči něco pohoršlivého na úkor víry křesťanské pronešeno,

+) Viz str. 755.
++) Viz str. 745.

**) Nekatolickým pastorům oblíbenou a též některými úřadními výměry
uznávanou výmluvu, že pohřebná řeč náleží podstatně k „evangelické mu“ ritu
a vykonání tohoto ke „slušnému pohřbu“, odmítá uvedený již výměr morav.
místodržitelstva ze dne 26. ún. 1887. „Ačkoli každé státem uznané společ
nosti náboženské volno jest ustanoviti sobě způsob bohoslužebných konání
svých a rituálu svého, a prohlásiti konání řeči pohřebné za docelující čásť
ritu pohřebného: patrně může toto vše platnosť míti jenom, dějí-li se obřadné
výkony takové na jejich vlastních ústavech a místech církevních. Konání řečí
pobřebných na konfessijném hřbitově náleží k disposičnímu právu orgánů té
společnosti náboženské, kteréž náleží pohřebiště vedle konfessijného rázu
svého“. — Písně a řeči pohřebné na hřbitově katolickém zapovězeny byly ne
katolíkům i ve starším zákonodárství rakouském. (Nařízení pro Čechy 10.
března 1797. Dvor. dekr. 8. ledna a 13. července 1783; dvor. rozhodnutí 8
února 1784 a 12. pros. 1936.)



(87

jest farář oprávněn stíhati řečníka soudně aneb (pokud by čas
dopouštěl) dovolávati se policie, aby zabránila řečněni, jehož
on nedovolil *).

c) Uživání zvonů kostelních proti vůli farářověaneb proti
zřejmému zákazu jeho jest porušení práv farních. Zásada tato
má plnou platnosť, i kdyby zvony na věži kostela farního
nebo hřbitovního byly majetek politické obce **).

a) Dějí-li se přípravy k okázalému, demonstrativnému
pochování katolíka, jemuž církevní pohřeb odepřen, jakož leckdy
„stalo se při sebevrazich, jest duchovnímu správci na ruku cis.
patent ze dne 17. ledna 1850***).

$ 151. Usťavičná péče o spásu zemřelých.

1. S dokonáním liturgie pohřebné nikoli nedokonává se
péče katolické církve o zemřelé údy její. Zjevená víra o ne
smrtelnosti duše a trvalé duchovní jednotě všech pravou víru
v Krista majících působí, že láska ještě spojuje duše, když tělo
již odňato jest tělesnému zraku živých. Ano láska křesťanská,
podobně jako již sama láska přirozená, posiluje a rozmáhá se
při každé živé vzpomínce na bezduché tělo zemřelého a při
pohledu na hrob, v kterýž uloženo bylo; přirozeností a křesťan
skou věrou vedeno jest lidské srdce k ušlechtilejšímu, více
něžnému a nezištnému milování zemřelého; uznává spravedli
věji cnosti, dobré vlastnosti a zásluhy, zapomíná velmi brzy
na slabosti a chyby jeho, odpouští ochotněji všelikou křivdu,
kterou jemu zemřelý učinil. Avšak na pouhé vzpomince bolné

*) Vynes. minist. kultu ze dne 7. července 1879. — Viz „Pohřební řeči
pastorů a laiků na hřbitovech katolických“ v Časop. katol. duch. r. 1856.str.
330. a sld.

++) Nález správ. soudu r. 1873. č. 16083. Viz také str. 117. sv. I.
+*k) Vynes. minist. ze dne 24. srpna 1873 takto zní: „Ministerstvo vnitř

ních záležitostí spolu s ministerstvem kultu a vyučování zrušuje v plném ob
sahu ministerské nařízení ze dne 7. října 1857 o pohřbu sebevrabův a před
cházejícím vyšetřování skrze smíšenou komisi. Od nynějška bude správním
orgánům státním ve všech případech takových jediné za normu XIV. článekcís.
patentu ze dne 17. ledna 1850, vedle něhož náleží učiniti opatření, aby po
hřeb sebevrahů stal se na hřbitově v čichosti. Samo sebou se rozumí, že nedo
tknuta zůstává oprávněnosť církevních orgánů, provázeti pohřeb sebevrahů na
hřbitově výkony liturgickými anebo výkony takové odepříti.“ (Při tomto znění
nezdá se, že rozhodnutí dotčené v poznámce na str. 780. dosti důvodno jest
a že by každý politický úřad podobně rozhodl.)
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a na soustrastném hnuti srdce nelze člověku přestati. Obecná,
víra člověčenstva vždy brala za věc nepochybnou, že los duší
od těla odloučených rozdilný jest podle skutků za živa čině
ných a že přemnohé očišťuji se mukami, prve nežli pokoje
1 blaha dojdou. Pud lásky a soustrasti vedl 1 pohanské národy
k tomu, aby za duše zemřelých konali oběti a modlitby s dů
věrnou naději, že takto ulehčen bude osud zemřelých na věč
nosti. Obecná vira člověčenstva potvrzena a všech příměsků
bludných očištěna jest neklamným zjevením o nesmrtelnosti
duše a trestech očistných na onom světě. Kromědítek, zemřelých
nežli užívání rozumu došly. a kromě oněch lidí, které Bůh po
smrti jejich patrnými zázraky oslavil, o nikom věděti nemůžeme,
zdali po vykročeni z toho světa nemeškáa na místě očistném,
muky bolestné za svoje hříchy snášeje, dokud,by nezaplatil do
posledního haliře. A proto všecky na onen svět odešlé řadí
křesťanská vira 1láska mezi „duše věrných zemřelých,“ kteréž
miluje pro Boha, kterým ráda pomocné ruky podává tim způ
sobem, na který jim ještě pomáhati může, přimluvou za ně,
dostiučiněnim ve jménu jejich a odpuštěním toho všeho, čím
někomu ze živých povinni jsou a zač třeba trpěti maji na věč
nosti. Čirkev katolická ustavičně ohlašuje, že duše zemřelých
docházejí pomoci skrze modlitby, oběť mše svaté, almužnu a
všeliké dobré skutky, ježto věřicí na zemi obětují Bohu, žá
dajice, aby zásluha jejich počtena byla duším v očistci vůbec
anebo některým zvláště. Svorně s touto náukou kráčí také praxe
katolické cirkve. Modlitby a oběti za zemřelé jsou důležitá čásť
liturgické bohoslužby, zbožná památka na ně a věrné vynasna
žení pomáhati jim všemi způsoby, jest velmi vynikajici stránka
života cirkevního. A jako sama pečuje o zesnulé údy své, tak
1 slovem a příkladem svým vzbuzuje, veškerým působením
pastorálním vede lid věřici k tomu, aby památku zemřelých
v poctivosti měli a lásku jim prokazovali, činice jim, co pravá
vira na ruku dává, jak jeden každý podle stavu hmotného a
duchovního stači.

2. Pomoc dušim zemřelých činěná jest nejprve jakés po
kračováni v exsekvůch ma den pohřbu konaných. Odcházejice
z chrámu a hřbitova, když byli zesnulého uložili ke dlouhému
spánku, nesou křesťanští domácí, přátelé, přibuzní a známí jeho
ten úmysl v srdci svém, že na něho pamatovati a v těch
modiitbách, ježto dnes konali za jeho duši, pokračovati budou.
To vnuká jim láska k zemřelému, to jest i vlastní jejich po
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třeba; neboť v modlitbách i pobožnostech na den pohřbu ko
naných nalezli také sobě útěchu a této potřební jsou i potom
podobně, jako zemřelý potřeben jest pomoci jejich.

Pokračování v pobožnostech na den pohřbu konaných
obzvláště jest konání modliteb a mešní oběti na ťřeti, sedmý,
třicátý den od pohřbu a na výroční dem smrti neb pohřbu. Při
rozenou žádosť lásky, ctiti památku zemřelého a pomáhati duši
jeho jistým pokračováním v pohřebné liturgii, netoliko uznala
cirkev za oprávněnou, ale také ji podněcovati chtěla ustano
vením, aby 3., 7., 30. a výroční den měl privilegia k exsekviim
t. j. ke mši zádušní a k obřadůmi modlitbám, ježto se jménem
společným Absoluce označují. — O liturgických pobožnostech
za zemřelé na tyto dni mluvi nejstarší pisemná svědectví *);
ve mnohých krajinách konají se posud a buďto jenom na obě
továni mše přestávají, anebo také Absolůce následuje při tumbě
na ten účel zřízené anebo i bez tumby **).

Pobožnostťliturgická na tyto dni provázl a doplňuje se,
podobně jako na den pohřbu samého, nejen soukromými mo
dlitbami, ježto věřici konají sami za mše svaté a společně
s duchovním ještě po mši (suffragia), ale mnohdy také ještě
almužnami, ježto se rozdávají někdy od přátel a přibuzných
buďto vedle poslední vůle zemřelého nebo z dobré vůle jejich,
někdy také ze zbožných nadání skrze kněžstvo nebo komu
jinak poručeno dbáti, aby se nadání zbožná ve skutek uváděla:

Vice soukromého rázu, ale přece nějaké nápodobení litur
gického dne 3., 7., 30. a výročního jest obyčej lidu křesťan
ského, že v době od pohřbu ještě nedávné žádá obětování
mše svaté a konání modliteb za zemřelého; peněžný dar, jejž
za touto příčinou knězi obětuje a hojnější almužny s úmy
slem, aby zemřelémuprospěly, jsou oběťlásky, která zemřelému
zjednati chce, čeho již on sám dobývati sobě nemůže.

9. Zadušní služby boží na určité dni po úmrtí či pohřbu,
modlitby a dobré skutky v době od pohřbu ještě nedaleké ko
naji se vždy buďto ku výslovné žádosti pozůstalých anebo jsou
Jen soukromé skutky jejich, anebo dějí se proto, že zemřelý
sám dobyl si na ně práva zbožným nadáním. V každém při
padu tomto jest původ jejich soukromá péče o duše zemřelých.
Avšak cirkev nejen soukromé žádosti věřicích ochotně se pro
půjčuje, aby za jisté zemřelé konány byly oběti a modlitby

+) Amberger, Pastoraltheologie. Sv. IT. str. 251.
**) Viz str. 759. a 760.
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ve chrámech. Jako jest matka živých, tak i jest obecná oro
dovnice za všecky zemřelé, modlitby a oběti po všecky časy
z úřadní povinnosti a činnosti své konajíc 1 za ty, na které
nikdo zvláště nepamatuje. za všecky bez rozdilu, kdož na věč
nost odešli a k duším věrných zemřelých se přidružili. Pomá
hánmízemřelým jest důležitý a podstatný oddíl veškeré liturgické
bohoslužby.

V liturgické bohoslužbě modli se cirkev za zemřelé každý
den v kanonických modlitbách, na závěrku jednotlivých hodin
prosic: Et fidelium animae...., při oběti mešní vzpomíná ze
mřelých modlitba Susc?pe (offertsrium) a koná se prosba
při Memento mortuorum. — Kromě této řádné a každodenní
modlitby za zemřelé dovoluje se na všecky dni, na které
podle liturgických zákonů lze sloužiti soukromou mši votivnou,
přidávati v každé mši (kromě konventní a zpivané) k mod
litbám na tento den předepsaným modlitbu za jisté zemřelé
(pro particulari defunoto) na místě posledním *). — Prvního
dne každého měsice, kromě času adventního, postního a veliko
nočního, nepřipadá-li svátek dvojný nebo polodvojný, obětuje
se v kostelich kathedrálnich a kollegiátnich (ač-li dlouholetým
odvykem zákon platnosti nepozbyl) konventní mše za zemřelé
kněze, dobrodince a věřici vůbec **) podle formuláře čtvrtého.
Připadá-li na prvý den měsíce svátek dvojný nebo polodvojný,
odkládá se mše zádušní na svobodný den nejprve příští ***).—
Připadá-li na tento den svátek prossý nebo ferie (též vigilie)
taková, o které se v misálu zvláštní mše nalézá nebo jest vy
nahražovati officium a mši o neděli: jsou v kostelich kathe
drálních a kollegiátních (kde odvyk neopanoval) dvě mše po
zákonu (de praecepto), jedna zádušní a jedna dle officia denního.

Podobné ustanovení plati o pondělku každého týdne; kdy
koli na pondělek připadá officium ferie, kteráž nemá v mi
sálu vlastního formuláře, dovolenojest, aby konventní mše slou“
žena byla de Reguiem; má-li ferie svůj vlastní formulář v mi
sálu, nebo koná-li se officium o svátku prostém (simplex), při
dává se v konventní mši kommemorace za zemřelé; v čase
postním a velikonočním pak a kdykoli padá na pondělek aspoň
festum semidupplex, nepřidává se ani kommemorace+).

+) S. R. C. 2. pros. 1684; 23. května 1895.
++) S. R. C. 28. února 1847.

++) S, R. C. 27. března 1745.
+) Rubr. gener. miss. V. De missis deff. Ke mším, kteréž klade direktář
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Hodinky za zemřelé konají se v choru, kdež obyčejem
ustáleny jsou *), kromě času velikonočního na prvni svobodný
t. j. svátkem devatera čtení neoslavený den každého měsíce,
a nad to ještě v čas adventní a postní, kromě svatého týdne,
každé ponděli, na které nepřipadají hodinky s devaterým čte
nim. Neni-li prvý denfměsíce svobodný, překládají se hodinky
na svobodný den nejprve přišti **).

S vlastními slušbami liturgickými souhlasí veškerá pobož
mosť,kterou kněz koná s lidem shromážděným. Po kázani, ježto
se druži ke mši farní na neděle a zasvěcené svátky, nebo po
této mši konají se modlitby za jisté jménem uváděné zemřelé,
buďto ku projevené žádosti pozůstalých anebo že zbožným na
dáním ustanoveny jsou; podobně děje se také jindy po každém
kázaní, nebo se aspoň ku prosbám na jiný úmysl konaným
přidávají taká prosby za zemřelé. —- Odpolední služby boží
podobně zaviraji se modlitbou za zemřelé; dilem zajisté obsa
žena jest již ve formulářich k těmto společným pobožnostem
předepsaných, dilem vyjadřuje se aspoň na konci závěrečným
zbožným voláním: A duše věrných zemřelých pro milosrden
ství božli odpočiňtež v pokoji. Amen. — Velmi chvalitebný a
s duchem katolické církve úplně svorný jest obyčej, vedle ně
hož duchovni správcové, když byli přečetli jména těch, za
které společná modlitba konati se bude, ještě dodávají: Za
všecky zemřelé osadniky, za všecky, kdož při zdejším chrámu
Páně odpočívají. — Za ohlas pravého ducha cirkve předsta
vuje se a mile dojimá, když v seznamu těch mrtvých, za které
se ku žádosti jednotlivců společná modlitba po mši nebo po
kázaní konati bude, zapsány jsou žádosti o společnou modlitbu:
Za duše, na které nikdo nepamatuje.

Každodenní modlitba církve za zemřelé nalézá věrný hlas
v každodenních modlitbách lidu katolického. Není nábožného ka
tolika, který by k ranním a večerním modlitbám svým nepři
dával modlitby, delší nebo kratší, za zemřelé; u večer pak do
dává k modlitbě „Anděl Páně“ ještě za zemřelé Otčenáš a
Zdrávas Maria s prosbou: „A duše všech věrných zemřelých...“
Jdouce mimo hřbitov, pronášejí nábožní katolici povzdech za
lehké odpočinutí a světlo věčné těm, kdož tu pochováni.

v oktávu všech Svatých „pro def. clero dioecesano,“ „pro patronis et bene
factoribus ecelesiae“ a t. p. nejsou duchovní správcové zavázáni.

*) 8. R. C. 10. ledna 1609; 23. září 1827.
+) Rubr. Brev. ad Officium defunctorum
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4. Péče cirkevní o duše zemřelých velmi krásně a tklivě
vyjádřena jest řádem odpustkovým. Nejprve plati o mnohých
stálých odpustcich *), že jich mohou věřící dobývati duším ze
mřelých. O plnomocných odpustcích v čas milostivého léta
obyčejně se vyhlašuje, že jich s povolením apoštolské stolice
mohou věřici způsobem přímluvným (per modum suffragii) do
bývati také zemřelým. — Všem, kdož buďto z povinnosti nebo
z dobré vůle na dni ustanovené říkají hodinky za zemřelé, po
voleni jsou hojní odpustková; v authentickém seznamu odpust
kových modliteb obecných nalézají se mnohé za duše zemřelých,
a kdo je koná, dosahuje odpustků **).

Nejhojnější pramen odpustků pro duše zemřelých jest
oltář privilegovaný ***)a „Frdinné osvědčenélásky“ neb obětování
všech kajících skutků a přimluv na prospěch duší v očistci.
Pobožným úmyslem timto obětuje věřici křesťan všecky své
kajici skutky, co jich za živa vykoná a pokud jeho vlastní a
osobní zásluha jsou, a rovně tak 1 všecký přimluvy, kterých
by se mu po jeho smrti dostalo, dušim v očistei, do rukou
Matky boží je skládaje, aby je přivlastnila těm, Které z trápení
očistcového vysvoboditi chce. Tento způsob vykonávati křesťan
skou lásku k dušim zemřelých a pomáhati jim, jest velmi sta
rodávný; Benedikt XIII. propůjčil všem takto se dobrovolně
zavazujícím hojných odpustků, kteréž Plus IX. (dekr. kongr.
odpustk. od 30. záři 1852) do podrobna ustanovil; všech od
pustků těchto jen duším zemřelých dobývati lze. Kněží, kteři
toto „hrdinné osvědčení lásky“ učinili, nabývají skutkem tim
osobního privilegia oltářového +).

K odpustkovému řádu družíi se také disciplina kajicná,

vedle kteréž ukládá se kajicníkům, aby určitou almužnu dali,
jisté modlitby, půst anebo jiný dobrý skutek vykonali za duše
v očistel vůbec anebo za duše těch, kterým za života jejich
na zemi pohoršení dali nebo jinak ubližili.

o. Nejmocněji a nejtklivěji projevuje se láska 1 péče
cirkve a věřicich každoročním konáním Památky všech věrných
dušiček toho dne po radostné památce všech Svatých. Již den
sám velmi vhodně určen jest; co celým rokem se křesťanu

*) Viz str. 462.
**) Viz. Haringer, Sammlune von Gebeten Berincer L. c.

+**) Viz str. 51.
+) Haringer, l. c. 501. Berincer L. c. str. 319.
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předvádí a připomíná, láskyplné spojení totiž cirkve oslavené
s cirkvi trpnou a bojovnou, a co činí se po celý rok na spásu
bratři trpicich, to všecko jako v jednom bodu se soustřeďuje
v liturgii, církevním a obecném křesťanském životě na den
dušiček.

Na tento den konaji se všecky mše za zemřelé, vyjiímajic
toliko mši konventní; každý kněz povinen jest řikati hodinky
(nešpory, jitřní a chvály) za zemřelé. Lid křesťanský ozdobuje
hroby a zažehá světla na nich ke cti zemřelých a na znameni
lásky a víry, v které všickni spojeni jsou; modlitby za zemřelé,
almužny za jejich spásu konají se hojněji, nežli kdy jindy, tak
že téměř jediná péče 1 cirkve 1 všeho lidu jest, aby se dušim
zemřelých dostalo hojné pomoci. — Velice tklivý, a dobře-li
se ho užívá, prospěšný jest obyčej, dle kterého na den dušiček
anebo v předvečer toho dne duchovní správce s veškerým lidem
v procesi se ubira na hřbitov a vedle jiných pobožnosti také
přiměřenou řeč buďto zde nebo v chrámě koná. Kromě pomoci
zemřelým působí se mocný dojem, když duchovní správce ve
řejně 2 společně se modli za všecky, jichž těla na tomto hřbi
tově odpočívají, za ty, kteří rokem přištim budou sem položeni
na odpočinek, za ty, na které nikdo nepamatuje, za rodiče,
jižto snad pro hřichy děti svých trpi na onom světě, za ty,
kteří na smrť, soud a věčnost nepamatují. Na tento den zvláště
klade duchovní pastýř osadníkům svým na srdce a poučuje, že
zemřelýmnetoliko modlitbou pomáhati povinni jsou, ale také al
mužnou, sebezáporem, trpělivým snášením věcí protivných a těž
kých, obětováním nesnází a obtíží stavu a nezbytných útrap všeho
života vezdejšiho. Když pak děti ozdobují a osvětlují hroby
rodičů svých, maji Vzpominati na jejich napomenutí, jaká jim
častěji dávali, zvláště na poslední slova, která z úst jejich sly
šely, pamatovati, že dobrý a cnostný život vedouce samy jsou
za nejlepši ozdobu hrobům svých rodičů.

6. Láska 1 zbožná úcta cirkve katolické k zemřelým a
jejl mateřská péče o spásu jejich vysvítá konečně i ze zákonů,
kterými se v této přičině ukládají biskupům určité povinnosti
na ten cil a konec, aby autoritou jejich viditelně a bezpro
středně pěstována, potvrzována i posvěcována byla povinnost
spravedlnosti a křesťanské lásky k zemřelým. Sněm tridentský
rozkazuje*): „Biskupové pečujte, aby přimluvy živých věřicich,

+) Sess. XXV. Decr. de purgat.
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oběti mše svaté a jiné skutky nábožné, ježto se vůbec konají
od věřících za jiné věřicí zemřelé, podle církevního ustanovení
se konaly věrně a nábožně, a to všecko, cokoli jim prokazovati
náleží podle zbožných nadání nebo pro jiné příčiny, aby se
neodbývalo lehce a zběžně, ale kněží a sluhové církve a kdo
jsou k tomu zavázáni, aby to bedlivě a pořádně konali“ —
V řádu, kterým se konají kanonické visitace biskupské, vyslo
veno jest určitě, že účel příchodu biskupova jest nejprve, aby
konal modlitby za zemřelé (ad absolvendas animas defunctorum),
a vedle toho také jest průvod na hřbitov osadní obyčejně po
čátek dila biskupova na jednotlivých osadách, — dojemné to
naučení, že k rozkazu božimu se děje a s věrou cirkve kato
lické souhlasí, co duchovní správcové o lásce a povinnostech
ku zemřelým vykládají, co sami z povinnosti úřadu svého za
ně konaji a k čemu lid křesťanský v téže příčině nabízejí.

7. Řádem pohřebným a stálou péčí svojí o zemřelé neto
liko vzácné pomoci poskytuje cirkev duším na věčnosť odešlým ;
ale také v živých údech svých mocně Bdudíživot náboženský
utvreuje řád mravný a společenský. Bez víry v nesmrtelnost
duše a ve spravedlnosť na onom světě nemohly by ostáti ná
boženství a lidská společnosť, božský a lidský řád v člověčen
stvu; a víra v nesmrtelnosť duše i ve spravedlnosť na onom
světě nemůže zračitěji a dojemněji ani sama o sobě býti před
stavena, ani na skutečný život lidský užitečněji obrácena, nežli
se představuje a obracuje pohřebným řádem katolickým, ve
škerou pomoci a službou, jižto církev a věřicí jeji ustavičně
prokazují duším zemřelých.

a) Pohřeb a vše ostatní, cokoli pravda iláska křesťanská
konati uči k poctě a pomoci zemřelých, zakládá se na vědomi
o lidské křehkosti, hřišnosti a nedostatečnosti s jedné, o sva
tosti a spravedlnosti boží, o vykoupení a dostiučinění Kristově
se strany druhé. Každé slovo, každý obřad, barva roucha l
turgického a sám ton hlasu, kterým se slova pronášejí, —
všecko zvěstuje marnost a pomíjivosť světa, všecko vyznává,
že každý člověk potřebuje milosrdenství božího a že ani nej
mocnější toho světa nemá, čím by se uhájil na soudu božím.
Usty svoji matky cirkve volá zemřelý z hlubokosti k Bohu,
vyznává svou hřišnosť, pokořuje se a všecku důvěru skládá ve
Spasitele, jenž na kříži svém dokonal vykoupení a kterýž usta
noven jest za soudce živých i mrtvých. A podobně ve jménu
zemřelých prosí, důvěřuje a doufá cirkev, konajíc modlitby a
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oběti za ně; ve jménu zemřelých modli se křesťan, rozdává
almužnu, postí se a koná skutky kajicné, aby prospěl těm
kteři sami sobě již prospěti nemohou. Mocný dojem spasitelné
bázně, mocné povebuzení Kpravému pokání, dokud ještě čas
jest, důvěra v Ježíše Krista, — jsou bezprostředný účinek ve
škeré praxe katolické v posluhování zemřelým a v péči o
spásu jejich. Snad není v celém kultu katolickém prostředku
tolik mocného k těmto spasitelným dojmům, jako řád pohřebný
a tklivá péče o duše věrných. A zejména nelze pomysliti, aby
srdce zarmouceného člověka mohlo nějakým způsobem více
puzeno býti k důvěřování ve Spasitele a věčnou lásku boží,
jako puzeno jest srdce věřícího katolíka, jemuž odňala smrt
osobu milovanou. Láskou k této a starostlivou péčí o spásu její
jsa pobádán, utiká se podle naučení a příkladu své cirkve dů
věrně k Bohu a čim lépe znamená, že sám od sebe nijak ne
může pomoci, jak by žádal, tím hlouběji se ponořuje v pravdu,
že Bůh láska jest a tim vroucněji miluje Toho, od jehož ne
skončené lásky očekává pomoci drahému zesnulému, jejž opla
káva. Ano srdce jeho, třeba si toho ani jasně povědom nebyl,
vroucněji lme k církvi, kteráž učí a vede ho, jak bý přirozenému
toužení srdce o spásu zemřelých pečlivého jistě zadost učiniti
mohl a takto i svého zármutku ušlechtilým a důstojným způ
sobem umirnil.

Nábožná víra v obcování s dušemi zemřelých budí a
utvrzuje náboženství v člověku ještě i proto, že soukromá po
božnosťtvěřících a všecka veřejná bohoslužba nabývá tklivé a
srdečné dojemnosti, která bolně a mile zároveň poutá. Věřící
a nábožný křesťan bývá bolemyslně dojat, když na konci spo
lečných a veřejných pobožnosti buďto kněz aneb kdokoli jiný
vzbuzuje k památce na zemřelé. Soustrasť a důvěrné doufáni
zajisté jsou přirozenýcit srdce lidského při vzpomínce na ze
mřelé a tomuto citu se vyhovuje katolickou praxi a boho
službou, pokud má za účel, prokazovati službu a péči zemře
lým. A proto také, jakž dosvědčuje zkušenost, náležejí pobož
nosti a přímluvy za duše zemřelých k pobožnostem lidu kato
Mhckémunejmilejším.

b) Katolická víra o způsobu a prospěšnosti pomoci duším
zemřelých prokazované působí ve mravný a společenský život
velmi blahodárně, proto že mocně budí a posiluje spravedlnost,
bodorčinnosť a smířlivosť. — Křehkosti a zlobou lidskou se děje,
že jeden druhému křivdu, hmotnou nebo duchovní škodu činí
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jemu ve spravedlivých jeho snahách překáží, jej zarmucuje a
souži. Dokud. živ jest ten, jemuž bylo ubliženo, buďto nepoznává
ubližitel, že povinen jest napraviti a dosti učiniti, neb obme
škává přiležitosť k napravení. Smrt, kteráž usmreuje závist,
obměkčuje srdce a posvěcuje hnuti jeho, přivádí ubližitele k
poznání, když vyloučen z počtu živých ten, komu křivdil, komu
dny života jeho ztrpčoval. Víra křesťanská jej uči, že zákon
spravedlnosti váže i ještě k mrtvým, církev ukazuje mu slo
vem a životem svým, kterak by uraženému a křivdami zarmou
cenému ještě po smrti jeho nahraditi a zadost učiniti mohl,
vzbuzuje i napominá jej, aby nahradil a zadost učinil modlit
bami a dobrými skutky za duši zemřelého. ——A byl-li zemřelý
sám urazitel a škůdce, náuka, liturgie a praxe katolická, po
kud se týče zemřelých, mocně pobádá přirozený pud lidský
k odpuštění ze srdce. (Odpuštění toto zajisté jest přimluva
velmi mocná; odpouštějici ukracuje času pokuty anebo snad i
naplňuje podmínku, na které závisi plné vysvobození duše
z muk očistcových. Dojemný jest obyčej lidu katolického, že
u hrobu člověka dospělého někdo ze známých pronáší veřejně
prosbu ke všem přitomným, aby nebožtikovi odpustili, čim
komu byl ubližil. A jen Bohu známo býti může, kolik asl
srdci v nepřátelství a hněvu zarytých obměkčuje se každého
dne vážnými obřady a truchlivým zpěvem exsekvii, kterými
společná všech matka církev úpěnlivě volá za odpuštění a sli
tování k Bohu, jehož milosrdenství potřebuje každý v celém
životě svém, nejvice ale, když bude na soudu spravedlivém státi.

Katolické učení o památce na zemřelé a pomoci, kterou
jim činiti náleži, jakož 1 praxe církevní a lidu křesťanskéhove
skutečném pomáhání, byla od nejstarších dob a posaváde jest
mocnépovzbuzení ku dobročinnosti a šťědrotě.V kterém člověku
ještě víra žije, ten žádá sobě, aspoň když poslední hodina jeho
se blíží, aby za duši jeho konány byly modlitby a přímluvy
mnohé; a touto žádosti jsa puzen a církvi katolickou vyučen,
dělá sobě přátely ze statku svého, nežli jej opustí na vždy.
Víra v potřebnosť a prospěšnost přimluvy dušim ná onen svět
odešlým působila, že dávní křesťané v závětech svých ná svo
bodu propouštěli otroky, že se po všecky časy zakládaly ústavy
pro lidi chudé a opuštěné, že na výroční dny smrti se rozdá
vaji hojné almužny, že vůbec ve dni, kdy památka na jisté
anebo na všecky zemřelé velice živa jest, každý jemnějšího
srdce bývá, laskavěji se k ubohému skloňuje, štědřejší rukou
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almužny rozdává, jako by každý ubožec byl ta duše v očistci,
kteréž on by přede všemi jinými nejraději pomohl.

Takto jako z prachu těla lidského rodi se cnosť a šle
chetná mysl, ana cirkev Duchem božím spravovaná 1 samu
hroznou smrť obraceti zná ke cti boží a spáse lidské. Nade
hrobem smiřuje hněvy a sváry, nade hrobem probuzuje spra
vedlnosť a lásku až 1 v tom zatvrzelém srdci, které se mezi
živými obměkčiti nechtělo, nade hrobem nejdůtklivěji káže o
veliké pravdě, že jednoho jest potřebí. V obcování mezi ži
vými na zemi a odešlými na věčnost představují se velmi pů
sobné pohnutky ke spravedlnosti křesťanské, k věření a dou
fáni v Ježiše Krista, který každému člověku po všecken čas
vezdejšího života jeho za pastýře a pomocnika jest, aby mu
někdy milostivým soudcem býti a jej uvésti mohl do králov
ství, kteréž připraveno jest věrným od ustanoveni světa.

NE



Dodavky.K
Ku str. 106. sv. I. V odstavci 3. mají tři první řádky

zniti: Znesvěcený kostel navracuje se službám božím skrze
nové svěcení (novou konsekraci), poskvrněný skrze rekonciliaci.
Byl-li poskvrněný atd.

Řádek 6. a 7. po slově „konsekrován“ má se čísti: koná
rekonciliaci biskup ritem v pontifikálu předepsaným anebo může
(facult. guinguen. n. 11.) delegovati kněze.

Na konci řádku posledního jest dodati: jenom nemohl-li
by vody té obdržeti (pin casu necessitatis“), směl by užiti
obyčejné svěcené.

Ku str. 178. sv. 1. Finanční ředitelství pro Čechy ohlá
silo vyn. ze dne 7. listop. 1890 č. 63.385., že na „Zprávách,“
vydávají-li se bez kolku, napsati jest nahoře, kdež jindy kolek
bývá, účel, k němuž vydává se „Zpráva“ a jméno osoby, pro
kterou se vydává, neb osoby, která užívá této matriční listiny
za doklad ku své žádosti.

Ku str. 180. sv. I. Matriční listiny, kterých žádá na děl
nicich „Úrazová pojišťovna dělnická pro království České
v Praze“ jsou prosty kolku. (Odpověď c. k. místodržitelství
Českého ze dne 11. září 1890 č. 94.897. k dotazu bisk. konsi
stoře Královéhradecké.)



Formuláře některých žádosti a benedikci.

1. Žádosť k biskupovi o kanonické zřízení bratrstva,

Illustrissime ac Reverendissime Domine!

N. N. motus desiderio promovendi devotionem erga....
(B. Mariam Virginem, vel S....) humiliter petit a Te, Rvme
et IIlme Dne 1. ut Confraternitatem (Congregationem..... )
utriusgue sexus Christifidelium (vel juvenum, virginum..... )
sub titulo (B. Mariae Virg., vel S.. .) in ecelesia S.....
loci.... erigere ejusgue statuta hisce litteris inclusa approbare
digneris; 2.ut R. D... (parochum, capellanum) Confraternitatis
praesidem constituas cum facultatibus necessariis et opportunis,
praesertim substituendi sibl alium sacerdotem, si opus fuerit,
ad recipiendos fideles et alia praesidis munia exercenda; (et 3.
ut eandem Confraternitatem commendes [Rmo P. Generali vel|
Archiconfraternitati eiusdem nominis Romae [vel...] constitutae
pro aggregatione.)

P. S. Confraternitas illlus nominis et instituti hic et in
distantia trium milliariorum non existit; aliae autem Confrater=
nitates in hac ecclesiajam erectae sunt hae....

Ilustrissimae ac Reverendissimae Dominationis Tuae hu
millimus et obedientissimus filius

N. N. parochus (capellanus ....)

2. Žádosťk biskupovi za svolení a odporučení, aby bratrstvo
řeholní bylo zřízeno.

Illme ac Ryme Dne! — HN.N. guo efficaoius impellat
fideles sibi commissos ad colendam (B. Virginem Dolorosam,
vel...), humiliter petit a Te, Rme et Illme Dne 1. ut a Rmo
P. Generali (Servorum B. Mariae Virg. vel....) erigi concedas
Confraternitatem (Septem Dolorum B. M, V., vel...) in ecele
sla Sancti N. loci N. (ad altare....); 2. statuta ejusdem hisce
litteris inclusa approbes;3. usR. D...(parochum, capellanum...)
constituas Confraternitatis praesidem cum facultate alium sibi
sacerdotem ex rationabili causa substituendi ad recipiendos fi
deles et alia praesidum munia exercenda; 4. ut litteris testi
monialibus Rmo P. Generali praedicto ejus Confraternitatis
pletatem et christianae caritatis officia, guae exercere cupit,
pro erectione commendare digneris. (Confraternitas ilius nomi
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nis et instituti hic et in distantia trium milliariorum non existit).
Aliae Confraternitates in hac ecelesia jam erectae sunt hae:...

Nustrissimae ete.

3. Žádosť k generálu řeholnímu za zřízení bratrstva.

Reverendissime P. Generalis! — ©Auuminfraseriptus orator
N. N. rector ecelesiae parochialis (succursalis vel oratorii) Sancti
N. loci N. in dioecesi N. Confraternitatem (Septem -Dolorum
B. M. V. vel....) im praedicta ecelesia constituere desideret,
Rmo et Illmo Dno N. N. Episcopo N. statuta ejusdem Confra
ternitatis 1am proposuit atgue ab eodem approbationem atgue
commendationem pro erectione obtinuit, prout litterae hisce ad
nexae testantur.

Guare praedictus orator Paternitatem 'Tuam humiliter
rogat, ut diotam Confraternitatem in hac ecelesia S. N. (ad
altare S. N.) erigere et praesidi a Rmo HEpiscopo designato
ejusgue successoribus facultates necessarias et opportunas (bene
dicendi coronas, benedicendi et imponendi scapularia....) com
municare velis, concessa etiam venia, ut Confraternitatis pro
tempore rector ex ratlonabili causa alium sibi sacerdotem sub
stituere possit ad recipiendos fideles, benedicenda scapularia
(coronas) et alia praesidum munia exercenda.

Pro gua gratia humillimas aget gratias devotissimus in
Christo frater N. N.

4. Žádosť k arcibratrstvu za přivtělení.

Rev. Dne. — AGuum BRmusDnus N. N. Episcopus N. in
ecolesia Sancti N. loci N. hujus dioecesis N. Confraternitatem
sub invocatione N. (v. g. Immaoculati Cordis B. M. V. vel....)
canonice erexerit atgue consensum suum et commendationem
pro aggregatione ad Archiconfraternitatem istam benigne prae
stiterit, prout documenta hisce litteris adnexa testantur, infra
seriptus orator N. N. ejusdem Confraternitatis rector enixe rogat,
ut Rev. Vestra (vel venerabilis istius Archiconfraternitatis
praeses) nostram Confraternitatem Archiconfraternitati ejusdem
nominis praedictae ibi existenti aggregare velit cum communi
catlone omnium indulgentiarum et gratiarum eidem conces
sarum, facta etiam facultate, ut rectores pro tempore et illi
sacerdotes, guos iidem cum Ordinarii licentia sibi substituerint,

Skočdopole, PastorálkaII. 51
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benedicere (et imponere) possint coronas (scapularia) et alia
praesidum munia exercere.

Notamus, nostram Confraternitatem nulli alii Archiconfra
ternitati esse aggregatam (negue hic negue in distantia trium
milliariorum aliam essa Confraternitatem ejusdem nominis prae
fatae Archiconfraternitati aggregatam.)

Pro gua gratia....

5. Formula ad libitum adhibenda in receptione solemní in guam
Jibet Confraternitatem.

Auoctoritate mihl concessa ego te (vos) recipio et adseribo
Confraternitati.... tegue participem (vosgue participes) facio
omnium gratiarum, privilegiorum bonorumoauespiritualium ejus
dem Confraternitatis in nomine Patris et Filii + et Spiritus
sancti. Amen.

6. Žádosť o plnou moc ku zapisování do bratrstev.

Reverendissime Pater! — N. N. sacerdos dioecesis N.
humiliter petit facultatem aggregandi * ad Confraternitatem
SS. Rosarii et benedicendi rosaria B. M. V.

(Ad Reverendiss. Magistrum Generalem Ordinis Praedi
catorum — Romae, Piazza di Spagna 10*).

* vel ad Confraternitatem SS. Cordis Jesu.

(Ad Reverendiss. D. Canonicum Borgia, — Romae, Semi
nario Romano.)

* vel ad Archiconfraternitatem B. M. V. in coelum as
sumptae ad juvandas animas in purgatorio detentas.

(Ad Reverendiss. P. Procuratorem Generalem Congrega
tionis SSmi Redemptoris — Romae, S. Maria in Monterone).

* vel ad Archiconfraternitatem pretiosissimi Sanguinis.
(Rmo Moderatori Generali Congregationis Misslonis a pre

tioso Sanguine. Roma, Crociferi, Via Poli I.)

*) O plnomocenství, jež dává generál Dominikánů. lze žádati též u pro
vinciála téhož řádu ve Vídni I, Postgasse 4.
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7. Žádosti o kanonické zřízení křížové cesty.

a) Bude-li světiti kněz řádu sv. Františka.

Ve případě tomto piše se nejprve žádost ku představe
nému řehole (kvardiánovi) asi v tato slova:

Reverende Pater!
Infraseriptus orator N. N. rector ecelesiae parochialis (fili

alis...) Sancti N. (nebo superior, superiorissa conventus, hospi
talis.... N., nebo incola) loci vulgo N. nuncupati in dioecesi
N. humiliter petit, ut Paternitas Tua vel per se vel per alium
Patrem sibi subditum s. Viae Crucis Stationes benedicere ac
erigere velit in praediota ecelesia parochiali (filiali, in oratorio...)

Pro gua gratla....
Když byl obdržel písemnou připověď o svěcení (v té

oznamuje se 1 jméno řeholnika, který bude ku svěcení poslán),
obraci se farář (neb kdo jiný zakládá kříž. cestu) k biskupovi
S písemnnoužádosti, ku kteréž i svoji kvardiánovi podanou žá
dost i došlou zatim odpověď jeho přikládá. Žádost tato může
zniti:

Ilustrissime ac Reverendissime Domine!
Infrascriptus orator N. N. rector (atd.) humiliter petit li

centiam, gua valeant erigi s. Viae Crucis Stationes in.....
Hanc autem licentiam Dominatio Tua apponere velit documentis
transmissis, ut cum iisdem conservetur exhibenda, si in po
sterum opus fuerit.

b) Bude-li světiti kněz jiný z delegace neb obdržené fakulty.

Ve připadě tomto se podává k dřskupovi čádosť za povo
lení, a sice ve dvou stejnopisech; z těchto jeden se žadateli
navracuje spolu se svolením biskupským. Žádost odvolává se
k reskriptu, kterýmž dána žadateli fakulta ku zřizování křížové
cesty.

Žádost tato může zniti:
IlNustrissime ac Reverendissime Domine!

Infraseriptus orator N. N. humiliter petit, ut Dominatio
Vestra heic ad calcem apponere velit licentiam, gua N. N. vi
facultatis a Ministro Generali totius Ordinis Fratrum Minorum
sibi concessae s. Viae Crucis Stationes erigere valeat in (kostel
neb vůbec misto, kde zřizuje se křížová cesta).

Obdržev povolení biskupské (a pokud bylo třeba též ji
ných oprávněných) písemně, koná svěcení a přidává k ostat
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ním o této věci jednajícím spisům dosvědčení světitelovo asi
v tato slova:

Vigore specialis facultatis mihi concessae a Ministro Ge
nerali totius Ordinis Fratrum Minorum (anebo také Illustr. ac
Rev. episcopi, byla-li fakulta dána od biskupa oprávněného ke
subdelegaci)per reseriptum diei... mensis... anni... ego N.N.
Viam OÚruciscum adnexis indulgentiis lucrandis ab (vedle
toho, jakž vyzdvižena byla na místě soukromém nebo veřejném)
erexi in loco, ut supra in precibus juxta regulas a s. Indul
gentiarum Congregatione die 10. Maji 1742 praesoriptas.

In guorum fidem testimonium hoc mea manu exaravi
hac die....

c) Kněz ku františkaánskému řádu nenáležející může
obdržeti plnou moc k odpustkovému svěcení křížové cesty
buďto od apošt. stolice aneb od generála F'rantiškánů.

Žádost k generálovi mohla by zniti:
Rvme P. Generalis!

N. N. sacerdos dioecesis N. humiliter petit facultatem
erigendi Stationes Viae Crucis in ecelesiis, oratoriis publicis ete.
— Pro gua gratia etc.

Maje křížovou cestu světiti žádá za svolení biskupovo
ku zřízeni cesty křížové a přikláda k této žádosti plnomocenství
od generála obdržené, ač-li se jim byl již dříve před biskupem
nevykázal.

Formulář žádosti k biskupovi:
IHNustrissime ac Reverendissime Domine! Infraseriptus

orator N. Ň. praemisso annuli oseulo, humiliter petit, ut Do
minatio Tua helc ad calcem apponere velit licentiam, gua N.
N. vi facultatis a Ministro Generali totius Ordinis Fratrum
Minorum sibi concessae (prout documentum hic adnexum te
statur) S. Vlae Crucis Statlones erigere valeat in (hic pomiťur
locus erectioms).

Když byl dosáhl písemného svolení biskupova a jiných
v této záležitosti sůčastněných, může ku kanonickému zří
zení přikročiti.

Aby lze bylo zříditi křížovou cestu v soukromých svět
nicích a soukromých kaplich, kde neslouží se mše svatá, třeba
jest prositi za plnomocenství u papeže (sekretariatu brev anebo
u sboru odpustkového) asi takto:

Beatissime Pater! — N. N. ad pedes Sanctitatis Tuae
provolutus enixis precibus petit Indultum, guo Ss.Viae Crucis
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Statlones cum adnexis Indulgentiis erigi valeant in decenti
loco solitae suae habitationis (vel in oratorio privato).

Pro gua gratia clementissime concedenda ad sacros pedes
Sanctitatis "Tuae provolutus eosdem summa veneratione exos
cutor humillimus et obseguentissimus in Christo Jesu servus
et filius Ň.N.

Obdrženo-li povoleni, podpisuje se na něm žadatel, aby
podpis tento svědčil o jeho svolení ku zřízení cesty křižové ;
potom spolu s reskriptem podává se žádost za svolení biskupa,
kterýž pak ustanovuje některého kněze, aby křížovou cestu zřídil.

8. Žádosť o plnou moc ku svěcení krucifixů s odpustky
křížové cesty.

Reverendissime Pater! N, N. sacerdos dioecesis hu
militer petit facultatem benedicendi cruces cum indulgentiis
Vlae Crucis.

Pro gua gratia humillimas aget ete.
(Ad Reverends. Patrem Generalem Ordinis Minorum

Romae, Collegio s. Antonio, Via Merulana.)

9. Žádosť o plnou moc světiti devotionalie s odpustky papežskými.

Beatissime Pater! N. N. sacerdos dioecesis ad con
fessiones audiendas approbatus, ad Sanctitatis Tuae pedes provolutushumillimepetitfacultatembenedicendicorona© rosaria,
cruces, crucifixos, parvas statuas ac numismata, eisgue applicandi
indulgentias apostolicas, non exceptis iis, guae coronis s. Birgittae
nuncupatis adnexae sunt. Pro gua gratia eto.

(Ad sacram Congregationem Indulgentiarum Romae, Can
cellaria Apostolica.)

10. Žádosť o plnou moc ku svěcení jednotlivých škapulířů.

Reverendissime Pater! — N. N. sacerdos dioecesis N
petit humiliter facultatem benedicendi et imponendi scapulare
SS. Trinitatis.

T vel: scapulare B M. V. de Monte Carmelo.
+ vel: scapulare caeruleum B. M. V. sine labe conceptae.
(Ad Reverendiss. Vicarium Generalem Congregationis Cle

ricorum Regularium — Romae, S. Andrea della Valle.)
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+ vel: scapulare septem Dolorum B. M. V.
(Ad Reverendiss. Patrem Vicarium Generalem Ordinis

Servorum B. M. V. — Romae, S. Maria in Via).
+ vel: scapulare rubrum Passionis et sacratissimi Cordis

D. N. J. Chr. necnon et Cordis amantissimi ac compatientis
beatae Mariae Virginis immaculatae.

(Ad Reverendiss. P. Procuratorem Congregationis Mis
sionis, — Romae, Monte CČitorio.)

11. Žádosť o plnou moc ku svěcení čtyř škapulířů formou kratší,

Beatissime Pater! — N. N., sacerdos dioecesis ad
confessiones sacramentales excipiendas approbatus, ad pedes San
ctitatis Tuae provolutus humiliter petit facultatem benedicendi
et imponendi sub unica formula guatuor scapularia, scilicet
SS. Trinitatis, rubrum Passionis D. N. J. Cbr, immaoculatae
Conceptionis et septem Dolorum B. M. V., guae ex facultate
sibi a respectivis Ordinum Superioribus concessa singula se
orsim jam potest benedicere et imponere.

(Ad Sacram Congregationem Rituum — Romae, Cancel
aria Apostolica.)

12. Žádost za dispensi „a non petendo debito conjugali.“

a) Pro švakrovství přistouplé.
Hlustrissime ac Reverendissime Domine! Exponitur hu

millime Episcopali Gratiae Tuae ex parte dovoti oratoris Tullii,
guod ispse, licet matrimonio ligatus, vesana libidine aoctus,car
naliter cognovit sororem uxoris suae. (Guum autem non possit
absgue gratia dispensationis petere debitum conjugale, et si
nunguam posset petere, orirentur in uxore ejus graves suspiciones
et insuper etiam ipse in periculo incontinentiae sit constitutus:
hinc cupit ab incestuoso adulterio, de guo summe dolet, absolvi
et secum de non petendo debito dispensari. Guare Episcopali
Gratiae Tuae humillime supplicat pro clementissim) remedio
dispensationis. Rescriptum benignissime dirigatur ad me infra
seriptum devotissimum in Christo filium N.N.

b)Pro slib čistoty.
„...licet voto simplici castitatis ligatus, matrimonium in

facie Ecolesiae contraxerit, illudgue consummaverit. Guum autem
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obstante voto absgue dispensation's gratia non possit petere
debitum conjugale et nisi cum eo dispensetur, in continuo atgue
gravi periculo incontinentiae sit versaturus: hine cupit a t. d.
jako ve formuláři předešlém.

.18. Žádosť za dispensi pro manžely.

a) Jest- překážkatajna:
Exponitur atd. guod ipsa ignara (neb consoia) impedimenti,

praemissis denuntiationibus in facie Ecelesiae bona fide (měla-lt
vědomosťpřed odduvkami, vynechává se „bona fide“) contraxerit
matrimonium illudgue successive consummaverit suscepta prole
(nebo prole non suscepta, nebo susceptis prolibus, jakž ve skutku
jesť) cum viro, a cujus fratre antea fornicarie fuit cognita (byla-li
by jiná překážka, vyjádří se taktéž určitě). ©Auumautem dicta
oratrix ob impedimentum affinitatis, ex praedictis provenlens
(aneb jiná, jakč by ve skutečnosti byla), guod oceultum est, in
e0 matrimio remanere non possit absgue gratia dispensatlionis,
et si divortium inter eos fieret, gravia exinde damna et scan
dala essent oritura: hine cupit (pak kajicník vstoupil věda
o překážce, a kdykoh překážka povstala ze hříchu spáchaného,
přidává se ještě: a praermissis, de guibus summe dolet, absolví
et) secum super impedimento ad remanendum in matrimonio
dispensari.

b) Jest-li překážka zřejma:
Exponitur... devoti oratoris N. (udává se pravé jmémo ku

Jicnákovo), guod ipse ignorans (mebo sciens) impedimentum,
praemissis denuntiationibus in facie Ecelesiae bona fide (anebo
jakž sub a) podotknuto) contraxerit matrimonium illudgue con
summaverit suscepta prole (anebo dle okolnosti jako prve sub a)
naznačeno). Jam vero innotuit, e0s esse consanguineos in...
gradu (udává se určitě stupeň pokrevenství; paleli jiná jest pře
kážka, udává se rovně určitě) adeogue absgue dispensatione in
matrimonio remanere non posse; si vero separarentur, gravia
inde scandala, damnum prolis (mohou ještě jiné másledky zu
„causae dispensatioms“ vyčteny býti) orirentur GAuareatd.

14. Žádosť o dispensi snoubencům.

Exponitur (atd. jako na str. 806) guod ipsi, volenti con
tractis jam sponsalibus inire matrimonium, obstet impedimentum
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dirimens (mebo: impediens...jmenuje se překážka meb závada
slovem v církevná řeči obecně učívamým); nam (ťuťto se udává
příčina, pro kterou překážka nebo závada povstala.) Auare guum
impedimentum, in cujus notitiam modo devenit in sacro con
fessionali (nebo cujus notitiam habuit contrahens sponsalia cum
N. impedimentum nesciente — mebo sciente — ; nebo in cujus
ignorantia religui eum spe non affulgente, fore ut parocho suo
detegat) sit oceultum, contractus autem sponsalium publicus,
et nisi N. cum N. copulentur, exinde verosimiliter oritura sint
scandala (mohou se uvésti ještě jiné důvody), cupit orator ad
scandala evitanda et gůletam conscientiam (má-li překážka původ
ve hříchu, přidává se: a praemissis, de guibus summe dolet, ab
solvi et) secum dispensari. Auare a t. d.

Objevila-li se tajná překážka nebo závada krátce před od
davkami, udává se v žádosti za důvod pro dispensi: et ad nup
tias publice celebrandas diem jam determinavit, convivium in
dixit, cunetague alia paravit.

Benedictio rosariorum B. Mariae V.

ý. Adjutorium nostrum in nomine Domini.
R. ©Auifecit coelum et terram.
V. Domine, exaudi orationem meam,
R. Et clamor eto.
X. Dominus vobisenm, R. Et cum spiritu tuo.
Oremus. Omnipotens et misericors Deus, gui propter eximiam

caritatem tuam, gua dilixisti nos, Filium tuum unigenitum, Do
minum nostrum Jesum Christum, de coelis in terram descendere,
et de beatissimae Virginis Mariae Dominae nostrae utero sacra
tissimo, angelo nuntlante, carnem suscipere crucemgue ac mortem
subire, et tertia dle gloriose a mortuis resurgere voluisti, ut nos
eriperes de potestate diaboli: obsecramus immensam clemen
tlam tuam, ut [hoc signum] haec signa rosaril in honorem et
laudem ejusdem Genitricis Filii tui ab Ecclesia tua fideli
[dicatum] dicata benefdicas et sanctiffices, [eigue] eisgue
tantam infundas virtutem Spiritus sancti, ut guicumgue [hoc]
horum guodlibet secum portaverit, atgue in domo sua reverenter
tenuerit, et in [eo] eisad te, secundum hujus sanctae Societatis
instituta, divina contemplando mysteria devote oraverit, salubri
et perseveranti devotione ab indet, sitgue concors et particeps
omnium gratiarum, privilegiorum et indulgentiarum, guae eidem
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Socletatl per sanotam Sedem Apostolicam concessa fuerunt, ab
omni hoste visibili et invisibili semper et ubigue in hoc sae
culo liberetur, et in exitu suo abipsa beatissima Virgine Maria
Dei Genitrice tibi plenus bonis operibus praesentari mereatur.
Per eundem Dominum... R. Amen.

Deinde aspergantur agua benedicta.

Benedictio candelarum Societatis ss. Rosarii.

ý. Adjutorium nostrum in nomine Domini,
R. Gui fecit coelum et terram
W. Dominus vobiscum, I. Et cum spiritu tuo.
Oremus. Domine Jesu Christe, lux vera, gui illuminas

omnem hominem venientem in hunce mundum, effunde per in
tercessionem beatae Virginis Mariae Matris tuae et per guin
decim ejus rosarii mysteria benejdictionem tuam super hos
cereos et candelas, et sanctijfica eas lumine tuae gratiae; et
concede vropitlus, ut, sicut haec luminaria igne visibili accensa
nocturnas depellunt tenebras, ita corda nostra invisibili igne ac
Spiritus Tsancti splendore illustrata, omnium vitiorum caecitate
careant, ut puro mentis oculo cernere semper possimus, guae
tibi sunt placita et nostrae saluti utilia: aguatenus post hujus
saeculi caliginosa discrimina ad lucem indeficieantem pervenire
mereamur. (ul vivis et regnas, ete.

Deinde aspergantur agua benedicta.

Benedictio rosarum Societatis ss. Rosarii.

W. Adjutorium nostrum R. Aui fecit....
Y. Dominus vobiscum. R-. Et cum spiritu tuo.
Oremus. Deus, creator et conservator generis humani,

dator gratiae spiritualis et Jargitor aeternae salutis, benedictione
tua sancta benefdic has rosas, guas pro gratis tibl exsol
vendis cum devotione ac veneratione beatae sempergue virginis
Mariae ejusgue rosarii hodie tibi praesentamus et petimus bene
dici, et infundi in eis per virtutem sanotae orucis + benedioctio
nem coelestem: ut gui eas ad odoris suavitatem et repellendas
infirmitates humano usul tribuisti, talem signaculo sanctae
erucis $ benedictionem accipiant, ut guibuscumgue in infirmita
tibus appositae fuerint, seu gul 6as in domibus suis porta
verint, ab infirmitate sanentur; discedanut diaboli, contre
miscant et fugiant pavidi cum suis ministris de habitationibus
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illis, nec amplius tibi servientes inguietare praesumant. Per
Christ. Domin. ete. Amen.

Deinde aspergantur agua benediocta.

Benedictio puerorum et puellarum in Festis piae unionís
a s. Infantia nuncupatae.

(Ku str. 380. sv. I.)

ý. Adjutorium.... R. ui fecit....
V. Dominus vobiscum, R. Et cum spiritu tuo.
Oremus. Guaesumus, omniprotens Deus, pueris istis, pro

guibus tuam deprecamur clementiam, benej.dicere dignare,
et per virtutem sancti Spiritus corda eorum corrobora, vitam
sanctifica, castimoniam promove, sensus eorum bonis operibus
unice intentos custodi; prospera tribue, pacem concede, salutem
confer, caritatem largire, et ab omnibus diabolicis atoue hu
manis insidiis tua protectlone et virtute semper defende, ut,
te miserante, paradisi reguiem tandem feliciter asseguantur.
Per Dominum nostrum etc.

Oremus. Domine Jesu Christe, gui parvulos tibi oblatos
et ad te venientes complectebaris (hic ponat manus super capita
puerorum) manusgue super illos imponens eis benedicebas,
dicens: Šinite parvulos venire ad me, et nolite prohibere eos,
tallum est enim regnum ocoelorum et angeli eorum semper
vident faciem Patris mei: respice, guaesumus, ad puerorum et
puellarum praesentium devotlonem; et benedictio tua copiosa
super illos descendat, ut in tua gratia et caritate proficiant, te
sapiant, te diligaut, te timeant, mandata tua custodiant, et ad
exoptatum finem perveniant, per te, Salvator mundi, gui cum
Patre et Špiritu sancto vivis et regnas Deus in saecula sae
culorum. —R. Amer.

Benedictio Dei omnipotentis, Paftris, et Filif, et Spiritus T
sancti descendat super vos, custodiat atgue dirigat vos, et ma
neat semper vobiscum. Amen.

Deinde aspergantur agua benedicta.

Formula brevior benedicendi et imponendi scapulare B. M. V.
de monte Carmelo

ab omnibus adhibenda sacerdotibus facultatem habentibus ad
seribendi Christifideles Confraternitati ejusdem Scapularis.

Ostende nobis Dne misericordiam tuam. Et salutare
tuum da nobis.
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Dne exaudi.... Dominus vobiscum.
Oremus. Domine Jesu Christe, humani generis Salvator,

hunc habitum, guem propter tuum tuaegue Genitricis Virginis
Mariae de Monte Carmelo amorem servus tuus devote est de
laturus, dextera tua sanctifica, ut eadem (Genitrice tua inter
cedente, ab hoste maligno defensus in tua gratia usgue ad
mortem perseveret. (Aul vivis.

Deinde aspergat agua benedicta habitum et postea ipsum
imponat dicens: Aceipe hune habitum benedictum precans
Sanctissimam Virginem, ut ejus meritis illum perferas sine ma
cula, et te ab omni adversitate defendat atgue ad vitam per
ducat aeternam. Amen.

Deinde dicat: Ego ex potestate mihi concessa recipio te ad
participationem omnium bonorum spiritualium, guae cooperante
misericordia Jesu Christi a Religiosis de Monte Carmelo per
aguntur. In nomine Patris et Fili et Spiritus Sancti. Amen.

Benefdicat te Conditor coeli et terrae Deus omnipo
tens, gul te cooptare dignatus est in confraternitatem B. Ma
riae V. de Monte Carmelo, guam exoramus, ut in hora obitus
tul conterat caput serpentis antigui, atgue palmam et coronam
sempiternae haereditatis tandem conseguaris. Per Christum D.
N. Amen.

Aspergat agua benedicta.
(Decretum SS. Rituum Congr. de die 24. Julii 1888,

a Cardinali Praefecto subsignatum.)

Formula benedicendi ef imponendi guatuor scapularia, ss. Trini
tatis, Passionis D.N. J. Ch., Immaculatae Conceptionis et Septem

Dolorum B. M. V.

Adjutorium nostrum in nomine Domini,
Aui fecit coelum et terram,
Domine, exaudi ete. Et clamor meus.
Dominus vobisceum, Et cum spiritu tuo.
Oremus. Domine Jesu Christe, omnium caput Fidelium

et humani generis Salvator, gui tegmen nostrae mortalitatis
induere dignatus es: obsecramus immensam largitatis tuae
abundantiam, ut indumenta haec in obseguium SS. Trinitatis
instituta, nec non in honorem et memoriam dolorosissimae
Passionis tuae, in honorem beatissimae V. Matris tuae sine labe
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conceptae, doloresgue tuos ac vices peramanter dolentis ita bene
+dicere et sanctifficare digneris, ut gui (vel guae) ea as
sumpserint, eadem Genitrice tua intercedente, te guogue Salu
tare nostrum, corpore et anima induere mereantur. (ui vivis
et regnas in saecula saeculorum. R. Amen.

(Šacerdos aspergat agua benedicta.)

Modus induendi.

Sacerdos omnibus scapularia singillatim imponat, ac de
inde formulam proferat supra omnes simul“).

1. Accipite habitum Ordinis SS. Trinitatis in fidei, spel,
et charitatis augmentum, ut induatis novum hominem, gul Se
cundum Deum creatus est in justitia et sanctitate.

2. Aceipite scapulare Passtonis Domini Jesu Christi, ut
veterem hominem exuti novumaue induti, ipsum digne per
feratis, et ad vitam perveniatis sempiternam.

3. Aoccipite scapulare devotorum B. M. V. sine labe con
ceptae, ut ejus Intercessione ab omni inguinamento mundati,
ad vitam perveniatis aeternam.

4. Aocoipite habitum Servorum B. M. V. septem Dolores
ejus devote recolentium, ut dolores ipsos assidue recogitantes,
Passionem D. N. J. Ch. in corde et corpore vestro impressam
jugiter teneatis.

Ego ex facultate apostolica mihi delegata, reciplo vos in
participattonem bonorum spiritualium et indulgentiarum, guibus
praediot1 Ordines seu Congregationes pollent. In nomine +
Patris, et Filil +, et Spiritus + Sancti. Amen.

Salvos fac servos tuos,
Deus meus, sperantes in te.
Mitte eis auxilium de Sanoto,
Et de Sion tuere eos.
Esto eis, Domine, turris fortitudinis,
A facie inimici.
Nil proficiat inimicus in eis,
Et Úlius iniguitatis non apponat nocere eis.

*) Dle vyhlášky S. Indo. C 18. dubna 1891 může se formule tato
říkati buďto nežli se škapulíře jednotlivým odevzdávati počnou anebo až po
odevzdání.
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Domine, exaudi ete.
Dominus vobiscum.
Oremus. Adesto, Domine, supplicationibus nostris, et guibus

in tuo nomine sacros habitus imposuimus, ita benefdicere dig
neris, ut tuae gratiae cooperantes, vitam consegui mereantur
aeternam. Per Christum, etc.

Benediotio Dei omnipotentis + Patris, et + Filii, et Spi
ritus Sancti + descendat super vos et maneat semper. Amen.

(Formula recitetur numero singulari, si uni tantum per
sonae sint scapularia imponenda.)

Poznámka. Formuláře rozličných benedikcí odpustkových nalézají se
v knize Beringerově častěji v tomto spisu dotčené. Ostatně tomu knězi, kte
rému se povolují určitá plnomocenství ku svěcení odpustkovému, zasýlá se
spolu s listinou zmocňovací též formulář, jehož ku svěcení užívati jest."



Rejstřík věcný.
* označená čísla ukazují ke svazku IL.

A.

Abluce na křtu 339; po křtu
300; rozlila-li se nejsv. krev
*26; upadla-li hostie “126; po
uděleném posl. pomazání *678.

Abortus, abortivi foetus; křest
340,procuratio abortus, reservát
*2505.

Absolutio; ab haeresi et adnexa
excommun. při konvertitech
308; attentata complicis in
peccato turpi *240, *248; ad
cautelam *339; generální čle
nům 3. řádu ve zpovědnici
*344; nemocným *678; při ex
sekviich a po mších zádušních
*758, *789.

Abusus. Viz Obyčej liturgický.
Accessus, připrava ke mši *17.
A cumcťis, mešní orace *65.
Accusatio falsa (calumniosa) de

sollicitattone *246 *403; oby
čejný zpovědník ani v čas ju
bilea nemůže rozřešiti *465.

Admimistrator fary klášterské,

68) vázán k direktáři diecése
Advent 278; zvláštní pobožnosti

adventní 243, *192.

Affektv duchovni přednášce 477;
kterak jej buditi 480; přimý a
nepřímý 481, 486; tlumiti
škodný 494, *655, *733; affekt
v kázaní náučném 513; sesi
lení v závěru 517. jak před
nášeti 539.

Affinitas superveniens *372; dl
spense *343.

Agapy *093.
Aggregace k arcibratrstvu 296.
Agnus Dei ve mši *l06; agnusy

papežské *219.
Akce řečnická 532; 540.
Akcent grammatický 530; řeč

nický 539.
Alba 124; látka 124; benedikce

128.
Allegorie 443; allegorický smysl

v bibli 434.
Alleluja ve mši; menší *J2; ve

liké *93.
Almučna; kajici skutek *336; pod

minka k odpustkůmjubilejním
*473; povinnost přirozená i
positivní *590, *592 ; křesťan
ský způsob a konečný účel
almužny *599.

Altare fixum *46, portatile *4í ;
privilegiatum *51, *54; v den



Dušiček *766. Dáno ředitelům
jednoty sv. Dětství 381.

Ambo 98; 546.
Amectus 123; látka 126; bene

dikce 128.
Amphfikace řečnická 489.
Analyse v řečnictví 459.
Analogie 432, 453; důkazy z a

nalogie 469.
Andělé; votivná mše ke cti an.

*69; mše „andělská“ po re
kviich a děckém pohřbu *703.

Anniversarium ; dedicationis eccl.
104; defunctorum *765

Antecedens et conseguens 431.
Antficipace breviáře *153 ; mše zá

dušní na 3., 7., 30. a výroční
den *764, *765

Antipendium *50; ke mši zádušní
na oltáři s tabernakulem *708.

Antiphonarium 63.
Apologetickévyvrácení 475; apol.

směr v duchovních přednáš
kách 498; v kázanich o man
želství *508.

Aposiopesis, figura řečnicka 492.
Apostasia, reservat *246 *254.
Apostrofa, figura řečnická 493.
Apošťoláťt modlitby *191.
Apphkace mešní *31 ; určitá skrze

faráře *34 ; mše konventní *30 ;
povinnosť biskupa *30; bene
fojata *37; mší uložených neo
mystům *78; mši na den Du
šiček *70606.

Approbace k úřadu zpovědnické
mu *238 ; ostatně viz Právomoc.

Apsis chrámová 91; 96.
Arcibratrstvo ; aggregace k němu256;arcibr.nejsv| svátosti

*189; věčné úcty *190; naši
Pani nejsv. srdce *191; nepo
skvr. srdce P. Marie *200.

Archiv farní 184.
Argumentum ad hominem 472;

474; ex absurdo 474.
Ascetickévědomosti; potřebny ka

zateli 402, 528; zpovědnikovi
*264, *415.
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Asperges (aspersio populi) 310.
Assistentia passiva *531.
Asyndeton 493.
Autorita božská; důkaz v před

náškách duch.464; lidská jako
doklad471; společenská vůbec
*442; státní *491; v rodině
muž *538.

B.

Bába porodní; jeji povinnosti
a vlastnosti 343; nekřtěná
nebo nekatolička při výkonu
křestním 346. |

Baldachim (nebesa) 122; o pro
cesí s částečkou sv. kříže *2 J9.

Baplisterium 92.
Barvy liturgické 12T; ke mši

votivné *7(; ke sv. přijimání
*125; k procesím prosebným
*[59; k procesím na poděko
váni *162; k výstavě vel. svá
tosti *169; k odpoledním služ
bám božím *1V%.

Basilika 88; basilikový sloh 91.
Bdělosť pastýřská 211.
Benedicamus Domino *(5, *109.
Benedictio apostolica *226; in

articulo mortis *678;benedictio
nuptiarum *5260;mulieris post
partum *547.

Beneficiať;povinen k určité appli
kaci *34,*3%; k hodinkám *151.

Beneficcum curatum a simplex
33.

Bezvěrý (bezkonfesijní) otec —
matka — kdy může děti svě
přihlásiti k bezvěří 359 ; chce-li
se navrátiti do cirkve 315;
náboženství ditek, prohlásil-li
se za bezvěrého 376, pohřeb
*779.

Binatio *56.
Birret 121; *přibenedikcich *225.
Biřmování 383; ritus 384; kmo

tři 385; příprava 388; povin
nosti duch. správce stran biř
mování 390.
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Biskup; jemu poručena péče o
výchovu kněžstva 23; posta
vení jeho v hierarchu 29,
152, 322; učitelský úřad jeho
54; úřadní moc u věcech li
turgie 69; paramenta biskup
ská 121; povinnost visitace
322; bditi nad fundacemi pro
chudé *594, za zemřelé *799.

Bibi; křest dospělých 335; biř
mování 389; poslední poma
zání *674.

Blbosť vrozená *729; následek
duševní choroby *(32.

Bohatí a chudí; poměr vzájem
ný dle názoru křesťanského
*590, *592.

Bohoslovná studia; čásťpřípravy
ku kněžství 23; potřeba usta
vičného pokračování vůbec
37, 43; vzhledem ku kazatel
ství 401; k úřadu zpovědni
ckému *262; k důležitostem
sociálním *496, *609; k péčio
nemocné *643, *649.

Bohoslužba viz Kult.
Branci; výtahy z matrik 177,

178.
Bratrstva ; pojem, užitečnost 249 ;

kanonické zřízení253; stanovy
204 ; odpustky bratrstvům 255 ;
ředitel a vnější správa 260;
zápis členů 262; duchovní
správa bratrstev 265; obslu
hovatelé nemocných z bratr
stev *205, *660. Bratrstvo ne
poskvr. početi 380. —Viztaké:
Arcibratrstva. Jednoty. Spolky.

Breviář *148. Viz Hodinky cír
kevná.

Bursa na korporál 122;
mocným *680.

Byzantský sloh 93.

k ne

C.

Caeremoniale 66.
Calendarium (coomputus) 63.
Carbonarů *249,

Cehbáť kněžský 41.
Censura knih 56; cirkevní cen

sury (pokuty) nevyhražené
*341 ; vyhražené papeži *245—
201; forma rozřešovaci *341,
*342; rozřešení v nebezpečen
ství smrti *297, *668; krom
nebezpečenství *258, *261. Viz
ještě: Rozřešení.

Cibortum 113; knemocným *681;
očišťování při obnově hostil
*[16; pláštik na cib. 122.

Cingulum 124.
Cirkevní rok 2T3—298; poměr

k duch. správě 298; význam
jeho za podklad ku přednáš
kam souvislým 421; k po
učovani ve zpovědi *280.

Cirkevní duch kněze 39; lidu vě
řiciho 159.

Citv duch. přednášce. Viz Affekt.
Civilní mančelství *506; křestní

a úmrtní list děti z manžel
ství civilního 175; zápis jich
do křestní matriky 355; civ.
manžel na smrtelném loži *721,
*782; pohřeb civ. manželů
*T74, 482.

Cizima; odcházení osadníků do
c. — původ mnohého zla 220.

Cizinci na osadě 221; cizincine
známi stran absoluce v nebez
pečenství smrti *709, *721.

Cizí; mše v kostele cizim *83;
cizl řeč při penitentovi *282
*287; ocizl zpovědník leckdy
pozván buď *279; cizimiřečmi
mluviti — známka posedlosti
*223.

Cizoložný ve zpovědi *368.
Clerus ecclesiae adscriptus 89.
Climax, anticlimax 445.
Collecta: sbírky v davné cirkvi

*598 ; modlitba ve mši *65, *90 ;
imperata *60 ; pro imperatore
ac rege *0%.Viz: Oratio.

Commemoratio; viz Oratio; com
memorationes speciales, com
munes *65.



Commendatio animae *694.
Communicantes ve mši *101.
Communicatio in sacris 217, *557,

*563.
Commumcatio, figura řečnická

446.
Commumio ve mši *108.
Compensatio occulta *398.
Completorium *149.
Complex; in peccato turpi *240 ;

zapovězeno tázati se po něm
ve zpovědi *299.

Concessio, figura 446.
Confiteor ve mši *80; před při

jimáním ve chrámě *125; ne
mocných *670 ; před posl. po
mazáním *684; při apoštolském
požehnání *686.

Conopaeum *113.
Convalidatio matrimonů *380.
Corona Aurea, členové mají pri

vilegium altaris *54.
Corporale 124; čištění 131.
Correctio, figura 493.
Čredo *94; ve mších votivních

*(5Dv kostele cizím *84.
Cultus latriae, duliae, hyperdu

liae 59: liturgický asoukromý
09; totéž co náboženské vy
znání 60.

Custodia, nádobka na velkou ho
stii 113, *113.

Cvičení duchovní pro kněžstvo
42; pro laiky 248; křesťanské
cvičení — způsob vyučování
pastýřského 528.

Cyklické přednášky 420.
Cykly roku církevního 274.

v
C.

Čaloumy na ozdobu chrámů 123.
Cas posvátný 298; k cirk. ho

dinkám *153; farnich služeb
„božích 309; oddavek *524.

Casopisy a knihy špatné; půso
biti proti nim 218; dobré roz
šiřovati 240 ; čtenáři takových
ve zpovědnici *987.
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Celeď ve zpovědi *371; poměr
„mezi hospodáři a čeledi *544.

Cistota, kněze 41; jeji nebezpe
čenství při mládeži 223, *303;
při snoubencich *513; otázky
ve zpovědi stran čistoty *307;
povzbuzování mladých peni
tentů k ostříhání č. *362; po
učování těch, kdo ji porušili
*3604; slib čistoty *365, *399;
dispense od učiněného *344 ; č.
manželská *537; (Čistota ve
chrámě 110 ; kostelního prádla,

„ posv. nádob 190.
Ctvrtek zelený 287; mše toho

dne 288, *54; sv. přijímání
287.

Ctyřicetihodinná pobožnosť *170.

D.

Dalmatka 119; forma 126; be
nedikce 128.

Debitum conjugale; kdy pozbývá
se práva petendi *368, *372.

Déďici nepominutelní a ze za
kona *654.

Dějiny církevní, studium pro
splvá věděpastorální 11; praxi
47;zdroj látky v kázanich 437;
Biblické v kázaních 434, 435,
454; Občanské v kázanich 437,
499.

Deklamace kazatelská 532, 536.
Dekret služebnikům chrámovým

149.
Delegace,ku svěcení chrámu 102;

k rekonciliaci 106; ku svěcení
posv. nádob 113; zvonu 110;
paramentů 128; kbenedikcim
biskupovi náležejicím vůbec
*220; ke kopulaci *530; ku
svěcení hřbitova *744.

Delirium unemocných *707;roz
řešení v tom stavu *703; sv.
přijímání a posledni pomazání
*709.

Dělníci, kočovní 220; otázka děl
52
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nická *603; vliv továren na
dělníky 219, *606.

Denník 165, 183.
Denuntiatho falsa de sollicitatione

*946, *403, *465. Viz: Výzrada.
Dětství Ježíšova jednota 380;

privilegia ředitele 381.
Devitnik 283.
Diakon, křest 335; podávání

vel. svátosti *122; žehnání *221.
Diakonikon 91.
Didaktika pastorální 400.
Dies libera a impedita ke mšim

votivným *71; ke mším zá
dušním *762—7067; ku přelo
žení anniversaria *100.

Dies umicae oratiomis *60
Dilemma 463
Diptycha 63.
Directortum 68; úprava o slav

nosti a v oktávu patrocinia
*80—83; ke mši v cizich ko
stelich *83.

Dispense, ke služebným prácem
35, 302; kněžim slabozrakým
a slepým od předepsané mše
denni *14; od breviáře *151; od
applikace na zrušené svatky
*30; od překážek a závad
manželům ve zpovědi *378 ; u
dělování manželům ve zpovědi
*337, *343, *378; dispense od
slibu *399, *465; ke smiše
nému manželství *560; k man
želství na smrtelném loži *722.

Disposice kněze ke mši *15; ku
přijímání vel. svátosti *l27;
k častému přijímání *133; u
kajicnika "310 ; kdy tu pochyb
na*313; mimořádné známky
disposice *314; kterak ji vzbu
zovatl a zvyšovati *319—324,
*350; kterak jednati s penitentem© pochybnédisposice
*346 ; k dosažení užitku ze svá
tostin *229 ; k poslednímu po
mazání *0(3.

Disposice řečí duchovní. Viz. Po
řádání.

Distincho 450.
Díťky, v tovarnách 220; křest

dětí z rodičů nekatol. 333 ;
zápis manželských 352, ne
manželských 355 ; náboženské
vyznání 357, 358, 304: zápis
narozených ov cizině 3900,
legitimace nemanželských 361;zpověďditek© *354;svaté
přijimání *137; povinnosti k
rodičům *451, *542: výchova
*540, *975; pěče o zanedbané
a opuštěné *615—0616; nemoc
ných zaopatření *702 ; řád při
pohřbu *760; pohřeb nekřtě
ných *(78; zápis mrtvě naro
zených *((4; pohřeb nekato
lických *771.

Dokonalí; jich spravování skrze
zpovědnika *418.

Doloha mravná v duch. před
nášce 415; 512; 525.

Dominika, rozdilná pojmenování
217.

Domluva,pravidla opatrnosti 225;
z kazatelny 424.

Dostiučinění ve svátosti pokání
*324; povinnosti zpovědnika
*326; za urážky na cti a t.d.
Viz: Restituce.

Duchovní správa 8; prostředkové
k ní 49; s ohledem na poměry
sociální *495; v péči o chudé
*589, opuštěné *615, nemocné
*636.

Duchovní správce. Viz: Farář.
Důkaz v řeči duchovni 418, 460;

bezprostřední 461, 463; pro
středečné (dialektické) 461,
465; vedlejší n. doklady 461,
471; provedení důkazu 402;
umistění jeho v rozvoji 512.

Dušiček památka; všecky oltáře
privilegovány *59, *700; mše
toho dne při pohřbu *706;
význam toho dne *792.

Důvěra lidu ke knězi 190.
Důvodění (argumentatio) 402.



E.

Ekonomsmus liberální *604.
Hlevatio ve mši *102; minor *105.
Hlypsis hg. 492.
Embryo, křest 340.
Embolismus po Pater noster *105,
Emphasis 539
Emergumem *221.
Bipicherema 463.
Epiklesis *9T.
Epimone 494.
Epistolare a evangeliarium 04.
Epištťola ve mši *92.
Ex abrupto, exordium 503; ká

zani bez přípravy 539.
Bxamen sponsorum. Viz Snou

bemci,
Exkommumkace, vyhražené pa

peži *246—251, *258; bisku
povi *259; nikomu *341; zba
vuje círk. pohřbu *779. Ostatně
viz Censura, Absolutio, Roz
řešení.

Exsekvie *T54. Viz Pohřeb cár
kevná.

Exercicie. Viz Cvičení duchovní.
Exhorta 518.
Exordum 501;

nuans 5083.
Exorcismus *221; na křtu 348;

při benedikcich *222; nad po
sedlými *223.

Expohtio 444.
Exsekrace kostela 104; kalicha

112; oltáře *48.
Exsecratio, igura 493.
Eucharistie, střed a prostředek

všeho s Bohem obcování *4;
význam pro duch. správu *6;
jako oběť *8; svátost *110.
Viz Mše, Přijímání, Svátosť
oltářní.

Evangelium ve mši *99.

mulcens, insi

F.

Fabriky, vliv na dělnictvo 219,
*606.
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Farář, duchovni správce, jest
správce chrámu 89, 158; jeho
péče o mista posvátná 110;
o kostelní nádoby a paramenty
129; poměr a povinnosti ke
služebnictvu chrámovému 147;
úřad a právomoc, obecné po
vinnosti a práva 155; pomoc
nici jeho 156; povinnost sidliti
na osadě 157; poměrk osad
nikům 158, 197; přikladný jeho
život 186—196; bdělosť 211;
péče o křest ditek 332, 344;povinnostistran© biřmování
390; hlásání slova božího 399;
obětovati za osadníky *94;
povinnosti stran vel. svátosti*[10:posluhovati© pokáním
*977; ku kterým svěcením 0
právněn *220; činnosť v péči
o chudé *598; o sirotky a na
lezence *615; povinen navště
vovati nemocné *039; pečovati
o svěcení neděle 303. (Viz
knihy a písemnosti farské;
bratrstva; náuku o manželství
a rodině str. *508.—5063.)

Farní (osadní) mše *34; požeh
náni vel. svátosti po mši £.
*187; zabraňuje mši votivnou
*74 a zádušní *704; na zrušené
svátky lze ji odložiti pro mši
zádušní a za snoubence *305.

Farná práva vůbec 156; stran
hřbitova *747; pohřbu *(70.
Viz Farář.

Farni úřad, právomoc 155; jest
úřad veřejný 161; pisemné
styky s úřady veřejnými 108.

Fondy veřejné, úřadní zprávy
farní otěch, kdo znich platy
berou 182, 183.

Forma, křtu prostá a podmíněná
339—343; forma (soustava)
řečiduchovni 50J; konsekrace
*95; rozřešovaci prostá "339 ;
podmíněná *340; z círk. censur
*339, *341 a *342; k udělování
dispensí ve zpovědnici *343;



820

posl. pomazání *076; generální
absoluce nemocným *679: čle
nům 3. řádu ve zpovědi *344.

Formuláře hturgické 75.
Formy liturgické 58.
Frontale (antipendium) *50.
Fumdační mše *37; odevzdání

jich kněžím jiným *43;redukce
*43; fundační mše zádušní *765;
indulty stran těchto v Čechách
*707.

G.

Generální zpověď *404; komu
prospěšna *406; potřebna *407;
připrava k ni *408 ; zkrácená
*413; nemocných *414, *0666.

Gestus v duchovní přednášce 540.
Gloria ve mši *89; ve mších vo

tivných *75.
Gothický sloh 94.
Graduale *92.
Gratiarum acíio po mši *18;

missa votiva pro grat. actione
*69, *75.

H.

Haeresis, reservat *247,*254. Viz
Kaciřství, Nekatohai.

Hallucinace *(28.
Hamc igitur *101.
Hierarchie 28. Viz Kněžstvo.
Hlava, odkrývání, přikrýváni,

sklánění v liturgu 85; nelze-li
hlavy politi o křtu 341.

Hluchoněmí, sv. přijimání *127;
zpověď *282, *938.

Hluší ve zpovědi *338; a v těžké
nemoci *(11.

Hmotnosť (materia) svátosti a
svátostin vůbec 87. -— Bliže
o ni pod: Oděť a jmény jed
notlivých svátosti.

Hněvy 222; smiřování rozhně
vaných 292; manželů rozva
děných *555; poučení a pokání

ve zpovědi *447; hněvivý na.
smrtelném loži *725.

Hodinky cirkevná *140; poměr
k oběti mešní *148; povinnost
kleru *150; čas recitace sou
kromé *153; dispense *151;
ritus *154; hodinky za ze
mřelé: o pohřbu *758; po celý
rok *791; v den Dušiček *793.

Homiletika 400.
Homiharium 540.
Homihe 524; vyšší (souborná)

508; dějiny homilie 546.
Horlivosť pastýřská 198; ve zpo

vědnici *277; v péči o ne
mocné *641.

Hospitál *613.
Hospodáři ve zpovědi *371; po

měr a povinnosti k čeledi *543;
stran rodinné kázně a společné
pobožnosti domácí *551.

Hostie *21; konsekrování pro
ciborium *114; pro monstranci
*117; jak naložiti s nepožitel
nými *117, *671.

Hrob *749; hrob boži *172.
Hrobař, dosazování a podřize

nosť 147, *748.
Hrobky rodinné *T50.
Hromice 282.
Hromička 137; při umirajicích

*695.
Hromem raněný, kterak mu při

spěti *051.
Hřbitov *T42; svěcení *744; o

becný n. kommunální *745;
svěcený podléhá jurisdikci fa
rářově *747; hřbitov opuštěný
*/51; jak pokračovati při za
kládání neb rozšiřování far
niho hřbitova *746; polluce
hřbitova 105; pohřeb na po
skvrněném *779; rekonciliace
*744,

Hřích, ve zjevném h. umirajicí
*710.

Hříšník veřejný: odepření svá
tosti vůbec 145; biřmování
389: svátosti oltářní *128: ab



soluce před smrti *708-710,*719;posledního© pomazání
*675, *719; cirkevního pohřbu
*781; přiležitostný *301, *385,
*720; navyklý a zpětlý *302,
*389; nekajicného disponování
*321; snaha kněze v čas ne
moci těžké *712—719.

Hudba v kostelích 81.
Humerale 123, 126, 128.
Hymny cirkevná0.
Hyperbola 444.
Hypnotismus 216.
Hypochondrie *T29.
Hypoťhesis 493.
Hypotyposis 450, 492.
Hysterické osoby *1T3%.

Ch.

Chléb obětní *21; žehnání chleba
*228.

Chor ve starobylých kostelich
91; zpěváků a hudebníků 99;
choru ředitel a chorová služba
147.

Chorobince *614.
Choroby duševní *(26; příčiny a

druhy *727; zacházení s cho
rými *792.

Chrám 87; patron a titul chrá
mu 88; rozdilná pojmenování;
chrámy farni 88; mateřský a
filiální 89; konsekrace a bene
dikce 102; výroční toho pa
mátka 104; znesvěcení a poskvrněníi105;| rekonciliace
106; čistota ve chrámě 110;
opravy 111; kázeň a řád za
služeb božích 908; slavnosť
titulu neb patrona *78; mše
v cizím *83; návštěva k zí
skání odpustků *473; pocho
vání ve chrámě *790.

Chudí, mše zádušní o pohřbu
*763; péče o ně: starobylá
církevní *589; státní *595;
péče duch. správce *598.

Chudoba, náleží ku společenské
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organisaci *589; přičiny, pro
které se rozmáhá *591, *596.

Chudobince *614.
Chůze liturga k oltáři *02.
Chvalořeči o svatých 405, 522.
Chyby učiněné ve zpovědi na

praviti *352.

L. J.

Idee utkvělé (fixni) *732.
Idioti *129.
Improvisace duch. přednášky 5383.
Imcensace. Viz Okuřovámí.
Imclinato capitis a corporis 85.
Index, congregatio indicis 56;

matrik. 169.
Imdividualisatio 430, 459.
Inductio, forma důkazu 40%.
Infra actionem *101.
Insigma pontificaha *61.
Instructio sponsorum *519.

Intentio liturga vůbec 143; ke
mši *17,*30; intentio ve smy
slu applikace mešní *31; při
konsekrování hostil *115.

Interdikty vyhražené *252; roz
řešení z nich *342.

Introit mešní *88.
Invaldi, jich kvitance farář

podpisuje 181.
Inventář kostelní 111; věcí na

choru kostelním 150; knih
farských 165.

Irome 444.
Irregularitas, upadá v ni apo

stata *247;dispense od ní *343;
plnomocenství k dispensi v
čas jubilea *4066.

Isotome 530.
Ita missa est *109; ve mších vo

tivných *706.
Jasnosťu vyučování pastýřském

417; slohu kazatelského 439 ;
v důvodění 462.

Jazyk liturgický 73; správný
v duch. přednáškách 402.

Jednací protokol 183.
Jednota v kněžstvu 30; Dětství
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Ježišova 380; jednoty na pod
poru misil 379. Jednota dítek
marianských *205. Viz Bra
tystva, Spolky.

Jednotnosťpředlohy v kázaní 407.
Jejunium naturale. Viz Lačnosť.
Jinoch, naučení ve zpovědi *451.
Jména křestní 347; biřmovaci 393.
Jeptišky. Viz Reholmce.
Ježíš, litanie o jménu J. *178;

jméno J. ve svátostinách "215;
vzývání od nemocných *091;
při generální absoluci nemoc
ných *679. Viz také Kristus.

Jinověrci, obcováni s nimi 217;
jich uvádění do cirkve 300.

Jurisdikce. Viz Právomoc.
Jubileum církevní *463; plnomo

censtvi zpovědníků *465; man
želské *590.

K.

Kacíři formální, jich rořešenií
368, *243.

Kaddlo 138; Kaditelma 114.
Kajicí skutkové *324; zásady o

jich ukládání *327; proměna
uložených *331; dětem *358 ;
při generální zpovědi *412;
nemocným *068.

Kajicnik, kterak má se zpovi
dati *281; posouzení jeho od
zpovědnika *309; kdy pode
zřelá jest disposice jeho *313;
poučování disponovaných *315;
skrovně disponovaných *318;
nedisponovaných *321; ro
vinen dostiučiniti, uložené
pokání vykonati *320; schop
ný a hodný, neschopný a
nehodný *338; se závazkemnáhrady*393;| slibu
*398; výzrady *400; nově
obracení *416; osoby nábožné
*418; zdánlivě nábožní *420;
úzkostní *432; stálým poku
šením znepokojovaní *437;
milostmi neobyčejnými obda

ření *440. Viz Hříšník Litosť.
Disposice.

Kalich 112.
Kánon mešní, malý *95,

velký *100.
Kaplan, kooperator 151; poměr

ku faráři 191.

*99;

„Kaple 106; služby boži v nich
nebuďte na újmu farnim 107,
310, 315; mše v soukromých
108.

Kárání viz Pokáráni.
Kasula 119; forma 125; bene

dikce 128.
Katechismus, vwritu křestním

347; kniha za plán ku ká
zanim cyklickým 421.

Katechumen 91; mše katechu
menů *85; pohřeb *718.

Kathedrálmí chrám 88; školy
dávné při 24; chování vel.
svátosti v *118.

Kázamí, náučné či katechetické
396, 510; paraenetické 397,
510; předmět 404; dogmatické
405 ; mravoučné 398, 405, 408;
liturgické 405, 419; biblické
405, 435, 510; historické 400,
437, 458; úkol a předloha 400 ;
přiležitostné 405, 414, 518;
zajímavosť jeho 426; methoda
ve stránce poučné 448; ve
stránce paraenetické 476; ká
zaní polemické 473; potěšo
vaci 496; rozdilnostťdle formy
501; pořádání 500; panegy
rické kázání 520; vypraco
vání 533; přednášení 530—
543.

Kazatel, způsobilost vědecká 1
mravní 401.

Kazatelma 98; chod na kazatel
nu 543.

Kazatelství, dějiny 546.
Kázeň církevní 152; při službách.

božích 308; kajicná starověká,
*320; křesť. v rodinách *020.

Klášter viz Kongregace. nehole.
klečení v liturgii 80.



Kmotři na křtu 335; na biřmo
vání 385.

Kněžství, kněžský úřad, ustano
veni a účel 20; povolání ku
21; připrava 23; přirozená
způsobilost 23, 37; nadpřiro
zena způsobilost 26.

Kněžstvo, kněz. Orgán Kristův
a cirkve 20, vnější řád a vnitř
ni jednota v kněžstvu 28;
svatost kněze 98; vědecké
vzděláni 43; přikladný život
186; poměr k liturgii 140; po
vinnosti stran kultu 142; svor
nosť kněží na osadě 191; při
jimání způsobem laiků *z9,
28( ; nadpřirozená a přirozená
způsohilosť ke mši *12; one
mocni-li za mše *28; vlaticum
knězi nemocnému *670; po
sledni pomazání *677; pohřeb
*749, 7752, *756, *T58; mše
za zemřelého *(02, *769.

Knihovny farní 242, 304.
Rmhy obsahu náboženského, ne

vydávati bez approbace bisk.
D6; bohoslužebné 63, 66 ;farské
163, 1605; knihý špatné 218;
dobré 240; o změnách víry
35. Viz Matriky.

Kobka při chrámu 9, 97.
Kohouť na věži chrámové 98.
Konference; pastorální 47; způ

sob duch. přednášky 5ó.
Kongregace, ritů 68; kongregace

školské *552; k napravování
káranců *022; k ošetřování ne
mocných *647.

Konkubinát viz: Souložnictvá.
Konsekrace, druh svátostin *219;

chrámu 102; kalicha 112; ol
taře 103, *47; při mši *25;
hostil do ciboria a monstrance
*114— 117.

Konvahdace neplatného manžel
ství *380

Konvertit 366; jeho křest 370;
na smrtelném loži 369.

Kopulace viz Oddavky.
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Korony (růžence) *201.
Korouhve 122; o procesich *156.
Korporal 124, 126, 131.
Kostelmík 147.
Kostnice *744.
Krádež: jak nakládati s vinnými

*396
Královský úřad cirkve 150.
Kredence v okoli oltáře 99; v sa

kristii 100.
Kresba řečnicka 492.
Křest 329; misto 330; čas 332;

přijimatel 332; křest dospě
lých 334, 350; udělovatel 335;
hmotnost 337; symbolický vý
znam vody křestné 134; forma
339; opětování křtu 341; křest
v potřebě 335, 399; do
plňování obřadu 350; ritus
346, mnohých zároveň 350 ;
děti z rodičů nekřtěných 933;
nekatolických 334; konvertitů
370. Zápis do matriky: dítky
manželské 352; jest-li matka
cizi 353; vdova neb od muže
rozvedená 354; ditky namanž.
355, zápis nemanž. otce 350;
jest-li matka cizi 356. Nábo
ženství: ditky nemanž. 391;
ze smíšených manž. 9398; z ro
dičů bezvěrých 359; ditek na
rozených kromě osady 959;
v cizozemsku 360.

Křesťanské cvičení 528.
Křesťanství,jediné pevný základ

společnosti *487; skytá pomoc
v nesnázích a bědách života
společenského *560.

Kretim *T29.
Kristus, zakladatel cirkve 3;

obsah všeho vyučování pastýř
ského 404; eucharistický prostředkuje© obcováníčlověka
s Bohem *4; viz Mše, Sváťtosť
oltářní

Kříž, krucifix; forma stavby
chrámové "0; křiže na stěnách
při konsekraci chrámu 102;
zahalení v době pašijové 285;
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znamení křiže v liturgii vůbec
83; při svátostinách *215;
kříž na oltáři *50; kříž o pro
cesich *156; na křižové cestě
*196; částečky kříže Kristova
*208 ; svěcení *228 ; s odpustky
*457; kříže kovové s odpustky
křižové cesty *198; křiž na
hřbitově *743, *744, *748.

Křičová cesta *193—197.
Křiěmo, symbolický význam 133,

386.
Křížové dm *160; mše v ty dni

*161.
Kropenky 99.
Křtitelmce 390.
Krypty ve chrámech 93; v oltáři

*47; hrobky rodinné *750
Kult liturgický a soukromý 59;

prostředek ku posvěcováníro
diny *545. Viz Liturgie.

Kvadragéna odpustků *456.
Květná neděle 280.
Kvitance, podpisování 181.

L.

Lačnosť, kněze ke mši *13; ku
přijimání vůbec *129; při ne
mocných *669.

Lakomci, naučení a pokání ve
zpovědi *444.

Lampa 114; před tabernakulem
137, *119; lampy ostatní ve
chramě 137.

Láska, duch. pastýře k osadě
197; nejpřednější affekt 480;
manželská *535 ; v rodině *540 ;
k bližnimu v péči o chudé
*592 ;vzbuzování u nemocných
*690; brdinná k duším zemře
lých *792.

Látka bohosl. paramentů 1206,
127.

Laudes v cirk. hodinbách *149.
Laxismus, v pastýřském vyučo

vání 409; ve zpovědi *209.
Lavabo *98.
Legitimace ditek nemanželských

361 ; oznamovaní úřadům soud
nim 178

Lékař, poměr kněze k lékaři
*649; společné působení při
chorobách duševních *727,

eo osobách hysterických739.
Lenosť, poučení a pokání ve zpo

vědi *448.
Lelmce 293.
Líbání, při ordinaci kněžstva 32;

v liturgii vůbec 84; oltáře 84,
*87; sv. ostatků *209.

Liber status animarum 210.
Liberahsmus *603; liberální (mo

derní) stát *494; ekonomismus
*604.

Libozvuk ve slohu 442; líbeznosť
přednášky 538.

Liceň řečnická 450.
Listy matriční 173; listek biřmo

vaci 392; list kopulační man
želům oddaným cum assistentia
passiva *531; křestní a úmrtní
o dětech z manželství civil
niho 175; úmrtní o manželích
civilních *774.

Litamae majores a minores *160;
k odpolední pobožnosti *178.Litterae© commendatitiaecizich

kněži *12.
Lítťosť kajicnikova *311; soud

zpovědnikůvoni*312;známkynedostatku© *313;| příznivé
známky *314; projevení od
nemocných o sobě nevědou
cích *708. Viz Disposice. Ka
jeník.

Liturgie, pojem a cil 58; vývin
historický 62; východní 64;
latinská (římská), mozarabska,
milánská, severoafrická 65;
normy liturgické praxe 606.

Liturgika 59.
Lilurgické formy 58, 61; knihy

63, 66; —ý jazyk 73; formuláře
(5; zpěvy 77; Konání a po
hyby 82; kázaní 405, 419.

Loď chrámová 91, 96; zařízení



98; mrtvoly a tumby ve chrá
mové lodi *759.

Loďka na kadidlo 114.
Eunula 113.

M.

Magnetismus, mesmerismus 216.
Májová pobožnosť *201.
Malomyslnosť při navyklém hřiš

niku *390; při nemocných
*657.

Maminpulus 121, 126, 128
Manželé, zpověď *305; domněli

ve zpovědi *371; vzájemné po
vinnosti *534—540; sváry a
smiřování *555; absoluce ži
jiciho ve smíšeném manželství
bez dispense *516, *563. Viz
tež Manželství.

Manželské překážky a závady:
u manželů ve zpovědi *371|—
384; u snoubenců ve zpovědi
*5lo0; na smrtelném loži *721.
Viz Dispense.

Manželství, základ rodiny *5983;
podstata a účel *504; civilní
*506; připrava: vzdálená *508;
bližší *511; ritus přl uzavření
*523; požehnání svazku manž.
*526; zápis v matrice *530;
nesvorné *505; smišené *55(;
uzavírání na smrtelném loži
*721; nedovolené a neplatné
ve zpovědi *372,*3(3; naprava
neplatného skrze dispensi a
konvalidaci *378; skrze ná
pravu počátkovou *382. Viz
Civilní a smíšené manželství.

Marek ap., procesi a mše *160.
Maria, života jejiho zobrazeni

v roce círk. 273: úcta v li
turgil adventní 279; svátek
Očišťování 282; sedmi bolesti
285; slavnosti a svátky ma
rianské vůbec 295; kázaní na
svátky marianské 521; mše
votivné ke cti P. M. *70; ro

0rátní “/3; bratrstva marianská
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*201; otění zvláště mládeži
prospěšno *302; přispívá ku
posvěcování rodiny *546.

Martyrologium 64.
Matka, povinnosť při potracení

340; zaopatření svátostmi při
porodu nebezpečném 345; tě
hotných rozřešení z reservátu
*260; nemanželská ve zpovědi
*370; naučení ve zpovědi *450;
povinna pečovati o děcko ještě
nenarozené *540; vštěpovati
náboženství dětem útlým *541;
spolek křesť. matek 256, *553,
Viz Manželé, Rodiče, Zena.

Matriky, obecná pravidla o ve
dení a chování 166; vojenské
170; opravy, doplňky a změny
171; listy a výtahy z matrik
173, 176; křestní 165, 351—
365; obrácených 369; biřmo
vaných 380,393, 395; oddaných
*530; zemřelých *773. Viz při
slovech křest, oddavky, pohřeb.

Matutinum *148.
Meditace, prostředek duch. ži

vota 42; o předmětu řečiduch.
428

Melancholie *T29, *135.
Memento ve mši *101, *103.
Memorováni přednášek 535.
Mensa oltáře *46.
Mercimoniummissarum *42,251.
Města, nebezpečenství pro mlá

dež 224.
Metafora 431, 443.
Methoda, v poučné stránce duch.

řeči 448; v paraenetické 476.
Metonyma 443.
Milosti neobyčejné, mimořádné

*440, *138.
Mimořádné,prostředky pastorace

49; pobožnosti 242.
Mimistranti *62.
Misál 66; církevního kněze ve

chrámu řeholním *84.
Misie, domácí 245; zámořské

377; ústavy a jednoty na pod
poru misil 378.
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Missa, význam slovný *9; cate
chumenorum a fidelium *85;
bifaciata, trifaciata, sicca *60;
secundum a extra ordinem
officii *61; Rogationum "161;
repositionis *169, *183, *189;
coram Sanctissimo *182.

Missio canonica 34.
Místo, křtu 330; mše *44; sv.

přijímání *123; zpovědi *278;
uzavření sňatku *524; úvodu
šestinedělek *549;pohřbu*742.

Mládenecké spolky *509.
Mládež, nebezpečenství pro jeji

mravy 223, 303; zpověď*961;
poučování ve zpovědi *2983,
*451; vychování a vzdělání
mládeže — společenská důle
žitosť *5V1.

Mičelivosť zpovědnická *269—
273.

Mocnosť slohu 440, 488.
Modhcí knihy, přihližeti jest, jaké

mezi lidem 241, 320.
Wodlitba, formuláře liturgické 75;

modlitby pověrečné 215; mo
dlitby mešní *65; liturgická a
soukromá *145; kajicí skutek
*392; modlitby odpustkové
*462; podminka k získání od
pustků jubilejnich *472; spo
lečná v rodinách *550.

Modulace, monotonie v předná
šení 531.

Monomame *192.
Monstrance 113; konsekrování

hostie do monstrance *117.
Mravnosť veřejná — společenská

důležitosť *618; napravováníi
mravně kleslých ditek a žen
štin *021; lidi pro zločiny u
vězněných *622.

Mravokárná řeč 424.
Mravověda, studium velice po

třebno zpovědníku *204.
Mrtvice, kterak přispěti raněným

*651.
Mrtvola, spalování *740; hned

po smrti *090; vykopání po

hřbených *750; opatření a 0
dění *701; převezení mrtvoly
*171.

Mše; oběť nového zákona *8;
skutečná oběť*9; jak důležita
v cirkvi *10; spůsobilosť o
bětníka *12; trvání mše *17;
hmotnost *21; podstatné části:
obětování “24,*95; konsekrace
*20, *102; přijímání *26, *105;
přerušení a zastavení "28; u
krácení *30; užitkové *30;
applikace *31 ; mše farní (pro
populo) *34; fundační "93;
misto ke mši *44; čas *54;
ritus *60, výklad jeho *85-110;
mše tichá, zpivaná, slavná,
pontifikální 01; za přitom
nosti biskupa *03; votivné
*68; mše o titulu chrámovém
*78; v kostele cizim *83; mše
prosebná (Rogationum) *161;
za poutníky *1603; před vy
stavenou vel. svátosti *182;
za snoubence *528; zádušní
mše *761. Viz Voťivné mše.
Zádušní mše.

Muči, kterak zacházeti s nimi
vůbec 238; ve zpovědi "359;
povinnosti mužů v rodině *998;
ziskati je pro kázeň a Spo
lečnou pobožnosťt v rodinách
*o50. Viz Manželé. Otec. Ro
diče.

Mystický smysl pisem sv. 433;
stav duši *440.

Mýtné, osvobození u výkonech
duch. správy 1602; o pohřbech
*775.

N.

Náboční, jich správa ve zpovědi
*418; zdánlivě nábožní *426.

Nábožnosť, kněze vůbec 42; v
lituroii 144.

Nádoby bohoslužebné 112; ná
dobky na sv. oleje 132; na



vel. svátosť a sv. olej k ne
mocným *680, *682.

jáhrmn Ngura 491.
Náhrada, kajicnici k n. povinni

*393; nemocní *729.
Náhrobky *748
Nalezenci, křest 342;

lezence *616.
Nalezince (porodnice)
Napináni fHig.446.
Napomínání pastýřské vůbec

225; předběžné ve zpovědi
*29|.

Narthex (kobka) 92.
Náruživosti překážejí působnosti

slova božího, jich tlumení 494.
Nástim řeči 934.
Návštěvu, hostinců 195, 218; vel.

svátosti *143; častá snouben
ců *513; nemocných: povin
nost kněze *639; ochota k ni
*641; příprava *643; opatr
nost *644.

Návyk *301; hřišnik navyklý
*389; navyklý hříchům všed
nim *430.

Nebezpečenství, obecná viry a
mravnosti křesť.212; mravům
mládeže 223. V nebezpečenstvi
smrti: křest 339, 350; rozře
šeni“257, “340, *708;: ukrácený
ritus při zaopatřování *686.

Neděle, rozdil liturgický 207;
devitník 283; smrtelná 285 ;
květná 286; bila 291; kde při
chrámu farním pouze jeden
kněz, nepřipouští neděle mši
votivných *(4; ani zádušnich
*704.

Nedochůdče, křest 340.
Nekajicni; jich disponováni ve

zpovědi 321; mnehodni posl.
pomazání *075 ; snaha o dispo
nováninekaj nemocných *712;
odepření pohřbu *779.

Nekatolici, koho za nekatolika
považovati sluši *778 nota;
důvěrné s nimi obcování za
povězeno 217; přestupování
na viru katolickou 9366; za

péče o na

*614.
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těžké nemoci 969; ditky ne
katolické, kdy skutkem pře
cházeji ku katolictví 370; ne
mohou býti za kmotry na křtu
336; na biřmování 385; revers
a smlouva,vstupují-v man
želství skatolikem *560; jde-li
o pohřeb na hřbitově katoli
ckém *778, *784.

Nemoci epidemické, opatrnost a
oznámení *646 ; ukrácení ob
řadů při zaopatřování *686.

Nemocní, rozřešení churavců z re
servátu *2060;těžce nemocných
z reservátů a censur *29(, *6608;
péče o ně proč důležita a k
čemu směřuje *635; navště
vování vůbec *639, +687;vlast
nosti k tomu potřebné *641-640;
tělesné jich ošetřování *647;
rychlá pomoc ve přřípadech
náhlých *649 ; rada stran zá
věti "652 ; potěšování nemoc
ných *655; pomoc v pokuše
nich *657; návod ku stálé po

Dožnosti *659; povzbuzováníříprava ku svátostem *660;
zpověď *6066,*083, 7087; při
jimání *668,*684,;posl. poma
zání *671,*684; generální ab
soluce *678,*685; celotný řád
a postup při zaopatřování "679 ;
pomoc umirajicím *692; děti
nemocné *702; smyslů zbavení
*707; nekajicní *112-020; ne
mocní ve blízké příležitosti
*720; náhradou povinni *729;
pohoršitelé 7(24) s bližním,
rozvaděni *725; nemocní na
duchu *726-740.

Nemanželské diťky, zápis 355;
oznamování úřadům 178; leg1i
timace 361; oznamování legi
timovaných 179.

Neomysté, odpustky při první
mši *462: tři mše při ordinaci
uložené *78

Nepodobnosť 432.
Nepřátelství. Viz Hměvy.
Nestvůra, křest 341.



828

Nešpory liturgické *149; neli
turgické *178.

Neumělí u víře 214; ve zpovědi
*294, *295; neumělé ditky ve
zpovědi *358; Nevidomý knéz,
indult ke mši *14.

Nově obrácení, jak ve zpovědi
je poučovati *416.

Numerus oratorius 442.

0.

Obcování s Bohem, podstata
jeho *3.

Oddoba 432; důkaz obdobou 469.
Oběšenec, prvni pomoc *650.
Oběť hmotná, stálá povinnost

člověka 321, *3; oběť novo
zákonná *8; podstata výkonu
obětního (mše) *21; oběť vě
řicíich za mše *95; oběť al
mužny *591.

Obnova, sv. olejů 132; vody
křestné 337; slibu křestního
349, *140; vel. svátosti *114,
*117; svolení ke sňatku man
želskému *380.

Obřady 62; doplnění po křtu v
potřebě 350. Viz Iitus.

Obrat řečnický 438.
Obraz v řečnictví 431; Obrazy

svaté, seznam obrazů a soch
165, 214; ctění obrazů *211;
úcta liturgická *213; zázračné
*214; svěcení obrazů *214,
*220, *228.

Odroči (beneficium) 33.
Obyčej liturgický 69; dobré o

byčeje katolické v rodinách
*550.

Obžerstvi, poučení a pokáni ve
zpovědi *447.

Oči kněze při bohoslužbě 86;
na kazatelně 541, 542; pohled
ve zpovědnici *288.

Očišťování P. Marie 282
Očkováni, výtahy z matrik 177.
Oddavky *523; mše při oddav

kách *528; požehnání *526,

*529;při smišeném manželství
bez dispense *961; pouze před
nekatolickým pastorem *561;
oddavky na smrtelném loži
*723 a *721 (manželů civil
nich). Zápis v matrice odda
ných *530; byl-li k oddavkám
delegován jiný farář *533;
zápis manž. smíšeného *531,
*501; bylo-li manž. smišené
uzavřeno před duch. správci
obou nových manželů *533.

Odepření, svátosti vůbec 145;
sv. přijimání *128; absoluce
*340; generální zpovědi *406;
ohlašek manž. smíšeného *562;posledního© pomazání*670,
*709, *719 ; pohřbu *775; po
vinnosti manželské *368.

Odklad absoluce *345.

Odpadlíci 302; ve hříchu vyhra
ženém *246, *254; pohřeb
*7T9,

Odprošení za urážky 292; za po
horšení dané *25.

Odpustky, při bratrstvech 255;
na Accessus a Recessus *Í8;
na svátek božiho Těla *182;
v čas výstavy slavné *170;
křížové cesty *194 a *198;
odpustky vůbec *454; papež
ské *457; jubilejní *463; pod
minky platnosti *467; k dosa
žení *468; odp. nemocným
*470, *678, *691, *694; po
vinnosti duch. správce stran
odp. *475; zastavení obyčej
ných odp. v čas jubilea *404.

Odsouzený na smrt; duchovní
pomoc *697 ; potěšování *098 ;
zpověd *699 ; přijímání *700 ;
provozenína popraviště *701;
pohřeb *783.

Offertorium ve mši *9Ď.
Ohlášky manž., po uzavřeném

již manž. *372 ; oddavky aspoň
den po prošlých ohl. *524; při
smíšeném manž. *o61;dispense



oddávaným na smrtelném loži
*722; kniha ohlášek 313.

Ohlašování v neděle a svátky
313, 545.

Ohledy řečnické 423.
Okolnosti v řečnictví 431, 460;

hřichů při zpovědi *285.
Oktáv, vůbec 276; titulu chrá

mového *79.
Okuřováni, symbolika, obecná

pravidla 138; k introitu *88 ;
k evangeliu *94; k obětováni
*97; při výstavě vel. svátosti
*109; při požehnání vel. svá
tosti *188; okuř. sv. ostatků
a částečky sv. křiže *209;
obrazů *213; při benedikcich
225; při exsekviich *V(94,
+758.

Olej sv. 132; olej nemocných,
kterak něsti *682 ; kde uscho
vávati 132, *080, *682 ;

Oltář *44; části oltáře 45; kon
sekrace a exsekrace *47; ů
prava ke mši *50; privilego
vaný *o1, *462, *404, *7006,
+792; kázaní od oltáře 545;
oltář výstavy *108; mše na
tomto *169, *182.

Onamisté ve zpovědi *307.
Opakování, figura 444.
Opat, právo k benedikcim posv.

nádob 113; paramentů 129,
*220, kleriků *220.

Opatrnosť pastýřská 202; při
pastýřském pokáráni 225, 234;
u veřejném vyučování 422,
424; při vyvrácení 476; ka
zatele na osadách u viře velmi
slabých 498 ; při otazování ve
zpovědi *305, *307; při na
vštěvování nemocných *644 ;
za nemocí nakažlivých *0640.

Operace; kdy nemocného zao
patřiti *674.

Opuštění lidé, péče o ně *615.
Orate fratres *98.
Oratio, orace ve mši vůbec, dles
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unicae orationis *65; orationes
(commemorationes) speciales a
communes či temporales; „Con
cede,“ „A cunctis“ *65; ad li
bitum *66 ; imperata *66; za
cisaře *07; orace ve votivné
mši */5; oratio „super popu
lum“ *108; de ss sacramento
*184; orace ve mšich zá
dušnich *769.

Ordinace kněžstva 26.
Ordines v liturgii 64.
Ordo divinorum 314.
Osada farmí 154; o česťa dobré

jméno osady všickni pečujte
159; kněz osadu svoji znej
210; v uctivosti k vel. svá
tosti zdroj života jejiho *ď.

Osadmici, poměr k faraři 158;
jejich povinnosti vůbec 159;
ku farním službam božim 315.

Oslovení posluchačů na kázaní
502.

Osnova duch. řeói 534.
Ostatky sv. *207; výstava *209:;

sv. mučeníků *209; průvody
s ostatky *209; při svěcení
chrámu 102; sv. ostatky v ol
táři *47; odklizení v čas vy
stavy *168, *210.

Otázka, figura 493; kterak otáz
ku přednášeti 539; ve zpo
vědi: předběžné *291 doplňo
vací; předmět jich *298; způ
sob *303 ; o hřišich proti 6.
přikázaní *306; otázky ku
snadnějšímu posouzení dispo
sice *320 ; vgenerální zpovědi
*410; ve zpovědi nemocných
*6617.

Otec, při zápisu děcka nemanž.
350 ; význam slova toho 467;
nemanželský ve zpovědi *370;
naučení otcům ve zpovědi. *450.

Otrávení, prvni pomoc *651.
Ozdoba,řečnická 441; svatostán

ku *112; oltáře ku slavné vý
stavě *108.
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P.

Pacifikál 114.
Palla 124, 126, 128, 131
Panny, naučení ve zpovědi *45|1;

panenské spolky *509.
Parabola 431.
Paradoxon 490.
Paraenese 501, 518.
Paraenetické kázaní 397: metho

da vestránce paraenetické 476;
pořádání přednášky paraenet.
513

Parafováni a paginování matrik
167.

Parallehsmus 490.
Paramenty liturgické 110, 125,

127; benedikce 128.
Paramythie 4932.
Paraphrasis 449.
Pare matrik 10%.
Pastophorium 91.
Pastorálmi, věda 8; konference

47; didaktika 400,
Pastýřský úřad 8, 150.
Pašijová doba 285.
Pátek vehký 288.
Patena kalichová 112; malá kne

mocným 114.
Pater noster ve mši *105.
Pathos4.
Patrocinium kostela *78.
Patron neb Uiťulus kostela 88,

89.
Pauperismus *591.
Pausy v přednášce 540.
Pax ve mši *107.
Penstisté 181, 182.
Perikopy 64; kazatel k nim při

hližej 416, 435.
Periphrasis 445.
Peroraho 516.
Persomificatio 492.
Petroleum, v lampě věčné 137.
Piscina (sacrarium) 101, 332.
Pisemnictvi farské 103.
Pismo svaté, studium kněze 406,

čtení jeho vůbec 57; důleži
tosť pro kazatele jako zdroj

látky 433, 434; smysl mysti
cký a přispůsobený 434; vzor
mluvy kazatelské 447.

Pisně kostelní v jazyku obecném
78; při službách božich 319.

Pláštík na ciborium 122.
Plmomocenství ku přijeti neka

tolika do cirkve 368; zpověd
niků k rozřešení z reservátů
*209; ke svěcení předmětů
s odpustky *497; plnomocen
ství zpovědníků v čas jubilea
*465.

Pluvial 119, 126.
Pobožnosť,iturga přikultu vůbec

144; 1 pověrečné 215; mimo
řádné 242 ; pobožnosti cirkevni
*146; pobožnosti eucharistické
*165—182; křižovó cesty *193;
pobožnosti k Marii a svatým
*198—207; společná domácí
*550.

Počátek řeči duchovni 502.
Počet, světel kemši *62; hříchů

ve zpověd 1udati *285; otázky
o něj *304.

Podobenstvi, podobnosť 431, 453.
Poesie posvátná (1.
Pohnutky 410, 484; druhy po

hnutek 485; řečnicképředklá
dání 486; pořad v kázaní pa
raenetickém 514.

Pohodi svátků centrálních 216;
vánoc %82; velikonoc 292;
letnic 293.

Pohoršeni, od kněze 187; kterak
zacházeti s pohoršiteli zatvr
zelými 207, 230; kterak ná
pravy žádati na nemocných
*724.

Pohřeb, plodů potracených, ne
dochůdčat, mrtvě narozených
345; *7VT8; pohřeb církevní
*753; dospělých *157; děti

*760; na hřbitově poskvrně
ném *744, *779; ve svatém
třídenní *755; pohřební řeč
*756 ; komu jest círk. pohřeb



odepřiti *(75—784; pohřeb ne
katolika na katolickém hřbi
tově *703,7784: Zápis pohřbu
*713; pochovaného na cizi
osadě*7(3; nekatolika nahřbi
tově katol. pochovaného *(74;
pohřbu civil. manželů a jich
děti *774.

Pohyby v liturgii 82; při du
chovní přednášce 540.

Pochybovánií, figura 446.
Pojednání v řeči duchovní; po

řad látky v kázaní náučném
oll; v paraenetickém 513.

Pokání vůbec; účel jeho 284;
svátosti pokání význam ve
správě duchovní *235 ; povin
nost věřicích tuto svátosť při
jímati *275; kněze k posluho
vání *277; misto a čas *278.
Viz Zpověď Kajici skutkové.

Pokárání, povinnost pastýřska,
pravidla opatrnosti 225—234;
pokárání na kazatelně 424;
ve zpovědi *320.

Pokora, kněze 39; známka po
božnosti pravé *421.

Pokušeni, stálá osob nábožných
437; pokušení nemocných
*637, 657, *603.

Politika, cirkevní 153; v půso
beni a životě kněžském *495
—502.

Polluce kostela a hřbitova 105.
Polysyndeton 493.
Polyliturgické dm *50, *148.Pomazání| posledního© svátost

*671; přijimatel *673; ritus
*676, *684; nemocným o sobě
nevědoucim *709; udělování
s podmínkou *077, *704.

Pomocní kněží 156.
Pontifikale 66; insignia pontiů

calia 121.
Popel, při konsekraci chrámu

103; na popelečnou středu 284.
Popis 450.
Populárnosť duchovní řeči 418,

426.

9
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Pořádání látky v řeči 500.
Pořádek čivota, přiduch. správci

189; při osobách nábožných
*419; na'procesích *157; ve far
nich službách božích 309; při
otazování ve zpovědi *303; v
rodinách *5 19.

Porciunkula *456, *464.
Porody nebezpečné; křest 340.
Portál 94, 9.
Posedlosť *221.
Posluchačí na kázani; ohled na

ně u volbě předmětu a vůbec
obsahu všeho 413, 462; še
trnosť k nim v domluvě a
všelikém kárání 423; kterak
buditi a poutati jejich pozor
nost 427; jich oslovení v před
nášce 502.

Poslušnosť kněze duch. vwrchno
stem 31, 324; kanonická koo
peratorů 192; při skrupulan
tech nezbytna *434; řádné
vrchnosti občanské *498 ; ženy
mužovi *539 ; děti rodičům 542;
duševně chorých *7306.

Postcommumio *108.
Postilla 540
Postní čus 284.
Potěšování zarmoucených 497;

stále pokoušených *439; ne
mocných *655, *658; na smrť
odsouzených *698.

Poučování, na kázaniích 390, 412;
praktické 413; jasné 417; dů
kladné 418; před biřmováním
391; v bratrstvech 267; ve
zpovědi *315; kdy opomenouti
*317; snoubenců *519.

Pouti *1602;pouť chrámová (pa
trocinium) *78.

Povahopis 450.
Pověra 214; v užívání svátostin

*290; u nemocných *608.
Pozornosť, liturga 144; poslucha

čů kterak buditi 426 ; za mše
*17.

Pozdvihování ve mši *25, *102.
Požehnání, po kázani 545;na konci
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mše *108; poutníkům *163;|
velebnou svátosti *186; kněž
ské, biskupské, papežské *226;
manželského sňatku *520; ju
bilejnich manželů *530; na
cestě k nemocnému *082.

Práce služebná, zmocnění faráře
k dispensi 35; 302.

Prádlo liturgické 123, 126; či
stění 131.

Praefatio, ve mši vůbec *99; ve
mši votivné *76.

Praeteritio, 1g. 445.
Prapory, svěcení jich a vnášení

do chrámu *228.
Právní řád ve společnosti *485.
Právomoc, k duch. správě vůbec,

rozdily 94; farářova 155; kte
rak se ji pozbýva 35; zpověď
mická *238; mimořádná, dopl
něná *240; kterak obmezena
*940; farařova nad hřbitovem
*74Ť.

Předhodí svátků centrálních 275;
vánoční 278; velikonoční 283 ;
svatodušní 292.

Předloha v kázaní 406; jeji roz
voj 428; rozklad 505,

Přednášení formulářů liturgii
ckých 76; řeči duchovní 532,
5306.

Předobrazy n. typy 454.
Předsevzetí (úmysl) penitenta

*312.
Předslov (text) 501.
Přechod v kazani 503, 515.
Překážky manž. ve zpovědi

*373-384; forma dispense *343;
každý povinen vyjeviti *400;
ve zpovědi snoubenců *510;
na smrtelném loži *721.

Presbytertum 90.
Příčina i následek v rozvoji 431;

důkazy z poměru mezi přiči
nou a následkem 469.

Přijímání, poslední čásť mše
*105; Přijímání vel. svátosti,
význam, účinkové *119; při
sluhovatel *122; misto a čas

*123; ritus *124; schopnosť a«
hodnosť přijimatelů *127; po
vinnosť *129; v čas veliko
noční *130; odepření pohřbu.
nedbajícím zákona velikon.
*782; časté přijímání komu
dovoliti *133; první přij. dítek
*138; přij. duchovní *142; při
jimání — podmínka k odpust
kům *469; přijimání nemoc
ných vůbec *608; děti nemoc
ných *703; nemocných o sobě
nevědoucich *709.

Přiklad kněze všemu lidu 186;
přiklady v kázanich 458, 471;
nemocným na útěchu připo
minati *644; vězňům *0628.

Přiležitosť hříšná *301.
Příležitostný hřišník *385, *120.
Přiležitostné řeči 405, 414, 518.
Připodobení. Viz Podobenství.
Příprava, ku kněžství 23; k bo

hoslužebným výkonům vůbec
142; dospělých na křest 394;
k biřmování 389; připravení
affektu 483; příprava na ká
zani 533; kněze ke mši sv. *106;
k prvnímu přijimání *138;
zpovědníkova *280; k manžel
ství *508-523; připravování
nemocných ke svátostem *660,
*703; hrdla odsouzených *697;
mrtvoly k pohřbu *695, *751.

Přirovnání 431.
Přispůsobený smysl textů bibl.

434.
Privilegium altaris.

privl.
Privilegované,vigilie 275; oktávy

276; ferie 277; mše votivné
*71; uádušní *702.

Přízvuk. Viz Akcení.
Procesí, řád obecný *155; pro

sebná *159; mnapoděkování
*162; theoforická *179 ; na hro
mice 282; na neděli květnou
286; podminka k odpustkům
jubilejním *473.

Promluva 518;ve spolcich a bratr

V1z Altare



stvech 2607, *554: o pohřbu
*(56.

„Promťtuartum (silva rerum) ka
zatelské 403.

Pronaos 545.
Proselyté 311.
„Proslovení, v liturgn 76; na ká

zanl (elocutio) 438.
Prostěradla obařová 124,126,128.
Prostředky pastorace, řádné a

mimořádné 49; zvláštní k bu
zeni katolické uvědomělosti a
horlivostí věřících 239.

Protiklad 490.
Protiva 432, 451.
Protokol, jednací 165, 183; při

opravě matriky 171; při kon
vertitech 369; snubní *520.

Prsou tepání v liturgu 80.
Průmysl velký, jedna z přičin

socialismu *604.
Purificatorium 125, 128, 130
Půsť, suchých dnů 27; 0 vigl

liich 275; 40denni 284; kajici
skutek *335; podminka k od
pustkům jubilejním *4783.

Pýcha, přičina neúplné zpovědi
*289; lidi zdanlivě nábožných
*427; naučení a pokání pyš
ným *444.

Pyromame *132.
Pyiláci, povinnost restituce *397.

R. Ř.Rádbohoslužedný314;| třetí
sv. Františka 269; společenský
a právní *485; normy pro kně
ze stran ř. sp. *495; rušitelé
řádu spol. *618; pohřebný *753.

Ratho theologica 461, 465.
tecessus po mši *18.
Recursus ad potestatem laicalem
„ *247, *500.

keč duchovní, při svěceních 518;
při udělování svátosti 519. Viz
Kázaní. Promluva.
ečnická opatrnost a šetrnost
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423; řečnícký sloh 438; obrat
438.

Ředitel, choru 147; bratrstva 260,
265; jednoty sv. Dětství 381.

Redukce, mši fundačních *38;
svátků 297.

Registratura farní 184.
Řehole (kongregace), řeholník,

práva stran služeb božich 193;
kaple řeholní 107, *84; právo
moc ku zpovidání 193, *241;
reserváty řeholní *243 ; posled
ní pomazání členům 193, *676 ;
pohřeb *771; řehole a kongre
gace vychovatelské *582; ko
Šetřování nemocných *648;
misto na procesích *157; kmo
trovství na křtu 336; ideální

„význam řeholí *504.
Reholmice, posluhování ke mši

*62; zpovědníci řeholnic *242 ;
čeho při zpovědi jejich šetřiti
*493.

Řehořské mše *T70.
Rekapitulace v závěru 516, 517.
Rekvie. Viz Zádušní mše.
Rekoncilhace chrámu 106; hřbi

tova *744.
Renmssančni sloh — rococo 94.
Renovace, hostii *114; po misii

248.
Reposice vel. svátosti *[69; missa

repositionis *168.
Reserváty *243; papežské *240 ;

biskupské *253-257 ; rozřešo
vání 4 reservátů *25(-202; ne
přímé *261; při nemocných
*608.

Restituce, za obmeškané cirk
hodinky *152; ve zpovědi *393;
při nemocném *729.

Rhetorika, studium a cvičení 402.
Rhytmus řečnický 442; rhytmi

cké zpěvy v liturgu (7.
Rigorismus v kázani 411; vezpo

vědnici *209.
Rituál řimský a diecésní 606
Ritus 62. (O ritu mše, svátosti

D3
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a benedikci dotčeno přijedno
tlivých vřadných slovech.)

Rodičové, pomocníci v duchovní
správě 8; v učitelském úřadě
cirkevním 54; poměr a povin
nosti k dětem *370, *540.

Rodina, účel *4806,*502 ; zlořády
v rodině *503; vzájemné po
měry a povinnosti *540; pro
středkové k posvěcování *545 ;
řád, kázeň a společná pobož
nost *549.

Rodinné archy 17%.
Rocheta, saperpelliceum 124,126,

128.

Rok cárkevná. Viz Církevní rok;
občanský, ohled naň v duch.
přednáškách 416.

Románský sloh 93.
Rorátní mše *T3.
Roucha hturgická 117; látka a

forma 125; svěcení 128.
Rozklad, celku v části 430; dů

kaz rozkladem 467; rozklad
(rozčástění) předlohy 505; vlast
nosti rozkladu 506; rozklad
v kázaní náučném, paraeneti
ckém, biblickém a historickém
510.

Rozeznání (distinetio) 450.
Rozmamitosť, v předmětu řeči

405, 427; ve slohu 441; vod
poledních službách božich*178,

Rozřešení, forma *339; z reser
vátů *257; nepřímé *261; ze
hříchů vůbec *336; kdo scho
pen a hoden, neschopen a ne
hoden *338; podminěné *340;
z censur při nemocných *257,
*668; kromě zpovědi pro foro
externo *349; odklad a ode
pření *345, *350, *708, *719;
častější umirajicím *693; ze
mřelého z exkommunikace
*779. Viz také Absolutio. Ka
jicnák. Reserváty.

Rozvod a rozloučení manželstva,
zápis dítek do matriky křestní

354, 55; manžel na smrtelném
loži *725.

Roevod (amplificatio) řečnický
489

Rozvoj (vypracování) předmětu
428, 511. <

Rozvrh předlohy 505.
Rubrika 62, 67; v registratuře

farni 184.
Ruce, rozličné držení v liturgii

86; umývání za offertoria *98.
Růženec *199; sv. Brigity *200;

bratrstvo *201; jednota růž.
věčného *203; růž. živý *203,
*552; růžence odpustkové vů
bec *458; papežský *458.

S.

Sacramentarium 63.
Sacrarium 101
Sakristie 100.
Samoprzeň, jak ve zpovědi s vin-

ným *391
Sanatio in radice *382.
Sanctuarium 97.
Sebevrah, rozřešení *710; po

hřeb *779.
Sebezápor kněze 40.
Sedadla ve chrámě 99.
Sedění v liturgii 83.
Sepulchrum oltáře *47.
Semináře generální 25.
Seguentia *93; ve mši zádušní.

*769.
Sermo, způsob duch. řeči 547,

Seznam duší 210; obrazů a soch.
*214.

Schematismus ve slohu 457.
Simonie, reservát *251 ; rozřešení.

a dispense od trestu *343.
Sirotci po úřadnicich, oznamo

vati provdání dcer 182; péče
duch. správce o sirotky *615.

Skizea duch. řeči 594.
Skrupulanti. Viz Uzkostná.
Slepý nebo slabozraký kněz, indult.



ke mši *14; dispense od bre
viáře *151.

Slib, křestní 349; sliby vyhra
žené papeži *399, *465; slib
zdrželivosti od manželů *3068;
čistoty od nábožných osob
*422; sliby u penitentů ve
zpovědi *398; v čas jubilea
*465 ; forma dispense *344.

Sloh řečnický 438; světlý 439;
libezný 440; mocný 488.

„Slušnosť, kněz ji šetři ve spole
čenském životě 195; na kaza
telně 423.

Služby cirkevní33; farní služby
boží: jich význam 306; vnější
řád při sl. 308; odpolední sl.
boži *177.

Služební, na faře 189; křesťanští
u Židů 217; potřebná třida
společnosti *484; poměr k pá
nům a hospodářům *544; slu
žební ve zpovědi *371.

Služebnictvo chrámové 147.
„Smilstvo, poučení a pokání ve

zpovědi *445.
„Smiřování rozvaděných. Viz:

Hněvy.
Smišené maněelství *516, *557;

podmínky k dovolenému *5060;
s dispensíi *560; bez *501;
pouze před nekat. pastorem
*o61.

Sňatek manželský,požehnání jeho
*526, *529; na smrt. loži *721.
Viz také Oddavky, Manželství.

JSnoubenci, život před oddavkami
*513; zpověď *514; objevení
překážky *516—517; zkoušení
a poučení snoubenců *519;
sn. s úmyslem vstoupiti ve
smišené manž. *516,*5060.

„Sobota bílá 289; mše *54.Socialismus,© křesťanský
*608; podvratný *606.

ASolhcitatio ad turpia *401; po
vinnosť a způsob výzrady *403.

„Sorites 403.

*564,
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Souboj, reservát *249; rozřešení
*710; pohřeb *781.

Souložnictví 231; ve zpovědi
*371; při nemocném *721.

Specificatio 430.
Spiritismus 216.
Společnosť;,obecně lidská a společ

nosti zvláštní *483,státní *491;
společnosti tajné *249; účast
nici těchto zbaveni pohřbu
eirk jsouce v klatbě *779.

Spolky a jednoty, náboženské
252; na podporu misií 378;
mládenecké a panenské *509;
křesť. matek 250, *553; sv.Vincencia| *204,*614;ve
prospěch obecenstva chudšiho
a dělnictva *611.Viz též Bratr
stva. Jednoty.

Spoluvínný, penitent ve zpovědi
he nevyzrazuj *273; zpověd
nik po něm se neptej *299.
Sp. ve hříchu mrzkém, viz
Complex.

Spůsobilosť, ku kněžství: při
rozená 23; nadpřirozená 26 ;
kazatelova 40!; kněze ku mši
*12, Viz Disposice.

Srdce, působení v ně skrze duch.
přednášku. Viz Affekt; srdce

úáně bratrstvo *19%.
Srovnání, způsob důkazu z ana

logie 469; amplifikace řečn.
490.

Stání v liturgii 82; nemožno-li
knězi za mše *15.

Stanovy bratrstev 254.
Starci, naučení ve zpovědi *453.
Stát, jaho původ *484; účel *486 ;

poměr k cirkvi *492; mate
rialistický, moderní *494:;není
povolán, aby výchovu řidil,
státní monopol ve školství
*580; jeho péče o chudé ne
dostatečná *595; stát sociali
stický *607.

Statio v misálu *90.
Stavitelství posvátné 90.
Stejnozvuk ve slohu 442.



836

Stipendia mešní *38; odevzdání
přijatých jinému *49; liber
stipendiorum *42.

Stipes, část oltáře *46.
Středa popeleční 284.
Stupňová modhtba *85.
Suffragia Sanctorum *80.
Sůl, v liturgii 134, 135; na křtu

348
Suspense, vyhražené papeži *252;

rozřešení *342
Svatí, příklady v kázanich 437;

ve zpovědi *315; u nemocných
*643; kázaní o svatých 522

Svátky a slavnosti, posvátné vů
bec 271; svátky centrální v
roce cirk. 274; Páně a P Ma
rie.295; svatých 296; zrušené
297; liturgická pojmenování
297; svěcení neděle a dnů svá
tečnich 301.

Svatosť kněze 38; kterak ji roz
máhati 42.

Svátosť oltářní *110; stálé cho
vání na oltářich *117; účin
kové hodného přijímání *119:
disposice přijimatelů *127 ; po
vinnosť, přijimati 7129; prů
vody theof.“ 79; výstava vo
řejná a soukromá *165; mše
před vystavenou v. s. *189;
návštěva *143; bratrstva nejsv.
svátosti *188, *189; nešenií
k nemocnému *680. VizBucha
ristie. Přijímání.

Svatostánek Viz Tabernacuium.
Svátostiny *215; jich účinky

*216; rozdil *219; ritus obecný
*225; dobré uživání a zneuži
vání *290.

Svěcení,na kněžství 26; ratolesti
280; ohně 289; dnů svátečních
301; druh svátostin: benedictio
constitutiva *994; duch. řeči
přisvěcenich 518. Viz Žehnání.
(O svěcení předmětů jednotlivých
dotčeno při náležitých slovech vřad
ných).

Světlo liturgické, symbol 135;

svěcení 137; ke mši *02; k e
vangelium *94; ku sv. přiji
mání *125; před sv. ostatky
*209; obrazy *219; k výstavě:
soukromé *167; slavné *108;
obyčejné *177 ; při benedikcich
*225; na cestě k nemocnému
*680; při mrtvolách *695.

Svíce 137; velikonoční 289; na.
křtu 390; ke mši *62; ke mši
zádušní *(68; při umirajicich.
*695; k pohřbu *724.

Svědek, ku platně závěti *059.
Svornost, kněžstva v působení

pastýřském 191; mezi státem
a cirkvi *492; v péči o vzdě
lanosť *981; o chudé *994;
mezi manžely *365, *536.

Syllogismus 462.
Symbol 61, 87.
Synekdocha 443.
Synonma 444.

v
S.

Šestinedělky úvod *547.
Šetrnosť, v působení pastýřském.

vůbec 205; u veřejném vy-
. učování 498.

Silenosť *131.
Škapuliř *460.
Škody nahražování tajné (com

pensatio oceulta! *397
Školy kathedrální 24; škola po-

čatečná *07(; poměr k cirkvi
"579 ; škola beznáboženská
(moderní) *079; školy střední
a vyšší *083; řády a kongre-
gace školské *582; svorně pů-
sobení kněze s učitelem *584..

Štola 120, 126. Štolový poplatek.
„při pohřbech *771.

Švagrovstvi přistouplé *372.

T.

Tabernaculum *111—115.
Tabelly populačná 179.



Tajemstvi zpověďdní "269; poru
šení jeho *2(1

Takt kazatelský 424.
Tanec 224.
Těla božiho svátek, mše a pro

cesi *179
Tělohylb řečnický 532, 540.
Terciáři 269; gener. absoluce ve

zpovědi *344.
Těžkomyslnosť *€29.
Thema duch. přednášky 405.
Titulus ecelesiae 88.
Tisk. Viz Casopisy, Kmihy.
Tklivosť v duch řeči (nepřímý

affekt) 481.
Tlumočník ve zpovědi *282.
Tom základní v duch. přednášce
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Topika 429.
Toties guoties *463.
Toulky noční 225.
Továrny, vliv škodný 219, *606.
Tractus *92.
Tradice, v učitelském úřadě

cirkve 53; apoštolské v litur
oi 63.

Třešťivosť při nemocných, zao
patřování v tom stavu *708—
(11.

Tribunal ve chramech slohu ba
sibkového 91.

Tropy 439.
Trpělivosť,potřeba v duch. správě

199;; snemocnými *642; vzbu
zování těchto k trpělivosti
*655, *6057, 70669.

Tumba *T59.
Tumca a tumcella 119, 120.
Tvar hříchu ve zpovědi udati

*285.
Týden svatý 285; obřady jeho

kde dovoleny 289; uctěni vel.
svátosti v posledním třídenní
*171; chůze k nemocnému
*682; pohřeb *755.

Typy starého zakona v duch.
řeči 454,

837

U.

Ubozí, péče o ně *5R8.
Učel a prostředky, důkaz 469;

účel jednotlivých kazaní 40%.
Učitelé školmi, opatrnost ve všem

zacházení s nimi 208; shoda
„s duchovenstvem *584.

Ukol církve 3—8; 7486; *492;
*568; farní osady 158; státu
*486; rodiny *486, 7902; úkol

„(thema) v kázaní 405.
Úkony posvátné 61.
Umbella 122.
Umení posvátné V0.
Uměr řečnický 442.
Umírající, pomoc duchovni *092;

opětované rozřešení *093; od
pustky *694; umirajici ve
hřichu zjevném *710

Umluva křestní 349; obnova při
„prvém přijímání *140,

Úmijsl kněze. Viz Zámysl.
Umyvadlo, v sakristii 101; ke

mši pontiť. 114.
Úplmosťzpovědi *283; známky

neúplnosti *209; úplnosť for
mální *280, *667; vzbuzovati
k ni skrze (předběžné poučo
vání a nepřímé uapominání
*2991—295; soud o úplnosti

doplňovati otázkami

Uprošováná, figura 4993.
Úřad církevní 32; propůjčování

33; život v něm 35; učitelský
vcirkvi 50; kněžský 57; krá
lovský 150, 152; úřady ob
čanské; poměr faráře k nim
161, 236, *499; zastávaní ob
čanských knězem *501; úřad

„farni, viz Farář.
Ústřední myšlénka v řečech pa

raenetických 407, 510.
Utopenec, první pomoc *650.
Utrpení Páně, rozjimati na

křížové cestě *197; předklá
dati nemocným *650; odsou
zeným na smrť *099; uťrpení
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obecně lidská snášeti v duchu
„kajicném *327.

Uvod řeči duchovní 501, 503;
„šestinedělky *547.Uzkostni© (skrupulanti)*432;
pravidla o zacházení s nimi
ve zpovědi *434.

V.

Vánoce280; mše o vánocich *14;
*56; pobožnosti vánoční *192;
význam pro život rodinný
*54T.

Varhaník 141.
Varhany při bohoslužbě 81, 99.
Váseň 418
Vdovy po úřednicich a učitelích,

hlásiti provdání jejich 183.
Vedení soustavné jednotlivců ve

zpovědi *236, *414.
Vědeckévzdělání kněze 43; ka

zatele 401; zpovědníka *2063;
hledic k důležitostem společen
ským *495, *609.

Věk, biřmování 389;
přijímání *138.

Velikonoce 24; hod velikono
ční 290; velikon. přijímání
*130; pohřeb nepřijimajících
*782.

Velum kalichové z v. humerale
122.

Veřejné, kaple 107; pokárání
z kazatelny 424; Aříšníci ve
řejní: svátosti vůbec 145;
biřmování 389; sv. přijímání
*128 a *670; poslední poma
záni *075; pohřeb *181.

Věřící,jich povinnosti ke kultu
145; obcování s dušemi v
očistel *787.

Vězňové,duchovní správa při v.
*624; starobylá cirkevní péče
o ně *022.

Věže chrámové 92, 94, 9.
Viaticum *668, *O80.
Vigihe 215; vánoční 280; tří

králova 281; svatodušní 293.

prvního

Vikářové biskupšti (děkanové)
324; jich delegace ku svěcení
lhturg. nádob 113; paramentů
128, *220.

Víno ke mši sv. *29.
Víra, kněze 38; základ jednoty

v kněžstvu 30; vyznání od
kněžstva 31; od konvertitů
368, 309; obecná nebezpečen
ství viry 212; pokušení proti
víře u nemocných *657. Viz
Vyznání náboženské.

Visio, figura 459, 492; stav my
stický *440.

Visitace kanonická 322; osady
skrze faráře 212.

Vlačný kněz 201;
zpovědi *430.

Voda, symbol 133; očistná 134,
311; Rehořova 134; třikrá
lová 281, *229; křestná 289,
293, 337; kropení lidu v ne
děli 310; při pohřbech *754.

Vosk, svitivo liturgické 137.
Votivné mše, formuláře *68; pri

vilegované *71; mna výroční
den korunovace papežovy, vol
by a konsekrace biskupa *(2;
za výstavy 40Ohodinnéa mše
rorátní *(3; soukromé mše
vot. *74; ritus mši votivných
*15; barva mešních paramentů
*77; povinnost ku slouženi
mše votivné *17.

Vražda reservát *255.
Vrchmnosť, povinnosti kněze k

duchovzí vw. 31, 324; k ob
čanské *493; správný poměr
k této *499.

Všedná hříchy, předmět zpovědi
*284 ; posouzení s ohledem na
časté přijimání *135; navyklí
všedním hřichům *430; ota
zování o ně *299.

Vůdce v životě duchovním *414.
Vůle, poslední v. kněze 190;

vzdělávání vůle skrze kázaní
421; posilovati ji u navyklých
*390.

vlažní ve



Výčet, důkaz výčtem 468, 472.
Vychováni, jest právo a povin

nosť rodičů *541, *573; církve
*o14.

Výklad,v kázaní 418,512; v.litur
gie zřejmě se velí 74.

Vykuřování domů 281.
Výměr 429, 450; důkaz výmě

rem 466.
Výmluvnosť posvátná 400.
Vypracování řeči duch. 533.
Vypravování řečnické 458.
Výroční den, konsekrace chrámu

104; Korunovace papežovy a
konsekrace biskupa 160, */2;
smrti *(05.

Výslovnosť při textu liturgickém
76; na kázaní 530.

Výstava vel. svátosti *105; ritus
výstavy soukromé *1067;slavné
*168; exposice a reposice *169 ;
výstava kpobožnosti 4Ohodin
né *170; ve dny masopustní
a v božím hrobě *L71; v. oby
čejná (odpol. služby boží) *17%;
mše za výstavy *(3,“182; vý
stava sv ostatků *208 obrazů
*213.

Vysvědčení, o mrazech a chudo
j- bě 181; křestní dětem legiti
t“ movaným 175. .
Výtahy z matrik 176—18).
Vyučování pastýřské 396; povin

nost k němu 399; důležitosť
jeho 398; předmět a všecken
obsah 404; budiž pravda 409;
poučné 412; praktické 413;
mocné, pronikavé a živé 422;
— vyučování soukromé ne
umělých 214, ve zpovědi *294,
*295 ; po stavech (svatopostní)
530.

Vyvráceni, přimé či polemické
473; nepřimé či apologetické
475.

Význam (notatio), zdroj látky
430; důkaz z významu 460.

Vyznání náboženské, dítek ne
manželských 357; ze smiše
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ných manželstev 359; umřel-li
jeden z manželů vyznání růz
ného 377; dětí z rodičů bez
věrých 359; vliv změny v ná
bož. vyznání rodičů na vyznání
dítek 358, 376; občanský zákon
ozměnáchvyznání náboženské
ho365; návrat nekatoliků 300 ;
obrácení nevěřicicha židů 371;
odpadlíci od vyznání katoli
ckého 372.

Výzrada (denuntiatio); obecná
povinnosť k ni *400; výzrada
sollicitace *401; spoluvinných
skrze vězně *629.

Vzdělamosť,cirkevji založila *490;
pravá v čem záleží *571; ne
pravé záhubnosť *572; tato 1
pověrečna jest 216.

Vzkřišení slavnost na bilou so
botu 289, *173.

Vzteklosť,duševní choroba *731.
Vzývání (invocatio) v duch. řeči

504.

Z.

Zadušený, první pomoc *050.
Zádušní mše, v den pohřbu *702;

o pohřbu chudých *763; vden
3. 7.,a 30.*764; výroční *765;
vden Dušiček *70606; soukromé
*766; ritus“708; zaty,kterým
pohřeb círk. odepřen *783.

Zajimavosť řeči duch. 425.
Základní kámen knovému chrá

mu 95.
Zákony občanské, o matrikách

164; o změnách viry 305; o
svěcení dnů svátečních 305 ;
o chudině *598; o pohřbu sebe
vrahů *780, jinověrců *784.

Zámysl(intentio); v liturgii vůbec
143; ke mši *30; při konse

krování hostii *115.
Zaopatření nemocných ; vzbuzo

vání k němu *600; řad a po
stup při něm *679; ritem u
kráceným *656; dětí nemoc
ných */02; osobě nevědoucích
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*7(7; nakloňováninekajicných
*712—719.

Zárodek (embr1o); křest 340.
Zásnuba (sponsalia) *512.
Závěr (epilogus) duch. řeči 500,

510; závěry častkové 515; v
homilii 526; v křesť. cvičení
529.

Závěrek prostředečný, způsob am
plhfikace řečnické 491.

Závěť, kněze 190; nemocných
*652 ; zákonná ustanovení 0 zá
věti *653.

Závisť, poučení a pokání ve zpo
vědi *447

Zázraky, jak o nich mluviti na
kázanich 410, 522.

Zdánlivě nábožní ve zpovědnici
*4206.

Zdroje látky, vnitřní 429; vnější
433.

Zednáři *250; na smrt. loži *724;
pohřeb *781.

Zjevení Pámě, svěcení vody o
vigili 281.

Zkouška, ditek o kanon. visitaci
320 ; ohlášení této úřadům škol
nim 326; snoubenců *519.

Zločinci, křesť. péče o jich ná
pravu *618; státní péče *621;
duch. správa při nich *624;
připravování odsouzených na
smrť*697;pohřeb popravených
*783.

Zlořády, v liturgii 69; snaha o
jich obmezování a napravování
budiž opatrna 207; působení
proti nim na kazatelně 424.

Zmrzlý, první pomoc *650.
Známky, povolání ku kněžství

22; neúplné zpovědi *259 ; ne
přiznivé o lítosti *313; pii
znivé *314; zdánlivé nábož
nosti *427; mimořádných mi
losti *441.

Zmámesti meži osobami obého
pohlaví 223; ve zpovědi *303.

Znázornění pojmů 452.

Zmepokojovanístálým pokušení m.
(intestati) *437.

Znesvěcení (exsecratio) chrámu
104.

Zpětilý hřišnik *302, *389.
Zpěv liturgický 7; chorální 79;

figurální 80; lidu při službách
božich 319.

Zpověď, obecná povinnost *275;
vlastnosti zpovědi *281; po
vinnosti zpovědníka stran zp.
vyznání *287; kdy a jak vy
šetřovati platnost předešlých
*300, *304; zpověď často při
jimajicíich *136; ditek *354;
osob mužských "9399; ženských
*360; mládeže dospělé *361;
manželů a rodičů *3065;gene
rální *404; nově obrácených
*416; osob nábožných *418;
řeholnice *423 ; zdánlivě nábož
ných *426; úzkostných *492;
stálým pokušenim znepokojo
vaných *437; podminka k od
pustkům *469; v čas jubilea
*470; zp. nemocných *0660,
*688; děti nemocných *102;
vězňů *028; nasmrť odsouze
ných,*699. Viz Uplmosťzpovědi.

Zpovědnice 98, *218, *200.
Zpovědník, právomoc (approbace)

*238; vědomosti jeho *262;
cnosti *266; mlčelivosť *209;
připrava *280; cizího leckdy
pozvati *279; liturgický oblek
*281; jak chovati se ve zpo
vědnici *287 ; přeslechl-li něco
ve zpovědi *288; jeho soud o
zpovědi penitentově, povinnosť
k napravení nedostatků *299;
soud o penitentovi vůbec *309;
soud o litosti (disposici *312;
kterak povinen poučovati "315;
disposici zvyšovati *918; ne
kajicné disponovati *321; povinnostistran| dostiučinení
*326; napravení chyb *992.

Zpytování svědomí, k pilnému



každý povinen *283; poučiti
neumělé o způsobu *294, *298;
usnadňovati chtějicím skládati
gener. zpověď *409; nemocným
*667.

Zřetelnosť (jasnost) ve slohu 439 ;
v ústní přednášce 536.

Zuřivosť, duševní choroba *731.
Zvěstování P. M., padá-li ve sv.

týden 288.
Zvolámí (exclamatio), figura 493.
Zvon 115; práva faráře 117; zvo

nění o procesich *158; proti
mračnům *2931; umiračkem
*695; při pohřbu ocirkevnim
*753; necirkevním *775.

v
Z.

Zádámní (optatio), figura 493.
údostivosť, kněz přemáhej ji v
sobě 40.

Žaloby vzájemné; rozvaděných
232, nesvorných manželů *3060,

*550.
Zehnání ve způsobě kříže 83;

druh svátostin (benedictiones,
invocativae) *224;žehnání osob
a věci *226; praporů *228;
pokrmů na hod boži veliko
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noční 291. Viz Požehnání. Svá
tosťtiny.

Žena, záhubný vliv práce v to
várně 220; povinnosti ženy

„v manželství a rodině *539.
Zenské osoby, na faře 189; opa

trnost potřebná stran těchto
v bratrstvech 266; obecná pra
vidla stran zpovědi *360; opa
trnosť při návštěvě nemocných

„*640; hysterické *737.
Zidé, služba křesť. osob u nich

217.
Živosť v kázaní 422.

tvoť, křesťansky mravný pě
stovati — úkol pastýřského
úřadu cirk. 151; pravě kře
stanský — ustavičné obcování
s Kristem *142; život vezdejší
— ustavičný boj a pokání
*672; lidský život přirozený
na kterých základech spočívá

Ž470.
Zivota nebezpečenstvíveliké; křest

340, 350; zpověď *287, *667 ;
rozřešení vůbec *240; z re
servátů *25(, *608; rozřešení
beze zpovědi *704, *705, *708 ;:
kratký ritus při zaopatřování
*686; oddavky *721.


