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I díl katechismu:
O0prostředcích milosti.

1. Z vlastní síly své nemůžeme ani věřiti, ani přikázání
plniti; k tomu potřebujeme milostiboží. (VizI. dil,str. 143a d.)

2. Milosti boží dosahujeme hlavně prostředky
milosti, totiž: mší sv., svátostmi a svátostinami;
dále modlitbou a jinými dobrými skutky. (VizII.díl,str. 169.)

Než v prostředcích k dosažení milosti je malý rozdíl. Některé jen
vyprošují milost, jako mše sv., modlitba a jiné dobré skutky, kdežto jiné,
totiž svátosti, milost udělují. A to všecky svátosti udělují milost pomáhající;
milost posvěcující pak jen dvě svátosti, totiž křest a pokání.

I. 0 oběti mše sv.

1. 0 oběti vůbec.
Slovo „obětovati“ (latinsky offerre — obětovati) znamená předně,

někomu z lásky nebo přítulnosti něco cenného dáti, něčeho cenného k vůli
někomu se zříci. Obětuje-li otec všechen svůj majetek pro své děti, jež
dá studovati, sám pak ve strádání žije, říká se: přináší veliké oběti pro své
děti. Táhne li voják do boje na obranu vlasti a svůj život 1 zdraví nastavuje,
pravíme: obětuje se pro vlast. Obyčejně však nazýváme obětí to, čeho se
zříkáme k vůli Bohu. Chudá vdova z lásky k Bohu obětovalaposlední
dva haléře, jež měla; přinesla tedy velkou obět. (Mar. 12. 43.) Tobiáš
rozdal v zajetí z lásky k Bohu svůj majetek chudým Židům a s nebezpečím
života pohřbíval své zemřelé a usmrcené krajany. Tobiáš tedy rovněž přinesl
velikou obět k vůli Bohu. (Tob. 1.) Obět přinesli Židé, kteří obdrževše zákon
na hoře Sinaj snesli Mojžíšovi zlato, stříbro, drahokamy, nach a p. na zbu

chovává přikázání boží a koná skutky milosrdenství. (Sir. 35. 2,—4.) Pod
statnou věcí při oběti tedy jest zřeknouti nebo vzdáti se nějaké cenné
věci k vůli Bohu. Tímto zřeknutím se vyjadřuje, že Bůh jest naše nejvyšší
dobro, naše blaženost, a že tedy i my k vůli němu jsme hotovi zříci se
toho, co máme nejdražšího. — Chtěl-li člověk toto zřeknutí se nápadněji na
značití, zničil obyčejně onu viditelnou věc; zničením této věci stalo se ne
možným, oné věci opět užívati. Zničením oné věci mělo se rovněž vyjádřili,
že před Bohem ničím nejsme. Obětní dar totiž zastupoval samého člověka.
Proto ten, kdo obětoval, kladl mnohdy na obětní zvíře ruku a býval pokropen
teplou, kouřící se krví obětní. Takové oběti jsou tedy výrazem klanění se
a tedy vlastními obětmi. Takovouobět přinesl: Kain, Abel, Noe. Abel
zabil a spálil prvotiny svého stáda; jeho bratr Kain spálil plodiny zemské.
(1. Mojž. 4.) Noe zabil a spálil zvířata, když vystoupil z archy. (1. Mojž. 8. 20.)
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1. Oběť jest dobrovolné darování a zni
čení viditelné věci, bychom Boha jakožto
nejvyššího pána uctili.

Shledáváme i mezi lidmi, že těm, jež chtějí vyznamenati a jimž chtějí
své uznání projeviti, dávajímnohdydrahocenný dar. Často slyšíme,
že poddaní přinášejí císaři darem první a nejkrásnější plodiny zemské nebo
jiné vzácné dary. Podobně si počínáme oproti Bohu. A jako ve státě se
císaři prokazují rozličné pocty, které jenom jemu se dějí, tak jest i vůči
Bohu; obět jest hold, který se přináší jen Bohu.

2. Jsouobětikrvavé a nekrvavé.
Jak viděti již na oběti Abelově a Kainově, volil každý dle toho, co

měl, rozličné dary k oběti. Buď volil obět ze zvířat: skot, ovci, kozu,
holuby a p. (krvavé oběti, poněvadž se při nich prolévala krev); nebo volil
obět z rostlinstva (nekrvavé oběti, poněvadžse při nich krev neprolévala).
Oběti z rostlinstva byly buď pokrmy (mouka, koláče, klasy a p.). nebo
nápoje (víno). — Zvířata byla zabita, krev před oltářem vylita a maso
spáleno, mnohdy i od kněží a obětujícího z části požito. Pokrmy buď byly
spáleny nebo požiťy, víno obyčejně před oltářem vylito.

3. Oběti se mohou přinášeti s úmyslem, by Bůh byl
chválen, by se mu děkovalo, bychomjej prosili
nebojej us mířili.

Obět jest totiž výrazem vnitřního smýšlení člověka. Člověk, jenž
Boha správně zná a ví, že Bůh jest všemohoucí tvůrce, dobrotivý a moudrý
zachovavatel a správce světa, zajisté jest mocně proniknut citem chvály.
díků, důvěry a lítosti. Poněvadžpak člověkpřírozeněna jevo
dává, čím jest uvnitř proniknut, tedy 1 tento svůj vnitřní cit chvály, díků,
důvěry a lítosti projeví tím, že se vzdá (odřekne se, zničí) nějaké draho
cenné věci.Poněvadžtohoto vnitřního smýšlení jest přiobětipod
statně třeba — obět bez přiměřenéhovnitřního smýšlení byla by po
krytectvím — proto mnohdy již ono pouhé. kajicné smýšlení se nazývá obětí.
(Ž. 50. 19.) Oběti chvály se konaly denně ve chrámě Jerusalémském ;
obět díků byla na př. obět Noemovapo vystoupeníz archy; oběti prosebné
se přinášívaly na př. před bitvoů; obětí smírnou byla obět, kterou dal
konati Juda Makabejský za padlé vojíny. (2. Mach. 10. 43.)

4. Obětikonalivždycky všichni národové na světě.
Oběti se konaly vždycky. Již děti prvních rodičů, Kain a Abel,

obětovali. (1. Mojž. 4.) — Oběti konali Židé i pohané. Židé obětovali
každý den; neboť každé ráno a každý večer přinášel veleknězve chrámě
jménem lidu obět: obět zápalnou (32. Mojž. 30, 7.), pak obět ne
krvavou z bílé mouky, oleje a kadidla pozůstavající (3. Mojž. 6. 14.)
a krvavou obět, totiž ročního, neposkvrněného beránka s příslušnými
pokrmy a nápoji. (2. Mojž. 29. 38.) V sobotu pak mimo to se obětovali
ještě dva roční beránci a chléb a víno. (4. Mojž. 28. 9.) Rovněž o zvláštních
slavnostech se konaly zvláštní oběti. — [Ipohané přinášelioběti, jen že
se octli na scestí ; neboť obětovali i lidi a neobětovali pravému Bohu, nýbrž
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modlám. Proto pravísv. Pavel:4,Co obětují pohané, obětují Káblu a ne
Bohu. (1. Kor. 10. 20.) Písmo sv. vypravuje, že král moa bský, jsa ob
ležen od krále isračlského, zabil vlastního syna na hradbách, by takto vyprosilpomoci.(4.Král.3.27.)Foeničanéa jinínárodovéasijštíobětovalikaždo
ročně, zvláště však v tísni nějaké bohu Molochovi dítky; kovová socha Molo
chova byla rozžhavena a na její paže se kladli dítky. Lidé byli obětováni
nejvíce u A merikánů, zvláště u Mexikánů ; kněžím mexikánským se musilo
dodávati ročně na 20.000 lidských obětí zápalných. Každému byla rozříznuta
prsa a srdce tlukouci vyrváno a na rtech modly vytlačeno. Ba 1 vzdělaní
Řekové a Římané, ba i Němci obětovali lidi. Podnes pohané obětují lidi; tak
pohanští Indiáni obětují na výšinách pravidelně mladé lidi: přiváží je ku
kmenům stromů, a pak všechen lid kolem nich tančí a každý si uřízne kousek
masa z těla této oběti. Hle, jak nešťastní jsou lidé bez křesťanského náboženství !

5. Lidi pobádalo k obětovánínejvícevědomíhříšnosti
a snaha po smíření s Bohem; dále i to, že Bůh oběti
schvaloval a jich požadoval.Vědomíhříšnostibylolidemmocnoupobídkoukobětem.© Proto
praví sv. Pavel: „Obětí jsou na připomínání hříchů každého roku (Žid.
10. 3.); a opět: „Bez vylití krve nebývá odpuštění.“ (Ž. 9. 23.) — Bůh
často oběti schválil: tak ukázal zalíbení své nad obětí Abelovou (1. Mojž.
4. 4.), nad obětí Noemovou (1. Mojž. 8. 21.), nad obětí proroka Eliáše,
na kterou seslal oheň s nebe. (3. Král. 18. 30.) — Mnohé oběti Bůh vý
slovně žádal; tak žádal, aby Abraham obětoval Isáka. (1. Mojž. 22.) Pro
střednictvím Mojžíše dal Židům předpisy o obětech. (3. Mojž. 1.—7.; 16. 22.)
Tato okolnost, že Bůh často oběti schválil, ba i jich požadoval, byla pro
potomky mocnou pobídkou k obětem.

6. Oběti židovské, zvláště beránek velikonoční a obět
v den smíření, měly za účel hlavně to, by oznamovaly a před
obrazovaly budoucí smírnou obět Vykupitelovu. (Žid.10. 1.—9.)

Oběti starého zákona byly stínem oběti Kristovy na kříži. (Kol. 2. 17.)
Ve starém zákoně jest všecko plno krve; jest to předobrazem krve Kristovy,
kterou jsme měli býti očištěni. (Bossuet.) Ve veleden smíření dálo se mimo
jiné toto: Velekněz položil obě ruce na hlavu kozla, jenž měl býti obětován
za hříchy lidu, a zároveň vyznával hříchy lidu (jakoby měli býti všecky
hříchy lidu přeneseny na toto zvíře); pak byl kozel vyhnán na poušť, by
se názorně naznačilo, že hříchy lidu od tváře boží pryč zanesl. (3. Mojž. 16.)
(O beránku velikonočním viz I. d., str. 105.) — Oběti starého zákona
měly svou působnost jen vzhledem k oběti Kristově na kříži, již před
obrazovaly. Tak na veřejích natřená krev beránka velikonočního měla svůj
účinek jen proto, že předobrazovala krev beránka božího, Ježíše Krista.
S obětmi starozákonními se má tak, jako se sochami panovníků světských.
Ačkoli tyto sochy nežijí a nemluví, přece již mnohým, kdož se k nim utekli,
zachránily život. (Sv. Chrys.) —- Poněvadž oběti židovské byly předobrazem
smírné oběti Kristovy, proto přestaly, jakmile tato obět byla přinesena; tak
to předpověděli již proroci. (Dan. 9. 27.; Os. 3. 4.) Úloha poslů přestala,
jakmile svou věc vyřídili. (Sv. Leo Vel.) Bůhs obětmi starozákonními učinil
jako umělec, jenž formu, v níž předmět ulil, rozlamuje. Pravdě musí ustou
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piti znamení tak, jako světlu noc. (Sv. Tom. Ag.) — I pohanské oběti ne
byly jiným, nežli hledáním pravé smírné oběti; obětovalizvířatabez
poskvrny, malé děti hledali tedy dokonalou čistou obět; mimo to
oběti neměly téměř konce; zdá se, že byli přesvědčeni, že není možno, aby
krví býků a kozlů hříchy byly shlazeny (Žid. 10. 10.), nebo jinými obětmi
božství usmířeno. Bylo potřeba oběti ceny nekonečné.

2. O oběti Kristově na Kříži.

1. Obětí Kristovou na kříži bylo veškeré
lidstvo vykoupeno.

Vlastně jest celý život Kristův nepřetržitou obětí. Talo obět začala
již vtělením; nebo tu se vzdal jako Syn boží své božské velebnosti
a přijal na sebe podobu služebníka. (Filipp. 2. 7.) Vzdal se i své svo
bodné vůle a byl poslušen svého nebeského Otce až ke smrti a to ke
smrti kříže. (Filipp. 2. 7) Tato obět trvala po celý život Kristův. Neboť
Vykupitelse zřekl všech pozemských statků; proto sám pravil: „Lišky
mají doupata a ptáci nebeští hnízda svá; ale Syn člověka nemá, kam by
hlavy své položil.“ (Mat. 8. 20.) Kristus si odepřel mnohdy i tělesné po
travy, na-př., když rozmlouval se Samaritánkou ; tenkráte pravil apoštolům,
kteří mu chtěli dáti pokrmu: „Můj pokrm jest, abych konal vůli toho,
kterýž mne poslal, bych dokonal dílo jeho.“ (Jan 4. 34.) Ačkoliv byl prací
unaven, odepřelsi mnohdy i nočního klidu; neboť nejednou odebral
se na horu a „ztrávil noc na modlitbách“. (Luk. 6. 12.) Trpělivě snášel
potupu a pohrdání, zvláště když byl zajat a souzen. (Luk. 23. 11.) Dobrovolněsezřeklsvéslávy;| svéslávynevyhledával“(Jan8.50.)Bado
pustil, aby jej považovali za horšího, nežli byl vrah Barabbáš. (Mat. 27. 17.)
Konečně na kříži obětoval, co měl nejlepšího, totiž svůj život; proto pravil:
„Většíhoť milování nemá žádný nad to, by kdo život svůj položil za přáteli
své.“ (Jan 15.13.) Proto vším právem mohl Kristus před samou svou smrtí
zvolati: „Dokonáno jest.“ (Jan 19. 30). — Než vlastní smírná
obět Kristovazačínájeho utrpením na kříži a končí jeho smrtí.
Zde Kristus obětoval své tělo. Nebylo sice tak jako při jiných obětech, za
bito, rozděleno a spáleno, ale bylo hrozně ztrýzněno a o život připraveno.
Spasitel na kříži mohl říci: „Já pak červ jsem a ne člověk.“ (Ž. 21. 7.)
Jako voda vylit jsem a rozptýleny jsou všecky kosti mé. (Ž. 21. 15.) Vzhledem
ke smírné oběti Vykupitelově nazývají proroci Mesiáše beránkem veliko
nočním. (Is. 23. 7.) Jan Křtitel, vida kdysi Krista k sobě přicházeti, zvolal:
„Ejhle, Beránek boží, který snímá hříchy světa!“ (Jan 1. 29.) Sv. Pavel
praví: „Beránek náš velikonoční obětován jest Kristus.“ (1. Kor. 5. 7.j

Obět kříže liší se ode všech jiných obětech tím, že při
ní obětující kněz jest zároveň obětním darem; dále tím, že
jest to obět ceny nekonečné.

Poněvadž Kristus sebe sama obětoval, nazývá se často knězem,
také veleknězem. (Žid. 5. 5.) On sám byl obětním darem, on sám byl obě
tujícím knězem. (Sv. Aug.) Vojáci byli jen nástroji, jichž Kristus po
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užil. Kdyby Kristus nebyl chtěl, nebyli by měli žádné moci nad ním. To
jim ukázal již na hoře Olivetské; neboť slovo „Jáť jsem“ porazilo je na zemi.
Vojáci již proto nemohli býti obětujícími kněžími, protože popravením Krista
nevykonali žádného bohumilého skutku, nýbrž dopustili se největšího
zločinu. Kristus byl obětován, protože sám chtěl. (Is. 53. 7.) — Všechny
oběti, které před Kristem byly přineseny Bohu, nebyly s to, aby smířili člo
věka s Bohem; neboť všecky dohromady měly jen konečnou Cenu. Proto
praví sv. Pavel: „Nemožno jest, aby krev býkův a kozlů shladila hříchy.“
(Žid. 10. 4.) Tyto oběti měly jen připomínati hříchy a vzbuzovati v člověku
kajícnost; ale ode hříchův očistiti samy sebou nemohly. Docela jinak se má
se smírnou obětí Kristovou. Jelikož Kristus jest Synem božím, má jeho
obět cenu nekonečnou.

2. Kristova oběťna kříži byla: náměstnou
obětí za hříchy veškerého lidstva, a byla
přebytečně dostiůčinnou.

Kristus trpěl místo nás. Již prorok o něm předpověděl: „Zraněn
jest pro nepravosti naše, potřen jest pro hříchy naše.“ (Is. 53. 5.) Protosv.JanKřt.,vidaJežíšeksoběpřicházeti,zvolal:© „Ejhle,Beránekboží,
který snímá hříchy světa.“ (Jan 1. 29.) Kristus, druhý Adam, hlava
pokolení lidského, trpěl za své údy. Kristus, dobrý pastýř, dal život svůj
za ovce své. (Jan 10. 5.) Kristus učinil jako ten, jenž za jiné dluhy za
platí. Naše hříchy, jsou v pravdě dluhy u Boha. Náměstné dostiučinění
jest možné. Víme z obecného života, že nejen majetek, nýbrž i hanba i zá
sluhy přecházejí na potomky. Neboť nejen jednotlivé rodiny, nýbrž 1 celí
národové jsou hrdými na slavné muže, kteří z nich vyšli, a naopak zase
mnohdy nejen celé rodiny, ale i celí národové byli krutě stíháni pro jediného
člověka. I hřích dědičný přešel na celé pokolení lidské; proto mohou
1 nekonečné zásluhy jediného člověka přejíti na celé pokolení lidské. Lidé
jsou jako údové jednoho velikého těla. — Kristus učinil dosti
za hříchy všech lidí, jak za hřích dědičný, tak i za všecky hříchy osobní.
Proto praví sv. apoštol Jan: „A on jest obět slitování za hříchy naše, a ne
toliko za naše, ale i za všeho světa.“ (1. Jan 2. 2.) Kristus umřel za všecky.
(2. Kor. 5. 15.) Kristus jest pravý beránek obětní, jehož obětováním ne
snad jediný národ z otroctví Faraonova, nýbrž celý svět ze zajetí dáblova
jest vysvobozen. (P. Lev I.) Ačkoli Kristus umřel za všecky, přece nedostává
se všem dobrodiní z jeho smrti, nýbrž jen těm, kteří se stanou účastnými
zásluh jeho utrpení. (Sn. Trid. 6. hl. 3.) — Kristus učinil přebytečně
zadost; trpěl více, nežli bylo třeba. Jak oceán převažuje jedinou kapku, tak
dostiučinění Kristovo naši vinu. (Sv. Chrys.) Jediná kapka krve Kristovy byla
by postačila na usmíření hříchů veškerého lidstva. (Sv. Řeh. Naz.) Neboť
Kristus jest pravý Bůh a nejmenší jeho skutek má cenu nekonečnou. —
Kristustrpělmnohem více, nežli člověk vůbec trpěti může. Proto
zvolal na kříži: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?“

Kristus proto tolik trpěl, aby nám ukázal, jak veliká jest
jeho láska k nám a jak velice bývá Bůh hříchem urážen.

Ovšem stačila modlitba na naše vykoupení; ale nestačila na to, aby
ukázala lásku boží. Co stačilo na vykoupení, to nestačilo lásce. (Sv. Chrys.)
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Poněvadž Kristus ukazuje tak velikou lásku k nám, uctíváme nejsvětější
srdce Ježíšovo. Srdcejest totiž středem tělesného života; z něbo
se krev vylévá do celého těla a udržuje je na živu. Poněvadž pak mezi tělem
a duší jest úzké spojení, proto srdce se považuje 1 za střed života du
ševního, za sídlo všech přání a citů člověka. (Proto se říká: srdce se
raduje, jest dojato, pohnuto a p.) Proto se považuje srdce hlavně za sídlo
lásky. (Proto se říká často místo „láska mateřská“ „srdce mateřské“ a p.)
Uctíváme-litedy srdce Ježíšovo,připomínáme si velikou lásku Kristovuknáma jsmetímvícepovzbuzovánikuvzájemnélásceke
Kristu. K rozšíření pobožnosti k nejsv. Srdci Pána Ježíše vyvolil si Bůh
fráncouzskou řeholnici Markétu Marii Alacogue v Paray-le-Monial,
městě to burgundském. (+ 1690.) Jí se zjevil několikrát Spasitel a ukázal ji
své kopím probodené srdce, které bylo obklopeno září paprsků, ovinuto trnovou
korunou (na znamení potupy, kterou hříšníci Spasiteli působí), a na němž
se stkvěl zářící kříž. Spasitel ji žádal, aby takové obrazy nejsv. Srdce byly
k uctívání vystavoványa sliboval hojnost požehnání a milostí všem, kteří
uctívají nejsvětější Srdce. Rovněž žádal Kristus, aby se konávala slavnost
nejsv. Srdce Páně, a to vpátek po oktávě Božího těla. Volbatohoto dne
jest velmi příhodná; v pátek totiž podal Kristus svou přehořkousmrtí nej
větší důkaz své lásky; jeho srdce přestalo tlouci a bylo. kopím probodeno.
Rovněž svátost oltářní jest velikýmdůkazem lásky Vykupitelovyk nám;
jako se v čočce soustředují paprsky sluneční, tak ve svátostí oltářní jsou
soustředěny paprsky božského slunce lásky. Proto zvláště slavnost Božího těla
připomíná nám lásku Kristovu k nám. — Také proto Kristus tolik trpěl,
poněvadž chtěl býti naším Vzorem V utrpení; trpěl pro nás a zůstavil nám
příklad. (1. Petr. 2. 21.) Proto sám řekl: „Příklad dal jsem vám.“ (Jan 18. 15.)

3. Milosti na kříži vydobyté udělují se
jednotlivým lidem prostředky milosti, zvláště
mší sv. a svátostmi.

Prostředky milosti jsou léky milosrdného Samaritána, Ježíše Krista.
Jsou to trubice, kterými božský Spasitel nechává k nám téci své na kříži
vydobyté milosti. (Sv. Bonav.) Bok Kristův byl otevřen, poněvadž z něho
církevní prostředky milosti mají svůj původ. (Sv. Aug.) Na každém církevním
prostředku milosti Ipí kapka krve Kristovy. (B. Martin.) Poněvadž církevní
prostředky milosti udělují nám milostí prýštící se sv. kříže, proto církev,
udělujíc prostředky milosti, užívá vždy znamení sv. kříže. „Kříž jest
pramenem všeho požehnání“ (Sv. Leo Vel.) Milost Kristova jest jen na kříž
přibita a pevně na něm lpí. (Boudon) Tomu jest rozuměti také tak, že utr
pení a milost nerozlučně spolu souvisejí. — Jako slunce tím, že již tisíce
let zemi osvěcuje a zahřívá, světla a tepla nepozbývá, tak 1 poklad
oběti Kristovy na kříži se nezmenšuje, byť tisíce a tisíce let lidé se stávali
účastnými milosti a spásy. (Walter.) —

- Kdo prostředků milosti neužívá, nemůže přes to, že
Kristus za nás umřel, býti spasen.

I tělesný lék uzdravuje jen tehdy, užívá-li ho nemocný. „Ten, jenž
tebe stvořil bez tebe, nespaší tebe bez tvého přičinění.“ (Sv. Aug.) Ďábel
nasazuje všecky své síly, by lidi připravil o církevní prostředky milosti.



—1

Počíná si jako vojevůdce Holofernes, jenž při obléhání Betulije dal zpřetínati
roury, by se město žízní donuceno musilo jemu vzdáti; neboť i on odvrací
lidi od rour mitostí tím, že jim vštěpuje nechuť a nelibost k nim.

3. O ustanovení a podstatě mše sv.
Na památku vysvobození z poroby Egyptskénařídil Bůh Židům,

by každého roku zabíjeli beránka velikonočního; právě tak chtěl
Bůh, aby na památku smrti Kristovy na kříži a na vykoupení lidstva z otroctví
ďábla konala se zvláštní obět. (Sn. Trid. 22. 1.) Poněvadž nám tato obět
měla připomínati obět Kristovu na kříži, ustanovil ji Kristus den před
svýmhořkým utrpením. Poněvadžvěřícínemohli býti přítomni
oběti Kristově na kříži, postaral se Kristus o to, aby věřící mohli
obcovati aspoň jejímu opakování a aby si mohly získati těch zásluh jako
by byli bývali stáli pod křížem. (Coch.)

1. Aby obět kříže sťále se opakovala
a zásluhy její jednotlivým lidem se přivlast
ňovaly, ustanovil Vykupitel nekrvavou obět,
a to při poslední večeři, přikteré proměnilchléb
ve své tělo a víno ve svou krev a obojího dal požívati
svým apoštolům,

Když totiž umyl apoštolům nohy, posadil se Kristus za stůl, vzal
chléb do svých rukou, pozvedl své oči k nebi, požehnal jej, lámal a podával
apoštolůmřka: „Vezměte a jezte; totoť jest tělo mé.“' Kdyžapoštolové
požili těla Páně, vzal Kristus kalich s vínem, díky činil, požehnal a podával
apoštolům svým řka: „Vezměte a pijte; totoť jest krev má, krev
nové a věčné úmluvy, tajemství víry (tajemství, na němž bude zkušena víra
vaše),kteráza vás a za mnohévylitabudena odpuštění hříchův.
To čiňte na mou památku.“ (Tato slovase jmenují slovakonsekrační.)

Než i po proměněnínezměnily se způsoby
chleba a vína.

Tělo Kristovo tedy nevypadalo jako tělo lidské, nýbrž vypadalo 1 po
tom, jako chléb; mělovůni, chuť, váhu, barvu a t.d., t.j. způsobu chleba.
Rovněž krev Kristova nevypadala jako červená krev, nýbrž jako víno; měla
vůni, chuť, váhu, barvu a t. d., t. j. způsobu vína. Kristus tedy proměnil
jen podstatu, nikoliv způsoby chleba a vína.

Slovy: „To čiňte na mou památku“ dal Kristus apo
štolům a jejich nástupcům rozkaz a moc, by tutéž obět
konali. (Sn. Trid. 22. 1.)

Tím, že Kristus dvanácti apoštolům dal jísti své tělo a píti svou krev,
poručil jim, aby místo obětních zvířat Jej samého obětovali. (Sv. Řeh. Ns.)

Tuto obět konali již sv. apoštolové a od pradávna
jejich nástupcové, biskupové a kněží.
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Křesťanése scházívalijiž za dob apoštolských k lámání chleba
(Sk. 2. 42.), zvláště v neděli. (Sk. 20. 7. a 11.) Sv. Pavel mluví častěji
o žehnání a pití kalicha též o lámání a podzvihování chleba. (1. Kor. 10.
16.; 11. 26.); rovněž praví: „Mámet oltář, z něhož nemají moci jisti,
kteří stánku slouží, totiž Židé. (Žid. 13, 10.) Sv. Ondřej ap. řekl prý pro
konaulovi, který jej nutil obětovati modlám : „Obětuji každodenně všemohoucímu
pravému Bohu na oltáři ne maso býků, ne krev beranů, nýbrž neposkvrněného
beránka božího; a byť všechen lid věřící jeho svatého těla požil, zůstává onen
beránek, jenž byl obětován, vždy neporušeným a živým.“ Sv. Justin (kol
150) jmenuje ve svém prvním obranném spise, poslaném císaři římskému,
o částech křesťanské oběti, o předčítání a výkladu sv. Písma, o obětování
chleba a vína, o proměnění obětních darů a rozdávání jich. (Meh. V. 186.)
Když papež Sixtus byl veden na popravu, běžel za nim jáhen sv. Vavřinec
a volal na něho: „Svatý Otče, beze mne jdeš, kdežto jsi přece nikdy beze mne
nekonával svaté oběti!“ (258.) Nejstarší sv. Otcové se zmiňují o oběti mše
sv. Sv. Ireneus, b. lyonský (+ 202) praví: „Obět nového zákonajest sv. po
slední večeře; Kristus ji ustanovil jako svátost a zároveň jako obět. Církev
koná tuto obět na celém světě.“ — Sv. Gyprian, b. kartaginský (+ 258)
praví: „Kněží konají v kostele obět právě tak, jako ji konal sám Kristus;“
dále: „Konáme každý den obět za dob pronásledování i pokoje, čímž věřícípřipravujeme,abyseijakožtomučedníciobětovali.“© Pap.LeoVel.praví:
„Jediná obět těla a krve Kristovy nahrazuje nyni všechny ony rozmanité
oběti.“ — Rovněžčetné obrazy nástěnné v katakombách jsou zna
mením oné oběti, rovněž nejstarší liturgie, t. j. knihy, které obsahovaly
modlitby při oběti a předpisy, kterak se měla konati; dále oltáře, kalichy
a mešní roucha z nejprvnějších dob, z nichž mnohé jsou posud za
chovány (tak dřevěný oltář, na němž Petr a následující papežové až po
Sylvestra skoro po 300 let obět konali). Nač by byly bývaly. všecky ty před
měty, kdyby se nebyla konala obět? — Ani všichni bludaři až do
10. století se neodvážilipopírati oběti.

Tato obět byla již ve starém zákoně předpově
děna jak proroctvími, tak předobrazy.

Rozličné oběti starého zákona byly předobrazy této opravdové oběti
(sv. Aug.); tak obět Abelova, která byla Bohu příjemna (1. Mojž. 4.),
poněvadž ji obětoval ve víře v budoucího Vykupitele a v jeho obět (Žid. 11. 4.);
dále obět Abrahamova, jenž z poslušnosti k Bohu obětoval svého syna
Isáka na hoře Moria, aniž by byl krev jeho prolil (1. Mojž. 22.); zvláště
obět Melchisedecha (7 krále spravedlnosti), krále salemského (7 krále pokoje),
jenž obětoval chléh a víno. (1. Mojž. 14.) Všechny tyto 3 oběti se jmenují
při mši sv. a to hned po proměňování. Kněz totiž prosí Boha, aby
naši obět právě tak milostivě přijal, jako obět Abelovu, Abrahamovu a Melchi
sedechovu milostivě přijal. — Rovněž předpověděna byla mše sv. David
prorokoval, že Vykupitel bude knězem na věky dle řádu (způsobu)
Melchisedechova. (Ž. 109. 5.) Prorok Malachiáš předpovědělŽidům,
kteří po návratu ze zajetí oběti špatně vykonávali, obět mše sv. slovy: „Nemám
zalíbení u vás a darů nepřijmu z ruky vaší. Nebo od východu slunce
až na západ veliké jest jméno mé mezi národy: a na každém místě oběto
vána bývá jménu mému obět čistá!“ (Mal. 1. 10.—11.)
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2. Oběť, kterou Kristus při poslední
večeři usťanovil, nazýváme mší sv. nebo-li
obětí mše sv.

V prvních stoletích křesťanských byli katechumeni a veřejní kajicníc!
při počátku mše posláni ven. Poslání (jmenuje se latinsky missio) dálo se
slovy: missa est. Jak z pramenů dějepisných vysvítá, užívalo se těchto slov,
kdykoliv mělo býti rozpuštěno nějaké shromáždění; znamenala: „Shromá
ždění jest rozpuštěno.“ A tak se stalo, že obět, která se konala po
tomto rozpuštění, dostala jméno missa (mše). Tohoto výrazu užívá již pap.
Pius I. (kolem 141.); ve spisech sv. Augustina a sv. Ambrože se vyskytá
již velmi často. Slovo missa může pocházeti také odtud, že při proměňování
posílá se Syn boží s nebe na zem. (Sv. Tom. Ag.) A věřícípak
opět jej posílají prostřednictvím kněze a ten pak prostřednictvím andělů ze
země k nebi. „Nejprve posílá Bůh svého Syna k nám na oltář, potom
posílá církev téhož Syna k Otci, aby prosil za hříšníky:“ (Sv. Bonav.)

Mše sv. jest středem veškeré katolické bohoslužby.
Mnohé svátosti a svátostiny se udělují jen v souvislosti se mší sv.

Mše sv. se má k ostatní bohoslužbějako drahokam ke své obrubě.
(Hurter ) Jest to moře, do něhož se shromažďuji proudy milostí z oběti kříže,
odkud pak sv. svátostmi jako trubicemi proudí na lidi. Mše sv. jest denně
vycházejícím sluncem milosti, jehož jasné paprsky světelné se ve sváto
stech sedmeronásobně lámou a takto zlatou duhu pokoje vytvořují, kterážto
duha spojuje bohatství nebe s bídou pozemskou. (Gihr.) — Mše sv. svou
důstojností převyšuje svátosti o mnoho stupňů; neboť svátosti jsou
jen nádobami milosrdenství pro živé, mše sv. jest však nevyčerpatelným mořem
božské štědrosti pro živé i mrtvé. (Cochem.) Mší sv. mají lidé takřka již
napřed nebe na zemi, poněvadž touto obětí mají Tvůrce nebe a země
před sebou a mohou se ho i rukama dotýkati. (Urb. VIII.) Kolik kapek
obsahuje moře, kolik paprsků: slunce, kolik hvězd nebe, kolik květin země,
tolik tajemství obsahuje v sobě mše sv. (Sv, Bonav.)

Mše sv. jest obětí v pravdě katolickou, neboťse bez
ustání na celém světě obětuje, a to až do skonání světa.

Dnes se koná denně nacelém světěna 350.000 sv. mší V každou
denní hodinu se koná mše sv., u nás v Evropě od rána až do 12 bh.
v poledne; když je u nás poledne, koná se mše sv. v Americe; když jest u nás
večer, koná se na ostrovech Atlantského oceánu (5 mill. katolíků); když my
spíme, koná se v Australii a pak v Asii. Tedy denně, dle proroctví Mala
chiášova: „Od východu slunce až po západ mezi všemi národy a na všech
místech koná se obět čistá.“ (Mal. 1. 10.) Mše sv. bude se konati až do
soudného dne. (1. Kor. 11. 26.) Již David předpověděl, že Vykupitel
bude knězem na věky dle řádu Melchisedechova. (Ž. 109. 5.) A proto ani
všichni nepřátelé církve, ani sám antikrist nedocílí toho, aby se nekonala
mše sv. Kristus mínil hlavně mši sv., když pravil: „Budu s vámi po všecky
dny až do skonání světa.“ (Mat. 28. 20.)

3. Mše sv. jest obětí proto, že se jí smrt
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Kristova na kříži tajemným způsobem zná
zorňuje a opakuje.

Již oddělené způsoby chleba a vína znázorňují zničeníčlověčenstvíKri
stova. (Sv. Tom. Ag.); neboť tělo a krev Kristova jsou zde právě tak odděleny
od sebe jako na kříži, kde krev vytekla z ran Kristových. Oddělené způ
soby tedy znázorňují popravu beránka velikonočního, Krista. — Rovněž pří
pravy chleba a vína znázorňují utrpení a smrt Kristovu. Neboť chléb jest
připraven ze zrn pšeničných, která musejí býti napřed rozemleta a pak na ohni
pečena. Víno jest připraveno z vytlačených hroznů. Mletí a pečení zrn pšenič
ných připomíná živě bolesti Kristova, těla, tlačení hroznů vytékání krve Kristovy. —
Mimo to proměněním jest Kristus ponížen tak, že se to rovná téměř
zničení. Proměněním přijímá totiž Kristus na sebe způsobu pokrmu. Není
poznati jeho božské velebnosti, ba ani jeho lidské přítomnosti. „Kristus, král
nebe a země, přijímá slovy proměňovacími na sebe stav poníženosti, která
se rovná téměř zničení. Není tu viděti ani jediného paprsku velebnosti,
která přece i z jeho lidské postavy vyzařovala a svět úctou naplňovala. Při
svém narození v Betlémé byl ještě roven lidem, ale zde se zdá býti kouskem
chleba.“ (Gochem.) Na kříži bylo skryto jen božství Kristovo, zde však nad
to i jeho člověčenství. (Sv. Tom. Ag.) Ten, jehož nebesa nemohou obsáhnouti,
spočívá v nepatrné způsobě chleba jako vězeň v žaláři, ten, jenž v nebesích
velebnětrůní, leží zde jako spoutaný beránek. Veškeré zástupy nebeské žasnou
nad tím, že v nebesích tak slavné člověčenství Kristovo na oltáři se tak po
kořujea ponižuje.(Cochem.)Tímto hlubokýmsebeponížením usmiřuje
Kristus rozhněvaného na nás Otce; neboť není lepšího prostředku k usmíření
uraženého, jako pokořiti se před ním. Tak král Achab odvrátil od sebe
přísný trest, jimž mu Bůh ústy Eliášovými hrozí, tím, že se nesmírně před
Bohem pokořil (3. Král. 21. 27.); podobně jednali Ninivetští. (Jon. 3.) Slova
knězova při proměňování jsou tedy jako meč, jímž beránek velikonoční, Kristus,
tajemným způsobem jest zabíjen. — Rovněž požíváním, tedy zničením
způsoby chleba a vína při přijímání kněžském, znázorňuje se smrt Kri
stova na kříži. Proto praví sv. Pavel, že požíváním těla 1 krve Kristovy hlásá
se smrt Kristova. (1. Kor. 11. 26.) — Než mše není snad pouhým
znázorňováním Kristovysmrti na kříži,nýbrž jest to skutečné obno
vování této smrti, jelikož totiž Kristus jest pod obojí touto způsobou př!
mši sv. přítomen. Jest to jako s věrným slovným opisem nějaké listiny,
kterýžto opis jest státním úřadem pověřen. Jako tento opis jest totéž jako
ona původní listina, tak také nekrvavá obět Kristova není nikterak rozdilna
od jeho krvavé již tím, že k tomuto svatému úkonu volil právě onen oka
mžik, ve který se beránek velikonoční, zabíjel a jedl. Rovněž užil
podobných slov jako Mojžíš při uzavření staré úmluvy; Mojžíš totiž přijav
desky zákona na hoře Sinai, postavil oltář, zabil obětní zvířata, krví zvířat
postříkal lid a pravil: „Tatoť jest krev úmluvy, kterou Bůh učinil s vámi.“
(2. Mojž. 24. 8.) Podobně pravil i Kristus při poslední večeři. Musila tedy
1 zde býti obět. Rovněž jest velmi nápadným, že Kristus slavil poslední
večeři a hned potom trpěl a umřel. Tím dal na srozumněnou,že
obojí jest jedna a táž obět. Sněm Tridentský slavně vyslovil: „Náš Vy
kupitel při poslední večeři ustanovil viditelnou obět, aby tím obět, která měla
býti jednou na kříži přinesena, znázornil a památku na ni až do sko
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nání světa zachoval.“ (Hb. 22. 1.) Má-li býti náboženství křesťanské nábo
ženstvím nejdokonalejším, musí býti také nejsilnější výraz pocty boží,
totiž obět; jinak by bylo méně dokonalým než jiná náboženství. Kdyby
v'církvi katol. nebylo žádné oběti, pak by se nebyla vyplnila mnohá pro
roctví a předobrazy starého zákona; toho však nelze mysliti.

4. Hlavní účel mše sv. jest usmíření Boha.Toplynezeslov,kterářeklKristuspřiposlednívečeři:© „Tatoťjestkrevmá| ©,kterábudevylitanaodpuštěníhříchů.“Tatonekrvavá
oběť jest tedy jako obět kříže pravou obětí smírnou. (Sn. Trid. 22. 2.)
Nebýváme sice mší sv. znova vykupováni, jako krvavou obětí kříže,
nýbrž ovoce vykoupení (ovoce oběti kříže) se nám touto nekrvavou
obětí přivlastňuje. (Sn. Trid. 22. 2.) Rovněž tato nekrvavá obět sama
o sobě není s to, aby jednotlivé lidi s Bohem smířila; ale působí, aby své
hříchy poznali, jich litovali, z nich se zpovídali a jich se varovali.

o. Při oběti mše sv. jest obětujícím kně
zem 1 obětním darem Kristus.

Kristusjest obětujícím knězem. Knězu oltářejest jen náměstkem
neboli nástrojem, jehož Kristus užívá. To plyne již ze slov, která říká
kněz při proměňování; praví totiž: „Totoť jest tělo mé“; „tatoť jest krev
má“, ačkoli neproměňuje chléb ve své tělo a víno ve svou krev. „Ne člověk
jest to, jenž působí, aby obětní dary staly se tělem a krví Kristovou, nýbrž
jest to Kristus sám.“ (Sv. Chrys.) Kristus, velekněz, jest svatý, nevinný,
neposkvrněný, oddělený od hříšníkův a vyšší nad nebesa. (Žid. 7. 26.) Tato
obět je tedy svatá, ať jest kněz jakýmkoliv, neboť ne lidé činí tu obět svatou,
nýbrž Kristus. (Sv. Chrys.) — Kristus jest rovněž obětním darem. „Kristus
jest knězem, jenž tuto obět koná, a on sám jest také onou obětí.“ (Sv. Aug.)
Týž obětuje a jest obětován. (Sv. Chrys.) Na oltáři leží zabitý Kristus.
(Sv. Chrys.) Kristus, náš beránek velikonoční, jenž byl jednou na
kříži zabit, jest zabíjen každý den na našich oltářích. (Sv. Aug.)

Z toho tedy plyne:
1. Obět mše sv. jest táž obět, jako obět kříže.
Mše sv. není snad jen obrazem oběti kříže, jako asi kříž nebo obraz

visící na stěně. Mše sv. není také snad jen památkou na obět kříže. (Sn.
Trid. 22. 3.), nýbrž jest to táž obět, která byla přinesena Bohu na kříži,
a proto má tutéž cenu a týž účinek. (Rodr.) Při mši sv. opakuje se
utrpení a smrt jednorozenéhoSyna božího tajemným způsobem. (Sv. Reh.
Vel.) Při mši sv., jak již patrno ze slov proměňovacích, „prolévá se krev
Kristova“. (Sv. Aug.)' „Při mši sv. ukazuje Kristus Otci své rány,“ aby
zachránil lidi od věčné záhuby. (Sv. Vavř. J.) Kristus mu ukazuje i hořké
bolesti, které při smrti vytrpěl, a tak živě mu je představuje, jako by se
to nyní bylo stalo. (Cochem.) Hlavní obřady při mši sv. také znázor
ňují, že se na oltáři opakuje obět kříže: pozdvihování při proměnění při
pomíná pozdvižení Krista při ukřižování; modlitba kněze z rozpjatýma rukama,
rovněž kříž na oltáři a mešním rouchu; konečně četné kříže, které kněz
rukou dělá, připomínají, že se tu opakuje obět kříže. — Při mši obnovuje
Kristus jistou měrou celé své dílo vykoupení. „Při mši sv. obětuje Kristus
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netoliko své člověčenství jako na kříži, nýbrž s ním obětuje všecko, co
za 33 let svého pozemského života činil a trpěl, a staví to nejsv. "Trojici
mocně a pokorně před oči.“ (Coch.) Všecky modlitby, které Syn boží
na zemi vykonal, opakuje v každé jednotlivé mši sv., jako v krátkém pře
hledu a staví je Bohu Otci tak jasně před oči, jakoby je ještě jednou říkal.
(Coch.) Toto všecko obětuje hlavně za spásu každého jednotlivého člověka,
jenž jest přítomen při mši sv. (Coch.) Kristus zjevil sv. Mechtildě: „Já jediný
vím a rozumím dokonale, kterak se denně na oltářích obětuji; ani cherubíni,
ani serafini, ani všechny nebeské moci nemohou tomu dokonale rozuměti.“

Mezi obojí obětí jest pouze tento rozdíl; na kříži se
obětoval Kristus krvavě (bolestně) jakožto člověk, při mši
sv. obětujese nekrvavě (bez bolesti)pod způsobami
chleba a vína.

2. Oena mše sv. nezávisí na stavu milosti kněze.
To proto, že obětujícím knězem jest Kristus a ne kněz u oltáře:

„Obětí mše sv. přivlastňuje se nám účinek utrpení a zásluh Kristových způ
sobem docela rozdílným od jiných skutků.“ (Sn. Trid. 22.) Při
ostatních dobrých skutcích závisí totiž cena onoho skutku na stavu, ve
kterém se onen člověk nachází. Proto ten, za něhož nehodný kněz koná
mši sv., nepozbývá nikterak užitků mše sv. Mše sv. působí sama sebou a
„nemůže býti poskvrněna žádnou nehodností nebo špatností těch, kteří jí
konají.“ (Sn. Trid. 22. 1.) Obět, kterou koná špatný kněz, má právě tak
velikou cenu, jako od kněze hodného, právě tak jako účinek svátostí ne
závisí na hodnosti kněze. (Sv. Tom. Ag.) Jako posílá-li syn královský
zplnomocněnce s poselstvím k svému otci. Tu se bude ptáti král pramálo
po osobě poslově. Pro něho jest hlavním osoba synova a jeho vůle. Právě
tak jest tomu při oběti mše sv.

4.0 hlavních dílech mše sv.

Obět mše sv. pozůstává z předemše a
ze tří hlavních dílů: obětování, proměňo
vání a přijímáni.

Tři hlavní díly oznamuje ministrant zvonkem; ve mnohých kostelích
se mimo to zvoní i mezi obětováním a pozdvihováním, totiž při sanktus.

1. Nejdůležitějšíčást předemše jest evangelium.
Říkáme předemše, poněvadž tato část předehází vlastní oběti mše

sv. Již v nejprvnějších dobách čítávala se přede mší sv. částka z některého
evangelia a hned potom bylo kázání. Předemše se jmenuje také „mše
katechumenů“, poněvadž při ní směli býti přítomní katechumenové.
Předemše obsahuje všecko, co předchází obětování (offertoriu): stupňové
modlitby (žalm Judica a konfiteornebo-li obecnou zpověď); introit (úvodní
modlitbu), který se modlí na straně epištolní; devateronásobné Kyrie
(modlitbu za smilování) a chvalozpěv Gloria uprostřed oltáře; modlitby



— 13 —

sebrané (kollekty) na straně epištolní, při čemž kněz rozpíná ruce tak,
jakoby chtěl shrnouti modlitby všech věřících; epištolu t. j. částku, která
se béře obyčejněz listů některého apoštola; evangelium, které se čte
na druhé straně oltáře (evangelní), a které jest vyňato z některého ze čtyř
evangelií. V neděli obyčejně následuje po evangeliu kázání, načež se modlí
uprostřed oltáře Kredo. (Věřím). Tímto končí předemše.

2. Při obětování (offertoriu) obětuje Bohu a posvěcuje
se chléb a víno.

Všecko, čeho se užívá při bohoslužbě, napřed se světí. Tak se děje
1 zde s chlebem a vínem. Proto by se měl tento díl mše sv. nazývati vlastně
„posvěcení“ nebo „svěcení“ Výrazobětování jest méně vhodný, jelikož
vlastní obětování nedějese ještě nyní, nýbrž až při proměňování
a přijímání. Neboť, kdyby kněz onemocněl nebo kdyby se stalo nějaké
neštěstí, mohl by kněz před pozdvihováním mši sv. přerušit; po pozdvihování
však nikoliv, nýbrž musil by napřed přijímati a pak ihned odejíti. Kdyby
snad kněz po pozdvihování u oltáře zemřel, musil by jiný kněz tuto mši sv.
dokončiti, byť i byl již něčeho požil; zemřel-li by před pozdvihováním, není
třeba obět dokončovati. Z toho lze souditi, že vlastní obětování neděje se
při offertoriu. Název „obětování“ pochází odtud, že v prvotních dobách věřící
přitéto částimše sv. obětovali chléb a víno a jiné dary. (Až
posud bývá někdy ofěra.) "Tímto obětováním přispívali věřící poněkud na
přijímání lidu, které se dálo při mši sv., dále na vydržování kněží a na
podporování chudých. Poněvadž pak věřící zvláště v neděli a ve svátek
přinášeli hojnost darů, obětovával kněz z vděčnosti onu mši sv. za obec
křesťanskou. Tak povstala nynější přísná povinnost farářů, že musejí
v neděli a ve svátek obětovati mši sv. za živé a zemřelé farníky. Chléb jest
připravenz pšeničné mouky; jest nekvašený, poněvadž1 Kristus
takového chleba užil a poněvadž se tím naznačuje neposkvrněnost těla Kri
stova (v řecké církvi užívají chleba kvašeného) ; chléb má podobu okrouhlou,
čímž se naznačuje neposkvrněnost těla Kristova (jenž nemázačátku ani konce).
Při mši sv. musí se užívati jen veliké hostie, pouze v nedostatku ve
liké hostie smí se užiti malé hostie. — Víno musí býti vytlačeno ze
hroznů; přiléváse do něho několik kapek vody, poněvadžto
Kristus také tak učinil. (Sv. Cypr.) Na východě se mísilo totiž víno s vodou
proto, aby se zmírnilo a zpříjemnilo. Víno a voda připomíná nám také krev
a vodu, která vytekla z boku Kristova.

Při proměňování proměňuje se chléb v tělo Kristovo
a víno v krev Kristovu slovy, která řekl Kristus při po
slední večeři.

Proměňování jest nejvznešenější okamžik při mši sv. Vznešenost
tohoto dílu mše sv. vyjadřovala se ode dávna tím, že bezprostředně před
a po pozdvihování se nekonají hlasité modlitby, ani se nezpívá. Věřící
při pozdvihování klečí. Na východě docela jest kněz při pozdvihování za
halen „oponou“ před zrakem lidu. — Při pozdvihování děje se cosi po
dobného jako při oběti Eliášově na hoře Karmel, na kteroužto obět
Bůh seslal oheň s nebe a spálil ji (3. Král. 18.); kdežto tam působil při
rozený oheň, zde působí nadpřirozený oheň Ducha sv. Jako přirozený
oheň proměňuje dřevo ve žhavé uhlí, tak Duch sv. ohnivým slovem při pro
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měňování proměňuje obětní dary. (Cochem.) Proto za dřívějších dob na
východě před pozdvihováním vzýval se Duch sv, aby vstoupil a obětní dary
proměnil. V okamžiku proměňování otvírají nám slova knězova nebe, a
Kristus král sestupujese svými dvořany anděly, kteří svého krále
provázejí, s nebe na zem. (Sv. Řeh. Vel.) V okamžiku proměňování sestupuje
Kristus s nebe na oltář právě tak rychle, jako oko, jakmile se otevře, ihned
spatřuje nejvzdálenější krajiny. (Sv. Tom. Ag.) V okamžiku proměňování
opakuje se téměř vtělení Syna Božího a to „právě tak, jako při zvě
stování andělském zastíněním Ducha sv.“ (Sv. Jan Dam.) Jako Maria,
tak i kněz praví jen málo slov a jimi svolává Syna Božího s nebe na zemi.
Poněvadž při mši sv. Kristus stává se téměř znova člověkem, proto se ku
konci mše sv. koná modlitba: „A Slovo tělem učiněno jest a přebývalo mezi
námi,“ a při slavné mši sv. v Krédu se zvláštním důrazem se zpívá: „Vtělil
se skrze Ducha sv. z Marie Panny.“ Při mši sv. se téměř opakuje naro
zení Kristovo. Toto narození líčí se od narození Kristova v Betlémě jen
tím, že se Kristus zde nerodí tělesně, nýbrž duchovně a že již není oděn
tělem smrtelným, nýbrž oslaveným tělem jest ozdoben a 5 svatými ranami
okrášlen. (Čochem.) Proto také církev pěje při mši sv. chvalozpěv andělský
na luzích betlemských, totiž Gloria. Proto také Kristus nejednou po promě
ňování se ukázal jako malé dítko, jako na př. knězi Petru z Alkantary.
(Spirago, Příkl. str. 170.) Nám křesťanům mohlo by sé tedy denně říkati,
jako řekl anděl pastýřům na luzích betlemských: „Aj, zvěstuji vám radost
velikou; neboť dnes se nám narodil Spasitel světa.

Při přijímání požívá kněz tělo a krev Kristovu a mnohdy
podává 1 věřícím tělo Páně.

Než-li kněz věřícím podává tělo Páně, říká se obecná zpověď, načež
kněz žehná věřící; pak vezme nádobu s hostiemi do ruky, ukazuje lidu
sv. hostu a říká: „Ejhle Beránek boží, který snímá hříchy světa,“ načež
třikráte říká: „Pane, nejsem hoden, abysvešel pod střechu mou, ale
toliko rci slovem a uzdravena bude duše má.“ Každého, jemuž podává sv.
hostii, žehná napřed hostií v podobě kříže (na znamení, že mu podává ukři
žovaného) a zároveň praví: „Tělo Pána našeho Ježíše Krista ostříhejž duši
tvou k životu věčnému. Amen.“ — Hostie zbylé dá kněz do zlatého kalichu
(ciboria) a uschová jej ve svatostánku (tabernaklu). V těchto hostiích,
které byly proměněny při mši sv., zůstává Kristus přítomným. (Trid. 13. 4.)
Tyto hostie se podávají lidu mnohdy i mimo mši sv.) Přijímati se
může každou dobu, ve kterou je dovoleno sloužiti mši sv., nikoliv však o půl
noci na Boží narození, na Velký pátek a na Bílou sobotu před přijímáním
kněze. V každém mešním rouchu, i v černém, může kněz podávati Tělo
Páně. (Pius IX. 23. 7. 1868.) Kdyby se nedostávalo hostií, může je kněz
rozlámati (Sn. Ř. 16. 3. 1833.); v nejnutnějším případěby mohl kněz
při mši sv. i částečku z veliké hostie ulomiti. (Sv. Alf.)

5. O obřadech mše svaté.

1. Během času přibyly ke třem hlavním
dílům mše sv. ještě mnohé významné obřady.
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Mají za účel, vznešenost oběti mše sv. znázorňovati a takto
pobožnost rozmnožovati.

Takové obřady jsou na př.: kněz se modlí s rozepjatýma rukama,
sklání se, kleká, pozvédá oči k nebi, bije se v prsa, líbá oltář, umývási ruce,
obrací se k lidu a pozdravuje jej, pozvédá hostii do výšky, láme ji, žehná
lid a p. Celkem koná kněz asi 500 takových obřadů, takže tichá mše sv.
trvá asi 20 minut, až půl hodiny. Tyto obřady směly by se vynechati jen
v nejnutnějším případě. Některé obřady v jistých případech samy od
padají, na př. Gloria a Kredo při zádušní mši sv. „Těmito obřady představuje
se věřícím vznešená velebnost této oběti; rovnéž se povzbuzují, by
uvažovali o tajemstvích skrytých ve mši sv.“ (Sn. Trid. 22. 5.) Obřady při
slavnostním úkonu jsou tím, čím jest krásný oděv na člověku; oboje totiž
přispívá ku zvýšení vážnosti. Kdyby se při mši sv. vše rychle odbylo, nebýli
by lidé nikterak při ní pobožnými. Již ve 3. století shledáváme mimo
vlastní obět tyto modlitby a úkony: nejprve začal lid zpívati žalm; podnes
se modlí kněz před stupni oltáře obecnou zpověď čili konfiteor. Pak pozdra
vovali biskupa vstupujícího do chrámu, jak se podnes děje, přiměřenou"částkou
žalmu; podnes modlí se kněz, jakmile vystoupil po stupních k oltáři, na
straně epištolní tak zv. introit čili vchod. Potom biskup a lid vzývali střídavě
nejsv. Trojici za smilování; podnes se modlí kněz uprostřed oltáře střídavě
s ministrantem 9krát „Kyrie eleison“ („Pane smiluj se nad námi.“); pak
ihned následovalo děkování za dosažené odpustění hříchů ; podnes následuje
po Kyrie ihned Gloria (chválozpěv andělský). Potom pozdravoval biskup lid
pozdravem „Dominus vobiscum“, t. j. „Pán s vámi“, načež s rozepjatýma
rukama jménem všeho lidu konal modlitbu čili oraci (což obojí jest až
podnes zachováno); na to se četla částka z listů sv. apoštolů (podnes
se čte epištola), a pak částka z některého evangelia (podnes se čte evan
gelium, při čemž povstáváme), načež biskup kázal o oné částce evangelia.
Evangelium se četlo na jiné straně než epištola, poněvadž strana epištolní
musila býti připravena pro kladení darů obětních. Na to diakon vyzval kate
chumeny (t. j. Židy a pohany, kteří se teprve připravovali na přijeti křtu sv.),
aby odešli; nedůvěřoval-li někomu, musil mu onen člověk udati heslo, t.j.
musil odříkávati vyznání víry, jehož mimo křesťany nikdo neuměl. (Až podnes
se modlí Kredo.) "Tato čásť jest zároveň úvodem ke msi sv. a nazývá se
předemší neboli mší katechumenů. — Teprve nyní počíná vlastní obět
mše sv. — Nyní kladli věřící na oltář chléb a víno. (Až podnes se koná
při některých mšech sv. ofčra kolem oltáře.) Služebníci oltáře oddělili
pak potřebnou část obětních darů ke mši sv., načež je biskup obětoval Bohu
a světil. (Podnes jest při mši sv. obětování.) Potom si umýval biskup
konce prstů, jimiž se dotýkal chleba, a jimiž se potom má dotýkati sv. hostie
(podnes se koná umývání rukou); potom vyzval některý sluha oltáře
přítomné k modlitbě za odešlé katechumeny, za kněze a veškerou církev, za
přátele i nepřátele. (Podnes říká kněz obrácen k lidu: „Orate fratres“, t, j.
„Modlete se, bratří!“) Nyní následovala, jelikož i Kristus, dříve než
proměnil obětní dary, díky činil, všeobecnámodlitba děkoslovná (podnes
se koná praeface, která končí slovy sanktus t. j. velebením nejsv. Trojice
a Vykupitele, jsouc zároveň přípravou na proměňování) a nyní všichni, byvše
k tomu vybídnuti, modlili se za živé, zvlášté za papeže, biskupa a císaře
(podnes se koná memento za živé) a vzývali Matku boží, sv. apoštoly a
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jiné mučedníky za jejich přímluvu. Potom následovalo proměňování. Biskup
vyřkl nad obětními dary slova Kristova (slova konsekrační -z promě
ňovací) a pozdvihoval způsoby do výšky; lid poklekl a klaněl se Kristu.
(Podnes se koná totéž.) Pak se konaly modlitby za zemřelé (memento za
mrtvé, které se posud koná) a vzpomínka mnohých mučedníků. Pak se
hlasitě říkal Otčenáš (podnes se tak děje). Na to se lámala hostie na
několik částí, které se podávaly věřícím; dále se říkala potřikrát slova:
„Beránku boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi“ (Podnes se
láme hostie a říká se: „Beránku ...“) Pak bylo sv. přijímání. Biskup
požíval tělo a krev Kristovu, načež přijímali přítomní věřící; hostie se jim
dávala do levé ruky. Mezi sv. přijímáním zpívaly se přiměřené žalmy.
(Po přijímání modlí se kněz posúd na straně epištolní částku žalmu.) Hostie,
které zbyly, byly uschovány vedle oltáře ve vížce nebo v nádobě podobné
holubici. (Dnes se uschovávají ve svatostánku.) Po přiměřené modlitbě
závěrečné (kollektě) řekl biskup: „Dominus vobiseum“ a propustil věřící
slovy: „Ite, missa est“, t. j. „Jdětež, mše sv. je skončena“ ; než-li se
rozešli, udělil jim biskup sv. požehnání. (Totéž se děje podnes.) Obyčejně
se čítával ještě začátek evangelia sv. Jana, kde čtou se slova:
„A Slovo Tělem učiněno jest“ a „Přišel mezi své a svojí ho nepřijali,“
kterážto slova nám připomínají přítomnost Kristovu při oběti mše sv. a bídu
jidí, kteří lehkomyslně mši sv. se vyhýbají.

2. Obřady mešními znázorňuje se smyslně celý děj
vykoupení.

Modlitby slupňové představují: 4000 let, ve kteréžto době lidstvo bylo
od Boha hodně vzdáleno (jakož i kněz jest od oltáře vzdálen) a Vykupitele
očekávalo.-— DevateronásobnéKyrie a pak Gloria: narození Kristovo
a chvalozpěv 9 kůrů andělských nad luhy betlémskými. — Orace: mládí
Kristovo, kdy Kristus vzdálen světa ve skrytosti se modlil. — Epištola,
přenášeníknihy mešní a evangelium: Kristus zvěstuje Židům evange
Jium; Židé ho nepřijímají, proto jest evangelium přeneseno k pohanům a
jim zvěstováno. — Kredo: mnozí přijímají víru. — Offertorium: Kristus se
připravuje modlitbou a postem na své utrpení. — Praeface (která končí
slovy: „Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Hossana na výsostech“):
vjezd Kristův do Jerusaléma. -— Modlitbaza živé: Kristus se
modlí při poslední večeři za celou církev.— 5 křížů, které kněz dělá
před pozdvihováním nad obětními dary: 5 sv. ran. — 8 kříže, které kněz
dělá nad obětními dary: 3 hodiny, po které Kristus pněl na kříži. — Otčenáš
se 7 prosbami: 7 slov Kristových na kříži.— Lámání hostie: smrt
Kristovu, při níž se duše od těla oddělila. — Modlitba: „Beránku boží...“,
při níž se kněz bije v prsa: vojáci a lid, kteří vidouce hrozné úkazy přírodní,
bili se v prsa (Luk. 23. 48.), jakož i setníka volajícího: „V pravdě, tento
jest Syn boží.“ (Mar. 15. 39.) — Přijímaní: pohřeb Kristův. — Dvojí
„Dominus vobiscum“ : Kristus se zjevuje dvakráte shromážděným apoštolům a
volá: „Pokojvám.“ — Ite missaest a požehnáníknězovo:nanebevstoupení
Páně, před nímž své apoštoly rozesílá do světa a naposled je žehná. — Po
slední evangelium: šíření se evangelia po seslání Ducha sv. — Mnohdy
se mešní kniha přenáší ještě jednou: Židé před příchodem Krista přijmou
evangelium. — „Mše sv. jest tedy krátký souhrn života Kristova; při ní se
za půl hodiny představu co Kristus vykonal na zemi za 33 let.“ (Cochem.)



6. O0užitcích mše sv.

1. Mši sv. přivlastňují se nám měrou nej
bohatší zásluhy oběti kříže; zvláště můžeme
mší sv. dojíti odpuštění hříchů, vyslyšení
modlitby, štěstí a požehnání a odplaty věčné.

V každé mši sv. můžeme nalézti ono ovoce a ony užitky, kterých
Kristus svou smrtí na Velký pátek vydobyl. (Sv. Tom. Ag.) Poněvadž totiž
mše sv. jest táž obět jako obět kříže, musí nosi týž účinek a tutéž sílu
jako obět kříže. (Cochem.) Smrt a hořké umučení Kristovo jest klenotnice ;
mše sv. jest klíčem, který ji otvírá. (Segneri.) Kříž jest strom života plný
nebeského ovoce, mše jest zlatou mísou, na které se nám toto ovoce
podává. (Meh.) Ve mši sv. se nám darují zásluhy Vykupitelovy. (Sanchez.)
Ostatními prostředky milosti daruje se nám sice také ovoce oběti kříže,
ale nikoliv tak bohatou měrou, jako mší sv. „V čas mše sv. rozdává
Bůh daleko větší měrou než jindy.“ (Sv. Chrys.) Nikde netekou prameny
milosti tak bohatě, jako na obětním oltáři. (Sv. Domin.) Žádný lidský jazyk
není s to, aby vylíčil, jak bohatého ovoce se nám dostává ze mše svaté.
(Sv. Vavř. J.) Ve mši sv. přichází Syn nebeského Otce s nebeské rajské
zahrady; přináší nám s sebou nesmírné bohatství a poklady nebeské.
(Coch.) Při mši sv. dává nám nebeský Otec svého Syna; kterak jest možno,
aby nám nedal s ním všecko? (Řím. 8. 32.) Kdyby křesťan rozumněl, kterak
lze ze mše sv. zbohatnouti, zbohatl by z ní více, nežli ze všech věcí, které
Bůh stvořil. (Sanchez.) Ku přijetí většiny svátostí se žádá stav posvěcující
milosti, sice nemáme žádného podílu na zásluhách Kristových a mimo to
ještě se dopouštíme hříchu smrtelného, ale ke slyšení mše sv. nevyžaduje se
stav milosti boží; hříšník se nedopouští těžkého hříchu, nýbrž ještě
dochází milosti obrácení. (Coch.)

1. Odpuštění hříchů záležív tomto: hříšníci do
cházejí mší sv. milosti kajícnosti (Sn. Trid. 22. 2.), Spra
vedliví pak odpuštění hříchů všedních a časných trestů
za hříchy.

Že mše sv. působí odpuštění hříchů, plyne již ze slov Kristových, která
řekl při proměnění vína. (Mat. 26. 28.) Mšejest hlavně obětí smí
ření. (Sn. Trid. 22. 2.) Tím se liší mše sv. od obětí starého zákona.
Tyto oběti očišťovaly pouze od nečistoty zákonité, ale ne ode hříchu. (Žid.
9. 9.) Na křížizvolal Kristus: „Otče, odpusť jim; neboťnevědí, co činí.“
(Luk. 23. 24.) Právě tak volá při mši sv. ke všem, kdož jsou jí přítomni.
(Cochem.) Nakříži odpustil Kristus lotru jeho hříchy; podobně činí i při
mši sv. Volá do nebe o milosrdenství; toto volání milovaného Syna jest moc
nější, než volání Abelovo. (Žid. 12. 24.) Kristus jest naším orodovníkem
u Otce a usmířením za naše hříchy (1. Jan. 2. 1.), a to hlavně při mši sv.
Kristus pravil sv. Mathildě: „Přicházím ke mši sv. s takovou pokorou, že
není přitomen žádný tak veliký hříšník, abych mu neodpustil, žádá-li jen
toho.“ (Coch.) Jisté vojsko mělo kdysi zahynouti bouří mořskou. Tu vzal
vojevůdce na své rámě dítko, pohlédl k nebi a pravil: „Ó Pane, vzhledem

2
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na nevinnost tohoto dítěte smiluj se nad námi!“ Bouře se utišila. Nuže,
smiluje-li se Bůh již pro nevinné dítě, oč milostivějším bude, budeme-li
mu při mši sv. jeho vlastního Syna představovati? (Spirago, Příkl. str.
171.) Jako lidé mnohdy darem bývají pohnuti, aby zapomněli na bezpráví
jim učiněné (vzpomeň na dary Jakobovy, které podával při svém návratu
bratru svému Esauovi 1. Mojž. 32. 20.), tak i Bůh se nechává umírnili
obětním darem mše sv. (Rodr., sv. Tom. Ag.) Bůh přijímá mši sv., kterou
mu obětuje kněz, právě tak rád, jako my 1000 dolarů, které nám posílá
nepřítel. (Cochem.) Obět mše sv. ochraňuje hříšníka před věčnou záhubou.
(Sv. Řeh. Vel.) Jako slunce rozptyluje mraky a nebe vyjasňuje, tak činí
mše sv., slunce to církve. (Sv. Leon p. m.) — Účinek mše sv. neukazuje
seu hříšníka ihnedpatrně;Bůhjej obrací teprve v příhodné chvíli,
až jeho srdce je způsobilé ku přijetí milosti. Ve chvíli, kdy se konala obět
na kříži, bylo jen málo lidí dojato; teprve o letnicích obměkčil Bůh srdce
jejich kázáním Petrovým; pak teprve obět kříže přinesla ovoce. (Cochem.)
Mnozí se obrací milostí boží teprve po delší době a nevědí ani, že se to stalo
působením mše sv. (March.) Obrácení se děje proto, že při mši sv. působí
Duch sv. na člověka. Jako Duch sv. působil na ty, kteří stáli poblíže kříže
Kristova (vzpomeň, kterak pohanský setník a jiní bili se v prsa a pravili:
„V pravdě, Syn boží byl tento!“ Mat. 27. 54.), právě tak působí Duch sv.
na ty, kteří jsou při mši sv. Světla při mši sv. naznačují smyslně milost,
která při mši sv. působí tak, jako světlo svítí a zahřívá. „Milost Ducha sv.
uděluje se nejplnější měrou těm, kteří jsou mši sv. hodně přítomni.“ (Sv.
Cyr. Jer.) Neslušeloby se, by ten, jenž při královské hostině posluhoval,
odcházel hladov; právě tak máme za to, že neodchází bez duchovní potravy
ten, jenž jest mši sv. pobožně přítomen. (Fornerus.) Jí-li ústa, jsou údytěla
nasyceny právě tak jako ústa, ačkoliv tělesně nejí. Právě tak jest při mši sv.:
přítomní lidé duchovně přijímají, ačkoliv nepřijímají tělesně. (Forn.) —
Spravedliví docházeji mší sv. odpuštění hříchů všedních, poněvadž se
při mši sv. podávají Otci nebeskému poklady nekonečného dostiučinění Kri
stova. „Hříchy všední rozplývají se při mši sv. jako vosk na ohni.“ (Coch.)
Sněm Trid. praví, že mší sv. docházíme odpuštění oněch hříchů, kterých se
denně dopouštíme. (Sněm Trid. 22. 1.) Sv. Augustin praví, že jediným
Otčenášem odpykáváme si všecky hříchy jednoho dne, jestli že se jej
z upřimného srdce pomodlíme; oč více jich odpykáváme teprve jednou mší sv.
„Mší sv. shlazuješ více všedních hříchů, nežli kolika jsi se za den dopustil.“
(Cochem.) Mše jest také obětí smírnou za nevědomé hříchy. (March.) Dle
toho tedy mší sv. odvracíme od sebe mnoho trestů božích. Když Bůh za
panování krále Davida poslal na lid židovský za trest mor, jímž zemřelo
70.000 lidí, napomínal prorok truchlícího krále, aby dal na usmíření Boha
obětovati obět. Sotva byla obět obětována, zmizel mor. Nuže, jest-li již obětování
skotu a bravu odvrací tresty boží, co teprve zmůže mše sv.! Proto se přirovnává
mše sv. duze, znamení božího milosrdenství. (Walter.) Býváš-li mši sv. často
přítomen, smíš také doufati ve krátký a mírný očistec, jelikož jsi nábožným
slyšením mšesv. své tresty z větší části již odpykal. (CČochem.) Všímněmesi,
jak rychle kajíci lotr, jenž byl přítomen krvavé oběti Kristově, přišel do ráje.

2. Naše modlitba při mši sv. bývá proto tak rychle
vyslyšena, poněvadž ji podporuje modlitba Krista a pří
tomných andělů.
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Při mši sv. naši modlitbu podporuje modlitba Kristova. (Sv. Chrys.)
Modlitba Kristova však nikdy nezůstane bez výsledku, neboť Otec ho vyslyší
vždy. (Jan 11. 42.) Jako hlava jest důležitější než všechny údy, tak
i modlitba, již koná Kristus, naše hlava, má větší sílu, nežli modlitba všech
údů. (Cochem.) Sv. andělé očekávají dobu mše sv., aby pak mocněji a účin
něji se za nás přimlouvali. (Sv. Chrys.) Jako mše sv. jest lepší než všechny
ostatní pobožnosti,tak i modlitby při mši sv. jsou účinnější než
všechy jiné modlitby. (Coch.) Modlitba, konaná ve spojení s božskou obětí,
má nevypsatelnou sílu. (Sv. Fr. Sal.) Čeho člověknedosáhne při mši
sv., toho sotva kdy jindy dosáhne. (Sv. Chrys.) Kdo si tedy stále stěžuje, že
se nemůže dobře modliti, ať jde na mši sv., aby se Kristus za něho
a místo něho modlil a jeho neúplnou modlitbu doplnil. (Coch.) Nemoudře
si počínají, kdož všecky své modlitby vykonávají doma, ačkoli by je mohli
vykonávati při mši sv. Totéž platí o breviáři kněžském. (Cochem.)

3. Mší sv. docházíme štěstí a požehnání, zvláště ve
svých pracích a počínáních.

Dochází-li požehnání božího již ten, jenž svou denní práci začíná „ve
jménu Páně“, oč více ho dojde, kdo jí začíná se mší sv. Proto křesťanští
vojevůdcové před bitvou bývali přítomni mši sv., jako při obležení Vídně
1683. „Kdo byl mši sv. pobožně přítomen, bude míti ten den ve všem
štěstí.“ (Sv. Chrys.) Sluha sv. královny Alžběty portugalské ušel jisté smrti
tím, že šel na mši sv. Básník Schiller napsal na základě této události báseň
„Der Gang zur Eisenhammer“. (Spirago, Příklady, str. 126.) Sv. Filipp Ner.
před každým důležitým dílem obětoval mši sv., poněvadž byl jist, že pak vše
ona dobře skončí. Na celý den jest posilněn ten, jenž ráno při mši sv. lak
blízko svého Spasitele stál. (Sv. Fr. S.) "Tomu, jenž z rána je přítomen
nábožně mši sv., pomahá Bůh při práci. Sv. Isidor, selský pacholek
v Madridě (+ 1270.), denně časně vstával, aby ještě před prací byl
na mši sv. Když to na něho služebníci žalovali a pán mu proto domlouval,
pravil Isidor: „Pozorujete-li, že méně práce vykonávám než-li ostatní, strhněte
mně to ze mzdy.“ Pán se brzy přesvědčil, že Isidor zázračným způsobem
daleko více práce vykonává, než-li ostatní služebníci(viděl,jak po
jeho boku pracovali s ním andělé); od té doby mu dovolil choditi denně na
mši sv. — I hříšníky, kteří se nelepší, odměňuje Bůh za to, jsou-li na
mši sv. „Jelikož tito nejsou schopni odplaty věčné, udělí jim Bůh, jenž ve
své nekonečné dobrotě nenechává ani nejmenšího dobrého skutku bez odměny,
štěstí neboje uchrání před neštěstím.“ (Coch.)

4. Rovněž odplaty věčné docházíme za nábožné slyšení
mše sv., jsme-li ve stavu milosti.

Má-li již každá modlitba spravedlivého za následek odplatu věčnou,
pak tím spíše mše sv. (Viz učení o dobrých skutcích !) „Každá slyšená mše
sv. rozmnožuje tedy patrně tvou budoucí blaženost.“ (Coch.) Jako
ten, jenž vystupuje po schodech, za každým stupněm výše vystupuje, tak ten,
kdo jest mši sv. přítomen, blíží se pokaždé o stupeň k nebi. Čím výše
vystupuje, tím více se blíží Bohu; tím jasněji jej poznává, tím srdečněji jej
miluje, tím hojněji ho požívá. (Coch.) Zvláště budeš bohatě v nebi od
měněn za námahu, kterou jsi k vůli slyšení mše sv. musil podstoupiti,
jako jsou: blátivá cesta do kostela, zima, časné vstávání a p. (Coch.) Jistý

Ak<
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muž, jenž k vůli daleké cestě již delší čas zanedbával mši sv., viděl jednou
ve snu kráčeti za sebou ke kostelu krásného anděla, jenž čítal jeho kroky,
za které měl býti jednou odměněn. Od této doby chodil zase horlivě do
kostela. (Spirago, Příkl., str. 172.) Ó jak pošetile tedy jedná, kdo nechodí
na mši sv. Křesťané prvních století znali dobře užitek mše sv.
a proto byli hotovi, raději svůj život ztratiti, nežli zanedbati mši sv.
(Coch.) Jaká to zodpovědnost pro nás, když dnes návštěva mše sv. jest tak
snadnou a nic nestojí. Židé konali tak drahé oběti, musili obštovati
hned celou ovci, kozu, chudobní dvě holoubátka ; my však máme tak mocnou obět
beze všeho vydání. (Čoch.) Přistupujme tedy důvěrně ke trůnu milosti. (Žid. 4,16.)

2. Mše sv. prospívá předně tomu, za koho
se obětuje; potom knězi a těm, kdož jsou
jí přítomni; konečně všem živým a zemřelým
pravověřicím; ano i andělům a svatým působí mše
sv. radost.

Předně má ze mše sv. užitek ten, za něhož se mše sv. obětuje.
„Závisí na vůli kněze, aby přivlastnil vlastní ovoce mše sv. tomu, komu
chce.“ (Pius VI.) Proto ode dávna bylo v církví obyčejem, že se knězi
dával peněžný dar (stipendium), aby obětoval mši sv. na jistý úmysl.
Peníze však se nikterak nedávaly proto, aby se mše sv. zaplatila (neboť mše
sv. nelze zaplatiti penězi, nerci-li několika haléři), nýbrž jako almužna na
výživu kněží a na vydání při bohoslužbě (pro kostelníka, ministranta, na
svíce, hostie, víno a p.). Jenom že v prvních stoletích nedávaly se knězi
peníze, nýbrž chleb, víno, olej a p.; teprve ve středověku dávaly se místo
teho peníze — Kněz má větší užitek nežli přítomní, poněvadž jest mnohem
blíže prameni milosti. Jako král více ctí poslance svého lidu nežli poddané,
jejichž jménem tito přicházejí, tak činí 1 Bůh; Bůh nepohlíží na kněze
u oltáře jako na bídného hříšníka, nýbrž jako na splnomocněného poslance
své milé církve a zástupce svého Syna. (Čochem.) — Přítomní při mši
sv. jsou duchovně pokropeni krví Kristovou, (March.) Modlil-lise Kristus
na hoře Kalvarii i za okolostojící nepřátele, modlí se tím více při mši sv.
za přítomné věřící, I kněz se modlí za přítomné; tak říká po memento za
živé: „Pomni, 6 Pane, na všecky přítomné, jejichž víra a zbožnost Toběznámajest.“© Ostatněje-liúčastenstvínazlýchskutcíchhříšným,tedy
i účastenství na dobrých skutcích musí býti záslužným. —. Celá církev
má užitek ze mše sv. pro obcování svatých. Mše sv. není vlastně jiným, nežli
poselství ku nejsv. Trojici s neocenitelným darem. (March.) Přinášejí-li vy
slanci jistého městakráli dar, majívšichni obyvatelé onohoměsta
na onom daru podíl. Tak i na mši sv. má podíl veškeré křesťanstvo, třebas
je zastoupeno při konání mše sv, jen několika jednotlivci (Rodr.); proto říká
kněz v modlitbách mešních, že obět tuto koná za celou církev a za všecky
pravověřící vyznavače katol. a apošt. víry. (Modlitba po sanktus.) Každý kněz
koná mši sv. i za blaho celého světa. (Modlitbapři obětováníkalicha.)
„Jest to podobně jako s Otčenášem“, kde se každý jednotlivec modlí za
všecky ostatní. Když Kristus umřel na kříži za všecky lidí, musí totéž platiti
o obnovování tétéž oběli, o mši sv.; i v ní se obětuje Kristus za všecky. —
I zemřelí mají užitek ze mše sv. Když Kristus na kříži skonal pro
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spěla jeho smrt ihned zemřelým; neboť Kristus sestoupil ihned do před
peklí a osvobodil duše v něm. Podobně se děje posud při mši sv., kde
kněz bezprostředně po memento za zemřelé činí vzpomínku „za všecky
v Kristu odpočívající“. „Když se slouží mše sv., vychází mnoho duší z očistce.“
(Sv. Jeron.) V okamžiku, kdy se slouží mše sv., chvátají andělé nebeští
k vězení očisteovému a otvírají je. (Sv. Chrys.) — | andělům a svatým
působí mše sv. radost. Poněvadž svatí čest boží a spásu duší nade
vše milují a hledají, proto mají nevýslovnou radost, vidí-li, že mší sv. se
nejsv. Trojici vzdává nejvyšší čest a spása duší tak mocně se podporuje.
(Coch.) Andělé a svatí jsou také proto naplněni radostí, že se při zk sv. vy
slovují jejich jména; radují se z toho tak, jako se radují, kdož vedle
krále bojovali, jest-li se při slavném vjezdě králově činí zmínka i o nich.
(Sv. Chrys.) Jest-li že již z obětí židovských příjemná vůně vystupovala k nebi
(4. Mojž. 28.), oč více musí to platiti o oběti Kristově; libá vůně, která
z prolité krve Kristovy k nebi vystupuje, občerstvuje a potěšuje všecky nebe
šťany. (Goch.) Proto přicházejí ke mši sv. i nebešťané, jsou při ní
a spolupůsobí při ní. Jako ve svaté noci andělé se svými chvalozpěvy se
stoupili na luhy betlémské a klaněli se dítku v jesličkách, tak činí posud
každodenně při každé mši sv., poněvadž se při ní Syn boží stává opět
člověkem. (Goch.) Při mši sv. jsou kolem oltáře přítomnykůry andělské
k oslavě toho, jenž se obětuje. (Sv. Chrys.) Když Bůh svého jednorozeného
uvádí na zemi, praví: „Ať se mu klanějí všichni andělové boží.“ (1. Žid. 1. 6.)
Jsi-li přítomen mši sv., stojíš uprostřed samých duchů nebeských. (Sv. Chrys.)

/. Komu se obětuje mše svatá.

1. Mše sv. se obětuje toliko Bohu a sice
může se obětovati na čtverý úmysl: bychom
Boha usmířili, bychom jej prosili, chválili,
nebo jemu děkovali.

Konáme-li obět, tedy vyznáváme, že ten, jemuž obětujeme, jest původ
cem všech bytostí a nejvyšším Pánem a že jsme mu tedy povinni pod
daností. (Sv. Tom. Ag.) Obětování jest tedy klaněnín se, a proto se
obět nemůže přinášeti žádnému tvoru, ani světci, ani andělu. (Cochem.)
Nikdy nikdo neobětoval, leč pravému Bohu nebo tomu, jehož klamně za Boha
považoval. (Sv. Aug.) — Ve starém zákoně byly rozličné oběti: obět za
hříchy, oběti zápalné, oběti chvály a t. d.; nyní však máme jedinou obět,
kterou můžeme dosíci všeho. (Sv. Chrys.) Usmíření Bohajest vlastním
cílem mše sv. (Viz str. 15.) Proto lze mši sv. obětovati zvláště na tento
úmysl. — Mše sv. má také nekonečnou sílu, chceme-li si něčeho vyprositti;
žádný dar a žádná milost není tak veliká, aby jí nebylo lze dojíti obětováním
této oběti. (March.) Vždyť to, po čem toužíme, není než-li něčím stvořeným
a pozemským ; to však, co obětujeme, jsou samé božské věci. Není možno,
aby štědrý Bůh, jenž nenechá ani hltu čerstvé vody bez odměny, nechal nás
bez odměny, obětujeme-li mu zbožně kalich plný krve jeho božského Šyna.
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Cochem.) Sv. Bonaventura praví: „Je-li v zajetí vojevůdce, nebude propuštěn
jinak, než-li když se vykoupí velikou sumou peněz. Proto můžeme pří mši
sv. říkati: „Hle, Otče věčný, tento "Tvůj jednorozený Syn jest nyní našímzajatcem.© Nevydámeho,lečbychomskrzeNěhodosáhli,čehotakvroucně
od Tebe žádáme.“ — Mše sv. se může také obětovati, bychom Boha chválili.
Chváliti můžeme jen toho, kdo má na sobě něco chvályhodného. Čím
více dobrého kdo na sobě má, tím více může býti chválen. Bůh však má v sobě
nekonečně mnohodobrého. Proto všichnitvorovédohromadynemohou
ho dosti vynachváliti. (Coch.) Chvalte Pána, vyvyšujte jej, jakž můžete; neboť
větší jest nade všecku chválu. (Sir. 43. 32.) Než jest prostředek, jímž bychom
Boha náležitě uctili, a to jest mše sv. Kristus velebí božstvína oltáři
takovou chválou, jak jest Boha důstojno, jak toho ani andělé, ani svatí, tím
méně lidé dovedou.“ (Čoch.) Jednou jedinou mší sv. jest Bůh více chválen,
než-li ode všech andělů a svatých v nebi. (Coch.) Tato chvála jest
tím větší, oč jest Syn Boží vznešenějším než-li všichni tvorové. (Coch.)Mšesv.jest„obětchvály.© (Vizmešnímodlitbupomementozaživé!)-——
Mše sv. se může také obětovati, bychom Bohu děkovali. Přijal-lis od někoho
velké dobrodiní, jsi mu povinen velikou odplatou, nechceš-li býti nevděčným.
(Cochem.) Než Bohu jsme dlužní za nesčíslná dobrodiní; pomni jen, jak
nádherně zřídil naši zemi, naše tělo, jak stále pečuje o zachování našeho
těla; vzpomeň zvláště na dílo vykoupení a na ustanovení sv. svátostí; snad
jsi obdržel od Boha jestě zvláštní milosti. Nuže, 'tu řekneš jako Tobiáš:
„Kterou mzdu dáme jemu, anebo co hodného může býti za jeho dobrodiní?“
(Tob. 12. 2.) Hle, máš mši sv.; tou můžeš náležitě splatiti dobrodiní boží.
Nebo jako tenkráte při poslední večeři, tak i nyní při mši sv. Kristus díky
činíBohuOtci; díkučinění, které koná osoba božská, jest nekonečné
a převyšuje díkučinění všech andělů a lidí. (Cochem.) Kdyby všecky zástupy
nebeských duchů a všichni zbožní lidé bez ustání s tebou Bohu děkovali,
ještě nikterak bys Bohu nevzdal takového díku, jaký se mu vzdává jedinou mší
sv. od Jeho Syna. (Cochem.) Ó, jaká to láska boží k nám, která nám nejen
nesčetná dobrodiní prokázala, nýbrž zároveň i nejlepší prostředek nám ukazuje,
kterým bychom mohli tak veliká dobrodiní náležitě splatiti. (Segveri.)

2. Mše sv. se může obětovati za všecky
Ž1vé, ať jsou údy církve katolické, či-li nic.

Mše sv. se může obětovali za živé. (Sn. Trid. 22. 2.) Při každé mši
sv. koná se také vzpomínka za živé. Nemůžeš se za své přátele modliti
úsilovněji, jako když za ně mši sv. obcuješ a ji za ně obětuješ. (Coch.)
Mnohým hříšníkům můžeš obětováním mše sv. zjednati odpuštění. (Coch.)
Nemocným a umírajícím nejlépe pomůžeš obcováním mši sv. (Čoch.) — I za
živé nevěřící může se obětovati mše sv. (aby je Bůh přivedl k poznání
pravé víry), poněvadž i Kristus umřel za všecky lidi a poněvadž církev často
se modlívá za nevěřící, na př. na Velký pátek. — Čím více jest osob,
za něž se mše sv. slouží, tím menších užitků se dostane jednotlivým
osobám. (Coch.) Proto církev odedávna kněžím co nejpřísněji zakázala, přijati
několik stipendií za jednu a tutéž mši sv. Církev také vždy obětovala mši sv.
jen za jednotlivce; neboť zajisté není jedno, je-li mše sv. obětována za
jednoho člověka anebo za sto tisíc lidí. Církev, již řídí Duch sv., nemůže
zajisté ve věci tak důležité jednati nerozumně.
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3. Mše sv. může se obětovati za zemřelé
jen tehdy, náleželi-lik církvi katolické a nezemřeli-li
ve stavu patrného hříchu těžkého.

Mše sv. může se obětovati za zemřelé. (Sn. Trid. 22. 2.) Není po
chyby, že zemřelým se může pomoci obětí mše sv.; mše sv. působí, že %
je k nim milosrdnějším, než-li by za své hříchy zasluhovali. (Sv. Aug.) Ode
dávna se konávala mše sv. za zemřelé, a konala se za ně vzpomínka při
mši sv. Posud se koná při každé mši sv. po proměňování vzpomínka za
zemřelé. "Toto zavedli sami apoštolové. (Tert.) Proto sv. Monika, matka
sv. Augustina, skonávajíc prosila, aby na ni u oltáře pamatovali. ©Nestarala
se o drahocenné roucho umrlčí, ani o balsamování své mrtvoly, ani o pomník
a hrobku, nýbrž jediné o přímluvu u oltáře. (Sv. Aug.) Ó, jaký to opak
mnohých křesťanů nynějších! — Za zemřelé jinověrce, jako pohany,
Židy, protestanty nemůže církev nikterak veřejně konati mši sv. „S těmi,
S nimiž jsme za živa neměli žádného obcování, nemůžeme ani po jejich smrti
obcování míti.“ (Innoc. III.) Obětování mše sv. za tyto lidi odporovalo by
učení katolickému o samospasitelnosti naší církve. (Řeh. XIV. 1842.) Bylo
by to totiž schvalování bludu a odsouzením své vlastní církve. Rovněž
by se tím podporovalanáboženská lhostejnost a dávalo by se tím
pohoršení. Ostatně bylo by zrovna směšný m, obětovati mši sv. za ty, kteří
za živa pokládali mši sv. za modlářství a bláznovství. Není tedy naše církev
nesnášelivou, neobětuje-li mše sv. za jinověrce, nýbrž nesnášelivými jsou ti,
kdož ji k této oběti chtějí nutiti. — Neobětuje-li se mše sv. za takové lidi,
kteří celý život špatně žili a konečně jako sebevrahové zemřeli, a za
ty, kteří padli v souboji, není to nikterak prohlášením jich za zavržené,
nýbrž výrazem ohavnosti tohoto skutku.

4. Mše sv. může se konati 1 ke cti an
dělů a svatých. (Sn.Trid.22.3.)

Konáme-li mši sv. ke cti svatých, činíme podobně, jako když se ke
cti některého vladaře koná divadelní představení; ačkolivse
v onom představení neděje o vladaři zmínky, přece vladař s radostí to při
jímá. Tak mají i svatí ze mše sv., ačkoliv se v ní představuje jen utrpení
Kristovo a ačkoliv se mše sv. obětuje jen samému Bohu, obzvláštní radost,
koná-li se toto svaté představení k jejich cti. (Cochem.) Mše sv., která se
koná ku cti některého svatého, není vlastně jiným, než-li obětí díků a
prosby; neboť děkujeme při ní Bohu za všecky milosti onomu svatému
prokázané a prosíme Boha, aby na přímluvu onoho světce nám milosti udělil.
„Světcům pak nemůžeme prokázati lepší služby, než-li když všemohoucímu
Bohu obětujeme mši sv. a při ní děkujeme Bohu za milosti světcům pro
kázané.“ (Molina.) Tím rozmnožujeme radosti svatýchv nebi, byťi ne
stupně jejich blaženosti. (Cochem.) I když konáme mši sv. ku cti některého
svatého, obětujeme ji přece jen Bohu samému, a uctění onoho: světce jest
jen vedlejším účelem.

5. Nejen kněz, nýbrž i přítomní věřící mohou mši
sv. obětovati na zmíněný úmysl.
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I ti, kdož jsou mši sv. přítomni, jsou spluobětujícími. „Slyšení
mše sv. není vlastně žádnou modlitbou, nýbrž konáním božské oběti. (Coch.)
Kněz koná obět sám, věřící však konají obět zkrze kněze. (Bened. XIV.)
Proto nazývá sv. Petr všecky křesťany královským kněžstvem (1. Petr 2. 9.),
jakož již i Židé ve Starém zákoně nazýváni byli kněžským královstvím. (2.
Mojž. 19. 6.) Kněz u oltáře při modlitbách mešních (při Orate fratres, po
vzpomínce za živé a t. d.) nazývá okolostojící „spoluobětujícími“ Kněz musí
míti spoluobětující; neboť nikterak nesmí konati mše sv. bez mini
stranta, jenž zastupuje lid. (Jen v zemích jinověrců, kde nelze míti mini
stranta, smí si kněz vyžádati povolení, aby směl sloužiti mši sv. bez mini
stranta.) Poněvadž přítomní věřící jsou spoluobětujícími, proto má jejich
modlitba podobnou moc, jako modlitba knězova Proto mají i věřící
obětovati mši sv., jíž jsou přítomni, na jistý úmysl. Od tohoto obětování
závisí ponejvíce užitek mše sv. Toto obětování můžeme učiniti buď hned
na počátku mše sv., nebo při obětování, nebo i bezprostředněpo
pozdvihování. V obojím posledním případě koná i kněz modlitby oběto
vací. (Kterak můžeme mši sv. obětovati na jistý úmysl, viz dále nastr. 26.)

8. Jakou cenu má mše sv.

1 Poněvadž mše sv. jest oběť ceny ne
konečné, proto má její obětování nebo sly
šení největší cenu ze všech dobrých skutků.

Obět není jiným, než darem, který podáváme Bohu. Dar má tím
většícenu,čímvyšším jest dárcea čímdrahocennějším jest dar.
Při oběti jest totéž; čím světější jest obětující a čím cennější jest dar, tím
větší jest její cena před Bohem. Pří mši sv. jest obětující i obětní dar ne
konečně důstojný; jest to týž, o němž řekl sám Bůh Otec: „Tentof
jest Syn můj milý, v němž jsem sobě zalíbil“ (Mat. 3. 17.); proto má mše
sv. nekonečnou cenu. Mší sv. se vzdáváBohu nekonečná úcta. Je.
dinou mší sv. vzdává se Bohu větší čest, nežli všemi dobrými skutky svatých ;
neboť čest, kterou vzdávají Bohu svatí, jest konečná, čest však, která se Bohu
vzdává při mši sv., jest nekonečná, poněvadž zde jest sám Syn Boží obě
tujícím i obětním darem. (Goffine.) Čest, již Bůh zkrze mši sv. přijímá, ne
vzdává se mu od člověka nebo anděla, nýbrž od Krista. Kristus jediný
zná velikost velebnosti Boží a ví, co Bohu přísluší; vše, co andělé
a lidé ke cti boží konají, jest oproti cti, kterou mu vzdává Kristus, téměř
ničím. (Coch.) Při žádné oběti není takového ponížení se před
Bohem, jako při mši sv., kde se slavný 8Syn boží, Pán nekonečné veleb
nosti, na oltáři před nejsv. Trojicí jako bídný červ nejhlouběji pokořuje.
(Coch.) Mšesv. má tutéž cenu, jako obět na hoře Kalvarii (Sv. Chrys.),
poněvadž se zde obětuje týž, co tam. Před obětí mše sv. mizí oběti
Starého zákona jako hvězdypřed sluncem; ostatně tyto oběti byly Bohu
příjemnými jen proto, poněvadž byly předobrazy krvavé oběti Kristovy. (Coch.)
Proto obětování a slyšení mše sv. má mezi všemi dobrými skutky nej
větší cenu. Jako slunce leskem převyšuje všecky hvězdy dohromady, tak
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pobožné slyšení mše sv. převyšuje všecky naše dobré skutky svou důstojností
a užitkem. (Coch.) Slyšení mše sv. převyšuje všecky naše dobré skutky svou
cenoutak,jakoobět na kříži všecky ostatnískutky Spasitelovy.
Položte své dobré skutky, jako modlitby, posty, almužny, zapírání na jednu
mísku na váze a na druhou jen jedinou mši sv., a shledáte, že nikterak
nebude rovnováha, nýbrž míska, na níž byla položena mše sv., klesne hlu
boko. (Sv. Vavř. J.) Neboť skutky kajícími přinášíme Bohu pouze lidské
skutky, nábožným slyšením mše sv. nepřinášíme však Bohu skutku lidského,
nýbrž samé dary božské, tělo Kristovo, krev Kristovu, rány Kristovy,
utrpení Kristovo, zásluhy Kristovy, cnosti Kristovy, ba samého jednorozeného
Syna božího. (Coch.) Věřící nemohou vykonati jiného tak svatého a bož
ského skutku, jako jest mše sv. (Sn. Trid. 22.) Mše sv. jest sluncem
duchovních cvičení. (Sv. Fr. S) Mše sv. jakožto dobrý skutek mávětší cenu,
nežli pout na některé poutní místo. (Čoch.) Slyšení mše sv. jest užitečnějším,
než-li nejvýbornější způsob modlitby, rozjímání; neboť při rozjímání si Krista
představujeme, ale při mši sv. jej máme osobně přítomného. (Sv. Fr. S.)

2. Než obětování a. slyšení mše sv. má jakožto dobrý
skutek většícenu,je-lihodnost a zbožnost kněze
a věřících větší.

Mše sv. má dvojí účinek. Jeden účinek má sama sebou, a ten
mkterak nezávisí na hodnosti kněze. Než mše sv. jakožto „dobrý skutek
pravověřících křesťanů (Sn. Trid. 22.) má ještě jiný účinek, a ten zá
visí na dokonalosti a zbožnosti kněze a věřících.“ „Čím světější jest
kněz a čím jest zbožnější, tím jest obět jeho Bohu příjemnější a tím větší
užitek má.“ (Bona.) Lépe jest obcovati mši sv. kněze zbožného nežli nedba
lého. (Sv. Bonav.) Čím jest větší svatost a zbožnost kněze a spolu
obětujících věřících, tím hojnější jest ovoce, tím větší cena mše sv. jakožto
dobrého skutku. (Sporer.) Podobně se mělo již s obětí kříže. Tato obět
měla nekonečnou cenu a otevřela nebe, přece však mnozí z přítomných,
zvláště lotr na levici, pro svou nehodnost neměl z ní žádného užitku.

9. 0 pobožnosti při mši sv.
Bavíme-li se s někým, zaměstnáváme se jen s ním a zapomínáme na

všecky ostatní lidi. Tak také máme při mši sv., kde se nacházíme u přítom
nosti boží, mysliti jen na Boha a zapomenouti na všecko ostatní. Máme
tak činiti tím více, poněvadžnemůžeme vykonati skutku světějšího a bož
štějšího, jako jest slyšení mše sv. (Sn. Trid. 22.), a poněvadž bychom
jmak ze mše sv. neměli žádného užitku.

Máme býti při mši sv. pobožnými, t.j.
máme se při ní varovati všeho, co po
božnost ruší a máme se zároveň s knězem
modliti, zvláště při hlavních dílech mše sv.

Jako horníci najdou skryté v zemi drahokamy jen tehdy, dají-li si
práci, tak i dobudeme ve mši sv. skrytých pokladů milosti jen tebdy, při
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činíme-li se, bychom byli pobožnými. „Mše sv. jest také bohatým ložiskem
zlata.“ (Fornerus). Kdo však není při mši sv. pobožným, má z ní týž užitek,
jako zvíře, které je mezi mší sv. v kostele (Alb. Stolz). Srdce nepobožného
člověka jest jako silnice, po níž ustavičně se jezdí; ovoce, které padá se
stromu milosti mše sv., jest ihned rozšlapáno.

1. Varovati se tedy máme při mši sv.
šeptání, smíchu, ohlížení a p.; také jest velmi
nezpůsobným, objevovati se při mši sv. v pyšném oděvu
nebo ve veliké nádheře.

O chrámu, v němž jest na oltáři Bůh, lze říci slova, která Bůh pro
mluvil z hořícíhokeře: „Místo, na němž stojíš, země svatá jest.“
(2. Mojž. 3. 5.) Jak velice urazíš Spasitele svým neslušným chováním v ko
stele, můžeš poznati z jeho rozhorlení nad kupci a prodavači ve
chrámě. (Mat. 21. 13.) Dům boží jest domem modlitby; nečiňte ho tedy
hovornou! (Sv. Jan Alm.) U přítomností císaře bys sobě nedovolil smáti
se nebo šeptati, ba ani si sednouti; oč uctivěji máš se chovati teprve před
Pánem všech císařů a králů, před Synem božím! V židovském chrámě
sloužilo denně na 700 kněží a levitů; zabíjeli obětní zvířata, která pak
spalovali; to se dálo tak mlčky, jako kdyby byl býval v kostele jen jediný
kněz. (Jos. Flav.) Pohanský král Alexander Vel. dal kdysi pohanské modle
obětovati býka; jistý šlechtický jinoch, jenž při této oběti držel hořící po
chodeň, netroufal si z veliké úcty před touto obětí zahoditi pochodeň, když
mu již až po ruku dohořela. (Sv. Ambr.) Oč více měli bychom se my kře.
stané varovati všeho, co se nesrovnává se svatostí oběti tak nekonečně vzne
šené! První křesťané byli při mši sv. tak tiši, jako by ani nikoho
v kostele nebylo. (Sv. Chrys.) Ode dávna lidé zbožní klečívali po celou mši
sy., nebo alespoň od pozdvihování až do přijímání. Jistá zbožná císařovna,
která vždy po celou mši sv. klečívala, byla upozorňována, aby se více šetřila ;
Jakže? Žádný z mých služebníků se neodváží v mé přítomnosti se posaditi,
a já bych tak měla učiniti před mým Pánem a Bohem?“ Sv. Alžběta uherská
při mši sv. sňala vždy svou korunu královskou. — Rovněž se ne
sluší objevovati se při mši sv. V pyšném oděvu a veliké nádheře.
Mnohé ženy chodí neobyčejně nastrojené do kostela, aby na sebe upozor
mly. Takovým praví sv. Chrysostom: „Ty fintidlo! Jest-li pak to oděv kající
hříšnice, která přichází do kostela, aby zde prosila za odpuštění? Ty jsi asi
přišla, abys tancovala nebo abys se ukázala?“ Sv. Tomáš Moorus, anglický
říšský kancléř (+ 1535), pravil vyšňořené slečně: „Nedá-li ti Bůh spravedlivý
za odplatu za tvou píli pekla, pak se proti tobě dopustí velikého bezpráví.“
Sv. Ambrož řekl o takových ženách: „Čím jsou nastrojenější a čím více se
jim lidé diví, tím více jimi pohrdá a nenávidí jich Bůh.“ Mnozí sv. papežové
(jako sv. Linus) a biskupové (jako sv. Karel Borr.) žádali přímo, aby ženy
chodily do kostela pod závojem. Zdá se, že i sv. Pavel toho požadoval.
(1. Kor. 11. 5.); poukazuje na to, že již příroda dala ženám přirozený
závoj, totiž dlouhý vlas. (1. Kor. 11. 14.) — Rovněž jest velmi neslušným,
v kostele plivati a tak znečistiti lavice nebo zemi (kam potom jiní mají
kleknouti). Ve mnohých kostelích jsou již na stěnách tabulky s tímto ná
pisem: „Žádá se, by na zemi se neplivalo; neboť to působí ošklivost a ne
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odpovídá to důstojnosti domu božího. Užívejte kapesníku !“ Budiž připomenuto,
že takové plivání (zvláště od souchotinářů) jest i nebezpečným pro jich okolí.

2. Modlíme-li se při mši sv. zároveň
s knězem, nemusíme říkati právě těch mo
dliteb, které říká kněz.

Nejlepšímodlitbou při mši sv. jest rozjímání o utrpení
Kristově, poněvadž mše sv. jest obnovováním oběti kříže
a ustanovena jest na památku smrti Kristovy na kříži.

Jest chybou, modlí-li se někdo z modlicích knížek tak zv. modlitby
mešní bez ducha a pobožnosti. Kdo se modlí jen v duchu a nikoliv ústy,
nechybuje. Modlí-li se však ústy, má dáti pozor, aby svým šeptáním jiných
z pobožnosti nevyrušoval. Velmi příhodným jest, modliti se při mši sv.
bolestný růženec, poněvadž se při něm rozjímá o utrpení Kristově.

Rovněž se doporučuje při mši mírně zpívati, poněvadž
zpěv nabádá k pobožnosti, poněvadž jest mocnou modlitbou
a nejlépe slouží k oslavě boží.

Zpěv církevní má veliký užitek, neboť nabádá k pobožnosti. Proto
pravil již sv. Augustin: „Kolik slz jsem prolilpři Tvých hymnech a písních,
ó Bože! Jak jsem byl dojat, když Tvůj chrám (zazníval milými zpěvy. Ony
tony kapaly balsám do mého ucha a jimi vlévala se Tvá pravda do mého
srdce, takže žár zbožnosti ve mně vzplanul.“ Zpěv dále jest velmi účinnou
modlitbou, která na nás mocně svolává rosu milosti; to pochází odtud,
že zpěvjest modlitbou ze srdce vycházející a (jelikož každý cit, jakmile
se projeví na venek slovem nebo skutkem, se sesiluje) vroucí. Sv. Gertruda
měla o účinku zpěvu toto vidění: Když kdysi zpívala, zdálo se, jako by
všecka slova, která zpívala, jako ostré kopí z jejího srdce do srdce Ježíšova
vnikala a je až do hloubi pronikala; z dolního konce kopí splývaly kapky,
které znamenaly obdržené milosti. Sv. Otcové nenacházejí slov, jimiž by zve
lebili význam církevního zpěvu; praví o tomto zpěvu, že krotí hněv boží,
zapuzuje zlé duchy, svolává sv. anděly, ba Duchasv. stahuje
do srdce zpívajícího člověka, dále že zpěv propůjčuje duchu křídla, aby se
mocně povznesl ze země k nebi (Sv. Ath., sv. Bas., sv. Úhrys., sv.
Ambr.); že myslnaplňuje touhou po věcech nebeských (Bened.XIV.)
a odvrací od žádosti po věcech pozemských. (Pius IX.) Ať si je srdce svě
táků sebe zatvrzelejším, přece pociťují, slyší-li krásný zpěv kostelní, aspoň
začátek lásky k božským věcem. Ba stalo se, že tento zpěv pohnul mnohé
k slzám lítosti a obrácení. (Sv. Bern.) -— Zpěv se také hodí ke mši
sv. Neboť kdo uváží, co se při mši sv. na oltáři děje, jest mocně dojat
a dává výraz svým citům, vycházejícím z hloubi srdce. A mocné city (jako
na př. převeliká radost, nesmírná bolest duševní) nejeví se nikdy slovy, nýbrž
jen zvuky. Poněvadž tedy zpěv jest výrazem citů, vycházejících z hloubi
srdce, proto jest nejdokonalejším prostředkem ku uctění nekonečné ve
lebnosti boží. Kdykoliv Písmo sv. mluví o tom, jak andělé a svatí Boha
ctil, vždy líčí toto uctění jako vznešený, nadšený chvalozpěv. Proto jest zpěv
čímsi podstatným při mši sv.; církev by se spíše minula bez uměleckých
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staveb, - barevných obrazů, drahocenných rouch a nádob, než-li bez zpěvu,
této slavné modlitby. Proto již Kristus při poslední večeři zpíval žalmy.
Pravíť se: „A chválu vzdavše, vyšli na horu Olivetskou.“ (Mat. 26. 30.)
I první křesťané dle svědectví všech starších spisovatelů církevních zpí
vali při bohuslužbě; starší spisovatelé církevní docela přímo praví místo„mšisv.slaviti“— „Kristuzpívatipíseňchvály.“Ažpodneszpíváknězpři
slavné mši sv. mnohé modlitby, jako orace, epištolu, evangelium, praefaci,
Otčenáš. — Než přes to jest neustálé zpívání při mši sv. zcela zavrži
telno, jelikož ruší všelikou pobožnost ve chrámě. Takový neustálý zpěv
byl zaveden teprve za dob Lutherových. Luther totiž vložil svou prote
stantskou nauku do církevních písní, nechal lid stále jen zpívati; zpěv mu
byl tolik jako kázání, (Více lidí přivedl k protestantismu zpěvem nežli kázáním.)
Katolíci chtěli tehdy podobně působiti na zachování učení katolického a na
podobovali jej. Před dobou Lutherovou však se při mši sv. zpívalo velmi
málo; proto jsou církevní písně z této doby velmi krátké. Neustálé zpívání
není tedy katolickým. Lid to cítí a proto mnohdy vůbec nezpívá, takže ve
mnohých kostelích jest slyšeti pouze varhany. Apoštolská stolice také při
mnohých liturgických úkonech zpěv zrovna zakázala, jako při pozdvihování
nebo při žehnání nejsv. svátostí (R. k. 11. 7. 1857.) — Při zpěvu ko
stelním nemá se křičeti nebo tony natahovati; to dělajíhrubí a
nevzdělaní lidé, aby takto na sebe upozornili. „Při zpěvu jest skromnost
prvním pravidlem; ona má mírniti ton, aby příliš silný zvuk ucho neurážel.“
(Sv. Ambr.) Bohu se zalíbíš tím více, čím prostěji zpíváš. (Sv. Bonav.) Zpí
váš-li jen proto, aby tě jiní chválili, pak prodáváš svůj hlas. (Sv. Bern.)
Kdo dobře zpívá, modlí se dvojnásobně.

a. Při hlavních třech dílech máme v mo
dlitbě nebo zpěvu poněkud ustati a svou
pozornost obrátiti na to, co se na oltáři koná.

Abychom při třech hlavních dílech od modlitby a zpěvu ustali, žádá
církev; neboť dává zvonkem upozorniti přítomné na ony tři hlavní díly.
Proto také kněz říká na př. při obětování: „Obětujeme Tobě, Pane,
kalich spasení.“ Věřící mají tedy v tomto okamžiku rovněž obětovati, aby
slova knězova zakládala se na pravdě.

Během mše sv. máme si všímati tohoto:
vby

Když kněz začíná mši sv., máme udělati kříž a vzbu
diti úmysl, na který chceme mši sv. býti přítomni.

I kněz musí před sloužením mše sv. totéž činiti. Na který úmysl mů
žeme mši sv. obětovati? (Viz str. 19 a d.) — Ve mnohých kostelích stojí
lidé, když kněz jde k oltáři, z úcty před ním, jakožto zástupcem Krista.
Tento obyčej jest velmi slušný, a jest jej jen schvalovati.

Při evangeliu máme povstati a sice z úcty před
slovem božím; zároveň máme udělati křížek na čele, na
ústech a na prsou, na znamení, že v učení Ukřižovaného
chceme věřiti, je vyznávati a je plniti.
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Při obětování máme Bohu obětovati obět
ní dary na oltáři, sebe samy a vše, co máme.

Mělibychom jako první křesťanéobětovati nějaký obětní dar. Sbírá-l
tedy kostelník dárky, máme také něco dáti. Kdo jde na koncert nebo do
divadla, rád zaplatí vstupné; proto by bylo hanbou pro křesťana, kdyby při
návštěvě bohoslužby nechtěl dáti dobrovolně ani nepatrný dárek na kostelní
potřeby. Při obětování můžeme se modliti: „Přijmi, Pane, obětní dary,
nás 1vše, co máme. Odpust nám milostivě naše hříchy a popřej nám své milosti.“

Při sanktus máme Boha chváliti a pozdraviti Vykupitele,
jenž má již již na oltář sestoupiti.

Kněz se modlí třikrát: „Svatý“ a slova, která říkal lid při vjezdu
Kristově do Jerusaléma. (Mat. 21. 9.)

Při proměňování máme pokleknouti a kla
něti se Spasiteli, sestupujícímu na oltář.

Při podzvihování dělej to, co vidíš kněze dělati; kněz pokleká a klaní
se Pánu a Bohu, jejž drží ve svých rukou. Dělej jako 3 králové u Ježíška,
jako apoštolové na hoře Tábor. (Coch.) Když kněz pozdvihuje hostii,
můžeme se modliti: „Klaníme se Tobě, Pane Ježíši Kriste, jenž jsi přítomen
pod způsobou chleba. Smiluj se nad námi, velký Bože, ach pomoz nám a chraň
nás v každépotřebě.“Při podzvihování kalicha se modlíme: „Klaníme
se Tobě, Pane Ježíši Kriste, jenž jsi přítomem pod způsobou vína. Smiluj
se nad námi, velký Bože, ach pomoz nám a chraň nás v každé potřebě.“
Jako kněz, tak i ty máš na sv. hostii nábožně pohlížeti. Pán Ježíš řekl
ke sv. Gertrudě, že ten, kdo tak činí, bude požívati větší radosti v budoucím
patření na Boha. Byl-li již pohled na měděného hada na poušti tak spasitel
ným (4. Mojž. 21. 9.), jak užitečným musí býti teprve víry plné patření na
sv. hosti! — Není dobře, svěšujeme-li hlavu a zrovna se skrýváme,
místo abychom na sv. hosti hleděli. Pro co jiného vlastně kněz zvedá hostii,
než proto, abychom na ni patřili! — Ve mnohých kostelích lze slyšeti, kterak
lidé při podzvihování na sebe volají: „Pochválen buď Ježíš Kristus.“ To není
správno. „Každý člověk má tu mlčeti a hrůzou téměř se třásti, poněvadž
přichází král králů, aby byl obětován a věřícím podán za pokrm. Před ním
sestupují se kůry andělské, zakrývajíce tváře své a zpívajíce s plesáním chvalo:
zpěvy. (Liturgie sv. Jak.) Pán jest ve svém svatém chrámě; ať mlčí před ním
veškerá země. (Hab. 2. 20.) — Mnozí zase při pozdvihování zůstávají zcela
chladnými, jako by Kristus ani nebyl přítomen; podobají se člověku, jenž svého
přítele, jenž k němu z daleké ciziny přišel na návštěvu, ani nepřivítá, nýbrž
zkrátka jej nechá státi, jako by ho ani neznal. (Coch ) Veškeré nebe se chystá na
proměňování a my bídní lidé jsme mu přítomni beze vší úcty, i bez pomyšlení,
co se vlastně na oltáři koná. Ó kdyby Bůh otevřel oči našeho ducha, jaké to
divy bychom viděli! (Coch.) Poněvadž nevidíme ponížení Syna božího svýma
očima, proto si toho nevšímáme, kdežto andělé, kteří na ně patří, se chvějí. (Coch.)

Doporučuje se, bychom hned po proměňování nebeskému
Otci obětovali na jistý úmysl Spasitele na oltáři a jeho
utrpení a smrt.



I kněz u oltářemodlí se ihned po proměňovánímodlitbu obětovací.
Může říci asi takto: „Nejmilejší Otče nebeský, obětuji Tobě Tvého draze
milovaného Syna na oltáři 1jeho utrpení a smrt, abys se smiloval nade mnou
(nad dušemi v očistci, nad mým nemocným otcem a t. d.) Nebo: abych
Tobě díky vzdal za uzdravenía p. — Ó jak nekonečnou radost působíš
nebeskému Otci, když k Jeho cti obětuješ tento drahocenný dar. Ó jak
bohaté odměny sč ti dostane za tento dar. (Coch.) Kdyby někdo měl
celý svět a daroval by jej nebeskému Otci, nedal by mu tolik, jako když
mu při mši sv. obětuje nábožně Jeho milého Syna. (Coch.) Obětuje-li někdo
Bohu Otci krev Kristovu, jest tento dar tak veliký, že by Otec nebeský neměl
téměř ani dosti pokladů, by tento dar zaplatil. (Sv. Majd. Pz.) Obětování
sv. krve Kristovy má velikou moc na smíření Boha; takto můžeme mnoho
hříšníků obrátiti a mnohodušíz očistce vysvoboditi. (Sv.
Magd. Pz.) Pán Ježíš řekl sv. Gertrudě: „Byť někdo byl hříchy sebe více
obtížen, může přece doufati jejich odpuštění, obětuje-li mému nebeskému Otci
moje utrpení a smrt.“ (Sv. Gertr.) Toto obětování může se ovšem státi i mimo
mši sv., ale pak má menší účinek. (Coch.)

Při přijímání máme skutečně nebo aspoň
duchovně přijímati.

První křesťané přijímali každodenně; nyní však sotva který křesťan žije
tak dokonale, aby mohl denně přijímati. Duchovní přijímání jest živá
touha po sv. přijímání. Tuto touhu vyjadřujeme, když říkáme s knězem
slova: „Pane, nejsem hoden, abys vešel pod střechu mou, ale rci toliko
slovem a uzdravena bude duše má.“ (Viz pojednání o duchovním přijímání
při pojednání o svátosti oltářní !)

vv .
Připožehnáni kněžském mámeudělatikříža prositi

zároveň Boha o požehnání. ©
Při posledním evangeliu máme činiti právě totéž,

jako při prvním evangeliu.

4. Slouží-li se současně několik mší sv,
máme dávati pozor jen na jednu.

Máme pokud lze dávati pozor jen na jednu mši sv., na kterou nejlépe
vidíme. Ve mnohých kostelích však, kde se slouží současně několik mší
sv., lze viděti, kterak lidé neustále vstávají, kříž dělají, v prsa se bijí a t.d.
Takoví lidé nemohou nikterak býti v kostele pobožnými. Proto ve mnohých
dioecesích (jako v celé české provincii) jest církevní předpis, aby, slouží-li se
současně několik mší sv., zvonilose pouze při jedné z nich, která totiž
jest slavnější nebo významnější. Než nic méně má ten, jenž obcuje současně
několika mšem sv., z každé jistý užitek, poněvadž v každé z těchto mší sv.
modlí se kněz za okolostojící.

10. O povinnosti slyšeti mší sv.
Každý katolický křesťan dle přikázání
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církev. jest přísnězavázán, každou neděli a za
svěcený svátek celou mši sv. pobožně slyšeti.

(Viz 2. přik. církevní.) První křesťané, kteří s nebezpečím. života chodili
na mšisv. do katak omb, budou jednou žalobci těch, kteří ve své nezměrné
nedbalosti za tak klidných dob a v neděli na mši sv. nejdou. „Kdyby se
mše sv. sloužilajen na jediném místě na celém světěa jen od jediného
kněze, s jakou touhou by lidé spěchali na toto místo. Než Kristus se obětuje
na nesčetných místech a od zesčetných kněží; jak velice jest si tedy stěžovati
na naši vlažnost a lenost, která právě tím povstala, že máme každodenně
příležitost ke mši sv.“ (Tom. Kp.)

1. Ve všední dny nejsme povinni slyšeti mši sv.
Dosahujemevšak hojných milostí a požehnání, obcujeme-li
1 ve všední den mši SV.

Mnozí pokládají za ztracenu půlhodinku, kterou by věnovali mši sv.
a ne práci. A přece není tomu tak. Ničeho neztrácíme, neboť práce se
mnohem lépe daří, jest-li že jsme byli napřed na mši sv. Vždyť Kristus
řekl: „Hledejte nejprve království božího a spravedlnosti jeho a všecko ostatní
bude vám přidáno.“ (Mat. 6. 33.) Kdyby z mračen pršelo zlato, jistě
bys nechal vší své práce a běžel bys sbírat zlato. Byl bys blázen, kdybys
nechtěl od své práce odejít. A takovým bláznem jsi, jest-li lehkomyslně
zanedbáváš mši sv., při níž prší proudy nebeského zlata. (Coch.) Ó bláhovosti
a zaslepenostilidská! Radějise zříkajínejdrahocennějších pokladů,
než-li by pozbyli několik haléřů. (Coch.) Zařiď si tedy, možno-li, svou práci
tak, abys mohl býti denně na mši sv. A není-li to možno, pak dej chuďasovi
almužnu, aby on byl za tebe na mši sv. Chuďas to rád učiní a ty 1takto
obdržíš hojné milosti. (Coch.) Ba kněz u oltáře právě předpokládá, že okolo
stojící luto obět chvály obětují za sebe a za své. (Modlitba po sanktus.)
Nenech se lidskými řečmi odvrátiti od služby boží! neboť stydíš-li se za Něho,
bude se On jednou styděti za Tebe. (Luk. 9. 26.) Když francouzský král
Lůdvík Svatý, jenž denně býval na jedné, ba i na několika mších sv., se
dověděl, že lidé to posuzují, pravil: „Jak se lidé starají; kdybych dvakrát tolik
času zabil hrou nebo honbou, jistě by nikdo ničeho neříkal.“ Když angl.
říšskému kaneléři Tomáši Morus-ovi (+ 1535) pravili, že každodenní slyšení mše
Sv. se nesrovnává s tak vysokým postavením, pravil: „Já zase si to pokládám
za největší čest, že Pánu všech Pánů mohu prokazovati tak nepatrnou službu.“

2. Od slyšení mše sv. v neděli a v zasvěcený svátek
jest osvobozen, kdo jí nemůže býti přítomen; komu by
návštěvou kostela vzešla velká škoda; nebo kdo jinému
v nějaké tísni nezbytně musí býti nápomocen.

Slyšeti mši sv. jest nemožným tomu, kdo jest těžce nemocen;
nebo tomu, kdo bydlí mezi jinověrci, kde není žádné mše sv. — Omluven
jest také, komu by z návštěvy kostela vzešla veliká škoda, na př. na zdraví,
na majetku na cti a p. Kristus praví! „Jho mé jest sladké a břímě mé jest
lehké. (Mat. 11. 30.) Dle mínění sv. Alfonsa (Mravov. 4.326 |.) a j. jsou
omluveni, kdo by následkem své churavosti návštěvou kostela jistě nebo
pravděpodobně si na zdraví uškodil; kdo má velmi špatný oděv, takže
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by byl lidem na posměch (utrpěl by na své cti); kdo by cestou do kostela
musil mnoho snášeti od surových lidí; kdo má daleko (přes hodinu)
do kostela, může býti mnohdy omluven, jako na př. je-li velmi škaredé po
časí. Jistý pruský císař nalezl v jistý bouřlivý den prosincový kostel úplně
prázdný, naproti tomu však večer za větší ještě vánice divadlo plné; tu zvolal:
„Ano, k vůli zábavě přinášejí lidé oběti, ale k vůli Bohu nikoliv.“ (Spirago,
Příkl. str. 172.) Omluveni jsou pocestní, kteří by jinak ihned velmi mnoho
promeškali; dělníci, kteří od svých prácedárců jsou nuceni k nedělní a svá
teční práci a kteří by jinak ihned byli z práce propuštěni (títo však mají
hleděti, najíti si jinou práci, ve které by mohli konati své náboženské
povinnosti); rovněž, kdo by pro slyšení mše sv. od svých domácích musil
snášeti mnoho ústrků, směl by někdy zůstati doma (ale musil by hleděti je
poučiti a o lepším přesvěděiti); rovněž smí jeden z domácích zůstati doma
hlídati domu. — Omluveni jsou dále ti, kteří nezbytně jsou zaměstnání koná
ním skutků milosrdenství. Skutky milosrdeství jsou toliž výbornou boho
službou (Jak. 1. 27.) a za jistých okolností jsou Bohu příjemnějšími než-li
obět. (Mat. 9. 13.) Jsou tedy omluveni: kdož obsluhují nemocného;
matka, která má na starosti maličkéděti; kdo připravuje pokrmpro
domácí. Kdyby v čas služeb božích vypukl oheň, neslušelo by se, aby lidé,
kteří mohou pomáhati, spěchali do kostela.

3. Celou mši sv. slyší jen ten, kdo jest přítomen třem
hlavním dílům jedné a téže mše sv. ve chráměa mimo
to nezanedbává značnější části mše Sv.

Musíme tedy býti přítomni všem 3 hlavním dílům mše sv. Kdo jen
jediný hlavní díl lehkomyslně zanedbá, již nevyplnil přikázání církevního;
kdo tedy teprve po obětování do kostela přijde, nebo již před přijímáním
z kostela odejde. Tak se všeobecně míní i o tom, kdo zanedbá všecko, co jest
před evangelium a zároveň i to, co následuje po přijímání. I ten, kdo
přišel až po evangeliu, zanedbal již značnou část mše sv. Takový člověk jest
povinen slyšeti ještě jinou mši sv. -— Musíme býti přítomni 3 hlavním dílům
téže mše sv. Nestačí, slyší-li někdo jednu mši sv. od pozdvihování do
konce a hned potom druhou mši sv. od začátku do pozdvihování. (Innoc.
X1.) Křesťan nemá rozlučovati, co Kristus spojil. Kdo tedy přijde až po oběto
vání, jest povinen slyšeti ještě druhou celou mši sv. — Za mše sv.
musíme býti v kostele. Nestačí státi nebo seděti mimo kostel; leda, je-li
v kostele tolik lidí, že nelze do kostela se dostati. Ó jakou moc má
modlitba shromážděného lidu; neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve
jménu Kristovu, tam jest Kristus uprostřed nich. (Mat. 18. 20.) Na mnohých
místech panuje zlořád, že lidé za mše sv. stojí nebo sedí venku před kostelem,
třeba na hřbitově. Tento zlořád odstranil sv. Jan Alm., patriarcha alexan
drijský ($ 619) moudrým způsobem. Místo aby sloužil v kostele mši sv.,
vyšel ven a postavil se k oněm lidem. Když se tomu divili, pravil: „Kde
jsou ovce, tam musí býti i pastýř. Zůstanete-li zde, zůstanu zde také. Půjdete-lidokostela,půjdutamtaké.“© Taslovapomohla.Odtédobynebyloviděti
nikoho státi před kostelem. (Spirago, Příklady str. 173.)

4. Pobožným přimši sv. jest ten, kdo se varuje všeho,
co pobožnost ruší a kdo se také modlí s knězem, zvláště
při hlavních 3 dílech mše sv.



(O pobožnosti při mši sv. viz str. 22. — Tam jsou i modlitby, které
můžeme konati při hlavních 3 dílech.)

5. Mši sv. můžeme slyšeti v neděli a v zasvěcený svátek
v každém chrámu Páně; než přecejest slušno, abychom
ji slyšeli ve farním chrámu svého bydliště.

Sněm. Trid. si přeje, aby věřící často navštěvovali farní chrám Páně,
zvláště v neděli a ve větší svátky. (Sn. Trid. 22.) V tyto dny totiž obětuje
farář mši sv. za živé a zemřelé farníky a v kázání obrací zřetel
hlavně ke svým farníkům ; ve farním chrámu ohlašují se také nové sňatky
manželské, posty, církevní slavnosti a rozličná nařízení. Farníci mají ve svém
farním chrámu Páně učiti se znáti svého faráře, jenž jest jejich pastýřem
a duchovním otcem. Není však přikázáno, že bychom musili slyšeti mši sv.
ve farním kostele; neboť by to odporovalo obyčeji, panujícímu nyní na celém
světě. Můžeme mši sv. slyšeti také ve veřejné kapli (Bened. XIV.); v nemoc
nicích, školách, vychovávacích ústavech a p.

II. O době sloužení mše sv.
(V kolik hodin? Ve které dny? Kolikrát za den?)

1. Mše sv. se slouží obyčejně v dově od východu
slunce až do 12 hodin v poledne, a na hod boží
vánočnío půl noci.

Ze zvláštní příčiny (k vůli odcestování, nebo aby pracující lid mohl býti
na mši sv.) smí se mše sv. sloužiti již před východem slunce; světí-li se
kostel, nebo uděluje-li se sv. biřmování, může se státi, že mše sv. začíná i po
12. hod., i později. Prvni křesťané slavili mši sv. obyčejněv noci,
poněvadž v tu dobu byli nejjistějšími před pronásledováním pohanů. [ v po
zdějších dobách ještě sloužívala se mše sv. několikráte do roka v noci, jako
o Vánocích, na Bílou sobotu, na svátek sv. Jana Křt. a na guatembry.

2. Mše sv. se slouží ve všech farních kostelích každou
neděli a zasvěcený svátek po celý rok v příhodnou
hodinu, mimo to pak, téměř každý všední den.

Každý katol. kněz jest povinen každou neděli a zasvěcený svátek
sloužiti mši sv. (Sn. Trid. 23. 14.) Duchovní správcové jsou svým
úřadem vázáni, každou neděli a zasvěcený svátek sloužiti mši sv. a obětovati
ji za živé a zemřelé farníky. (Sn. Trid. 23. 1.) Mše sv., které jsou povinni
duchovní správcové sloužiti, nazývají se farní mše sv.; konají se vždy
v hodinu, ve kterou farníci mohou pohodlně do kostela přijíti.

3. Žadný kněz nesmí sloužiti mši sv. vícekráte než
jednou za den.

Jen o hodě božím Vánočním smí každýkněz
sloužiti 3 mše sv. Rovněž duchovní správcové větších farností
smějí s biskupským svolením v neděle a zasvěcené svátky
binovati, t. j. sloužiti 2 mše Sv.
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Na počátku středověku bylo obyčejem, že kněží sloužívali několik mší
sv. po sobě; tím vznikly mnohé zlořády. Proto papež Innoc. III. zakázal
sloužiti mši sv. víckráte ňež jednou za den, a dovolil jen v hodu Vánočním
sloužiti 3 mše sv. Papež Bened. XIV. mimo to dovolil kněžím španělským
a portugalským sloužiti 3 mše sv. v den dušiček. (1748.) — Než
kněznení povinen sloužitio hodu Vánočním 3 mše sv. Rovněž
katoličtí křesťané nejsou povinni, slyšeti v ten den 3 mše sv. — Faráři
velikých farností dostávají od biskupa povolení binovati tehdy, je-li kostel
malý, takže by všichni farníci nemohli se najednou vejíti do kostela.

Naopak nesmí zase žádný kněz sloužiti mši sv. na
Velký pátek. NaZelený čtvrtek a Bílou sobotu pak smí
se sloužiti v každém farním kostele jediná slavná mše sv.

Padne-li svátek Zvěstování Panny Marie na Zelený čtvrtek, smí
více kněží sloužiti mši Ssv.; nikterak však, padne-li tento svátek na Velký
pátek nebo Bílou sobotu. V tomto případě překládá se tento svátek na pondělí
po Bilé neděli. (Sn. Ř. 10. 12. 1733.)

12. 0 místě kde se slouží mše sv.
1. Svatí apoštolové sloužili mši sv. v příbytcích

na stolech.
Viz Sk. 2. 46.; Kol. 4. 15. — Stolu se užívalo, poněvadž i Spasitel

na Zelený čtvrtek nejsv. obět konal na stole (tento cedrový stůl se podnes
ukazuje ve chrámě lateránském), a aby křesťané za pronásledování stůl mohli
rychle schovati nebo na jiné místo přenésti. Podnes se ukazuje v Lateráně
stůl, na němž konal mši sv. sv. Petr. Ještě sněm uicejský r. 325. mluví
o stolu, na němž kněz zabíjí beránka božího nekrvavým způsobem, jehož
těla a krve pak věřící požívají.

2. Za dob velikého pronásledování křesťanů konala se
mše sv. v podzemních chodbách (v katakombách)
nadhroby mučedníků.

Proto má oltář podnes podobu rakve; proto také jsou v oltářích
ostatky svatých. (Tím se také naznačuje, že máme obcování se svatými v nebi;
k vůli oněm ostatkům líbá kněz tolikrát oltář.) Proto v pozdějších dobách
stavěli křesťanékostely nejraději na hrobech světců (chrám sv. Petra
v Římě) a pochovávali mučedníky (vzpomeň na hrob sv. Jana Nep. ve chrámě
sv. Víta v Praze) nebo také zasloužilé muže (zpomeň na hrobky) v kostelích.
Proto také ode dávna připohřbusloužívalase zádušní mšesv. u přítom
nosti mrtvoly. Poněvadž pak křesťané za dob pronásledování musily roz
žíhati v podzemních chodbách světlo, proto hoří podnes na našich oltářích
při mši sv. svíce. Světlo jest odznak božské milosti, která také jako
světlo osvěcuje a zahřívá; při mši sv. pak se rovněz rozdává hojně milostí.
Světlo na oltáři také znamená, že jest tam přítomno „světlo světa“,t.j.
Bůh a člověk, jenž nás svým evangeliem osvítil. Světlo jest také výrazem
radosti, poněvadž světlo (slunce) oproti tmě nás naplňuje radostí. Proto
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ode dávna bylo obyčejem u všech národů, že o velikých slavnostech a při
radostných událostech rozžíhali světla. (Proto se zapalují hranice, konají se
pochodňové průvody, osvětlení, světla na stromečku.) A proto také v kostele
bývá tím více světel, čím větší jest slavnost. Proto se také rozžíhají světla,
když se zpívá envangelium, má se tím vyjádřili radost nad slovem božím,
které jest světlem pro náš rozum. Užívá se v kostete voskovic, poněvadž vosk
jest nejčistším výrobkem ze světa zvířecího, jako olej jest nejčistším výrobkem
z říše rostlin. (Že svíce vosková znamená Krista, vysvětluje se při průvodu
na Hromnice na konci dílu III.)

a. Když přestalo pronásledování křesťanů, konala se mše
sv. ve chrámech na kamenných oltářích,které měly bud
podobu stolu nebo rakve.

Z kamení se udělal stůl nebo-li pahrbek, který byl nahoře rovný
a byl ozdoben. Již Noe vystavěl oltář, když vystoupil z archy; rovněž Abraham,
Isak, Jakob, Mojžíš stavěli oltáře. Ve chrámě jerusalemském stály dva oltáře,
jeden pro oběti zápalné v předsíni, a druhý pro zapalování vonných věcí ve
svatyni. — Oltáře musejí býti úplně z kamene, nebo aspoň musejí míti nahoře
kamennou plotnu, od biskupa posvěcenou a sv. ostatky obsahující (na niž
se staví kalich a patena), poněvadž Kristus, jenž má na oltáři dlíti, jest
základním a úhelným kamenem církve sv. (Ž. 117. 22.); rovněž musí býti oltář
přikryt trojí Iněnou plachtou, jednak aby se do nich mohla vpíti sv. krev,
kdyby se snad rozlila, jednak aby zde Spasitel odpočíval právě tak, jako kdysi
v jesličkách a ve hrobě. Plátno musí býti bílé k vůli čistotě a svátosti této
oběti. Na každém oltáři musí býti nezbytně kříž, poněvadž se na oltáři ob
novuje obět kříže; rovněž tam mají býti dva Svícny s voskovými svícemi.
(Proč hoří světla při mši sv., bylo řečeno výše.) Oltář jest obyčejně zřízen
tak, že obětující kněz jest obrácen tváří k východu slunce; to proto,
že při oběti jest srdce a ruce pozvédají se k tomu, od něhož všechno duchovní
světlo přichází. Oltář jest povýšen předně pro svou důstojnost a vznešenost;
pak 1 z potřeby, aby totiž všichni přítomní viděli úkon obětní; konečně
i proto, že Kristovo veliké dílo vykůpitelské dokonáno bylo na hoře zdaleka
viditelné. Stupně oltářní nám připomínají, že ke Kristu máme vy
stupovati po cnostech.

4. Kostely se staví obyčejně na výšinách nebo uprostřed
obcí, hlavně ve slohu gotickém nebo románském.

Kostely se stavěly na výšinách nebo kopcích, poněvadž se výšiny
považovalyza místa posvátná; neboť na horách se Bůh ve Starém zá
koně mnohdy zjevoval, na horách se Kristus často modlíval, na hoře stál
chrám jerusalemský, předobraz to chrámu křesťanského. Výšiny také nejvíce
lákají člověka k modlitbě; tam jest člověk dalek hluku světskéhoa Bohu
jaksi mnohem blíže. Dle slov Kristových má kostel státi také na skále;
Kristus sám přinesl krvavou obět na hoře Kalvarii, tedy ná výšině. Jsou-li
však kostely uprostřed měst a dědin, naznačuje se tím, že dobrý pastýř
ve svátosti oltářní bydlí uprostřed svých oveček. Rovněž jest kostel se svou
věží okrasou měst. — Od kostelů jest rozeznávati kaple. Kdežto v kostelích
se koná bohoslužba a uchovává se stále sv. oltářní, jsou kaple pouze místem
ku konání pobožností. Kaple jsou buď malé budovy u veřejných cest (ve
řejné kaple), nebo jsou to světnicev příbytku(domácí kaple v obydlích
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králů, knížat biskupů a t. d., nebo ve veřejných ústavech, jako v nemoc
nicích nebo školách se nacházející.) Mše sv. se smí.sloužiti jen v některých
kaplich. — Slovo kostel pochází z latinského slova castellum — tyrz;
ruské slovo „církev“ pochází z řeckého kyrios — pán, tedy dům Boží.
Kostelyjsou hlavně farní nebo řeholní. Biskupskékostely se jmenují dóm
(domus ZZ dům), asi proto, že původně velké kostely mívaly nápis: D. 0. M.
(= Deo Optimo Maximo — Nejdobrotivějšímu a Nejvyššímu Bohu.) Veliké
kostelý se nazývají také basiliky (= dům nejvyššího krále, z řeckého
basileus ——král) nebo monastýr (— klášterní kostel, z lat. monasterium
— klášter.) Templ (z lat. contemplari = rozjímati, modliti se) se nemá
říkati poněvadž tím názvem označujeme obyčejně chrámy modlářské. —
Největší kostely na světě jsou: Chrám sv. Petra v Římě (pojme 100.000
lidí), chrám sv. Pavla v Římě pojme (40.000), milánský dóm (37.000),
kolínský a strassburský dóm (30.000), svatoštěpánský dóm ve Vídni (12.000).
Nejvyšší z nich jest kolínský dóm, vysoký 156 m., (monastýr tulnský na
Dunaji 161 m. vysoký jest protestantský); dóm Šštrassburský 142 m., ště
pánský ve Vídni 137 m., svatopetrský v Římě 136 m. — Mnohé chrámy
jsou ve slohu románském vystavěny; je v nich všecko zaokrouhleno a
ozdobeno. (Obyvatelé jihu mají zvláštní zálibu pro ozdobu a parádu. V ko
stelích románských spatřujeme oblouky, většinou jen zdi bez sloupů a pilířů,
málo a malých oken a nad míru málo ozdob. V románském slohu je stavěn
dóm milánský, štýrský, vormský, bamberský. Většina velikých kostelů je však
stavěna ve slohu gotickém. Mají lomené oblouky, mnoho sloupů, četná
a vysoká okna, která jsou zpravidla malovaná; mimo to nejen vnitřek ale
1 zevnitřek jest umělecky vyzdoben; v těchto kostelích směřuje všecko do
výše, kdež se v závratné výši vše souladně pojí. Tento směr do výše spa
třujeme nejen na stěnách a sloupech, nýbrž i na oknech, věžích a t. d.
Tím se uvádí věřícím na paměť, že zde na zemi jsou jen pocestným,,
kteří se mají upřímně snažiti o svou nebeskou vlast, kde bude v lásce
spojen se všemi svatými.

Vnitřek i vnějšek chrámu jest tak upraven, že nás
nabádá k pobožnosti.

Zevnější úprava chrámu: Chrám jest větší a vyšší, nežli všecky
ostatní domy, poněvadž jest příbytkem nejvyššího Boha; jest obrácen oby
čejně k východu, neboť se v něm máme klaněti slunci spravedlnosti t. j.
Kristu; půdorys má podobu kříže, poněvadž se zde obnovuje obět kříže
a hlásá učení Ukřižovaného; jest u něho věž, která jako prst ukazuje k nebi,
k naší vlasti, volajíc nám: „Snažte se o to, co jest s hůry.“ (Kol. 3. 1.)
Na věži jsou zvony, které volají ke službám božím nebo k modlitbě, a
které svým velebným zvukem dodávají slávy slavnostem církevním; jsou ja
koby hlasem z vyššího světa. Na špici věže kostelní jest kříž, poněvadž se
v kostele hlásá učení Ukřižovaného, a poněvadž Kristus ukřižovaný smířil
nebe se zemí. Často bývají na věži i hodiny, které nás napomínají, bychom
hodin života dobře vynákladali. — Vnitřek chrámu se dělí na tři oddělení:
na předsíň, loď a presbytář. Tím se podobá chrám arše Noemově, která
také měla trojí oddělení. Předsíň, ve které se za starých časů shromáždo
vali katechumeni a kajícníci, napomíná nás ku přípravě, dříve nežli do chrámu
vstoupíme. Loď jest místo pro věřící; zde mají jakoby na lodi plouti ku
přístavu věčnosti, něbo jako v arše Noemově zachrániti se před záhubou
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věčnou. Mimo hlavní loď bývají ještě vedlejší lodi. Presbytář (kněžiště)
jest oddělen od lodi zábradlím, u něhož přistupují věřící ke stolu Páně, a
jest určen pro kněze. -— Uvnitř kostela jest obyčejně: zrovna u vchodu ve
liký kříž, který nám ihned připomíná, kdo jest Pánem domu tohoto (ro
vněž na příbytcích bývají nápisy); potom kropenka u dveří, bychom se,
vstupujíce do chrámu, požehnali svěcenou vodou a si připomněli, že máme
před Boha předstupovati s čistým srdcem; jeden nebo několik oltářů; na
hlavním oltáři svatostánek (kde se uchovává velebná svátost oltářní) a
před ním věčné světlo (lampa, která má ve dne v noci hořeti na zna
mení, že na oltáři se nachází „světlo světa“), obrazy a sochy andělů
a svatých, poněvadž jsou zde neviditelně přítomní při svatých úkonech
a poněvadž máme s nimi obcování; křtitelnice, zpovědnice, lavice pro lidi,
korouhve (které nám znázorňují vítězství křesťanství a nás napomínají, že
máme bojovati proti zlému duchu a svým zlým žádostem); na kůře jsou
varhany (vynalezeny ve 13. století); konečně obrazy, křížová cesta a malo
vaná okna, která způsobují v kostele značné temno (poněvadž i my v tomto
životě Boha jen temně poznáváme.)

Každý kostel musí býti zvláště posvěcen, než-li se
v něm koná mše sv.; totéž platí o oltáři.

Již stánek na poušti byl z rozkazu božího od Mojžíše posvěcen (2.
Mojž. 40. 9.); rovněž chrám Šalomonův byl posvěcen. (3. Král. 8.)
Když židovský chrám byl znesvěcen tím, že král Antioch v něm dal postaviti
modlu, byl opět vysvěcen, a proto Židé každoročně slavili slavnost „Posvě
cení chrámu“. — Jen biskup má právo světiti kostel; pouze s jeho
výslovným povolením smí i obyčejný kněz chrám posvětiti. Hlavní obřady
jsou: Biskup před hlavním vchodem se vrhne na tvář a modlí se litanie
ke všem svatým. Pak obchází 3krát kostel a kropí stěny svěcenou
vodou. (Troje obcházení připomíná trojjediného Boha, jemuž se má v tomto
chrámě lid klaněti.) Kdykoliv jde mimo hlavní vchod, tluče berlou na bránu,
pak učiní berlou na prahu kříž (aby naznačil, že moci kříže nic nemůže
odporovati a vejde do chrámu, kde padá na kolena a vzývá Ducha sv. Zde
píše na podlaze,posypané popelem v podobě kříže, (jelikežjen po
kání a utrpení vede k nebi) řeckou a latinskou abecedu (poněvadž
všichni národové světa mají přístup do církve) a 3krát obcházeje stěny
kostelní, kropí je svěcenou vodou, načež křížem jde kostelem a kropí
podlahu (na znamení nejsv. Trojice a kříže Kristova); potom maže stěny
na 12 místech, kde jsou rozžaty svíce na památku 12 apoštolů, kteří nám
přinesli světlo víry), načež světí ještě oltář. — Od pradávných časů
slavívala se v každé farnosti ve výroční den posvěcení chrámu na poděkování
za nesčetné milosti ve chrámě obdržené slavnost „Posvěcení chrámu“;
pro mnohé zlořády bylo nařízeno slaviti tuto slavnost všude v 3. neděli
v říjnu. — Byl-li spáchán v kostele těžký zločin, na př. vražda, sebe
vražda, smilstvo a p., a jest-li to veřejně známo, musí býti kostel ihned
zavřen a znova býti posvěcen. Rovněž kdyby se zdi kostela znova musily
stavěti, nebo byl-li kostel téměř zcela znova omítán, musí býti znova svěcen.
— Mimořádně se smí mše sv. sloužiti také mimo kostel, jako za války,
nebo shořel-li kostel, staví-li se nový kostel, nebo při velikých slavnostech,
kdy se sloužívá mše sv. pod širým nebem (tak zv. polní mše sv.); k tomu
však jest třeba výslovného povolení biskupova. Na lodi se smí sloužiti mše
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sv. jen s povolením papeže. V takovém případě se užívá od biskupa posvě
cenéhopřenosného oltáře, t. j. čtyřhrannéhokamene, na němž by
měla místa hostie a kalich.

13. O oděvu a nářadí při mšl sv.
Kdo jde k audienci k pozemskému králi, obléká si z úcty slavnostní

oděv; taktéž kněz, má-li se objeviti u oltáře před nejvyšším králem. Zvláštní
oděv kněze u oltářejest také znamením, že tu nejedná z moci vlastní,
nýbrž jakožto náměstek Kristův. Již ve Starém zákoně předepsal Bůh zvláštní
oděv pro kněze k bohoslužbě. (2. Mojž. 28. 4.) Oděv kněžský při mši sv.
zavedli apoštolové. (Sn. Trid. 32. 5.)

1. Při mši sv. má kněz těchto 6 kusů oděvu: humeral,
albu, cingulum, manipl, štolu a mešní roucho.

Tento oděv jest většinou původu východního. Náramník (humeral)
nosívali lidé na východě na ochranu hlavy proti velikému vedru nebo chladu ;
měl sloužiti k tomu, jako kapuce, kterou na př. mnozí řeholníci podnes musí
nositi. Kněžínosili toto roucho dříve, aby si jjm zahalovali hlavu, by
nebyli tak snadno roztržitými. Kněží mnohých řeholí zahalují si jím podnes
hlavu. Obyčejně však nyní slouží ku zahalení krku a ramen. — Alba jest
bílé lněné až k zemi splývající roucho. Na východě bylo obyčejem nositi bílý
šat u příležitostí, kdy se musil člověk objeviti v největší čistotě. Také roucho
dostával na př. pozvaný na svatbu, jakmile vkročil do svatební síně; o tomto
„svatebním rouchu“ zmiňuje se Kristus v podobenství o hostině svatební.
(Mat. 22. 12.) Cingulum jest šňůra, jíž se podkasaná alba zavazuje, aby
knězi nevadila v chůzi. Bylo rovněž obyčejem výchódanů přepasovati si dlouhý
oděv v chůzi nebo při práci. Tak nalezl mladý Tobiáš, když hledal
průvodce na cestu, mladíka podkasaného a na cestu připraveného (Tob. 5. 5.)
Proto pravil Spasitel: „Mějte opásána bedra svá!“ (Luk. 12. 35.) — Manipl
(náručník) bylo původně lněné bílé roucho, které se nosilo přes levou ruku,
a jímž se utíral pot. — Štola jsou dva široké pásy, které splývají od krku
přes prsa a které za krkem jsou spojeny. Štola jest odznakem kněžské
moci; proto ji nosí kněz při všech kněžských úkonech. — Mešní roucho
jest roucho, zakrývající prsa a záda a téměř po kolena sahající; nahoře má
otvor pro hlavu. Dříve bylo mešní roucho dlouhý plášt, jenž byl ze všech
stran zavřen a měl toliko otvor pro hlavu; odtud jméno kasula t. j. cha
loupka. — Mimo mši sv. nosí kněz při svých kněžských úkonech obyčejně
krátkou albu (rochetu) a při slavnostních úkonech ještě plášt (pluvial).
Jest-li že o slavnostech velkých ještě jiní kněží knězi přisluhují (assistují),
mají ještě zvláštní roucha (tunicellu a dalmatiku.)

Roucha při mši sv. připomínajíjednak utrpení Páně,
jednak připomínajíknězijeho povinnosti.

Humeral připomíná ono roucho, kterým vojácive vězení zahalovali
tvař Kristovu, alba připomínápotupné bílé roucho, do něhoždal
Spasitele obléci Herodes; cingulum připomíná provazy, jimiž byl Spasitel
spoután; maniplpřipomínápotní roucho sv. Veroniky; štola připomíná



řetěz, jejž Kritus po svém odsouzení musil nésti na krku; mešní roucho,
na jehož zadní straně jest veliký kříž, připomíná kříž Kristův. — Humeral
napomíná knězek pobožnosti (ostříhatioči), alba k čistotě srdce, cingu
lum k ochotnosti (k přípravě.nasmrt), maniplk vytrvalosti („V potu
tváři své ..“), štola připomínámu jeho velikou důstojnost, mešní roucho
jeho těžké břímě (těžké povinnosti jeho stavu).

wi ví
2. Nejdůležitější nářadí, jehož se užívá při mši sv., jest:

kalich, patena, mešní kniha, ciborium a monstrance.
Horní část kalichu musí býti buď ze zlata, nebo ze stříbra a uvnitř

pozlacená. (V chudých kostelích by muislostříbra mohl býti i cín.)
V prvních stoletích byly kalichy kamenné, skleněné, dřevěné, kovové i hlíněné.
Patena jest malá mísečka, která musí býti buď úplně ze zlata, nebo aspoň
ze stříbra a pozlacená; na ni se klade sv. hostie. Kalich a patena musí býti
posvěcena od biskupa. — Mešní kniha (missál) obsahuje všecky mešní
modlitby na jednotlivé dny církevního roku. — Ciborium jest veliký kalich,
v němž se uschovávajíhostie ku přijímánívěřících.— Monstrance jest ozdobná,
zlatá, paprskovitá schránka, ve které se vystavuje (monstrare — ukazovati) sv.
hostie. — Mnozí světáci říkají jako kdysi Jidáš, když Magdalena pomazala
Krista: „Nač toto plýtvání?“ Ať pováží, že krása chrámu a jeho před
mětů naši zbožnost ve chrámě oživuje. Krásné zařízenínašich katol. chrámů
působí na nás, ba i na jinověrce,mocný m dojmem. Jest slušno, bychom pro
Bohaa jeho službuvyhledávalijen nejkrásnějšívěci. Zda-li by se hodilo,
aby chrám Páně byl daleko bídněji zařízen než-li soukromé domy boháčů ?

14. O barvě rouch posvátných.
U Židů se užívalo z rozkazu božího rouch kněžských čtveré barvy.

(2. Mojž. 28. 39.), zvláště barva bílá, červená a fialová měla v židovském
chrámě důležitý význam. I pohanští kněží oblékali se k bohoslužbě ve
běloskvoucí roucho. Proto ani první křesťané, kteří před tím byli jednak
Židy, jednak pohany, přáli si míti při bohoslužbě podobných barev. Rovněž
věděla církev ze zjevení božího, že ti, kdož v nebesích Bohu slouží,
jsou nádherně oděni, a že trůn boží jest obklíčen sedmerobarevnou duhou.
(Zjev. 4.) Než církev bojující na zemi je ve všem obrazem církve vítězné.
Proto byly zavedeny rozličné barvy. Mimo to jest i ta okolnost, že i země
během roku ve svém pohybu kolem slunce barvy své mění. Čírkev, která
tak ráda se úzce pojí ku přírodě (všímněme si jen, kterak hlavní svátky
roku církevního shodují se s přírodou), cítila se pohnutou, aby při svých
bohoslužbách, při tomto pohybu kolem slunce spravedlnosti, užívati rovněž
rozličných barev. Konečně lidé odedávna rádi dávají na jevo své smýšlení
přiměřenou barvou. Proto církev, která tak ráda přichází vstříc nevinným
přánímlidské přirozeností, měla příčinu,by zavedlarozličnébarvy,

1. Roucha kněžská při mši sv. mají tyto
barvy: jsou bílá, červená, zelená, fialová nebo
černá.
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Jméno„fialová“pocházíodlatinsk.viola—fialka.— Barvycírkevní
vyskytují se již při stvoření světa. Nejprve totiž stvořilBůh světlo (bílá)
a oddělil je od tmy (černá). Druhého dne stvořil Bůh modrou oblohu
a odděl siné vody; třetí den stvořil zelené rostlinstvo; čtvrtého dne ohnivá
světla nebeská. — Barva bílá, barva to světla a osvícení, jest obrazem
věčné radosti (osvícení v nebi), nevinnosti a čistoty (s kterou je vždy spojeno
veliké osvícení). — Červená barva jest barva ohně a krve, tedy od
znakem lásky a mučednictví. — Zelená jest odznakem jara, tedy známkou
naděje. — Fialová jest barva nebeské oblohy a vody, tedy odznakem
víry a kajícnosti (očistťování); barva tato jest také odznakem pokory. —
Cerná jest barvou noci, tedy odznakem smutku, poněvadžtemnota činí
člověka zasmušilým, kdežto světlo (jasné slunce) naplňuje radostí jeho mysi.

1. Bílé barvy užívá se obyčejně o svátcích Páně, Panny
Marie, andělů a vyznavačů.

Kristus jest totiž „světlo světa“ a prost všeliké poskvrny a hříchu. —
Matka boží porodila „světlo světa“ a neměla ani dědičného hříchu. —
Andělé jsou ve věčném světle a jsou plni svatosti; objevovali se také obyčejně
v bílém rouchu. — Sv. vyznavači vynikali již na zemi velikým osvícením
a světlo jejich dobrých skutků svítilo před lidmi. — V den narození sv.
Jana Křt. (jenž byl přece umučen) užívá se barvy bílé, poněvadž již před
svým narozením byl posvěcen.

? 72. Gervené barvy se užívá o Sv. Duchu a o svátcích
mučedníků.

O Letnicích totiž sestoupil Duch sv., jenž zapaluje v našem srdci oheň
lásky k Bohu a bližnímu, v podobě ohnivých na apoštoly. — Sv. mučed
nící prolili pro Krista svou krev, čím projevili nejvyšší lásku k Bohu ;
neboť není větší lásky, jako když kdo dá život pro svého Pána. — Rovněž
o slavnostech sv. Kříže užívá se barvy červené, poněvadž Kristus na
dřevě kříže prolil svou krev.

3. Zelené barvy se užívá na neděle po Zjevení Páně
a po Sv. Duchu (tedy před postem a před adventem).

V neděle po Zjevení Páně slaví cirkev jaro, t. j. mládí a veřejné vy
stoupení Kristovo, jenž naplnil svět nadějí na spásu. V neděle po Sv. Duchu
slaví církev své skutečné jaro, totiž vzklíčení hořčičného zrna církve boží.

4. Fialové barvy se užívá v adventě, postě a v postní dny.
Advent jest doboudůvěrného očekávání Spasitele, půst jest dobou

kajicnosti a utrpení Kristova.— Přizpovědi, poslednímpomazání
a křtu (až k lítí vody) užívá se rovněž fialové barvy, podobně při
prosebných -průvodech.

5. Černé barvy se užívá na Velký pátek a při záduš
ních službách božích.

Na černých rouších vidíváme často i bílé součástky; tím se má
vyjádřiti, že duše v očistci brzy budou požívati radostí nebeských. — Při
pohřbech dítek však se užívá jen bílé barvy, poněvadž děti umírají ve
stavu nevinnosti a ihned přicházejí do říše světla.
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2. Barvy tyto slouží k tomu, by vyjadřovaly
význam svátků a nás povzbuzovalyk bohumilémuživotu,

Barvami jest nám takořka vymalován význam slavností roku církev
ního. Barvy doby vánoční nám praví: (fialová barva adventní) Spasitele
světa očekávalo lidstvo důvěrně a kajicně 4000 let, — (bílá o Vánocích)
narodil se k radosti lidstva, ——(zelená o nedělích po Zjev. P.) svým
mládím a svým veřejným vystoupením naplnil nadějí na spásu veškeren
svět. — Barvy doby velikonoční nám praví: (fialová v postě) Spasitel
musil pro nás mnoho trpěti, — (černá na Velký pátek) na kříži umříti, —
(bílá o Velikonocích a nanebevstoupení Páně) a tak vejíti do slávy nebeské. —
Barvy doby svatodušní nám praví: (červená o Sv. Duchu) Vykupitel
seslal Ducha lásky; — (zelená o nedělích po Sv. Duchu) pak začalo jaro
říše vykoupení, a ta byla nadějí veškerého lidstva. — Barvy církevní jsou
také živým kázáním. Kdykoliv spatříš barvu bílou, napomíná tě církev, abys
pečovalo svatost; vidíš-libarvu červenou,napomíná tě k milování Boha;
vidíš-li zelenou, napomíná tě, abys nikdy nehledal nebe zde na zemi, nýbrž
abys skládal naději svou v život posmrtný; vidíš-li barvu fialovou,jest
to pro tebe napomenutím k pokání; vidíš-li černou, připomíná ti smrt
a napomíná tě k modlitbě za tvé zemřelé. ——Zdaž nemusíme žasnouti nad
tak vznešeným zařízením církevním?

15. 0 řeči při mšl sv.

Církev užívá při sloužení mše sv. jazyka latinského.
1. Latinská řeč se hodí k naší bohoslužbě, poněvadž

jest to ctihodná, tajemná a neměnící se řeč.
Latinská řeč jest ctihodná svým původem a svým stářím; neboť

jest to řeč, kterou již v prvním století křesťanéchválili Boha. „Jest povzná
šejícím, že slouží se mše sv. toutéž řečí ba i těmitéž slovy, jako ji obě
tovali první křesťané v temné hloubce podzemních katakomb.“ (Gihr.) —
Řeč latinská jest tajemná řeč; neboťjakožto mrtvé řeči lid jínerozumí.
Užíváním této řeči dává se lidu na srozuměnou: zde na oltáři koná se něco,
čeho nelze pochopiti; koná se zde něco tajemného. V prvních stoletíchkřesťanských-bývaloltářodsanktusaždopřijímánízastřen.© Nynítovíce
není obyčejem, ale přece jest posud před oltářem závoj a tím jest lidu
nesrozumitelná řeč latinská, která nás naplňuje úctou před sv tajemstvími.
Poněvadž řeč latinská se nemění, tedy naznačuje také, že naše náboženství
katolické, jakožto jedině pravé, svého učení nikdy nemění. — Jest nápadným,
že jak Židé tak pohané při bohoslužbě užívali řeči, kterou lid nemluvil.
Na př. u Židů byla služebnou řečí starohebrejština, bývalá to řeč
patriarchů. Ještě 1 Kristus a apoštolové obcovali bohoslužbě, v této staro
hebrejštině konané. Nevíme, že by Kristus nebo apoštolové byl zavrhovali
toto užívání zastaralé řeči při bohoslužbě. Rovněž sjednocení 1 nesjednocení
Řekové užívají při bohoslužbě starořečtiny, nikoliv novořečtiny,
kterou se nyní mluví. Ba i v ruské cirkvi užívá se starořečtiny,
kdežtolid mluvíslovansky.Církevanglikánská užívá staroangli
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činy při bohoslužbě.(Jen sjednocení Rumuni užívají přiboho
službě své mateřštiny, což Řím trpí.)

2. Latina při mši sv. má pro církev veliký užitek;
?neboť napomáhá k udržení jednoty a brání mnohýmnešvarům.

Latina napomáhá k udržení jednoty v církvi; ona pojí všeckypo
celém světě rozptýlené církve vespolek a s římskou matkou církví a vy
plňuje takto mezeru mezi různými národy světá. „Latina tvoří ze všech
lidí a plemen světa jednu rodinu boží, říši Kristovu. Oltář jest
obrazem nebeského Jeruzaléma, kde anděléa svatíjedním hlasem
pějí chválu boží.“ (Gihr.) Kdyby nebyla latina úřední řeči církevní, nemohli
by se biskupové tak snadno na sněmech raditi náhledy a myšlenky si
sdělovati, jaká škoda by z toho vzešla církvi! (Deh.) Latina, pocházející
z Říma, připomínánám také naši příslušnost k římské církvi;
mimovolně se nám uvádí na pamět, že z římské mateřské církve byli kdysi
posláni misislonáři do našich zemí a víru křestanskou u nás rozšířil. [ to nás
nabádá k jednotě. -— Latina brání mnohým nešvarům. Jest to řeč
mrtvá a proto nepodléhá žádným změnám. Smysl jednotlivých slov po všecka
století jest týž. Tak tomu není v řeči živé; v řeči živé mění slova
mnohdy během krátké doby svůj smysl. Kdybyse tedy
užívalo při bohoslužbě řeči živé, pak by se během času velmi snadno
vplížily 1 do víry bludy. Jednak zase lidé sprostí mimo bohoslužbu
užívali by svatých slov a modliteb ke sprostým žertům, ba i na
potupu věcí posvátných. Latina jim v tom překáží. ——Než církev jest
dalekatoho,abylid snad chtěla udržovati v nevědomosti,
co se týče významu úkonů bohoslužebných ; vždyť nařizuje kněžím, aby jak
dětem ve škole, tak dospělým s kazatelny vysvětlovali mši sv. se všemi jejími
obřady. (Naříz. sněmu Trid. 22. 8.) Ostatně není ani třeba, aby lid znal
obřady mešní až do jednotlivostí. „Třebas jsou mezi posluchači někteří, kteří
nerozumějí tomu, co se modlí nebo zpívá, vědí přece, že se zpívá nebo modlí
ku cti boží, a to stačí k povznešení zbožnosti.“ (Sv. Aug.; sv. Tom. Ag.)
A proto také, jak zkušenost dokazuje, latina není nikterak na újmu
zbožnosti. Neboť vzdor užívání latiny jsou naše katolické chrámy zpravidla
přeplněny, že ani nestačí. -— Rovněž jest církev daleka toho, aby snad chtěla
snižovati nějak mateřskou řeč. Vždyť církev mateřstinou nepohrdá, nýbrž
velmi často jí užívá, jako při kázání, udělování svátosti, zpovědi, odpoledních
pobožnostech, modlitbách při mši sv. a. t. d. Že pak při mši sv. se užívá
Jatiny více, než při jiných úkonech bohoslužebných, má svou příčinu v tom,
že mše sv. jest obětí á nikoliv kázáním neboli poučovánímlidu.
Proto také většinu modliteb při mši sv. musí kněz konatr potichu; lid by
jich vůbec neslyšel, byť by byly konány i v mateřštině. „Mimo to obětování
mše sv. záleží více v úkonech, nežli ve slovech. Úkony, pohyby a obřady
mešní mluví již samy sebou hlasitou a srozumitelnou řečí.“ (Bellarmin.) ——
Kdyby se užívalo, jak mnozí si přejí, při bohoslužbě výlučně řeči ma
teřské, pak příslušníci jiné národnosti, kteří v témž místě bydlí,
snadno by se odcizili svému náboženství. Užívánímateřštiny
zmenšilo by docela úctu přede mší sv. a horlivost v návštěvě služeb božích.
Toho se zakusilo v době reformace, když totiž na mnohých místech, po způ
sobu protestantů, všecky mešní modlitby slovně do němčiny se překládaly
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a při mši sv. užívaly. Lidé, kteří by rádi chtěli, aby se užívalo při mši sv.
výhradně mateřštiny, přišli by po jejím zavedení na nejvýš jednou ze
zvědavosti do kostela a pak by vícekrát nepřišli, poněvadž nenávidí ne
latinu, nýbrž pravdy náboženské, které je napomínají k polepšení života.
„fito lidé tedy mají hleděti, ne aby se napravila řeč, nýbrž spíše vnitřní
city jejich srdce.“ (Bisk. Sailer.)

16. O0zpěvu při mši sv.

Při mši sv, užívá se těchto druhů zpěvu:
1. Gregorianského čili chorálního zpěvu. Tohoto

zpěvu užívá na př. kněz při slavné mši sv.
Chorální zpěv slyšíme na př. při zpívané mši sv., když kněz zpívá

praefaci nebo Otčenáš (Pater noster), nebo když zazpívá Gloria neb Kredo.
Ve mnohých kostelích, zvláště na dómech, zpívá se chorálně i na kůru.
Tento zpěv se jmenuje gregoriánský, poněvadžjej zvláště papež sv. Řehoř
Vel. zdokonalil a rozšířil. Světec tento se zaujal zpěvu tohoto patrně ze
zvláštního vnuknutí božího; proto se vyobrazuje vždy s holubicí, která jest
u jeho ucha. Tento zpěv se nazývá také chorálním, poněvadž se má zpí
vati na kůře (choru). Chorální zpěv jest nadpozemsky vážný zpěv,
jímž vane svatý klid a velebná vznešenost (jest prost všech vášnivých
a divokých pohybů a nevyhledává effektu); proto se liší od každého zpěvu
pouličního, koncertního, divadelního a zábavního. Tento zpěv jest jakoby řeč
z jiného, vyššího světa, jest to pravá modlitba zpívaná. Při chorálu se
hledí předevšímna slova textu (kterým jest zcela rozuměti), teprve
na druhém místě jest pozorovati krásnou, skromnou melodii. Zpěv tento však
se nikterak neváže na úzkoprsou slabikomíru a takt; a právě tato volnost
tohoto zpěvu působí úchvatně na člověka, právě jako proud výmluvnosti na
srdce lidské. Chorální zpěv jest zpěvem nezměnitelným, jelikož tak jako latina
nikdy a nikde se nemění. Proto nejlépe odpovídá podstatě a známkám
naší církve, zvláště její jednotě a všeobecnosti. „Zbožní křesťané také raději
slyší tento zpěv než každý jiný, poněvadž povzbuzuje mysl ke zbožnosti.“
(Bened. XIV.) Nelíbí-li se lidem smyslným, pochází odtud, poněvadž člověk
smyslný nechápe toho, co jest Ducha božího.“ (1. Kor. 2. 14.) Takový
člověk se podobá špatné resonanční půdě.

2. Katolického zpěvu lidového, to jest zpívání cír
kevních písní lidem.

Kostelní zpěv lidový povstal takto: V prvních stoletích, kdy církevní
řečbyla zároveňřečílidu, učastnilse lid poněkudvlastního liturgického
zpěvu. Když v 5. století vnikli germánští národové do říše římské, povstaly
tu nové řeči, na př. italská, francouzská. Tu již se nemohl lid účastniti
vlastního t. j. liturgického zpěvu v kostele; a proto povstaly kostelní
písně v řeči národní. Nejvíce se pěstovala kostelní píseň lidová v Ně
mecku, zvláště za dob válek křižáckých. Povstaly jadrné písně poutní, při
průvodech, Mariánské a j. s jednoduchým ale překrásným nápěvem. Vlivem
Luterovým byl kostelní zpěv lidový zcela pokažen. Luter užíval písní
kostelních ku šíření svých bludů; nechal lid jen stále zpívati a do písní
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vkládal své bludy. „Tyto písně byly tak vzdorovité a bouřlivé, že mnohýzpěvákzazpěvubylbynejradějipěstmimlátildovšeho.“© (Dollinger.)
Tehdejší katolíci bojovali proti Luterovi podobnou. zbraní; i oni zpívali
neustále při mši sv. a hájili statečně ve svých písních napadené nauky
katolické. Takto povstalo mnoho špatných písní (píseň má vyjadřovati roz
nícený cit, nikterak však nemá vybočovati v kázání) — a tak sv. zpívané
mše, které se až podnes na úkor zbožnosti zachovaly. (Při mši sv. má lid
totiž jen mírně zpěvu užívati, by se toliž mohl každý zahloubati do ducha
tajemství, a aby to nebylo na úkor tiché pobožnosti srdce jednotlivců.)
V nevěrecké době josefinské, t. j. na konci 18. století povstaly mnohé
mešní písně obsahu téměř úplně světského a s bídným nápisem.
Takové písně jsou podnes ve mnohých kostelních zpěvnících.

3. Instrumentální hudby, t. j. doprovodu zpěvu nástroji
hudebními, na př. varhanami, houslemi, flétnou a p.

Instrumentální hudba v kostelejest pomocným prostředkem:
by se duše snáze povznesla k Bohu. „Zálibou na tonech totiž povznášejí
se slabé duše spíše ke zbožnosti“ (Sv. Aug.), snáze se odvracejí od smysl
nosti k nadsmyslnému. Než instrumentální hudba nesmí v kostele vystupovati
samostatně; ona jest služkou zpěvu a má za účeltolikosesilovati
slova zpěvu. (Bened. XIV.) Při bohoslužbě jest totiž hlavní věcí
prosté slovo, modlitba, nebo velebné slovo, zpěv, poněvadž to jest vlastním
výlevem citů; ton nástrojový jest jen vedlejší věcí a neni ho třeba nezbytně.
Nikdy tedy nemá ton nástroje, na př. varhan, zpěv přehlušovati nebo
překážeti, by bylo slovům zpěvu rozuměti. Ještě méně se smí státi, aby in
strumentální hudba byla spíšepouze kratochvílí pro uši, nežli na vzbu
zení zbožných citů; sice jinak by nebyla podporou, nýbrž právě rušitelkou
modlitby. Za prvních dob křesťanství nebylo při bohoslužbě hudby instrumen
tální; křesťané nechtěli, aby při jejich bohoslužbě zaznívaly nástroje hudební,
jimiž pohané při svých tancích a obětech rozdmychovali nejhanebnější vášně.
Teprve v 8. stol. se shledáváme s užíváním varhan v kostele; ve století 16.,
kdy hudbymilovní šlechticové na svých zámcích si zařizovali hudební kaple,
nacházíme v kostele i housle, flétny, křídlovky a p. V pozdějších
dobách kapelníci světských kapell bývali obyčejně také řediteli kůrů kostelních.
Ti bohužel mnohdy v kostele provozovali tutéž hudbu, jako mimo kostel. Tak
se stalo, že po drahnou dobu bylo slyšeti ve chrámech světové hudební
kusy, a že při provozování hudby instrumentální nikdo se o svatá slova
nestaral. — O zlepšení církevního zpěvu velmi se zasloužili tito
mužové: Palestrina, papežský hudební skladatel ve Vatikáně (+ 1594.),
který složil důstojné skladby, v nichž bylo jasně rozuměti svatým slovům.
Nesmrtelné slávy si dobyl svou Missa Papae Marcelli. Podobně působil jeho
vrstevník, pocházející z Nizozemska,Orlandus Lassus, kapelník v laterán
ském chrámě v Římě. Nazývají jej „mistrem hudebním“ ; mimo 800 světských
děl, složil 1500 církevních děl hudebních. Nejzdařilejším dílem jest Bhlasné
„Sedmero žalmů Davidových“, v němž nepřekonatelněvyjadřujecity
lítosti a zkormoucenosti. Na základě tohoto díla byl povolán za dvorního
kapellníka do Mnichova, kde r. 1594. zemřel. Znamenitým jest také
Gabrieli, varhaník ve chrámě sv. Marka v Benátkách, a Allegri, jehož
9tihlasé a dvojsborové Miserere (pro Velký týden) jest znamenitým. Tito
staří mistři povznesli ne hudbu instrumentální, nýbrž čistý vokální zpěv
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bez průvodu nástrojů. Na povznesení instrumentální hudby. zase pra
covali: skladatel hudební Bach v Eisenachu (+ 1750.); skládal hudební kusy,
které se vyznáčují mravnou vážností. Ku konci 18. stol. zdokonalili
neobyčejně instrumentální hudbu tři mužové: Haydn z Dol. Rakous (složil
15 mší, + ve Vídni 1809.), Mozart ze Solnohradu, jenž již jako hoch budil
svým hudebním nadáním podiv lidu; do svého 18. roku složil 8 mší
a + 1791. v 35. roce věku ve Vídni. Beethoven z Bonnu na Rýnu (složil
2 nesmírně dlouhé mše, + 1827. ve Vídni). Než hudební díla církevní těchto
3 mužů nemohou nikterak sloužiti za vzor, poněvadž se v nich na
ducha církevního nemá pražádného ohledu. Vyjadřujísejimisice
city zbožné, ale jinak se ničím neliší od hudebních děl světských. Všecka
díla těchto 3 mužů mají ráz své nevěrecké doby. V novější době zvláště
v Německu byla velmi povznešena církevní hudba. V Německu povstal při
činěním Dr. Fr. Witta, inspektora kr. stud. semináře sv. Emmerana v Řezně,
„Spolek Ceciliánský“, jehož účelem jest pěstovati choral, ušlechťovati
lidový zpěv a hleděti zavésti liturgickou instrumentální hudbu ; stanovy spolku
onoho schválil papež Pius IX. (16. 2. 1870.)

17. O povinnosti slyšeti mši sv.
Při zázračném rozmnožení chlebů Spasitel kázal učedníkům svým, by

rozdávali chléb. (Mat. 15. 36.) Tak podnes rozdává Spasitel chléb duševní,
slovo boží, skrze své učedníky. Lid dostává tento chléb duševní docela
zadarmo. (2. Kor. 11. 7.)

1. Slovo boží jest pokrmem naší duše,
poněvadž naší duši prospívá tak, jako chléb tělu; neboť
chrání duši předsmrtí, posiluje ji a nasycuje jl

Že slovo boží jest pokrmem, plyne ze slov Kristových: „Ne samým
chlebem živ jest člověk, ale každým slovem, kteréž vychází z úst božích.“
(Mat. 4. 4.) Slovo boží chrání duši před smrtí, ježto náš rozum osvě
cuje a ukazuje nám cestu k nebi. „Svíce nohám mým jest slovo tvé,
a světlo stezkám mým.“ (Ž. 118. 105.) Slovo boží nám ukazuje v temnotě
tohoto života pravou cestou k nebi, jako hořící svítilna ukazuje nočnímu
chodci cestu. Slovo boží nám ukazuje také skvrny na duši, jako zrcadlo
nám ukazuje špínu na tváři. (Sv. Bernardin.) Sv. Augustin pravil o Sv.
Ambrožovi, jehož kázání často v Miláně poslouchával: „Tento muž mněotevřeloči.“| Poněvadžslovobožíosvěcujerozum,protoserozžíhajísvíce,
když ze zpívá evangelium. — Slovo boží nás posiluje, poněvadž pobádá
naši vůli k dobrému. Řekové vypravovalive svých bájích, že Orfeus
uměl tak krásně hráti, že svou hudbou i surové lidi pohnul k polepšení
života, ba 1 zvířata prý skrotil a mrtvé vzkřísil. Nuže, co se bájilo o Orfeovi,
to platí skutečně o slovu božím ; neboť jím byli pohanští národové, kteří stáli
na stupni nižším než zvířata, obrácení k lepšímu životu a zachřáněni od věčné
smrti. Tak i jednotlivci; vzpomeň na sv. Augustina. Rovněž sv. Antonín
poust., když uslyšel v kostele slova, která řekl kdysi Kristus bohatému mládenci(Jdi,prodejvšecko© .),byljimipohnutkesv.životu.Slovoboží
jest jako kladivo, které rozbíjí skály. (Jer. 23. 28.) Jest ostřejší, než každý
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dvojsečný meč. (Žid. 4. 12.) Jako blesk a hrom, tak otřásá slovo boží
srdcem smrtelníků. (Sv. Jeron.) Kázání hromem božských hrozeb vyburcovává
člověka ze spánku bezstarostnosti o věčnou spásu. (Wen.) Slovo boží jest
pluh, jenž půdu duše obrací a hloží nepravosti ničí. (Sv. Jeron.) Kázání
jest oheň, jenž ničí rez hříchu a rozněcuje k lásce boží. (Sv. Jeron.) Slovo
boží podporuje vzrůst ve cnosti; podobá se dešti, jenž s nebe padá,
zemi napájí a zúrodňuje, by vydávala chléb a živobytí. (Is. 55. 10.) — Slovo
boží sytí; neboťodnímá hlad duševní, dodávajíc jí opravdovéspokojenosti.
Proto praví Kristus: „Kdo ke mně přichází, nebude lačněti.“ (Jan 6. 35.)
Slovo boží má ještě mnoho předností před pokrmem tělesným: tělesný pokrm
sytí jen na krátkou dobu, slovo boží však na vždy; pokrm tělesný, po
žije-li se ho hodně, zošklivuje se, slovo boží nikoli.

Kdo se o slovo boží nestará, nachází se tedy v ne
bezpečí, že ztratí život duševní.

Jako musíumřítiten, jenž nepožívážádného pokrmu tělesného,
tak i ten ztrácí život duševní, kdo neposlouchá slova božího, jež jest pokr
mem duše. (Sv. Dion. Čar.) Jako pocestný, jenž ve tmě jde beze
světla, octne se na scestí, tak i my na své pouti k nebeské blaženosti ne
dospějeme bez světla slova božího, které náš rozum osvěcuje a ukazuje nám
naš poslední cíl a cestu k němu. (Sv. Aug.) Jako by všecko vymřelo, kdyby
slunce přestalo svítiti, ježto světlo a teplo jsou základními podmínkami
života, tak bez slova božího zemřely by duchovně i všecky duše, jelikož
slovo boží jest sluncem duše. (Sv. Bernardin.)

2. Proto má každý křesťanbuď kázání
častěji poslouchati nebo nábožné knihy čísti
a co slyšel nebo četl na' sebe obraceti a dle toho se říditi.

V každém farním kostele musí býti v neděli a ve svátek kázání.
(Sn. Trid. 23. 1.; 5. 2.) Poněvadž od pradávna kázání bylo spojeno se mší
sv. (bývalo obyčejně po evangeliu), proto, kdo byl v neděli a ve svátek v kostele,
poslouchal zároveň kázání; Proto nikdy nebylo nějakého zvláštního při
kázání o posloucháníkázání; nebylo ho zkrátka potřeba. Kázání bylo
hlavním zaměstnáním Kristovým (Luk. 4. 43.) a apoštolů. (Mar. 16. 20.)
Ode dávna všichni sv. biskupové a kněží byli také nejhorlivějšími a nejlepšími
kazateli. Poslouchání slova božího má větší sílu a účinek, než-li čtení
nábožných knih, jako vlažný déšť ze mračen jest mnohem účinnější, než-li
studená voda studničná, jíž se zalévá. — Velmi se dopručuje čísti biblickou
dějepravu, životopisy svatých, rozjímavé knihy, popis missif.“ Nábožné knihy
jsou jako kazatel, jehož lze poslouchati každou chvíli. Nábožné knihy jsou
jako zrcadlo, vidíme své chyby a poznáváme, kterých cností jest nám ještě
potřeba. (Scar.) Zkušenost dokazuje, jak velice užitečným jest čtení nábožných
knih. Vzpomeňme na př. na obrácení sv. Ignáce Loyol. r. 1521. (Spirago,
Příkl. str. 174.) Podobně se mělo se sv. Janem Kolumbinem, šlechticem
a měšťánostou sienským. Přišel v poledne domů z městské rady a poněvadž
jídlo ještě nebylo připraveno, podala mu paní jeho na čtení životopisy svatých;

Marie Egyptské. Toto čtení jej dojalo tak, že se obrátil a vedl později svatý
život; byl zakladatelem řádu Jesuatů (1 1367.) Než nemámepříliš rychle
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čísti, a ani příliš mnoho přečísti, sice nemáme žádného užitku z toho;
jest to jako s jídlem; hltáme-li nerozkousané jídlo nebo jíme-li víc, než můžeme
zažiti, neprospívá nám pokrm. (Sv. Hugo.) Co jsmečetli nebo slyšeli, musíme
na sebe obraceti. Tělesný pokrm prospívá jen tehdy, požijeme-li ho
a ztrávime-li jej řádně ; tak i slovo boží pospívá jen tehdy, když je ochotně
přijímáme a o něm důkladně přemýšlíme. Nechá-li holubice nasezená vejce
vychladnouti, nevylíhnou se z nich mladí; tak ani ten nemá žádného užitku
ze slova božího, kdo ho ve svém srdci neostříhá. (Sv. Aug.) Kdo se prochází
v krásné zahradě a kochá se vůní květin, obyčejněna odchodu si utrhne
květinu na vonění; tak z duchovní četby musíme si vybrati několik myšlenek
a častěji za den si je připomínati. Bohužel však mnozí nemyslí na to, co
slyšeli nebo četli; podobají se člověku, jenž v zrcadle shlédl svou tvář,
odešel a ihned zase zapomněl, jak vypadá. (Jak. 1. 23.); nebo se podobají
vodě, která vychladne, jakmile se vzdálí od ohně. (Ludv. Granad.) Příčina
toho jest, že jsou pozemskými starostmi příliš zabráni a rozptýleni (se
meno padá tedy na ujetou cestu), nebo že jsou předpojati proti slovu
božímu (semeno padá na skálu), nebo že v srdei mají mnoho zlých žádostí
(semeno padá do trní). (Luk. 8.) — Mnozí říkají, že prý z kázání ničeho
nemají, jelikož mají špatnou pamět a ničeho si nepamatují z kázání.
Než tomu tak není. Nabíráme-li zamazaným košem vodu, tedy voda sice
ovšem proteče, ale koš se vymyje. Tak se má s těmi, kdo mají špatnou pamět;
zapomeneme sice přemnoho z kázání, ale ponenáhlu se vytrácí špína hříchu.

Jest chybou, jest-li že někdo slovo boží o jiných vy
kládá, místo aby je na sebe obracel; jest-li že po zbůsobu
fariseů poslouchá někdokazatele jen proto, by jej posuzoval;
jest-li že někdo nechce se slovem božím říditi, jelikož prý
kazatel sám se jím neřídí.

Kázání máme na sebe obraceti. Mnozí však podělí kázáním, jež
slyšeli, mnoho lidí a sobě neponechají ničeho. (Meh.) Když jednou sv. Jan
Kapistrán kázal o karbanu a parádnosti, tu mnozí mužové donášeh karty,
kostky a pod., ženy pak ozdoby, a před očima světcovýma je uvrhli do ohně;
podobně se přihodilo po kázání sv. Antonína Pad. a jiných. V pravdě, zde
vidíme, co znamená kázání na sebe obraceti. — Mnozí po způsobu fariseů
poslouchajíkazatelejen proto, aby jej posuzovali. Aťsivšímnou
tohoto: Kristus, apoštolové a největší světcové naší církve mluvili docela
prostě a to proto, aby i každý nevzdělanýčlověkslovům oněm rozuměl;
nechtěliťse snad posluchačům zalíbiti a je pobaviti, nýbrž prospěti jim pro
čas i věčnost. „Pravdivá slova mají větší cenu než-li slova výmluvná.“ (Sv.
Aug.) Kdo se šlechetným úmyslem chodí na kázání jednoduchého kněze,
bude míti vždy užitek pro svou duši. Biskup mohučský Ketteler pravil:
„Neslyšel jsem ještě kázání, z něhož bych se byl přiučil něčemu novému.“
— Jiní zase se nechtějí říditi slovem božím, poněvadž prý kazatel se jím
také neřídí. Lidé, kteří nechtějí konati dobrého, dokud je nebude konati
kazatel, podobají se pošetilcům, kteří přišedse na cestách k dřevěným uka
zovatelům cesty, nechtějí jíti dále, nýbrž čekají, až onen ukazovatel cesty
půjde s nimi. (Sv. Aug.) Kazatel není jiným, než-li košem, jehož užívá
nebeský rozsévač, rozsévaje nebeské semeno. Nevšímej si chatrného koše,
nýbrž výborného semene a vznešenosti rozsévače. (Sv. Aug.) Málo záleží na
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postavě listonoše, jen když psaní, které přináší jest radostné. (Meh.)
Podobně se má s kázáním.

3. Kdo horlivě poslouchá kázání nebo čte
nábožné knihy, snáze dojde věčné blaženosti.

Spasitel praví: „Kdo z Boha jest, slovo boží slyší“ (Jan 8. 47.)
a opět: „Blahoslavení, kteří slyší slovo boží a ostříhají ho.“ (Luk. 11. 28.)
Kdo rád slyší o Bohu mluviti, má jistě lásku boží; neboť co milujeme, o tom
rádi slyšíme mluviti. Kdo však má lásku boží, jest ve stavu milosti po
svěcující. Chuť svědčí o tělesném zdraví; tak 1 touha po nebeském pokrmu
jest nejjistější známkou, že duše jest zdráva (Sv. Chrys.), t. j. ve
stavu milosti. Oškliví-li se jídlo, jest to známkou tělesné choroby; tak 1 nechuť
ke slovu božímu jest známkou choroby duševní. (Sv. Antonín.) Proto špatní
lidé nechodí nikdy na kázání. Jako světlo se protiví nemocnému oku,
tak se protiví slovo boží špatným lidem.

Užitek z kázání řídíse dle osvícení Ducha Sv,
jehož se dostává knězi a posluchačům.

Proto před kázáním vzývá se Duch sv. o pomoc. „Bůh jest to, nikoliv
kazatel, jenž lidi napravuje.“ (Dyd. Nss.) Kazatelé jen sázejí a zalévaji, ale
Bůh dává vzrůst. (1. Kor. 3. 8.) Ať si je plachetní loď sebe lépe zařízena,
nevane-li vítr, nemůže plouti. Podobně se má s kázáním; ať si kypí uče
ností a výmluvností, chybí-li Duch sv., všecko jest marno. (Sv. Chrys.) Kněz,
naplněný Duchem sv., vystupuje jako anděl a obměkčí nejzatvrzelejší srdce.
(BI. Jan z Avily.) Jistý vysoký důstojník, jenž se zvláštní zálibou vyhledával
a poslouchal nejvýmluvnější kazatele francouzské, přišel také na kázání prostého,
ale Bohem osvíceného faraře Vianneye v Arsu (1 1859). Na otázku, jak se
mu kázání líbilo, odpověděl: „Jindy se mně líbil vždy řečník, ale dnes se
nelíbím sám sobě.“ Sv. biskup Fr. Sal. obrátil svými kázáními 70.000 blu
dařů; podobně působil sv. Dominik, sv. Antonín Pad. v Italii, sv. Jan Nepom.
v Praze. Odkud tento výsledek? „Za krásné písmo nechválíme péra, nýbrž
písaře; tak i za krásné kázání nemáme chváliti kazatele, nýbrž Ducha sv.“
(Sv. Tom. Ag.) Slovobožívšak nemá vždy stejného účinku; podobá
se semenu, které teprve za delší dobu vzchází a přináší ovoce.
Mnohdy však nemá žádného účinku. (Spasitel praví, že tři čtvrtiny semene

wo we

0 sv. svátostech.

O Letnicích oznámilDuch sv. svůj příchodviditelným a sly
šitelným znamením; ohnivéjazykyznamenalytotižosvícenía dar jazyků,
hučení větru pak sílu, kterou apoštolové obdrželi. Podobně, totiž viditelným
a slyšitelným znamením, chtěl Spasitel i nám milost uděliti. Ustanovil totiž
na udílení milosti užívati takových slov a věcí, které jasně označují onu
milost. Na př. na očistění od hříchu dědičného ustanovil lití vody (voda
očisťuje) a zároveň slova, která označují moc nejsv. Trojice. Abychom mohli
dostávati 7 darů (osvícenía sílu) Ducha sv., ustanovil mimo modlitbu k Duchu
sv., skládání rukou (rukou se rozdává) a mazání olejem. (Olej svítí a zahřívá.)
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Na zachování života duševního ustanovil způsobu chleba a vína. (Chléb
a víno udržuje život) a t. d.

1. Svátosti jsou od Krista ustanovená
viditelná a slyšitelná znamení, která nám
udělují milost Ducha sv.

Při každé svátosti jest tedy nějaká věc a nějaký úkon s touto věcí,
dále slova, která doprovázejí úkon s onou věcí; konečně účinek milosti.
— Znamení při svátostech milost netoliko naznačují, nýbrž ji 1 působí; jsou
to tedy působivá znamení. Jsou také znamení, která něco sice naznačují,
ale nepůsobí toho; tak jest kouř znamením ohně. Slunce však jest pů
sobivým znamením dne, jelikož den netoliko znamená, nýbrž jest i jeho pří
činou. — Kdo se pozastavuje nad tím, že skrze vodu, olej atd. udílí se
duši milost, že okem, uchem atd. zprostředkovává se duchovní poznání.
Vždyť 1 tělesný původ po rodičích má mnohdy za následek zkaženou vůli.
(Říká se: Jablko nepadne daleko od stromu.) Proč by nemohla duše býti
osvícena prostřednictvím smyslné věci? — Znamení při svátostech podobají
se člověčenstvu Kristovu, udělené pak jimi milosti podobají se skrytému
božství pod tímto člověčenstvím. — Jméno svátost (sacramentum) znamená
něco svatého nebo-li tajemného, poněvadž v prvních dobách církev
ukrývala před pohany svatá tajemství.

Kristus zvláště proto ustanovil znamení smyslům pří
stupná, aby milosti, jež se jimi udělují, náležitě byly zná
zorněny, a aby je člověktím lépe poznal.

Jelikož voda očisťuje od špíny a uháší oheň, proto při křtu případně
znázorňuje, že se naše duše očisťuje a oheň pekelný jest pro nás uhašen
Jehkož olej svítí a tělo sílí, proto znázorňuje při biřmování, že se naše duše
Duchem sv. osvěcuje a posiluje. Poznáváme tedy snadno z viditelných
znamení, co která svátost působí. Ostatně Kristus, když uděloval milosti a dobro
diní, užíval vždy zvláštních znamení, ačkoli by bylo stačilo jeho pouhé
slovo nebo vůle. Málomocné uzdravoval dotknutím (Mat. 8. 3.), dva slepce
dotknutím se jejich očí (Mat. 9. 29.); dechl na apoštoly, když jim po svém
vzkříšenípravil: „PřijměteDucha sv.“ (Jan 20. 22.) Již ve Starém zákoně
uděloval Bůh své milosti prostřednictvím rozličných znamení. Vzpomeňme na
Mojžíšovu hůl, na měděného hada, na uzdravení Tobiáše pomocí žluči, na
uzdravení málomocného Námana umytím se v Jordáně. Kristus ustanovil
smyslům přístupná zna mení také proto, aby pyšného člověka pokořil.
Člověk, jenž kdysi chtěl býti Bohu rovným, závisí při opětném vydobytí
spásy na nejnižším, jež vůbec jest, totiž na mrtvé hmotě. Lidé se zřekli
spásy k vůli smyslným věcem; proto jest slušno, aby nyní pomocí věcí smysl
ných povznesli se k věcem nadsmyslným. (Sv. Řeh. Vel.) Z téhož důvodu
Bůh chce, bychom ctili obrazy a sv. ostatky. Ba smyslům přístupných znamení
jest člověku zrovna potřeba. Kdybychombyli pouhými duchy, pak
bychom nepotřebovali k dosažení milosti žádných smyslných znamení; ale poněvadžseskládámez tělaazduše,protojichpotřebujeme.(Sv.Chrys.)Po
něvadž hříchu se dopouští tělo i duše dohromady, proto i tělo i duše musí býti
očistěny od hříchu. (Sv. Ambr.) Kdyby se milost neudělovala zevnějšími

4
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znameními, nýbrž vnitřním způsobem, byli bychom v uslavičné nejistotě, zda-li
jsme milost obdrželi. Taklo však máme jistotu, že jsme svátost skutečně přijali.

Mímo znamení Kristem ustanovená zavedla církev ještě
jisté obyčejenebo-li obřady, aby ještě lépe znázornila
milost, která se má uděliti, a aby rozmnožila zbožnost
i ty příjemce 1 rozdavače svátostí.

Rozmanité významné obřady jsou takřka zrcadlem, v němž lze viděti,
co se děje v duši v jednom okamžiku. „Dobrodiní božská, jež se udělují
lidemskrzesvátosti,vtiskují se hlouběji do myslisvatými obřady.“
— (Ř. k.) Obřady rozmnožují zbožnost příjemce i rozdavače svátostí.
Objeví-li se král ve své královské nádheře a v průvodu velmožů své říše,
máme před ním větší úctu, než-li kdybychom jej viděli v jeho soukromém
životě. Podobně platí o svátostech. (Deh.) — Proto se nikdy neudělují svátosti
prosté (pouhé viditelné znamení samo o sobě), nýbrž vždy zároveň se sv.
obřady. (Bell.) Obřady jsou také jakousi přípravou na přijetí vlastní
svátosti; jimi se téměř pole našeho srdce teprve připravuje, by pak dobré
semeno svátosti přineslo hojné ovoce. — Obřady od církve ustanovené mohou
se V případě nutnosti vynechati; vzpomeňme na křest z nouze. —
Církevní kniha, v níž jsou obsaženy obřady při udělování svátostí, nazývá se
ritual (agenda). Poněvadž časem v jednotlivých dioecesích povstaly rozličné
významné obřady, jichž nelze bez velikého pohoršení odstraniti, proto ritualy
všech dioecesí spolu nesouhlasí úplně. Všecky ritualy jsou spracovány dle
vzoru ritualu římského (který pochází z r. 1614, od pap. Pavla V.)

2. Kristus ustanovil 7 svátostí, totiž křest,
biřmování, nejsv. svátost oltářní, pokání, po
slední pomazání, svěcení kněžstva a stav
manželský.

Učení o 7 svátostech jest tak staré jako církev. Neboť 1 všecky sekty,
které v prvních stoletích od církve odpadly, podržely 7 svátostí; rovněž
Řekové a Rusové. Proto rozkolnický biskup Jeremiáš konstantinopolský tak
ostře odpověděl protestantům r. 1575. (Meh. V. 9.) V písmě sv, se sice
nemluví o ustanovení 7 svátostí; ale také se tam nepraví, že jich bylo
ustanoveno více nebo méně. V této věci jest směrodatným ústní podání.
Zasluhuje zmínky, že právě 7 svátostí dokonale odpovídá našim potřebám
duchovním, jež jsou podobny našim potřebámtělesným. Náš život duševní
začíná totiž křtem, posiluje se biřmováním, zdokonaluje se svátostí oltářní;
ztratíme-li život duševní, nabýváme ho znova pokáním a posledním pomazáním ;
svátostí stavu manželského pak se přenáší s pokolení na pokolení.

Zkrze 7%svátostí dostáváme milost boží právě v těch
okamžicích svého života, kdy jí nejvíce potřebujeme.

Tedy po narození, když vstupujeme do věku jinošského, když potře
bujeme pokrmu, když jsme ztratili přátelství boží, při skonávání, když vstupu
jeme do novéhostavu. Svátostise podobajísoučků m na obilném stéblu.
Jako na moři jsou tu a tam ostrovy a přístavy, kde se mohou plavci
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zotaviti, — jako u silnice tu a tam jest hostinec, kde se mohou pocestní
zastaviti, tak 1 na pouti tohoto života jsou svátosti, abychom se jimi čas
po čase posilovali a občerstvovali. (Sv. Chrys.)

o,[řisvátosti lze přijmoutitolikojednou
za celý život, totiž křest, biřmování a svě
cení kněžstva, poněvadž tyto svátosti vtiskují duši
nezrušitelné zna mení. (Sn.Trid.7. 9.)

Nezrušitelnéznamenízáležív zvláštním posvěcení a spojení
s Bohem. Kdomátoto znamení, náležíobzvláštním způsobemk rodině
boží. Křtem se stává člověk bratrem Kristovým, biřmováním vojínem
Kristovým, svěcením kněžstva zástupcem Kristovým. Křtem vchází ve zvláštní
poměr k Bohu Stvořiteli (jakožto dítko boží), biřmováním k Bohu Duchu sv.
(jakožto bojovník vyzbrojený dary Ducha sv.) a svěcením kněžstva k Bohu
Synu (jakožto zástupce Kristův). Toto znamení zůstává v duši, ikdyž člověk
smrtelně zhřeší. Jak mastná skvrna s papíru již nezmizí, tak se má
1. s touto trojí svátostí. Jest to jako s pokrevným příbuzenstvím;
nelze ho ničím shladiti. Syn zůstává vždy synem, byť se stal 1 nepřítelem
svého otce. Proto se tyto 3 svátosti nikdy neopakují, ani tehdy ne,
kdyby někdo od víry odpadl a později se zase vrátil do církve katolické.
Rovněž vojákům, kteří svůj prapor zrádně opustili a pak se zase k němu
navrálili, nedával se nový odznak vojenský; postačil starý. (Sv. Aug.) Tyto
3 svátosti budou vlisknuty v duši 1 na onom světě; spravedlivým budou
věčným znamením slávy a cti, zavrženým pak budou na věčnou hanbu;
k vůli těmto znamením budou vyvolení od ostatních svatých věčně blahosla
veni, zavrženci pak od ďáblů věčně posmíváni a těžce mučeni.

4. Dvě svátosii, křest a pokání, mají
hlavně ten účel, aby udělovaly milost po
svěcující; ostatních pět svátostí pak mají
milost již obdrženourozmnožiti.

Sv. svátostijsou léky evangelického Samaritána k udržení nebo
opětnému nabytí zdraví naší duše. (Sv. Chrys.) Křesta pokání
nazývají se Svátosti mrtvých (— pro duševně mrtvé), poněvadž jsou
ustanoveny pro ony, kteří následkem hříchu smrtelného jsou duševně mrtvi.
Ostatních pět se jmenují svátosti živých (= pro duševně živé), poněvadžjsou
ustanoveny pro ty, kteří již jsou ve stavu milosti, tedy duševně živí. Jako
z rána první paprsky sluneční zapuzujítemnotua probouzejítvorstvo
ze spánku; další pak paprsky světlo a teplo ještě rozmnožují, tak se má se
sv. svátostmi. Křest a pokání zaplašují z duše smrtonosnou noc a přinášejí
do srdce světlo víry a naděje, jakož i teplo lásky k Bohu; ostatní svátosti
pak rozmnožují toto světlo milosti. — Také může se státi, že 1 křest a po
kání milost posvěcující rozmnožují. Někdototiž opravdovýmpo
lepšením života a velikou lítostí dobyl si již přede křtem Ducha sv. a s ním
tedy milosti posvěcující; tak byl pohanský setník Kornelius s domem svým
naplněn Duchem sv. již před svým pokřtěním, mezi kázáním sv. Petra (Sk.
10. 44.); nebo se na př. zpovídá někdo, jenž nemá hříchu smrlelného.
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Každá jednotlivá svátost mimo to má ještě z vláštní
účel a proto uděluje také ještě zvláštní milost.

Tak křest uděluje milost k životu dle předpisů evangelia;
biřmovánímilost ke statečnému vyznávání víry; sv. oltářnímilost
ke vzrůstu v životě duchovním; pokáníchrání před opětným
pádem do hříchu; poslední pomazání mnohdy uzdravuje 1 tělesně
a posiluje vždy na duši; svěcení kněžstva a stav manželský uděluje milosti
k těmto dvěma stavům zvlášť potřebné. — Tolik tedy působí svátosti
pro naši duši, a přece mnozí lidé si jich neváží. Čeho všeho nečiní
člověk, aby tělesné zdraví uchoval nebo ztraceného nabyl; chodí pilně na pro
cházku, užívá nejdražších léků, jezdí do nejvzdálenějších lázní a t. d. Zdraví
duševního, které jest mnohem důležitější, lze nabýti tak snadnými prostředky!
a přece jich člověk mnohý neužívá. Jaká to lehkomyslnost a zodpovědnost!

o. Abychom milost, již svátosti působí,
skutečně obdrželi, musíme se na jejich při
jeti dobře připravili, a to na křesta pokáníúpřimným
obrácením a na ostatní svátosti očistěním se od jakého
koliv hříchu.

Kdo přijímá křest nebo pokání bez úpřimného obrácení,
nebo kdo přijímáostatní svátosti ve stavu těžkého hříchu,
dopouští se děsného hříchu svatokrádeže a tak dlouho
nedosahuje milosti Ducha sv., dokud neodstraní překážky,
jež milosti brání.

Proto v prvních dobách předekřtempředcházeladvouletá příprava,
která měla za účel, pohany nejprve dokonale obrátiti; proto sv. Petr ve svých
kázáních žádá vždy na prvém místě pokání a obrácení a pak teprve křtu. (Sk.
2. 38.; 3. 19.) Podnes požaduje církev před přijetím svátostí živých sv.
zpovědi. Ó jak lehkomyslně si počínají, kdož pouze z jakéhosi zvyku (po
něvadž jest na př. odpustkový den a p.) se zpovídají, ale na obrácení nepo
mýšlejí. Těm, kdož svátosti hodně přijímají, slouží svátosti ke spáse; těm však,
kdož jich zneužívají, k zatracení. (Sv. Aug.) Požije-li nemocný vý
živného pokrmu, nepřinese mu uzdravení, nýbrž smrt. Kdo si přinese
k zázračnému pramenu otrávenou nádobu, pozbudeživota,bude-li
onou nádobou nabírati a píti. Jen při křtu dítek jest výjimka. — Kdyby byl
někdo tak nešťastným, že by byl některou svátost přijal svatokrádežně, může
přeceještě státi se účastným milosti oné svátosti, odstraní-li pře
kážku, která stojí milosti v cestě. Se svátostmi se má jako se slunečními
paprsky. Zavřeme-li okenice,! nemohou paprsky do pokoje vniknouti
a pokoje osvíliti a zahřáti, pak ovšem, odstraníme-li tuto překážku, t. j. otevře
me-li okenice. Svátostí nehodně přijatých není tedy třeba po upřimném obrácení
znovapřijímati;obživnouťsamy sebou opět. Výjimku činí svátost
oltářní. Byla-li totiž přijata ve stavu těžkého hříchu, neuděluje příjemci žádné
milosti, ani potom ne, až jest prost těžkého hříchu. Čím dřevo sušší, tím
lépe hoří. Čím čistší nádoba, kterou přinášíme k zázračnému pramenu,
tím zázračnější bude nápoj z ní. Se svatými věcmi máme zacházeti svatě.
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Církev požaduje od přijímače svátostí těchto nezbytných po
žadavků:musíbýtischopným a ochotný m svátostipřijati.

Požívání potravy tělesné závisí na jistých údech těla lidského; právě
tak jest možno jen tehdy přijímati duchovní potravu, sv. svátosti, má-li při
jímač jejich jisté vlastnosti. Kdo nemá nohy, nemůže obouti boty. Tak
se má 1 zde. Tak na př. nekřtěný člověk nemůže přijati žádné svátosti mimo
křest; člověk jehož žaludek nesnese žádného pokrmu, nemůže přijmouti svátost
oltářní; dítě nemůže přijmouti svátost pokání; zdravý člověk posledního po
mazání; žena svěcení kněžstva. Je-li někomu udělena svátost proti jeho
vůli, nepřijímá této svátosti. Proto církev nikdy neschvalovala, když světští
panovníci výslovně nutí své poddané (jako Karel Vel. Sasy) ku přijetí křtu.
Církev vždy působí jen poučováním a napomínáním. Proto posud při křtu
se klade otázka: „Chceš-li býti pokřtěn ?“ Ovšem svátosti umírajících udělují
se i lidemv bezvědomí jsoucím, tedy umírajicím; předpokládáse totiž,
že by byli chtěli tyto svátosti zavčas přijati, kdyby byli věděli, do jakého
stavu upadnou. Podobně se předpokládá při křtu dítek.

6. Byť by i byl rozdavač nehodným, nic
méně se svátostmi udělují milosti Ducha
svatého. (Sn. Trid. 7. 12.)

Svátosti totiž mají svou moc ze zásluh Kristových, nikoliv ze
zásluh toho, kdo je uděluje. „Ne v moci člověka jest, udělovati věci božské.“
(Sv. Ambr.) Svátosti jsou již samy sebou svatými a nestávají se svatými
teprve proto, že je uděluje některý zbožný člověk. (Sv. Aug.) Špatným
životem knězovým se neseslabuje milost sv. svátostí. (Sv. Chrys.) Bůh působí
i rukama nehodných. (Sv. Ambr.) — Rozdavač svátostí jest jen pouhým ná
strojem Kristovým. (7. Kor. 4. 1.) Málomocný vrátný, má-liklíč,
může tak dobře odemknouti, jako zdravý; podobně se má s rozhřešením
a s jednotlivými svátostmi. (Sv. Brig.) Byť by byl soudce jakožto člověk
mnohem špatnější než jiný, přece tohoto jiného může pro zločin odsoudit.
Dobré semeno klíčí a nese ovoce, ať jej rozsévač zasel čistýma nebo
špinavýma rukama. (Sv. Aug.) Dukát z ruky ničemy má tutéž cenu, jako
z ruky člověka zbožného. Dobré víno jest vždy dobrým, ať jest podáno ve
sklenici nebo ve stříbrném poháru. Právě tak jest 1 s udělováním svátostí.
Bludaři zvaní Donatisté, tvrdili opak. Kdyby svátosti mohly býti udělovány
jen od hodných lidí, pak bychom je musili stále opakovati, poněvadž
bychom nikdy neměli jistoty, že onen rozdavač byl hodným. Pak bychom
neměli žádné jistoty ve své spáse. (Sv. Bonav.)

Církev klade rozdavači sv. svátostí tyto nezbytné
požadavky: musí vykonati viditelné a slyšitelné zna mení
současně a to bez podstatné změny a musí míti
úmysl činiti to, co činí církev.

Kdyby na př. někdo při křtu užil místo vody vína, pak by porušil
podstatně viditelné znamení (neboť víno jest něco docela jiného než voda )
a tedy křest nebyl by udělen. Kdyby někdo užil vody teplé nebo nesvě
cené, nebyla by to podstatná změna, a křest jest platný. Kdyby někdo při
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křtu řekl: „Křtím tě ve jménu Krista“, pak by porušil podstatně sly
šitelné znamení (neboť smysl těchto slov jest docela jiný), a křest by byl
neplatný. — Kdyby někdo křtěnce nejprve polil vodou a pak teprve řekl
předepsaná slova, nebyl by to křest. Oboje se musí konatí současně. Ani
hodiny neukazují hodin, nemají-li závaží a nejsou-li zároveň nataženy. Tak
lití vody jest teprve tehdy křtem, jsou-li při tomto lití současně vyslovena
předepsaná slova. (Deh.) Výjimka jest jen při svátosti pokání a stavu man
želském. — I protestanté při křtu jistě mají úmysl činiti to, co činí (pravá)
církev. Jejich křest jest tedy platný, zachovali-li při křtu 1 ostatní předpisy.

I. 0 křtu.

Již pohanští národové, jako Egypfané, Řekové, Římané užívali vody,
aby své duše očislili a bohům svým se zalíbili, Ve starém Římě bývali hoši
8. den, dívky 9. den po narození umývání v tak zv. očistné vodě. I Židům
bylo předepsáno umývání, by se očistili od rozličné nečistoty. (3. Mojž. 12. až
15.) Než-li bylo Židům dáno desatero božích přikázání, musili se vodou
očistiti. (2. Mojž. 19. 20.) Jan Křtitel křtil na poušli ony, kteří slibovali
polepšení, aby takto znázornil odpuštění hříchů, jehož měli dojíti za své po
kání. Zcelajinak se má se křtem Kristovým; tento má obrozující
sílu, poněvadž hříchy snímá a Duchem sv. naplňuje. (Mat. 3. 11.)

Kristus ustanovil křest při svém nanebevstoupení.
Při svém nanebevstoupení ustanovil Kristus křest, ježto řekl apoštolům :

„Jdouce do celého světa učte všecky národy a křtěte je ve jménu Otce
i Syna i Ducha sv.“ (Mat. 28 19.) Za svátost byl křest povýšen od
Krista patrně přiJeho křtu v Jordáně. (Ř. k.) Kristus se dal v Jordáně
pokřtiti, aby vodu posvětil a jí udělil sílu posvěcující. (Sv. Řeh. Naz ) Že
Kristus ustanovil křest ještě za života Jana Křtitele, plyne z toho, že
učeníci Páně již záhy křtili (Jan 4. 2.), nač si učeníci Jana Křtit. u svého
mistra stěžovali. (Jan 3. 26.) A je-li křest branou k ostatním svátostem,
tedy "nemohla asi býti ustanovena až po jiné svátosti. — Tím, že se při
křtu Ježíšově ukázaly všecky 3 božské osoby, bylo naznačeno, že se
křest bude udělovati ve jménu všech tří osob. A zjevením se Ducha sv.,slovy:„TentoťjestSynmůjmilý| .“aotevřenímsenebebylonaznačeno,
jaký nesmírný účinek bude míti křest pro člověka.

1. Při křlu se děje toto: na člověka se
leje voda a současně se říkají slova Kristem
ustanovená; tím jest člověk očistěn od hříchu
dědičného a ode všech jiných hříchů a trestů,
dostává milost posvěcující a stává se dítkem
božím, dědicem království nebeského a
ůúdem církve.
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Při našem křtu se děje cosi podobného, jako při křtu Ježíšově.
Neboť i na nás se leje voda a říkají se nad námi jistá slova, totiž slova:
„Já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha sv.“ Při tom vstupuje na
nás Duch Sv.; stáváme u chrámu Ducha sv. a dostáváme milost posvěcující.
Bůh Otec při tom takřka volá: „Tentoť jest syn můj milý, v němž jsem
sobě zalíbil.“ (Stáváme se dítkami božími.) Nebe se nám otvírá.
(Stáváme se dědici království nebeského.) Že při křtu dostávámemilost
posvěcující, plyne již z toho, že se křtem shlazují všecky hříchy. Při
našem křtu stává se totiž cosi podobného, jako při uzdravení Námana
syrského (4. Král. 5. 14.); býváme obmyti vodou a ztrácíme málomo
cenství, totiž duševní (t. j. hřích dědičný a všecky hříchy osobní). — Při
křtu děje se cosi podobného, jako při přechodu Israelských Jordánem
(1. Kor. 10. 2.); procházíme vodou křestní a tak přicházíme do země Za
slíbené, do církve, stáváme se údy církve. — Teprve pokřtěný člověk může
říci plným právem: „Otče náš.“ (Proto Otčenáši nebyl za dřívějších dob
učen žádný nekřtěný.) Ludvík IX., král francouzský, říkával: „Vážím si zámecké
kaple, kde jsem byl pokřtěn, více než dómu remešského, kde jsem byl na
krále korunován; neboť důstojnost dítka božího, kterou jsem obdržel na křtu,
jest větší než důstojnost královská. Královskoudůstojnostsmrtí
ztratím, ale jakožto dítko boží dojdu věčné slávy.“ (Meh. V., 36.) Poněvadž
člověkkřtemse očisťuje ode hříchů, pravísv. Pavel: „Protož neníť již
žádného zatracení těm, kteříž jsou v Kristu Ježíši.“ (Řím 8. 1.) Ze
slov sv. Petra o Letnicích: „Číňte pokání a pokřtěn buď jeden každý z vás
ve jménu Ježíše Krista na odpuštění hříchů svých“ (Sk. 2. 38.) —
jest patrno, co křest působí. Sv. Pavel nazývá křest „obmytím druhého na
rození a obnovením Ducha sv.“, jímž „býváme ospravedlnění milostí jeho
a stáváme se dědici podle naděje života věčného“. (Tit. 3. 5.—7.) Dále praví:
„Skrze jednoho Ducha my všichni v jedno tělo pokřtěnijsme.“ (1. Kor. 12. 13.)

2. Křest působí podobně jako voda;
očisťuje nás totiž ode vší nečistoty hříchů, uháší nám
plameny pekelného a očistcového ohně, uděluje nám nový
Žlvot; utišuje žízeň naší duše, dodává nám síly k plnění
přikázání, působí, že můžeme nésti ovoce pro život věčný
a spojuje nás ve velikém obcování církve.

Voda totiž očisťuje tělo od špíny, uháší oheň, studená voda křísí opět
člověka omdlelého, uháší žízeň, posiluje tělo (vzpomeňme na staré Germány
a na Kneippovo léčení vodou); zúrodňuje pole, konečně pomocí vody se při
pravuje z obilí chléb. Právě tak působí křest v ohledu duševním. — Každé
novorozené dítě má na duši dědičný hřích, dospělý člověk pak mimo to
ještě hříchy osobní. Všechny tyto hříchy zmizí u křtitelnice, jako jiskra
v moři. (Sv. Řeh. Vel.) Proto praví sv. Petr: „Pokřtěn buď jeden každý
z vás ve jménu Ježíše Krista na odpuštění hříchů.“ (Sk. 2.) —- Pokřtěný
člověk uniká peklu; to plyne ze slov Kristových: „Kdo uvěří a pokřtěn
bude, spasen bude.“ (Mar. 16. 16.) Pokřtěný uniká i očistci, t. j. nemusí
trpěi žádných trestů za hříchy. „Těch, kdož se křtem znovu zrodili,
nezdržuje nic, by nevstoupili do království nebeského.“ (Sn. Trid. 5. k. 5.)
Proto také církev křtěncům nikdy neukládala pokání. Kdo tedy zemře hned
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po křtu, přichází ihned do nebe. (Sn. Flor.) Proto na počátku křesťanství
dávali se mnozí křtíti až na smrtelném loži, jako císař Konstantin Vel. —
Prospěl těmto lidem onen křest, jest-li že se již nepolepšili ve svém srdci? —
Poněvadž pokřtěný dostává Ducha sv. a s ním milost posvěcující, začíná
jeho duše nový život, totiž život v Bohu. Křestjest tedy narozením
duše, kdežto ostatní svátosti jsou pokrmem nebo lékem duše. (Deh.) Křest
se také nazývá novým narozením, poněvadž křtem začínáme novýživot.
(Sv. Jan Dam.) Kdežto člověk zevně se obmývá, vnitřně se mění a stává se
novým tvorem, z bezbožného zbožný. (Sv. Leo Vel.) Vodou potopy byli
usmrceni živí, vodou křestní mrtví obživují. (Sv. Prokl.) Poněvadž křesťané
ve křtu se rodí k novému životu, proto v prvních stoletích bývala na hrobech
vyobrazena ryba, na znamení, že jsou to hroby křesťanské; ryba totiž také
se rodí ve vodě. —— Pokřtěný dochází tím, že do něho zavítá Duch sv.,
pravé spokojenosti duševní (Viz učení o milosti posvěcující.)Právě jako
nyní cítíme pokoj, když jsme se dobře vyzpovídali, tak spokojenými se cítili
první křesťané, když byli pokřtění. Lze tedy právem říci: „Křest utišuje
žízeň duševní.“ — Mimo to dochází pokřtěný tím, že Duch sv. do něho
zavítá, osvícení rozumu a posilnění vůle. Jakmile byl pronásledovatel
křesťanů, Šavel, pokřtěn, spadly ihned šupiny s očí jeho. (Sk. 9. 18.) Tím
se naznačovalo, že zmizela jeho duševní zaslepenost. Podobně se děje s každým
pokřtěným. Křestrovněž posiluje nás, bychom snadněji odporovali poku
šením zlého ducha. (Trojí žádostivost a následkem jí i pokušení trvá ovšem
i po křtu; ani Židé, ačkoliv přechodem mořem Rudým unikli otroctví svých
nepřátel, vzdor tomu nebyli zbaveni na poušti všech útoků nepřátelských.)
Jako had ve vodě, tak ďábel ve člověku pokřtěném pozbývá své veliké moci.
(Sv. Cypr.) — Poněvadž člověk pokřtěný nachází se ve stavu posvěcující
milosti, proto začíná konati dobré skutky. „Suchá země by nedávala úrody,
kdyby nebyla svlažována; tak ani my, dřevo suché, nenesli bychom ovoce
dobrých skutků bez spasitelného deště s hůry.“ (Sv. Ir.) — Kdo má Ducha
sv., má i lásku k Bohu. (Sn. Trid. 6. 7.) Láska k Bohu nás nejúžeji
spojuje s Bohem. (Jan 14. 23.; 1. Jan 4. 16.) Proto křest (při němž
dostáváme Ducha sv. a s ním i lásku k Bohu) nás sjednocuje s Kristem.
(Gal. 3. 27.—28.) Voda mění obilí v pokrm, křest nás sjednocuje s Kristem.
(Tert.) Křtem býváme spojeni s Kristem jako údové těla s hlavou.
(1. Kor. 12. 13.) Stáváme se údy jednoho velikého těla, jež oživuje jeden
Kristus. (Sv. Jeron.) Všecky milosti, jichž údové církve dostávají, prýští z Krista.
(Sv. Aug.) Kristus jest tedy právem oživující hlavou těla církve, a my
jsme údy tohoto těla. (1. Kor. 6. 15.) Křtem stáváme se údy tohoto těla.
Pokřtěný jest jakoby odřezán od kmene starého hříšného Adama a jako nový
člověk zaštěpován na Krista. Již není potomkem smyslného Adama, nýbrž po
tomkem Spasitelovým. (Sv. Leo Vel.) Křest se podobá bráně do archy Noe
movy, poněvadž křtem vcházíme do církve. — Hle, tak působí křest! Milost
křtu sv. jest nejlepším ze všech darů božích, nejvznešenějším a nejdrahocennějším.
(Sv. Řeh. Nz.) Zda-li bys si nepřál býti pokřtěnu, kdybys ještě pokřtěn nebyl?

Účinky křtu sv. se znázorňují ještě rozličnými význam
nými obřady.

Křestní jméno a uvádění z předsíněznamenápřijetído církve,do
obcovánísvatých. Vzkládání rukou a dýchání znamenáuděleníDucha
sv. Mazánísv. olejem na hlavě znamená královskoudůstojnost pokřtěného;
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bílé roucho znamená milost posvěcující;hořící svíce znamená světlo
věčné, jehož se má křtěnec státi účastným. (Obšírněji o tom na str. 52. —54.)

3. Křest jest nejdůležitější svátostí, po
něvadžjest ho ke spasení nevyhnutelně tře ba.
Proto dítky, které umřely beze křtu, nemohou býti spaseny.

Proto praví Kristus: „Nenarodí-li se kdo znovu z vody
a z Ducha sv., nemůže vejíti do království božího.“ (Jan3. 5.)
Kristus nevyjímá nikoho, ani dítěte. (Sv. Ambr.) Křest jest vozem k nebi.
(Sn. Bas.) Jako jest vody nezbytně třeba k životu, tak křtu k životu věčnému.
Poněvadž křtu jest tak potřeba, zřídil to Bůh tak, že přijetí křtu jest ne
smírně Snadným. Ke křtu jest třeba jen vody, kterou lze všude nalézti;
již dítky se mohou křtíti; v čas potřeby může každý člověk křtíti; ba stač
i jen touha po křtu, není-li možno přijati křest vody. — Tedy dítky, které
umírají beze křtu, nedocházejí věčné blaženosti. Každédítě
totiž, které přichází na svět, má na sobě hřích dědičný; schází mu tedy
posvěcující milost, bez níž nikdo nemůže do nebe přijíti. „Nemluvňata
přede křtem umírající nedocházejí ani věčné slávy, ani jich božský soudce
nezavrhuje do pekla, poněvadž se neprovinila žádným osobním hříchem.“
(Sv. Řeh. Nz.) Takové děti požívají jakésí přírozené blaženosti bez
bolestí tělesných a bez zármutku duševního (Sv. Tom. Ag.; sv. Bonav.);
radují se právě tak, jako lidé, kterým se na světě dobře vede. Tato radost
však má se k radosti svatých tak, jako matné světlo lampy k jasnému světlu
slunečnímu. Nic méně tedy mají děsnou zodpovědnost rodičové, kteřísvoulehkomyslnostízavinili,žejejichdítězemřelobezekřtu.© Blaženost
dětí tedy závisí na svobodné vůli lidí, zvláště rodičů jejich.

4. Proto mají rodičové děti své dáti po
křtiti ihned jak se narodily, poněvadžnovorozeňátka
Jsou v ustavičném nebezpečí smrti. (Sv. Tom. Ag.)

Křest dítek jest v obyčeji již od dob apoštolských. Již Židé musili dáti
obřezati své hochy 8. den po narození; poněvadž pak ve Starém zákoně
má všecko význam předobrazný, lze z toho uzavírati, co jesl činiti ohledně
svátosti křtu. (Sv. Aug.) Odkládají-li rodičové bez důležité příčiny se křtem
dítěte přes [O dní, dopouštějí se těžkého hříchu. (Sv. Alf.) Poněvadž tolik
malých dětí umírá, mohl Kristus právem říci: „Nechte maličkých ke mně
přijíti, neboť jejich jest království nebeské.“ (Mat. 10. 14.)

o. V čas potřeby může každý člověk
křťtiti (Sn. Lat. IV.) a sice na každém místě a beze všech
slavných obřadů.

Křest z nouze uděluje obyčejně porodní bába. I Žid může
platně křtíti. (Pap. Mik. I.) I křest udělený od kacíře jest platný, jen když
správně křtil (Sn. Trid. 7. 4.) Jen rodičové nemají křtíti v čas potřeby, je-li
po ruce někdo jiný. — Křest z nouze se uděluje takto: Lije se pokud
lze na hlavu dítěte (nebo na kteroukoliv část těla) voda (není třeba líti ji
dkrát nebo líli ji v podobě kříže) a při tom se říkají slova Kristem ustanovená:
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„Já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha sv.“ Žije-lidítě pak
dále, mohou se ostatní obřady doplniti v kostele. Je-li odůvodněná pochybnost
o tom, zda-li je ono dítě platně pokřtěno, (neboť křest z nouze se obyčejně
uděluje ve velkém zmatku a proto snadno může býti špatně vykonán)
pokřtí kněz dítě ještě jednou pod podmínkou.

Obyčejně však křtí jen kněží a to v kostele se
slavnými obřady.

V prvních dobách církve měl pouze biskup právo křtíti, kněží pak
jen s jeho splnomocněním. (Tert.j Když pak se dioecese zvětšily, a biskup
nemohl všude přijíi a křtíti, dostali kněží úředně moc křtít. Ovšem
tuto moc má ve farnosti jen farář oné farnosti nebo jeho zástupce;
samozřejmě na prvém místě biskup oné dioecese. Původně se křtilo v tak
zvaných babtisteriích (kaple křestní); byly to malé kamené budovys ná
držkou na vodu, a byly vedle biskupských chrámů. mnohdy i uvnitř kostela.
Když pak kol. r. 600. křest dětí stával se čím dále všeobecnějším a křest
dospělých řídším, byly zřizovány v kostelích křtitelnice, t. j. kamené schránky
s křestní vodou. Jsou podnes. — Křest v soukromých domech byl
vždy velmi přísně zakázán; jen u knížat a králů konával se křest v domácí
kapli. (Klem. V. 1311.) Veškeré obřady křestní nemají také v domě soukromém
žádného smyslu. Úkon tak svatý, jako jest křest, má býti jen na místě svatém.
Také dnes bez výslovného povolení biskupova nesmí se křtíti v soukromém domě.

6. Není-li možno přijmouti křest vody,
může býti nahrazen křtem touhy a muče
nickou smrtí pro Krista.

Sněm Tridentský praví: „Po ohlášení evangelia nemůže se ospravedlnění
státi jinak nežli. obmytím znovuzrození anebo touhou po něm.“ (6. hl. 5.)
Císař Valentin II. putoval do Milánu, kde měl býti pokřtěn, ale cestou byl
zabit; sv. Ambrož biskup milánský praví o něm: „Jeho touha jej obmyla.“
(Meh. V. 46.) Všichni patriarchové, proroci a svatí Starého zákona
pokřtěni byli křtem touhy; neboť oni měli velikou lásku k Bohu a sní
tedy i touhu, činiti vše, co Bůh nařídil (tedy i touhu po křtu). U Bohaplatí
vůle za skutek; v tom se jeví veliké milosrdenství boží. „Než křtem touhy
se neodpouštějí všechny časné tresty.“ (Sv. Tom. Ag.) — Mučednická smrt
pro Krista nazývá se křtem krve. Tak byla pokřtěnanemluvňátka
betlémská; církev je ctí jako svaté, konajíc jejich památku třetí den po na
rození Páně. Křtem krve byli pokřtěni všichni nekřtění, kteří pro víru
křesťanskou nebo pro některou cnost křesťanskou nebo pro plnění některé
povinnosti křesťanské byli umučeni, jako na př. sv. Jan Křtitel; rovněž
sv. Emerenciana, která, ač ještě nepokřtěna, modlíc se na hrobě svaté
Anežky, byla od pohanů zavražděna. Za prvních dob křesťanských vnikali
mnohdy pohané do katakomb a pobíjeli jak křesťany, tak katechumeny.
Katechumeni byli tedy pokřtěni křtem krve. Řeklť Kristus „Kdo život svůj
ztratí pro mne, nalezne jej.“ (Mat. 10. 39.) Takový jest tedy pokřtěn svou krví.

7. Za prvních dob církve uděloval se
křest slavně v tyto tři dny: na bílou sobotu,
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na sobotu svatodušní a na východě také
na svátek sv. Iří králů.

A sice za oněch dob pronásledování křesťanů uděloval se sv. křest
v noci ze soboty na neděli velikonoční a svatodušní. — O Velikonocích
se uděloval křest, poněvadž křest jest duchovním vzkříšením, proto se právě
hodí v této době (Řím. 6. 4.); o svatém Duchu, poněvadž v tu dobu
bylo pokřtěno 3000 prvních křesťanů, a poněvadž křtem dostáváme Ducha sv.;
a na sv. Tři krále, poněvadž v ten den se konala památka povolání po
hanů do církve a křtu Ježišova v Jordáně. I mimo tyto dny bývali křtěni
jednotlivci, na př. těžce nemocní nebo lidé, kteří učení křesťanské velmi dobře
znali. — Proto podnes se světí křestní voda na Bílou sobotu a na sobotu
svatodušní, a v Lateráně v Římě se uděluje slavný křest; v některých krajinách
(jako v Čechách, kde sv. Gyrill a Method, kteří z východu přišli a patrně
v předvečer svátku sv. Tří králů křest udělovali) světívá se také slavně voda
v předvečer sv. Tří králů. Svěcení křestní vody koná se velmi slavně;
vzpomeňme na množství krásných modliteb a zpěvy při tom, na přiměšování
oleje, na ponořování paškálu do ní, na dýchání do vody a p.

V dřívějších dobách církve předcházelo křtu několikaleté
vyučování v náboženství, t. zv. katechumenát.

Kdo se chtěl státi křesťanem, musil se ohlásiti u biskupa. Biskup se
ho vytazoval a uznal-li jej za hodna, přijal jej do katechumenálu za těchto
obřadů: vzkládal na něho ruce (na znamení, že brzy obdrží Ducha sv.),
učinl mu na čele a prsou kříž (že má učení Ukřižovaného v mysli
chovati, t. j. věřiti a v srdci chovati, t. j. dle něho žíti), a dal mu svě
cené soli na jazyk (aby zůstal čistým od hniloby hříchu). Tím se stal
katechumenem I. třídy; v této třídě byl vyučován dvě léta a sice
biblické dějepravě Starého a Nového zákona, dále desateru božích přikázání
a dvěma přikázáním lásky. Katechumeni měli v kostele zvláštní místo
(asi jako nyní předsíň chrámová) a směli býti na začátku mšesv. a na
celém kázání, ale před obětováním musili odejíti z kostela. Přítomní totiž
musili skládati vyznání víry, a kdo ho neuměl, musil ihned odejít. —- Ku
konci druhého roku stal se katechumenem 2. třídy (zaznamenaný, t. j.
zapsaný do knihy zaznamenaných) ; těmto katechumenům se konalo každý
den čtyřicetidenního postu vážné kázání; rovněž se musili po
stiti a biskupovi se zpovídati ze svých hříchů. (Než to ještě nebyla svátost
pokání, nýbrž jen pouhé pokoření.) V této době byli posvěcováni rozličnými
církevními modlitbami, žehnáním a svěcením; konalise v té
době na př. tyto obřady s nimi: dýchalo se na ně (znamená nastávající
udělení Ducha sv.), říkal se nad nimi exorcismus (aby je zlý duch opustil)
uši a chřípí se potíralo slinami (na znamení, že jejich duchovní smysl bude
otevřen božským pravdám, Mar. 7. 33.), byli mazání na prsou a mezi lo
patkami olejem (na znamení, že Duch sv. jim usnadní snášení jha Kristova).
Poslední týden před přijetím křtu, tedy po Květné neděli, sdělila se jim
učení o tajemství nejsv. Trojice, apoštolské vyznání víry
a modlitba Páně. Všecky tyto obřady (1 modlení se vyznání víry apoštol
ského a Otčenáše bezprostředně před udělením křtu) zachovaly se podnes.
Než náboženské vyučování uděluje se pokřtěným dětem nyní teprve ve
škole, až došly užívání rozumu.
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Bezprostředně před přijetím křtu musil křtěnec složiti
slib, že v učení Kristóvo bude věřiti a je plniti. Tento slib
se nazývá křestní slib nebo křestní úmluva.

Obrácen tváří k západu odříkal se satanáše a všech skutků jeho
i vší pýchy jeho, t. j. modlářství a vší pohanské nemravnosti (na př. divadla)
a marnosti světské (na př. strojivosti.) Pak obrácen tváří k východu slibo
val, že v učení Kristovo bude věřiti a je plniti. Tento slib se jmenuje obyčejně
křestní slib, také se jmenuje křestní úmluvou, poněvadžzároveňi Bůh
za plnění tohoto slibu něco slibuje, totiž zde svou milost a po smrti věčnou
blaženost.Křestní slib jest jako přísaha vojákana prapor; nebot
křtem se přijímá člověk pod prapor Kristův a slibuje, že bude bojovati proti
nepřátelům božím. Křestní slib jest jako smlouva, kterou uzavírají ma n
želé před oltářem, slibujíce si při ní věrnost a lásku; neboť i při křtu
uzavirá duše podobnou smlouvu se svým nebeským ženichem. Křtem tedy
přijímá člověk na sebe povinnosti a práva. — Šlušno jest, aby ti,
kdož byli pokřtěnijako děti, obnovovali křestní slib, jakmile dosáhli užívání
rozumu, zvláště v den narozenin a jmenovin a před přijetím sv. svá
tostí. (Viz návod k tomu mezi modlitbami !) Za dob pronásledování křesťanů
obnovovali křesťanékřestní slib slavně každoročně v určitý den (sv.
Řeh. Nz. nazývá ten den „zářícím dnem světla“), by se takto posilovali ve
víře. Taková slavnost by za našich dnů tím rnéně škodila. Křesťané, kteří
se tomuto křestnímu slibu zpronevěří, uslyší v den soudu z úst Kristových
slova evangelia: „Služebníče zlý, z tvých vlastních úst tebe soudím, totiž
ze slibu, který jsi mně kdysi slavně učinil.“ (Sv. Efr.)

Při křtu samém byl člověk obyčejně pod vodu pono
řen, mnohdy pak jen vodou postříkán nebo polit.

Obmývání při křtu dálo se tedy rozličným způsobem. Původně byl
tento obyčej: Kněz a kmotr (nebo u ženských křtěnců kmotra) podali křtěnci
ruku, vedli jej dolů po schodech a ponořili jej třikrát do vody, při čemž
kněz zároveň říkal slova Kristova. Trojí ponoření připomíná nejsv. Trojici;
ponoření a vystupování z vody připomíná pohřeb a vzkříšení Kristovo
třetího dne na to, zároveňvšakznamená, že vtom okamžiku starý hříšný člověk
pochován (vykoupen) a nový člověk povstal. (Řím. 6. 8.—11.) Křtilo-li
se velké množství lidu, byli jen pokropeni vodou, jako asi na př. když se
o Letnicích dalo pokřtíti 3000 lidí. — V pozdějších stoletích užívalo se výhradně
při křtu trojího lití vody; tak se to dělalo v prních stoletích jen v čas potřeby.

Při křtu obdržel každý křtěnec jméno některého světce,
tak zvané křestní jméno,

Křtěnec byl postaven pod zvláštní ochranu některého světce, nebo
anděla, jenž mu měl býti vzorem. Čím mu byl kmotr na zemi, tím mu
měl býti onen svatý v nebi. — Již Sokrates praví: „Rodičové mají dávat
svým dětem jména cnostných lidí, by-je povzbudili k následování těch, jejichž
Jména nosí.“ Král Alexander pravil k zbabělému vojínu svého jména: „Buďsezřeknitohojména,nebodělejjménumémučest!“| (Meh.V.57.)Tak
by mohli říci mnohdy 1 svatí patronové křestní. Dáváním jména světce se
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naznačovalo, že pokřtěný jest od té chvíle dítkem božím, že náleží do
obcování svatých a ke svatosti jest povolán. Když Bůh někomu
prokazoval zvláštní milost, měnil mnohdy 1 jeho jméno, jako na př.
Abram v Abraham, Šimon v Petr, Šavel v Pavel. — (írkev si přeje, aby
rodičové, pokud lze, dávali svým dětem na křtu jen jména světců (řím.
rit.); neboť jména tato pobádají každého mocně k životu křesťanskému.
Bohužel rodičové vyhledávají mnohdy jména směšná, ba i ohavná, jako
na př. jména pohanských bohů nebo vykřičených nepřátel křesťanství a církve.
Na taková jména kněz nemůže křtíti, byť je i zapsal do matriky. Budiž ještě
připomenuto, že nevadí nic dětem dáti jména osob, které zemřely v pověsti
svatosti. Než není v pořádku, dávati děvčatům jména, která jsou odvo
zena od jmén mužů, na př. Josefa, Vilemína a p., neboť muž, třebas jest
světcem, nehodí se přece vhodně za vzor ženě. "Také se nemá dítěti
dávati mnoho jmen svatých; všeho moc škodí!

Při každém slavném křtu stál u křtěnce jeden, nejvýše
dva kmotři.

Kmotrové křestní zaručují Se, že křtěnec bude víru zachovávati a pokřesťanskužíti.© Ustanovenímkmotrůpočínásicírkevjakoopatrnýmuž,
jenž půjčuje peníze; tento muž žádá, aby se někdo za dlužníka zaručil.
(Tert.) Dítě potřebuje kojné, která by je vychovávala; tak i křtěnec potřebuje
někoho; aby prospíval v křesťanské spravedlnosti. (Sv. Tom. Ag.) Kmotrové
tedy mají pečovati o křesťanské vychování křtěncovo, zvláště
zemřeli-li jeho rodiče, nebo nestarají-li se o jeho vychování. Za dnešních
dnů, kdy se každé dítě učí náboženství ve škole, nemá kmotrovství takového
významu. Než přece vždy mají kmotrové na křtěnce dohlédnout, kdykoli
jest toho potřeba. Klame se, kdo se domnívá, že se tu jedná jen o křestní
dar, a kdo snad jde za kmotra každému. — Kmotrové vcházejí se křtěncem
a jeho rodiči v duchovní příbuzenství. Křestjest totiž narozením. (1. Petr.
2. 2.) Čírkev pak tím, že uděluje křest, stává se duchovní matkou pokřtě
ného; kmotr, jenž při křtu stojí církvi po ruce, jest duchovním otcem po
křtěného.Toto duchovní příbuzenstvíjest manželskou závadou. Proto
nesmí býti více než dva kmotři, by se manželské závady nemnožily, (Sn.
Trid; 24. 2.) Než jeden aspoň kmotr musí býti nezbytně. Je-il mužského
pohlaví, má býti stár nejméně 14, je-li ženského rodu, nejméně 12 let;
má býti stejného pohlaví se křtěncem a katolický křesťan. (Nekatolíci
smějí býíi trpěni pouze jakožto svědkové křestního úkonu. Dále má již býti
biřmován a býti bezúhonného života. (Mohoubýti kmotry při křtu
nepřátelé církve, lidé žijící v civilním manželství ?) Rodičové nikterak nesmějí
býti kmotry svému dítěti; řeholníci rovněž ne, poněvadž se se křtěncem buď
vůbec nikdy nebo jen zřídka kdy v životě budou stýkat. — Chování
kmotrů při křtu: kmotr drží křtěnce na pravé ruce a čeká s dítětem
v předsíni (dítě totiž ještě nepatří do církve). Přichází kněz, taže se kmotra,
jak se má to dítě jmenovati a čeho žádá od církve. (Víru a skrze ni život
věčný.) Kněz koná nyní obřady, které se konávaly při přijímání katechumenů,
pak klade konec štoly na dítě a uvádí je s kmotry do kostela (mocí církevní
jest přijatodo církve); cestou se modlí vyznání víry a Otčenáš. Potom
skládá kmotr jménem křtěnce křestní slib. (Odpovídána prvnítři otázky:
„Odříkám“, a na tři další „Věřím.“ Na konec přeje kněz křtěnci pokoje, na což
kmotr odpoví: „Amen.“ Kmotři se pak ještě musejí podepsati v matrice.
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Tři krásné obřady po křtu představují velikou dů
stojnost a povinnosti pokřtěného.

Křtěnec jest mazán na temeni hlavy olejem (křižmem) v podobě
kříže. Toto mazání připomíná, že jest nyní kristem t.j, pomazaným. Toto
mazání připomíná tak královskou důstojnost křesťana (jest synem
nebeského krále; má panovati žádostem svého těla, 1. Mojž. 4. 7.); nebot
králové jsou mazání při své korunovaci na temeni olejem. Mazání napomíná
dále křesťana k mírnosti (olej mírní) a ke konání skutků milosrdenství.
Rovněž znamená mazání toto osvícení a posilnění, které obdržel od
Ducha sv. (Olej svítí a sílí.) — Křtěnci se dává bílý vínek. Bílý šat
nosili první křesťané 8 dní po křtu do kostela, tedy až do první neděle po
Velidonoci (odtud název „Bílá neděle“); tento bílý šat připomíná právě
obdrženou čistotu ode všech hříchů (křestnínevinnost), tedy svatební
roucho milosti posvěcující, jež si má křtěnec až do smrti neporušené zachovati. —
Křtěnec (při křtu dítek kmotr) obdrží do ruky hořící svíci. Svíce tato při
pomíná osvícení Duchem sv. obdržené (Efes. 5. 1.); křtěnec nyní na
své cestě k nebi se podobá člověku, jenž si v temnotě svítí. Zároveň jest to
napomenutím pro křtěnce, aby byl lidem světlem, to jest vzorem. Proto řekl
Kristus: „Tak svěť světlo vaše před lidmi, aby viděli skutky vaše dobré
a velebili Otce vašeho, jenž jest v nebesích.“ (Mat. 5. 16.) — Všecky tyto
obřady zároveň člověka posvěcují a činí jej důstojným chrámem Duchasv.

Křtěnec býval obyčejně ihned po křtu biřmován
a přistoupil pak ke sv. přijímání.

Mimo to po křtu sv. dostalo se mu ještě zvláštního poučení o oběti mše sv.,
o svátostech a modlitbě. (Tak zv. „Učení tajemstvím“.) Tomuto učení
nebyli by katechumeni před křtem ještě rozuměli, poněvadž jim k tomu chybilo
osvícení Ducha sv. Považ, jakou váhu kladla církev na vyučování náboženství.

II. O biřmování.

Biřmování znamená tolik jako „posilnění“ (firmare == posilovati);
a posilnění také jest právě účinkem sv. biřmování. Nazývá se tato svátost
také „doplněním“, poněvadž jest jakýmsi doplňkem křtu sv.; nebo také
„vzkládáním rukou“ (Sk. 8. 17.) a p. Kristus udělil svým apoštolům
Ducha sv. již před svým nanebevstoupením. Než přes to byli apoštolové ještě
velmi slabými. (Utekli s hory Olivetské, zavírali se před Židy.) Tato slabost
s nich spadla, jakmile o letnicích obdrželi plnost Ducha sv. Právě tak
i my jsme obdrželi na křtu Ducha sv., ale plnost Ducha sv. dostáváme
teprve při biřmování.O letnicích sestoupil Duch sv. pod jistými viditelnými
a slyšitelnými znameními, totiž v podoběohnivýchjazykůva v hučení
větru na apoštoly; podobně se děje při sv. biřmování. Viditelným znamením
jest vzkládání rukou a mazání křižmem, slyšitelným pak jest modlitba bi
skupova. O letnicích obdrželi apoštolové 7 darů Ducha sv., zvláště dar
síly, jakož i jiné mimořádné milosti (dar jazyků); podobně se děje při
biřmování, toliko se zdá, že přestaly ony mimořádné dary milosti. Čím tedy
byly letnice apoštolům, tím jest den biřmování nám křesťanům.



1. Při biřmování se děje toto: Biskup
vztahuje ruce nad biřmovance a vyprošuje
jim Ducha sv.; potom každého biřmovance
zvláště maže křižmem na čele, vzkládaje
mu pravici na hlavu a modle se nad ním;
tím dostává biřmovanec dary Ducha sv.,
zvláště dar síly ve víře.

Obřady biřmování: Biskup vztahuje ruce nejprve nade všecky
biřmovance. To znamená, že obdrží nyní jakousi vyšší sílu; neboť rukou roz
dáváme. Potom přistupuje ke každému zvlášť (nebo každý zvlášť přistoupí
k biskupovi) a klade mu 4 prsty pravice na hlavu a současně maže jej
křižmem na čele v podobě kříže. "Tím se dává biřmovanci na srozuměnou,
že se nikdy nemá styděti víru v Ukřižovaného veřejně vyznávati (jako na čele
napsanou nositi). Při tom se biskup modlí: „Znamenám tě znamením kříže
a posiluji tě křižmem spasení ve jménu Otce i Syna i Ducha sv. Amen.“
Na to dává biskup biřmovanci mírný políček (na znamení, že pro víru má
1 potupu a pronásledování snášeti). Při tom biskup říká: „Pokoj s tebou.“
(Utrpení pro Krista naplní biřmovance velikým klidem duševním; biřmovanec
má v pronásledování zachovati klid duševní a jen v Boha důvěřovati.)
Na konec dává biskup všem požehnání. — Křižmo jest smíšenina oleje
olivového a balsamu, a smí je světiti pouze biskup; světí se na Zelený
čtvrtek v biskupském chrámě.

Již apoštolové biřmovali,na př. v Samarii a Efesu.
Sv. apoštolové Petr a Jan vzkládali na křesťany v Samarii ruce,

a Duch sv. na ně sestoupil. (Sk. 8. 11.—17.) Zrovna tak učinil Pavel
v Efesu. (Sk. 19. 5.) Tenkráte se udílely při biřmování také mimořádné
dary milosti, jako dar řéčí, dar prorocký. (Sk. 19. 6.) Obyčejně také
již při vzkládání rukou zjevoval se Duch sv. viditelným způsobem,
takže nebylo ani potřeba, aby apoštolové užívali křižma. (Sv. Tom. Ag.)
Původně však se užívalo jen oleje; teprve v 6. stol. nacházíme, že se
k oleji přiměšovali balsam. (Bened. XIV.) — Již nejstarší papežové
a sv. Otcové mluví o svátosti biřmování. Papež Urban (kolem r. 230.)
praví: „Všichni věřící mají po křtu přijati zkrze vzkládání*rukou Duchasv.,
aby byli dokonalými křesťany.“ Sv. Cyprián (1 258.) praví: „Svátost
křižma jest právě tak svatá jako křest.“ Sv. Augustin: „Z toho, že přestal
dar jazyků, nelze uzavírati, že vzkládáním rukou Duch sv. se již neuděluje.
To se dálo jen v prvních dobách církve, aby se církev rychleji rozšířila.“ Nejstarší
sekty (Nestoriáni, Jakobité) podrželytuto svátost; rovněžji podržela církev
řecká, která připravuje křižmo z oleje, trošky vína a 35 vonných látek.
(Olej však jest vždy hlavní věcí.) Sněm Tridentinský praví výslovně, že
biřmování jest pravá svátost (Sn. Trid. 7. 1.), nikoliv pouhý obřad, který
by byl pouze dříve souvisel se křtem, nebo který by byl býval pouze
veřejným vyznáním víry před církví.
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2. Biřmování má podobný účinek jako
olej a balsam ; neboť nás činí mírnými (t. j. roz
množuje naši lásku k Bohu a k bližnímu), osvěcuje náš
rozum, posiluje naši vůli, chrání duši před hnilobou
hříchu a naplňuje nás vůní mnohých ceností.

Olej uhlazuje věci (třeme-li drsné věci olejem), svítí (odkud je světlo
lampy ?) sílí (proto se natírali řečtí zápasníci před bojem olejem). Balsam
chrání před hnilobou (proč se zachovaly tak dlouho egyptské mumie?)
a vydává líbeznou vůni. Mohlo by se ještě zmíniti, že olej zanechává po sobě
mastné skvrny, jež lze těžko odstraniti. (Nezrušitelné znamení při biřmování !) —
Biřmovánírozmnožuje lásku k Bohu a bližnímu, nebo jinými slovy:
biřmování rozmnožuje milost posvěcující; nebo ještě jinými slovy:
biřmováním dostáváme plnost Ducha sv. Proto jest biřmování doplněním
svátosti křtu; při křtu se ovšem stal člověk chrámem Ducha sv. a obdržel
Ducha sv., ale při biřmování dostává plnost Ducha sv. Nebiřmovaní křesťané
podobají se tedy kostelu slavnostně vysvěcenému, v němž však dosud
není na oltáři uchovávána nejsv. svátost oltářní. (Massl.) Pokřtěný, ale ne
biřmovaný křesťan podobá se trpaslíku, který ještě nevyrostl. (Sv. Člem.)
Křest a biřmování má se tedy k sobě asi tak, jako svěcení kněžstva a svěcení
na biskupství. Křlem stáváme se vojíny Kristovými, při biřmování však do
stáváme výzbroj k boji. (Sv. Melchiades.) Proto také biřmovaní budou po
žívati vyššího stupně slávy v nebesích, nežli ti, kdož jsou pouze po
křtěni. (Sv. Tom. Ag.) Z toho si lze vysvětliti, proč za prvních dob bývaly
biřmovány již maličké děti. — Osvícení rozumu záleží v tom, že člověk
poznává pravou cenu statků a požitků pozemských. Biřmování povznáší všecky
naše myšlenky a žádosti k nebi; člověk se stává ze tvora pozemského
tvorem nebeským, ze smyslného duchovním, tedy dokonalým
křesťanem. (Sv. Melch.) — Biřmováním pozbývá člověk bázlivosti a dosahuje
zvláštní síly ve víře. Apoštolové před Letnicemi podobali se bojácným dětem,
ale po Letnicich byli srdnatí jako lvi. Hle, právě tak působí Duch sv. podnes
v biřmovancích. Biřmovaný člověk může říci: „Všecko mohu v tom, kterýž
mne posiluje.“ (Filip. 4. 13.) Sv. Vincenc Ferr. míní, že antikrist na konci
světa nasadí všecko, aby zabránil křesťanům přijímati svátost biřmování, po
něvadž potom tím snadněji odpadnou od víry. — Poněvadž biřmování posiluje
vůli, proto biřmovanýmůže tím snáze odporovati pokušením, ne
úpadne tedy tak snadno do hříchu. Upadne-livšak přecedo smrtelného
hříchu, pak jej očekává veliký trest, právě jako vojáka, jenž přísahal věrnost
svému králi a pak přejde do tábora nepřátelského. Čím silnější jest vůle,
tím snadnějí dospíváme ke cnostem. Biřmovánínapomáhá zvláště ku
pokoře a mírnosti na což poukazuje právě olej a balsám; balsám, který
v každé tekutině padá ke dnu, představuje nám pokoru; olej, který plove
vždy na povrchu, představuje mírnost, která povznáší člověka nad všeliké
protivenství. (Sv. Fr. S.) Písmo sv. nazývá cnosti vždy libou vůní (2. Kor. 2. 15.),
poněvadž lidé cnostní jsou Bohu tak milými, jako nám jest libá vůně. Ne.
porušené, libou vůni vydávající mrtvoly mnohých světců, nejsou bez významu!

3. Křesťan má přijati svátost biřmování,
když vstupuje do věku jinošského nebo
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panenského, poněvadž v této době pokušení přibývá,
takže jest posilnění vůle třeba.

Není příhodno, přijímati biřmování před dosažením užívání rozumu,
tedy před 7. rokem věku. (Ř. k.) Nejpříhodnějšímjest, přijímati je po
dokonaném [|2. roce, a nemá se bez příčinyodkládati až po 14. roce.
(Nařízení mnohých sněmů provinciálních.) Než čas tento nelze tak snadno
vždy dodržeti, jelikož při nynější velikosti dioecesí biskupové na mnohá místa
přicházejí teprve po mnohých letech, a poněvadž vzdálenost od sídla biskupského
jest veliká. ——Kdo biřmování lehkomyslně zanedbá, podobá se po
cestnému, jenž se má ubírati nebezpečnými cestami a přeceodmítá nabízené
mu zbraně; takový člověk může jednou těžce pykati svého nerozumu! (Meh.j
Třeba není biřmování ke spasení nevyhnutelně třeba, přece Bůh bude přísně
trestati pohrdání touto svátostí. Sv. Otcové vypravují o jistém Novatovi,
jenž biřmování zanedbal, že později se stal velikým bludařem a bídně skonal;
celé toto neštěstí připisují tomu, že zanedbal sv. biřmování. V prvních dobách
církve ukládalo se rodičům, kteří zanedbali dáti své děti biřmovati, 3leté
pokání, které se ukládávalo jen za těžké hříchy. Stačí, víme-li, že Kristus
chce, aby všichni byli naplněni Duchem sv. (Jan 7. 37.)

4. Křesťan má před sv. biřmováním jíti
ke sv. zpovědi a dlemožnosti1ke sv. přijímání;
neboť biřmování smíme přijati jen ve stavu milosti posvěcující.

Kdo by přijal biřmování ve stavu těžkého hříchu, podobal by se člověku
jenž nalévá do nečisté nádoby drahocennou tekutinu. Kdo by nepochyboval,
je- ve stavu milosti, směl by přijati biřmování i bez předcházející zpovědi.
Proto také v prvních stoletích se nikdo nepozastavovalnad tím, že ne
mluvňata hned po křtu byla biřmována, což se až podnes zachovalo
u Řeků a ve Španělích. Ve mnohých dioecesích smějí jíti ke sv. biřmování
děti již před prvním sv. přijímáním, jsou-li ve víře dobře vycvičeny
a zpovídaly-|1 se již aspoň jednou a jsou-li starší než 8 let, aby totiž pak
snad vůbec nebyly připraveny o milosti sv. biřmování, když jich budou nejvíce
potřebovati. Odpovídá to docela i bývalému obyčeji církevnímu, přijímati totiž
po křtu hned 1 biřmování a sv. přijímání. Proto sv. Karel Borr. nařídil, aby děti
jeho dioecese byly biřmovány již před svým prvním sv. přijímáním. (Tento obyčej
schválil také papež Leo XIII. ve svém listě k biskupu marseillskému 22. 7 1897.)

Biřmovanecmá býti také dobře vyučen v pravdách
víry a má se samotou, modlitbou a postem připravo
vati na přijetí Ducha Sv.

Má napodobovali sv. apoštoly, kteří totéž činili po 10 dní před Letnicemi.
(Sk. 1. 14.) Proto mnohé synody nařídily, aby biřmovanci před biřmováním
byli zvlášt ve sv. náboženství vyučování, aspoň po 7 dní 7krát
Otčenáš a Zdrávas se modlili a večer před sv. biřmováním se poslili; rovněž
musí míti každý biřmovanec od svého faráře lístek, jímž se potvrzuje, že
biřmovanec jest na přijetí sv. biřmování dobře připraven. Kdo tohoto lístku
k biřmování nedonese, není biřmován.
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o. Biřmování uděluje biskup obyčejně
kolem Svatého Ducha tak, že vždyza několik
let projde celou svou dioecesi.

V prvních stoletích udělovalo se biřmováníobyčejněo Velikonocích
a Svatém Duchu, poněvadž se udělovalo hned po křtu. Sv. Jeroným
(kol. r. 400.) vypravuje, že za jeho doby biskupové přicházeli na
venkov, aby biřmovali ony, kteří byli pokřtěni od kněží nebo jáhnů. Nyní
bývá biřmování spojeno obyčejně s biskupskou visitací. Biskupové mohou biř
movati i méně slavně, na každém místě a v každou hodinu, na př. ne
mocného. Obyčejný kněz smí biřmovati jen s povolením papeže; tak se
děje v zemích misslionářských, poněvadž tam biskupové nemohou
všeho zaslati, a poněvadž pohané by zase brzy odpadli, kdyby co nejdříve ve
víře nebyli posilněni. „Na stavbě všecku práci vykonávají dělníci, ale stavitel
dílo dokončuje; tak také pouze biskup má právo biřmovati, neboť biř
mování jest dokončením duchovní budovy.“ (Sv. Tom. Ag.) Úcta k této
svátosti se zvyšuje, uděluje-li ji biskup.

Biřmovanec dostává při biřmování jméno některého
světce, tak zv. jméno biřmovací.

Když se křest a biřmování udílelo ještě hned za sebou, nechalo se při
biřmování jméno křestní. Když pak později u pokřtěných pohanů zavládl
zlořád, že své pohanské jméno i po křtu si ponechávali, byli při biřmování
donuceni, přijati jméno některého světce. Jako voják musí stálé patřiti na
vojevůdce, tak má biřmovanec, jakožto bojovník Kristův, patřiti na světce,
jehož jméno na biřmováníobdržel; má mu býti vzorem a přímluvcem
v nebi. Mimo nebeského vůdce, má biřmovaný křesťan ještě vůdce pozemského.

Při biřmování má biřmovanec km otra.
Chce-li se někdo učiti šŠermovati, potřebuje někoho, kdo by jej

svými vědomostmi a radou podporoval; právě tak jest při biřmování. (Ř. k.)
Kmotrmá totiž biřmovanciv nebezpečenství duchovního života
býti nápomocným;biřmovanec pak má věděti,že v pozdějšímživotěnesmí
sám sobě příliš důvěřovati, nýbrž dbáti mínění jiného člověka. Kmotr se má
přičinitiseč jest, aby biřmovanec kráčel cestou cností. Kmotr vchází s biř
movancem a jeho rodiči v duchovní příbuzenství; toto příbuzenstvíjest
manželskou překážkou. Kmotr přibiřmovánímá býti sám již biřmován,
věkem dospělejší, cnostný křesťan, téhož pohlaví s biřmovancem a pokud lze
rozdílný od kmotra křestního; v prvních dobách církve, kdy se biřmování
udělovalo hned po křtu, byl kmotr křestní 1 kmotrem při biřmování.

Při biřmování máme se vystříhati upřílišené nádhery
V oděvu a strojivosti.

Duch sv. nesestupuje do pyšné duše; neboť Bůh se pyšným protiví.
(1. Petr. 5. 5.) Mnozí pro samé starosti o šatý a parádu zapomínají na
hlavní věc.. Při biřmování chováme se takto: Nežádá se za našich
dnů, abychom šli k biřmování lačni, neboť by to nebylo ani možno, jelikož
biřmování trvá obyčejně dlouho. (Oděvmá býti jednoduchý, čelo nepo
kryto, poněvadž se na něm uděluje mazání. Každý má míti modlicí knížky
a biřmovací lístek, jejž má odevzdati biskupovi. Dospělí klečí, děti
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stojí při biřmování. (Klečení jest zde známkou pokory.) Za biřmovancem
stojí jeho kmotr, jenž položísvou pravici na pravé rámě biřmovancovo.© Biřmovancistojíbuďodstupňůoltářníchažkudveřímkostelním,
a Sice na straně epištolní ženy, na straně evangelní muži; nebo přistupují
biřmovanci po jednom před hlavní oltář, kde biskup sedí na trůně. Biřmo
vanci musejí býti v .kostele již tehdy, když biskup vzkládá ruce nade
všecky biřmovance; proto se ve mnohých kostelích ihned zavrou dvéře,
aby nikdo nebyl biřmován, kdo nebyl při tomto všeobecném vzkládání rukou.
Nikdo nemá odejíti, dokud neobdržel od biskupa slavného požehnání.
Než přece toto požehnání nezáleží k podstatě svátosti biřmování. V jistém
francouzském kostele odešli biřmovanci před požehnáním biskupovým, poněvadž
v kostele nastal velký křik. Byl podán do Říma dotaz, jsou li platně biřmování.
Odpověď zněla: Ano. (K. J. 22. 6. 1892.) Po biřmování nemáme Ducha sv.
pitím a pošetilými zábavami vypuzovati ze sebe Ducha sv. „Nezarmucujtež
Ducha sv.“ (Efes. 4. 30.) Za našich dnů jest víra mnohých křesťanů proto
tak slabou, poněvadž si dnes lidé velmi málo váží svátosti biřmování.

III. O nejsvětější svátosti oltářní.
1. O ustanovení a podstatě svátosti oltářní.

Jako při obětech Starého zákona lid požíval část obětních darů, tak
také Kristus se postaral, aby lid požíval i z jeho oběti.

Kristus slibil po zázračném rozmnožení chlebů Židům
v synagoze v Kafarna um, že jim dá tělo své jísti a krev
svou píti. (Jan 6. 26.)

Po zázračném romnožení chlebů hledali lidé Krista a nalezli jej v syna
goze v Kafarnaum. Chtěli od něho zase chleba. Ale on jim slíbil chléb,
který působí nesmrtelně. Na jejich žádost jim pravil: „Chléb pak,
kterýž já dám, tělo mé jest.“ Když nechtěli jeho slovům věřiti, pravil:
„Nebudete-li jísti těla Syna člověka a píti jeho krev, nebudete míti v sobě
života. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný; a jej vzkřísím
v den nejposlednější.“ Dále: Tělo mé právě jest pokrm a krev má
právě jest nápoj.“ Nad tím Židé reptali a odešli.

Tento slib svůj vyplnil Kristus při poslední večeři;
proměnil chléb ve své tělo a víno ve svou krev a dal obojího
požívati svým apoštolům. (Mat.26. 26.)

Než apoštolovéneviděli způsoby těla, jelikožzpůsoba (t. j. barva,
chuť, váha, vůně, podoba) chleba zůstala. Rovněž neviděli způsoby
krve, neboť zůstala podoba vína. Jen podstata se proměnila. Také to, co
jest ve skořápce ptačího vejce, proměňuje se v živého ptáka, kdežto skořápka
zůstává beze změny. (Sv. Tom. Ag.)

1. Tělo a krev Kristova pod způsobami
chleba a vína nazývá se nejsv. svátostí oltářní.

5*
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I zde jsou částky, které náležejí ke každé svátosti. Viditelným znamením
jestzpůsoba chleba a vína; slyšitelnýmznamenímjsou slova Kristova;
neviditelnou milostí jest přijímání těla a krve Kristovy; ustanovení se stalo
při poslední večeři. Viditelnéznamení nám znázorňuje neviditelnou
milost; chléb, jenž se připravujez roze mletých zrn pšeničnýcha vody,a jenž
se peče na ohnj, představuje tělo Kristovo, které tolik trpělo; nekvašený
chléb znázorňuje čistotu těla Kristova; okrouhlá podoba znázorňuje, že pod
způsobami chleba jest Bůh, jenž (jako kruh) nemá začátku, ani konce. (Žid.
7. 3.) Víno z hroznů vytlačené představuje krev Kristovu, která vytekla
z jeho těla. Voda vínu přimísená znázorňuje, že v Kristu jest člověčenství
s božstvím nerozlučně spojeno. Chléb a víno, jež spolu jsou hlavními potra
vinami, znázorňuje, že tělo a krev Kristova jest hlavním pokrmem duše.

Říkáme svátost „„oltářní““,poněvadž se na oltáři koná
a na něm ve svatostánku uchovává.

Vysvětlení názvů: Říkáme: „nejsvětější svátost“, poněvadž
netoliko, jako ostatní svátosti, milost uděluje, nýbrž samého původce milosti
v sobě obsahuje; „svátost lásky“, poněvadž jest největším důkazem lásky
Kristovy k lidem; „svátost“, poněvadž jest nejvznešenější ze všech svátostí;
„chléb nebeský“, poněvadž obsahuje jakožto pokrm Vykupiteles nebe
přišlého; „chléb andělský“, poněvadž nás činí podobnými andělům;
„pokrm na cestu do věčnosti“, poněvadž jest posilou umírajícím; hostie,
eucharistie, Tělo Páně.

Místo, kde se sv. oltářní v kostele uchovává, nazývá
se svatostánek (tabernacul.)

Svatostánek (tabernaculum 7- stan) jest malý domeček uprostřed hlavního
oltáře; jest buď okrouhlý nebo hranatý, ze dřeva, mramoru nebo vzácného
kovu, jest uvnitř krásně pozlacen nebo vyzdoben bílým hedvábím, dobře
uzavřen a zevně ozdoben odznaky sv. oltářní (klasy, hrozny, kalich, be
beránek). Za dřívějších dob bývala místo nynějšího svatostánku na oltáři,
poblíže hlavního oltáře schránka pro velebnou svátost (sacramentář), vysoká
to věžka. Říkáme svatostánek, poněvadž svatý stánek isračlský se svým
tajemným mrakem byl předobrazem této schránky, v níž mezi námi přebývá
Bůh. (Zjev. 21. 3.) Ve svatostánku se nachází ciborium se sv. hostiemi,
které jest zahaleno bílým pláštíkem. Pláštík znázorňuje, že jest tu Kristus
našim zrakům ukrytý pod způsobou chleba. Často bývá ve svatostánku
monstrance, schránka to paprskovitá, v jejímž střecu jest viděti velkou
nostii. Monstrance (monstrare ——ukazovali) užívá se jen o velkých slavnostech.
Aby se vědělo, kde v kostele jest uschována velebná svátost, hoří (mimo
Velký pátek) neustále před svatostánkem věčné světlo; to nám znázor
ňuje, že na oltáři jest přítomný ten, jenž jest „světlo světa“ a věčný.
Světlo vůbec znázorňuje přítomnost boží. NeboťBůh bydlí v nepřístupném
světle (Tim. 6. 16.) a zjevoval se často v podobě světla, jako na př. v ho
řícím keři, na hoře Sinai, na hoře Tábor a o Letnicích. | při narození
Kristově se ukázalo světlo nad Betlemem. Věčné světlo odpovídá 7 ramen
nému svícnu ve chrámě jerusalémském, na němž také musily lampy
stále hořeti. Svatostánek jest jako jesličky, v nichž ležel Ježíšek ; světlo věčné
jest jako hvězda, která vedla 3 krále k jesličkám. — Kristus je tedy stále
mezi námi lidmi. Právem tedy praví: „Já jsem s vámi po všechny dny



až do skonání světa.“ (Mat. 28. 20.) Mezi námi a svatými jest pouze jeden
stupeň ; mezi obojím! je Kristus přítomen ; pouze jest ten rozdíl, že nebešťané se
radují z patření na něho, kdežto nám jest zahalen způsobami chleba a vína.
Manna v arše uchovávaná byla předobrazem Krista ve svatostánku přítomného.
(2. Mojž. 16. 33.) Kdysi navštívil jistý pán na svých cestách znamenitý kostel
protestantský. Když vcházel smekl klobouk; pravil mu sluha kostelní: „Pane,
jen nechte na hlavě; zde není nikdo.“ Tak nelze říci v kostele katolickém;
neboť zde jest ustavičně někdo, totiž Bůh v nejsv. svátosti.

2. Kristus nazývá nejsv. svátost oltářní
»tajemStvÍí Víry, poněvadžjí svýmslabýmrozumem
nemůžeme pochopiti, nýbrž pouze v ní musíme věřiti.

Kristus se skryl pod způsobou chleba a vína, aby vyzkusil naši víru
(věříme-li totiž více jeho slovům nežli svým očím). Kdybychom viděli způsobu
těla a krve Kristovy a pak bychom teprve věřili, neměli bychom žádné zásluhy.
Proto řekl jednou král francouzský sv. Ludvík IX.: „Kdyby Kristus učinil při
proměňování zázrak, abychom mohli očima viděti jeho tělo a krev, já bych
zavřel oči, abych nepozbyl zásluhu víry.“ Také Kristus nás nechtělohro
miti svou velebností. Neboť kdybychom spatřili tak oslaveného těla
Kristova, stalo by se nám tak, jako nemocnému oku, na něž padnou slunečnípaprsky.Těmtopaprskůmmusíspíšezabraňovatizáclonou.© Aniapo
štolové nemohli snésti záře oslaveného těla Kristova na hoře Tábor, neboť
padli na svou tvář na zem. A Mojžíš zastřel svou tvář, když se mu ukázal
Bůh v hořícím keři. — Toto přirovnání slouží k lepšímu porozumění
tomuto tajemství; Již lidské tělo proměňuje chléb a víno v tělo a krev;
réva proměňuje déšť ve víno; včely šťávu z květin v med; tím více tedy
může Kristus mocí svého těla proměniti chléb v podstatu svého těla a víno
v podstatu své krve. (Sv. Alb. Vel.) Bůh by snad nemohl toho, co může
tělo? „Ten, jenž mohl z ničeho udělati něco, může také změniti něco, co
již zde jest.“ (Sv. Ambr ) Ten, jenž ze země tvoří chléb, může.také z chleba
učiniti své tělo. (Sv. Gaud.) Jest ještě třeba zmíniti se, že Bůh během století
učinil mnoho velikých zázraků, aby potvrdil, že jest přítomen ve svátosti
oltářní. Tak na př. zůstaly sv. hostie v ohni neporušeny, hostie ukradené vy
dávaly záři z místa, kde se nalézaly, tekla krev ze sv. hostií, hostie se vzná
šely ve vzduchu, Kristus v hostii vzal na sebe postavu dítěte, člověka nebo
beránka; mnozí svatí udržovali se na živu pouze sv. přijímáním, jako na př.
sv. Kateřina S., sv. Rosa z Limy, sv. Lidvina, bl. Anděla z Foligno,
Mikuláš ze Flůe, Kateřina Emm.

Křesťané povždy věří, že pod způsobou chleba
a vína jest přítomno tělo a krev Kristova.

Sv. Augustin praví: „Kristus držel v rukou sebe sama, když po
dával učedníkům své tělo.“ Sv. Ambrož „Jakmile byla vyslovena nad chlebem
tajemná slova, stalo se ze chleba tělo Kristovo.“ Sv. Cyrill Jer.: „Kristus
proměnil kdysi vodu ve víno; proto může i víno proměniti ve svou krev;“
a: „Ujišťuje-li Kristus, že jest to jeho tělo, kdo by se mohl odvážiti, o tom
pochybovati?“ Proto pohané také podezřívali křesťany,že prý zabíjejí
dítky, jejichž tělo prý posypávají moukou a jedí je. Ne bez příčiny vyobrazo
vali si první křesťané, jak posud jest v katakombách viděti, obraz ryby, jímž
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označovaliSpasitele;chtělitímnaznačiti,žeSpasitelpod| způsobou
chleba jest naším pokrmem.

3: Jak pod způsobou chleba, tak pod způ
sobou vína jest přítomen celý Kristus
jakožto Bůh a člověk.

Kde jest tělo a krev Kristova, tam musí býti celý Kristus ; neboť Kristus
nyní již nemůže umříti, a proto nemůže býti ani tělo od krve, ani tělo
a krev od duše býti odděleno. Rovněž ze slov Kristových: „Totoť jest tělo, které
za vás vydáno bude“ (Luk. 22. 19) a: „Totoťjest krev má, která bude za
mnohé vylita“, plyne, že pod způsobou chleba a vína přítomno jest živé dosud
tělo Kristovo a živá dosud krev Kristova. Jako v malé panence oční na
chází se obraz celé krajiny, tak také v maléhostii jest přítomen celý Kristus.

4. Rozdělí-li se způsoby v části, jest
Kristus přítomen pod každou 1 nejmenší
částkou proměněného chleba a vína.

Když tedy kněz hostii rozlomí, jest Kristus přítomen pod každou
částičkourozlomenéhostie. Rozlomíme-li magnetickou tyč na několik
kusů, jest každý kus celým magnetem se svým severním a jižním polem.
Rovněž vidíme se v každém kousku rozbitého zrcadla. — Vzdor tomu
není několik těl Kristových, nýbrž jen jedno tělo; toto pak naplňuje božství,
které jest všude přítomno. (Sv. Alb. Vel.) — Tělo Kristovo proměněním
ani se nezvětšuje, ani požívánímse nezmenšuje. „Jakosvětlo
svíce se neseslabuje, byť bychom o ni tisíc jiných svící rozžehli, tak ani
tělo Kristovo se nezmenšuje, byť ho požívalo tisíce, ba milliony lidí.“ (Sv.
Tom. Ag.) Proto pravil sv. ap. Ondřej prokonsulovi v Achaji: „Já obětuji
denně všemohoucímu a pravému Bohu na oltáři neporušeného Beránka božího.
Když veškeren věřící lid jeho těla požil, přece zůstává Beránek onen,
jenž obětován byl, zcela neporušeným a živým.“

o. Kristus jest ve svátosti oltářní pří
tomen tak dlouho, dokud způsoby chleba
a vína trvají.

Kristus tedy není přítomen snad jen při mši sv. od pozdvihování
do přijímání, nýbrž i potom, když se hostie ve svatostánku ukládá. Kristus
také není přítomným, jak mínil Luther, pouze ve a při přijímání svátosti
oltářní, nýbrž i před a mimo přijímání. (Sn. Trid. 13. 4.) Sice jinak
by Kristus nebyl mohl říci: „Vezměte a jezte, neboť toto jest tělo mé.“
(Jest to tedy tělo Kristovo již před požíváním!) A v těle lidském zůstává
Kristus tak dlouho přítomen, pokud způsoba chleba trvá. Teprve když hostie
v našem žaludku jest ztrávená, není již Kristus v ní přítomen. Proto svatí
Otcové nazývají křesťany „nositeli Krista“, poněvadž po sv. přijímání
nosí v sobě Krista. Poněvadž Kristus jest ve svátosti oltářní přítomen,
proto poklekáváme. před svatostánkem.
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6. Ku nejsv. svátosti oltářní máme tyto
povinnosti: Máme ji častěji navšťtěvovati,
jí se klaněti a jí požívali.

Nejsv. svátost oltářní máme navštěvovati zvláštěv tísni.
Máme vůbec častěji navštěvovati svátost oltářní. Pastýřové asv.tři

králové, kteří navštívili Ježíška v jesličkách, předcházejí nám dobrým příkladem.
Všichni světcové modlívali se horlivě před nejsv. svátostí. Sv. Alois klekával
před ní celé hodiny. Kardinál Bellarmin chodíval jako student vždy do
kostela jda mimo a modlíval se několik Otčenášů před velebnou svátostí. Na
otážku, proč to činí, odpověděl: „Bylo by neslušným jíti mimo dům přítelův
a nepozdraviti ho.“ Vyznamenával se již záhy velikou moudrostí. Horliví
duchovní správcové nezamykají nikdy chrámu před věřícími; nechávají jej
ve dne vždy otevřený a sami navštěvováním velebné svátosti dávají věřícím
příklad. ——Všem, kdož se nacházejí v tísni, volá Spasitel ze svatostánku:
„Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a obtíženi jste, a já vás občerstvím.“
(Mat. 11. 23.) Kristus ve svátosti oltářní poskytuje nám více útěchy, než-li
celý svět svými slavnostmi a zábavami jen poskytnouti může. (Sv. Teres.)
Poblízku velebné svátosti zarmoucení se rozveselují, pošetilci moudří, „slabíse
posilují a chudí bohatnou. (Sv. Alf.) Ovečky, které jsou blízko svého pa
stýře, obdrží mnohdy sousto z jeho vlastní potravy. (Sv. Teres ) Cítí-li orel
z daleka kořist, ihned ji vyhledává. Tak i my máme spěchati k velebné
svátosti, této potravě naší duše. Svatí spěchávali jako žízniví jeleni k tomuto
rajskému pramenu. (Sv. Jeron.) Jako vzdělaný člověk splácí návštěvu
tomu, kdo jej navštívil, tak ani naší návštěvy nenechá Kristus bez odměny.
Nerozumě jednají, kteří v tísni raději se utíkají k lidem a jim svou bídu ža
lují; ale ke Kristu jenž jim tak rád pomoci chce a pomoci může, nespěchají do
chrámu. Víme o israelských, že zvítězili po každé, kdykoli vzali s sebou do boje
archu, Tak ity se utec k arše Nového zákona, chceš-li v tísni dojíti rychlé pomoci.

Ku klanění se nejsv. svátosti oltářní vybízí nás církev:
věčným světlem před svatostánkem, zvoněním u oltáře
při mši sv. a když se jde k nemocnému, průvodem Božího
Těla a vystavováním velebné svátosti.

Klanění jeví se tím, že před velebnou svátostí kKlekáme. Pokleknouti
máme zvláště, když do kostela vstoupíme nebo dříve než z kostela ode
jdeme; rovněž při pozdvihování, při požehnání velebnousvátostí
a když kněz nese velebnou svátost k nemocnému. Přistupujeme-li ke svému
panovníku nebo potkáme-lijej náhodou, jsme povinni, vzdáti mu svou úctu ;
ba již 1 své představené musíme pozdravovati na potkání. Tak tedy máme
se chovati i k Bohu, přítomnému pod způsobami chleba. Krásný příklad nám
dává Rudolí Habsburský. Byl na honě a potkal kněze, jdoucího k ne
mocnému ; ihned poklekl, nabídl pak knězi svého koně a daroval jej ke sv.
službě. (Spirago, Příkl., str. 180.) — Aby naši víru ve přítomnost Kristovu
ve velebné svátosti posilnil, zavedl pap. Urban [V. r. 1264. průvod Božího
Těla. Podnět k tomu dalo vidění, které měla řeholnice bl. Juliana v Lůttichu.
(Meh. V. 119.) Od této doby se častěji vystavovala nejsv. svátost oltářní
k uctění od lidu. Dala se veliká hostie do tak zv. monstrance a postavila se
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na oltář. To se koná na př. při 4Ohodinné pobožnosti, která se konává
na mnohých místech zvláště před Popeleční středou. Rovněž jsou bratrstva
ku klanění se velebné svátosti; každý člen těchto spolků ztráví měsíčně aspoň
hodinu na modlitbách před velebnou svátostí. (Tak zv. věčné klanění se.)
Členové si rozdělí hodinky klanění tak, že se dnem i nocí klaní někdo
z nichvelebnésvátosti.»Pochválena a velebena budiž bezustání,
nejsv. svátost oltářní.“ — Kristus proto ustanovil tuto svátost bez
prostředněpřed svou smrtí, abychom si jí tím více vážili; neboť co
nám dal přítel na rozloučenou, toho si více vážíme. (Sv. Bern.) Jest-li již Židé,
nesměli se ani podívati, aní dotknouti archy úmluvy, tohoto předobrazu ve
lebné svátosti, jakou úctu máme míti teprve my před velebnou svátostí ! (Hunolt.)

Ku požívání vel. svátosti oltářní pobízí nás Kristus
slovy: „Nebudete-li jísti těla Syna člověka a pítí jeho krve,
nebudete míti v sobě života.“ (Jan 6. 54.)

Požívání svátosti oltářní nazývá se přijímání, t. j. spojení s Kristem.
Při sv. přijímání přijímáme Spasitele jako Zachaeus do svého příbytku. Před
obrazy sv. přijímání byly: strom života v ráji, jehož ovocezachovávalo
těloprvníchrodičůnesmrtelným; manna; beránek velikonoční; chléb,
jenž dodal Eliášovi síly, že kráčel 40 dní až k hoře Horeb; zázračné roz
množení chlebů a proměnění vody ve víno na svatběv Káně.
Sv. přijímání samo zase jest předobrazem onoho pokrmu, kterým nás
Bůh Otec bude v nebi krmiti.

T. Věřící požívají vel. svátost oltářní jen pod způsobou
chleba; kněz však při mši sv. požívá jí pod obojí
způsobou.

Kněz totiž koná obět, kterou se znázorňuje a opakuje smrt Kristova
na kříži. Kristus pak na Kalvarii prolil téměř všecku svou krev, takže byia
od těla Kristovaoddělena. Toto oddělení krve od těla Kristova musí
býti znázorněno při mši sv. oddělením způsoby chleba od způsoby vína Věřící
však nekonají oběti, nýbrž jen požívají vel. svátost oltářní. — Piti krev
Kristovu z kalicha jest věřícím zbytečno. Neboť kdo požívá svátost oltářní
pod způsobou chleba, přijímá právě tolik jako kněz při mši sv. VždyťKristus
jest pod každou způsobou přítomen celý. [ Kristus již praví: „Kdo jí chléb
tento, živ bude na věky.“ (Jan 6. 59.) První křesťané trvali ve společnosti
lámáni chleba (Sk. 2. 43.): o pití z kalicha neděje se žádné zmínky.
Píti z kalicha není věřícím ani radno. Neboť snadno by se mohla krev
Kristova rozlíti; mnozí by se štítili píli po jiném z kalicha. Mohly by
se přenésti i nemoci, zvláště nemoci jazykové a hrdelní. Rovněž víno dlouho
nevydrží a nelze ho všude snadno obdržeti. Mnozí lidé ani vína nesnesou.
Papež Leo (+ 462.) a Galasius (1 496.) sice nařídili píti z kalicha, ale jen
proto, aby tím potřeli blud manichejský, který tvrdil, že víno pochází od
ďábla a že se ho nesmí požívati. Dále bylo dovoleno husitům (1433.) při
jímati pod obojí, aby takto byli zpět přivedeni do lůna církve. V církví východní
se namáčí hostie nejprve do vína a pak se podává věřícím.

8. Z ustanovení sv. přijímání poznáváme velikou lásku
boží k lidem.
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Největší láska, jaká na světějest, jest láska mateřská k dětem. Proto
Bůh, aby nám učinil pochopitelným, jak velice nás miluje, přirovnává svou
lásku k nám k lásce mateřské. Než kdy kdo slyšel, aby některá matka dala
své vlastní tělo svým dětem za pokrm, by je zachránila na živu? A který
pastýř kdy miloval své stádo tak, aby je živil svým vlastním tělem a krví?
(Sv. Chrys.) Poněvadž nás Kristus živí svou vlastní krví, přirovnává se
často k pelikánu. Poněvadž tento vodní pták (který žije na Jordanu, Nilu
a při ústí Dunaje) se živí rybami a mívá mnohdy krví usmrcených ryb zbar
vená krvavě prsa, zvláště při krmení mláďat, proto se mysiilo ve starověku,
že si pelikánrozklobáváprsa, by svá mláďata krmil svou vlastní krví.
Staří tedy mínili, že pelikán podobá se Kristu, jehož krví jsme my ob
drželi život a jenž nás živí svou krví v nejsv. svátosti oltářní. Proto podnes
na mnohém hlavním oltáři vidíme vyobrazeného pelikána s mláďaty. Svatá
Kateřina S. vidívala mnohdy v rukou kněze místo sv. hostie jasně pla
noucí srdce. Tím jí chtěl dáti Bůh na srozuměnou, jak veliká jest láska
boží k lidem v nejsv. svátosti oltářní.

9. Proti učení o nejsv. svátosti oltářní brojili bludaři
více nežli proti kterémukoliv jinému učení křesťanskému.

Chce-li vrah rychle usmrtiti, míří na srdce. Srdcem křesťanství pak
jest svátost oltářní, neboť zkrze ni jest Bůh mezi námi. Proto všichni, kteří
chtěli zničiti pravou víru, na jiném místě popírali přítomnost Kristovu v nejsv.
svátosti oltářní a slova Kristova: „Totoť jest tělo mé“, „Tatoť jest krev má“
rozličně vykládali. Všecky tyto porazil jistý malíř důmyslným obrazem. Vy
maloval totiž Krista při poslední večeři a vedle Krista také Luthera'a Zwiu
gliho. Pod obraz napsal tato slova: „Kristus praví: Totoť jest tělo mé;
Luther praví: Toto bude tělo mé; Ziwngli praví: Toto znamená tělo mé.
Nuže kdo z těchto tří má pravdu?“ Těchto několik slov malířových
vyvažuje mnoho důkazů. (Spirago, Příkl., str. 179.) Svobodomyslníci opova
žují se docela vytýkati katolíkům modlářství a pohanství, poněvadž, dle
jejich mínění, klaní se pouhému chlebu. Jak patrno, opičí se lidé všech slo
letí po Židech, kteří reptali v synagoze v Kafarnaum, kdyžjim Kristus
mluvil o tomto tajemství, a pravili: „Kterak nám může tento dáti tělo své
požívati?“ (Jan 6. 53.) Kdyby se slovům Kristovým a nejsv. svátosti nebylo
mělo rozuměti doslova, byl by býval Kristus reptajícím Židům jistě řekl
„Lidé, slova ta nesmíte bráti doslovně; jsou jen obrazně řečena.“ Než toho
Kristus neučinil, nýbrž vyslovil toto tajemství ještě mnohem ostřeji. Jako za
dob Kristových k vůli svátosti oltářní mnozí opustili pravou víru (neboť „od
té doby opustili jej mnozí učedníci a již s nim nechodili“ Jan 6. 67.), tak
se děje po všecka století. Kdo říká: „Kterak může býti pod způsobou chleba
skryt Kristus?“, ať pováží, že by pak také musil říci: „Kterak může býti
v lidskémtěle skrytý Bůh!“ Lidé nejvíce tupí, čemu nerozumějí.

2. O potřebě sv. přijímání.

1. Svátost oltářníjest pokrmem naší
duše. Proto jest sv. přijímáníprostředkem, bychom
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došli nyní duchovní dokonalosti čili svatosti a jednou
života věčného.

Nejsv. svátost oltářní jest pokrmem naší duše. Neboťživot naší duše
závisí na požívání svátosti oltářní. Kristus totiž praví: „Kdo požívá mne, živ
bude zkrze mne“ (Jan 6. 58.), a: „Nebudete-li jísti tělo Syna člověka
a píti jeho krve, nebudete míti v sobě života.“ (Jan 6. 54.) — Svaté
přijímáníjest tedy nezbytným prostředkem k svatosti a k životu věčnému.
Bez dobré výživy nemůžeme dojíti trvalého zdraví; zrovna tak bez sv. při
jímání nemůžeme se státi svatými (duchovně zdravými a silnými). (Segur.)
Jsou dvojí lidé, kteří potřebují přijímání; dokonalí, by se v dokonalosti udrželi,
a nedokonalí, aby k dokonalosti přišli; silni, aby neseslábli, a slabí, aby se
sílili. Přijímejte tedy často! (Sv. Fr. S.) Bylo to každodenní sv. přijímání,
které tolik přispěloke svatosti prvních křesťanů; proto máme z prvních
dob křesťanských tolik mučedníků. Rovněž všichni světci zpravidla často při
jímali. -—Než častépřijímánísamo v sobě není ještě známkou svatosti
nebo odměny za svatost. Ani pozemský pokrm není nikterak známkou
tělesné síly, nýbrž jen prostředkem k dosažení jí.

Kdo tedy zřídka přijímá, bude činiti malý pokrok
v dokonalosti.

Předsvědčení, že i po vykonaném pokání jsme nehodnými, nesmí nás
odstrašiti od sv. přijímání. Čírkev klade slova pohanského setníka Kornelia
i světcům do úst. (Sv. Fr. Sal.) Jen Kristus by byl hodným přijimati, neboť
jen Bůh může Boha hodně přijímati. (Sv. Alf.) Ostatně Kristus neustanovil
svátost oltářní pro anděly, nýbrž pro lidi. Kdo svou bídu lépe poznává a chce
jí odpomoci, touží po častějším přijímání. — Ani naše každodenní poklesky
nesmějí nás odstrašiti od sv. přijímání; spíše nás mají k němu pobádati,
bychom se jich zprostili. Vždyť přijímání nás očisťuje ode hříchů všedních
a seslabuje v nás zlé náklonnosti. Nepřijímáme Krista, bychom posvětili jej,
nýbrž bychom byli my od něho posvěceni. (Sv. Bon.) "Také nás nesmí od
strašiti od přijímání to, že necítíme při něm sladkých citů. Pošetilým by
byl, kdo by nechtěl chleba jíst a raději by hladem umíral, poněvadž nedostal
na chléb medu. (Sv. Ign. L.); nebo kdo by teprve tehdy přistoupil k ohni,
až by mu bylo teplo. (Gerson.) Světcové učí, že lépe jest přijímati s menší
zbožností, nežli vůbec nepřijímati. „Kdo haní časté přijímání, zastává úřad
ďábla.“ (Segur.) Apoštolská stolice doporučilačasto časté, ba denní
přijímání. (C. R. 11. 12. 1885. Pom. 19. 12. 1886.) Všichni světcové
se vynasnažovali, by sv. přijímání co nejvíce podporovali. (Přečti si spisek
„Die heil. Communion in ihrem ofteren wůrdigen Empfang“ od Segura,
Mohuč, Kichheim 20 fen., kterýžto spisek jest schválen apošt. Stolicí!)

Kdo však sv. přijímánídlouho lehkomyslně zane
dbává, zemře duševně.

Ani tělo nemůže žíti bez pokrmu. — Jako však bylo mnoho světců,
kteří žili 1 bez pokrmu pozemského, tak také byli mnozí svatí, kteří žili
dlouhá léta bez sv přijímání; jako na př. Maria egyptská, která žila 47 let
na poušti; rovněž mnozí poustevníci, jako sv. Pavel, a sv. Antonín. Duch sv.,
který je na poušť pudil, nahradil jim vše, čeho se jim nedostalo svátostmi.
(Bened. XIV.) Většina z nich však před smrtí přijala sv. přijímání — Jest
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však každý, kdo nemůže přijímati, povinen, aspoň duchovně přijímati,
t. j. musí míti touhu po přijetí Těla Páně a musí je skutečně přijati, jakmile
se mu naskytne příležitost. (Sv. Tom. Ag.)

2. Jsme pod těžkým hříchem povinni,
aspoň jednou za rok, a to v Čas veliko
noční, vel. svátost oltářní přijímati; mimo to
pak také v těžké nemoci, Dálepaksi církevpřeje,
aby věřící,pokud možno, každou neděli a svátek přijímali.

První křesťané chodili denně ke sv. přijímání, třeba nebyli sami
světci. Později dle nařízení papeže Fabiána (+ 250) musili choditi ke sv. při
jímání aspoň o 3 výročních slavnostech. Ve středověku křesťanézvlažnili
a po celá léta nechodili ke sv. přijímání. Proto nařídila církev na sněmu
Lateránském (1215), že každý katol. křesťan,jakmile k užívání rozumu
dospěl,aspoň jednou za rok, a to v čas velikonoční májíti kesv.
přijímání; kdo by tohoto přikázání neplnil, tomu má býti po smrti odepřen
křesťanský pohřeb. — Dítky mohou jíti ke sv. přijímání, jakmile dovedou
rozeznávati tento nebeský pokrm od pokrmu pozemského, a jakmile lze
právem očekávati, že s náležitou pobožností svátost oltářní přijmou. (Ř.k.)
Nikdy se nemá se sv. přijímáním odkládati až za 14. rok věku. Zpravidla
jsou při nynějším vzdělání školním hoši schopni po 10. roce, děvčata v 10.
roce přistoupiti ke stolu Páně. Jest velmi nebezpečno, příliš dlouho odkládati
se sv. přijímáním. Přijímati v nevinnosti jest velmi důležito. Ve středověku
chodily děti ke sv. přijímání hned po 7. roce věku, v době až po L2. století
přijímali docela i kojenci. — Jsme povinni, v těžké nemoci jíti ke sv. při
jímání. Těžce nemocný může říci jako oni učedníci z Emaus: „Pane, zůstaň
se mnou, neboť se připozdívá“ (Luk. 24.), a po sv. přijímání může říci jako
stařec Simeon: „Nyní propust, Pane, služebníka svého v pokoji, neboť viděly
oči mé spasení Tvé.“ (Luk. 2. 29.) Proto se jmenuje také sv. přijímání
„pokrm na cestu do věčnosti“, t. j. posilou na poslední cestu. Svatá
hostie se však nepodává těm, kdož jí nemohou požiti, nebo kteří by ji vy
vrhli. Kdo však jest pouze bez vědomí, není proto ještě vyloučen od sv. při
jímání. Trvá-li těžkánemoc delší čas, může nemocný v té době 2—3 krát
přijímati; duchovní správce mu musí posloužiti, žádá-li toho nemocný.
(Bened. XIV.) I těžce nemocné dítky, které již došly užívání rozumu
(tedy asi v 7. roce), mohou přijímati, třebas ještě nebyli u sv. zpovědia sv.
přijímání. Kněz je nejprve zcela krátce poučí o základních pravdách víry
a o svátostech, které mají přijati. (Bened. XIV.) Mimo tosi církev přeje,
aby věřící dle možnosti každou neděli a svátek přijímali. Sněm Tridentský
(1563 ) totiž si přeje, aby při každé mši sv. přítomní věřící nejen duchovně,
nýbrž také skutečně přijímali a užitků mše sv. takto tím hojnější měrou
účastnýmise stali. (22. 6.) Jsouť pak věřící povinni, každou neděli a svátek
obcovati mši sv.; měli by tedyaspoňv tyto dny přijímati. Všichni učitelé
církervní (zvláštěsv. Alfons)schvalují časté, ba každodenní sv.
přijímání a vybízejí k němu. Sv. Karel Borr praví: „Tělo krmíme několi
krát za den a duši bychom měli krmiti pouze jednou za rok?“ Duchovní
správcové jsou povinni, vybízeti věřící k častějšímu, ba k dennímu sv. přijímání,
poněvadž jak tělo, tak duše potřebuje. denně pokrmu. (Ř. k.)
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Než zpovědníci nemohou všem věřícím bez rozdílu do
volit častější přijímání; musejí míti zřetel na duševní
stav a život věřících.

Není snad nikoho, komu by mohlo býti odepřeno měsíční sv. přijímání.
(Ben. XIV.; sv. Alf.) — Týdenní sv. přijímání však se dovoluje jenom těm,
kdož se zdržují hříchů těžkých asvým životem nedávají žádného po
horšení. (Kteří totiž nejsou rozkřičeni pro svou klevetivost, hádavost, po
mlouvačné řeči nebo pro jinou příčinu.) Velmi potřebným jest týdenní sv. při
jímání těm, kdož jsou v nebezpečí padnouti do těžkého hříchu; neboť jím
nabývají síly. — Denně přijímatidovolí se jen těm, kdož se úplně zřekli
všech smyslných radostí, vážně se o dokonalost přičiňují, proti každému
všednímu hříchu zmužile bojují a pociťují velikou touhu po sv. přijímání.
Takoví lidé musejí také vésti bezúhonný život, musejí míti dosti času na
přípravu a díkůčinění a míti ducha probudilého. Kdo denně přijímá nemusí
se denně zpovídati; neboť sv. přijímání očisťuje od hříchů všedních. Jen v tom
případě by se musil zpovídati, kdyby těžce hřešil (Sn. Trid. 13. 6.); než
takový člověk zpravidla neupadá již do těžkého hříchu. — Kdo však vede
život světský a vůbec nepomýšlí na potlačování svých chyb (hněvu, kleve
tivosti, marnivosti a p.), tomu by sv. přijímání každodenní velmi škodilo ; neboť
sv. přijímání jest jako oheň, který tam, kde ničeho neočisťuje, všecko spaluje.

Mnohým lidem musí kněz sv. přijímání docela odepříti,
zvláště zednářům, katolíkům, kteří vcházejí v manželství
pouze civilní nebo smíšené bez požehnání církevního; konečně
všem, kteří svým životem dávají veřejné pohoršení.

Zednáři jsou totiž z církve vyobcováni (Pius IX. 12. X. 1869.),
mimo to se tvrdí, že zednáři zneužívají rádi sv. hostie ke zločinům hanebným.—
Katolíci, kteří žijí v manželství čistě občanském nebo uzavřeliman
želství smíšené bez požehnání církevního, musejí nejprvetento
poměr zaměnitive platné manželství!—Veřejné pohoršení dávají: lichváři,
kteří již byli pro lichvu trestáni; lidé, kteří vydávají spisy víře a církvi ne
přátelské, nebo mluví takové řeči; zvláště všichni, kteří pro těžké zločiny
byli soudně trestáni. Jakmile však tito lidé své veřejné pohoršení také
veřejně napravili, smějí býti opět připuštění ke sv. přijímání; rovněž
byl-li u sv. zpovědi, nelze tak snadno odepříti jim sv. přijímání. Samo sebou
se rozumí, že se nepřipustí ke sv. přijímání člověk podnapilý neb
opilý. —- Musí-li kněz někomu odepřiti sv. přijímání, pak ovšem onoho
člověka,pokud lze, nejprve mezí čtyřma očima upozorní, aby ke sv.
přijímání nechodil, by takto svou čest zachránil (Sv. Kar. Borr.); přistoupí-li

přece, kněz jednoduše při podávání jej mine, aby nevzbudil povyku. — S hříš
níky,jejichž těžkéhříchynejsou veřejně známy, nenakládá se tak
přísně; vždyť ani Spasitel neodepřel Jidášovi sv. přijímání. (Sv. Tom. Ag.)

Mimo lo kněz nepodá Těla Páně také oněm, kteří ho
nedovedou rozeznati od obyčejnéhopokrmu, nebo by
je úmyslně nehodně přijali.

Tedy nepřipustí se ke sv. přijímání dítky, které ještě nedosáhly
užívání rozumu. Podávalo-li se jim za dřívějších dob přece Tělo Páně, mělo
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to svou příčinu v tehdejších poměrech časových. (Sn. Trid. 21. 4.) Rovněž dítky
se nejprve vyučují nejdůležitějším pravdám víry a mravů. (Bened. XIV.)
Blbci a pomatenci zpravidla jsou rovněž neschopvými ku sv. přijímání;
výjimka jest jen tehdy, jest-li občas mají zdravý rozum, nebo v nebezpečí smrti.
Rovněž těm se nepodává, kdož se opili a v opilství těžce se poranili;
neboť Spasitel žádá, abychom perel nemetali mezi vepře.

3. O účincích sv. přijímání.
Sv. přijímání přináší našemu duchu 1 tělu veliký užitek. „Božská velebnost

platívá dobře pohostinství, byla-li dobře uvítána.“ (Sv. Alf.)

sv přijímání působí podobně, jako chléb
a Víno. (Sv. Tom. Ag.)

Chléb a víno (pozemský pokrm) 1. spojuje se co nejúžeji s tělem, 2.za
chovává život, podporuje vzrůst, 3. zapuzuje únavu a slabost a dodává tělu
síly, 4. naplňuje tělo rozkoší (lahodí hrdlu) a 5. působí prostředečně i na
ducha. (Zdravý duch ve zdravém těle.) Podobně působí sv. přijímání.

1. Sv. přijímání spojuje nás co nej
úžeji s Kristem. NeboťKristus praví: „Kdo jí métělo
a pije mou krev, ve mně přebývá, a já v něm.“ (Jan 6. 57.)

Sv. přijímání jest jakoby sňatek. Při sňatku povznáší ženich nevěstu
do onoho stavu, v němž se sám nachází; je-li knížetem, stává se nevěsta
kněžnou; je-li králem nebo císařem, stává se královnou nebo císařovnou.
Tak při sv. přijímání povznáší se duše z jéjího nízkého a potupného stavu
za nevěstu Kristovu. Sv. přijímání jest takřka pokračováním ve vtělení Syna
božího. Vtělením svým Kristus se spojil s člověčenstvím vůbec, ve sv. při
jímání spojuje se s každým člověkem zvláště. Jako dva rozpuštěné kousky vosku
spolu splývají, tak se Kristus spojuje s námi ve sv. přijímání. Jest v nás,
a my v Něm. (Sv. Gyr. Jer.) Zkrze sv. přijímání přijímáme na sebe
přirozenost Kristovu. „Kdo častoKristapřijímá,jest téměř přeměněn
v Krista.“ (Sv. Aug.) Kristus zkrze sv. přijímání proměňuje naši přirozenost
ve svou přirozenost, jako nepatrný kousek kvasu připodobňuje si veliké
množství mouky. „Naše tělo stává se jistou měrou jeho tělem a naše
krev jeho krví.“ (Sv. Cypr.) Tím se liší sv. přijímání od pokrmutělesného ;
tělesný pokrm jest slabší než naše přirozenost a proto jest od ní přeměněn ;
sv. přijímání jest silnější než naše přirozenost a proto ji proměňuje. (Sv. Aug.)
Naše přirozenostse přijímáním ušlechťuje, jako pláňka ušlechtilým roubem.
(Sv. Tom. Ag.) — Sv. přijímání také nás sjednocuje vespolek. Zkrze ně
stávají se všichni katoličtí křesťanéjedním tělem. Sv. Pavel praví: „Jedno
tělo mnozí jsme, všichni, kteřížjednoho chleba účastni jsme.“ (1. Kor. 10.17.)
Proto sv. Otcové nazývají sv. přijímání všeobecným sjednocením všech věřících
s Kristem a v Kristu a- mezi sebou. (Communis unio ZZ com munio).
Proto se také nazývá znamením jednoty, poutem lásky, obrazem míru
a svornosti.“ (Sn. Trid. 13. 7.)
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2. Sv. přijímání osvěcuje rozum a po— o1*
siluje vůli.

Každým 'sv. přijímáním nabývame milosti pomáhající, t. j. osvícení
rozumu a posilnění vůle. Jako vycházející slunce zapuzuje temnotu a světlo
přináší, tak působí i sv. přijímání. Proto všude, kde se uděluje sv. přijímání,
hoří světlo. Všimni si, co jest psáno o dvou učednících z Emaus: „Po
znali jej dle lámání chleba.“ (Luk. 24.) Sv. přijímání sílí jako chléb,
který přinesl anděl na poušť Eliášovi od krále pronásledovanému; síla tohoto
chleba jej udržovala 40 dní a nocí, až došel hory Horéb. — I nás na této pouti
životem sílí sv. přijímání, bychom přemohli útoky svůdného světa a šťastně
došli k hoře boží. (3. Král. 19.) Sv. přijímání tedy dodává sil k potla
čování pokušení a konání cnosti. „Přijímání proměňuje ty, kteří napřed byli
bojácni, ve lvy; proto se chvěje pekelný duch, vidí-li rty zbarvené krví
Kristovu.“ (Sv. Chrys.) Poněvadž sv. přijímání duši posiluje, proto se dříve
uchovávala svátost oltářní ve věžkovitém domečku; podnes mívají mon
strance podobu věžky. Tím jakoby se chtělo říci: „Sv. přijímání jest věž síly.“
Kdo tedy má mnoho utrpení a příkoří, má často přijimati, aby se po
silnil. Poněvadž první křesťané byli tak často pronásledováni, proto se po
silovali tak často sv. přijímáním; tím byli posilněni ke smrti mučednické.
(Sv. Cypr.) Nikdy se nevydali v nějaké nebezpečí, aby nebyli dříve přijali
svátost oltářní; neboť věděli, že jsou slabí, neposiluje li je svátost oltářní.
(Sv. Gypr.) Rovněž kdo se nachází v těžkém pokušení, měl by častěji při
jímati: sv. přijímání zdržuje anděla smrti, ještě více, nežli předobraz sv.
přijímání, totiž krev beránka velikonočního potřená na veřejích
domů židovských. „Přijímání poutá moc satanovu.“ (Sv. Ign. Ant.)

3. Sv. přijímání udržuje a rozmnožuje
život duševní.

Sv. přijímání udržuje duši na živu, poněvadž chrání před hříchem
smrtelným. Proto říká kněz podávající lidu sv. hosli: „Tělo Pána
našeho Ježíše Krista ostříhejž duši tvou k životu věčnému. Amen.“ Sv. přijí
mání udržuje duši naši na živu, jako chléb a víno udržuje tělo. Sv. přijímání
tedy udržuje v nás milost posvěoující, která jest životem duše. Kristus
praví: „Jako mne poslal živý Otec, a já skrze Otce živ jsem; tak i kdo
mne požívá, živ bude skrze mne.“ To znamená: Vůlí svého Otce nebeského“
stal jsem se člověkem. Můj Otec však mně jakožto člověku sdělil život svůj,
a proto, kdo požívá mé lidské tělo, obdrží život božský. Dále praví
Kristus: „Kdojí z chleba tohoto, neumře“ (Jan 6. 20.), t. j neupadne
do smrtelného hříchu. Sv. přijímánínás chrání od opětného pádu do
hříchu těžkého (Sn. Trid. 13. 2.); jest protijedem hříchu. (Sv. Ign. Ant.)
Kdo tedy zřídka přijímá, snadno upadá do hříchů těžkých; kdo často přijí
má, snadněji setrvá v milosti. „Choďte často ke sv. přijímání, neboť kde
často Bůh se nachází, nemůže se nepřítel boží mnoho zdržovati.“ (Sv. Jos.
a Kup.) Proto praví Kristus: „Já jsem chléb živý, kterýž s nebe sestoupil“
(Jan 6. 41. a 51.), na rozdíl od manny na poušti, která neudělovala života
věčného, (Jan 6. 49.) Sv. přijímání rozmnožuje také v nás milost po
svěcující, jako dobrý pokrm rozmnožuje zdraví tělesné. Poněvadž naše
budoucí blaženost závisí na stupni milosti posvěcující, tedy sv. přijímání na
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pomáhá i k rozmnožení naší blaženosti věčné. Proto pravil Kristus
sv. Gertrudě: „Jako na světě ten, kdo byl dvakrát konsulem, více jest vážen
než-li ten, kdo tento úřad použe jednou zastával, tak i v nebesích bude od
měněn větší slávou, kdo na zemi častěji sv. přijímání požíval.“

4, Sv. přijímání seslabuje naše zlé žá
dosti a očisťujenás od hříchů všedních.

Lékař předpisuje dobrou stravu těm, kdo jsou tělesně slabí, aby sesílili.
A tak také jest pokrm pro duši, který jest s to, aby její slabosti zapudil
a ji posilnil; tímto pokrmem jest sv. přijímání, Kdo často příjímá, nepocituje
tak silných pokušení k hněvu, závisti, nečistotě a jiným zlým žádostem. (Sv.
Bern.) Sv. přijímání ochlazuje plamen žádostivosti právě tak jako chladný
nápoj mírní horkost. Ono jest pšenicí vyvolených a vínem, z něhož panny
(Z čisté duše) se rodí. (Zach. 9. 12.) Kdo miluje toto tělo, nebude mílovati
svého těla. (Sv. Řeh. Nss.) Sv. přijímání nás očisťuje sice od hříchů
všedních, ale nikoli od hříchů smrtelných. Podobá se ohni, který
stravuje sice slámu a dřevo, ale ne kámen a železo. Jest pokrmem a lékem
duševním ; pokrm a lék pomáhá sice nemocnému, ale ne mrtvému. — Kdo
však denně přijímá a je si vědom jenom bříchů všedních, nemusí se
denně zpovídati. Rovněžkdo byl předešlý den u sv. zpovědia do
pustil se všedního hříchu, nemusí jíti opět ke sv. zpovědi. Neboť sv.
přijímání shlazuje hříchy všední a tedy i časné tresty za hříchy.

5. Sv. přijímání posvěcuje mnohdy veliké rozkoše.Tatorozkošzesv.přijímáníjestokoušenímvěčnéblaženosti.— Již
manna měla libou chuť jako med. „Ve sv. přijímání okoušíme sladkosti
u jejího vlastního pramene.“ (Sv. Tom. Ag.) V modlitbě, která se koná
před každým sv. přijímáním, nazývá se svátost oltářní, „chléb všecku sladkostobsahující.“© (Moudr.16.20.)Rozkošpřisv.přijímáníjesttímvětší,čím
větší jest hodnost přijímajícího ; než Bůh ji mnohdy odepřel 1 světcům.

6. Sv. přijímání posvěcuje naše tělo a vkládá do něho
zárodek budoucího slavného vzkříšení.

Dle mínění sv. Otců uděluje sv. přijímání tělu člověka takovou dů
stojnost a výsost, že ten, kdo toto božské Tělo pouze jedinkrát přijal, již
samo sebou musí jednou vstáti z mrtvých. Proto slíbil Kristus: „Kdo jí mé
tělo a pije mou krev, má život věčný a já jej vzkřísím v den nejpo
slednější. (Jan 6. 55.) Kristus svým tělem vkládá do našeho símě nesmrtel
nosti. (Klem. Alex.) Přijímání nám nahrazuje tedy strom života, jenž byl
v ráji a jenž by byl propůjčoval tělu nesmrtelnosti. — Jestliže každá ne
moc zmizela u těch,kteříse dotkli podolku roucha Kristova,
kterak by nezmizely nemoci od nás, kteří jsme tak šťastni, že přijímáme
Krista. (Sv. Chrys.) Proto sv. Ludvík Bertrand (+ 1580) doporučoval němoc
ným sv. přijímání, poněvadž sv. přijímání často i tělesně uzdravovalo.

Milostí sv. přijímání však dochází ten, kdo se na Sv.
přijímání náležitě připravuje a častěji je přijímá.

Spasitele řádně-přijímati učíme se tím, že jej často přijímáme, jakož vůbec
všemu učíme se jen cvikem. (Sv. Fr. 8.)
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4. 0 přípravé ke sv. přijímání.
, w.., , A4 p / ví v
1. Ke sv. přijímání máme se náležitě

připraviti
Všimněme si, že Bůh považoval za nutno, lidstvo připravovati na

příchod Vykupitele celé tisíce let skrze patriarchy, proroky a jiné sv. muže.
Tak také sv. přijímání, v němž ke každému přichází Bůh, má předcházeti
přiměřená příprava. Máme se dle možnosti vynasnažiti, bychom se před sv.
přijímáním stali podobnými Kristu; neboť jen tehdy, jsme-li s Kristem
duchovné spřízněni,můžeme se s ním ve sv. přijímání spojiti. [ teku
tiny splývají spolu jen tehdy, jsou-li si příbuzny; tak splývá voda a víno,
nikoliv však olej a víno. — Čím lépe jsmena sv. přijímání připraveni, tím
více milostí se nám dostává. Čím je dřevo sušší, tím lépe hoří; čím lepší
jest naše příprava na sv. přijímání, tím více vzplane v nás láska boží. —
Kdo však buď vůbec ne nebo jen špatně se připravuje na sv. přijímání,
svolává na sebe kletbu boží. Takový člověk pozbývá úcty před vel.
svátostí oltářní, ba 1 viry v přítomnost Kristovu. „Kdo přijímá pouze ze zvyku,
nebude míti na štědrosti boží žádného podílu.“ (Sv. Gertr.)

2. Zvláště máme se sv. zpovědí ode všech
těžkých hříchů očistiti a dobré skutky ko
nati, zvláště postiti a modliti se.

Má-li přijíti král do některého města, město se nejprve čistí a pak se
ozdobuje. Má-li k námzavítati král nebeský, počínejme si podobně ; očisťmeduši
svou sv. zpovědí a ozdobme ji dobrými skutky. Sv. Pavel praví: „Zkus
pak člověk sám sebe a pak chleba toho jez a z kalicha toho pij.“ (1. Kor. 11.
28.) Před sv přijímáním máme tedy sebe samy zkoumati. Napodobuj opatr
ného hada, který dříve nežli pije, všechen svůj jed vypouští. (Sv. Bern.)
Všímni si, že Josef z Arimathie tělo Kristovo zavinul do čistého plátna
a položil do hrobu. (Mat. 27. 59.) Zda-li bychom nevyčistili domu svého
ode vší nečistoty, kdybychom měli uvítati nějakého knížete jako hosta? (Sv.
Bonav.) Apoštolové neposadili svého Mistra a Pána na oslici dříve, dokud
j€ nepřistrojili a svých rouch na ni nepoložili. Právě tak máme se i my
dříve ozdobiti ctnostmi, než-li Krista ve sv. přijímání přijmeme. (Sv. Chrys.)

Kdo přistupuje ke sv. přijímání, ač si je vědom těžkého
hříchu, dopouští se zločinu svatokrádeže.

Sv. Pavel praví, že takový „vinen jest tělem a krví Páně“
(1. Kor. 11. 27.), t. j. jest právě tak vinen, jako kdyby byl Krista zabil.
Ba tento zločin jest jistou měrou ještě větší, nežli zločin Židů, kteří Krista
ukřižovali; neboť Židé vložili ruku svou na Krista pouze jednou, kdo však
nehodně přijímá, odvažuje se toho častěji. (Tert.) Takoví lidé jednají hůř
než Jidáš, který Krista za 30 stříbrných prodal a políbením zradil. Hůře
než Herodes; neboť se dělají, jakoby se šli klaněti Ježíškovi, zatím však
jdou jej usmrtit. (Sv. Chrys.) Tento zločin jest ještě větší, nežli zločin
Baltasarův; neboť on se prohřešil proti sv. nádobám, oni však proti Bohu
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samému. Kdo nehodně přijímá, počíná si jako ten, kdo čistý šat ukládá do
skříně plné neřádu (Sv. Aug.); jako Filištinští, kteří se zmoenili archy
úmluvy a postavili ji vedle modly Dagona; neboť oni staví Krista vedle ďábla.
(M. Lataste.) Sv. přijímání působí jako světlo; jako světlo jest zdravému
oku příjemným, ale nemocnému škodlivým, tak Tělo Páně pro čisté duše jest
lékem ke spasení, nemocným však na záhubu jejich duše. Sv. přijímání se
podobá ohnivému sloupu, který na stranu isračlskýchsvítil, Egypťanypak
zastíral tmou. (2. Mojž.14. 20.) Nejlepší pokrmy působí nemoci, požije-li
jich nemocný žaludek. (Ř. k.) -— Kdo si bezprostředně před sv. přijímáním
Vzpomene ještě na nějaký těžký hřích, nemusí jíti ještějednou ke sv.
zpovědi, stačí, vyzná-li se z něho V příští sv. zpovědi; neboť jest již odpuštěn,
s ostatními hříchy rozhřešením kněze, jelikož byl zapomenut bez vlastní viny.

Svatokrádežné přijímání má za následek: zaslepení
ducha, zatvrzelost srdce,časnétresty a věčnou smrt.

Nehodné přijímání působí pravý opak hodného přijímání. Kdo ne
hodně přijímá, proměňuje se, ačkoliv přijímá tichého beránka, ve dravého vlka.
(Sv. Chrys.) Takového člověka bere dábel úplně do své moci jako Jidáše
po jeho nehodném přijímání. (Jan 13. 27.) Jest-li již archa úmluvy přivedla
na Filištinské tolik zla (1. Král. 5.), — musil-li král Baltasar za zhanobení
posvátných nádob tak trpce pykati (Dan. 5.), oč více bude teprve trestán ten,
kdo se prohřešujeproti tělu Kristovu. Nemoci a náhlá smrt jsou obyčejné
tresty za nehodné sv. přijímání. (1. Kor. 11. 30.) Vzpomeň na bídnou smrt
Jidášovu. „Kdo nehodně přijímá, cítí v nitru srdce svého bázeň, zouťfalost
a nenávist Boha, počátek to toho všeho, co jej bude na věčnostizžírati.“
(M. Lataste.) Člověk přicházející bez roucha svatebního (bez milosti posvěcující)
na hostinu svatební (ke sv. přijimání), bude vyvržen do temností ze
vnitřních. (Mat. 22.) Sv. Pavel varuje křesťany(1. Kor. 11. 29.) před ne
hodným sv. přijímáním slovy: „Kdo nehodně jí a pije, odsouzení sobějí
a pije; poněvadž nerozsuzuje těla Páně (totiž od obyčejného pokrmu).“

Ačkoliv ke sv. přijímání stačí býli ve stavu posvěcující
milosti, přece se velmi doporučuje, abychom se před sv. při
jimánímúplnězřeklivšeliké nezřízené přilnulosti
k věcem pozemským.

Jste-li ve stavu posvěcující milosti, proč nejdete ke sv. přijímání, kteréž
jest ustanoveno k tomu, aby vás v ní udrželo? (Sv. Chrys.) Chceme-li při
jímati, jest toliko třeba, abychom byli prosti všech hříchů těžkých. (Sv. Tom. Ag.)—
Čím menší jest naše přilnulost k věcem pozemským, tím jest větší naše láska
k Bohu a tedy i milost posvěcující. Čím větší však jest naše láska k Bohu,
tím více milosti docházíme sv. přijímáním. „Rozžíhá-li několik lidí své svíce
o jinou svíci, všichni budou míti světlo a teplo, ale ten ho bude míti více,
kdo má větší svíci.“ (Sv. Kateř. S.) Kdo je tedy lakomý, ctižádostivý, ne
střídmý nebo jiným náruživostem oddán, tomu sv. přijímání prospěje jen málo.
Jen srdce andělsky čisté, může býti důstojným příbytkem božím.

3. Před sv. přijímáním jest předepsán
tento půst: od 12. hodiny půlnoční nesmíme
ničeho jísti ani píli.
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Tento půst má v nás vzbuzovati úctu před nejsv. svátostí oltářní.
Pokrmu nebeskému musíme dáti přednost předpokrmem pozemským; neboť
vznešenější má vždy přednost. Všimni si, že i tělo Kristovo bylo položeno
do hrobu, v němž ještě nikdo nebyl pochován.

Kdo však jest těžce nemocen, smíjíti ke sv. při
jímání, byť byl již něco jedl nebo pil.

V čas nezbytné potřeby přestávají všecky zákony. (Sv. Tom. Ag.) Rovněž
můžeme v téže těžké nemoci častěji přijímati, třebas nejsme lačni. Kdo však
jest sice nemocen, ale ne těžce nemocen, musí býti při sv. přijímání lačný.

Kdo není těžce nemocen, smí před sv. přijímáním něčeho
požíti jen tehdy, obdrželli k tomu od papeže výslovné
povolení.

Toto povolení dostává jen: císař a král před korunovací; staří nebo
churaví kněží, kteří mši sv. sloužiti musejí a nemohou býti lačnými bez velké
škody na svém zdraví; churaví kněží, kteří sice nemusejí mši sv. sloužiti, ale
tu jen asi 2—39krát za týden; rovněž churavé světské osoby, asi 5—6 krát
do měsíce. Sv. Otec však obyčejně povoluje těmto osobám před sv. přijímáním
pouze něco píti. Žádost ke sv. Otci se posílá prostřednictvím biskupa. —
Kdyby někdo z neopatrnosti před sv. přijímáním byl něco požil, nemůže již
jíti toho dne ke sv. příjímání, nýbrž z dovolení kněze teprve druhý den.

4. Před sv. přijímánímmáme konati tuto modlitbu:
máme vzbuditi 3 božské cnosti a lítost.

Sv. Augustin praví: „Nikdo nemá požívat těla Kristova, dokud se mu
dříve neklaněl.“ Církev před každým sv. přijímáním vzbuzuje tyto 3 božské
cnosti v srdci věřících pomocí kněze; neboť když se ministrant pomodlil
obecnou zpověď, musí se kněz modliti za odpuštění hříchů (a zároveň žehnati
lid) a když ukazuje lidu hostii, říkati slova sv. Jana Křť. („Ejhle Beránek
boží, který snímá hříchy světa.“), jakož i slova pohanskéhosetníka
(„Pane, nejsem hoden, abys vešel pod střechu mou, ale toliko rci slovem,
a uzdravena bude duše má“), Proto také školní dětí před prvním sv. při
jímáním obnovují křestní slib. — Před sv. přijímánímmáme vzbuditi
víru; neboť Kristus vždy požadoval živé víry, nežli rozdávat milost (činil
zázraky). Tak řekl dvěma slepcům, než-li je uzdravil: „Věříte-li, že vám to
mohu učiniti?“ Teprve když přisvědčilina tuto otázku, uzdravil je, (Mat. 9. 28.) —
Před sv. přijímáním máme vzbuditi naději. Ještě když Kristus žil na zemi,
nepropustil bez pomoci nikoho, kdo k němu přicházel s důvěrou. Tak byla
uzdravena žena 12 let nemocná pouze pro svou velikou důvěru, kterou se
dotekla podolka roucha jeho. (Mat. 9. 20.) Před sv. přijímáním máme vzbuditi
lásku; neboť čím větší jest naše láska k Bohu tím štědřejším jest Bůh
k nám. „Z lásky musí se přijímati ten, jenž se nám z lásky daroval.“
(Sv. Fr. Sal.) Miluj toho, jenž z lásky k tobě do těchto způsob vstupuje,
aby světlo své věčnosti spojil se zemí tvé kolísavosti. (Sv. Aug.) — Před sv.
přijímáním máme se modliti aspoň půl hodiny. (Sv. Alf) Radno jest
před sv. přijímáním býti na mši sv.

b. I své tělo mámenáležitě připraviti tím, že je čistě
a slušně odějeme a uctivě se chováme.
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Ke sv. přijímání máme jíti v čistých šatech. Nežli Kristus podal
apoštolům své tělo, umýval jim napřed nohy. Již Židé museli práti svá roucha,
nežli obdrželi 10 božích přikázání. „Zevnější čistota má býti znamením
čistoty vnitřní.“ (Sv. Fr. S.) Na svatbě směl se objeviti člověk jen ve
svatebním rouchu, a ty bys chtěl jíti ke sv. poslední večeři ve špinavém oděvu?
(Did. Niss.) —— Než nesmíme zase na oděv klásti příliš velikou váhu, sice
zapomeneme na vše hlavní a ztratíme pobožnost. Kdo u sv. přijímání hřeší
pýchou, nemá z něho žádného nebo jen malý užitek. Než chu dobný oděv
není žádnou hanbou. Kristus sám byl chudým a miloval chudé. Nehlídá na
zevnějšek, nýbrž spíše na srdce člověka. — Při sv. přijímání máme se chovati
uctivě, t. j. máme se všeho nápadného a všeho, co ruší pobožnost chrániti.
Máme se přísně varovati smíchu, utíkání ke zábradlí, kde se podává, nápadného
bití se v prsa, kroucení očima, přílišného vyplazování jazyka, lapání po hostů
a p. Vojáci přistupují ke sv. přijímání beze zbraně. — Mámese zvláště takto
chovati: „Když kněz říká slova: „Pane, nejsem hoden.. ..“ mámese bít
v prsa, potom jíti zvolna ku zábradlí, neohlížeti se cestou, když kněz se k nám
blíží, máme udělati kříž, dáti si pod bradu modlicí knížky, jazyk dáti na dolní
ret, očima se dívati na sv. hostii, pak ji požiti a za chvilečku odebrati se na své
místo. Přilepí-li se hostie na ponebí, mámeji jazykem, nikoli prstem, odloupnouti.

o.Kterak semáme chovati posv. přijímání.

Po sv. přijímání máme Bohu díky činiti
a svá přání mu přednášeti, zvláštěse mámemo
dliti za papeže, panovníka, biskupa, dále za své rodiče, přátele
a dobrodince, konečně za ubohé duše v očistci.

Díkučinění má trvati aspoň čtvrt hodiny. (Sv. Alf.) I kněz se musí
modliti po sv. přijímání chvalozpěv 3 mládenců v peci ohnivé. Kdo
odchází od sv. přijímání bez díkučinění, dopouští se hrubosli podobně, jako
člověk, jenž byl pozván od vznešeného hosta, a odchází ani nepoděkovav.
(Sv. Ghrys.) Počíná si jako Jidáš, který ihned po přijímání utekl z veče
řadla. (Sv. Chrys.) Za takovým člověkem poslal kdysi sv. Filip Neri. dva
ministranty s hořícími svícemi. (Spirago, Příklady str. 182.) — Rovněž
máme po sv. přijímání Bohu přednášeti svá přání. Zavítá-li někam
panovník, používá se této jeho přítomnosti a přednášívají se mu prosby.
Právě tak máme při sv přijímání využitkovati přítomnosti boží.
Královna Esther přednesla králi Assvérovi svou prosbu za národ židovský
právě při hostině, poněvadžvěděla,že jest to nejpříhodnější doba
k prosbám; byla také vyslyšena. (Esth. 7.) Nejpříhodnější čas k rozmluvě
s Bohem jsou ony okamžiky, v nichž máš tohoto božského hosta v sobě.
(Sv. Magd. z P.) Modlitby, které konáme po sv. přijímání, mají proto mnohem
větší cenu, než-li jiné, poněvadž jsou posvěceny přítomností Kristovou.
(Sv. Alf.) Krista nemáme vždy v sobě. (Mar. 14. 7.) Ó jaké poklady ztrácejí
ti, kteří po sv. přijímání zapomínají prositi v milosti. (Sv. Alf.)

Jest neslušno po sv. přijímáníplivati nebo ihned
jísti; dále v den sv.přijímáníúčatsniti se světských radovánek.

6*
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Plivati jest proto neslušným, poněvadž snadno může býli částečka
sv. hostie v ústech a tedy býti vržena na zemi. (S jídlem máme počkati
aspoň čtvrt hodiny, poněvadž do té doby způsoba chleba ještě v nás trvá.)
V den sv. přijímání nemáme vyhledávati světských radovánek, sice snadno
zase ztratíme obdržené milosti. Kdo dává drahokamy do roztrhaného
sáčku, vytrousí je. Jest-li chudá dívka, kterou pojal za manželku vznešený
pán, po jeho smrti se vdá za prostého muže, pozbývá opět své vážnosti.
(Segn.) Tak se má i zde. Slušno jest po sv. přijímáníjíti do kostela
a takto oplatiti návštěvu, kterou nám Kristus učinil.

6. 0 duchovním přijímání.

Duchovně přijimá, kdo v soběvzbuzuje
mocnou touhu po přijetí sv. oltářní.

Jistý muž na smrt hladem odsouzený směl se sice zpovídati, ale ne
přijímati. Tu padl na kolena před veleb. svátostí a pravil: „Pane Ježíši, ty
jsi zde přítomen pod způsobou chleba. Má duše touží po Tobě, ale nemohu
tě skutečně přijati. Přijď tedy neviditelně ke mně. Vždyť jsi všemohoucí
a můžeš to učiniti“ (Spirago, Příklady slr. 182.) Tak řekni 1 ty a pak jsi
duchovně přijímal. „Věř a přijímal jsi.“ (Sv. Aug.) Duchovně přijímati není
nesnadným ; stačí, sebrati na okamžik mysl, v mysli předstoupiti před svato
stánek a říci: „Pane Ježíši, přijď do srdce mého.“ (Maria Lat.)

Duchovně přijímati máme při mši sv., a to při přijí
mání kněžském, dále při návštěvě vel. svátosti oltářní.

První křesťané přijímali denně; tak bychom měli i my, ale není to
dovoleno. Proto máme přijímati aspoň duchovně. Duchovně přijímati můžeme
docela v každou denní hodinu; čím častěji, tím lépe. Nemusíme se
před tím postiti 4 není k tomu třeba ani dovolení zpovědníkova.

Duchovnímpřijímáním dosahujeme od Boha podobných
milostí, jako skutečným přijímáním.

Skutečné přijímání se podobá zlatým, duchovní stříbrným nádobám.
Když Kristus byl na zemi, uzdravoval nejen ty, k nimž sám osobně přišel,
nýbrž i nepřítomné, kteří po Něm velice toužili; vzpomeňme na služeb
níka setníkova. Tak činí podnes. (Coch.) Kdož touží po tomto nebeském
čhlebě, svou živou věrou dojdou Jeho ovoce a užitku. (Sn. Trid. 13. 8.) —
Duchovnípřijímáníjest nejlepší přípravou na skutečné přijímání.
Kristus nepřisel na svět dříve, dokud nebyla na světě veliká touha po Něm;
zrovna tak nerad vchází do duše, která po něm mnoho netouží. (Avila.)

IV. 0 svátosti pokání.
I. O podstatě a potřebé pokání.

Jakmile ryba chňapne po udici, ihned cítí bolest. Podobně se děje
hříšníkovi. „Než čím nás Bůh trestá, tím nás i vede ke spasení; na potre



stání hříchů dal nám bolest; ale touto bolestí můžeme se zase zbavili
hříchu.“ (Sv. Chrys.)

Vnitřní bolest nade hříchem a spojené s ní opravdové
odvrácení se od tvora a obrácení se k Bohu nazýváme pokáním.

Náš celý život vlastněnemá býti jiným než ustavičným po
káním. Kristus praví: „Nebudete-li pokání činiti, všichni podobně zabynete“
(Luk. 13. 5.), dále: „Běda vám, kteří se smějete, neboť se budete rmoutiti
a plakati.“ (Luk. 6. 25.) Často vyhrožuje těm, kteří chtějí jen užívati života,
byt je to stálo věčné zavržení. (Jan 12. 25 ) Žádný člověk, byť si nebyl
vědom ani jediného hříchu, neměl by se odvážiti odejíli bez pokání z tohoto
světa. (Sv. Aug.) Blaženost si musíme zasloužiti pokáním právě tak, jako jádro
ořechové mužeme jísti, jen když jsme rozbili skořápku. (Sv. Jeron.)
I velicí světcové, jako sv. Alois, činili za své nepatrné poklesky veliké
pokání. (Plakali, postili se, léhali na holé zemi a p.)

Kristus učinil pokání svátosti, když v den svého vzkříšení
udělhl apoštolům moc, odpouštěti hříchy.

Pravil totiž k apoštolům: „Kterýmž odpustíte hříchy, odpuštěny jsou;
a kterýmž zadržíte hříchy, zadržány budou.“ (Jan 20. 23.) Těmi slovy dal
Kristus jednak apoštolům moc hříchy odpouštěti; jednak zase věřícím roz
kázal, ze hříchů svých knězi se zpovídati, by došli odpuštění. Ustanovení
svátosti pokání byl tedy první dar vzkříšeného Vykupitele, jejž učinil
lidstvu. Všimněme si také, že oba ony dny ustanovení nejsv. svátosti oltářní
a pokání jako zářící světla stojí po bocích smrti Kristovy. — Za kterých
podmínek lze odpuštění hříchů dojíti, dal Kristus již dříve na srozuměnou
v těchto případech: při uzdravení člověka dnou sklíčeného
(Mat. 9.) — hřích jest také duševní ochromení; při odpuštění hříchů
ukládá se člověku nějaké pokání, jako dnou sklíčenému bylo uloženo, aby
nesl lože své —; při uzdravení málomocného (Mat. 8.) — hříchjest
málomocenství duše; člověk se musí ukázati knězi, jenž jej jménem božím pro
hlásí za čistého —; když přijal na milost Magdalenu, jež pláčíc padla
k nohoum Ježíšovým a slyšela od něho slova: „Odpouštějí se tobě hříchové
tvoji.“ (Luk. 7.) Jako Magdalena činí hříšníci podnes; lítostí proniknuti vrhají se
k nohoum kněze, zástupce Kristova a dobývají si tu rozhřešení ode hříchů svých

1. Při svátosti pokání děje se toto: kající
křesťan zpovídá se splnomocněnému knězi
ze svých hříchů, a kněz na místě božím
odpouští mu hříchy rozhřešením.

Obřady: Hříšník pokléká u zpovědnice a přijímá požehnání od kněze,
při čemž dělá kříž, říká nejprve první díl zpovědní formule, potom
hříchy a uzavírá zpověď druhou části formule zpovědní. Pak se ho snad
kněz vytazuje, krátce jej poučuje, uloží mu jisté pokání a konečně mu
dává rozhřešení, žehnaje zároveň kajícníka. Při tom dělá kajícníkopět
kříž. Někde se líbá knězi štola; potom jde kajícník do lavice nebo k některému
oltáři, aby tam vykonal uložené pokání a snad také hned se připravoval na
sv. přijímání. Rozhřešení kněžské zní: „Rozhřešuji tě (vlastně roz
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vazuji tě) od hříchů tvých ve jménu Otce i Syna i Ducha sv.
A men.“ Rozhřešení jest úkon soudcovský. (Sn. Trid. 14. 9.) Rozhřešení
jest jako blesk zžírajícím ohněm, jenž spaluje hříchy. [ ten, kdo nedostane
rozhřešení, obdrží na konec kněžské požehnání, aby okolostojící nepoznali, že
nedostalrozhřešení.— Zpovědnice se skládáobyčejněze dvou dřevěných
stěn, ve kterých jest zamřížované okénko. Tímto okénkem mluví kajícník ke
knězi a kněz k němu. Mnohé zpovědnicejsou umělecky pracovány a ozdobeny
z venku odznaky neb obrazy kajícníků na př. obrazem marnotratného syna,
kající Magdaleny, plačícího Petra. U zpovědnice bývá také obraz Ukřižovaného,
dobrého pastýře a p., jež mají kajícníkovi dodávati důvěry. Na starších zpovědnicích
bývala vyobrazena růže s pěti listy. Růže má trny, ale libě voní. Právě
tak se má se zpovědí; jest sice obtížnou, ale přivadí nás do stavu milosti
a činí nás Bohu opět milými. Růže také znamená mlčelivost, k níž
jest zpovědník zavázán. Již staří Římané při hostinách zavěšovávali nad stůl
růži, čím se napomínali hosté, aby o důvěrné rozmluvě při hostině venku ne
mluvili. (Proto slova „sub rosa“ mají podnes význam: svěřuji ti to jako
tajemství.) 5 listů na růži připomíná 5 čáslí svátosti pokání, nebo také 5 ran
Kristových, jímž jsme povinni díky za milost odpuštění hříchů.

2, Svátosti pokání jest ke spasení ne
zbytně třeba oněm křesťanům, kteří po křtu
upadli do těžkého hříchu (Sn.Trid.14.1.); neboť
bez této svátosti nemohou opět nabýti milosti posvěcující.
(Sn. Trid. 6. 29.)

Těm, kteří po křtu klesli, jest této svátosti tak třeba, jako křtu ne
pokřtěným. (Sn. Trid. 14. 2.) Sv. Otcové nazývají svátost pokání „druhým
křtem“ nebo „záchranným prknem po ztroskotání lodi.“ Křtem
jakobychom vstoupili na loď, která nás má dovésti do přístavu věčnosti.
Hřešíme-li těžce, ztroskotává se tato loď. V tomto případě můžeme se zachrániti
pouze tehdy, chopíme-li se honem nějakého prkna ze ztroskotané lodi. Tímto
prknem jest svátost pokání. (Sv. Jeron.) Nikdo, koho tajně uštkl starý had
ďábel, nemůže býti uzdraven, nevyjeví-lisvých ran lékaři. (Sv. Jeron.) Pýchou se
hříšník od Boha vzdálil, proto se může k Bohu navrátiti jen pokorou. (Sv. Řeh. V.)

Kdo upadl do hříchu, má co nejrychleji přijati svátost
pokání.

Čím déle odkládáme s obrácením, tím těžším jest. Vymknuli-li jsme
si úd, musí ihned býti napraven, sice oteče a pak se těžko hojí. Podobně
se má zde. Vniká-li voda do děravé lodi, musí se ihned vyčerpati, sice se
loď potopí; vznikne-li v domě oheň, musí se ihned hasiti, sice dům shoří
(Sv. Jeron.); požil-li někdo jedu, musí ihned požíti protijedu, sice je ztracen.
(Sv. Anast.) Podobně jest se hříchem smrtelným Oko netrpí ani nejmenší mrvy,
sice hned slzí a hledí se jí zbaviti; podobně máme činiti my se hříchem
smrtelným. Proto církev také neustanovuje k odpouštění hříchů žádné určité
doby, nýbrž hříšník může se k Bohu vrátiti každé doby. (Ř. k.) —
Čím déle s obrácením odkládáme, tím větší trest boží nás očekává.
Nespoléhej se na shovívavost boží! Čím déle necháš Boha čekati na své
pokání, tím přísněji tě Bůh bude souditi. (Sv. Aug.) Čím déle hříšník
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s pokáním odkládá, tím větší tresty jej čekají. (Sv. Anton.) Těm, kdož
s pokáním odkládají až na smrtelné lože, odnímá Bůh obyčejně možnost,
aby se smířili. (Job 22. 16.) Jest spravedlivým trestem na hříšníka, že ten,
jenž nechtěl dobře dělati, dokud mohl, již pak dobrého činiti nemůže, když
by chtěl. (Sv. Aug.) Kristus praví: „Budete mne hledati, ale nenajdete mne.“
(Jan 7. 34.) Čas milosti již totiž minul. Jest smutným, chce-li jíti člověk
nakupovati teprve tehdy, až je po trhu. (Sv. Řeh. Nz.) Kristus odpustil sice
lotru na kříži, abys nad svými hříchy nezoufal; ale odpustil jen jednomu
lotru, abys na to nespoléhal a s pokáním neodkládal. (Sv. Aug.) Obrácení
v hodinu smrti není tak příkladem, jako spíše zázrakem. (Sv. Bern ) Těm,
kteří s pokáním odkládají, vede se jako fikovému stromu, na němž Kristus
nenašel ovoce a který tedy ihned proklel. (Mat. 21. 19.) — Kdo s pokáním
odkládá, jest v nebezpečí, že umře nekajicně. Nespoléhej na zejtří, poně
vadž nevíš, zda-li budeš hodinu živ. (Sv. Aug.) Kristus sice slíbil kajícníkům
odpuštění, ale neslíbil jim zítřejšího dne. (Sv. Aug.) Pokání také nemá
ceny v té době, když člověk již nemůže hřešiti. Pak jsi neopustil ty hříchu,
nýbrž hřích opustil tebe. (Sv. Ambr.) Konečně hříšník na smrtelném loži
pozbývá duchapřítomnosti; jest tak zmatenýma úzkostlivým,jako
pocestný, jenž poznává, když se noc přiblížila, že se minul s pravou cestou.
Mimo to následkem dlouholetého hříšného zvyku hříšník již nemá síly,
aby činil opravdové pokání, jako člověk, který dlouho spal, ačkoliv již chcé
vstáti, přece ještě pořád leží. (Sv. Aug.) Pokání nemocného člověka jest jistě
také nemocné, pokání umírajícího obyčejně také umírá. (Sv. Aug.) Nikdo
nechce spáti v domě, který je na spadnutí, ale ve svém křehkém těle troufáš
si žíti v těžkém hříchu celé týdny, celé měsíce, ba celá léta. (Sv. Vince.Ferr.)

a. Nemusíme se styděti ze hříchů se zpo
vídati; neboť kněz pod žádnou podmínkou
nesmí ze zpovědi něco říci a každého hříšníka
laskavě přijímá; ten pak, kdo se stydí nyní knězi
se zpovídati, bude jednou před celým světem zahanben
a na věky nešťasten.

Kněz nesmí ze zpovědi ničeho říci, byť se mu hrozilo i smrtí.
Vzpomeň na mučednickou smrt sv. Jana Nepom. (Spirago, Příklady str. 184.)
[O tajemství zpovědním viz poněkud dále!) — Kněz rovněž laskavě při
jímá každého hříšníka. Jistá osoba zpovídala se sv. Frantisku Sal. velmi
těžké hříchy. [ tázala se ho: „Čo Si asi nyní o mně myslíte?“ Světec odpo
věděl: „Myslím, že jste svatá; neboť tak se zpovídali jen svatí.“ Pro kněze
není větší radosti, než-li vidí-li, že někdo zcela upřímně se zpovídá i ze
svých nejtěžších hříchů; neboť kněz jest jako rybář, který se tím více raduje,
čím větší rybu do sítě polapí. (Sv. Vince. Ferr.) Proto také Bůh někdy ty,
kdož byli dřívevelikými hříšníky, provoláváza pastýře duší, aby
se tím spíše milovali. Neboť kdo jest si vědom velikých hříchů, snadněji také
odpouští veliké hříchy. (Sv. Bern.) Proč se stydíš zpovídati se ze hříchu
svých tomu, jenž sám také jest hříšníkem a snad většímnežli ty. (Sv.
Aug.) VždyťKristus nepřenesl moci kněžské na žádného anděla ani archanděla,
nýbrž na člověka. (Sv. Chrys.) — Kdo se nyní stydí knězi se zpovídati,
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bude jednou před celým světem zahanben a na věky nešťasten.
Takovému platí hrozba boží: „Ukáži národům nahotu tvou a královstvím
hanbu tvou; a uvrhnu na tebe hanbu a vystavím tě za příklad.“ (Nah. 3. 5.)
Lépe jest se ze hříchů svých služebníku božímu, jenž má útrpnost se
hříšníkem se zpovídati, než-li po celou věčnost trpěti. (Sv. Aug.) Kdo
se stydí nyní ze hříchů svých se zpovídati, bude v den soudu zahanben ne
před jedním nebo dvěma, nýbrž před celým světem. (Sv. Chrys.) Zatajuje-li
člověk, odhaluje Bůh; odkrývá-li člověk, zakrývá Bůh. (Sv. Aug.) Lépe tedy
jest se zpovídati, než-li věčně hořeti! Často to bývá ďábel, jenž
nás před zpovědí naplňuje bázní a studem. Hřešíme-li, odnímá nám bázeň ;
když však se máme zpovídati, opět nám vrací bázeň a uvádí nás do rozpaků.
(Sv. Chrys.) Kterak bychom si měli vysvětliti, že mnohdy mužové, kteří
zmužile a s nebezpečím života v boji bojovalí, před zpovědníci jsou bázlivými
zajíci? První křesťané se nestydělizpovídatise mnohdy i veřejně ze
hříchů svých předcelou farností. Sv. Augustin sepsal knihu „Vyznání“,
v němž před celým světem odhalil své hříchy. Kdo jest hotov učiniti něco
podobného? Rozumný nemocný rád užívá léku, od něhož očekává uzdravení:
tak ani duševně nemocný nemá se štítiti trpkého léku pokání, jež jeho duši
uzdravuje. (Tert.) Nestyděl-lis se sebe poraniti, pak se také nestyď sebe léčiti.

4. Kdo při sv. zpovědi ze studu zamičí
těžký hřích, dopouští se svatokrádeže a ne
dochází odpuštění; rovněž jsou jeho další
zpovědi neplatnými, dokud se znova nevyzpovídáze
všech hříchů spáchaných od poslední platné zpovědi. Takový
člověk si také ztrpčuje život a jest nebezpečí, že umře nekajicně.

Ďábel si počíná jako vlk, vlk lapá ovci za hrdlo, aby nemohla bečeti;
ďábel pak zase zacpává hříšníkovi ústa, aby při zpovědi neřekl svých hříchů.
— Člověk, který při zpovědi zamlčel těžký hřích, dopouští se děsného zlo
činu, svatokrádeže. Svatokrádež jest zneuctění a potupení božských věcí.
(Viz o tom II. díl str. 64.) Kdo při zpovědi zamlčí jen jediný těžký
hřích, nedochází žádného odpuštění. Neodemčeme-lize zámků na
dveřích visících jen jediného, neotevrou se dvéře; právě tak jest, ne
podřídíme-li kněžské moci klíčů všech těžkých hříchů, zámků to hříchů ;
dvéře smíření se neotevrou. — Kdo se jednou neplatně zpovídal, toho další
zpovědi jsou neplatny. Takový člověk, aby opět byl ve stavu milosti
posvěcující, musí se zpovídati nejenom ze zamlčeného hříchu, nýbrž i ze
všech hříchů z oné první neplatné zpovědi jakož 1 ze všech, kterých
se od oné zpovědi dopustil, ať se z nich zpovídal čili nic.. Se zpovědí
se má jako s počítáním; zapomeneme-li při počítání na jedinou číslici
v prvních číslech, jest celý výsledek nesprávný a musíme ještě jednou znova
počítati. Podobně se má také, zapínáme-li kabát. Zapneme-li jediný
knoflík špatně, jsou všechny další špatně zapjaty. Musíme tedy všecky knoflíky
zase odpjati a znova zapínati. (Sv. Vinc. Ferr.) Takový člověk si také ztr
pčuje život. „Zamlčený hřích se podobá nezáživnému jídlu, které
zůstává v žaludku a působí bolesti.“ (Orig.) Zamlčený hřích se podobá smetí,
jež nedbalá děvečka do kouta smetá, kde pak smetí plesniví a celou světnici
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otravuje! neboť právě tak činí zamlčený hřích v srdci. (Sv. Bdin.) Zamlčený
hřích mrská svědomí hříšníkovo, rozedírá jeho srdce a duši jeho naplňuje
úzkostí a hrůzou. (Sv. Ambr.) — Kdo při sv. zpovědi zamlčí těžký hřích,
jest ve velikém neštěstí, že nekajicně zemře. Zamlčený hřích má za
následek smrt duševní; podobá se ráně, která se nemohla provaliti na
venek a proto se provaluje do vnitř a má za následek smrt člověka. Loď,
na níž se ucpalo několik děr, ale největší se nechala, zahyne; podobně za
hyne, kdo ve zpovědi zamlčí těžký břích. (Sv. Bonav.) Proto radí sv. Bona
ventura: „Zpovídej se na prvním místě z oněch hříchů, za něž se nejvíce
stydíš. Takto ti bude vyznání ostatních hříchů snadným; neboť je-li zabitý
vojevůdce, rozptýlí se snadno celé vojsko.“ Kdyby ti bylo velmi těžkým,
z jistého hříchu se vyzpovídati, řekni aspoň zpovědníkovi: „Mám ještě jeden
hřích, z něhož si netroufám se zpovídati;“ kněz pak ti již přispěje ku pomoci.
Kdo ve zpovědi lže, klame sebe sama, ne Boha.

2. O zpovědníkovi.

1. Jen onen kněz může odpustiti hříchy,
který jest od biskupa oné dioecese ke zpo
vidání splnomocněn.

Kristus dal moc, hříchy odpouštěti, jen apoštolům a jejich nástupcům,
biskupům. Neboť jenom jim řekl po svém vzkříšení: „Přijměte Ducha sv.!
Kterýmž odpustíte hříchy, těm jsou odpuštěny; a kterým je zadržíte, těm jsou
zadrženy.“ (Jan 20. 23.) Kristus nařídil apoštolům, aby vzkříšenému Laza
rovi rozbalili plachty, na znamení, že jim jest dána moc rozvazovací. (Sv.
Aug.) Tato moc apoštolů se jmenuje moc klíčů, poněvadž jí takřka opět
otvírá hříšníkovi zamčené nebe. „Zpovědník jest vrátným rajským.“ (Sv.
Prosper.) Biskupovémohou moc odpouštěti hříchy přenášeti na kněze,
které považují za schopné ke zpovídání. Kněz, kterého biskup ve své
dioecesi ustanovil v nějakém úřadě, má zpravidla moc, zpovídati
v celé oné dioecesi. Přijde-li však do cizí dioecese, nemá v ní žádné
moci ke zpovídání; musil by teprve o ni požádati biskupa této cizí dioecese.
Také světský soudce smí souditi pouze v onom okrese, v němž jest od
vrchnosti zemské ustanoven za soudce.

2. Ani ke zpovídání splnomocněný kněz
nemůže odpustiti oněch hříchů, jež sl papež
nebo biskup zadržel k rozhřešení, (Sn.Trid.14.
11.) Od těchto hříchů může rozhřešiti pouze tehdy, když dostal
k tomu od papeže nebo biskupa povolení.

Zadržené hříchy se jmenují „reservaty“. Biskupové sl vyhražují
(zadržují) k rozhřešení obyčejně těžké hříchy, jako na př. odpadlictví od víry,
křivou přísahu, vraždu, otrávení, založení ohně; to proto, aby se věřící těchto
hříchů tím více chránili. Ani světští soudcové nemohou ve všech případech
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rozsouditi, nýbrž mnohé vecí musejí zaslati k vyšším soudům. — V nebez
pečí života však může každý kněz, i nesplnomocněný, od každého
hříchu rozhřesiti. (Sn. Trid. 14. 7.) Kněží na poutních místech mají
také obyčejně moe, rozhřešiti od hříchů zadržených biskupům ; ve mnohých
dioecesích také v čas missií, v době velikonoční, při zpovědi životní a p.

9.Kněz ve zpovědnici zastupuje místo boží.
Kdyby v jedné zpovědnici seděl Kristus a ve druhé kněz, žádný z nich

by neodpustil více hříchů. (Sv. Alf.) Proto také kněz, jelikož zastupuje místo
Boha Otce, jest ve zpovědnici velmi mírným a shovívavým, jako Otec. —
Poněvadž svatí věděli, že zpovědník zastupuje místo boží, proto zcela zevrubně
se řídívali jeho pokyny. „Kdo poslouchá svého zpovědníka, jest jist, že ze
svého jednání nemusí Bohu skládati žádných účtů.“ (Sv. Filipp Neri.)
A kdyby se zpovědník i mýlil, nemá kajícník žádné vinny, nýbrž může býti
zcela jist, poslechl-li zpovědníka. (Alvarez.) Kdo chce prospívati v dokonalosti,
musí svého zpovědníka poslouchati jako Boha. (Sv. Fil. Neri.)

Kněz ve zpovědnici vykonává trojí úřad, totiž učitelský,
lékařský a soudcovský.

Jakožto učitel má zpovědník kajícníka poučiti, pozoruje-li, že kajícník
nezná důležitých věcí. Ukazuje mu jako strážný anděl pravou cestu. (Sv.
Řeh. Vel.) — Jakožto lékař dává si zpovědník od kajícníka, jenž následkem
svých hříchů duševně onemocněl, popsati jeho duševní stav, jako 1 lékař
tělesný se tázává nemocného, co mu chybí. Jakožto lékař udává zpovědník
hříšníkovi prostředky, jichž má užívati, aby se na duši pozdravil, jako
1 lékař tělesný předpisuje nemocnému jisté léky. — Jakožto soudce musí
kněz posouditi, je-li kajícník hoden rozhřešení čili nic; v prvém případě mu
udělí rozhřešení, ve druhém mu je odloží.

4. Kněz pod žádnou podmínkou nesmí
někomu říci něčeho ze zpovědi. Tento závazek
se jmenuje tajemství zpovědní.

Kněz nesmí ničeho říci, byť ho to stálo i život. Sv. Jan Nepom.,
generalní vikař pražského arcibiskupa a kazatel v královském dvorním chrámě,
ani sliby, ani hrozbami a mukami od krále Václava se nenechal pohnouti,
aby řekl, co se mu královna zpovídala; byl pak hozen do Vltavy (1398),
kde se ihned nad jeho mrtvolou ukázalo 5 hvězd. Když byl jeho hrob ve
chrámě sv. Víta otevřen (1719), byl nalezen jeho jazyk úplně neporušen.
Vystavuje se každoročně na svátek sv. Jana (16. května) ve chrámě sv. Víta
v Praze. — Kněz nesmí ničeho říci, ani kdyby tím hrozné neštěstí
mohlo býti odvráceno. Jistý král se tázal svého dvorního kněze, mohl-li
by mu to říci, kdyby se mu někdo zpovídal, že chce krále zavražditi. Onen
kněz řekl: „Pod žádnou podmínkou.“ Tu pravil král: „Nuže, pak jest můj
život ohrožen.“ Kněz mu odvětil: „Byl by ohrožen ještě více, kdyby nebylozpovědiazpovědníhotajemství.— Pročtakmohlříci?!—[vzhledem
ke kajícníkovi musí kněz zachovávati zpovědní tajemství. Pacholek se
zpovídal faráři, u něhož sloužil, že mu krade na půdě obilí. Farář musil
nechati klíče u půdy tak, jako před tím. Proč? — (Spirago, Příklady str. 186.)
Kněz nesmí ani před soudem ničeho pověděti; neboť není rozkazu proti
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zákazu božímu. Ve mnohých státech, jako v Rakousku, nesmějí se u soudu
kněze na tyto věci ani tázati. — Kněz, který by zradil tajemství zpovědní,
byl by na vždy zbaven svého úřadua byl by přísněpotrestán církev
ními tresty. Již mnoho bylo kněží tak špatných, že i od víry odpadli, ale
žádný ješlě nebyl tak špatným, aby byl prozradil tajemství zpovědní. — Ta
jemstvízpovědníjest na ochranu kajícníka a na ochranusvatosti
svátosti pokání. Kajícník by tedy mohl dáti zpovědníku dovolení, aby se
zmínil o tom, co se mu zpovídal. Ale kněz by toho použil ovšem jen v nej
řidších případech; kdyby se totiž jednalo o nějakou nad míru důležitou
věc a nebylo by zároveň obavy, že by to bylo na újmu zpovědi. — Zda-li
je kněz vázán tajemstvím zpovědním, když někdo začne s ním mluvit
o věcech ze zpovědi mimo zpověď? Tak na př. pravil onen pacholek,
o němž jsme se zmínili, v opilosti onomu fáraři: „Já jsem se vám přecezpovídal,žeVámkraduzpůdyobilí,aVynevezmeteklíčepryč!“| Farář
jej vyhnal ihned z domu. Směl to učiniti?

o. Každému katolickému křesťanu jest
úplně ponecháno voliti si zpovědníka.

Při zpovědi nesmí býti proto ani nejmenšího nátlaku, aby nikdo nebyl
v nebezpečí, zamlčeti některý hřích. Sv. Teresie praví: „Ó jak mnohozlamůžezpůsobitipekelnýduch,je-lipřizpovědinějakýnátlak.“| Proto
nikdo se nemusí zpovídati, ani v době velikonoční, svému vlastnímu
faráři, nechce-li (Bened. XIV.); svátosti můžeme přijati i na jiném místě;
proto také žádný kněz není oprávněn, někoho od své zpovědnice odmítnouti
proto, že je z jiné farnosti. — Jen řeholníci se musejí zpovídat: kněžím
z téhož řádu. Také řeholnice mají zvláštního od biskupa ustanoveného
zpovědníka, kterému se mohou kdykoli zpovídati. (Sn. Trid. 25. 10.) Nikdo
jim v tom nesmí brániti. (Leo XII. 17. 12. 1890.) Řeholnice a sestry
z kongregací, jsou-li mimo klášter, mohou se zpovídati kterémukoli
knězi. (Biskup. konf. 27. srpna 1855.)

Kdo chce v dokonalosti prospívati, má si zvoliti
svého zpovědníka. (Sv. Filipp.Neri.)

Chce li se někdo vyučiti v nějakém umění nebo řemesle, musí
míli mistra; tím více tehdy, chce-li se naučiti těžkému umění, totiž křesťan
ské dokonalosti. (Cassian.)Kdochcevylézti na vysokou horu,
musí míti dobrého vůdce, zrovna tak, kdo chce dostoupiti vrcholu dokonalosti.
Nežli si zvolíme zpovědníka, máme zrale uvažovati a modliti se. (Sv.
Filipp Neri.) Sv. Teresie nemohla najíti po 20 let zpovědníka, jenž by byl
porozumněl jejímu duševnímu stavu; modlila se tedy stále k Bohu, až ko
nečně našla onoho pravého vůdce duševního, totiž sv. Jana z Avily. Máme
si zvoliti moudrého zpovědníka; neboť ani tělesného neduhu bychom ne
svěřili lehkomyslně kterémukoli lékaři. (Sv. Bas.) Máme-li vésti soudní při,
kde se jedná o tisíce Korun, vyhledáváme nejchytřejšího advokáta; a ve
věci, kde se jedná o věčnou blaženost, bychom měli býti méně obezřetnými ?
(Hunolt.) Máme si zvoliti zpovědníka, k němuž máme úplnou důvěru (Sv.
Filipp Neri) a tuto důvěru v něho máme také zachovati. Chce-li ďábel
zničiti některou duši, používá všemožné lsti, aby zasel nedůvěru mezi kajíc
níka a zpovědníka, z čehož povstává největší zlo. (Sv. Filipp Neri.) Bez
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příčiny nemáme volti jiného zpovědníka (Sv. Fr. S.), zrovna jako
nevoláme jiného lékaře, zná-l první lékař z vlastní zkušenosti naši celou
povahu. Než přece máme občas jíti ke zpovědi k jinému knězi, po
něvadž není dobře, vázati se otrocky na jednoho člověka.

3. O účincích pokání.
Činiti pravé pokání není věcí tak snadnou; zvláště velikého sebe

zapření vyžaduje zpověď, upřímné to přiznání se k zahanbujícím hříchům.
Proto Bůh velice odměňuje opravdové pokání. Ostatně zpověď jest skutkem
veliké pokory; pokorným však Bůh dává svou milost. (1. Petr. 5. 5.)

Hodným přijetím svátosti pokání dochá
zíme těchto milostí:

1.Dosahujeme odpuštění všech spácha
ných hříchůa věčných trestů, nikoliv pak
vždy odpuštění všech časných trestů. (Sn.
Trid. 6. 30.; 14. 12.)

Bůh praví: „Pakli by bezbožný činil pokání ze všech hříchů svých,
živ bude a neumře; všech nepravostí jeho, kteréž učinil, nezapomenu.“
(Ez. 18. 21. 22.) Proto pravil Kristus k Magdaleně: „Odpouštějí se tobě hříchové
tvoji.“ (Luk. 7. 48.) Kdo své provinění vyjevuje, tomu Kristus již není soudcem,
nýbrž přímluvcem a ochráncem. (Sv.'Cassiod.) Ani na soudu nebude Kristus
připomínati hříchů, které pokáním byly shlazeny. (Sv Bern.) Nic není skrytého;
jedině to, co bylo ve zpovědi vyjeveno. (Sv. Ambr.) Již mudřec Šeneka pravil:„Kdolitujetoho,žezhřešil,jestúplněnevinným.© Rozhřešenímpřizpovědi
mění se zasloužený trest věčný v časný. (Sv. Bon.) Bůh činí jako král,
jenž trest smrti zaměňuje v delší žalář. Příklady, že Bůh trestá hříchy již
odpuštěné: Adamovi Bůh odpustil, ale nicméně jej vyhnal z ráje a uložil
těžké pokání. Mojžíšovi, jenž svou pochybností Boha urazil, bylo odpuštěno,
ale za trest nesměl vejít do země zaslíbené. (4. Mojž. 20. 12.) Židům na
poušti, kteří proti Bohu reptali, bylo na přímluvu Mojžíšovu odpuštěno, ale
za trest musily na poušti zemříti. (4. Mojž. 14.) Také Davidovi, který se
dopustil dvou těžkých hříchů, Bůh odpustil, ale umřel mu za trest syn. (2.
Král. 12. 14.)Proto volásv. Augustin: „Nenecháváš bez trestu ani
hříchů oněch, jimž jsi odpustil.“ „Hříchnezůstávánikdybez trestu;
buď trestá se člověk sám tím, že činí pokání, nebo Bůh trestá na něm hřích.“
(Sv. Řeh. Vel.) Na každý hřích musí následovati buď dostiučinění nebo trest.
(Sv. Ans.) I na lidském těle zůstává po zahojení rány ještě jiz va. (Sv. Bern.)
Jako se musí zaplatiti dluh, tak musejí býti shlazeny-hříchy. (Sv. Řeh. Vel.)

Časné tresty za hříchy musíme odpykati buď na
zemi nebo v očistel.

Na zemi je odpykáváme: I. konáním pokání, jež nám kněz při sv,
zpovědi uložil. 2. Konáme-li dobrovolně kajicné skutky: modlitbu, půst,



almužnu a j. 3. Přijímáme-litrpělivě utrpení, jež Bůh na nás sesílá,
hlavně pak smrt. (Sn. Trid. 14. 13.) 4. Konečné získání si odpustků.
(Viz učení o dostiučinění a o odpustcích.)

Bůh ve své moudrosti proto nenechává hříchů zcela bez
trestu, abychom nepokládali hříchu za věc nepatrnou. (Sv.Aug.)

Na křtu se nám ovšem odpustily všecky tresty za hříchy, při svátosti
pokání však již nikoliv. Hřích spáchaný po křtu jest totiž mnohem těžší,
než-li přede křtem spáchaný; hřích přede křtem spáchaný jest více ze
slabosti, po křtu však ze špatnosti, poněvadžpokřtěnýčlověkjest osvícen
Duchem sv., má tedy lepší poznáni. (Sn. Trid. 14. 8.) Rovněž třeba hleděti
na to, že pokřtěnýčlověkhříchem znesvěcuje chrám boží (1. Kor. 3. 17.)
a ruší dané slovo; neboť jednak vyhání ze sebe Ducha sv., kterého na
křtu sv. přijal, jednak porušuje slavný křestní slib. Hodný otec poprvé
odpouštívá dítěti nějaký přestupek, slibuje-li, že se polepší; dopustí-li se
však dítě opět onoho přestupku, odpustí mu sice otec na jeho prosby, ale
nepromine mu docela trestu. Tak činí 1 Bůh; na křtu odpouští člověku
všecky hříchy a všecky tresty za ně, ale později již to nejde tak lehce.

Trestů za hříchy odpouští se nám tím více, čím
dokonalejšíjest naše lítost.

Neboť „kdo mnoho miluje, tomu bývá také mnoho odpuštěno,“ praví
Kristus k Magdaleně. (Mat. 7. 47.) Mnohdy pohne Bůh srdce člověka tak, že
dochází ihned úplného odpuštění vší viny a trestu. (Sv. Tom. Ag.)

a. Duch sv. opět vchází do našeho srdce
a dává nám milost posvěcující; rovněžobživují
opět zásluhy všech dobrých skutků, dříve ve stavu milosti
vykonaných.DušeobrácenéhohříšníkajestpředBohemzasekrásnou.© Obrácený
hříšník dostává jako marnotratný syn krásné roucho, t. j. posvěcující
milost a prsten, znamení to lásky boží. (Luk. 16. 22.) Bílé roucho, které
člověk na křtu obdržel, bylo hříchem pošpiněno; pokáním se opět obmývá
v krvi Kristově. Tam, kde byly dříve na tomto rouchu špinavé skvrny, budou
jednou zlaté ozdoby. (Sv. Gertr.) Bylo by zázrakem, kdyby někdo pouhým
slovem kůži černocha učinil docela bílou. Rozhřešením kajícího hříšníka
stává se mnohem více; neboť duše, která následkem hříchu zčernala jak
smutečný šat, stává se bílou jako sníh. Pokání jest žebřem, po němž
vystupujeme za se tam, odkud jsme spadli. (Sv. Efr.) Je-li člověk opět v milosti
boží, pak ovšem zase jest dítkem božím, dědicem nebe a může opět
konati zálužné skutky pro nebe. (Viz učení o milosti posvěcující na str.
150. I. d.) — Pokání rovněž působí, že zásluhy všech dobrých skutků
dříve v milosti boží vykonaných obživují. Neboť hříchem smrtelným zásluhy
těchto skutků byly ztraceny (Ez. 18. 24.) a to ne snad proto, že by Bůh
byl tyto zásluhy za onen těžký hřích odňal, nýbrž proto, že člověk je učinil
bezcennými. Než závisí to na stupni kajícnosti člověka,pokud až tyto zásluhy
obživují. (Sv. Tom. Ag.) Jest to tak, jako by dlouhým suchem vypráhlý luh
mírným deštěm a příznivou povětrností opět nabyl dřívější svěžesti; čím jest
počasí příznivější, tím nádherněji vzkvete onen luh.



Měli-li jsme však milost posvěcující již
před zpovědí, tedy se nám rozmožuje.

Milost posvěcujícímá před zpovědíten, kdo nemá žádného těžkého
hříchu, nebo kdo vzbudil dokonalou lítost. Čím vyšší jest stupeň
milosti posvěcující,tím vyšší bude jednou stupeň naší slávy v ne
besích. Pošetilými tedy jsou, kdož praví: „Nemusím se zpovídati, neboť
nemám žádného těžkého hříchu.“

3. Duch sv. nám dává sílu k boji proti
hříchům.

Kdo si zlomil nohu, již nemá dřívější síly; jest slabým. Musí nosit!
obvaz a opírati se o hůl. Právě tak se má se hříšníkem po jeho obrácení;
potřebuje pomoci boží. Té dochází pokáním. Pokáním jako by polámané údy
jakýmsi obvazem znova vzrůstaly, až nabudou opět dřívějšísíly. (Sv. Ambr.)
Pokáním děje se hříšníku jako chorému, jenž dostává berlu. Jako marnotratnému
synu byla dána obuv na nohy, aby snadněji mohl kráčeti trnitou cestou
přikázání, tak obrácený hříšník dostává sílu od Ducha sv. k boji proti hříchům.
Zpověď tedy neslouží toliko k odpuštění spáchaných hříchů, nýbrž jest
i ochranným prostředkem proti hříchu. (Sv. Tom Ag.) Obrácení
hříšníci bývajíobyčejněvěrnými a horlivým! služebníky božím..
Proto praví Kristus, že v nebi jest větší radost nad jedním hříšníkem pokání
činícím, než-li nad 99 spravedlivými. (Luk. 15. 7.) Kdo se ti lépe líbí:
voják, který ještě nebyl v žádné válce a proto také ještě nikdy neutíkal,
anebo voják, který před přesilou nepřátel utekl, ale potom tím statečněji se
na nepřítele vrhl a donulil jej k útěku ? Onen první jest obrazem vlažného,
spravedlivého křesťana,tento druhý obrazem horlivého kajícníka. (Sv. Vinc. Ferr.)

Než všech těchto milostí docházíme jen tehdy, přijí
máme-li hodně svát. pokání; hojně těchto milostí docházíme,
přijímáme-li tuto svátost častěji.

Čím častěji se důmčistí, tím čistším bude; tak jest i s křesťanem
— vzhledem na jeho nitro. (Sv. Jeron.) Čím častěji se zpovídáme, tím více
vyprošťujemese od ďábla. Vlaštovky, jimž již jednou bylo hnízdo na
domě shozeno, nebudou si tak snadno na něm opět hnízdo stavěti; zrovna
tak ani ďábel nebude snadno opět člověka pokoušeti, byl-li zpovědí čím dále
více zapuzován. (Hunolt.) Jediná zpověď za rok ovšemstačí, aby člověk
zůstal ještě údem katol. církve, ale neslačí nikterak, aby bylo dostatečně
postaráno o naši spásu. V duši člověka, který jde jen jednou za rok ku sv.
zpovědi, vypadá to asi tak, jako v domě, kde se ročně jen jednou
zametá. Takovému člověku v čas zkoušky by se vedlo asi tak, jako v lese
Absolonovi, jenž si jen jednou za rok dával střihati vlasy. (2. Král. 14. 16.)
Jest šílenstvím, nestarati se o svou duši ani tolik, jako o své boty; boty
cidíme častěji, kdežto duši necháváme v její špíně. (Sv. Chrys.)

4. Duch sv. nám poskytuje velikého po
k Oj e duševníh O, ba obrátili-li jsme se upřímně,
poskytuje nám veliké útěchy.



Pokáním docházíme velikého klidu duševního. Duch sv. jest utěšitel.
(Jan 14. 26.) Sprostíme-li se zpovědí hříchů, povstává v naší duši ihned
podobný klid, jako tehdy na moři, když plavci hodily hříšného proroka
Jonáši do moře. (Chrys.) Svátost pokání kape balsám útěchy do zraněné
duše. (Sv. Vavř. J.) Mnozí lidé po zpovědi často tvrdí, že jest jim, jako kdyby
jim někdo sňal s hrdla nesmírné břemeno; nebo říkají, že jsou šťastnějšími
nežli kdyby měli největší poklady světa. To pochází odtud, poněvadž cítí
blízkostsvého Boha! Dosaženýklid duševní působí blahodárně i na tělo
a velmi napomáhá k opětnému nabytí ztraceného zdraví; proto světcové na
pomínávali nemocné často velmi důtklivě ku přijetí sv. svátostí. — Obrácený
hříšník dochází mnohdy veliké útěchy duševní. Kristus praví: „B.laho
slavení lkající, neboť potěšeni budou “ (Mat. 5. 5.) Když marnotratný syn
přišeldomů, dal otec zabíti tele a zavolatihudebníky; byla veliká hostina,
hudba a tanec. (Luk 15.) Tak činí Bůh podnes, obrátí-li se upřímně veliký
hřišník ; zasypává jej útěchou a radostí. Jaká to útěcha pro veliké hříšníky!
Zdá se, že jsou na tom lépe, nežli spravedliví. Vzpomeň tu na slova, která
řekl starší syn otci, když marnotratného syna tak laskavě přijal. (Luk. 15.)
Touto útěchou nás Bůh povzbuzuje, bychom pak obtížnou cestou cnosti tím
vytrvaleji kráčeli. (Rod.) Vždyť kadému nově obrácenému nastává krutý
boj proti jeho vlastní zkažené přirozenosti. Bůh plýtvá s duchovní útěchou
na nás, když nastupujeme cestu zbožnosti; později nám útěchy duševní
odnímá ponenáhlu, poněvadž by nám mohly býti na škodu. Jsou totiž jako
cukrovinky; jako cukrovinky, nemírně požité, plodí červy, tak 1 ony plodí
v srdci červa, totiž marnivost. Odejme-li tedy Bůh od nás opět útěchy duševní,
máme mu za to děkovati. (Sv. Fr. S.) Bůh později odnímá útěchy, by také
člověka zkoušel a poskytl mu příležitosti k zásluze. Člověk muže pak zvolati
jako Krislus na kříži: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil.“ (Sv. Alf )

4. O hodném přijetí svátosti pokání.

Zde není předepsáno jako u sv. přijímání, jak dlouho se máme při
pravovati na přijetí této svátosti. Pokání se neměří dle délky času, nýbrž dle.
toho, jak upřímně jsme je vykonali. (Sv. Chrys.) Ovšem několik okamžiků na
to nestačí. Noe stavěl koráb 100 let, a ty bys nechtěl ani krátký čas stavěti

na arše, která tě má zachrániti od záhuby časné a věčné? (Sv. Tom. Ag.)

Bychom svátost pokání hodně přijali,
musíme vykonati toto:

Poněvadžhříchyse páchají srdcem, ústy a skutkem, proto musejí
býti odstraněny bolestí, kterou srdce pocituje, ústa vyjadřují a skutek
doplňuje.(Sv. Bonav.)Musímesi počínatijako marnotratný syn; sotva Duch
sv. se ho dotkl svou milostí, ihned přemýšlí o všech svých hříších a uznává
je. (Zpytování svědomí.) Poznává nevděk ke svému otci a cítí nad ním
hlubokou bolest v srdci. (Lítost.) Chce se vrátiti k otci a začíti u něho opět
nový život. (Předsevzetí.) Vrací se k otci, padá před ním na kolena, vy
znává své chyby a prosí za odpuštění. (Zpověď.) Nechci již býti synem,
nýbrž jen služebníkem. (Dostiučinění.) Otec jej objímá a líbá. (Rozhře



šení.) Potom byla hostina. (Sv. přijímání.) Pokání jest jako citera, jejíž
všecky struny musejí býti nataženy a zladěny, než-li vydávákrásné tony, (K. Hugo.)

1. Musímezpytovati svědomí, t. j
musíme vážně přemýšleti, kterých hříchůjsme
se dopustili a ještě se z nich nezpovídali.

Musíme si při tom počínati tak bedlivě, jako kdybychom hned potom
měli předstoupiti před soudnou stolici boží. Zpytování tedy nesmí býti
povrchní, sice by nám mohla svátost pokání sloužiti spíše k záhubě nežli
ke spáse. Než nesmí zase tato bedlivost při tom býti upřílišena, jak
to obyčejně bývá u lidí úzkostlivých; neboť Bůh nežádá ničeho, co přesahuje
naše síly. — Zpytování svědomí jest nanejvýš důležito ; neboťjim přicházíme
k poznání sebe, což jest počátkem obrácení. Jako nelze léčit
nemoci, které neznáme, tak také nelze hříchu litovati, z něho se zpovídati,
proti němu bojovati, neznáme-li ho. (A. Stolz.) Sebepoznání chybí mnohým
lidem. Mnozí lidé zpytují všechna tajemství přírodní, vypočítávají dráhy hvězd
a pohyby všech těles, ale o sobě nikdy nepřemýšlí a nevědí ničeho o tom, co
se děje v jejich nitru. Při vší své vědomosti a vážnosti jsou nešťastnými lidmi,
poněvadž svých hrubých chyb nedbají. (Sv. Vince. Ferr.) Byť bys prohlédl
výši nebes, šířku země a hlubiny mořské, jsi-li však sám sobě cizím, podobáš se
člověku, který staví dům bez základů. (Sv. Bern.) Stvořitel dal každému člověku
knihu, totiž svědomí ; v ní máš pilně čísti, poněvadž z celé své knihovny vezmeš
sebou na věčnost jen tuto knihu. (Sv. Bern.) Kdo zná sebe sama, pozná
i Boha. (Kl. AI.) Soudíme-li sami sebe, nebudemesouzeni. (1. Kor. 11. 31.)

Zpytování svědomí máme za číti vzýváním Ducha sv.
Máme-li světlo, snadněji najdeme ve tmě jistou věc: tak jest také, hledá

me-li hříchy. Vniknouli paprsky sluneční do pokoje, vidíme ihned
tisícerý prášek, jehož dříve nebylo viděti; tak 1 duše, jakmile ji Duch sv.
osvítí, pozoruje na sobě nejmenší nedokonalosti. (Sv. Bonav.) Sebepoznání
jest darem božím, jehož docházíme jen modlitbou. (Sv. Tom. Ag.) Naše
oko vidí jiné věci dobře, sebe však nevidí; právě tak jest s naším duchem ;
bystrým jest na chyby jiných, ale tupým na své vlastní. (Sv. Bas.) Také jest
dobře, uchýliti se do samoty, zpytujeme-li svědomí, neboť v samotě
mluví Duch sv. k srdci člověka. (Os. 2. 14.)

Přizpytování svědomímusíme odložiti všelikou sebe
lásku a musímese vážně vynasnažovati, bychomsvé
hříchy poznali.

Jako mnohý nemocný nechce uznati, že jeho stav jest povážlivý, tak
také činí mnohý hříšník. Příčinou toho jest sebeláska, t. j. záliba na jeho
domnělých přednostech, jako na př. na jeho původu,na jeho postavě,
hlase, vědomostech, cnosti a p. Mnohý považuje docela i své chyby za
přednosti, na př. postrach za chytrost, pýchu za mužný karakter a p.; takový
člověk se podobá matce, která na svém mazílku nevidí žádné chyby, nýbrž všecko
pokládá za chvalitebné vlastnosti, jako na př. lež za veliký rozum, hrubost za
neohroženost, nestřídmost za známku zdravosti a p. (A. Stolz.) Při zpytování
svědomímusíme si tedy počínati tak, jako bychom byli svými vlast
ními nepřátely; neboť nepřátelé pátrají bedlivě po chybách. (A. Stolz.)
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Nejsnadněji se upamatujeme na své hříchy, probíráme-li
v duchu10 božích přikázání, přikázání církevní,
hříchy hlavní a povinnosti svého stavu. Můžeme použiti
i zrcadla zpovědního; než nebývají v něm vždy všechny
hříchy obsaženy.

Zrcadlo zpovědní pro děti: Přikázáníboží: 1. Zapomněljsem se
modlti? Modlil jsem se nepobožně? 2. Vyslovoval jsem jména sv. neuctivě?
Klel jsem? 3. (přikázání církevní). Zanedbal jsem v neděli a svátek mši sv.?
Choval jsem se v kostele neslušně? Jedl jsem v pátek vlastní vinou maso ?
4. Byl jsem hrubým k rodičům? Neposlušným ? 5. Hněval jsem se na jiné?
Bil jsem je, házel po nich, sváděl je ke zlému? Trápil jsem zvířata?
6. Myslil, mluvil, činil jsem něco nemravného? 7. Ukradl jsem něco? Vrátil
jsem to? Udělal jsem někomu škodu? Podvedl jsem někoho? 8. Žaloval
jsem křivě? Lhal jsem? Roztrušoval jsem chyby jiných? Nadával jsem?
9.a 10. Toužil jsem po cizím majetku? — Hlavní hříchy: Byl jsem pyšný?,
zlobivý?, lakomý?, nestřídmý?, lenivý v učení a práci?

U těžkých hříchů se musíme rozpomínati, kolikrát
jsme se jich dopustili.

Při zpovědi se totiž musí udati počet těžkých hříchů. (Sn. Trid. 11.
hl. 5. a kan. 7.) Nemůžeme-li se upamatovati, kolikrát jsme se jistého
těžkého hříchu dopustili, musíme aspoň určiti, jak častokrát asi jsme
se ho dopustili. (Sv. Alf.) Nebo musíme přemýšleti, jak dlouho již se onoho
hříchu dopouštíme a kolikrát za měsíc, za týden nebo za den asi
jsme ho dělali. (Sv. Alf.)

Není sice potřeba, zpytovati se 1 ze hříchů všedních,
ale jest to velmiužitečno.

Z lehkých hříchů totiž nemusíme se zpovídati; ale jest dobré a uži
tečné z nich se zpovídati. (Sn. Trid. hl. 5.) Nejobyčejnější chybou při
zpytování svědomí bývá asi ta, že hříšník těžké zahanbující hříchy rychle
přechází, naproti tomu však hledí bedlivě vyzpytovati hříchy všední. Takoví
lidé se podobají fariseům, kteří velbloudy polykají, ale komáry cedí. (Mat. 23.
24.) Tak se stává, že mnozí lidé vzdor tomu, že se stále zpovídají, přece se
nikdy nelepší. Ó kolik a to i zdánlivě zbožných lidí bere s sebou své hříchy
na věčnost! Ó jaká to žalostná smrt!

Také musímepřemýšleti,zda-li nějaká okolnost
zvláštní některý hřích nemění nebo nezvětšuje.

Z okolností, které druh hříchu proměňují, musíme se zpovídati. (Sn.
Trid. 14. hl. 5. kan. 7.) Vzal-li tedy na př. někdo cizí majetek násilím,
neměl by zkrátka říci: „Kradl jsem“ ; neboť loupež a krádež jsou dva roz
dílné druhy hříchů. Kdo vzal něco v kostele, musil by rovněž říci tuto
okolnost; neboť by to nebyla obyčejná krádež, nýbrž svatokrádež. Kdo dal
pohoršení tím, že jedl v pátek maso, nebo že znesvěcoval neděli, musil by
tuto okolnost rovněž udati, poněvadž se tím hřích značně zvětšuje.

Zpytování svědomí před zpovědí si usnadníme, když
každý den večer svědomízpytujeme.
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Neopravujeme-li domu stále, zpustnea pak je s opravou velká
práce; podobně se má s duší, nehledíme-li stále ji opravovati zpytováním
svědomí. (Scar.) Účtuje-li domácí pán každý den se svým
správcem, zabrání nepořádkům v účtování; podobně se má s naším svě
domím, účtujeme-li s ním každý den. (Sv. Chrys.) — Každodenní zpytování
svědomí jest velice užitečným; Chrání nás před pádem do hříchu
smrtelného. Vyčerpají-li lodníci ihned vodu, která vniklado lodi
a ucpou-li skuliny, nemůže se loď potopiti; tak i duše se uchrání před
těžkým hříchem, jest-li že všední hříchy, které do ní vnikly, opět a opět
zpytováním svědomí vyhledáváme a povstalé trhliny dobrými předsevzetími
uzavřeme. (Sv. Aug.) Jest to jako s obchodníky; vedou-li knihu
o denním zisku a ztrátě, neoctnou se tak snadno ve velkých dluzích.
(Sv. Efr.) Každodennízpytovánísvědomíuchovává naše svědomí čistým,
jako každodenníčesání uchovává šat čistým.Vede i ke mravní doko
nalosti. Žáci, kteří jsou často přísně zkoušeni, činí větší pokroky; tak i my
ve cnosti, jest-li že sebe často přísně zkoušíme. Když jsi večer se sebou
súčtoval, budeš klidně odpočívati. (Sv. Chrys.) Zpytovánísvědomíjest
důležitějším než modlitba. (Sv. Ign. L.) Kdyby král věděl, že v jisté části
jeho říše skrývají se jeho nepřátelé, dal by je jisté vyhledati a učinil
by je neškodnými. Tak 1 ty máš nepřátele v sobě, totiž své náruživosti;
vyhledávej je denně a zraňuj je mečem lítosti. (Sv. Bern.) Tedy pouhé
vyhledávání našich chyb nestačí; musíme jich také litovati a potlačovati
dobrými předsevzetími: (Ludv.Gr.)

2. Hříchů svých musíme opravdově lito
vati, tj. musime nad nimi cítiti v duši
bolest, že jsme Boha urazili a musíme
každou urážku boží vážně si oškliviti, zároveň
však i důvěřovati v milosrdenství boží.

Lítost měla na př. Magdalena, která se s pláčem vrhla k nohoum
Ježíšovým. (Luk. 7.); Petr, který po zapření Krista vyšel ven a hořce plakal;
(Mat. 26. 75.); David, jenž pro své hříchy, které mu prorok Nátan vytýkal,
na zem se vrhl, ničeho nejedl a nepil (2. Král. 12.), nýbrž volal: „Smiluj
se nade mnou, Bože, podle velikosti milosrdenství Svého a podle velikosti.
slitování svého shlaď nepravost mou,“ a „Srdcem zkormouceným a pokorným
nepohrdneš, 6 Pane.“ (Ž. 50.) Opravdová lítost jest tedy bolest duše.
Pouze zevnější úkon, na př. odříkání jisté kajicné modlitby, pláč po
způsobu židovských plačících žen (jako v domě Jairově, Mat. 9. 23.), trhání
roucha (Joel 2. 13.) není ještě lítostí. Kdo ukazuje lítost zevně, ale v srdci
jí nemá, jest pokrytec. Ovšem kdo má lítost v srdci, u toho se bude
jeviti 1 zevně; neboť my lidé nemůžeme toho, co se děje v srdci, zevně
zatajiti. — Opravdová lítost se týká Boha. Proto ji jmenujeme nadpři
rozenou, poněvadž vychází z víry v neviditelný, nadpřirozený svět. Kdo
lituje hříchu jen pro jeho zlé následky, nemá žádné opravdové lítosti.
Taková lítost se nazývá přirozenou; před Bohem nemá žádné zásluhy.
Tak litoval sve zlomyslnosti ukrutný král Antioch Epifanes, když jej červí
žrali, ale nelitoval jí k vůli Bohu. (2. Mach. 9. 13.) Tak lituje karbaník,
opilec, dopadený zločinec, vidí-li následky své špatnosti. Časné zlo ovšem má
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býti příčinou, ale nikoli pohnutkou naší lítosti. ——Opravdová lítost jest
upřímnou nenávistí hříchu nebo úplným odvrácením se od hříchu;
nespočívá tedy tak v citu, jako spíše ve vůli. Jest-li že to, co tě dříve
radostí a rozkoší naplňovalo, nyní tě naplňuje hořkostí, a co tě dříve těšilo,
nyní tě nevýslovně mučí, pak máš pravou lítost.“ (Sv. Aug.) Ten se obrací
k Bohu z celého srdce, jenž celým srdcem odvrací se od příchylnosti k pomí
jejícím věcem. (Sv. Bern.) Kdo tedy hříchu lituje a pak se ho opět do
pouští, nemá opravdové lítosti. „Kde není polepšení,tam jest falešné
pokání.“ (Tert.) Člověk jest posměvačem a ne kajicníkem, pokračuje-li ve zlém,
jehož litoval. (Sv. Isid.) Kdo má pravou lítost, štítí se každé urážky boží. Kdo
se nechce vzdáti třeba jen jediné zlé náklonnosti, nemá pravé lítosti. „Čo pro
spívá, zpřetrbal-lis všecky řetězy, poutá-li tě však přece ještě jeden na peklo.“
(Sv. Aug.) — Bolest nad hříchy bez důvěry v Boží milosrdenství byla
by zoufalstvím; takovou bolest měl Jidáš. Zcela jinak si počínal Petr.

Pravá lítost jeví se mohdy kajícími slzami.
Tak se jevila u Magdaleny v domě Šimonově (Luk. 7. 38.), u Petra

po zapření Krista. (Mat. 26. 75.) Poněvadž Petr po celý život svůj pád
oplakával, bylo prý viděti na jeho lících dvě vrásky od slzí. — Slzy lítosti
jsou něčím drahocenným a smějí se schraňovati jen pro urážku boží. (Sv.
Rosa z L.) Slzí kajicích není třeba, ale mají veliký účinek; dobývají
tím jistěji odpuštění. Slzy kajícníků jsou mocnou jejich řečí; nutí Boha,
by odpustil. (Sv. Jeron.) Slza kajicná, dcera to lítosti, smývá skvrny hříchů.
(Sv. Aug.) Jest to jakýsi druh křtu, jenže při obyčejném křtu leje se
voda zevně, zde však zevnitř, (Sv. Ber.) Působí osvícení rozumu. Jako
vzduch po dešti bývá čistším a jasnějším, tak i duch po prolití slz kajicích
jest čistším a jasnějším. (Sv. Chrys.) Čím více hříchy oplakáváme, tím lépe
poznáváme jejich velikost; duševní oko se slzami čistěji umývá. (Sv. Řeh.
Vel.)Slzy kajicnévedou k dokonalému polepšení. Podobají se
léčivým pramenům; jako léčí nemoci tělesné, tak ony nemoci duševní. (Wen.)
Přinášejí vnitřní útěchu. Občerstvují nás tak, jako rosa květiny. (Chrys.)
Jsou nápojem, kterým jsou kajícníci příjemně opojeni. (Sv. Bon.) Taková
slza těší více než-li všechen smích. (Sv. Chrys.) Slzy kajícníků jsou sladší
než-li zábava v divadle. (Tert.) Slzy kajicné naplňují radostí anděly
a zahánějí ďábly. Slza kajícníkova naplňuje radostí sv. anděly tak,
jako víno srdce člověka. (Sv. Bern.) Vřelými slzami kajicími zapuzujeme
ďábla tak, jako vřelou vodou psa. (Sv. Bon.) Slzy kajicí mají tedy po
dobnou moc, jako svěcená voda. „Plač sám nad sebou, pak tě
nemusejí jiní po smrti oplakávati.“ (Sv. Ambr.)

Ku pravé lítosti dospíváme, uvažujeme-li,
že jsme hříchem urazili nekonečnou veleb
nost boží, že jsme zarmoutili svého milého
Otce a největšíhodobrodince.

Všímní si millionů hvězd na nebi, nesmírného množství lidí na zemi,
nesmírného množstvíduchů a t. d. a z toho posuď, jak veliká jest veleb
nost boží. Takového Pána jsi urazil! — Uvažujdále o nesmírné lásce
nebeského Otce k tobě, jenž k vůli tobě vydal, co měl nejmilejšího,

T*
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totiž svého Syna. (Jan 3. 16.) „Jaká to ukrutnost, uraziti tak přemiléhoOtce!“| Považtaké,žeSynbožímístotebetoliktrpěl!—Vzpomeňna
nesčetná dobrodiní, jichž jsi po celý život od Boha požíval; zdraví, pokrm,
oděv, obydlí a t. d. Jsou samé dary boží, jež však Bůh mnohdy odnímá
nevděčným lidem. — Nuže, a místo abys byl Bohu vděčným, tak často jsi
jej zarmoutil a dobrodiní jsi mu splatil nevděkem. Těší tě to?

Lítost, která vychází z lásky k Bohu, nazývá se doko
nalou lítostí. Kdo má dokonalou lítost, dochází ihned, tedy
před zpovědí, odpuštění hříchů. (Trid.14. hl. 4.)

Otec posílá do města dva své syny něco koupiti. Čestou si všímají
všelijakých hloupostí a o hodinu se opozdí. Když se blížili domu otcovskému,
začali se báti. Jeden plakal, poněvadž věděl, že za svou nedbalost dostane
bití; druhý plakal proto, že svého otce zarmoutil. Tento druhý chlapec před
stavuje člověka, který má dokonalou lítost, první chlapec člověka s lítostí
nedokonalou. „Dokonalou lítost tedy má ten, kdo svých hříchů lituje proto,
že jimi urazil dobrotu boží.“ (Sv. AIf.) Dokonalou lítost měl na př.
David, Petr, Magdalena, publikán ve chrámě. Pomni, jak rychle tito všichni
dosáhli odpustění. Dokonalá lítost, jak ze slov Kristových k Magdaleně patrno
(Luk. 7. 47.), není vlastně jiným, nežli velikou láskou k Bohu, tedy
účinkem Ducha sv., jenž již ve člověku bydlí. Člověk však, jenž má v sobě
Ducha sv., jest ve stavu milosti posvěcující, tedy sproštěn hříchů.
„Nejnižšístupeň dokonalélítosti stačí na okamžité shlazení každé
viny hříchu.“ (Sv. Tom. Ag.) A kdyby někdo neměl těžkého hříchu
a vzbudil by dokonalou lítost, rozmnoží se mu milost posvěcující a odpustí
se mu časné tresty za hříchy. — S dokonalou lítostí jest spojena touha
po sv. zpovědi; dokonalá lítost se tedy podobá křtu touhy. Než není
třeba, po vzbuzení dokonalé lítosti ihned se zpovídati; stačí vykonati sv.
zpověď třeba tehdy, kdy nás k tomu zavazuje přikázání církevní. Ba při
vzbuzení dokonalé lítosti není ani třeba, výslovně zatoužitipo
zpovědi; stačí, neodpírá-li jí člověk.

Dokonalou lítost máme vzbuditi častěji v životě, zvláště
v hodinu smrti nebo v nebezpečí života.

Byl bys na př. na železnici nebo na lodi a stalo by se neštěstí; vzbuď
v tom případě ihned dokonalou lítost a jsi s Bohem smířen. Když ve Vídni
8. prosince 1881 hořelo okružní divadlo, při čemž sta lidí zahynulo,
tu jisté škole odrostlé děvče uprostřed onoho množství lidu na jedné chodbě
nahlas vzbuzovalo dokonalou lítost. Děvče sáhlo pak kolem sebe a nahmatalo
kliku ode dveří; dvéře se otevřely, a přišlo se do světnice, odkud lidé skákali
do sítí dole napjatých. "Toto byli jediní lidé, kteří se zachránili. — Jistý
otec rodiny dostal chrlení krve. Běželi pro kněze. Když nejmladší
děvče, které bylo nedávno u prvního sv. přijímání, zpozorovalo nebezpečísmrtiuotce,chopilosesv.křízenastěně,drželahootcipředočimaa říkala
hlasitě formuli vzbuzení dokonalé lítosti. Otec byl tím dojat k slzám; umřel
ještě dříve než přišel kněz, ale byl patrně pro věčnost zachráněn. (Spirago,
Příkl. str. 188.) — Jest také pravěpodobno, že v čas potopy a zkázy
Sodomy, mnozí lidé dokonalou lítostí byli zachránění od záhuby věčné.
(Kateř. Emm.) Kdybys měl býti tak nešťastným, že bys urazil Boha,
vzbuď ihned dokonalou lítost z lásky k Bohu. Nikdy pak se neodvaž večer
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ulehnouti, a ráno se dáti do nějaké práce, nebo se vydati na cestu, abyssivzbuzenímdokonalélítostínezabezpečilsvouvěčnouspásu!© Tomu,kdo
má dobrou vůli, není příliš nesnadným, vzbuditi dokonalou litost. Vždyť
ve starém zákoně byla dokonalá lítost jediným prostředkem k dosažení
odpuštění hříchů. A rovněž křesťan jest pod smrtelným hříchem povinen,
vzbuditi dokonalou lítost v hodinu smrti, je-li si vědom těžkého hříchu a nemůže
se již zpovídati.Jen tomu, kdo se nikdy nemodlí, kázání neslyší,
nikdy nečte nábožné knihy, jest ovšem nesnadným, vzbuditi dokonalou lítost.
Podobá se zarezavělým hodinám, které nejdou, byť by je 1 Bůh sám svou
milostí natáhl. „Kdo pohrdá kázáním a modlitbou, tomu jest třeba k dokonalé
lítosti zvláštního milosrdenství, zázraku milosti.“ (Lerch.) Učený kardinál
Francelin, maje na zřeteli velikou cenu milostí, říkával: „Kdybych mohl jako
kazatel choditi světem, o ničem bych nekázal tak často, jako o dokonalé lítostí.“

Ku pravé lítosti docházíme také tím,
uvažujeme-li, že nás pro naše hříchy očekává
spravedlivý trest boží.

Vzpomeň na potrestání pyšných andělů, prvních lidí, obyvatelů Sodomy,
vrstevníků Noemových a t. d. Považ, jak hrozné.jsou tresty pekelné. A kdybys
1 do pekla nepřišel, přece jistě neujdeš trestům očistcovým. Nejmenší
tresty očistcové pak jsou větší, nežli každá bolest pozemská, (Sv. Tom. Ag.)
nežli všecky muky mučedníků. (Sv. Ag.) Tresty čekají, vyjímajíc největší
světce, docela jistě každého člověka. Urážka božíjest tedy něčím hrozným!
Těšítě nyni?— (Formulu ke vzbuzovánílítosti vizmezimodlitbami.)

Lítost, která vychází z bázně před Bohem, nazývá se
nedokonalou. lítostí. Kdo má lítost nedokonalou, dochází
odpuštění hříchů teprve rozhřešením knězovým.

Nedokonalou lítost měli na př. Ninivetští, kteří byli ohromeni kázáním
Jonášovým. (Sn. Trid. hl 4) V onom, kdo má lítost nedokonalou, zůstává
vůle ke hřešení, třebas se zevně od hříchu zdržuje. (Sv. Aug.) Proto jest
jeho lítost méně účinnou. Nedokonalá lítost jest jako jiskérka, která se
musí teprve zpovědi a rozhřešením rozdmýchati, aby zničila plevy hříchů.

Kdo však se zpovídá bez pravé lítosti,
nedosahuje od Boha odpuštění hříchů.

Kdo se zpovídá bez lítosti nad svými hříchy a bez předsevzetí polepšení,
tedy jen jaksi ze zvyku a nikoliv z přesvědčenísvé hříšnosti, tomu
zpověď nic neprospívá. (Sv. Kar. B.) Jako marně pracuje rolník, jenž
semeno zasévá na neobdělané pole, právě tak bezúčinným!jsou knězova
slova rozhřešovací, jsou-li vyslovena nad duší nepřipravenou, která se hříchů
zříci nechce. (Ludv. Gran.) Zpověď bez lítosti jest střelná rána bez koule,
jehla bez niti, klas bez zrní. Kdo se zpovídá bez lítosti, mlátí prázdnou
slámu. (Abraham a S. Čl.) Kristus zlořečilfíkovému stromu, protože
měl jen listí a větve, ale žádného ovoce; rovněž tak zavrhuje zpověď
bez lítosti; neboť na stromě pokání slova obžaloby jsou jen listím a větvemi,
ovocem však jest lítost. (Sv. Řeh. V.) Kdo se zpovídá bez lítosti, podobá se
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člověku,klerý sice rány odhaluje, ale neléčí jich. (Sv. Řeh. V.)
Podobá se ko mediantovi. (Sv. Chrys.) Že zpověď sama nestačí, vidíme
již z příběhu o marnotratném synu. Otec dbal jeho slov jen málo; neboť
jakmile z jeho slov seznal, že se obrátil, již mu ani nedal domluviti, nýbrž
padl mu kolem krku.

9.Musímemíti opravdovépředsevzetí,
t.j. musíme býti pevně odhodláni, že s po
mocí milosti boží budeme se opravdově
varovati každého hříchu a každé nebez
pečné příležitosti k němu.

S pravou lítostí těsně souvisí předsevzetí. (Trid. 14. hl. 4.) Jako
Z pramene plyne voda, tak z řádné lítosti předsevzetí. „Dokud však
vůle Ipí na hříchu, nemůže býti odpušlěn ani těžký, ani lehký hřích.
(Sv. Tom. Ag.) -— Ne všichni lidé jsou pevně odhodláni; neboť
většina neprovádí svých dobrých předsevzetí. Počínají si jako žena, které
umřel muž; dělá hrozný nářek, nemůže dosti vynachváliti dobrých
vlastností svého muže a zapřisahá se, že se nikdy nebude vdávati; ale netrvá
dlouho, a ona zapomíná na všecko zapřisahání a vdává se opět. (Meh. V.
241.) Kdo v nemoci a neštěstí dělá největši předsevzetí, ale pak ho neplní,
podobá se vlku, který, zasléchne-li na svém výpadu na ovce štěkot psů
a křik pastýřů, polekán vrací se do lesa, ale nicméně vlkem zůstává (Sv. Aug.)
Podobá se lidem, kteřísvážejístavivo,ale se stavbou nepočínají.
(Wen.) Opravdovépředsevzetíse podobá hřebíku pevně zaraže
nému, jehož nikdo bez velké námahy ze zdi nevytáhne; než předsevzetí
mnohých lidí podobá se hřebíku špatně zatlučenému, který se viklá, jakmile
něco na něj pověsíme. (Sv. Vince. Fer.) Cesta k peklu je dlážděna samými
dobrými předsevzetími, která však nebyla provedena. — Ne všichni jsou
odhodláni, varovati se každého hříchu. Sv. Šebestian chtěl uzdravit
místodržitele římského, zničí-li všecky modly. Místodržitel to učinil. Jen jednu
zlatou modlu, která pocházela od jeho rodičů, ukryl. Proto ho světec nemohl
uzdraviti a také mu řekl proč. (Spirago, Příkl. str. 189.) Tak dělají mnozí
hříšníci; svého zamilovaného hříchu nechtějí zanechati, a proto se nemohou
od ďábla vyprostii a státi přátely božími; neboť k vůli Bohu musíme se
zříci všeho. — Rovněž se musí hříšník opravdově varovati každé blízké
nebo nebezpečné příležitosti ke hříchu. Opilec se tedy musí úplně
vyhýbati hostinci, karbaník společnosti karbaníků. „Jen ten se zřekl úplně
hříchu, kdo se zřekl úplně hříšné příležitosti.“ (Sv. Isid.) Kdo se na někoho
dosti málo hněvá, vyhýbá se jeho společnosti a potkání. Kdo se na někoho
velice zlobí, vyhýbá se všemu, co by mu jej jen připomnělo; vyhýbá
se 1 jeho příbuzným a přátelům, odstraňuje jeho obraz, jeho dary atd. Kdo
hřích opravdu nenávidí, musí si počínati podobně; musí odstraniti všecko,
co ke hříchu vede a s ním souvisí. Kdo se chce polepšiti, ale příležitosti se
nechce zříci, podobá se člověku, který pavučiny sice ometá, ale pavouka
nezabije; proto má zase hned plno pavučin; nebo se podobá člověku,
který ořezuje na stromě sice nepohodlné větve, ale kořen nechává; za
krátko strom se ještě více zelená. (Scar.) Tak také hříšníci, kteří se sice
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zpovídají, ale příležitostise nevyhýbají, později hřeší ještě více než
dříve. Chceš-li mouchy se stolu zahnati, musíš dáti pryč sladké věci, které
je tam lákají. Neučiníš-li tak, přiletí opět. Tak také musíš vnadidlo hříchu,
totiž zlou příležitost, odstraniti, nechceš-li hřešiti. — Nejopravdovější předse
vzetí nemá žádného užitku, nepomáhá-li Bůh ; jakož ani semeno nevzejde,
neprší- a nesvítí-li slunce. Proto při všech svých dobrých předsevzetích
nesmíme se spoléhati na své domnělé síly (jako Petr při poslední večeři),
nýbrž stavěti máme jen na milosti boží.

Naše předsevzetí má se týkati především určitého
hříchu a sice hlavního našeho hříchu.

Mnoho předsevzetí najednou učiněných neprovedeme. Kdo dělá
mnoho předsevzetí najednou, podobá se člověku, který chce najednou
vyvalitiněkolik velkých kamenů na vysoký kopec; ani jednoho tam
nevyvalí. Stačí, odhodláme-li se ku opravdovému vykořenění jediného hříchu ;
tím již potlačujeme všecky ostatní hříchy, jako trhneme-li rázně za oprať
jednoho koně, nebo pobídneme-li bičem jednoho koně, učinkuje to zároveň
na druhé koně ve spřežení. (Rodr.) Kdybychom ročně jen jedinou chybu
vykořenili, byli bychom brzy dokonalými lidmi. (Tom. Kemp.)

4. Musímese ze hříchů svých zpovídati,
t.j. musíme knězi všecky své vědomé hříchy
zevrubně, upřímně a pokorně v soukromí
říci, bychom od něho rozhřešení dostali;
rovněž musíme udati počet hříchů těžkých, jakož i okolnosti,
které druh hříchu proměňují. (Trid. 14., hl. 5., kn. 7.)

Nejsmepovinni zpovídati se ze hříchů všedních, ale
jest to velmi užitečno. (Trid, 14., hl. 5.)

Kdo při zpovědi zapomněl říci některý těžký hřích,
musí se z něho v nejbližší zpovědi vyznati.

„V soukromí“. Při zpovědi máme mluviti tak, aby mimo kněze
nikdo z okolostojících nám nerozuměl. Rovněž kněz musí mluviti potichu. —
„Zevrubně““. Máme se chrániti při zpovědivšeobecných výrazů.
Špatně tedy se zpovídá, kdo na př. pouze říká: „Hřešil jsem proti 3., 5.
a 7. přikázání božímu“ ; nebo kdo říká: „Nemiloval jsem Boha z celého
srdce, mluvil jsem hříšné řeči, myslil jsem hříšně, konal jsem hříšně a p.“
Tím není nic řečeno. Než vzdor vší zevrubnosti máme přec mluviti jen
zkrátka, a všelikýchzbytečných řečí se varovati. Rovněž musejí
býti všecky výrazy počestné a spoluvinníka nikdy nemáme jménem
jmenovati. „Upřímně““. Máme se při zpovědi varovati všech dvoj
smyslných výrazů a všelhkéhovymlouvání se. Kdo užívá výrazů dvoj
smyslných (na př. řeki by: „Ukradl jsem rmnaličkost“, místo „Ukradl jsem
dukát“ ), obelhává Boha, ne kněze. Kajicník má býti tak upřímným, jako

jest křišťál čistým a průhledným. Kdo se ve zpovědi omlouvá, jedná pošetile
iako první rodičové v ráji, kteří se ze hříchů svých vytáčeli a proto tím těžší
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pokání obdrželi. „Obviňuješ-li se ty, vymlouvá tě Bůh; omlouváš-li se ty,
obviňuje tě Bůh. (Sv. Aug.) — „Pokorně““. Pokora při zpovědi jeví se
tím, že se zpovídáme kleče. Kajicník se také nesmí mrzeti, napomíná-li jej
kněz, nedává-li mu titulů, nebo táže-li se ho. Zpovědník jakožto zástupce
boží jest k lomu oprávněn; kajicník pak při zpovědi není jiným, než-li
bídným hříšníkem. Král Ludvik IX. pravil jistému knězi,jenž mu
při zpovědi pln pozornosti dával tituly královské: „Zde nejsem králem a vy
nejste poddaným, nýbrž já jsem dítětem a vy otcem.“ Čísařovna Kon
stancia dala si zavolati zbožného opata Joachima, aby ji vyzpovídal;
císařovna chtěla se zpovídati sedíc na trůnu. Tu pravil opat: „Chceš-li
zastupovati místo Magdaleny a já místo Kristovo, pak musíš nyní s trůnu
sestoupit a zde pokleknouti; ne-li, odejdu.“ (Spirago, Příkl. str. 190.)
Pozoruje-li kněz, že zpověďjest neúplná, táže se; podobá se celnému,
jenž se nespokojí, prohlížeje věci podlebající clu, pouhým „ano“, „ne“, co
řeknou příchozí do města, nýbrž dá si po řadě otevříti všecka zavazadla
a sám důkladně prohlíží. Hříchy máme „příkati““. Kdo nemůže mluviti,
na př. hluchoněmý nebo těžce nemocný, může své hříchy dáti na
jevo i známkami (kýváním hlavou). Hluchoněmý, který umí psáti, mohl
by své hříchy také napsati. Nepřítomnému se nemůže dáti rozhřešení,
byť by i za tím účelem podal své hříchy ve psaní napsané nebo by poslal
za tím účelem posla. (Klem. VIII. 20. 6. 1602.) — Nejméně aspoň musíme
říci hříchy těžké. Stačí úplně, řekneme-li hříchy těžké; neboť shoří-li
polena, shoří zároveň i třísky, ale ne naopak. Bohužel však mnozí lidé
zamlčují hříchy těžké a zpovídají se jen ze všedních. — Zpovídati se mimo
hříchy těžké 1 ze všedních, jest dobrým. Zpovídáme-li se ze hříchů
všedních,shlazujeme tím jistou část časnýchtrestů za hříchy
(Sv. Bonav.); docházímetaké většího klidu duševního, jelikož
u mnohých hříchů nevíme s jistotou, jsou-li to hříchy všední č: těžké. Kdo
se nedopustilžádného těžkého hříchu, musí se zpovídatiaspoň
z některého všedního hříchu, nebo se zpovídatiz některého
těžkého hříchu, ze kteréhojiž se vyz povídal, poněvadžby mu
kněz jinak nemohl dáti rozhřešení. — Musíme říci všecky těžké hříchy.
Není-li to možno, postačí říci jeden ňebo druhý těžký hřích, jak jest to
přiumírajících, u lidí jsoucíchv nebezpečí života (např.má-li
se potopiti loď), u nemocných, jimž mluvení působí nesmírné obtíže;
v nemocnicích, kde jest mnoho jiných nemocných, kleří by tyto hříchy
slyšeli. I kdyby kněz nechtěl vyslechnouti všech ostatních hříchů, jako se může
stái v době nakažlivé nemoci, stačí neúplné vyznání se ze hříchů. —
Mámese zpovídati ze všech vědomých hříchů. Kdyby tedy někdo při zpovědi
zapomněl některý těžký hřích, musí jej říci při nejbližší zpovědi;
může býti klidným, vzpomněl-li si na něj, až již sv. svátosti přijal; neboť
jeho zpověď nebyla svatokrádežnou. — Máme dále udati počet těžkých hříchů.
Kdo nemůže udati počtu těžkých hříchů, může říci, jak často asi se
onoho hříchu dopouštíval. Kdo z bázně udá menší počet těžkých hříchů,
zpovídá se neplatně a dopouští se svatokrádeže.— Musíme také
udatiokolnosti, které druh hříchu proměňují. Kdoukradl
něco v kostele, nesměl by říci pouze: „Kradl jsem“ ; neboť krádež v kostele
jest svatokrádeží. Rovněž kdo násilím něco jinému vzal nebo hříchem
svým dal veliké pohoršení, musil by tuto okolnost udati. Udati i ony
okolnosti,které hřích pouze ztěžují, nejsme tak přísně povinní.
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o. Musíme dosti činiti, t. j. musíme
vykonati ony kajicné skutky, které nám
ukládá zpovědník.

Svátostí pokání se totiž nikterak neodpouštějí vždy všechny časné
tresty za hříchy. (Viz o účincích svátosti pokání str. 80.); neboť Bůh
není tak milosrdným, by při tom přestal býti spravedlivým. (Sv. Aug.) Proto
se ukládají kajicníkovi kajicné skutky; jimi si odpykává časné tresty za hříchy.
Kajicí skutky jsou trestem; jsou však také lékem. Hříšník se podobá
raněnému vojínu; raněnému vojínovi netoliko se koule z těla vynímá, nýbrž
se mu 1 rána léčí. Tak číní kněz se hříšníkem ; netoliko jej zbavuje hříchu,
nýbrž mu předpisuje i kajicí skutky, které mají brániti Opětnému pádu
do hříchu. (Deh.) Proto obyčejně ukládá hříšníkovi takové kajicí skutky,
které stojí na odpor jeho zlým náklonostem, tedy lakomci almužnu,
nestřídmému půst a t. d. Není také nic lepšího, co by mohlo hřích vykořenili
tak, jako modlitba, půst, almužna, poněvadžjimi se potlačují hlavní
zlé žádostičlověka,žádost očí, žádost těla a pýcha života. (Trid. 14 hl. 8.)

Zpovědník ukládá za pokání obyčejně
modlitbu, půsť a almužnu, a to proto,
by takto časnétresty za hříchyčástečně byly
zhlazeny a naše zlénáklonnosti seslabeny. (Trid.14.hl.7.)

Za dřívějších dob ukládaly velmi přísné kajicné skutky, na př.
půst -o chlebě a vodě, zdržování se masa a vína, zdržování se sv. přijímání,
veřejné vyznání hříchů před celou farností a t. d. Mnohé kajicné skutky
netrvaly pouze několik dní, nýbrž obyčejně několik měsíců, ba i roků, ano
mnohdy až do smrti. Mnozí kajicníci odešli ihned na poušt a tam po léta
konali kajicné skutky, jako na př. Maria Eg. Přísné kajicné skutky neukládaly
se snad jen za těžké hříchy, nýbrž i za menší přestupky, jako za nesplnění
přikázání postního, za zanedbávání mše sv., za smích v kostele, za drzé po
hledy a t. d. Za dnešních dnů ukládají se obyčejně docela lehké kajicné
skutky, které nejsou v žádném poměru ku trestům, jichž vlastně jsme za
sloužili. Proto máme mimo to dobrovolně ještě konati kajicné skutky,
nechceme-li po smrti snášeti hrozných trestů očistcových. (Viz o tom ještě dále.)

Mnohdy také nařizuje zpovědník, bychom nahradili uči
něnou škodu nebo napravili dané pohoršení.

Těm, kdož odcizilicizí majetek, nařizujezpovědník. by jej navrátili
nebo učiněnou škodu nahradili; těm, kdož jiným uškodili na cti, nařizuje,
by urážku odvolalinebo uraženého poprosili za odpuštění a p. Kněz
však bývá v těchto případech velmi mírným a nežádá ničeho nemožného
nebo velmi těžkého. Kdyby však přece jemu něco takového uložil, může jíti
kajicník k jinému zpovědníkovi. (Sv. Alf.)

Kajicné skutky které nám ukládá zpovědník, máme vy
konati věrně, brzy a ve spojenís dostiučiněním Kristovým.
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Kajicími skutky, které ukládá kněz (tak zv. pokáním) odpykáváme
si daleko více časných trestů za hříchy, než jakýmikoliv dobrovolně konanými
kajicími skutky. Ono pokání má tak velikou cenu proto, že zároveň konáním
jeho osvědčujeme, cnost poslušnosti k zástupci božímu. Proto by toto
svátostné pokání pozbylo své ceny, kdybychom si je libovolně za měnili.
Musíme je tedy Věrně vykonati. Kdyby ho tedy někdo nemohl vykonati,
musil by to ihned při zpovědi říci knězi. — Pokání vykonati brzo jest proto
třeba, poněvadž časné tresty za hříchy zhlazuje jen tehdy, je-li vykonáno
ve stavu posvěcující milosti. Ve stavu milosti však nejjistějšíjsme
bezprostředně po dobré sv. zpovědi. Než není třeba vykonati uložené po
kání ještě před sv. přijímáním nebo snad i před rozhřešením. — Kdož
zanedbá vykonati uloženého pokání, připravuje se o mnohé milosti a hřeší
proti poslušnosti, jíž jest knězijakožto zástupcibožímu povinen; zpověď
však nic méně jest platnou. Takový člověk by však tím dokazoval, že se
nemíní polepšiti; podobal by se nemocnému, který když lékař od něho odešel,
předepsaného léku neužívá. Všecky naše kajicí skutky samy o sobě jsou bez
ceny; své Ceny nabývajíjen skrze dostiučinění Kristovo. (Trid.
14. hl. 8.) Proto končí také církev všecky své modlitby slovy: Per Dominum
nostrum Jesum Christum (== Zkrze Pána našeho Ježíše Krista.) Vzdor tomu,
že Kristus dosti učinil, musíme i my dosti činiti; neboť Kristus svým dosti
učiněním nám zasloužil pouze toho, čeho my samy jsme nemohli dosíci. On
nám jen opět otevřel nebe; na nás pak jest, bychom si svým dostiučiněním
přivlastnili to, čeho nám Kristus zasloužil. Jen tehdy můžeme býti s Kristem
oslaveni, budeme-li s Kristem trpěti. (Řím. 8. 17.)

Máme sl také ukládati dobrovolné
skutky kajicí a snášeti trpělivě kříže tohoto
života, bychom si tím více časných trestů za hříchy od
káli. (Trid. 14. hl. 9.)

Máme konati také dobrovolné kajicí skutky. Kdo jest dlužen 1000 K,
nemyslí, že již nemá dluhů, splatil-li 300 nebo 400 K; neustává, dokud
celého dluhu nezaplatil. Tak i my musíme stále se přičiňovati o zhlazování
našich trestů. (Sv. Řeh. Vel.) Velkou ránu je třeba dlouhou dobu léčiti,
za velký zločin třeba jest velikého dostiučinění. (Sv. Ambr.) Boha musíme
smířiti dlouhým a trvalým dostiučiněním. (Sv. Aug.) Zhlazujeme tedy malou
námahou veliká muka. (Sv. Chrys.) Náš celý život na zemi nemá býti
vlastně jiným, než-li ustavičným pokánim. „Nevěřtomu, kdo haní
kajicí skutky, byť by měl 1 dar zázraků.“ (Sv. Jan Kř.) Jen potud nás milost
podporuje, pokud se cvičíme v pokání. (Sv. Aug.) Než nesmíme kajicí skutky
upřilišovati. Ďábel svádí mnohé, by se co nejpřísněji umrtvovaly, aby
je tímto upřílišením učinil pro celou budoucnost nezpůsobilými ku každému
pokání. (Sv. Alf.) ——Časové tresty si odpykáváme také trpělivým sná
šením utrpení. Má-li nemocný hnijící ránu, rád si ji dá od lékaře
řezati; tak také má si hříšník nechati od božského lékaře léčili rány na
duši žhavým železem utrpení. (Sv. Řeh. Vel.) Zásluha utrpení nezáleží
v těžkosti, nýbrž v tom, kterak je snášíme. (Sv. Řeh. Vel.) Trpělivým snáše
ním nejmenšího utrpení můžeme si více odkáti, než-li daleko většími dobro
volnými kajicími skutky. Ba můžeme mluviti o štěstí, můžeme-li již zde
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na zemi odkáti si své časné tresty; neboť tresty očistné jsou daleko větší
a již nepřispívají ku rozmnožení věčné blaženosti, jelikož již nejsou dosti
učiněním, nýbrž pouze trestem. (Sv. Tom. Ag.) — Zvláště si můžeme mnoho
časných trestů odkáti, přijímáme-li ochotně smrt z rukou božích. „Kdo umírá
s odevzdaností do vůle boží, zanechává ostatním jistotu, že jest spasen.“ (Sv. Alf.)
Od tédoby, co Kristus za nás umřel, nejeví se smrtjiž jako třest; proto ochotným
podrobením se jí můžeme více dosti učiniti, než-li mnohými jinými skutky.

Vykonané kajicné skutky a trpělivě sná
šená utrpení netoliko zhlazují časné tresty
za hříchy, nýbrž 1 přispívají ku rozmnožení
naší blaženosti věčné.

Dostiučiněním docházime u Boha nejen odpuštění, nýbrž i odměny.
(Sv. Gypr.) Všecka utrpení jsou trestem hříchů, ale zároveň z milosrdenství
božího jsou stupni, po nichž vystupujeme do nebe. (Sv. Fr. S.) Uvažuj o této
veliké dobrotě a milosrdnostiboží.

o. 0 životní zpovědi.

1. Životní zpověď jest vyznání všech hříchů, jichž se
člověk za delší čas dopustil a z nichž se zpravidla již zpovídal.

Obydlí se zametá a čistí několikráte za týden, po delší době však
se dokonale opravuje: stěny se líčí, podlahy se opravují a t. d. Podobně
činíme se svou duši; očisťujeme ji sice častěji v životě sv. zpovědí, ale po
delších dobách ji dokonale vyčisťujeme zpovědí životní. Životní zpověď se
nazývá také generální zpovědí.

2. Životní zpověďmá pro nás tento užitek vede nás
k dokonalejšimusebepoznání, rozmnožujenaši pokoru
a náš duševníklid a zjednávánám mnoho milostí od Boha.

Životní zpověď vede k dokonalejšímu sebepoznání; v ní se objevují
nejskrytější chyby. Chytáme-li ryby do sítě nebo na udici, chytíme málo,
poněvadžse ryby ukrývají ve březích; spustí-li se však úplně rybník,
ukáží se všecky ryby. Právě tak se má s obyčejnými zpověďmi a se zpovědí
životní. (Hunolt.) — Životní zpověď rozmnožuje naši pokoru. Na ob
jasnění toto podobenství: Jednotlivé čety vojska nemají oproti nepříteli tolik
zmužilosti jako celé vojsko; právě tak jednotlivý hřích, z něhož se zpovídáme
při obyčejných zpovědich, nemá tolik síly, aby nás pokořil, jak to činí celý
zástup hříchů ve zpovědi životní. (Scar.) Zpovědí životní nabýváme velikého
klidu duševního. V prvním účtování, které má správce se svým pánem,
obává se správce vždy ještě nějaké možné chyby; prohlédne-li se však
onen účet ještě jednou, přepočítá-li se, shledá-lise, žejest správným,
zmizí všecka obava. Tak jest i při zpovídání. (Hunolt.) — Zpovědí životní
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docházíme velikých milostí. Jako chuďasvzbuzuje tím větší útrpnost a tím
více obdrží, čím více na svou bídu poukazuje, tak také člověk dochází tím
většího milosrdenství božího a větších milostí, čím více se pokořuje
přiznáním se ku své bídě a slabosti. (Rodr.) Jest nápadno, že mužové, kteří
vykonali životní zpověď, dospěli k obvzláštní svatosti, jako na př. sv. Ignác
z Loy., sv. Karel Bor., Sv. Fr. Sal. a j. U mnohých pak byla životní zpověď
aspoň začátkem svatého života. (Leon. p. m.) Z toho lze poznati, že při
zpovědi životní dostává se nám velikých milostí.

3. Zivotní zpovědi jest třeba všem, kdož se jedenkráte
neplatně zpovídali a od té doby se ještě platně nevyzpovídali;
doporučuje se těm, kdož vstůpují do nového stavu nebo
jsou v nebezpečí smrti.

(O zamlčení hříchů ve zpovědi viz str. 77.) Životní zpověď mají vy
konati snoubenci, svěcencina kněze, rovněž umírající a j. Umírající
si mají počínali jako plavci při mořské bouři; aby nezahynuli, vyhazují raději
všecko zboží do moře. — „Ó, jaká to útěcha pro umírajícího, pomníli.žespořádalvšeckysvézáležitosti.“© (Leon.p.m.)Konmatiživotnízpověď
musí zakázati zpovědník pouze skrupulantům Takoví lidé se totiž nevy
léčí životní zpovědí, nýbrž jen naprostou poslušností.

6. O božském ustanovení zpovědi.

1.Zpověďustanovil Kristus v den svého
vzkříšení slovy, která řekl apoštolům: »Kte
rýmž odpustíte hříchy, odpušťěny jsou: a
kterýmž zadržíte, zadržány JSOU. (Jan20.23.)

Ovšem Kristus těmito slovy udílí na prvním místě apoštolům moc
soudní nad dušemi věřících. Než tím zároveň uložil 1 věřícím povinnost,
by svůj) duševní stav odhalovali; vždyť by jinak kněží nemohli s nimi po
právu nakládati. Má se to jako se světským soudcem. Uřad vrchní
posílá jej do některého města, aby tam soudil; jest tedy na jiném místě
oprávněn odsuzovati nebo osvobozovati. Než jakožto soudce nesmí si počínati
libovolně, jak by mu právě napadlo, ani stranicky. aby na př. lidi slušně
oděné, bohaté, vznešené, osvobozoval, ostatní pak odsuzoval. Musí si počínati
zcela spravedlivě. Proto se musí nejprve přesvědčili o tom, jak se véci mají;
proto si musí dáti nejprve vypravovati, jak se co stalo, musí se vytazovati,
svědky předvolati a t. d. Podobně si musí počínati kněz. Aby mohl správně
rozsouditi, musí znáti duševní stav hříšníka. Proto se mu musí hříšník ze
hříchů zpovídati; nečiní-li toho, musí se ho kněz vyptávati. Poznal-li pak
kněz, že hříšník hříchů lituje, dá mu rozhřešení. Jenom že při tomto duše
vním soudu není vyšetřování tak přísným, jako při soudu světském. Stačí,
ukáže-li hříšník svou lítost upřímným vyznáním hříchů. — Rovněž ze slov
Kristových: „kterým za držíte hříchy“ plyne, že kněz musí znáti hříchy.
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2. Proto také zpověď se konávala v církví
po všechna století. (Trid.14.6.)

Již ve starém zákoně byla zpověď, ovšem ne jako svátost, nýbrž
jako její předobraz. První zpověď byla v ráji; Bůh byl zpovědníkem,
Adam a Eva kajicníky. I od Kaina požadoval Bůh zpovědi; Kain jí odepřel
a byl proklat. David se zpovídal a dosáhl odpuštění. Dle předpisu Mojžíšova
užívalo se u Židů jistého způsobu vyznání hříchů. (3. Mojž. 5. 6.; 4. 6.)
Rovněž sv. Janu Křt. se iidé vyznávali ze hříchů jsouce od něho pokřtěni.
(Mar. 1. 5.) — Kristus pak, jenž přišel ne zákon zrušit, ale doplnit,
(Mat. 5. 17.) zpověď, která již tedy byla, potvrdil a zdokonalil; spojil
se zpovědí zvláštní milosti.

1. Již za dob apoštolských přicházeli křesťané
a „vyznávali a říkali čeho se dopustili“

Tak na př k Pavlovi v Efesu. (Sk. 19. 18.) Rovněž sv. Jan Ev. čin
zmínku, že za vyznání hříchů lze dojíti odpuštění. (1. Jan. 1. 9.)

2. Sv. Otcové a učitelé církevní prvních století
napomínali ve svých spisech velmi často křesťany ku zpovědi
a užívali za tím účelem velmi krásných podobenství.

Krásná podobenství: Tertullian (+ 240) přirovnává křestana, jenž
se knězi nechce vyznati ze svých hříchů, nemocnému, že ze studu nechce
lékaři rány své ukázati. — Origenes (+ 254) přirovnáváhřích k neztra
vitelnému pokrmu; jako tento pokrm tak dlouho činí obtíže žaludku,
dokud ho člověk nezvrátí, právě tak hřích mučí naši duši, dokud se ho ne
zbavíme zpovědí. —- Sv. Basil praví, že nemocný jde k lékaři, jenž nemoc
nému rozumí; tak prý má hřísník jíti k tomu, jenž má moc hříchy
odpouštěti, totiž k rozdavači božských tajemství. — Sv. Řeh. Vel. přirovnává
hřích ku zapálené ráně, která musí býti řezána nebo k jedu, jenž
vnikl do krve az ní musí býti odstraněn. — Sv. Augustin praví přímo:
„Nestačí zpovídati se Bohu samému, jemuž nic není skrytým, nýbrž musíme
se z nich vyznávati jeho zástupci, knězi.“ Papež Lev I. kázal ve svém psaní
ku biskupům kampanským kolem r. 450 přísnost veřejné zpovědi a praví,
že stačí ze hříchů svých se tajně zpovídati. Zmíniti se ještě třeba, že sv.
Otcové velmi často varují křesťany, aby nezamlčeli některého hříchu.
Vzhledem na tato dějepisná svědectví praví protestantský dějepisec Gilbons,
že nelze upříti a nezbytně třeba doznati, že zpověď se konala již po celá
první čtyři století. — Svědectví z pozdějších dob, že zpověď vždy se
konala, jest množství nesmírné. Lze i na to poukázati, že máme zpovědníky
křesťanských vladařů. Vime z 8. stol.: Karel Martel měl za zpověďníka
sv. Martina; z 9. stol.: císař Karel Vel. zpovídával se Hildbrandovi,
arcibiskupu kolínskému; z 10. stol.: císař Ólto měl za zpovědníka sv
Oldřicha, biskupa augsburského a t. d.

3. Rovněž nejstarší sekty, které od církve odpadly,
zpověď podržely.

To jest patrným důkazem, jak velice stará jest zpověď. Jenom že sekty
obyčejně zpověď znetvořily; tak na př. v ruské církvi jest přísně nařízeno,
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že jejich kněží musejí udati světským úřadům ony, kdož se jim zpovídali ze
zločinů nihilistických. Krásná to zpověď! Zcela jinak se má v církvi katolické,

4. Nelze dokázati, že by zpověď byla původu lidského.
U vynálezů lidských lze vždy udati také jméno vynálezcovo. Víme

na př. že Archimedes vynalezl vypouklá zrcadla, Galilei barometr a kývadlo,
Gutenberk. tiskařství, Berthold Schwarz střelný prach a t. d. Kdož však
vynalezl zpověď? Který světec, církevní Otec nebo papež? Ve které zemi,
ve které době byla vynalezena? Toto vše víme na př. o průvodu Božího
Těla; než na otázky tyto stran zpovědi mlčí všichni protivníci zpovědi; důkaz
to, že jejich námitka jest lichou. Ostatně při zavedení zpovědi bylo by se
jistě musilo naraziti na odpor a vzbouření lidu, jako se stalo v nej
novější době v Anglii, když tam puseyité chtěli zavésti zpověď. — Jen blázen
může říci, že kněží zavedli zpověď. Kněží přece nezavedou ničeho, co jim
působínejvětší obtíže, cojim neneseani nejmenšípozemské odplaty
a co nejvíce podkopává jejich zdraví. Neboť není pro kněze práce obtížnější
a zdraví jeho nebezpečnější jako právě zpověď. Nebylo tedy ani nejmenší
pohnutky ku zavedení zpovědi. Nezapomeňme dále, že 1 kněží jsou právě
tak povinni se zpovídaiijako věřící.— Protestanté říkají, že zpověď
zavedl r. 1215. sněm lateránský, poněvadž prý tehdy bylo křesťanům
uloženo alespoň jednou za rok se zpovídati. Než který blázen by řekl
na základě toho, že některý otec píše svému synu, aby jej aspoň jednou za
rok navštívil, že onen syn vůbec nikdy u otce nebyl?

3. Z toho, že býla zpověď ustanovena,
můžeme poznati veliké milosrdenství a mou
drost boží.

Ó jak snadno docházíme milosrdenství božího my, kteříž následkem
hříchu jsme se podobali zločincům na smrt odsouzeným. Bůh na nás nežádá
žádného hořkého utrpení, ani pouti do Jerusaléma a p., nýbrž pouhého
vyznání hříchů jeho sluhovi, jejž mimo to si můžeme zcela svobodně
vybrati, a jenž jest zavázánk nejpřísnější mlčelivosti. Žádnýkrál
na zemi nedává takové milosti zločincům! (Meh. V. 247.) Čeho všeho se
nepokouší zajatec strádající v podzemním žaláři, aby opět se dostal na
svobodu; celý rok piluje na železné týči v okně a snaží se uvolniti jediný
kámen. A duševní zajatec může se dostati na svobodu bez velikých obtíží.
Ó nevyčerpatelná plnosti smilování božího! (Veith.) — „Nelze upříti, že
ustanovení zpovědijest jedině dílem božské moudrosti.“ (FilosofLeibnitz.)
Moudrostzkušenéholékaře jeví se tím, že léči opačným! prostředky,
takže se odstraní nejen nemoc, nýbrž i její příčina. (Sv. Bon.) Všechny
hříchy pak, jak známo, pocházejí z pýchy, která jest počátkem vší nepravosti.
(Sv Tom. Ag.); zpověd pak jest pravým opakem pýchy, jest pokořením
hříšníka. Moudrost boží jeví se také v tomto: Bůh ustanovil něco. co lze
snadno vykonati,co však meménějest člověkuvelice obtížným; neboť
zpověď vyžaduje velikého sebezapření. Bůh ustanovil něco, co jest velmi
jednoduchým a při tom přecenad míru blahodárným. — Kdo říká:
„Já nepotřebuji zpovědi; já se již sám vypořádám s Pánem Bohem“, mluví
zrovna tak bláhově, jako zločinec, jenž praví: „Já nepotřebuji soudce; já si
to již vyřídím se samým císařem.“
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1. O užitku ze zpovědi.

Sv. zpověď nadmíru prospívá jak jedno
tlivcům, tak celé společnosti lidské.

1. Jednotlivec má ze zpovědi tento užitek: příchází
k vlastnímu poznání sebe, stává se svědomitým, dochází
vnitřní spokojenosti, stává se pevnou povahou a. mravně
dokonalým.

tdo se totiž zpovídá, musí veškeré své počínání srovnati s božskými
přikázáními; tím se učí poznávati sebe sama. Sebepoznání vsak jest
počátkem všelikého polepšení. — Zpověď učí člověka svědomitosti. Častým
zpovídáním se totiž přikázání boží vštěpují hlouběji do duše člověka; chce-li
pak potom člověk zhřešiti, vystupuje mu toto přikázání boží jasně před duši.
I pouúuhávzpomínka, že se musíme zpovídati, mnohdy odstrašuje
člověka ode hříchu. Mnozí se chrání hříchů jen proto, že se jim zdá býti ne
snesitelným, kdyby se měli z onoho hříchu zpovědníkovi vyznati. (Alb. Stolz.)
— Zkušenost učí, že člověk, jehož trápil těžký hřích, ihned nabývá vnitřního
pokoje, jakmile se z něho vyzpovídal. Každého člověka totiž pudí
jakási vnitřní touha, aby se ze svých hříchů vyznal; tomuto vnitřnímu puzení
přišel Bůh vstříc právě ustanovením zpovědi. Rovněž ujištění, že jest
nám hřích odpuštěn, naplňuje člověka útěchou. Proč Kristus. ujistil
Magdalenu, že jsou jí hříchy odpuštěny? Chtěl ji upokojiti — Zpovědí se
utvrzuje naše povaha. Člověk totiž zpovědíučí se sebe sama přemá
hati; sebepřemáhání však jest první cností dokonalého člověka. Ve sv. zpo
vědi dále Duch sv. náš rozum osvěcuje a vůli posiluje. Čím více vůle
k dobrému směřuje, tím dokonalejším se člověk stává. — Zpověď, která jest
skutkem veliké pokory, nezbytně činí člověka pokorným; pokora však jest
základem vší mravní dokonalosti. Proč právě pyšní lidé se tak nesmírně
zpovědi vyhýbají? Kdo se řádně zpovídá, vyprostuje se jak náleží z pout
ďdábelských; neboť kdo mluví pravdu i tehdy, kdy lze tak snadno selhati
a kdy i pokušení ke lži jest tak velikým, ten se upřímně odvrací od otce
lži, ďábla, a obrací k tomu, jenž jest pravda sama. Čím menší moc však má
ďábel nad námi tím snadněji dospíváme mravní dokonalosti a blížíme se
Bohu. Jest velmi významným,že všichni lidé, kteří se začínají oddávati
spustlému životu, nejprvpřestávají se zpovídati. Naprotitomu
chce-li se kdo polepšiti, bývá prvním krokem, jejž činí, sv. zpověď. „Počátkem
dobrých skutků jest vyznání špatných skutků.“ (Sw. Aug.) Vyznávání se ze
svých vin jest známkou uzdravení. (Seneca.)

2. Lidská společnost má ze zpovědi tento užitek:
odstraňujese mnohénepřátelství, navracujese mnoho
nespravedlivého, majetku, zabraňuje se mnohým
zločinů m a účinněse potlačujímnohé zlořády.

Kdo nechcesvémubližnímuodpustiti a nespravedlivého ma
jetku navrátiti, nemůže dostati rozhřešení. Proč pak i mnozí jinověrci
tak rádi berou do služby katolické služebníky a proč je posílají častěji ke
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sv. zpovědi? Proč jest pán, jenž svých služebníků ke zpovědi nepustí, sám
svým největším nepřítelem ? — Kněz se ve zpovědnici všemožně přičiňuje, aby
odvrátil lidi od zlých úmyslů, od sebevraždy,od pomsty a p.; sezna
muje je s prostředky, kterých se musí chápati, aby zvítězili nad svými vášněmi
a náruživostmi. Kněz ve zpovědnici koná pro povznesení mravnosti
více než-li na kazatelně; neboť domluva mezi čtyřma očima jest mnohem
účinnější. Proto říkával sv. Plus V.: „Dejte mně dokonalé zpovědníky, a já
zreformuji celý svět.“ — Kdybychom dnes shledali, že některý starý pohanský
národ konával zpověď, nemohli bychom tohoto na výsost moudrého a vhod
ného zařízení dosti vynachváliti; ale poněvadž se koná v církvi katolické
a jest dílem živého Boha, považují ji nepřátelé církevní za cosi tmářského,
za tyranství a znásilňování svědomí.

8. O opětném pádu do hříchu.
Když se blížila archa úmluvy, zastavila se v toku voda Jordánu a

nakupila se jako hora. Sotva všakbyla archa přenesena, spěchala nakupená
voda, tím chvatněji než dříve k Červenému moři. (Jos. III. 16—IV. 18). Tak
jest 1.u mnohých křesťanů. Přijímají-li sv. svátosti, omezují poněkud své
náruživosti. Než hned potom zase povolují úplně svým náruživostem, ba hřeší
ještě více nežli prve. „Mnozí dobře začínají, ale málo jich v dobrém setrvává.“
(Sv. Jeron.) Přikládají sice ruku ke pluhu, ale ohlížejí se opět za sebe.
(Luk. 9. 62.) Podobají se vepřů m, kteří opět se válejí v blátě, jakmile
se vybrodili. (2. Petr. 2. 22.); nebo jako pes, jenž se vrací k vývratku
svému. (Přísl. 26. 11.)

-E Kdo po svém obrácení opět upadá
do těžkého hříchu, ztěžuje sobě své obrácení
a uvaluje na sebe větší tresty.

Neštěstím jest, upadne-li člověk po svém obrácení opět do těžkého
hříchu; neboť pak jest obrácení již těžším. „Nemožné zajisté jest těm,
kteříž jednou osvícení byli a okusili daru nebeského... a padli, zase obnoviti
se ku pokání.“ (Žid. 6. 4.) Opětný pád do hříchu podobá se opětnému
pádu do těžké nemoci. (Sv. Bern.); podobáse také opětnému
zlomení nohy, jehož nelze již dobře vyléčiti. (Sv. Elig.) Kristus praví,
že do takového člověka vrací se zlý duch se sedmi jinými, ještě horšími zlými
duchy. (Luk. 11. 24.) Ďábel si počíná s takovou duší jako opatrný žalářník.
Žalářník hlídá mnohem pečlivěji nežli dříve toho, kdo mu jednou uprchl.
Kdo opět padl do hříchu, zarmucuje Ducha sv. (Efes. 4. 30.), ba vypudil jej
téměř ze sebe a znesvětil chrám boží. (1. Kor. 3. 17.) Proto se stal nehodným
přispění milosti Ducha sv. Kdo zahojenou ránu opět otevřel, není boden
vyléčení. (Sv. Chrys.) Jest-liže miláček některého panovníka vzdor svému
zapřisahání opět se mu stane nevěrným, nedojde již tak snadno dřívější
vážnosti. „Kdo hned na Bohu lpí, hned zase jej opouští, ztrácí Boha.“
(Sv. Aug.) — Kdo opět upadl do hříchu, uvaluje na sebe větší tresty
boží. Proto praví Kristus uzdravenému: „Nehřeš vícekráte, aby se ti
něco horšího nestalo.“ (Jan 5. 14.)
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2. Kdo opět upadl do těžkého hříchu,
má ho ihned litovati a pokud Ize hned se
z něho vyzpovídati; neboť čím déle s pokánímod
kládá, tím obtížnějším a povážlivějším jest jeho obrácení.

Má si počínati jako Petr, jenž po svém zapření Krista ihned odešel
z onoho místa a hořce plakal. (Mat. 26. 75.) Vypukne-li oheň v některém
domě, může býti rychlým hašením ještě uhašen; podobně se má při
opělném pádu do těžkého hříchu. (Sv. Bernardin.) Koná-li ten, kdo upadl do
těžkého hříchu, ihned pokání, může býti jeho pád i příčinou, že se mu
dostává rozmnožení milosti. Mnozísvětcovésvým opětnýmpádem
do hříchu byli povzbuzení ku větší ještě svatosti, poněvadž jejich pokání bylo
větším ještě než-li onen hřích; obdrželi tedy větší stupeň milosti. (Bened. XIV.);
tak na př. David.— Čím více s pokáním odkládáme, tím více se
menší milosrdenství boží k nám. Myslíš, že za to obdržíš milosti
k vítězství, když před svým obrácením ještě více urážíš dárce milosti?
Stane se ti jako s děra vou lodí,do níž, místo aby se z ní voda ihned
čerpala, ještě více se nechá voda vnikati. Jako Bůh každému člověku již
předem určil počet hřiven, tak také určil počet hříchů, jež jednomu
každému odpustiti chce; naplní-li se tento počet, přestává hříšníka
šetřiti. (Sv. AIf., sv. Bas., sv. Jeron., sv. Ambr.) Shovívavost boží trpí
každého hříšníka jen do jisté doby; naplní-li se tato doba, není pro
hříšníka žádného již odpuštění. (Sv. Aug.) Roubač Voltaire se v první své
nemoci obrátil; potom však zase upadl do hříchu zpět a počínal si hůře
nežli před tím; konečně hanebně skonal.

3. Upadne-li však člověk pouze ze slabosti
opět do hříchu, nemá se tím znepokojovalti,
nýbrž se před Bohem pokořiti.

Kdo se příliš rmoutí nebo zlobí, že upadl do hříchu všedního, jest
pyšným; neboť nemůže snésti ani okamžiku své nedokonalosti. Zlobí se
na to, že jest člověkem a ne andělem. (Sv. Fr. Sal.) Takto člověk ze hříchu
téměř ani nevychází. Mnohýse zlobí proto, že se rozhněval; tedy, místo
aby hněv potlačil, ještě jej podporuje. (Sv. Fr. Sal.) Hříchu všedního neuchrání
se nikdo bez zvláštního přispění božího, jakého se dostalo na př. Matce boží,
(Trid. 6. 23.) Bůh proto dopouští, bychom padali do hříchů všedních, by
nás udržoval takto v pokoře. Počíná si jako matka; na měkké louce
nechá dítě samo běhati, protože ho to nebolí příliš, svalí-li se; na nebezpečné
cestě však béře dítě do náručí. Rovněž Bůh nás zachraňuje ve velikých nebez
pečích svou všemocnou pravicí, ale v nepatrných příhodách dopouští, bychom
klesali. (Sv. Fr. Sal.) Proto v takových případech musíme si počínati jako
dítě, které upadlo; zapláče a ihned zase vstane. Musíme tedy svých
chyb ihned litovati, svou bídnost povážiti, znova důvěru v Boha vzbuditi
a dále se neznepokojovati. Takto můžeme míti užitek ze svých chyb.
(Sv. Fr. Sal., sv. Alf.) Naše poklesky nás mají pokořiti, nikoliv učiniti málo
myslnými. (Sv. Fr. Sal.) Není možno, abychom nezašpinili prádlo, které jsme
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oblekli; ale jest možno, abychom je zase ihned vyprali, jakmile jsme je
zašpinili. Právě tak jest nemožno uchrániti se všech chyb; ale jest možno
očistiti se ihned od chyb, jichž jsme se dopustili. (Šcar.) Sedmkrát za den klesá
spravedlivý (Přísl. 24. 16.), ale sedmkrát zase povstává (Sv. Fr. S.)

4. Poněvadž není možno, abychom bez
zvláštního přispění milosti Ducha sv. až do
smrti setrvali v milosti boží, máme Boha
vroucně prositi o milost setrvání.

Spravedlivémučlověkumimo milost posvěcující jest třeba také
milosti pomahající, by v dobrém setrval. Jako ani nejzdravější oko nemůže
viděti bez světla slunečního, tak ani nejspravedlivější člověk nemůže žíti
spravedlivě bez milosti pomahající. (Sv. Aug.) Spravedliví nemohou bez
zvláštního přispění milosti boží setrvati ve stavu posvěcující milosti. (Trid. 6.
22.) Bez přispění milosti boží upadli bychom ihned do předešlých, ba ještě
do větších hříchů, jakož 1 veškeré tvorstvo by se ihned v nic rozpadlo, kdyby
ho Bůh stále nezachovával. (Rodr.) Milost setrvání jest velikým darem
božím. (Sv. Flor.); neboť všecky ostatní milosti boží člověku nic neprospívají,
nedostane-li této milosti; neboť jen ten, kdo setrvá až do konce, spasen bude.
(Mat. 24. 13.) Jest to jako při stavbě domu. Kladení základů nemá
pražádné ceny, není-li stavba dokončena. U křesťana se netáže nikdo po
začátku, nýbrž po konci. Pavel začal se špatným životem a skončil s dobrým
životem. Začátek Jidášův byl chvalitebný, ale skončil zradou Mistra a vlast
ním jeho zatracením.“ (Sv. Aug.) Sv. Augustin ujišťuje: „Daru setrvání až
do konce lze dojíti pokornou prosbou.“

Rovněž si můžeme svou věčnou blaženost zabezpečiti k o
náním mnohadobrých skutků. (2.Petr.1. 19.)Také

wvytrvalá modlitba a vroucí úcta Matky boží
jest výborným prostředkem ku setrvání v dobrém.

Čím více dobrých skutků jsme vykonali, tím méně nás Bůh za
vrhne. Proto pravil prorok židovskému králi Josafatovi: „Zasluhuješ více hněvu
božího; než byly na tobě nalezeny dobré skutky.“ (2. Kron. 19. 3.) Proč
Bůh Petrovi a Davidovi i po jejich pádu tolik milostí udělil a tak laskavým
k nim byl? Jen k vůli množství jejich dříve vykonaných skutků. — Rovněž
vytrvalá modlitba jest výborným prostředkem ku setrvání v dobrém.
Ptáci aby nepadli k zemi, mávají ustavičně svými křídly do vzduchu;
abychom my neupadli do smrtelného hříchu, máme se stále v modlitbě po
vznášeti k Bohu. Spasitel také žádal, bychom se modlili bez ustání. (Luk. 18. 1.)
Modlíme-li se neustále, setrváme nejjistěji až do smrti v milosti boží. (Sv. Tom. Ag.)
Jako horká voda se neochladí, přibližujeme-liji stále k ohni, tak také
nemůže láska boží vymizeti ze srdce, přibližujeme-li se jím ustavičně střelnými
modlitbami k Bohu. (Sv. Chrys.) Také vroucí úctou Rodičky boží
můžeme snadno dojíti milosti setrvání. Je-li ti Maria nakloněna, dojdeš jistě
blaženosti.(Sv. Bern.) Na dobrém konci záleží všechno.
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0 odpustcích.
Hříšníkovi, jenž činil pokání, odpouštějí se sice tresty věčné, nikterak

však také vždy všechny tresty časné. Tyto tresty musí si vytrpěti buď na zemi
nemocí, nešťěstím, pokušením, pronásledováním, dobrovolnými kajicnými skutky
a p.; nebo po smrti v očistei si je odkáti. "To vidíme na př. na kajícnici
Marii eg. (+ 431.) Vedla po 17 let nevázaný život; po svém obrácení rovněž
17 let trpěla na poušti. Její utrpení záleželo v děsných pokušeních, ve hladu
a Žízni, ve snášení zimy a horka. Podobně bylo v životě jiných kajícníků. —
Než Bůh mnohdy kajícníkům pro jejich velikou lítost nebo na přímluvu jiných
časné tresty buď úplně nebo aspoň částečně odpustil; vzpomeňme si, kterak
Bůh reptajícím Židům, jež trestal jedovatými hady, odpustil, pohlédnou-li na
měděného hada, jenž byl předobrazem Vykupitele. (4. Mojž. 21.) Služebníkovi,
jenž byl dlužen 10.000 hřiven a na kolenou prosil o slitování, odpustil pán
(Bůh) celý dluh. (Mat. 18. 26.) Kajícího lotra na pravici Kristus přijal ještě
téhož dne do ráje. (Luk. 23. 43.) Tutéž moc jako Kristus má i církev.

1. Církev má moc, aby časné tresty,
které hříšníka po jeho smíření s Bohem
očekávají, zaměnila v kajicí skutky, nebo
aby mu je úplně odpustila. (Trid.25.)

Vždyť Kristus dal jak Petrovi samému, tak všem apoštolům dohromady
moc, odstraňovati všecko, co brání člověku vejiti do nebe. K Petrovi
řekl: „Což bys koli rozvázal na zemi, bude rozvázáno na nebi.“ (Mat. 16. 19.);
a ke všem apoštolům: „CGožkolirozvážete na zemi, bude rozvázáno 1 na nebi.“
(Mat. 18. 158.) Poněvadž hříchy smrtelné na vždy, časné tresty za hříchy
pak na jistou dobu cbrání vejíti do nebe, proto může hlava církve nebo všichni
biskupové dohromady od obojího tohoto osvoboditi. Tak již sv. Pavel ve
jménu Ježíše odpustil Korinfanu, jenž pro svůj hříšný život byl z církve
vyobcován, ostatek jeho pokání, když onen Korinfan ukázal svou velikou lítost.
(2. Kor. 2. 10.) Může-li církev odpouštěti tresty věčné, může dojista od
pouštěti i mnohem menší tresty časné. Může-li panovník zrušiti ortel smrti,
může zajisté odpustiti také trest ve vězení. Podobně se má zde. Odpouští-li
církev časné tresty za hříchy, nedaruje tím vlastně ničeho, jelikož nedo
stávající se dostiučiněni nahrazuje z pokladunekonečnýchzásluh
Kristových a světců. Mnozí údové církve totiž vykonali více kajicných skutků,
nežli byli za své hříchy povinni. Množství jejich zásluh k vůli zásluhám
Kristovým jest tak veliké, že daleko převyšujítresty všech žijícíchlidí.
(Sv. Tom. Ag.) Tyto zasluhy prospívají všem těm, kdož mají obcování se
svatými. (Viz učení o obcování svatých!) Poklad těchto zásluh svěřil Syn
Boží sv. Petru, vrátníku nebeskému, aby z něho rozdával. (Pap. Klem. VL.)

1. Proto církev za dob velikého pronásledování
křesťanů ukládala kajícím hříšníkům na shlazení časných
trestů za hříchy veřejné kajicné skutky (veřejné pokání)
a zaměnovala je ve snadnější pokání neb i docela od
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pouštěla, jevil-li hříšník opravdové polepšení, nebo. při
mlouval-li se za něho některý mučedník.

Tehdejší křesťanébyli většinou nově obrácení pohané a proto také mravů
hrubých, takže bylo třeba nakládati s nimi přísně. Veřejné pokání ne
bylo zpravidlajiným, nežli vyloučením ze společnosti křesťanů.
Vyobcovaní směli státi jen v předsíni chrámové a to jen do počátku mše sv.;
nesměli také přistupovati ke sv. přijímání. V době tohoto pokání musili také
jisté dny postiti se o chlebě a vodě. Toto veřejnépokání trvalo obyčejně
7 let a ukládalo se za těžká provinění, jako za odpadlictví, za vydání Písma
sv. pohanům a p.; za zločiny zvláště těžké, jako za vraždu, ukládalo se pokání
12 let a mnohdy ještě delší. Za menší přestupky ukládal se kajícníkovi jen
40 dnů půst (guadragena) takový, jak se tehdy zachovával před Velikonocí
po 40 dnů. Čírkev však věděla, že Bůh neukladá časných trestů ani tak
proto, by hříšníka pro ony hříchy trestal, nýbrž spíše by jej napravil.
Dává-li tedy hříšník svým životem a horlivostí v konání pokání na jevo, že
se ne snad jen na oko, nýbrž opravdově polepšil, pak jsou časné
tresty pro něho vlastně zbytečnými. Proto církev velikým kajícníkům
odpouštěla pokání buď úplně nebo aspoň částečně. —— Poněvadž pak dále
všichni mezi sebou máme obcování svatých, můžeme také za sebe vzá
jemně dostičiniti. „o činí za nás přátelé, to činíme do jisté míry sami;
neboť přátelství činí vzájemnou náklonností ze dvou jedno.“ (Sv. Tom. Ag.)
Proto církev na ústní nebo písemnou přímluvu mučedníků odpouštěla
pokání buď úplně nebo aspoň částečně.

2. V pozdějších stoletích, když veřejné pokánívy
přestalo, dovolila církev aby kající hříšníci kajicné skutky,
na shlazeníčasnýchtrestůpotřebné,nahra zovali almužnou;
tažením do křížových výprav nebojistou poutí.

Dříve musil o to žádati, kdo chtěl dojíti odpuštění skutků kajicných;
nyní církev toto odpuštění věřícím zrovna nabízí. Ve středověku měla
církev důležitý důvod k tomu, aby odpouštěla kajicné skutky pod podmínkou
almužny. Lidé v této době byli totiž zabředlív lakotu a loupeživost,
každý pak zlozvyk vykořeňuje se nejlépe opačnou ceností. Peníze, které se takto
sešly,byly vynakládányna stavbu klášterů a biskupských chrámů;
takto také vznikl chrám sv. Petra v Římě, ba v Sasku i most přes Labe. —
R. 1095. na sněmu v Klermontu ve Francii. slíbil papež Urban I[. všem,
kdož by táhli do křížové výpravy do Svaté Země, úplné odpuštění všech
kajicných skutků, tedy plnomocné odpustky. Poněvadž pak pro veliký nezdar
křížových výprav téměř již nikdo na ně odebrati se nechtěl, bylo slíbeno
úplné odpuštění všech kajicných skutků již i těm, kdo vypraví pouze jediného
muže do křížových výprav nebo přispěje na ně penězi; ba nejen křižákům,

nýbrž i jejich rodičům, sourozencům, ženám a dětem bylo slibeno úplné od
puštění časných trestů. Za těchže podmínek hlásaly se křížové výpravy1 proti
nepřátelům církve, jako proti Maurům ve Španělích, proti husitům v Čechách
a proti Turkům. Již v 10 století shledáváme se S poutmi konanými do
Jerusalema, Říma a Kompostelly ve Španělíchza účelemshlazení
trestů časných. Když Svatá Země padla do moci Turků a pouť do Jerusaléma
stala se rnemožnou, povolil papež Bonifác VIII. úplné odpuštění všech časných
trestů všem těm, kdo r. 1300. po 15 dní za sebou budou navštěvovati
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v Římě kostely sv. Petra a Pavla. (Tak zv. jubilejní odpustky, které
měly býti každých 100 let, jejichž získání však papežové neuslále usnadňovali.)
Již za 50 let (na rok 1350.) byly opět vypsány tyto odpustky jubilejní; jen
že poutníci musili navštěvovati ještě třetí kostel, totiž lateránský. Tehdy přišlo
do Říma 3 milliony poutníků. Tyto jubilejní odpustky pak pozdější papežové
z úcty ku 33 rokům věku Kristova vypisovali nejprve každých 33 let, později
docela již každých 25 let; jen bylo ještě požadováno navštíviti 4. kostel, totiž
chrám Panny Marie Větší (Maria Maggiore). Později povolili papežové (jako
na př. Bonifác IX.. kolem r. 1400.) rozličným městům (Mnichovu, Kolínu,
Magdeburku, Míšni, Praze) získávati si jubilejních odpustků 1 doma, darují-li
věřícíonen obnos, který by stála pouť do Říma, za tím účelem
vyslanému kazateli odpustků. Tehdy povstalo hanebné zneužívání odpustků.
Kazatelé odpustků čili guaestorové,kteřínáleželihlavněřádu Františkánů
a Dominikánů, byli od doby válek křížových rozesílání do světa kázat, pod
kterými podmínkami lze dojíti odpuštění trestů časných. "Tito kazatelé však
mnohdy odpustky přeceňovali, takže mnozí biskupové ano i sněmy (na
př. Lateranský 1215.) proti nim co nejpřísněji musili zakročiti. Sněm
Tridentský byl docela nucen (21. 9.) z těchto příčin onen úřad kazatelů zrušiti.

3. V novější době dovolovala církev ještě častěji, než
kdy před tím bylo, potřebné kajicné skutky, zvláště za
modlitbu a přijímání sv. svátostí.

Tímto chce církev věřící povzbuditi: ku přijímání sv. svátostí (tedy
vlastně k obrácení a polepšení se), k horlivé modlitbě, ku vstupování do
nábožných bratrstev, k modlení se růžence, k úctě sv. obrazů a ostatků,
k návštěvě sv. missií a t. d. Čírkev se podobá matce, která hořký lék osla
zuje, aby pohnula dítě k požití onoho léku. Na označení velikosti odpu
štěných trestů užívá církev měřítka, totiž starého způsobu vyměřování
veřejného pokání. (Uděluje-li tedy církev na jistou modlitbu na př.
odpustky 3 let, tedy tím míní toto: Kdo tuto modlitbu vykoná, odpykási
právě tolik, jako kdyby byl za prvotních dob církve konal po 3 léta tehdejší přísné
veřejné pokání.) Tímto vyměřováním chce církev jednak dáti na jevo svou

vro Wvo

by je tím více povzbudila ku konání těchto nepatrných skutků kajicných.

2. Odpušťění časných trestů, jehož do
cházíme, vykonáme-li ve stavu milosti po
svěcující jisté od církve ustanovené dobré
skutky, nazývá se »odpustky«.

Odpustky (odpuštění,milost) jest tedy jakýmsi rozhřešením od
časných trestů za hříchy (Martin V., Řeh. VII.) po obdržení rozhřešení hříchů
a věčných trestů. S odpustky se má podobně, jak s amnestií (milostí);
udělí-li panovník amnestii, tedy mezi jinými bývá také mnohý zločinec, jemuž
panovník již dříve pro jeho velikou lítost nad zločinem trest smrti prominul
a za doživotní žalář jej zaměnil, proto, že se po dobu svého vězení dobře
choval a pilně pracoval, buď úplně na svobodu propuštěn, nebo aspoň se mu
vězení o několik roků neb měsíců zkrátí. Odpustky nejsou nikterak od
puštěním těžkých hříchů a věčných trestů ; neboť tyto musejí býti již
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odpuštěny, chceme-li odpustků získati. „Odpustky nejsou rozhřešením odehříchů,nýbržúplnýmnebčástečnýmprominutímdostiučinění.“© (Gerson.)
Odpustky nejsou tedy obcházením svátosti pokání a tedy ani žádným usnad
něnímhřešení; „zavazují nás spíšeještě ku opravdovému obrácení
se“. (Bourdalone.) Odpustky nejsou také snad jen odpuštěním jistých
církevních trestů, nýbrž jsou odpuštěnímtrestů božích.

Odpustky však nás zbavují jen onoho zla, které nám
nenapomáhá ku věčnéblaženosti.

Odpustky tedy nebývá snad shlazeno všechno utrpení pozemské ;
neboť odpustky jsou prominutím takového utrpení, kterým měl býti hříšník
za své hříchy potrestán, nejsou však prominutím těch utrpení, která Bůh
sesílá, aby člověka napravil a uchránil jej před opětným pádem do hříchu.
Na taková utrpení není žádných dosti účinných skutků, sice jinak byly by
odpustky na překážku dokonalosti. Že tomu skutečně tak jest, vidíme v životě
krále Davida; bylo mu oznámeno, že mu za trest jeho hříchu zemře syn;
„1 modlil a postil se k vůli onomu dítěti“ ; než Bůh nepřijal těchto dosti
účinných skutků, a syn zemřel. (2. Král. 12.) — Odpustky nás nesprošťují
také onoho soužení, které je pro spravedlivéhozkouškou k rozmnožení
věčné blaženosti. Bez utrpení nemůže nikdo býti spasen; i sama Matka
boží, která byla prosta všeho hříchu, trpěla nesmírně mnoho. Kdyby nás
odpustky sprošťovaly těchto soužení, pak by nám překážely v dosažení věčné
blaženosti. S odpustky se má tedy podobně, jako se svátostinami;
svátostiny nás chrání pouze před oním zlem, které nám neprospívá ke spasení.

Kdo není ve stavu milosti boží, nemůže získati
žádných odpustků; neboť -dobré skutky, které koná, mohou
napomáhati pouze k jeho obrácení, nikoliv však ku shlazení
časných trestů.

Jako na mrtvý úd ostatní živé údy nemají žádného účinku, tak také
na člověka ve stavu těžkého hříchu, jenž jest tedy mrtvým údem na těle
církve, nemohou ostatní živí údové přiřknutím jemu svých zásluh míti žádného
účinku. (Sv. Tom. Ag.) Smrtelný hřích se podobá neproniknutelnému ocelo
vému štítu, od něhož se odrážejí všecky milosti, jichž nám Kristus vy
dobyl. (Gróne.) (Viz o účinku dobrých skutků II. d. str. 172.)

Církev povolila odpustky za konání jistých modliteb,
za návštěvu jistých posvátných míst, za zbožné užíváníjistých
posvátných věcí, konečně také odpustky osobní.

Nikdy se nesmí odpustky povoliti za složení jisté summy peněz. (Trid.
21. 8.) — Odpustková modlitba jest na př. vzbuzení 3 božských ceností,
modlitba „Anděl Páně“ při zvonění, dále modlitba, která se nyní modlívápomšisv.aj.Modlitbyodpustkovésemusíslovněvyříkati.| Nenítřeba
konati je kleče, není-li to výslovně předepsáno. (K. odp. 18. 9. 1862.) Mohou
se konati v každé řeči, jsou-li věrně přeloženy; stačí, schválí-li onen překlad
biskup. (K. odp. 29. 12. 1862.) Modlitby tyto se mohou konati také střídavě
s jinými. (K. odp. 29. 2. 1829.) Modlitba odpustková, jakož i žádný jiný
dobrý skutek, nesmí se změniti ani v nejmenším, rovněž se mají zcela
přesně zachovati všecky předpisy ohledně doby, místa a t. d. (K. odp. 18.
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2. 1835.) Zcela nepatrné nedopatření při konání modlitby odpustkové ne
připravuje nás ještě o odpustky. (Sv. Alf.) Mnohé modlitby jsou spojeny
s odpustkykolikrátkoliv se je modlíme(totiesguoties); mnohé jen
jednou za den. — Posvátná místa, za jejichž návštěvumůžemezískati
odpustky, jsou na př. křížová cesta Kristova v Jerusalémě a každá jiná
křížová cesta dle jejího vzoru zřízená. Svaté schody (nyní v Římě), po
nichž byl Kristus v domě Pilátově několikrát nahoru dolů smýkán; pozůstávají
z 28 mramorových schodků a byly roku 326. od císařovny Heleny z Jeru
salema do Říma dopraveny. Kdo po kolenou vystupuje po těchto schodech
a při tom rozjímá o umučení Páně, dostává odpustků 9 let za každý stupeň.
(Pius VII. 2. 9. 1817.) Svaté schody napodobené jsou na mnohých poutních
místech a obyčejně také jsou na ně povoleny odpustky. Větší odpustky jsou
povolenytaké za návštěvuhrobu Petrova v Římě, jistých kostelů
v Římě (v nichž se nacházejí památné ostatky), kostela „Portiuncula“
u města Assisi, posvátných míst v Jerusalemě, hrobu sv. Jakuba
v Kompostelle ve Španělskua j„ — Posvátné předměty, s nimiž
jsou spojenyodpustky,jsou na př. kříže, růžence, medajlky, obrazy,
sochy; musí však býti svěceny od papeže nebo od kněze (obyčejně pouhým
požehnáním rukou) k tomu splnomocněného. Na předměty snadno poru
šitelné, jako ze skla, sádry a p. neudělují se odpustky. Svěcení pře
stává platiti, jakmile svěcené předměty z větší části jsou porušeny; tedy na
př. ztratilo-li se na růženci přes polovici zrnek, byl-li kříž dřevěný více než
z polovice spálen a p. Prodávají-li se svěcené předměty s odpustky, po
zbývají ihned odpustků (Kongr. odp. 5. 6. 1721.); rovněž ony, které se
jiným zapůjčí, by jimi získali odpustků. (Kongr. odp. 18. 2. 1745.) Mohou
se však dáti světiti a pak býti darovány; tím nepozbývají svěcení. (K. odp.
15. 3. 1855.) Při křížích jsou spojeny pouze se soškou Kristovou;
může se tedy upevniti i na jiný kříž. (K. odp. 11. 4. 1840.) Týž kříž může
býti spojen i s několikerými odpustky, na př. s odpustky pro hodinu
smrti, s odpustky křížové cesty. (K. odp. 29. 2. 1820.) Také jeden růženec
může míti několikeré odpustky. (Leo XII. 1823.) Nemůžeme však modlitbou
získati všech těchto rozličných odpustků onoho předmětu. Kdo má ve svém
obydlí nebo nosí u sebe předmět svěcenýs papežskýmiodpustky a týdně
aspoň jednou se modlí růženec o 5 desátcích nebo častěji koná skutky
milosrdenství nebo jest přítomen mši sv. (nebo ji slouží), dosahuje
plnomocných odpustků o 7 slavnostech Páně, o 5 svátcích Panny Marie,
na všecky svátky apoštolů, na sv. Jana Křt., sv. Josefa a Všech Svatých ;
rozumí se samo sebou, že musí v ony dny přijati sv. svátostí a pomodliti se
na úmysl sv. Otce. (Pius IX. 14. 5, 1853.) Rovněž každý den, který konáme
skutky právě jmenované, můžeme dosáhnouti plnomocných odpustků. Konečně
lze dosáhnouti plnomocných odpustků v hodinu smrti. (Leo XII. 23. 2.
1878.) Všecky kříže a růžence, které pocházejí ze Svaté země a byly dotknuty
posvátných míst tamějších, jsou spojeny s papežskými odpustky. (Innoc. XI.
28. 1. 1688.) — Osobní odpustky mají členové bratrstev a mnozí kněží.

3. Odpustky jsou buď plnomocné, odpou
štějí-ll se všecky časné tresty, nebo neplno
mocné, odpouští-li se jen část časných trestů.
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Velikostodpustkůřídí se zpravidlavelikostí dobrého skutku;
za malý skutek se dávají malé odpustky, za obtížnější větší odpustky. „Jest-li
však rozdavatel odpustků téměř zcela za nic sprošťuje skutků kajicných, hřeší,
věřící však odpustků oněch získají.“ (Sv. Tom. Ag.) Než nemysli nikdo, že
jest tak příliš snadným, získati plnomocné odpustky; neboť kdo jen poněkud
nedovolenělpí na věcech pozemských, není prost vši viny hříchu,
tedy ani trestů za tyto hříchy; takovýmusí býti očistěn utrpením. Jen potud.
pokud se nám urážka boží protiví, upouští Bůh od trestů časných. (Bourdalone.)

Plnomocné odpustky uděluje církev obyčejně jen pod
podmínkou, že mimo jiné předepsané dobré skutky přijmeme
také svátost pokání a oltářní a pomodlíme se na úmysl
církve; mimo to často se požaduje i návštěva některého
veřejného kostela.

Příklad: Kdodenně vzbuzuje 3 božské cnosti, dosahujeplno
mocných odpustků v libovolný den v měsíci, v němž přijme sv. svátosti
a pomodlí se na úmysl sv. Otce. (Bened. XIII. 15. 1. 1728.) Totéž platí
o modlitbě: „Pochválena a velebena budiž bez ustání, Nejsv. svátost oitářní.“
(Pius VI. 24. 5. 1776.) Kdo se denně modlí: „Sladké srdce Ježíšovo, učiň,
ať tě miluji vždy víc a více,“ obdrží plnomocné odpustky v libovolný den
v měsíci, v němž přijme sv. svátosti, navštíví některý kostel a pomodlí se
na úmysl sv. Otce. (Pius IX. 16. 11. 1876.) Totéž platí o modlitbě: „Sladké
srdce Marie, budiž mou spásou.“ (Pius IX. 30. 9. 1852.) — Zpověď
musíme vykonati, byť bychom si nebyli vědomi žádného těžkého hříchu.
(K odp. 19. 5. 1759.) Zpověď a sv. přijímání může se vykonati také již
den před získáním odpustků. (Pius IX. 6. 10. 1870.) Věřící, kteří se jednou
zpovídají, mohou během týdne získati 1 bez zpovědi všecky odpustky jubilejní.
(K odp. 9. 12 1763.) Jedním a týmž sv. přijímáním můžeme získati
několikerých odpustků, vyplníme-litaké ostatní předepsanéskutky. (K odp.
6.12. 1870.) Je-li předepsána ku získání těchto několikerých odpustků
návštěva kostela, musíme vždy z kostela vyjílh a opět do kostela vejíti a tam
se pomodliti modlitbu na úmysl sv. Otce. (K odp. 29. 2. 1864.) Jedněch
a těchže plnomocných odpustků lze získati pouze jednou za den; jedinou
výjimku činí odpustky portiunculové. U osob churavých stačí sv. zpověď;
na místo sv. přijímání a jiných dobrých skutků mohou vykonati něco jiného,
co jim zpovědník uloží. (Pius IX. 18. 9. 1862.) Údové všech bratrstev,
spolků a kongregací mohou v nemoci nebo kdyby byli uvězněni, takže by
nemohli navštíviti kostel, získati všech odpustků, vykonají-li aspoň to, co jim
jejich stav dovoluje. (Pius IX. 25. 2. 1877.) —- Modlitba na úmysl sv.
církve jest ponechána libovůli každého jednotlivce (K odp. 29. 5. 1841.);
obyčejně se má za to, že stačí pomodliti se na zmíněný úmysl 5 krát
Otčenáš a Zdrávas nebo jiné modlitby, které by stejně dlouho trvaly.
Pokud lze, mají se tyto modlitby konati ústně (Sv. AI.) a mohou se vy
konati před nebo po sv. přijímání. (K odp. 19. 5. 1759.) Konávají se ony
modlitbyzasvornost knížat křesťanských, zavyhlazení kacířstva
a za povýšení církve sv. — Místo návštěvy veřejného kostela
jest dovoleno také navštíviti veřejnou kapli; než tím nejsou míněny kaple
klášterní, seminární a j., k nimž věřící nemají přístupu. (K odp. 22. 8. 1842.)
Pouze obyvatelé zmíněných domů mohou návštěvou těchto kaplí získati si od
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pustky. Kostel můžeme navštíviti ještě i pod večer; odpustky se mohou získat;
od půlnoci do následující půlnoci (K odp. 12. 1. 1878.), pouze o svátcích
platí tato doba k získání odpustků pouze do večera. (Bened. XIV. 5. 5. 1749.)
Při této návštěvě však se musí konati ony modlitby na úmysl církve.

wěv?
Nejdůležitějšíplnomocné odpustky jsou: odpustky jubi

lejní, portiunculové a odpustkyspojenés apoštol
ský m požehnáním.

Jubilejní odpustky jsou ony, kieré se vypisují každých 25 let,
a kterých lze získati během celého roku, tak zv. roku jubilejního. Již
u úsračlitů byl každý 50. rok rokem jubilejním nebo-li rokem všeobecné
milosti. Kterak odpustky jubilejní v církvi vzmkly, bylo již dříve řečeno. Ku
získání těchto odpustků se zvláště vyžaduje: přijetí sv. svátostí a návštěva
jistých kostelů, mnohdy také nejméně jeden den přísný půst a libovolná
almužna. Nemůže-li někdo posledně jmenované skutky vykonati, může si vy
žádati od zpovědníka jiné dobré skutky. Zpovědníci mají moc v roce jubilejním
rozhřešiti od „reservatů“, od církevních trestů (censur), ale nikoho více
kráte než jednou. Po celý jubilejní rok pozbývají platnosti všecky odpustky
živým propůjčené (jediné mají platnost odpustky v hodině smrti a na modlitbu
„Anděl Páně“); lze však i v tomto roce ony odpustky získati ve prospěch
zemřelých. Jubilejní odpustky lze získati zpravidla jen jednou a to jen
pro sebe; při mnohých jubileích bylo tomu jinak. V roce, který následuje
po roce jubilejním, povolují papežové na jistou krátkou dobu jubilejní odpustky
celému světu; také v jistých dobách, na př. při nastoupení svého úřadu,
při zahájení sněmů a ve velkých tísních církve povolují se mimořádné
jubilejní odpustky. — Odpustků portiunculových lze získati
2. srpna (nyní připadá ten den památka sv. Alfonsa) a také již večer
před tím tolikrát po sobě, kolikrát po přijetí sv. svátostí navštíví
kostel zvaný portiuncula v Assisi nebo některý veřejný chrám Franti
škánů nebo Klarisek a tam se pomodlí na úmysl sv. Otce. Tyto od
pustky vznikly takto: Sv. František z Assisi měl ve svém zamilovaném
kostelíčku, zvaném portiuncula, v Assisi zjevení v němž se mu
ukázal Kristus, Matka boží a mnozí svatí. (1221.) Tu prosil sv. Fran
tšek Krista, by dovolil, aby všichni, kdož po přijetí sv. svátostí navštíví tento
kostel, obdrželi plnomocné odpustky. Kristus poslal jej k papeži, který prý
ony odpustky potvrdí. Papež skutečně je potvrdil a k získání jich ustanovil
2. srpen; pozdější papežové povolili tyto odpustky všem kostelům tří řádů
sv. Františkem z Assisi založených a mnohým kostelům farním, které jsou
vzdáleny přes. hodinu cesty od kostela františkánského. Lze však pro sebe
získati jen jedněch plnomocných odpustků. (Innoe. XI. 7. 3. 1678.);
získá-liněkdo více než jedněch odpustků, musí je přiřknoutiněkomu jinému.
Kdo chodí každý týden ke sv. zpovědi, nemus se právě v tento den zpoví
dati. (K odp. 12. 3. 1855.) Ke sv. přijímání může se jíti již den před tímto
svátkem (K odp. 6. 10. 1870.) a nemusí to býti v kostele františkánském.
(Pius IX. 12. 7. 1847.) — Kdo obdrži po přijetí sv. svátostí, pokání a ol
tářní, papežské požehnání a pomodlí se na úmysl sv. církve, obdrží plno
mocné odpustky. Apoštolské požehnání udílí papež o největších svátcích po
pontifikální mši sv. z pavlače největšího chrámu římského. (Od r. 1870 již
nikoliv.) S povolením papeže mohou biskupové udíleti apoštolské požehnání
o hodu božím Velikonočním a na některýjiný libovolný svátek
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(ale nikoliv v době jubilejní); také duchovní správcové, jimž to papež
dovolil; dále mnohé duchovní řády mohou s povolenímbiskupa udělovati
je v jisté dny v roce návštěvníkům svého řádového chrámu; také missionáři
obyčejně na konci missií. Členové III. řádu dostávají je dvakrát do roka.

Plnomocnýchodpustků v hodinu smrti
může získati, kdo po přijetí svátostí pokání
a oltářníobdrží apoštolské požehnání,
nebo kdo má při sobě některý předmět svě
cený s papežskými odpustky (křížek,růženec);
také jich dosahují členové přemnohýchbra
trstev a t1 kdož denně vzbuzovali3 božské
cnosti nebo konali jisté předepsanémodlitby.

Není-li možno přijati sv. svátostí, musíme aspoň svých hříchů
litovati; nemůžeme-li vzývati jména Ježíš ústy, musíme tak činiti aspoň
srdcem. Ve všech případech však se vyžaduje úplné odevzdání se do vůle
boží. (Bened. XIV. 5. 4, 1747.) —- Skoro všichni kněží jsou oprávněni,
udělovati umírajícím apoštolské požehnání, protože skoro všichni jsou
oprávněni udělovati svátosti umírajících. (Bened. XIV. 5. 4. 1747.) (Viz o tom
při posledním pomazání!) Kněží od papeže k tomu splnomocnění, na př.
missionářismějísvětitikřížky, růžence, medailky, a j. s odpustky pro
hodinu smrti. Jest jen třeba, aby věřící tyto předměty měli doma, a získají
v hodinu smrti odpustky. (Leo XIII. 23. 2. 1778.) Těmto členům bratrstev
jsou povoleny odpustky v hodinu smrti: členům II. řádu, členům spolku
pro šíření víry, bratrstva sv. Michala a t. d. — Plnomocných odpustků
v hodinu smrti dosahuje, kdo denně se modlí 3 božské cnosti, byť
jen vlastními slovy. (Bened, XIII. 15. 5. 1728.) Dále, kdo se denně modlí:
„Staň se, budiž pochválena a na věky velebena nejspravedlivější, nejvyšší
a nejlaskavější vůle boží ve všem! (Pius VL 19. 1. 1818.) Také kdo se
denně modlí: „Anděle boží, strážce můj, jemuž otcovská láska nejvyššího
mne svěřila, osvěcuj, ochraňuj, spravuj, a řiď mne. Amen.“ (Pius VL 11.
6. 1796.) Rovněž kdo častěji v životě pozdravuje: „Pochválen buď Ježíš
Kristus“, nebo častěji zbožně vzývá svatá jména Ježíš a Maria. (Klem. XIÍIL.
5. 9. 1759,) — V hodinu smrti lze ovšem získati jen jedněch plno
mocných odpustků. Odpustky v hodinu smrti jsou čistě osobní; proto
také, kdo těchto odpustků získá, nemůže jich přiřknouti dušem v očistci nebo
někomu jinému. Umírající nemohou konati žádných kajicných skutků, proto
jim církev tak snadným způsobem odpouští časné tresty; počíná si jako stát,
který svým poddaným buď zcela, buď částečně daně odpouští, nemohou-li jich
zaplatiti následkem krupobití, neúrody nebo povodní.

Církevpovolujeobyčejnětyto neplnomocné odpustky:
odpustky jedné guadrageny, t. j. 40 dnů, odpustky 100 dní,
jednoho roku, 5 nebo 7 roků, zřídka kdy odpustky až 30roků,
velmi zřídka odpustky až 100 let.
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Příklady: Kdykoliv někdo udělá kříž a říká při tom obvyklá slova,
dosahuje odpustků 50 dní (Pius IX. 27. 7. 1863.); kdo se při tom žehná
svěcenou vodou, dostává odpustků 100 dní. Kdykoliv se někdo modlí
3 božské cnosti, získává odpustky 7 let a 7 guadragen. (Bened. XIV, 28. 1.
1756.) Odpustky na tisíce let církev nikdy nepovolovala a proto jsou ne
pravé. (Bened. XIV.) Tak dlouho přece za prvotní doby církve nikdo nežil, aby
byl mohl konati tak dlouho pokání. — Tímto označováním času nemá
snad býti vysloveno, kolik dnů očistcových třestů se odpykává, jelikož to ví
jedině Bůh; pouze se tím praví, o kolik dní neb roků bylo by se onomu
člověku zkrátilo veřejné pokání za prvotních dob církve.

4. Pouze papež uděluje odpustky, které
platí pro celý SVĚŤ ; neboťjen on má duchovnísoudní moc
nad celou církví a jest správcem společných pokladů církevních.

Ze slov Kristových k apoštolům: „Cožkoli rozvážete na zemi, bude
rozvázáno na nebi“ a »Kterýmž odpustíte hříchy, odpuštěny jsou“, plyne, že
i biskupové mají moc udělovati odpustky. Tuto moc mají biskupové ovšem
Jen ve své dioecesi poněvadž jen nad svou dioecesí mají právomoc. [ světští
soudcové mohou souditi jen ty, kteří podléhají jejich soudní moci. Dle na
řízení sněmu Lateránského (1215.) smějí biskupové udělovati jen neplnomocné
odpustky. Apoštolská Stolice splnomocenilabiskupy udělovati odpustky jednoho
roku v den posvěcení chrámu, při jiných pak příležitostech odpustky 40 dnů.

o. Odpustky mohou i duším v očistci
o w P w* vv r . .

na způsob přímluvy přiřčeny býti a to jen ony,
o nichž to církev výslovně vyslovila; zvláště se mohou duším
v očistel uděliti odpustky plnomocné sloužením mše sv. na
oltáři privilegovaném.

Následkem obcování svatých můžeme duším v očistei pomáhati při
řknutím jim dobrých skutků svých, tedy i těch skutků, s nimiž
jest spojeno odpuštění časných trestů. Odpustky však mohou duším v očistci
býti přiřknutyjen tehdy, jestliže jich věřící napřed získali. (Sv. Alf.)
Kdo tedy chce odpustky přiřknouti některému zemřelému, musí nezbytně
sám býti ve stavu milosti posvěcující, tedy prost všelikého hříchu těžkého,
právě tak jako onen, jemuž mají býti tyto odpustky získány. Kdo chce duším
v očistei pomoci, musí sám hleděti, aby byl pekla prost. (Sv. Fr. X.) Při
řčení odpustků zemřelým není však jakýmsi rozhřešením od trestů časných,
nýbrž pouze přímluvou. (Paschal I., Jan VIII.) Není tedy nikterak zaručeno,
že zemřelý, jakmile jemu plnomocné odpustky přiřkneme, ihned jest vysvobo
zen z očistce; kolik trestů se mu odpustí, závisí jedině na Bohu. — Odpustky
privilegovaného oltáře. Onen oltář se nazývá privilegovaný, u něhož
sloužením mše sv. mohou se získati zemřelému plnomocné odpustky. Každý
biskupský chrám má takový privilegovanýoltář, který biskup ustanoví
(Bened. XIII. 20. 8. 1724.); rovněž všechny řeholní a farní kostely
obdrží zcela zadarmo privilegium toto pro kterýkoliv oltář, za kteréžto privi
legium se musí každý 7. rok u biskupa žádati. (Klem. XIIL 19. 5. 1759.)
Mnohé oltáře jsou ze zvláštní příčiny od papeže navždy privilegovány. Tyto
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privilegované oltáře mají obyčejně nadpis: „Altare privilegiatum“. Žádný kněz
nesmí žádati většího stipendia na mši sv. za to, že bude sloužiti onu mši sv.
u privilegovaného oltáře. (Klem. III. 19. 5. 1761.) Mše ona se musí
sloužiti v černé barvě, je-li to možno onen den dle předpisůcírkevních.
(K odp. 11. 4. 1840.) Tyto plnomocné odpustky mohou však přiřčeny býti
pouze jediné duši 22. 2. 1864.) a sice oné, za kterou se slouží mše sv.
(31. 8. 1848.); smí však kněz za jiné zemřelé učiniti vzpomínku. Kněz při
oné mši sv. nemusí ani míti úmysl, aby získal ony odpustky. (K. odp. 5.
3. 1855.) Je-li však duše za sloužení mše sv. u oltáře privilegovaného sproštěna.
všech trestů očistcových,závisíjedině na milosrdenství božím. (K.
odp. 28. 7.) Než přece jest jisto, že u oltáře privilegovaného plnomocné od
pustky se získávají jistěji, než-li kterékoli jiné odpustky, jelikož závisejí na.
sloužení mše sv. a nikoliv na tom, je-li onen kněz ve stavu milosti
boží. Privilegium oltáře může obdržeti od papeže i kněz pro svou
osobu a to buď na všecky nebo jen některé dny v týdnu. Tak na př.
kněží, kteří vzbudili hrdinskou lásku ve prospěch duší v očistci (viz I. d. str.
211.) mají každý den privilegium oltáře. (Pius IX. 30. srpna 1852.) Slouží-li
se uprivilegovaného oltáře mše sv. za živého, nemohou se ony plnomocné
odpustky přiřknouti žádnému zemřelému, nýbrž pouze živému, za něhož.
se ona mše sv. slouží. (Leo. XIII. 25. 8. 1897.)

Získati odpustky jest užitečným (Sn.Trid.
25.), poněvadž se jimi od nás odvracejí mnohé tresty po
zemské a zkracují se jimi muky očistcové.

Odpustkyod sebe tedy odvracíme:nemoci, neštěstí, pokušení
a p. Nezískáváme-li si však odpustků, pak nezbytně musejí na nás přijít
časné tresty za hříchy. Kdo se tedy nestará o získání odpustků, podobá se:
pocestnému, který,ačby mohl krátkou a pohodlnou cestou dojíti
svého cíle, volí st cestu obtížnější. Počíná si nemoudře a jest svým vlastním
nepřítelem. ——Velkolepý účinek odpustků ve mravním a náboženském
ohledu uznali 1 největší svobodníci; d'Alembert praví o jubileu r. 1775.,
že „zadrželo revoluci na 20 roků“, a Voltaire praví: „Ještě jedno takové jubi
leum a po filosofii jest veta.“ -— Mnozí reptají proti odpustkům, poněvadž
jim nerozumějí. Mnozí zase zamítají odpustky, poněvadž slyší nebo čtou,
že ve středověku se s odpustky tropily zlořády. Než, zda-li pak byla kdy
na světě věc tak svatou, aby jí lidé zlí ještě nebyli zneužili? Zneužití nějaké
věci nezmenšuje její ceny. Kdyby odpustky nebyly tak dobrými, nebylo by
proti nim povstalo tolik nepřátel. Vosy ožírají obyčejně nelepší ovoce.

V. 0 posledním pomázání.

Kristus jest milosrdný Samaritán; neboť i on prostřednictvím svého zá
stupce, kněze, nalévá oleje do ran nemocného, aby jej duševně a tělesně vyléčil.

-1 Při posledním pomazání se děje toto:
Kněz modle se maže těžce nemocného kře
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sťana sv. olejem na 5 smyslech; toto prospívá
nemocnému na duši, mnohdy také 1 na těle.

Obřady: farář nebo jeho zástupce maže nemocného sv. olejem
v podobě sv. kříže na 5 smyslech, jakožto nástrojích hříchů (na očích,
uších, chřípích, ústech, rukou a nohou (zřídka také na bocích) a při tom
se modlí: „Zkrze toto sv. pomazání a své předobrotivé milosrdenství odpustiž
tobě Pán, cokoliv jsi zavinil zrakem“ (sluchem a t. d.) Skonává-li již nemocný,
maže kněz jen na čele, ale ihned potom jej maže na 5 smyslech, je-li nemocný
ještě živ. Poslednípomazáníjmenuje se také „svátost umírajících“, po
něvadž obyčejně se přijímápřed úmrtím. Jmenuje se „posledn ím“ pomazáním,
poněvadž obyčejně to bývá posledním pomazáním, jež člověk v životě přijímá.

Již sv. Jakub činí zmínku o posledním pomazání.
Pravít: „Stůně-li kdo z vás, uvediž k sobě kněží církve, a ať se nad

ním modlí, mažíce jej olejem ve jménu Páně: a modlitba víry uzdraví ne
mocného, a polehčíťjemu Pán, a jestliže jest ve hříších budou mu odpuštěny.“
(Jakub 5. 14. 15.) Papež Innocence L. (kolem r 400.) výslovně praví, že
se slova tato vztahují na svátost a na to poslední pomazání. Sv. Čésa
rius, biskup arelatský (ve stol. 6.) napomíná křesťany, aby v těžké nemoci
tělo Páně přijímali a dali se pak pomazati sv. olejem, aby opět nabyli zdraví
1 odpustěníhříchů. I nejstarší bludaři podrželituto svátost. Poslední
pomazání jest svátost od Krista ustanovená. (Trid. 14. 4.)

2. Poslední pomazání působí podobnějako
olej: posiluje, hojí a činíčlověkazpůsobilejším
k dosažení věčné blaženosti.

Olej silí tělo (zápasníci se mazávali olejem před rozhodným zápasem:
poněvadž se tím posilovali a nepřítel jich nemohl tak snadno uchopiti),
mírní bolesti a hojí rány (proto milosrdný Samaritán nalil oleje do ran
zraněného Žida; proto se dává na popáleniny olej) a činí hladkým.
(Proč úhoř snadno vyklouzne z ruky?)

1. Poslední pomazání posiluje člověka, dodávajíc mu
síly ke snášení všeho utrpení a ku přemahání všech pokušení.

Zkušenost učí, že mnozí nemocní po přijetí posledního pomazání jsou
zcela změněni; kdežto dříve byli velmi netrpělivými a velmi se báli smrti,
jsou pak zcela klidnými a trpělivými a odevzdanýmido vůle boží.
Zlý duch při smrti člověka napíná všécku svou Istivost, by mu odňal důvěru
v Boha. (Trid.) Poslední pomazání jej zapuzuje. To ukazuje smrt sv. Eleazara,
když tento světec již měl umříti, byli najednou tahy jeho obličeje ztrhány,
a on bědoval, že zlý duch jej trápí; sotva obdržel poslední pomazání,
byl ihned veselejší. (Meh. V. 304.)

2. Poslední pomazání uzdravuje duši a mnohdy i
tělo, Působí totiž odpuštěnívšech hříchů těžkých, z nichž
se nemocný pro duševní nebo tělesnou slabost nemohl zpo
vídati, jakož i odpuštěnímnohých trestů časných. Mimo
to působíiopětné uzdravení, prospívá-lito ke spaseníduše.
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Poslední pomazání nahrazuje všecko, co nemocný při svátosti pokání
beze své vinny nemohl vykonati. Poslední pomazáníjest tedy doplňkem
svátosti pokání; jest to pokání nemocných. Nemocnýtoližobyčejně
následkem tělesné nebo duševní slabosti nemůže se ani dobťe zpovídati, ani
vykonati velikého pokání; proto církev má s ním útrpnost a doporučuje jej
posledním pomazáním milosrdenství božímu. (Ovšem nesmí snad nemocný
zamlčeti hříchy v domnění, že posledním pomazáním mu budou odpuštěny:;v.tompřípaděbymuposlednípomazánínicneprospělo.)—| Poslední
pomazání působí mnohdy i opětné uzdravení. (Sn. Trid.) Předvídá-li
Bůh, že nemocný, uzdraví-li se, ostatního svého života použije pro svou
věčnou spásu, uděluje mu zdraví jakožto milostivého poshovění, k lepší ještě
přípravě na smrl. Předvídá-li však Bůh opak, dopouští, aby nemocný zemřel.
Mnohdy jej bere proto se světa, že jest již stár a že běh přirozený toho
vyžaduje, by zemřel. Zpravidla však každý nemocný po hodném přijetí svátosti
posledního pomazání cítí aspoň úlevu; tento účinek lze si vysvěltlitii zcela
přirozeně; zpovědí a smířením s Bohem totiž se upokojuje mysl a blahodárně
působí na tělo. Než nicméně uzdravení tělesné působí poslední pomazání jen
mocí boží. (Sv. Tom. Ag.) Pošetilcem tedy jest, kdo se bojí posledního
pomazání proto, že prý již pak musí umříti. Čož nechává Bůh růsti pokrm
tělesný na polích proto, abychom mřeli? Nikoliv, nýbrž abychom žili. Tak
také duševní pokrm a tedy i svátosti neustanovil na to, abychom mřeli,
nýbrž abychom žili. Pošetilcem jest, kdo tvrdí, že posledního pomazání
není třeba, však že on se již uzdraví; kdo jest tak hloupým, aby
odmítal od sebe jistý prostředek uzdravení?

3. Poslední pomazání činí nás způsobilejšími kdo
sažení věčné blaženosti, jelikož zhlazuje časné tresty za
hříchy a rozmnožuje posvěcující milost.

Tresty za hříchy se odpouštějí více nebo méně dle toho, jak veliká
byla lítost a zbožnost při přijetí posledního pomazání. Kdo tedy přijal poslední
pomazání hodně, bude po smrti méně trpěti. Jako úhoř, poněvadž jest
hladký, snadně se vymyká z našich rukou, tak my následkem milosti při
posledním pomazání unikáme rychle očistci a dříve přicházíme do nebe. Po
slední pomazání más ostatními svátostmi společným to, že rozmnožuje milost
posvěcující. Při smrti pak má rozmnožení milosti posvěcující veliký význam,
poněvadždle stupně milostiposvěcujícířídí se stupeň blaženosti věčné.

V Www 7 O v3. Kdo není těžce nemocným, nemůže
přijati posledního pomazání; kdo však jest
téžce nemocen, má je ihned přijati,
by tělesně i duševně okřál.

-| Těžkou nemocí jest jen ona, s níž jest spojeno nebezpečí smrti.
(R. k.) Nemůže tedy přijati posledního pomazání ten, koho bolí zuby, hlava
a p. Může přijati poslední pomazání vojín před bitvou, nebo zločinec na smrt
odsouzený před popravou? Proč nemůže? Poněvadž není nemocen. Výjimku
činí pouze lidé staří. Tito mohou kdykoliv poslední pomazání přijati, je-lt
jim nevolno; neboť stáří samo o sobě jest již těžkou chorobou. — Kdo jest
těžce nemocen, má ihned přijati poslední pomazání. Kdo svou vinnou přijímá
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poslední pomazání teprve tehdy, až jest bez vědomí, tomu neprospěje
tolik, jako kdyby je byl přijal s lítostí a zbožnosti. „Neboť milost při této
svátosti se uděluje hojněji, přijímá-li ji nemocný, pokud ještě jest při dobrém
rozumu a tedy může osvědčiti svou víru, úctu a zbožnost.“ (Ř. katech.)
A tělu sotva co může prospěti poslední pomazání, přijímá-li se příliš pozdě.
Kdo volá hasiče teprve tehdy, až dům již skoro jest spálen, jest blázen. Zcela
tak se má zde. „Poslední pomazání působí za našich dnů proto tak zřídka
uzdravení, poněvadžmnozí s jejím přijetím odkládají, až až již skonávají
a až by pouze zázrakem mohli býti uzdravení.“ (Bell.) Takoví lidé svou
nedbalostí činí sebe nehodnými milosti uzdravení. — Kdo zamítá tak velikou
svátost, jest sám svým největším nepřítelem. Takový člověk se podobá lidem
v pevnosti uzavřeným, kteří ve své přílišné důvěře se nechtějí opatřiti potřebnou
potravou, ačkoliv pozorují, že se nepřítel blíží, (Drex.) Kdo má před sebou
cestu na věčnost a touto svátostí pohrdá, podobá se člověku, který si na cestu
nebere žádných peněz. (bl. Klem. Hofb.) Pohrdání tak velikou svátostí nemůže býtibeztěžkéhohříchua jestvelikouurážkouDuchasv.(Sn.Trid.14.hl.3.)

Kdož ještě nedospěl užívání rozumu, nemohou rovněž
přijati posledního pomazání,

Poslední pomazání jest doplněním svátosti pokání. Kdo tedy nemůže
přijali svátosti pokání, nemůže ani přijati doplnění této svátosti. Sem náležejí
tedy přede vším děti, které ještě nedošly užívání rozumu. Tím však
nejsou míněny toliko děti před T rokem, neboť zkušenost ukázala, že mnohdy
1 leté děti žádaly st na smrtelném lůžku kněze, poněvadž si byly vědomy,
že se provinily proti svým rodičům. Rovněž lidé, kteří jsou na vždy zbavení
užívání rozumu, nemohou přijati posledního pomazání. — Které svátosti
může a má přijati žák, kdyby těžce onemocněl? Čeho má žádati?
(Viz o svátosti oltářní II. d. str. 65.)

V jedné a tétéž nemoci lze jen jednou přijati po
slední pomazání.

Kdo se však poněkud pozdravil, ale opět upadl do tétéž nemoci, může
opět přijati poslední pomazání. (Trid., ř. k.)

4. Nemocný se má před posledním po
mazáním vyzpovídati a Tělo Páně přijmouti;
po posledním pomazání dostává obyčejně
apoštolské požehnání.

Zpovídati se má před posledním pomazáním proto, poněvadž poslední
pomazáníse musí přijmoutive stavu posvěcující milosti. Poslední
pomazání jest lékem! jako lék jest jen pro živé a nikoliv pro mrtvé, tak taképoslednípomazáníjestprolididuchovněživé.—| Apoštolsképožehnáníčili
generální absoluci může udělovati každý od biskupa splnomocněný kněz
(Bened. XIV. 5. 4. 1747.), ale musí přitom užívati předepsané formule.
(K. odp. 18. 3. 1879.) Apoštolským požehnáním se získávají plnomocné
odpustky. (Viz str. 102.) Nemocnývšak musí vzývatijméno „Ježíš“ ato
ústy (kněz mu obyčejně předříkává některou střelnou modlitbu, v níž jest
toto jméno Ježíš obsaženo) nebo nemůže-li již mluvit, duchem (kněz mu
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podává políbiti kříž), jinak by odpustků nezískal. (K. odp. 20. 8. 1775.)
Apoštolské požehnání může se v jedné a téže nemoci tak jako poslední
pomazání uděliti pouze jednou. (K. odp. 20. 8. 1775.) Rovněž pomocí
tak zv. „křížku umírajících““ lze získati v hodinu smrti plnomocnýchod
pustků. Zatím účelem máme si dáti křížek (neb růženec nebo medajlku) od
splnomocněného k tomu kněze světiti s odpustky pro umírající. Na tentýž
křížek lze také obdržeti odpustky křížové cesty. (K. odp. 29. 2. 1820.)
U křížku jsou ony odpustky připojeny k podobě Kristově, takže tato podoba
Kristova může se dáti i na jiný kříž, a odpustky se neztratí. (K. od. 11. 4. 1840.)
Jest zbožným obyčejem rozžíhati umírajícím „hromničku““, čímž prosíme Boha
© pomoc pro umírajícího. Při svěcení této svíce na Hromnicese totiž kněz modlil,
aby Bůh -ráčil uvésti do věčného světla ony, kdož tuto svěcenou svíci (která zná
zorňuje „světlo světa“, Spasitele) rozžíhají; ovšem nemají býti lidé tak pošetilými
a. onou svíci snad nemocného obtěžovati a děsiti! Neopatrnoslí s touto svící
stalo se mnohdy i neštěstí. (Spirago, Příklady, str. 109.)

Přátelé nemocného mají pečovati o to, aby nemocný
zavčas přijal svátosti umírajících.

Samo sebou se rozumí, že i lékař jest povinen upozorniti na to, je-li nemoc
nebezpečna. Proto mají katoličtí křesťanépokud lze, volati k sobě jen lékaře
křesťanského. — Mnohdy se domácí vymlouvají, že by prý nemocného
polekali, kdyby jej upozornili, aby se dal zaopatřiti. Taková šetrnost jest nej
větší ukrutností k nemocnému. Tím se smrt nezadrží! Takoví příbuzní se
podobají lidem, kteří slepce blížícího se k propasti, nechtějí varovati, aby ho
nepolekali. (Jest přece lépe slepce polekati, nežli aby padl do propasti a se zabil.) —
Domácímají světnici, v níž nemocnýleží, slušně upraviti a vše připraviti,
čehoje třebak poslednímupomazání.Majípřikrýtistůl bílým prostěradlem;
na něj mají postaviti kříž a vedla něho dvě hořící svíce; dále má býli na
stole sklenice se svěcenou vodou, jelikož kněz má kropiti nemocného
1 příbytek; rovněž sklenice čisté vody, v níž kněz po sv, přijímání omývá své
prsty a z níž se dává napíti nemocnému po sv. přijímání. Na stole má býti dále
talíř a na něm kus bavlny, aby jí kněz mohl utříti místa, která maže sv. olejem
Když se nemocný zpovídá, musejí všichni ze světnice odejíti, poněvadž kněz
obyčejně musí s těžce nemocným hlasitěji mluviti. Proč při chůzi k nemocnému
nese kostelník neb ministrant lucernu se světlem a proč zvoní cestou? Čo máme
činiti, potkáme-lt kněze, jdoucího k nemocnému s Pánem Bohem? Vzpomeň
na hraběte Rudolfa z Habsburku. (Spirago, Příklady, str. 180.)

VI. 0 svěcení kněžstva.

1. Při svěcení kněžstva děje se foto:
biskup klade nastávajícím kněžím ruce na
hlavu a vzývá Ducha sv., mimo to pak maže
jejich ruce a dává se jim dotknouti posvátnýeh nádob;
tím dostávají, mimo přehojnémilosti, kněžskou
MOC, zvláště pak moc mši sv. sloužiti a hříchy odpouštěti.



-> Obřady: Svěcení kněžstva koná biskup mezi mší sv. Nastávající kněží
kladou se nejprve na svou tvář na zem, potom biskup klade každému obě
své ruce na hlavu, což činí i 12 přítomných kněží, potom jim obléká
kněžská roucha, zanotí „Přijď, Duše sv. Stvořiteli“ a zatím,co
zpěvaci dále zpívají tento chvalozpěv, maže ruce nastávajících kněží v podobě
kříže, čímž jim uděluje moc žehnati a světiti a sv. hostie se dotýkati. Pak
se jim dává dotknouti kalichu a pateny a odevzdávájim moc sloužiti
mši sv. Na to jim praví slova Kristova: „Přijměte Ducha sv.; kterýmž
odpustíte hříchy, „“ Na konec slibují svěcenci biskupovisvou úctu
a poslušnost. ——Mazání rukou a dotýkání se posvátných nádob, jest jen
vedlejším obřadem ; před stol. 9. se toho nečinilo a podnes toho není v církvi
řecké. — Svěcením kněžstva uděluje se nejen kněžská moc, nýbrž i milost.
„Svěcením kněžstva uděluje se Duch sv.“ (Trid. 13. 2.)

Již apoštolové udělovali svěcení kněžstva vzkládáním
rukou a modlitbou.

Tak vysvětili v Antiochii Šavla a Barnabáše modlitbou a vzkládáním
rukou (Sk. 13. 3.); zrovna tak vysvětil Pavel Timothea. (2. Tim. 1. 6.) Již
sv. Augustin nazývá svěcení kněžstva svátostí; potirá Donatisty, kteří učili,
že křtu nelze pozbýti, ale práva křtíti lze prý pozbýti. Sv. Augustin praví:
„Obojí jest svátost a žádná se nesmí opakovati.“ — Kristus ustanovil svátost
svěcení kněžstva zřejmě při poslední večeři.

: vw V W w r / o .2. Svěcením kněžstva se nabývá důstoj
ného, ale také obtížného a velmi zodpo
vědného úřadu.

Svěcením kněžstva nabývá člověk vysoké důstojnosti; proto se říká
knězi „velebný pane“, „důstojný pane“. Kněz má ve mnohém ohledu vyšší
moc než vladaři pozemští a andělé nebeští. Neboť vládaři mohou sice
dáti milost na smrt odsouzeným, ale nemohou ani jediného člověka ode
hříchů rozhřešiti a rovněž ani proměniti chleba v Tělo Kristovo. Vladaři jsou
sice zástupci božími, ale nikoli prostředníky mezi Bohem a lidmi, jako jest
kněz. Knězijest.dána moc, která nebyla dána ani andělům. (Sv. Aug.)
Žádný anděl totiž nemůže svým slovem proměniti chléb v Tělo Kristovo;
všichni andělé dohromady nemohou rozhřešiti ani od jediného hříchu. (Sv. Alf.)
Úřad kněžský obírá se záležitostmi nebeskými; ti, kteří v těle jsou, mají konati
službu andělskou. (Sv. Ghrys.) Kněz stojí uprostřed mezi Bohem
a lidmi; přednáší naše prosby k Bohu a přináší nám dobrodiní boží. (Sv.
Chrys.) Kněz jest prostředníkem mezi Bohem a lidmi. (Sv. Vavř. J.)
Jest poslem, který vyřizuje záležitosti lidské u Boha. (Sv. Jeron.) Jest
andělem Páně (Mat. 2. 7.), t.j. poslem božím k lidem, jimž oznamuje
vůli boží. Kněz jest od Boha poslán, aby nás vedl do vlasti
nebeské. Knězjest zástupcem božím neboli „splnomocněnýjednatel
boží“. (Sv. Chrys.) Proto praví Kristus: „Kdo vás slyší, mne slyší, a kdo vámi
pohrdá, mnou pohrdá.“ (Luk. 16. 16.) Sv. František z Assisi praví, že kdyby
potkal současně anděla a kněze, pozdravil by nejprvé kněze. Stává se mnohdy,žesurovílidépotupněnazývajíknězejménem„pfaff.“© Katoličtíkněžítotiž
dříve, pod své jméno podepisovali písmena: p. f. a. f.7— pastor fidelis animarum
fidelium ZZ věrný pastýř věrného stáda. Jinověrci pak tupili katolické kněze

9
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tímto jménem „pfaff“, takže jméno ono stalo se nadávkou. Lidé, kteří tímto
názvem kněze chtějí tupiti, často již prometli žaláře. — Úřad kněžský jestúřademobtížným;neboťkněžímajítěžképovinnosti.© Denněsemusejí
modliti kněžské hodinky (brevíř, což trvá skoro 1'/, hodiny); jsou zavázáni
k doživotnímubezženství(coelibátu); musejípřisluhovatisv. svátostmi
každou chvíli, i v noci, těžce nemocným, i nakažlivě nemocným; musejí
zpovídati mnohdy kolik hodin, mnohdy se musejí dlouho postiti (mají-li
pozdní mši sv.); musejísi odepřítivětšinu světských radostí; musejí
býti dobročinnými k chudým at.d. Musejí býti solí země. (Mat. 15. 13.)
Mimoto se stává, že čím horlivějšímjest kněz, tím vícebývá pronásledován
a podezříván; zvláště za našich dnů. Svět obyčejně se zle odplácí hodným
kněžím. Světáci se chovají často ke svému knězi jako onen pes v pohádce,
jenž na svého zachránce, jenž jej chce z vody vytáhnouti, zuby cení a do
ruky jej kouše. — Úřad kněžský jest úřad velmi zodpovědný. Přichází-li
vlk a trhá-li ovce, jest zodpovědným pastýř. Podobně jest zde. Kněži budou
jednou skládati účty ze všech duší, které jim byly svěřeny. (Žid. 13. 17.)
Proto sv. Chrysostomus řekl v den svého vysvěcení na kázání: „Nyní potřebuji
mnoha tisíc přímluv, abych v den soudu nebyl vyvržen do temnosti zevnitřní.“

Poněvadž úřad kněžský jest úřadem velmi důstojným,
proto knězi náleží k vůli jeho vznešenému úřadu úcta a to
i tehdy, kdyby snad jeho život neodpovídal jeho důstojnosti.

Úřad kněžský nemůže se ztratiti ničím, ani bezbožným životem ; proto
úřadu kněžskému náleží vždy úcta. Proto i pohanští králové vzdávali
kněžím pravého Boha velikou úctu. Když Alexander Vel. blížil se na svém
vítězném tažení k Jerusalému, vyšel mu vstříc velekněz s ostatním vším
kněžstvem ve siavnostním oděvu prosit ho o milost. Alexander padl před nim
na kolena a splnil všecky jeho prosby. Když se jistý vojevůdce tomu divil,
pravil Alexander. „Ne veleknězi se klaním, nýbrž pravému Bohu, jehož
služebníkem on jest.“ (Spirago, Příklady, str. 71.) I ukrutný král hunnský
Attila, jenž chtěl vydrancovati Řím, nechal se pohnouti papežem Lvem Vel.
k odtáhnutí (452.); jakož později vandalský král Geiserich (455.) — Bůh
dopouští, by 1 kněží podrobeni byli slabostem, by tím spíše měli
útrpnost s nevědomými a bloudícími. (Žid. 5. 2.) Bůh dopustil, aby právě
Petr a Pavel tak hluboce klesli, by pak právě oni měli útrpnost se hříšníky.
(Sv. Bern.) Sv. František z Ass. praví o kněžích: „Nechci na nich. viděti chyb,
nýbrž viděti v nich toliko zástupce boží.“ Sv Kateřina S. praví: „A kdyby
kněží byli vtělenými ďábli, přece bychom musili míti úctu před jejich úřadem,
nechtěli-li bychom Boha uraziti.“ Velikého bezpráví však se dopouští, kdo
chybyjednotlivého knězepřipisujecelé mustavu. Kdoby byl tak pošetilým,
aby pohrdal Kristem a všemi apoštoly proto, že Jidáš patřil k nim? Kterou lidskou
společnost na zemi mně můžete ukázati, aby neměla na sobě chybičky ? (Sv. Aug.)

Poněvadž kněžský úřad jest tak obtížným a zodpovědným,
proto nemá se státi knězem nikdo, jenž nemá žádného po
volání k tomuto stavu.

Nemáse tedystáti knězem,kdo nemá náklonnosti ke stavukněžskému;
nebo kdo nemá úmyslu zachraňovati duše; nikdo, kdo by se chtěl ve
stavu kněžském obohacovati nebo zbaviti se starostí o živobytí; nebo kdo vede
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lehkomyslný život. Prohřešujíse rodičové, kteříz marnivostinutí
své syny ke stavu kněžskému, ačkoliv k němu nemají povolání. Kdo se stal
knězem, nemaje k tomu povolání, neplní svých kněžských povinností a dává
tím veliké pohoršení, spěje tedy jistě do věčné záhuby. Státi se knězem bez
povolání, jest známkou ztráty duše. (Sv. Cypr.) Nepovolaní kněží dělají jako
velké ryby; chytí-li se velké ryoy do sítě, potrhají ji a způsobí, že i malé z ní
utekou. (Segneri.) Proto mnohdy i velcí světcové nanejvýš rozhodně se
zdráhali přijati důstojnost kněžskou nebo biskupskou. Sv. František z Assisi
zůstal jáhnem a nedal se vysvětiti na kněze. Sv. Cyprián se ukrýval, když jej
chtěli učiniti biskupem v Kartagu; podobně učinili mnozí jiní. Považovali se
za nehodny a teprve tehdy vzali na sebe onu důstojnost, až poznali, že jest
to výslovná vůle boží. Bůh sám povolává někoho ke stavu kněžskému,
chce-li jej míti knězem; proto pravil Kristus k apoštolům: „Ne vy jste mne
vyvolili, nýbrž já jsem vyvolil vás.“ (Jan 15. 16.)

3. Svěcením kněžstva nabývá se pouze tr
valé způsobilosti, nikolivšak oprávněnosti
ku vykonávání úřadu kněžského. Svěcencitedy
potřebují po vysvěcení na kněze mimo to ještě církevního
poslání čili jurisdikce, by svou kněžskou moc směli na
určitém místě vykonávati.

Způsobilost záležípředevšímv přenešeníkněžské úřední moci,
totiž úřadu učitelského, kněžského a pastýřského. Ve starém zákoně byla
důstojnost kněžská dědičnou v pokolení Aronově. (2. Mojž. 28.); v novém
zákoně však se přenáší svěcením na kněžství. — Mimo kněžskou moc dostavá
svěcenecještě mnoho milostí ku svému stavu potřebných. Svěcením
na kněžství je tedy kněz, ačkoliv se zevně jeho postava nemění, vniiřně
proměněn. (Sv. Řeh. Nss.) Svěcení kněžstva vstiskuje duši nezrušitelné
znamení; proto jednou nabyté moci kněžské nelze ztratiti ani největším
hříchem. (Český kacíř Hus učil jinak.) Odpadlý katolický kněz tedy po svém
vrácení se do církve se znova nesvětí. Všechny kněžské úkony, které
odpadlý kněz nebo biskup koná, jsou platny (jenom hříchů nemůže odpouštěti,
leda umírajícím, není-li po ruce jiného kněze); proto také kněží řecké církve
ir. 1053 od Říma odtržené při svém návratu do církve katol. nejsou znova svěcení
na kněze; ovšem protestantští kazatelé při svém přestoupení na víru katolickou
musejí býti svěcenína kněze. — Církevní poslání čili jurisdikci uděluje
biskupům papež, kněžím biskup nebo papež. Nikterak však nemůže
světská vrchnost nebo křesťanskáobec dáti někomu církevní poslání,
jelikož sami žádné církevní moci nemají. Čeho kdo nemá, toho dáti nemůže.
Již za dob apoštolských volil diakony sice lid, ale apoštolovémodlíce
se vzkládali na ně ruce a udíleli jim církevní poslání (Sk. 6. 3.-—6.); zrovna
tak obdržel Timotheus svěcení na biskupa a pokyny nikoliv od lidu, nýbrž
od sv. Pavla. (1. Tim. 4. 14.) Proto se jmenovali apoštolové „služebníci
Kristovi.“ (1. Kor. 4. 1.) Kdo by chtěl vykonávati kněžskou moc bez poslání
biskupského, byl by dle slov Kristových zlodějem a vrahem, jelikož by

"nevcházel do ovčince dveřmi, nýbrž jinudy. (Jan 10. 1.) — Kněz muže
obdržeti jurisdkci zpovědní (tuto musí míti každý kněz od biskupa
dioecese, v níž chce zpovídati), nebo úřední jurisdikci. (Tato souvisí
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s každým přijatým úřadem a opravňuje ku vykonávání všech duchovních
úkonů ; takovou jurisdikci má farář.) Katecheta nebo učitel, jenž chce v y
učovati náboženství, musí míti rovněž od biskupa jurisdikci. Kdýby
někdo se opovážil bez svěcení na kněžství neb bez církevního poslání konati
úkony církevní, byl by trestán ve většiněstátů pro rušení náboženství
těžkým žalářem; rovněž by neušel trestu božímu. Král Oziáš se opovážil
vzdor varování veleknězova přivésti ve chrámě obět zápalnou; za trest byl
na místě raněn málomocenstvím, které ho již neopustilo. (2. Paral. 26.) Za
dob. Mojžíšovýchbylo 250 vzbouřenců, kteří se opovážili ve chrámě obě.
tovati obět zápalnou, ohněm zahubeno, a pod 3 vůdci těchto vzbouřenců
otevřela ve země a pohltila je. (4. Mojž. 16.)

Svěcení kněžstva mohou obdržeti jen mu
žové, kteří jsou stáři nejméně 24 léta. (Trid.23.12.)

Papež může prominouti čekatelům kněžství 20 měsíců do 24. roku.
Mimo předepsané stáří mají ti, kdož chtějí přilati svěcení kněžstva, míti
tyto vlastnosti: mají míti přiměřené vědomosti; mají se vyznamenávati
čistotou mravů a míti dobrou pověst; musejíbýti manželskými
syny, prosti tělesných vad, které by působili u lidu smích; nesmějí to
býti mužové, kteří byli již dvakrát ženatí. (Kdo byl jednou ženat, může za
jistých podmínek vždy ještě býti knězem.) Ne každý může býti knězem
(Efes. 4. 11.; 1. Kor. 12. 29.), ženy již vůbec ne, neboť žena má v kostele
mlčeti. (1. Kor. 14. 34.) Než mnohdy se nazývají všichni věřící kněžími.
(1. Petr. 2. 9.), poněvadž mají konati ku cti boží dobré skutky, které
jsou téměř duchovní obětí (Ř. k.); jsou kněžími, poněvadž sebeumrtvo
váním sebe jakožto obět obětují. (Sv. Efr.) V podobném smyslu se nazývají
všichni věřící králi, poněvadž mají panovati nad svými zlými žádostmi.

W / w v / W V / .©

o. Svěcení na kněžství předchází 6 jiných
SVĚCETI, totiž 4 nižší a 2 vyšší svěcení.

Nižší a vyšší svěcení jsou jakoby Stupně, po nichž vystupuje ku kněžství.
(Trid. 23. kan. 4.) Tímto mnohonásobným svěcením má býti vyjádřena dů
stojnost kněžství. Z téhož důvodu má uplynouti mezi jednotlivými vyššími
svěceními jistá doba. Přípravou neboli dveřmi ku oněm svěcením jest
tonsura (postřižiny), jíž se člověk ze stavu světského vyjímá a přijímá se
do stavu duchovního, mezi klerus. Tonsurou se rozumí ustřižení vlasů
na hlavě rukou biskupovou, čímž se znázorňuje odložení všeliké marnivosti
a úplné odevzdání se službě Boží. (Mnozí nosí tonsuru doživotně; zvláště
u řeholníků jest viděti, že mají na temeni hlavy vystřižené kolečko vlasů.)
Potom následuje Čtvero nižších svěcení, jimiž se udělujé moc ku konání
služeb církevních na př. ministrovati, zvoniti, otvírati bránu kostela a t. d.
Pak následuje první VyšŠÍsvěcení, totiž podjáhenství. "Toto svěcení (po
dobu pap. Urbana II. kol. 1100 považovalo se za nižší svěcení), považuje se za
vyšší svěcení od doby sněmu Tridentského. Podjáhen dostává moc, konati
vše, čeho jest třeba ke konání mše sv., jako jest připravovati roucha mešní,
nádoby, hostie, jakož 1 přisluhovati knězi u oltáře; již jest zavázán
k modlení se breviáře ak bezženství. "Tonsurua nižšísvěcenímůže
S povolením papeže udělovati i obyčejný kněz, další svěcení však pouze biskup.
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6. Svátost svěcení kněžstva má 3 stupně, totiž svěcení
na podjáhenství, svěcení na kněžství a svěcení na biskupa. Toto
troje svěcení tvoří dohromady jedinou svátost.

Dřuhé vyšší svěcení jest jáhenství. Apoštolové přenášeli na jáhny.
především péči o chudé. (Sk. 6. 2.) Jáhen má moc kázati, křlíti a sv. př 1
jímání udělovati. Nejznamenitější3 jáhnové církve jsou: sv. Štěpán,
jenž byl od Židů ukamenován (+ 35.); sv. Vavřinec, jenž byl v Římě na
rožni upálen (+ 258.); sv. František z Assisi, nejvýtečnější kazatel a zakladatel
tří řádů, jemuž byly zázračně vtisknuty rány Kristovy. (+ 1226.) — Pak
následuje vlastní svěcení na kněžství, jimž se hlavně propůjčuje moc konati
obět mše sv. a odpouštěti hříchy. Ještě vyššísvěcenínež svěcenína
kněžství, jest svěcení na biskupa. Jím se uděluje zvláštní moc světiti
na kněze, biřmovati a církev říditi. Svěcení na biskupa konají
3 biskupové.— Toto troje svěcenítvořídohromadyjedinou svátost.
Svěcení na jáhenství náleží již patrně ku svátosti svěcení kněžstva, jelikožse.
jím již udělujenepatrná částka kněžské moci a to vzkládánímrukou
a modlitbou. (Sv. Pavel staví jáhny vždy po bok biskupům a kněžím; sv.
Otcové jim dávají vždy vznešené tituly (sv. Polykarp je nazývá „služebníky
božími“) a sněm Trid. počítá je k církevní hierarchii. (Trid. 23. 6.) Svěcení
na kněžství náleží ku svátosti svěcení kněžstva, jelikož se jím uděluje veliká
část moci kněžské. Svěcení na biskupa jest jen doplněním svátosti
svěceníkněžstva; jí se uděluje plnost moci kněžské, Biskup jest tedy
více než obyčejný kněz. Hlavní rozdíl mezi biskupy a kněžími jest ten, že
jenom biskup může udělovati svěcení kněžstva. (Sv. Jeron.) Když Ariáni na
synodě alexandrijské (319) obžalovali biskupa tohoto města, sv. Athanáše,
že prý se provinil proti jistému knězi jménem Ischyovi, odmítla synoda tuto
žalobu s podotknutím, že Ischyas není žádným knězem, poněvadž nebyl vy
svěcen od žádného biskupa, nýbrž jen od pouhého kněze.

7. Věřící se mají modliti za to, aby Bůh vzbudil
dobré kněze.

Kristus praví: „Proste pána žně, aby poslal dělníky na vinici svou.“
(Mat. 9. 38.) Již cit vděčnosti má pobádati věřící, aby se modlili za kněze;
neboť kněží prokazují věřícím mnohé služby ve prospěch jejich časného 1věčného
blaha. Pomni, že kněží jsou požehnáním nebo záhubou lidu! Nestačily-ii ve
starém zákoně již žádné jiné tresty na odvrácení zatvrzelého lidu od cest bludných,
pak posílal Bůh největší trest, totiž špatné a zaslepené kněze. „Modlete se
tedy neustále, aby Bůh vzbudil svaté kněze.“ (BI. Klem. Hofb.) Kvatembrové
posty jsou za tím účelem, by vyprošeni byli hodní kněží. Zvláště se dopo
ručuje modlitba k Duchu Ssv.; neboť chybí-li knězi osvícení Ducha sv.
pak platí o něm slova Kristova: „Vede-li slepý slepého, oba padnou do pro
pasti.“ (Mat. 15. 14.) Bratrstvo Ducha sv. (zřízenéve Vídni u Lazaristů)
má za účel prositi Ducha sv. o osvícené Bohem kněze. (Viz o bratrstvech !)

VII. 0 stavu manželském.
I. O ustanovení a podstatě manželství.

Čím jest pokrm pro jednotlivce, tím jest manželství pro veškeré pokolení
lidské. (Sv. Aug.) Jako totiž pokrm slouží k zachování jednotlivce, tak
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slouží manželství k zachování pokolení lidského. Jelikož hlavního účelu
manželství, řádného totiž vychování dětí, jen tehdy lze dosáhnouti,
jestliže dvě osoby muž a žena, jsou vzájemněspojeny nezrušitelným
poutem, proto moudrý Tvůrce stvořil hned na počátku dva lidi a řekl: „Opustí
člověk otce a matku a přidrží se manželky své, i budou dva v jednom těle.“
(Mat. 19. 5.; 1. Mojž. 2. 24.)

1.Bůh sám ustanovil manželstvíjiž v ráji
a to k zachování lidského pokolení a ku vzájemné pod
poře manželů.

Bůh ustanovilmanželství ku zachování pokolení lidského ; neboť
pravil prvním lidem: „Rosttež a množte se a naplňte zemi.“ (1. Mojž. 1. 28.)
Manželství jest štěpnicí křesťanství, kteréž naplňuje zemi věřícími, by se naplnil
počet vyvolených v nebi. (Sv. Fr. Sal.) Manželství jest stromem v zahradě
boží; ovocem tohoto stromu jsou hodné děti. — Bůh ustanovil manželství také
ku vzájemné podpoře manželů; neboť pravil dříve než stvořil Evu:
„Není dobré člověku, býti samotnému; učiňmež mu pomocnici podobnou
jemu.“ (1. Mojž.2. 18.) Žena jakožto slabší potřebuje vůdce a podpory,
muž pak, jenž s velikou námahou musí pečovati o živobytí a mnohdy znaven
a vysílen domů přichází, potřebujeošetřování a obveselení družkou
svého života. „Dívce jest třeba ochraňujícího ji muže a muži obveselující jej
ženy, potká-li ho neštěstí.“ (Goethe.) Muž se vyznačuje více rozumem a
činností a jeho působnost směřuje ven do světa; žena zase má vyvinutý
cit a její snaha se odnáší k působení v tiché domácnosti. Proto pravíjistýbásník:„Domemmužejestsvět,světemženyjestdům.“© Taktotedy
manželství napomáhá k pozemskému štěstí manželů. -— Manželství má ještě
třetí účel: má zabrániti oněm hříchům, o nichž mluví apoštol v 1.
Kor. 7. 2. — Mnozí lidé mají nízké ponětí o účelu manželství; považují je
jen za prostředek, by se mohli dovoleným způsobem oddávati svým
smyslným žádostem. Takoví lidé se stávají v manželství nespokojeným!
a zanedbávají povinnosti svého stavu. Záleží velice na tom, aby manželé měli
o účelu manželství šlechetné ponětí.

Manželství jest tedy zřízením ne lidským, nýbrž
božským.

Poněvadž manželství jest původu božského, nazývá je církev často
„stavem svatým a bohumilým“. Názor Manichejských,že manželství
jest zavržitelno,byl od církvezavržen.[ nejdivočejší národové považovali
manželství za ustanovení božské, neboť svá manželství uzavírali vždy obřady
náboženskými: volli k uzavření manželství některý posvátný den, při
nášeli oběti, kněz se nad nimi modlil a p. Proto sám Bůh dal mnohdy přísné
zákony manželské, jako prostřednictvím Mojžíše a později Krista. Kristus po
světil manželství, ježto svůj úřad učitelský započal při svatbě v Káně Galilejské,

a Křesťanské manželstvíjest zvláštní
před sluhou církve uzavřenou smlouvou,
kterou se dva křesťanští snoubenci zavazují,
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že až do smrti spolu žíti budou, k čemuž
zároveň dostávají od Boha potřebné milosti.

Manželství tedy není snad jen pouhou obyčejnou smlouvou, nýbrž
jest zároveň úkonem, kterým se uděluje milost. Tato smlouva se neuzavírá
před služebníkem církve snad jen proto, by snoubenci obdrželi jakéhosi
požehnání církevního, nýbrž aby je Bůh jakožto skutečné manžely v e
spolek spojil. Proto jest to předslužebníkemcírkve uzavřenámanželská
smlouva, kterou Kristus povýšilza svátost. (Sv. Alf.) Smlouvu manželskou
a svátost nelze od sebe odloučiti. (Pius IX. 22. 8. 1852.) Kde není jednoho,
není ani druhého. (Pius IX. 27. 9. 1852.) Smlouva manželská však, která
není uzavřena ve formě od církve předepsané, jestpředBohem
neplatnou. (Trid. 24. 1.) Smlouva manželská, která jest neplatnou, nemůže
se státi svátostí zrovna tak, jako víno, které není pravým, nemůže při mši
sv. státi se krví Páně. (Galura.) Které manželství křesťanské není svátostí,
není vůbec manželstvím. (Pius IX. 9. 9. 1852.) Manželství jest obrazem
spojení Kristova s církví. (Efes.5. 52.) Jen jediná církevjest nevěstou
Kristovou; zrovna tak má manžel jen jednu manželku. Kristus a církev jsou
nerozlučněspojeni, zrovna tak jest svazekmanželů nezrušitelným. Spojení
Krista s církví jest milostiplným spojením; zrovna tak spojení manželů.
Kristus jest hlavou církve, muž jest hlavou ženy. Církev jest poslušna
Krista, žena jest poslušnou muže. Krista a církev oživuje jeden duch,
tak také muž a žena mají býti jedno. Kristus neopouští církve a církev
není Kristu nevěrnou; ani manželé nemají sobě býti nevěrnými.

Již sv. Pavel a církevní učitelé nejstarších dob nazývají
manželství svátostí.

Sv. Pavel nazývá manželstvívelikou svátostí, poněvadžjest obrazem
milostiplného spojení Krista s církví. (Efes.5. 32.) Ostatně poněvadž
manželství jest obrazem milostiplného spojení, musí tedy samo také býti
milostiplným, t. j, musí býti svátostí. Sv. Augustin praví: „Přednostmanželstvíunárodabožíhozáležívesvatostisvátosti.“© Sv.Chrysostom:
„Kdežto pohané považovali za šťastné ono manželství, z něhož pocházelo
mnoho dětí, křesťanům záleží zase mnohem více na svatosti svátosti.“ Svatý
Auguslin: „Jako svátost křtu zůstává v těch, kdož od víry odpadli, tak
svátost manželství zůstává v oněch manželích, kteří sebe opustili a znova
vstoupili v manželství.“ Již Tertullian (+ 240.) jmenuje manželství vedle svátosti
křtu, biřmování o svátosti oltářní. Mnozí sv. Otcové se domnívají, že Kristus
ustanovil manželství při svatbě v Káně. [| všeckysekty, které za
starých časů od církve odpadly, považovaly manželství za svátost. Z toho patrno, že
manželství ode dávna bylo považovánoza svátost. — Mimo to církev výslovně vy
jádřila, že manželství jest jednou ze 7 svátostí, které Kristus ustanovil. (Trid. 24. 1.)

a. Od křesťanského manželství liší se tak
zv.občanské manželství, jež nenížádnou
svátostí a proto katolickému křesťanu před
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Bohem není žádným pravým a skutečným
manželstvím.

Vlastní původce občanského manželství jest Luther; neboť on přiřkl
stálu právomoc nad manželstvím. Čo Luther učinil jen na polo, to dokončila
francouzská revoluce, která prohlásila manželstvíza „občanskou smlouvu“',
která se uzávírá před úředníkem státním. Občanskémanželstvíjest
buď závazné nebo-li nucené, jestliže snoubenci je musejí uzavříti, má-li
býti jejich manželství před státem uznáno. Takové manželství jest v Německu,
Francii, Italii, Belgii, Hollandsku, Švýcarsku, ve knížectvích podunajských
a v Uhrách. Dobrovolné, nebo-li fakultativní občanské manželství jest v tom
případě, je-li snoubencům ponecháno na vůli, aby se dali sezdati buď
církevněnebo státně. Občanské manželství z nezbytností nazýváse
ono, které mohou snoubenci uzavříti před státním úředníkem tehdy, odpírá-li
farář je sezdati pro nějakou překážku, jíž stáť neuznává. Takové manželství
jest v Rakousku a Španělsku. — Občanské manželství není žádnou svátostí,
jelikož se neuzavírá způsobem od Boha a církve předepsaným. Nucené občanské
manželství není tedy jiným, nežli pouhý státní obřad, který se koná, aby
manželství bylo od státu uznáno. "Tomutoobřadu se smějí katolící po
drobiti v tom případě, kdyby jejich manželství jinak od státu nebylo uznáno.
(Pap. Bened. XIV. 17. 2. 1746.) Než co nejdříve má po tomto občanském
výkonunásledovati uzavření manželství v kostele a snoubenci
před církevním uzavřením manželství mají žíti odloučení od sebe. (Poen 15.
1. 1866.), jelikož teprve až po církevních oddavcích jsou před Bohem manželi.

Občanské manželství má zhoubné následky pro stát;
neboť podrývá víru, autoritu a mravnost.

Občanské manželství jest „osudné“ zřízení. (Leo XIII. 18. 3. 1895.)
Stát, který zavádí nucené obč. manželství, převrací zákon boží; neboť Bohem
předepsané církevní manželství považuje za neplatné, za souložnictví. Co by
řekli lidé, kdyby někdo vyhlásil za zákon krádež, již Bůh zakazuje? A má
se jmak při zavádění nuceného obč. manželství? Samo sebou se rozumí, že
takovým stavěním se na odpor Bohu podrývá Se víra a autorita boží.
Než podrýváním autority boží pozbývá i autorita lidská své ceny. A jak
skutečnost dokazuje, skutečně tomu za našich dnů tak jest. — Obč. manželství
podkopává mravnost. Vždyť lidem občansky sezdaným usnadňuje se
manželský rozvod (stačí na př. hrubé poranění, delší nepřítomnost, ne
věrnost a p. k rozvodu), a rozvedenýmse dovoluje vstoupiti do nového
manželství. Následek toho jest, že se otvírá do kořán brána bezuzdnosti,
tak zvané volné lásce socialistické, To také dosvědčuje množství rozvodů takových
obč. ' manželství. »V samé Paříži za 2 léta po zavedení obě. manželství bylo
provedeno 5000 rozvodů manželských; za 3 leta později bylo již 20.000
rozvedených manželů. (Weihs. 17. 423.) Ký div! Vzdyť při obč. uzavírání
manželstvíneslibuje se věrnost, ani se nepřiísahá.

2. O vlastnostech manželství.

Křesťanské manželství jest dle přísného
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nařízeníKristovajednotným a nerozlu
čitelným.

Kristus povýšil manželstvína stav evangelické dokonalosti,
který má důležitější závazky a více obtíží nežli v době před Kristem. Proto
také spojil se svátostí manželství více milostí.

1. Křesťanské manželství jest jednotným, t. j. může se
uzavříti pouze mezi jedním mužem a jednou ženou.

Bůh chtěl, aby manželství bylo jednotným, neboť stvořil pouze jednoho
muže a jednu ženu. Kristus rovněž poukázal na to, že manželství bylo
původně jednotným. (Mat. 19. 4.) Manželství,jemuž chybí tato vlastnost,
nemůže nikterak býti opravdovým společným životem ; neboť v manželství
takovém nezbytně jsou neustálé domácí různice. Než Bůh trpěl v prvních
dobách mnohoženství (tak na př. sám Jakub měl dvě manželky); Bůh
tím chtěl zameziti horší zlo. Kristus však zakázal mnohoženství. (Luk. 16. 18.)
Proto i církev velmi přísně zakázala mnohoženství. (Trid. 23. 2.) Mnoho
ženstvípanujeposudu Mohamedánů a u Židů na východě; na západě
vzdali se Židé z ohledu na mravní stav národů evropských svého mnohoženství.
I mnohoženství panovalou některýchnárodů, jako u Médů(Strabo.);
rovněž u starých Britů. (Čaesar.)

2. Křesťanské manželství jest nezrušitelno, t.j. manželé
mohou vstoupiti V nové manželství pouze tehdy, jestliže
jeden z nich zemřel.

Nerozlučitelnostsměřuje předevšímk ochraně manželky. Bylo by
velikou nespravedlností, zapuditi manželku tenkrát, až minulo její mládíazmizelajejíkrása.(Cosimápakpočíti?© Rovněžkochranědítek
směřujenerozlučitelnost.Hlavním účelem manželstvítotiž jest řádné vychování
dítek. Než tohoto účelu by naprosto nebylo lze dosíci, kdyby se manželé
dle libovůle mohli rozejíti. Proto Kristus velmi přísně manželům zakázal,
vejítiv nové manželství,pokud druhý z manželů jest živ. (Mat.5. 32;
Mar. 10. 11. a d.) Mojžíš sice vymínečně Židůmdovolil pro
pustiti svou manželku; učinil to pro jejich hrubou povahu, jež by byla měla
nejhorší následky. (Mat. 19. 8.) Kristus však toto dovolení opět zrušil; řekl:„CoBůhspojil,tohočlověknerozlučuj.““(Mat.9.4.—9.)| Proto
papežové nikdy nedovoliližádným manželům, aby za živobytídruhého
manžela vešli v nové manželství; raději připustili nejhorší zlo nežli by to byli
dovolili. Tak na př. Jindřich VIII., král Anglický, chtěl se dáti rozvésti se
svou zákonitou manželkou Kateřinou Kastilskou a oženiti se znova s dvorní

dámou Annou Boleynovou. Žádal o povolení k tomu papeže Klementa VII.
Než papež mu nedal tohoto povolení, ačkoliv si král byl získal mnoho zásluh
o církev, Ano i když král začal katolíky nejukrutněji pronásledovati (1535.)
a zaváděl v Anglii nauku Lutherovu, papež zůstal nepovolným; nemohl
jinak,jelikožnebyl oprávněným zrušiti přikázání boží. „Manželství
jest železným poulem.“ (Sv. Aug.) Dům můžeme opět prodati, nelíbí-li
se nám; ale nelze vrátiti ženy, kterou kdo pojal za manželku. (Sv. Chrysost.)
Spíše se má odtrhnouti duše od těla, nežli manžel od manželky. (Sv. Fr. Sal.)
Kdyby přece jeden z manželů za živobytí druhého vstoupil v nové manželství,
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dopustil by se smrtelného hříchu a ono druhé manželstvíbylo by
neplatným, — Než mohou býti manželé z důležitých příčinod sebe od
loučení. Než vzdor tomu nemohou vstoupiti v nové manželství pokud onen
druhý žije. (1. Kor. 7. 11.) Takové doživotní odloučeníjest možným ve
případě, když jeden z manželů těžce porušil manželskou věrnost. (Mat. 5. 32 )
Porušením smlouvy pozbývá člověk práva, jehož touto smlouvou nabyl. Od
loučení na jistý čas se může stáli, jestliže jeden z manželů vede prosto
pášný život, jestliže druhého týrá, smrtí mu vyhrožuje a p. Než toto odloučení
má se provésti jen soudně. Manželé tito však se mohou k sobě zase
navrátiti, kdykoli jim libo; nepotřebují se nikoho tázati.

3. O milostech, které působí svátost stavu manželského.

Křesťanským snoubencům dostává se
uzavřením manželství těchto milostí: roz
množujese jim milost posvěcující a mimo
to se jim udělují ještě zvláštní milosti
k plnění povinností jejich stavu potřebné.(Tria.14.)

Ony zvláštní milosti jsou tyto: I. Jejich vzájemná láska jest po
svěcena. — 2. Udělujese jim síla, by vzájemnou věrnost ne
porušeně zachovali a mnohé obtíže stavu manželského trpělivě snášeli. Jakmile
někdo vstoupil do stavu manželského, již není „volným a svobodným“, tedy
pánem své vůle, svého času, svého majetku, své osoby, nýbrž závisí a jest
vázán vůlí svého manžela, jest jako „pode jhem“ — „Manželství(coniu
gium) jest jhem, v němž táhnou.“ (Sv. Ambr.) Mimo to přicházejí mnohé
obtíže: nemoci, chyby druhého manžela, mnohdy nezdárné děti a p. Bylo
by chybou domnívati se, že manželé mají ustláno jen na růžích. Právem
nazývá lid manželství břemenem nebo jhem. Jako jdeme-li mimo šípkový keř,
snadno se zachytneme a popícháme, tak i v manželství se přiházejí mnohé

vobtíže. (Sv. Chrys.) Proto jest manželům potřebí milosti boží. Má-li býti někomu
odňata noha, bývají mu podvázány žíly, aby nevykrvácel; zrovna tak milosti
plná úmluva manželská dodává manželům síly, aby nepodlehli v nesčetných
obtížích svého stavu. — 3. Konečně snoubenci dostávají potřebnou milost,
by své děti dobře vychovali a učinili z nich zbožné křesťany. „Nešťastní
snoubenci, kteří při svých oddávkách pomýšlejí jen na své smyslné žádosti
a na ne milosti a tajemství, která se svátostí stavu manželského znázorňují
a udělují., (Pap. Řeh. XVI.)

4. O překážkách manželských.

Manželství smí býti uzavřeno pouze tehdy,
nestojí-li mu v cestě žádná překážka man
želská. Jsou tyto překážky manželské:

1. Takové, které činí manželství neplatným, jako: donu
cení, nedostatečný věk, pokrevní příbuzenství, švakrovství,
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manželský svazek, vyšší svěcení, slavný slib, různost nábo
ženství mezi křesťanem a nekřesťanem.

Donucení. Kdyby někomu bylo nespravedlivým způsobem vyhrožováno
na př. smrtí nebo vyděděním za tím účelem, aby vstoupil do manželství,
bylo by toto manželství neplatným. -— Nedostatečný věk: hoši před 14.,
děvčata před 12. rokem nemohou vejíti v manželství; a přece na Sicilii
a na jiných místech se stává mnohdy, že jsou tam lidé i před tímto věkem
duševně i tělesně vyspělí, takže již před tímto věkem tam lze manželství
uzavříti.— Pokrevní příbuzenství jest na př.mezibratrem a sestrou
(tito nemohou na žádný způsob spolu vstoupiti v manželství), mezi bratranci
a sestřenicemi (smějí spolu vstoupiti v manželství jen s papežským pro
minutím, další pak příbuzní s povolením biskupa). Již přirozený mravní cit
vzpírá se proti manželství mezi příbuznými; taková manželství byla by také
na velikou škodu mravnosti. Příbuzní by také neměli před sebou veliké vážnosti.
Kdyby sňatky mezi příbuznými byly dovoleny, pak by rodičové často nutil
své děti ku sňatkům s příbuznými a tak by úplně zničili jejich budoucí štěstí.
Děti z manželství mezi příbuznými bývají mnohdy duševně nebo tělesně ne
duživými, hluchoněmými, blbými, s tělesnými vadami. — Svakrovství
povstává následkem dokonaného manželství; manželka nemůže vstoupiti v man
želství s příbuznými manželovými, na př. otcem, synem, bratrem
zemřelého manžela a naopak. Než příbuzní manželčini nejsou sešvakření
s příbuznými manželovými; takže na př. bratr manželův může beze všeho
pojmouti za manželku sestru manželčinu. — Manželský svazek. Kdo
vstoupil v platné manželství, nemůže již vstoupiti v nové manželství, dokud první
manželství není smrtí druhého manžela rozloučeno. Kdyby na př. některá žena,
po prohlášení svého manžela za mrtvého, se znova vdala, musila by se ihned
vrátiti ke svému prvnímu manželi, kdyby se ukázalo, že jest živ. — Vyšší
svěcení a slavný slib. Kněží, jáhnové a podjáhni se nemohou ženiti;
také ne ti, kdož vstoupili do řádů a složili v němž slavný slib čistoty, jako
Františkáni,Dominikánia j — Různost náboženského vyznání. Křesťan
nemůže pojmouti za manželku nekřesťanku na př. Židovku, mohamedánku
bez dispense. Papež uděluje dispens jen v řídkých případech a dovoluje
církevně sezdati takové lidi na způsob tak zv. „assistence passivní“. ——Mimo
tyto překážky jsou ještě dvě čistě církevní překážky manželské, totiž du
chovní příbuzenstvo a veřejná počestnost. Jelikož jich stát neuznává, proto
církev ochotně od nich dává dispens. Duchovní příbuzenstvo povstává
kmotrovstvím při křtu a biřmování; Kdo křtí nebo biřmuje nebo jest při tom
kmotrem, vchází v duchovní příbuzenstvo se křtěncem nebo biřmovancem
i S jeho rodiči a nemůže tedy s nimi vstoupiti v manželství. Veřejná po
čestnost povstává následkem platného slíbení manželství (také z nedokonaného
manželství); ženich nemůže vstoupiti v manželství ani s matkou, ani se sestrou,
ani s dcerou své nevěsty, a nevěsta zase s otcem, bratrem, synem svého ženicha.

2. Překážky, které činí sňatek manželský pouze nedo
voleným, jsou: Zapovězený čas, různost křesťanskéhovyznání
nábožénského, zasnoubení, jednoduchý slib, nevědomost ná
boženská.

Zapověděný čas jest doba od adventu až do svátku sv. Tří králů
a od Popelečné středy až do neděle Bílé. (Viz 5. přik. církev.!) (Trid. 24.
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10.) — Různost křesť. vyznání náboženského. Sňatkymezikatolickými
a nekatolickými křesťany (protestanty, starokatolíky, nesjednocenými Řeky)
povoluje církev jen. pod jistými podmínkami. (Viz o smíšených manželstvích !)
-— Zasnoubení. Kdo se zasnoubil s některou osobou, nemůže si vzíti za
manželku jinou osobu, dokud první slíbení manželství není zrušeno. —
Jednoduchý slib. Jednoduchý slib čistoty ustavičné, slib neženiti se, slib
vstoupení do řádu, slib státi se knězem jsou závadou stavu manželského. —
Nevědomost náboženská. Snoubenci,kteříneznajízákladních pravd
náboženských, musejí se dáti před svými oddavkami o těchto věcech dostatečně
poučiti; neboť jinak by nemohl: svých dětí vyučovati v základních pravdách
náboženských. Proto ode dávna snoubenci před oddavkami chodí „na kate.
chismus“. Za dnešních dob, kdy náboženské vyučování trvá několik roků,
poučují se snoubenci, před oddavkami pouze o povinnostech jejich stavu.

3. Čistě státní manželské překážky: neplnoletost, vojen
ský stav, doba vdovství.

V Rakousku na př. musejí snoubenci před 24. rokem věku svého
míti od otce povolení ku svému sňatku (je-li otec mrtev, tedy poručenského
úřadu;) kdo nečinil zadost povinnosti odvodní nebo vojenské,
musejí míti povolení státních úřadů; vdovy se mohou vdávati až za 6 měsíců,
S povolením úřadu“ zeměpanského již za tři měsíce po smrti svého manžela.
— Na státní zákony v záležitostech manželských musí se míti zřetel,
ne snad se strachu před trestem, nýbrž z ohledu na Boha. (Pius VIII)
Vždyť světský úřad rozkazuje na místě Boha. (Řím. 13. 1.) Něco jiného by
ovšembylo, kdyby světská vrchnost poroučela něco, co se příčí zákonům božím.

Církevní vrchnost z důležitých příčin dává dispens od
mnohých překážek manželských; taktéž činí i světská vrchnost.

Od mnohých překážek manželských může dispensovati pouze papež,
jako na př. od nejbližších stupňů příbuzenství a Ššvakrovství; od ostatních
dispensuje biskup, jednak z vlastní moci, jednak z plnomoci od papeže obdr
žené, — Od překážek manželských, jež sám Bůh stanovil, nemůže dispen
sovati ani papež, jako od příbuzenství mezi bratrem a sestrou, od nedostatečného
věku, od donucení. — Nikdy nedává papež dispens nevlastnímu otci a ne
vlastní dceři, také ne tchánovi a snaše; jen velmi zřídka dává
dispens od vyšších svěcení, od slavného slibu, od různosti nábož. mezi kře
slanem a nekřesťanem, od duchovního příbuzenství mezi kmotrem křestním
a křtěncem, od příbuzenství mezi strýcem a neteří, mezi tetou a sestřen
cem neb bratrancem. Snadněji se dává dispens od překážek čistě
církevních: neboť „shoda mezi církví a státem již sama sebou jest zákonitýmdůvodemktakovédispensi.“© (Rauscher.)—Zakaždoudispenspo
žadují církevní úřady jistý poplatek, který se řídí dle majetkových poměrů
snoubenců a vynakládají se na účely církevní.

Kdyby bylo manželství uzavřeno s některou takovou pře
kážkou manželskou, která činí manželství neplatným, pak
musí býti ono manželství buď rozloučeno, nebo ona pře
kážka manželskáse musí dispensí odstraniti a souhlas
manželskýse musí ještě jednou obnoviti.
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Je- neplatnost manželství vseobecně známa, musil by se souhlas man
želský ještě jednou obnoviti v kostele před farářem a dvěma svědky:
zůstala-li tato neplatnost v tajnosti, obnovuje se tento souhlas pouze mez!
čtyřma očima. Ví-li však pouze jeden z manželů o neplatnosti a použil-li
by druhý z manželů, kdyby věděl o této překážce, tohoto k rozloučení
manželství, nebo kdyby tím štěstí manželské mělo býti podkopáno, může
papeždispensovatiodonoho obnovení manželského souhlasu
a může manželství prohlásiti za platné. (Tak zvané sanatio in radice.) Aby
se překážky manželské zavčas mohly poznati, zakládá fárář se snoubenci před
dvěma svědky tak zvaný protokol snubní. Snoubenci, kteří by při tom
úmyslně zamlčeli některou překážku, jenž činí manželství neplatným, dopustili
by se těžkého hříchu. Aby pak se překážky manželské snadněji objevily,
konají se v kostele trojí ohlášky každého sňatku manželského.

5. Obřady stavu manželského.

v . y V p v1. Dle předpisu církevního má uzavření
sňatku předcházeti: zasnoubení, ohlášky
a přijetí svátostí pokání a oltářní.

1. Zasnoubení záleží v tomto: dvě svobodné osoby,
muž a žena, slíbí si vzájemně po zralém uvážení, že v určitý
čas se za sebe vezmou.

Zasnoubením má se předejíti nešťastným manželstvím. Čím jest při
vstoupení do řádu noviciát, tím jest při manželství doba od zasnoubení až
do oddavek. V této době mají snoubenci zrale uvažovati o onom kroku,
který mají před sebou. Této zralé úvahy jest proto třeba, jelikož manželství
jedenkráte uzavřené jest nerozlučitelným. V této době mají se také snoubenci
vzájemně otevřeně bez lži a přetvářky seznámiti se všemi
okolnostmi, jichž znalost jest jim potřeba nebo jež záhodno jest věděti,
by k nastávajícímu sňatku vzájemně mohli svoliti. Kdo lže nebo se přetvařuje,
připravuje si mnoho mrzutostí, trpkostí a nešťastné manželství. —Zasnoubení
konává se nejprve obyčejněsou kro mě(jeden učiní návrh, druhý svolí),
později pak před svědky. Mnohé takové zasnoubení děje se pod pod
mínkou, na př. svolí-li otec a p. Poznají-li však snoubenci během další
doby, že by jejich manželství bylo asi nešťastným, mohou toto zasnoubení
vzájemně zrušiti; 1 v tompřípadě jest jeden z nich k tomu oprávněn,
jest-liže druhý z nich se hrubě provinil, na př. zrušil-li dané slovo, byl-li ne
věrným, provinil-li se krádeží, nebo stala-li se s ním neočekávaná změna, na
př. schudl-li úplně, upadl-li do těžké nemoci a p. Ačkoliv zasnoubením nikdo
ještě není zákonitě zavázán k uzavření manželství, přece se nemá nikdo
lehkomyslně zasnubovati, poněvadž takové lehkomyslnéslíbení manželství
mívá smutné následky. Mladí lidé mají dříve takový krok dobře uvážiti.
„Konec manželství, které bylo uzavřeno v rozpustilosti a zvůli jest vždy
bídným.“ (Meh.) Rovněž mají mladí lidé tázati se nejprve o radu
svých rodičů nebo přátel dobře smýšlejících. Písmo sv. napomíná: „Synu můj!
Nečiň ničeho bez rady, pak nebudeš míti po účinku čeho litovati.“ (Sir. 32.
24.) Také se mají v tomto případělidé napřed po modliti k Bohu, nebot
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rozumná žena přichází jen od Boha. (Přísl. 19. 14.) Modlitba musí býti při
záležitosti tak důležité, jako jest nerozlučitelný závazek manželský. (Sv. Ambr.)
Při této volbě nemá se hleděti jedině na peníze, vznešený rod a t. dd.,
nýbrž v první řadě na cnost a zbožnost. Náboženstvía cnost jest
nejlepším věnem křesťanských snoubenců; neboť muž, který nemiluje Boha,
nebude milovati ani družky svého života. (Meh.) A kdo nemá náboženství,
nebude sdíleti žalosti, nýbrž jen radosti, v neštěstí není na něho spoleh. Kdo
hledá v manželství spokojenost, ten se neuchází o nevěstu k vůli zlatu, nýbrž
proto, že ji zdobí cnosti (Sv. Aug.); hledí na chrám duše a na šlechtictví
mravů. (Sv. Chrys.) Hledají-li snoubenci věci božské, dostane se jim 1 po
zemských. (Sv. CGhrys.)Krásné tělo, není-li v něm krásná duše, snad na čas
upoutá, ale ne na dlouho Kde láska nemá jiné pohnutky nežli krásu tělesnou,
vyhasne. (Sv. Chrys.) Jakmile pomine krása tělesná, zchladne taková láska.
Než nezasluhují hany ti, kdo při volbě manželky hledí i na věci pozemské,
jako na krásu, majetek, vznešený rod a t. d., jelikož všecko toto nestojí v cestě
svatosti manželství. (Ř. k.) Konečně mási voliti muž za manželku osobu, která
se mu rovná všeobecným vzděláním a názory životními,nebo aspoň ne
stojí daleko za ním; neboť jen taková žena bude míti smysl a účast pro snahy
a povolání svého manžela. Kdo vede cnostný život, najde jistě dobrou man
želku. Dobrá žena za podíl dána bude bojícím se Boha pro činy dobré.(Sir. 26.3.)

2. Ohlášky se dějí takto: Snoubenci jsou ohlašováni ve
farním chrámě svého bydliště po 3 po sobě následující neděle
neb svátky při veřejných službách božích. (Sn.Lat.1215;Trid.24.1.)

Při ohláškách jmenuje se jméno, stav, rodiště, bydliště snou
benců. Ohlášky mají za účel. by se poznaly stávající snad překážky
manželské a aby se farnost dověděla o nastávajícím manželství, by takto
nikdo se snad nepohoršoval nad tím, že oni lidé spolu žijí. V den
poslední ohlášky nesmí manželství nikterak ještě býti uzavřeno. Jest-liže
snoubenci během 6 měsíců po poslední ohlášce manželství neuzavrou,
musejí se ohlášky konati znovu. Ze zvláštních důvodů, na př. blíží-li se doba
adventní neb postní, mohou míti snoubenci s povolením biskupa a zeměpanského
úřadu najednou všecky tři ohlášky. Jen ve velmiřídkémpřípadě,jako
při oddavkách na smrtelném loži, při manželstvích osob z rodin panovnických
a p. není vůbec žádných ohlášek.

3. Přijetí svátostí pokání a oltářní před uzavřením
manželství jest proto nařízeno, poněvadž snoubenci při od
dávkách mají býti ve stavu milosti posvěcující, by se stali
účastnými milostí svátosti stavu manželského.

Snoubenci mají přijati svátost pokání a oltářní a to aspoň 3 dny před
svatbou. (Trid. 24. 1.) Zpověď mají konati životní, jelikož naplňuje větší
lítostí a zjednává pokojnější svědomí. Ježíš Kristus, jenž ráčil přijíti na
svatbu do Káně, má nyní přijítí také do srdce snoubenců, by je posvětil
a sňatek jejich naplnil milostí a požehnáním. Šťastní snoubenci, kteří nebeskému
hostu ve svém srdci připravují důstojný příbytek. Mohou doufati, že v nich
zůstane, dokud budou žíti v manželství a že jim bude udíleti statků svých
milostí měrou hojnou. Kdož však sv. svátostí přijímají nehodně a vstupují
v manželstvíve stavu smrtelného hříchu, nedostávajíodBohažádných
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milostí, nýbrž ještě spíše svolávají na sebe kletbu boži; takoví snoubenci
se podobají vojákům, kteří táhnou do boje beze zbraně.

2. souhlas manželský musí se dle přísného
nařízení církve dáti před farářem bydliště
snoubenců a před dvěma svědky; můžesetaké
dáti před jiným knězem, jenž jest splnomocněn od faráře
bydliště snoubenců.

Toto nařídil sněm Tridentský. (24. 1.) Uzavření manželství musí se
tedy díti veřejně (2 svědcijsou totiž zástupci farnosti) a zároveň církevně.
Již v prvotní církvi uzavíralo se manželství před biskupem. Sv. Ignát, bisk.
antiochejský (+ 107.) praví: „Slušno jest, aby snoubenci jen se svolením
a schválením biskupa manželství uzavírali, by manželství bylo uzavřeno dle
vůle boží.“ Bůh to byl, jenž přivedl Evu k Adamovi; Bůh to rovněž musí
býti, jenž zavazuje svaté pouto manželství. (Sv. Fr. S.) Manželství se posvěcuje
požehnáním knězovým. (Sv. Ambr.) Každý souhlas manželský, který se ne
děje dle tridentské formy uzavírání manželství, tedy předfarářem
bydliště snoubenců a svědky, před Bohem není žádným manželstvím.
(Trid. 24. 1.) (Co jest tedy souditi o tak zv. občanských manželstvích ?
Pouze tam, kde toto zákonité ustanovení sněmu Tridentského není posud
prohlášeno, nebo kde posud se dle něho neřídilo, nebo kdese třeba
dříve zachovávalo, ale od dávných dob se ho neužívá, může býti man
želství platně uzavřeno i bez této tridentské formy manželství. Tak jest na
př. v Uhrách; tato země za dob sněmu tridentského nacházela se z větší
části v moci turecké nebo (na př. Sedmihradsko) bylo pod vládou protestantskou.

3. Oddavky se Kkonávají většinou dopo
ledne ve chrámě se slavnými obřady a ve
spojení se mší sv.

Oddavkyjsou úkonemdůležitýma pro celý život rozhodujícím,
jest to „veliká svátost“. Proto jest slušno, aby snoubenci s největší po
božností tento tak důležitý úkol vykonali a aby neutíkali ihned z kostela,
ale ještě nějakou chvíli setrvali v díkůčinění před svatostánkem. Tak činili
již první křesťané; oni svou úmluvu manželskou „modlitbou zpečetťtovali
a sv. obětí utvrzovali“. (Tert.) A toho si přeje církev podnes, neboť
vložila do mešní knihy zvláštní mši sv. za snoubence. — Musí-li: se konati
sňatek z jistých důvodů tajně před důvěrnými svědky, musí k tomu býti
povolení biskupa. (Bened. XIV. 17. 11. 1741.) Totéž platí ve většině dioecesí
o odpoledních oddavkách. Vyjímečněse také konají oddavky někdy
na smrtelném loži, aby se napravilodané pohoršení a tak zv. passivní
assistence v obydlí farářově; toto se stává při uzavírání manželství smí
šených, nechtějí-li snoubenci zajistiti katolické vychování všech svých dětí.

Obřady přioddavkáchznázorňují povinnosti man
želů, jakož i milosti, jichž se stávají účastnými.

Snoubenci přicházejí k oltáři (kde se nachází Kristus, od něhož
všecky milosti pocházejí); nevěsta má obyčejně věneček na hlavě, ženich
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na pravém rameni. (Věnec znamená vítězství, kterého dobyli tím, že ne
vinnost zachovali až k tomuto okamžiku.) Snoubenci kleknou u sv. oltáře,
ženich na pravo, nevěsta na levo. (Ženich jest totiž hlavou rodiny.) Za
nimi stojí svědci. Snoubenci nyní praví zřetelněpřed knězem, že dobrovolně
a beze všeho přinucení vstupují do stavu manželského (odpovídajína
přiměřené otázky knězovy slovem „ano“) a pak si slibují vzájemně lásku,
věrnost, pomoc, a nevěsta mimo to i poslušnost. (Odříkávají za knězem, co
jim předříkává.) Mezi tím, co toto slibují, podají si pravice (na znamení,
že tento slib jakoby přísahou potvrzují), které pak kněz štolou ovine
(na znamenínerozlučitelnosti sňatku manželského)a žehná, potvrzuje
zároveň tímto jménem církve toto manželství. Potom světívá obyčejně kněz
snubní prsteny, jež si pak snoubenci vzájemně dají na předposlední prst
levé ruky. Prsteny, na nichž pro jejich okrouhlou podobu nelze udati, kde
jest začátek a kde konec, připomínajínerozlučitelnost manželství a jeho
jednotu. Prsten totiž, jenž jest na jednom prstě, nemůže býti současně
na druhém prstě. Tyto prsteny připomínají také manželům věrnost, kterou
si u oltáře slíbili. Po oddavkách následuje obyčně krátká modlitba za
snoubence a pak mše sv. za snoubence. Při ní dostávají oba, jsou-li
katolíci a ještě svobodní, slavné požehnání. Kněz totiž vyprošuje jim
pokoj, štěstí a dlouhý život a t. d. Toto požehnání uděluje církev dle příkazu
Boha, jenž rovněž Adamovi a Evě v ráji požehnal. (1. Mojž. 1. 28.) V řecké
církvi jest obyčejem, po ukončení všech svatých úkonů dáti okusiti snoubencům
požehnaného vína. (Víno, které rozpaluje, jest znamením lásky; víno
je tím lepším a ohnivějším, čím je starším; rovněž vzájemná láska man
želů má býti čím dále, tím něžnější a světější. Není-li víno dobře uzavřeno,
pozbývá chuti a vůně, jest jako voda; tak by 1 láska manželů ochladla, kdyby
popřály sluchu zlým ponoukáním, a veta by bylo po jejich manželském štěstí.)
Nádoba pak, ze které se pilo, se rozbije a zahodí. (Tak také manžel,
který poruší věrnost manželskou, bude zahuben.) V řecké církvi nesou snou
benci Svíce. Ženich rozžehne svou svíci o věčnou lampu a nevěsta pak zapálí od
ženichovy svíce. To znamená, že vzájemná láska jejich má míti svaté pohnutky.
Doma pak bývá obyčejně svatební hostina. Není to samo o sobě ničím
zlým, ježto 1 Syn boží byl na hostině svatební. Vyrážejí-li se však při tom
snoubenci rozpustilými a drzými šprýmy, pak vyhazují oknem milosti, jichž
se jim ve chrámě dostalo. Proto by tisíckrát lépe udělali, kdyby tento důležitý
den ztrávili raději v bazni boží a modlitbě, nežli ve světských radovánkách.

6. O povinnostech manželů.

Manželé mají tyto povinnosti:

1. Zena jest povinna muži úctou a poslušnosti, po
něvadž muž jest zástupcem božím v rodině.

Právem se nazývá Muž „pánem“, poněvadž jest Vznešenější než
žena. Že muž jest vznešenějším než žena, plyne již z toho, že muž byl od
Boha napřed stvořen, a že teprve z něho učiněna byla žena; dále
z toho, že žena byta dána muži za pomocnici. (1. Kor. 11. 9.) I tělesné
uzpůsobení muže poukazuje na přednost mužovu před ženou. Všímněme
si, že muž již od přirozenosti má tělo silnější, silnější a mocnější hlas,



jenž jest stvořen k poroučení, odměřený a pevný krok, klidný pohled; i vous
dodává jeho obličeji vážnosti. ([ ve světě zvířat má sameček mnoho předností;
vzpomeňme jen na hřívu Iva, na parohy jelena, na hlas a krásné péří sa
mečků zpěvavých ptáků, na krásnou postavu kohouta!) Připisuje-li se krása
i ženě, jest přece jen příjemná a spanilá jeji krása; vznešenou krásu má muž.
— Muž jest hlavou rodiny, žena však zrovna tělem. Jako tělo poslouchá
hlavy, tak má žena poslouchati muže. (Sv. Aug.) Muž jest hlavou ženy, jako
Kristus hlavou církve. Jako pak církev poddána jest Kristu, tak také ženy
mají býti ve všem poddány svým mužům. (Efes. 5. 24.) Proto také žena
má se v kostele objevovati s hlavou pokrytou; to má znamenati, že jest
pod mocí muže. Muž naproti tomu snímá pokrývku hlavy, poněvadž mimo
Boha nemá nad sebou nikoho. (1. Kor. 11. 10.) Žena se má báti muže
(Efes. 5. 33.), t. j. má mu prokazovati náležitou úctu. (Z toho důvodu jest
směšným a muže nedůstojným, oslovuje-li se shromáždění slovy: „Velectěné
dámy a páni!“) — Že žena má muže poslouchati, nařídil Bůh tedy
po pádu prvnich lidí. (1. Mojž. 3. 16.) Poněvadž totiž Eva napřed
jedla se stromu rajského a měla laskominy po panství, za to musí býti muži
podrobena. (Sv. Efr.) Muž tedy smí ženě poroučeti, ale jen přívětivě,
mírně a uznale. Má povážiti, že žena jest muži úplně rovnocennou. Bůh ne
stvořil ženu ze hlavy mužovy, poněvadž není vládkyní mužovou; ani z nohou,
poněvadž není jeho děvkou nebo otrokvní; nýbrž vzal ji z prostřed těla mužova,
poněvadž je mu rovnocenna. Proto volá sv. Ambrož manželovi: „Nejsi
pánem, nýbrž manželem ; nemáš děvečku, nýbrž manželku. Bůh chce, abys
jí nedával pociťovati své převahy.“ Žena rovněž pro svou slabší přiro
zenost má nárok na šetrné zacházení s ní. (1. Petr. 3. 7) Jako příroda
údy, které jou nejslabšími, nejvíce ochránila, tak také žena jakožto slabší
v manželství má všecko právo na šetrné zacházení s ní. (Ludv. Leon.)
Velikou hanbou však jest ne pro ženu, ale pro muže, jest-li muž se utiká
k bití. a ranám. Takový muž se podobá divokému zvířeti. (Sv. Chrys.)
Ale zrovna tak hanebnýmjest pro ženu, je-li panovačnou a umíněnou,
chce-li, aby jí muž poslouchal, nebo musí-li míti vždy poslední slovo. V tomto
případě jedná proti vůli Tvůrce, jenž muže učinil pánem ženy. Bylo by
proti přirozenosti, kdyby muž poslouchal ženy; proto také muž, který jest
„pod slřevícem“, jest u lidí v posměchu. Jelikož žena nemá co poroučeti,
má své požadavky na jevo dávati ve způsobě prosby nebo přání. —
Proto také muž jakožto zástupce boží má v rodině říditi domácnost.
„Anděl se neukázal Marii, nýbrž Josefovi a napomenul jej, aby utekl do
Egypta, jelikož starati se o domácnost náleží muži“. (Sv. Vinc. Fer.)

2. Žena má pečovati o to, aby muži život zpříjemnila.
Žena jest od Boha stvořená k tomu, by muži pomáhala. Jest jeho

pomocnicí; to dokazují slova, která řekl Bůh, nežli stvořil ženu: „Není člověku
dobré, býti samotnému : učiňme jemu pomocnici rovnou jemu.“ (1. Mojž. 2. 18.)
Úkolem ženy tedy jest, muži pomáhati. Přijde-li tedy muž denní prací
znaven a snad i mrzut domů, má jej žena ne nevrle, ale přivětivě uvítali;
rovněž má pečovati o to, by se zotavil a obveselil. Má býti tím, čím jest
balsam na rány. „Zlejest, je-li žena místo pomocnicíkřížem mužovým.“
(Galura.) Žena nemábýti skalou, o niž by muž se rozbíjel, nýbrž přístavem,
kde muž nachází klid po těžkém zaměstnání životním. Ó jak politování hodným
jest tedy osud muže, jenž hanebně musí zahynouti ve přístavu svého vlastního
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domu, poněvadž ta, která měla zmenšovati břímě jeho starostí, ještě je činila
těžším. (Ludv. Leon.) Ve mnohých případech bývá vinna žena, že muž doma
nemá stání a neraději sedí v hoslinci, kde pije a karbaní. Šťastným však je
muž, k němuž se manželka jeho chová láskyplně; neboť takovému muži jest
tichá domácnostmilejší než hostinec a proto tak snadno se nespustí;
rovněž působí v životě mnohem požehnaněji. Bůh přikládádokonalé
ženě větší cenu nežli drahokamům. (Přísl. 31. 10.) Drahokamy jsou na
ozdobu; kdo je má, má v čas blahobytu drahocennou ozdobu, v nouzi pak
jsou mu pomocí. Zrovna tak dobrá žena již sama sebou jest pramenem
bohatství; jest drahocenným klenotem, který ve všech směnárnách života má
velkou cenu. (Ludv. Leon.) Žena však, která svého muže neoblažuje, podobá
se chromým rukám a rozbitým kolenům. (Přísl. 25. 32.)

3. Muž a Žena jsou si vzájemně povinni: lásku,
věrnost a pomoc ve všech okolnostechživota.

Muži mají manželkysvé milovati, jako Kristus miluje církev
(Efes. 5. 25.), jako své tělo (Efes. 5. 28.), jako sebe samy. (Efes 5. 33.)
Manželé nemají sebe milovati snad jen přirozenou láskou, neboť to činí
1 zvířata. Nemají se milovati také snad jen lidskou láskou, neboť to činí
i pohané. Mužové mají své manželky milovati spíše tak, jako Kristus cívkev,
a ženy mají milovati muže jako církev Krista. (Sv. Fr. Sal.) Tato láska má
tedy býti svatou Než nemá zase muž milovati a zbožňovati svou manželku
jako modlu, ježto žena přecejest jako každý jiný člověkjen bídným tvorem.
Zbožňuje-li muž Svou ženu, pak podporuje ženskou domýšlivost a plete na
sebe bič. Poněvadž muž a žena se mají milovati, proto mají své slabosti
trpělivěashovívavě snášeti a velkomyslněsi jich nevšímati.Příkladem
pro všecky manžele jest řecký mudřec Sokrates, jenž měl velmi zlou ženu,
jménem Xantippu. Jest-liže se na něho obořila zlou hubou, dělal prý si z toho,
jak říkal, tak málo, jako z hrčení vozu. Když kdysi své žáky v předsíni svého
domu vyučoval, nadávala jeho žena s okna na dvoře a konečně vylila dolů
džbán vody. Tu pravil Sokrates: „Já jsem věděl, že po hromobití přijde prška“,
usmál se a odešel. (Spirago, Příkl., str. 159.) Zvláště pak má žena hleděti
napraviti svéhomužespíšedobrotou,mlčelivostí, trpělivostí
a modlitbou, nežli předhůzkami a hádkou Tímto způsobem obrátila svatá
Monika, matka sv. Augustina, svého manžela Patricia; „mluvila k němuvíce
svým svatým životem, nežli slovy “ (Sv. Aug.) Jistý světec praví: „Dobrota
manželčina napravuje mnohdy špatného muže.“ (Sv. Antonín.) A přísloví
praví: „Nejchytřejší žena hledí zvítěziti mlčením.“ Jakmilevšak
manželé začnou se hádati, ničí veškeré svoje štěstí a mají peklo již na
zemi; neboť kde není pokoje, tam nechutná ani pokrm, ani nápoj, ani spánek ;
tam není útěchy, ani radosti, byť byli manželé sebe bohatšími. — Manželé
si musejí býti věrnými (Žid. 13, 4.), t. j. nesmějí držeti s jinými,
mají se také chrániti každého stínu nevěry, tedy nemají s jinými ani
příliš důvěrně obcovati. Z toho totiž vzniká žárlivost, která ruší všecko
manželské štěstí „I největší bída, nezhojitelná nemoc, oheň a meč není tak
zlým, jako toto zlo.“ (Sv. Chrys.) „Manželé, kteří se prohřešili proti věrnosti,
byli u Židů kamenováni, jelikož se tento zločin považovaljako za vraždu.
(3. Mojž. 20. 10.) Sv Pavel předpovídá takovým manželům věčné zavržení.
(Efes. 5. 5 ) Snoubenci si dávají při oddavkách vzájemně prsteny, na nichž
jsou vyryta obyčejně jména, tím se znázorňuje, že jejich srdce jest jako za
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pečetěno a uzavřeno ku všeliké náchylnosti ku kterékoliv osobě. (Sv. Fr. S.)
Sobě navzájem však nesmějímanželéničeho odepříti (1. Kor. 7.
1.—5.), než mají se varovati všeliké rozpustilosti (Tob. 6. 17.) a jen to míti
na zřeteli, co pravil archanděl Rafael (Tob. 6. 22.), sice opanuje je zlý duch.
(Tob. 6. 16.) Mnozí manželé budou věčně zavrženi, že se vyhýbají závazným
povinnostem manželským způsobem, jehož nemohou zodpovědíti, nebo že pře
kročují meze, které určila smyslnosti příroda, počestnost a střídmost. (Svatý
Jeron.) — Vzájemná podpora manželů záleží v tomto: Manželé musejí
společně bydlett a žádný nesmí druhého v mrzutosti nebo v neštěstí
opustiti (omlouvá cestování, práce na jiném místě a p.); musejí se vzájemně
podporovati při výchově dětí, pomáhati si v nemoci, těšiti se v ne
štěstí, umožňovati si vzájemně plnění náboženských povinností a p. Právě
ku podpoře přede vším jiným stvořil Bůh Evu. (Viz čís. 2.)

4. Muža žena mají rovněžspolečně se stařati
o své děti a mají je po křesťanskuvychovávati.

Děti zrovna tak jako majetek nejsou vlastnictvím rodičů, jsou darem
božím (Ž. 126. 3.); jsou tvory bytosti Nejvyšší, určenými k vyšší blaženosti ;
jsou dítkami nebeského otce, které Boha v nebi nazývajísvýmotcem.
Dětijsou od Boha pouzesvěřeny rodičům na vychování. Rodičovéjsou
tedy vlastně jen služebníky božími, kteří se ve vychování dětí musejí říditi vůlí boží

Muž a žena mají o své děti pečovati takto: mají se
chránjti všeho, co by mohlo škoditi zdraví jejich dětí; mají
poskytovati dětem denní výživy; mají konečně pečovati
o jejich další zaopatření.

Rodičovétedy předněmají se Chrániti všeho, co by mohlo škoditi
zdraví jejich dětí. Rodičovése musejíchránitináruživostí a výstředností,
jelikož děti snadno dědí jejich chyby a nemoci. Jablko nepadne daleko od
stromu. Rodičovénesmějínechávati malých dětí samých a snad se
zatím honiti po vyražení. Vzpomeň, jakou starost měli Maria a Josef, když
nemohli najíti Ježíška při návratu z Jerusalema ; tři dny s bolestí jej hledali.
(Luk. 2. 48.) Jak pečlivě ošetřují ptáci svá mláďata; tak slabounké ptáče
téměř nesletí s hnízda, aby se vajíčka nezachladila, a jakmile se mláďata vy

ptáčka, kterak máte pečovati o své děti. (Ludv. Leon.) — Rodiče jsou po
vinni, prací zjednávatisvým dětemvezdejšího chlebaa všeho, čehojest
potřeba k živobytí. I divá zvěř živí svá mláďata. Než mnozí rodičové jsou
tak ukrutní, jak pštros na poušti (Nář. Jerem. 4. 3.), jenž totiž snáší
vejce do horkého písku a pak se již o ně nestará. Rodičové zcela jistě chybují,
přidržují-li své slabé děti již záhy k těžké práci. Nemajíťděti
rodičům, nýbrž rodičové dětem poklady shromažďovati.“ (2. Kor. 12. 14.)
Konečně mají rodičové postarati se o zaopatření svých dětí. Všimni si,
jak již ptactvo nebeské pečuje o zaopatření svých mláďat. Kolik práce si
dává pták, aby naučil své mládě lítati, aby budoucně samo již se umělo
vznášeti do vzduchu. Tím více mají rodičové pečovati o zaopatření svých dětí
a to takto: maji dětem nashromážditi jistý majetek, t. zv. dědičný podíl
(marnotralnost rodičů jest tedy zločinem i proti dětem) ; mají pečovati o to,
aby děti chodily do školy a aby se věnovalyjistému stavu nebo-li
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povolání, ku kterému cítí zálibu (nejsou však rodičové nikterak opráv
nění nutiti děti k jistému stavu nebo povolání; pouze raditi jim smějí);
mají děti své naváděti k bázníi boží, čímž se nejlépe postarají o jejich
časné a věčné blaho. Právem dí David: „Mlád jsem byl a sestaral jsem se,
ale neviděl jsem spravedlivého, aby byl opuštěn, ani dětí jeho, aby hledaly
chleba.“ (Ž. 36. 25.) Konečně mají rodičové za své děti se modliti.
Tím jim vyprošují požehnání božího. "Tak se modlíval Job každý den za své
děti, kdyby se snad byly nějak proti Bohu prohřešily (Job. 1. 5.); tak činila
sv. Monika, a to s výsledkem velikým. „Rodičové mají se svými dětmi často
rozmlouvati o Bohu, ještě častěji však s Bohem o svých dětech.“ (Sv. Fr. S.)
Konečně rodičové na smrtelném loži nemají žádného dítěte vyděditi, byť
by (snad ve mnohých státech) na to právo měli. Byť také bylo některé dítě
nezdárným, ať pováží rodičové, že vyděděním ho nenapraví. A zdaž onen
umírající nebyl snad sám mnohdy nezdárným synem svého nebeského Otce,
a přece nechce ztratiti svého dědictví, nebe. (Eug. Fischer.)

Muž a žena mají míti při výchově dětí na zřeteli toto:
hned po narození mají dáti své děti pokřtíti, vyučovatije
prvním pravdám náboženským, jim ve všem dobrý
příklad dávati a více laska vě než přísněs nimi nakládati.

„Děti vychovávati znamená vésti je ke Kristu.“ (Sv, Kar. Borr.) — Rodičové
mají dáti své děti hned po narození pokřtíti. Rodičové, kteří bez důležité
příčiny se křtem svých dětí přes 10 dní otálejí, hřeší těžce. (Sv. Aug.) (Viz
o tom při křtu!) — Kněží jsou povinni, lid v kostele poučovati; tutéž po
vinnost mají rodičové ve svém domě. (Sv. Aug.) Rodičové, buďte apoštoly
svých dětí; váš dům jest jejich kostelem. (Sv. Chrys.) Rodičové, kteří svých
dětí nevyučují v základních pravdách náboženských, kráčí vstříc
záhubě věčné. (Bened. XIV.) Rodičové mají děti v náboženství vyučovati takto:
při vhodných příležitostech mají své děti nenuceně seznamovati s nábož.
pojmy a základními pravdami. (Jest jeden Bůh na nebi; jest vše
vědoucí; vezme nás jednou do nebe, budeme-li Ho poslouchati a p.) Nikdy
však nemají rodičové svých dětí strašiti peklem a čertem, poněvadž tím
vštěpují dětem nenávist k Bohu. Nemají také dětí v ohledu náboženském
klamati (na př. říkati: „Ježíšek donesl dárky“ a p.); neboť poznají-li pak
děti později, že je rodičové takto klamali, nevěří pak vůbec ničemu v ohledu
náboženském. Rodičové mají dále děti seznamovati s vůlí boží. Tak učil
Tobiáš svého syna již od malička, kterak se má hříchu chrániti. (Tob. 1. 10.),
a ještě na smrtelném loži mu dával krásná naučení. (Tob. 4.) Rodičové mají
také potlačovati zlé náklonnosti ve svých dětech; mají své dětivy
chovávati v kázni a učení božím. (Efes. 6. 4.) Rodičové mají své děti při
držovati k modlitbě, nejprve, aby dělaly kříž a vyslovovalyjméno Ježíš,
později aby se učily modliti Otčenáš, Zdrávas Mar'a a Věřím v Boha. Denní
modlitby dětí však mají býti krátky, aby se dětem modlitba neznechutila.
Proto snoubenci po všecky doby musili se podrobovati jakési zkoušce z nábo
ženství, t.zv. „katechismu“; tím se mělo nabýti přesvědčení,že sami znají
počáteční pravdy náboženské. Rodičové mají dále svým dětem dávati
dobrý příklad. Dobrýpříkladprospívá více, než-li nejlepší slova;
neboť oči nás rychleji přesvědčují než uši. Čo jsme slyšeli, zapomínáme; co
jsme však měli před očima, to vidíme vždy. (Sv. Ambr.) Děti si budou
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všímati vždy více toho, co rodičové dělají, nežli toho, co říkají; neboť
1 skutky mají svůj jazyk a jsou výmluvnějšími nežli ústa. (Sv. Cypr.) Skutky
rodičů jsou knihami, z nichž se děti učí. (Sv. Chrys.) Proto nemají rodičové
před svými dětmi dělati ničeho zlého. Sv.Ambrožradí jisté matce:
„Bdi se vší péčí nad tím, aby dítě tvé ani na tobě, ani na tvém otci neviděloněčeho,cobymohlobýtihříchem,kdybyionotodělalo.“© Rovněž
lidé v domácnosti nemají před dětmi ničeho zlého mluviti neb dělati.
„Hospodáři napomínají služebníky a děvečky, aby dali pozor na světlo, by
nepovstal oheň; zrovna tak je mají napomínati, aby dali pozor, by nevnikla
do srdce nivinných dětí jiskra a nezapálila dům boží.“ (Sv. Chrys.) Děti totiž
považují za dovoleno to, co doma vidí. Ano děti mají velmi vyvinutý
pud napodobovacía napodobují téměř všecko, co vidí; jejich mysl se
podobá zrcadlu, v němž se zrcadlí vše, co se před ně postaví. Rodičové si
maji připomínati slova Spasitelova: „Kdo by pohoršil jedno z maličkých těchto,
jenž ve mne věří, lépe by jemu bylo, aby zavěšen byl žernov osličí na hrdlo
jeho, a on pohřížen byl do hlubokosti mořské.“ (Mat. 18.6.) Zahyne-li duše
dětí nedbalostí rodičů, pak platí rodičům hrozba boží: „Krve jejich požado
vati budu z rukoujejich.“ (Ezech. 33. 6.) Rodičové při výchově svých dětímusejíspojovatiláskuspřísnosti.Jakorányvínemvymývámea olejem
hojíme, tak se musí při vychování spojovati mírnost š$ přísností. (Sv. Ř. V.)
Přílišná přísnost jest chybou. Lev, tento divokýa ukrutný dravec,
řve a nahání hrůzu všem tvorům; přijde-li však do sluje, kde má svá mláďata,
pozbývá ukrutnosti a jest zcela krotkým. A rodičové by se měli nechali za
hanbiti tímto dravcem? (Sv. Aug.) Rodičové tedy mají trestati jen zřídka
a Lo mírně; nebo trest jest lékem. Užívá-li se léku příliš často nebo příliš
mnoho, škodí a hubí člověka. (Hunolt.) Chcete své děti učiniti způsobnými
lidmi samými nadávkami a sváděním? To nejde. Ani zlatník netluče pořád
kladivem, nýbrž hledí dáti předmětům krásný tvar i mírným stlačením nebo
jemným ohýbáním. (Sv. Ans.) Rodičové, kteří své děti stále jen okřikují
a opravují, počínají si zrovnatak nezkušeně, jako zahradník, jenž jistý
strom stále jen se všech stran uzavírá, takže nemůže svých větví rozepjati.
(Sv. Ans.) Lépe jest, všímati si dobrých vlastností na svých dětech a jepěstovati,než-lijenpátratipozlýchvlastnostechajetrestati— Nesmívšak
zase láska rodičů k dělem vybočovati do mazlení se s dětmi. Není
tedy dobrým, jest-li rodičové z nezřízené lásky ku svým dětem promíjejí
dětem bez trestu všecky jejich chyby. Takoví rodičové se podobají
opicím, které z přílišné náklonnosti svá mláďata tak silně při objímání
tisknou na prsa, že je umačkávají; vždyť přílišná láska rodičů k dětem vede
ku věčné záhubě. „Kdo šetří hůlky, nenávidí svého syna.“ (Přísl. 13. 34.)
Kdo syna svého rozmazluje, musí se později před ním báti. (Sir. 30. 9.) Rodičové
také nesmějí ve všem povolovati vůli svých dětí; mají sice laskavě, ale
mnohdy zcela rozhodně odepříti, čeho úsilovně žádají. (Fenelon.)

Křesťanskévychování dětí jest nejpřísnější po
vinností rodičů; neboť na vykonávání této povinnosti závisí
časné 1 věčné blaho dětí 1 rodičů.

Vychování dětí mají rodiče považovati za tak důležito, že je nic nemá
zarmucovati tak, jako nehodné děti, ale také nic je nemá těšiti tak, jako
zvedené děti. (2. Jan 3. 4.) Křesťanské vychování dětí jest sice hlavně
povinností matky, na jejímž klínu slrávilo téměř výhradně první léta
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svého života. Otec má při svém zaměstnání méně kdy na to a také méně
náklonnosti a dovednosti. (Alb. Stolz.) Při vychování dětí otec a matka
se vzájemně doplňují. Otec k vůli své mocné vůli a přísnosti jest více
představitelembožské moci a spravedlnosti, matka zase k vůli své
mírnostia něžné lásce více obrazembožské dobrotivosti a milosrd
nosti. Otec tedy musí svou otcovskou vážností doplňovati to, čemu matka.
děti naučila, a musí dět přidržovati k tomu, by plnily, co jim matka
nařídila. — Na vychování záleží budoucí blaho dětí. Jak totiž byly
děti v mládí vychovány, takovými obyčejně zůstávají po celý život.
Jest to jako s polem, které přináší dobré nebo špatné plodiny, dle toho, jak
bylo obděláno. (Hunolt.) Z měkkého vosku lze dle libosti udělati podobu
anděla nebo ďábla; totéž platí o malém dítěti. To má svou příčinu v tom,
že dojmy, kterých se dítěti v mládí dostává, nikdy již ne
mymizí z jeho duše. Jest to jako s mladým stromkem; znamení, které
do něho vyřízneme, již se nevytratí, nýbrž slále se šíří a roste, čím větším
jest peň. (Sv. Cyr. Jer.) Jako nová nádoba dlouho zapáchá tím, co jsme
do ní nalili, tak mladá mysl podržuje dlouho, co se v mládí do ní vštípilo.
(BI. Kanis.) V pozdějším věku nelze člověkatak snadno změniti.
Mladý stromek lze snadno ohnouti, starý však nikoliv. Pokud jest železo
žhavé, lze je kouti, nikoli však, vychladne-li.Pole zjara obdělané nese
úrodu, .mikoliv však, obdělá-li se až v létě. Duše dětská podobá se čistému
potůčku, do něhož až na dno mohou pronikati paprsky sluneční; dospělý
hříšník však se podobá bařisku. (Alb. Stolz.) Snadno lze ovládati mladistvou
mysl, ale těžko jest vykořeniti nepravost, která s námi vyrostla. (Seneca.)
Většina zločinců v káznicích jsou lidé, jejichž vychování v mládí bylo
zanedbáváno. A je-li kdo po smrti zavržen, jistě jsou mnohdy rodičové vinni
jeho neštěstím. Považte tedy, rodičové, jaká zodpovědnost na vás leží! „Bohužel
však mnozí rodičové považují děti za méně než svůj dobytek; o osla.
a koně se starají více než o své děti.“ (Hunolt.) Rodičové, kteří zanedbávají
vychování svých dětí, jsou horší než rodičové, kteří své děti vraždí;
neboť tito usmrcují jen tělo, oni však i duši; v prvním případě jest smrť
okamžitá a tak jako tak by jednou nastala, ve druhém případě však jest.
smrť věčná, a té bylo lze snadno ujíti. (Sv. Chrys.) Mnozí rodičové se snaží,
aby dětem zanechali peníze a-statky, ale vychováníjejich nedbají. Takoví
rodičové se podobají člověku, jenž kolem domu na spadnutí zakládá nádhernou
zahradu. (Sv. Uhrys.) — Rovněž časné a věčné blaho rodičů závisí
na vychování dětí. Rodičové,kteří své děti špatně vychovali, bývají
obyčejně již na zemi od Boha přísně trestáni. Obyčejně bývají trestáni
svými vlastními dětmi. Čím hřešili, tím bývají trestáni. Král David
z přílišné lásky netrestal svého syna Absolona vzdor jeho chybám; toho
však trpce pykal, ježto právě tento syn se později proti němu vzbouřil.
(2. Král. 17.) Velekněz Heli byl velmi shovívavým ku svým dvěma
nezdárným synům; proto mu Bůh ústy Samuelovými oznámil přísný trest,
který brzy přišel. Oba synové jeden den zahynuli v bitvě, otec pak, když to
uslyšel, klesl se židle na zem a byl mrtev. (1. Král. 4. 18.) Rodiče, kteří
své děti špatněvychovávají,nečekáani po smrti nic dobrého; jsou jako
lidé bezbožní. „Jest-liže pak kdo o své a obzvláště o domácí péči nemá, zapřet
víru a jest horší než nevěřící.“ (1. Tim. 5. 8.) Naproti tomu rodičové, kteří děti
dobře vychovali, obdržíod Bohavelikou odměnu, zvláštěnaonom
světě. Na vychování dětí závisí spása matky. (1. Tim. 2. 15.) Otec hodného syna
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nebude zarmoucen při smrti své a nebude zahanben od nepřítele svého. (Sir. 30.5.)
Dobří rodičové, až se jednou postaví před Pána, budou moci říci: „Hle, kteréž
jsi nám dal, zachovali jsme, a žádný z nich nezahynul.“ (Jan 17.12.) Rolníka
neomrzuje práce v naději na sklízeň; tak také rodičové v naději na odplatu
věčnou mají neúnavně a vesele pečovati o dobré vychování svých dětí.

ď. O smíšených manželstvích.
1. Církev nikdy neschvalovala manželství

smíšených, €£.j. manželství mezi katoli
ckými a nekatolickými! křesťany, a to z těchto
důvodů: 1. Řádné vychování dětí jest v takových
manželstvích téměř nemožným; 2. nemůže v nich býti oprav
dové spokojenosti a opravdového štěstí; 3. katolická
strana jest u velikém nebezpečí, že pozbude svou víru;
4. mimo to ještě jest i ta okolnost, že nekatolická strana
může dle svého náboženství katolickou stranu kdykoliv opu
stiti a vstoupiti do nového manželství.

Nebezpečí sňatků smíšených záleží v tomlo: nekatolická strana (pro
testant, starokatolík, nesjednocený Řek) nebude podporovati katolickou
stranu při Vychování dítek, ba bude jí v tom překážeti, snad i tupením
a posměchem cizí víry a jejích obyčejů. A byť tomu 1 tak nebylo, přece již
příklad strany nekatolické působí zhoubně na děti. ——V manželství smí
šeném není opravdového štěstí. „Kde má býti dokonalé manželství, tam
musí býti jednota“ (Sv. Ambr.), zvláště ve věci nejdůležitější, v nábo
ženství. Nelze si mysliti vroucí lásky a upřímnosti mezi manželi, nejsou-li
v nejdůležitější věci životní, ve víře, zajedno. Kterak to lze nazvati man
želstvím, kde není shody ani ve víře? (Sv. Ambr.) Jak trapně asi musí
působiti na manželi, musejí-li se rozejíti, jdouce do kostela. „Při vstu
pování v manželství třeba jest se tázati nejprve po náboženství“. (Sv Ambrož.) —
V manželstvísmíšenémjsou práva obou manželů zcela nerovna.
Nekatolická strana toližmůžese dáti rozvésti a opět vstoupiti v man
želství; katolická strana v případě rozvodu nesmí znova vstoupiti v man
želství, dokud druhá strana žije. Cizí krása upoutá srdce strany nekatolické
a hned jest rozvod. V Prusku bylo takových rozvodů za jeden rok (1840.) 300.
Jaká to potupa pro takového rozvedeného katolíka; jest manželem a nemá
manželky; svou manželku vidí choditi po boku jiného; v odloučenosti, snad
1 v opovržení světa musí tráviti svůj život. Nemá útěchy, leč jen výčitky za
svou dřívější lehkomyslnost a neposlušnost. A kterak teprve musí krváceti
jeho srdce, musí-li se na vždy od části svých dětí odloučiti. Patrno tedy, jak
velice má církev právo, snaží-li se své dítky od takových manželstev zdržeti.
„Chraň se vstoupiti v manželství s někým, jenž jest tvé víře cizím.“ (Sv. Ambr.)

a. Církev trpí smíšená manželství jen
pod třemi podmínkami: 1. oba snoubencimusejí
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slíbiti, že budou všecky děti vychovávati v katolickém nábo
ženství; 2. katolická strana musí slíbiti, že se přičiní, aby
stranu nekatolickoupřivedlak poznání pravdy; 3. nekatolická
strana musí slíbiti, že nebude straně katolické nikterak pře
kážeti, aby žila dle svého náboženství. (Pius VIII.1830.Řeh. XVI.1832.)

Toto trpění nebo dovolení smíšených manželství není žádným schva
lováním jich; neboť vzdor tomu církev jich nikdy neschvaluje. (Úírkev
proto tak přísně požaduje katolického vychování dětí, jelikož dobré
vychování dětí jest hlavním účelem manželství. Účelem manželství jest
vychovávati děti a to pro Boha. Účelemnení tak, zanechati dědice,
jako spíše ctitele pravé víry a pravého náboženství vychovali. (Ř. k.) Proto
jest strana katol. povinna, postarati se především o zabezpečení spásy dětí.
Neštastná matka, která spáchala vraždu na duši svého dítěte tím, že je ne
chala vychovati v bludu. „O první plamen pošetilé matky brzy uhasne, svě
domí se domůže opět svého práva a tím začíná bídný život, jenž nedovolí
vzniknouti štěstí rodinnému. Utrpení začíná s prvním dítětem, jež mělo býti
manželce příčinou sladkých radostí mateřských. Dítě jest vyrváno pravé víře
a vychováno v duchu víře nepřátelském. Jaké hryzení svědomí rozrývá tu
srdce mateřské. A každě dítě, jež má býli pro matku požehnáním božím,
zveličuje její vinu, jest novým obžalobcem její zpronevěry.“ (Bisk Korum.)
Strana nekat. může snadno svoliti v katol. vychování svých dětí, neboť dle
učení její církve může býti člověk spasen v každém náboženství; a to tím
více v katolickém, jelikož toto dle mínění nekatolíků, obsahuje všecky pod
statné nauky Kristovy. Nekatolická strana, která svoluje v katol. vychování
svýchdětí, nedopouštíse tedy žádné nespravedlnosti proti svýmdětem;
ale dopustila by se jí ovšem strana katolická, kdyby svolila v nekatol. vychování
svých dětí. Katol. strana má se snažit povznésti stranu nekatolickou
k poznání pravdy a to ne snad nucením a přemlouváním; neboť prose
lytství, které rozmnožuje sice počet katolíků dle jména, ale nikoliv počet
opravdových dítek církve, zavrhuje církev katolická; ona si přeje jen obrácení
se ze svobodné vůle a z přesvědčení. Katolická strana má působiti jen mod
litbou a dobrým příkladem. Má spíše svým životemnež-li svým slovem
poučovati. (1. Petr. 3. 1.) Je-li strana katol. šetrna, skromna, povolna, trpě
Jiva, věrna atd., začne strana nekatol. přemýšleti a dle tohoto ovoce bude
souditi o stromu. Ovšem může také při vhodné příležitosti klidně a rozvážně
vyvraceti předsudky strany nekatol. proti našemu sv. náboženství. Než
nemá se vnucovati se svým poučováním a bedlivě se má chrániti každého
slova, jež by mohlo stranu nekatol. v její náboženských citech uraziti. Vždyť
nekatolík nemůže za to, že mu nebylo popřáno milosti, naroditi se a býti
vychovánu v pravé víře. — Konečně má katolík povinnosti své sv. víry
(modlitbu, návštěvu služeb božích, přijímání sv. svátostí atd.) neohroženě
plniti. Tím si dobude jen vážnosti v očích jiných lidí. Dobře smýšlející jino
věrec jistě nemůže ničeho namítati proti těmto věcem, neboť tím ničeho ne
pozbývá, ale nabývá. — Obyčejně se dělávají tyto námitky. jak katolíci,
tak protestanté jsoů přece křesťany a v hlavních věcech zajedno;
pouze ve vedlejších věcech jest rozdíl. Než to není správným. Čo katolík ctí
jakožto pravdu nebeskou, považuje protestant za marné zřízení lidské; na př.
mši sv. považuje katolík za obnovování oběti Kristovy na kříži, protestanté
ji považují za modlářství. — V prvnějších stotetích dovolovala se smíšená
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manželství z důvodu horlivosti pro víru katolickou; neboť katolické
manželky obyčejně pohnuly své manžele ku přijetí víry katol., jako na př.
sv. Cecilia Valeriána, sv. Klotilda Chlodvika, krále franckého. Dnes však jest
tomu jinak, neboť na dnešní křesťany nelze spoléhati.

Nejsou-li splněny tyto tři hlavní podmínky, odpírá
církev požehnání sňatku smíšenému; jediné, co tu církev do
voluje, jest tak zvaná passivní assistence katolického
faráře při uzavření manželství.

Passivní assistence záleží v tomto: farář pouze v oděvu, který oby
čejně doma nosí, tedy bez jakéhokoli zvláštního odznaku kněžského, vy
slechne ve svém soukromém obydlí před 2 svědky manželský souhlas snou
benců, ale zdrží se při tom všelikého žehnání a slavnosti, jako na př. pro
mluvy ku snoubencům, blahopřání, obyčejného se vytazování snoubenců
a pod. Tímto se stávají snoubenci sice skutečnými manželi, než
strana katolická není prosta těžkého hříchu.

3. Katoličtí křesťané, kteří vstupují ve
smišené manželství bez požehnání církev
ního, dopouštějí se smrtelného hříchu
a nemohou býti připuštěni ku přijímání sv. svátostí.

Takoví kafolíci liřeší smrtelně (Řeh. XIV. 23. 5. 1846.); neboť hřeší
neposlušností, jelikož nechtějí zachovati předpisů církevních; dávají ve
ké pohoršení a dopouštějíse zapírání víry; odvracejíse od církve.
Takoví katolíci propadají vyobcování z církve. Takový katolík tedy ne
může dostati rozhřešení, tím méně smí býti připuštěn ke sv. přijímání.
Jen tehdy smí býti připuštěn ku sv. svátostem, ukáže-li opravdovou lítost
a je-li odhodlán vyplniti požadavky katolické církve. (Pius VI.
13. 7. 1782.) Na smrtelném loži mnohému takovému katolíku otevrou
se oči. „Jako sopka po dlouhá léta klidně odpočívá a pak najednou začne
hrozně dýmati a soptiti, tak se děje s takovým člověkem; dlouhá léta je
svědomí klidným, ale na smrtelném lůžku se ukazuje v celé své moci.
Zvláště se dostaví myšlenka: Je-li katol. náboženství pravým a samospa
sitelným, pak jsem své děti připravil o věčnou spásu. Jak se mně povede
před soudnou stolicí boží? (Alb. Stolz).

8. O stavu bezmanželském.

1. Dobrovolný bezmanželský stav jest do
konalejším než-li stav manželský; nebotkdo
zůstane neženatým, může mnohem lépe pečovati o svou
spásu a dojítivětšího stupně blaženosti.

Pouze dobrovolně volený stav neženatý jest před Bohem záslužným;
neboť jest také nedobrovolný takový stav, na př. u dívky, která se nemůže
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vdáti, protože nemá peněz; nebo na př. u učitelek nebo vojáků, kteří dle
zákona po jistou dobu se nesmějí ženiti a vdávati. Lepším a bohumilejším
jest, zůstati v panictví čili bezženství, než-li oženiti se. (Trid. 24. 10.)
Stav panický převyšuje stav manželský o tolik, o kolik andělé lidi.
(Sv. Chrys.) Panictví vyniká tolik nad manželství, kolik nebe nad zemí,
duše nad tělem. (Sv. Isid.) Ctihodným jest manželství, ale ctihodnějším jest
panictví. (Sv. Ambr.) Panny jsou mistrovským dílem milosti boží. (Sv. Cypr.)
Proto již pohané měli velikou úctu před osobami, které žily vé stavu svo
bodném a čistotě, jako na př. Římané před vestálkami. (Spirago, Příkl.
str. 166.) Nevěsta se pokládá za tim šťastnější, čím bohatšího a vznešeněj
šího ženicha má. Proto musíme tím více za šťastnou považovati onu, která
svou čistotou si zvolila za ženicha Krista. Proto také pravila sv. Anežkaksynuřímskéhomístodržitele:© „Jižjsemsezasnoubilaamámmnohem
lepšího ženicha. Jdi, ty potravo červů !“ — Kdo jest svobodným, může lépe
pečovati o blaho své duše. Kdo jest svobodným,stará se více o to,
cosjest božího; kdo však jest ženat, pečuje více o to, kterak by se za
líbil druhému a jest rozdělen, (1. Kor. 7. 32.—34.) Kdo jest svobodný,
dosahuje vyššího stupně blaženosti. Sv. Jan viděl ve svém zjevení
140.000 duší před trůnem božím, kteří zpívali píseň novou, jíž ostatní
zpívati nemohli; byly to duše panické. (Zjev. 14. 1.—5.) Kdo zachovává
radu Páně, dojde větší slávy. (Sv. Aug.) Panicové náležejí jaksi ke šlechtě
nebeské. (Lerch.) Všimněme si také slov Kristových: „A každý, kdož opustí
dům, neb bratry, neb sestry, neb otce, neb matku, neb manželku neb
syna, aneb pole pro jméno mé, stokrát více vezme a životem věčným
vládnouti bude.“ (Mat. 19. 29.) Kristus tu míní ony, kteří k vůli Bohu se zřekli
manželství; obdrží tedy jednou radosti, které jsou stokrát většími nežli radosti,
jichž by byli nalezli v manželství. — Proto se mýlí protestanté v domnění,
že stav manželský prý má větší cenu a jest dokonalejším nežli stav svobodný.

2. Proto také Spasitel slovem a příklademdoporu
čoval stav svobodný.

Kristus praví, že jsou lidé, kteří k vůli království nebeskému
zůstávají svobodnými, a dokládá: „Kdo můžeš pochopiti,pochop.“
(Mat. 19, 12.) Také sv. Pavel praví: „Kdo vdává svou dceru, dobře činí;
kdo však jí nevdává, lépe činí.“ (1. Kor. 7. 38.); dále: „Vdova blaho
slavenější bude, zůstane-li tak.“ (1. Kor. 7. 40.) — Spasitel žil
v panictví, rovněž apoštolové. Mnozí světcové učinili slib ustavičné čistoty,
jako na př. Matka Boží, jak patrno ze slov jejích k andělovi (Luk. 1. 34.);
rovněž sv. Josef, jak dosvědčují učitelé církevní; tak sv. Terezie již ve svém
mládí, sv. Magd. Pace., sv. Rosa z Limy. Mnozí světcové se nechali raději
mučiti a popraviti, nežli by byli porušili slib čistoty. Sv. Anežka na
žádný způsob nechtěla pojmouti za muže syna místodržitele římského. Proto
ji dal tento ukrutně mučiti a popraviti (+ 304.) Sv. Hilarius, biskup
v Poitiersu a učitel církevní ($ 367.) byl před tím, nežli se stal knězem,
ženat a měl dceru. Když pro víru žil ve vyhnanství, dospěla jeho dcera
a měla pojmouti za manžela jinocha. Psala tedy svému otci; ten jí však
odpověděl: „Přijdu brzy domů a donesu ti podobiznů jiného ženicha; můžeš
je srovnati a rozhodnouti se pro toho neb onoho.“ Když přišel domů, ukázal
jí sv. kříž a radil jí, aby své panenství věčně zasiíbila Kristu. Dcera po
slechla rady otcovy a brzy na to blaženě zemřela. Při její smrti pravil biskup:
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„Hle, tvůj ženich nyní přichází a zve tě ku věčné hostině svatební.“ (Spirago,
Příkl. str. 198.) — Ba byli i manželé, kteří v manželství vedli život
čistotný, jako na př. Matka Boží a sv. Josef, sv. Cecilia a Valerian,
sv. Kunigunda a císař Jindřich sv.

O svátostinách.

Kristus nám oznámil také prostředky, které mají hlavně
účel, zjednávatinám požehnání boží.

Svátostmi dostáváme především milost boží pro svou duši. Mimo to nám
Bůh dal také prostředky, by nám především zjednával požehnání božího.
Požehnání božízáleží v osvobození od pozemského zla: od ne
moci,bídy, hanby, neštěstí,pokušenía t. d.a v propůjčení časných dober:
zdraví, dlouhého života, jmění, cti, štěstí a t. d. Opakem požehnání božího jest
„kletba boží“ Záleží v tom, že Bůh dopouští na člověka neštěstí v životě
nebo při smrti. Požehnání božího si vydobýváme 1. začínáme-li všecko „ve jménu
božím“ (ve jménu Ježíše). 2. Světíme-li neděli. 3. Ctíme-li rodiče. 4. Dáváme-li
almužnu. 5. Ghodíme-li častěji na mši sv. 6. Hlavně pak také užíváním svátostin.

1. Svátostinami nazýváme církevní že
hnání a svěcení, jakož 1 požehnané a po
svěcené předměty samy.

Na tvorstvu (Řím. 8. 20.) a na celé přírodě (1. Mojž. 3. 17.) spočívá
od hříchu dědičného kletba boží. Bůh zanechal na zemi stopy svého hněvu.
Takové stopy božího hněvu jsou na př.: nemoc a smrt lidí a nižších tvorů ;
bouře, povodně; vichřice, krupobití a mráz; děsná vedra a studena; dravá
a jedovatá zvířata; obtížný hmyz na lidech i zvířatech ; hmyz ničící lesy, pole,
vinice; červy a housenky, kleré ohlodávají stromy a květ; bolesti porodní
a nešťastné porody a t. d. Země jest skutečně „slzavým údolím“. Aby tato
kletba boží byla sňata, proto tolikrát Kristus žehnal a dal 1 apoštolům moc,
vymýtati zlé duchy a hojiti nemoci. (Mat. 10. 1.; Luk. 9. 1.) Této
moci církev často užívá; žehná nebo světí prosřednictvím svých sluhů jisté
předměty a prosí Boha. aby prostřednictvím těchto žehnaných nebo svěcených
předmětů zlé duchy zapuzoval a nemoci hojil. Při tomto žehnání a svěcení
užívá církev viditelných znamení, zvláště znamení kříže, svěcenévody,
a při svěcení často 1oleje. Také se rozžíhá světlo, které znamená světlo světa,
Spasitele. Mnohdy se předměty žehnané nebo svěcené okuřují na znamení,
že jich máme zbožně užívati. — Název svátostiny pochází odtud, že tyto
bohoslužebné obyčejejsou podobny svátostem. Jak při svátostech, tak
při nich se užíváslov a znamení, která mají nadpřirozenou sílu
a znázorňují neviditelnou milost. (Voda znamená očištění, olej uzdravení a p.)
Než svátosti mají daleko větší moc nežli svátostiny; svátostí jest ke spasení
„řeba, svátostin nikoliv. Švátostiny jsou milostné prostředky druhé třídy.

Zehnáním svolává služebník církve na
osobu nebo věc požehnání boží.



— 156 —

Žehnánívěcívztahujesevlastnějennaosobua sicenaonu,
která těchto žehnaných věcí užívá.

V obyčeji jsou tato žehnání osob: žehnání lidu při mši
sv., žehnání kajicníků při zpovědi, žehnání přijímajících Tělo
Páně, snoubenců, matky při úvodě; požehnání sv. Blažeje
(3. února), žehnání umírajících, žehnání mrtvoly při pohřbu.

Šestinedělky přinášejí dítě do chrámu, by je kněz žehnal. Tolo
žehnání šestinedělek pochází ze starého zákona; každá matka židovská musila
po porodu chlapečka 40. den, po porodu děvčete LO. den přijíti se svým
dítětem do chrámu. I Matka boží se podrobila tomuto předpisu ; vzpomeňme
na slavnost Hřomnic! — Požehnání sv. Blažeje zavedla církev na
památku sv. Blažeje, bisk. v Sebaste v Armenii (+ 316.), který jistého chlapce,
jemuž uvízla v krku kostka rybí, uzdravil tím, že mu dvě svěcené svíce,
které jeho matka darovala kostelu, držel křížem pod krkem a nad ním se
modlil. (Spirago, Příkl., str. 198.) Rovněž církev se modlí, udělujíc požehnání
sv. Blažeje, by Bůh na přímluvu sv. Blažeje chránil křesťany od neduhů
krčních. — Požehnání nad umírajícími říkáse obyčejnějen
latinsky a to proto, aby umírající nebyl znepokojen.

Žehnání předmětů jsou tato v obyčeji: žehnání vajec,
chleba a masa (o Velikonocích),žehnání vína (na sv. Jana Ev.), Že
hnání úrody zemské (na křížovédny a na sv.Marka),konečně žehnání
domů (škol), lodí a jiných předmětů, jež mají člověku sloužiti.

Co se týká žehnání přírody za účelem příhodné pohody, budiž při
pomenuto: Kristus se osvědčil na zemi nejen jako přemahač zlých duchů,
nýbrž i jako pán celé přírody a všech jejích sil. Již při jeho narození
objevila se zázračná hvězda na nebi, při jeho skonaní zatmělo se slunce proti
všem zákonům přirozeným ; na jeho rozkaz utišily se vlny rozbouřeného moře ;
kráčel po. vodě; na jeho rozkaz ihned uschl neúrodný fik; na jeho pokyn
rozmnožily se chleby v rukou učedníků, kteří chleby rozdávali. Všecky druhy
nemocí, ba i smrt a hniloba podrobovaly se jeho všemohoucí vůli. Nuže,
církev jest zástupkyní Kristovou; jest tedy oprávněna, svolávati požehnání
boží na síly přírodní. Její volání nebude jistě marným.

K žehnáním náleží také exorcismus nebo-lizaklínání
zlých duchů, které záleží v tom, že se zlému duchu ve jménu
Ježíšově přikazuje, aby opustil jisté osoby nebo věci.

Kristus dal apoštolům moc, vymytati nečisté duchy. (Mat. 10. 1.; Mar.
16. 17.; Luk. 9. 1.) — Excorcismu se užívá při křtu a svěcení
vody. Vymytánízlýchduchů z posedlých neb obsedlých (jimž
ďábel brání užívati jistých údů) koná se dnes velmi zřídka; má je konati
pouze kněz a to jen s povolením biskupa.

Svěcením služebník církve netoliko vy
prošuje jistým osobám a věcem požehnání
božího, nýbrž je 1 zasvěcuje k bohoslužeb
nému užívání.
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Tato svěcení osob jsou v obyčeji: svěcení papeže,
císařů a králů, opatů a abatyší.

Svěcení kněží jest naproti tomu svátostí.

Tato svěcení věcí jsou v obyčeji: svěcení vody na kropení
(obyčejně v neděli před hlavními službami božími), svěcení křestní vody
(na sobotu Bílou a před sv. Duchem), SVěcenÍ SVÍCÍ (na Hromnice a pa
škálu na Bílou sobotu), svěcení popela (na Popelečnístředu), palem
(kočiček, na Květnou neděli), SV. olejů (na Zelený čtvrtek v biskupských
chrámech);křížů, obrazů, růženců, medailek, korouhví, konečně
svěcení míst, totiž kostelů, kaplí, oltářů a hřbitovů.

Církev světí všecko, co náleží k bohoslužbě.

2. Kristus doporučil svátostin užívati,
církev pak jednotlivé svátostiny ustanovila.

Kristus požehnal chleby a rybičky (Mat. 14. 19.), žehnal děti (Mar.
10. 16.), své apoštoly, když vstupoval na nebesa. (Luk. 24. 50.) — Již před
Kristem se žehnávalo: Bůh sám požehnal prvním lidem (1. Mojž. 1. 28.),
Noč požehnal svým dvěma synům (1. Mojž. 9. 26.), [sák Jakobovi (1. Mojž.
27. 27.), Jakob před svou smrtí svým 12 synům (1. Mojž. 49. 28.), Mojžíž
před svou smrtí lidu israelskému (5. Mojž. 33.), Aron a po něm židovští
kněží musili ráno a na večer žehnati lid v předsíni chrámové; vztahovali
ruce nad lid a třikráte vzývali jméno Jehovovo. (3. Mojž. 9. 22.; 4. Mojž. 6. 23.)

Žehnání a svěcení koná zpravidla kněz.
Mnohá žehnání a svěcení smí konati pouze biskup nebo kněz od biskupa

výslovně k tomu splnomocněný, jako na př. svěcení kostela, oltáře, hřbitova,
kalicha, zvonů, mešních rouch a p. I laici mohou žehnati, ale nikoli jménem
církve. Jejich žehnání má tím větší moc, čím úžejí jsou spojeni s Bohem.
Často žehnávají rodičové své děti, na př. ubírají-li se na cestu, před od
davkami a na smrtelném lůžku. Jest obyčejem, dělati na pecnu chleba,
nežli se načne, kříž; tento obyčej není jiným, nežli modlitbou, by nám
tento pokrm prospěl.

a. Užívání věcí žehnaných a svěcených
očisťuje nás ode hříchů všedních a chrání
nás předmnohýmpokušením a zlem
tělesný m. Pouze od takovýchpokušenía utrpení těles
ných nebýváme osvobozeni, která nám prospívají k spasení.

Hřích všední má v zápětí časné tresty, které obyčejnějiž zde na
zemi se dostavují; tak na př. tělesné utrpení, pokušení a p. Svátostiny pak
nás očistují od hříchů všedních, a tedy i od jejich zlých následků. — Že
svátostiny chrání před pokušením, dosvědčují světcové ze zkušenosti; tak
na př. sv. Teresie nemůže dosti vynachváliti moci sv. svěcené vody v poku
šeních. —— Že svátostiny chrání před tělesnými zly, viděti na požehnání
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sv. Blažeje. Již sv. apoštolové uzdravili mnoho nemocných tím, že je mazali
sv. olejem. (Mar. 6. 13.) Svátostiny jsou tedy jakoby lékem. Chybuje vojín,
který jda do války vezme si svěcený křížek nebo obrázek a v důvěře v Boha
doufá, že bude ochráněn mnohého zla? Zajisté nechybuje. Nebo chybuje,
kdo se v nemoci často kropí svěcenou vodou a nemocné údy své znamená
znamením kříže doufaje takto v rychlejší uzdravení? ©Ó,kolika lidem již to
pomohlo! Jen v tom případě,kdyby nemoc prospívala ku spasení
duše, ničeho by proti ní nezmohly všecky svátostiny; neboťjinak by
byly na překážku spásy. Zda by byly svátostiny odstranily utrpení marno
tratného syna? Zda by byly uzdravily nemoc Ignáce z L. před jeho obrácením ?
Zajisté nikoliv! Nesmíme také od svátostin očekávati většího účinku, nežli na
přímluvu církve mají, sice bychom se prohřešili pověrou. Na př. někdo by
se domníval, bude-li nositi při sobě svěcenou věc, že v žádném požáru neshoří
a nikdy se neutopí a p. ——Svátostiny nemají nikterak takové moci jako
svátosti. Svátosti nám udělují milost Ducha sv.; svátostiny toliko duši
očisťují, by snadněji přijímala tyto milosti Ducha sv. Svátosti hojí vnitřně,
svátostiny zevně. — Svátostiny mají veškeren svůj účinek jen na přímluvu
církve. Kněz totiž žehná a světí vždy jen ve jménu církve. Modlitba církve
má však velikou sílu, neboť s ní jest spojena modlitba Kristova a všech světců.

4. Svátostiny prospívají nejvíce, jsme li prosti hříchu
smrtelného a užíváme-lijich s důvěrou v Boha.

Účinek svátostin závisí velice na hodnosti a zbožnosti toho, kdo
jich užívá. Kdo žije v těžkých hříších, tomu málo prospívá nositi svěcené
věci, kropiti se svěcenou vodou nebo přijímati požehnání kněžské; prospívá
mu to asi tak málo, jako archa úmluvy pomohla Židům padlým ve válce
v těžkém hříchu. (1. Král. 4.) Rovněž kdo nemá víry nebo důvěry, tomu
pomohou svátostiny tak málo, jako modlitba člověku, jenž pochybuje. (Jak.
1. 6.) Svátostiny působí právě tak, jako modlitba. Již Kristus dělal méně
zázraků tam, kde bylo málo víry, jako v Nazaretě. (Mat. 13. 58.) Všimni si
také slov Kristových: „Víra tvá tě uzdravilá.“ (Mar. 5. 34.) Zbožní křesťané
si svátostin váží a horlivě jich užívají. Kropí se na př. častosvěcenou
vodou, nosí při sobě svěcené věci, mají svěcené obrazy ve svém obydlí, rádi
se modlívají na svěcených místech, neboť modlitba v kostele jest účinnější.
„Již návštěva kostela sama o sobě může nás osvoboditi od lehkých hříchů
a od pokušení ďábelských.“ (Sv. Tom. Ag.) Svátostin máme užívati zvláště
v těžkém pokušení a v nemocech. „Proč hledáš v nemoci toliko pomoci
lékařské a ne Kristovy, jakoby On nebyl také lékařem tvého těla?“ (Sv. Efr.)

VI. 0 modlitbě.

1. O podstatě modlitby.

1. Modlitba jest pozdvižení mysli k Bohu.
Bavíme-li se s někým, zapomínáme na všecko ostatní. Taktéž musíme

činiti, mluvíme-li s Bohem, t. j. modlíme-li se. Při modlitbě musíme všecky
síly duševní obrátiti na Boha: rozum, neboť musíme mysliti na Boha vše
mohoucího; pamět, neboť musíme zapomenouti na všecky věci pozemské ;
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cit, neboť musíme míti současně zálibu na Bohu. Tedy pouhá vzpomínka
na Boha není ještě modlitbou; 1 pekelní duchové myslí na Boha a přece se
nemodlí. Obrazy modlitby: nanebevstoupení Kristovo; kouř kadidlový
vznášející se k obloze; skřivan vznášející se za zpěvu k nebi. „Jest největši
ctí a důstojnosti člověka, že smí se svým Tvůrcem mluviti a důvěrně
s ním obcovati.“(Sv. Chrys.) Musímese diviti laskavé blahovůli Boha,
jenž nám netoliko dovoluje, nýbrž zrovna poroučí, bychom s ním mluvili. (Sv.Chrys )

Přimodlitbě užíváme obyčejnějistých zevnějších známek,
jako na př. klekáme, sepínáme ruce, bijeme se v prsa a p.

Klekáním při modlitbě vyznáváme, že jsme před Bohem nepatrným!;
sepínáním rukou, že jsme před Bohem bezmocni, jakoby spoutáni;
bitím se v prsa, že zasluhujeme ran (trestu), tedy že jsme hříšnými. Také
se stává, že se někdo při modlitbě vrhá na zemi, na znamení, že člověk
jest před Bohem prach a popel; tak učinila Judit, nežli se odebrala do tá
bora nepřátelského. (Jud. 10. 1.); Krislus na hoře Olivetské (Mat. 26. 39.);
tak činí kněží na Velký pátek. Při vroucí modlitbě modlí se mnozí s po
zdviženými a rozepjatými pažemi na znameníhoroucíláskyk Bohu
a na výraz, že se modlí ve jménu Spasitele na kříži rozepjatého. Tak se
modlil Mojžíš, když Židé bojovali s Amalekity (2. Mojž. 17. 12.)), Šalomoun
při posvěcení chrámu (2. Kron. 6. 12.), kněz při mši sv. I Kristus prý se
takto modlíval v noci na horách. (Kateř. Enun.) Můžeme se také modliti
tváří obrácenou ke chrámu. Tak se modlil David (Ž. '5. 8.), Daniel
(Dan. 6. 10.) Bůh nepotřebuje těchto známek, aby se mu duše lidskáukázala,jakoujest;pouzečlověktímpovzbuzujesamasebeI! jiné
k větší zbožnosti. Těchto známek není při modlitbě naprosto třeba;
mohou se z důležité příčiny vynechati, jako na př. při veliké únavě
v nemoci, modlíme-li se při svém zaměstnání, můžeme tedy modliti
také c hodě, tak se modlí na př. poutníci, nebo kdo jde ulicí, když zvoní
poledne nebo umíráčkem.

2. Můžeme se modliti toliko v duchu,
nebo v duchu a zároveň 1 ústy.

Kristus před jídlem pozvedl oči své k nebi a sklonil svou hlavu; tím
chtěl říci: „Otče děkuji tobě.“ "To byla modlitba v duchu. Tak se můžeme
modliti i my při práci, při chůzi, aniž by toho kdo zpozoroval. — Mod
litba ústní jest potřebna a užitečna. Člověk se skládá z těla
a z duše; má tedy oslavovati duší i tělem. (Os. 14. 3.) Jest dále člověku
vrozeno, by své vnitřní city zevně projevoval. (Mat. 12. 34.) Bez modlitby
ústní nemělo by křesťanské náboženství žádného pojítka a musilo by se roz
padnouti. Ústní modlitbou se naše srdce více povzbuzuje a tedy zbožnost
naše se větší; rovněž se tím vzbuzuje zbožnost jiných lidí. Ústní, zvláště společná
modlitbačiní Boha ochotnějším, by vyslyšel naše prosby.(Mat.18.19.)

Modlitba konaná pouze ústy a ne také duchem, nazývá
se modlitbou retnou a nemá žádné ceny.

Proto si stěžuje Kristus na fariseje: „Lid tento ctí mne ústy, ale
srdce jejich daleko jest ode mne. Mnozí volají k Bohu jen hlasem těla, ale
ne také hlasem ducha.“ (Sv. Aug.) Zrovna tak zevnější známky při mod
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litbě jsou bez ceny, nemá-li zároveň vnitřní smýšlení jim odpovídati. Kdo
bezmyšlenkovitě klečí, v prsa se bije a p., jest pokrytec. Bohu se musíme
klaněti v duchu. (Jan 3. 24.) Kdo se modlí bezmyšlenkovitě, podobá se
indiánským mlýnkům modlicím. (Spirago, Příkl. str. 202 )

Nejmocnějšímvýrazem ústní modlitby jest nábožný zpěv.
Nábožný zpěv jest výtečnou modlitbou; povznáší našeho ducha mocně

k Bohu. Sv. Pavel nás k němu napomíná (Kol. 5. 16.) Zvláště pěstovali
zpěv nábožný: král David ($ 1015. př. Kr.), sv. Ambrož, biskup milánský
(+ 397.) a sv. Řehoř Vel., papež (+ 604.) (O zpěvu kostelním víz III. d., str. 37.)

Přiústní modlitbě můžeme užívati buď obvyklých formulí
modlitebných nebo se můžememodlitisvými slovy.

Takové formule modlitební jsou: Otčenáš, Zdrávas Maria a p.
V modlicích knížkách bývají formule modlicí za rozličným účelem. Kupu
jeme-li však knížky modlicí, máme dbáti toho, jsou-li schváleny od biskupa.
Neboť v obchodě se nabízejí i modlitby, složené od nepřátel církevních,
které náboženství zrovna podrývají. Opatrnosti jest třeba zvláště, kupujeme-li
je od knihkupců nebo agentů nebo na poutních místech. — Není však
dobrým, vážeme-li se stále otrocky na formule modlicí. Máme se modliti
také samostatně někdy k Bohu. Bůh má velmi rád, mluvíme-li s ním
zcela důvěrně jako dítě se svým otcem. Vlastními slovy se modlili tři mlá
denci v ohnivé peci; rovněž Kristus na hoře Olivetské. (Mat. 26 39.) Při
tom není třeba užívati umělých slov; můžeme, ba máme zcela prostě a jedno
duše s Bohem mluvit. Prostá mluva jest vždymluvasrdce. Bůh nehledí
na slova, nýbrž na srdce. „Lidé váží srdce dle slov, ale Bůh váží slova dle
srdce.“ (Sv. Řeh. Vel.) Také není třeba nadělati mnoho řečí.
(Mat. 6.7.) Bůh nehledí na délku, nýbrž na vroucnost modlitby. Jak velice.
byla odměněna kratičká modlitba lotra na pravici.

Modlitise můžeme buď sami nebo společně S jinými.
Obojí tento způsob modlitby Kristus doporučil, jak modlitbu sou

kromou (Mat. 6. 5.), tak společnou (Mat. 18. 19.)

3. Modliti se můžeme na úmysl, bychom
Boha chválili, nebo jej prosili, nebo smí
řili, nebo jemu děkovali.

Boha chválíme pro jeho nekonečnou dokonalost.. Cestuje-li
někdo do cizích zemí, často se diví a velebí krásu přírody. Než, co jest
krása viditelného světa oproti velebnosti boží! Kterak bychom teprve jásali
a boží velebnost chválili, kdybychom mohli patřiti na nekonečnou krásu boží.
Poněvadž pak andělé nebeští vidí v nebesích velebnost boží nezastřenu, protoBohachválíavelebí;zpívají:„Svatý,svatý— .“(Is.6.3.)Rovněžna
luzích betlemských zpívali chvalozpěv narozenému Vykupiteli. (Luk. 2. 14.)
Chváliti Boha jest tedy hlavním zaměstnáním nebešťanů (Zjev. 4.) Poněvadž
andělé vidí Boha „tváří v tvář“ a proto nanejvýš unešeni jsou, proto jejich
modlitba cbvály jeví se nábožným zpěvem. Poněvadž pax my lidé na
zemi poznáváme velebnost boží ze tvorstva a ze zjevení, proto 1 my jsme
často puzení ke chvále boží. Církev sama bez ustání chválí Boha. (Gloria
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a Sanktus ve mši sv., Ambrosiánský chvalozpěv při větších slavnostech,
známá závěrka modliteb ku cti nejsv. Trojice, křesťanské pozdravení obsahuje
chválu boží.) Modlitbou chvály začínáme na zemi již konati to, co konají ne
bešťané, kteří Boha věčně chválí. (Tert.) Modlitbou chvály byla modlitba tří
mládenců v peci ohnivé (Dan. 3.), tuto modlitbu chvály koná kněz po mši sv.
Rovněž Magnificat, které zapěla Maria u sv. Alžběty, jest modlitba chvály.
(Luk. 1.) — Bůh chce, bychom jej prosili za všecko, čeho potřebujeme;
neboť bez modlitby nedává nám Bůh ničeho. (Jak. 4. 2.) Kdo neprosí,
neobdrží. (Sv. Ter.) Ba Bůh docela chce, bychom jej nutili. (Sv. Řeh. Vel.)
Bůh činí podobně jako Lacedomonští, kteří svým hladovým dětem dávali
chléb na vysokou tyč, by si jej odtud sestřelily a tak zároveň zasloužily.
(Hunolt.) Bůh ovšem zná naše potřeby (Mat. 6. 32.) a mohl by nám i bez
modlitby pomoci; ale On přece chce, bychom jej prosili, bychom jeho dary
nepovažovaliza povinnost, nýbrž za dobrodiní a takto svou závislost
na Bohu tím lépe poznali; Bůh nás tedy takto chce učiniti vděčnými
a pokornými. Modlitbouprosebnou byla modlitba Kristova na hoře
Olivetské a na kříži, modlitba umírajícího Štěpána, modlitba apoštolů na
lodičce, modlitba křesťanů za uvězněného Petra, modlitba sv. Moniky. Mod
litba prosebnáse nazývá modlitbou kajicnou, prosíme-li Boha za
odpuštění hříchů. Kajicnou modlitbu konal David a Ninivetští. Vzpo
meňme na kající žalm Davidův „Miserere“ (Ž. 50.). Začíná slovy: „Smiluj
se nade mnou, 6 Bože, podle velikosli milosrdenství svého“, zpívá se při
pohřbech. — Bůh chce, bychom mu děkovali za každé obdržené do
brodiní .(1. Tess. 5. 18.) Vzpomeňme na slova Kristova k uzdravenému
malomocnému. (Luk. 17.) Vděčnost jest nejlepším prostředkem k dosažení
nových dobrodiní od Boha. Modlitbou díků byla oběť Noemova.
(1. Mojž. 8.) Mnohé dary nám Bůh odnímá proto, poněvadž si jich ne
umíme vážiti a Bohu za ně neděkujeme; Bůh dopouští na nevděčné lidi
mnohdy hlad, neúrodu, krupobití a p. (Viz v IÍ. d. o vděčnosti!)

2. O užitku a potřebě modlitby.

1. Modlitbou můžeme od Boha dosáhnouti
všeho; než Bůh nevyslyší vždy ihned naši
modlitbu.

Kristus slíbil: „Všecko, začkoliv prositi budete ve jménu mém, ob
držíte“ (Mat. 21.22.); dále: „Proste a obdržíte.“ (Mat. 7. 7.) Modlitbou stává
se tedy člověk zrovna všemohoucím. (Sv. Chrys.) Modlitba jest klíčem
ku všem pokladům božské dobroty. (Sv. Aug.) Jako od lidí lze dosáhnouti
všeho penězi, tak od Boha všeho modlitbou. Kdo je tedy v bídě, má volati
k Bohu o pomoc. Nečiní-li toho, nesmí naříkati na svou bídu, nýbrž spíše
na svou nedbalost a pošetilost. Na takového člověka musíme se horšiti
zrovna tak, jako na žebráka, který se zimou třese a hladem hyne a přece
nejde k bohatému pánu, který mu přislíbil pomoc. Modli se v neštěstí
k Bohu, a Bůh ti pomůže! Tak činili apoštolové na lodičce za bouře
mořské, a nalezli pomoe. — Bůh nevyslyší vždy ihned naši modlitbu.
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Musíme častěji klepati na dvéřetohoto mocného Pána, až se nám otevrou.
(Sv. Aug.) Sv. Monika musila se modliti 18 let za obrácení svého syna
Augustina. Bůh nás proto nechává dlouho prositi, aby viděl, jsou-li naše
prosby upřímné a abychom si obdržených milostí tím více vážili.
(Sv. Aug.) Kdo ihned ustává od modlitby, nebyla-li jeho modlitba ihned vyslyšena,ukazuje,žetonemínilopravdově.© Míní-litovšakopravdově,začne
se modliti ještě horlivěji, čím dále Bůh vyslyšení jeho proseb odkládá.
Tak činil slepec u cesty u Jericha; čím méně se zdálo, že si Kristus jeho
slov všímá, tím mocněji volal: „Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou.“
(Luk. 18. 35.) Jistý světec mluví k Bohu „Ty Pane, odkládáš s vyslyšením,
abys nás naučil modliti se.“ (Sv. Ans.) Také proto nás Bůh
mnohdy ihned nevyslyší, poněvadž ví, že by nám (to, po čem toužíme,
v tom okamžiku neprospělo, nýbrž uškodilo.

Bůh rychleji vyslyší naši modlitbu, jestliže současně
se postíme, dáváme almužnu, učinímeslib nebosvaté
vzýváme za jejich přímluvu; rovněž ona modlitba bývá rych
leji vyslyšena,kterou koná současně více lidí; 1 ta,
kterou koná spravedlivý člověk.

Půst a almužna jsou křídla modlitby. (Sv. Aug.) Vzpomeňme
na modlitbu pohanského setníka Kornelia. (Sk. 10.) — Že býváme rychleji
vyslyšeni, učiníme-li slib, viděti na obyvatelích Horní-Amergavy; vzpomeňme
na tamní pašijové hry. (Spirago, Příklady, str. 68.). — Modlíme-li se před
zázračnými obrazy nebo vzývámeli svaté na jejich hrobech o pří
mluvu, býváme rychleji vyslyšení. „Bůh jest sice všudy, ale ne všude stejným
spůsobem vyslýchá naše prosby “ (Sv. Aug) Bůh také onu modlitbu rych
leji vyslyší, kterou koná současně více lidí; neboťKristus slíbil: „Jestliže
by dva z vás shodli se na zemi 0 jakoukoli věc, za kterou by prosili,
staneť se jim od Otce mého, kterýž v nebesích jest.“ (Mat. 19. 18.) Shro
mažďují-li se křesťané u velikém množství a modlí se, podobají se mocnému
vojsku válečnému, které nutí všemohoucího, by je vyslyšel. (Tert.)
I dřevo lépe hoří, je-li několik hranic vedle sebe; lze na ně přiložiti i sy
rové dřevo 1 větve. Plameny se sesilují. Za dob římského císaře Marka
Aurela (kol r. 170.) byla ve válce zajata křesťanská legie od nepřátel;
octla se ve veliké nouzi, neboť neměli vody. Tu prosili všichni křesťanští
vojíni vroucně Boha o déšť. Netrvalo dlouho, a strhla se mocná bouře. Hle,
co zmůže společná modlitba! (Spirago, Příkl. str. 200.) Vzpomeňme také na
společnou modlitbu prvních křesťanů za uvězněného Petra. Proč se
konávaly ve velikých pohromách průvody prosebné? ——Také ona mod
itba bývá rychleji vyslyšena, kterou koná Spravedlivý člověk. „Mnoho
může ustavičná modlitba spravedlivého.“ (Jak. 5. 16.) Modlitba Eliášova
za déšť byla rychle vyslyšena. (3. Král. 17.)

Mnohdy však Bůh vůbec nevyslyší naši modlitbu;
to pochází většinou odtud, že nám nechce dáti toho, co bý
nám mohlo škoditi, nebo že nejsme hodni vyslyšení.

Bůh se podobá lékaři, jenž z lásky nedovolí nemocnému toho, co
by mu mohlo. škoditi. (Sv. Aug.) Kdo by zle naložil s tím, čeho by mod.
litbou dosáhl, tomu toho Bůh nedá, poněvadž má s ním útrpnost. (Sv. Aug.)



— 1603 —

Sv. Monika prosila vroucně Boha, by překazil námořní cestu jejího syna
Augustina do Italie. Než nebyla vyslyšena. Proč? Poněvadž pobyt v Italii byl
právě dobrým pro Augustina, jelikož kázání sv. biskupa Ambrože v Miláně
měla jej přivésti na lepší cestu. Proto pravil sám sv. Augustin později:
„Ó Pane, Ty jsi tedy nevyplnil přání mé matky, bys jí. mohl vyplniti, zač
Tě vždy prosívala.“ (Spirago, Příkl. 201 ) Kdyby se byl na př. marnotratný
syn modlil za odvrácení své bídy, byl by mu Bůh sotva pomohl, poněvadž
zlepšení jeho poměrů bylo by mu v cizině jen uškodilo. — Bůh nás mnohdy
také proto nevyslyší, poněvadž nejsme hodní vyslyšení. Vyslyšení ne
hodni jsou ti, kdož se modlí bez zbožnosti a bez důvěry (Jak. 1.7.),
nebo kdož jsou ve. stavu těžkého hříchu a nechtějí odložiti svých hříš
ných náklonností. (Jan 9. 31.) Mnozí nejsou vyslyšeni, poněvadž se ne
modlí vytrvale, poněvadžnemíní to vážně s věcí, za kterou se modlí. —
Než přece nikdo se nemodlí nadarmo; byť i Bůh nedal toho, čeho
jsme žádali, dá jistě něco jiného a ještě lepšího. (Sv. Chrys.) Bůh činí jako
otec, jenž dítěti, které ustavičně chce nůž, dá krásné jablko, aby se upo
kojilo. Ani hříšník se nemodlí nadarmo; modlitbou dochází milostí, jichž
jest třeba k jeho obrácení. „Modlíš-li se a nejsi vyslyšen, nepřipisuj odepření
svých proseb nikdy Bohu, nýbrž buď své špatné modlitbě nebo nepatrnému
užitku, který bys měl z vyslyšení svých proseb. V tomto případě udělí ti
Bůh jinou milost a sice lepší, nežli za kterou jsi prosil.“ (M. Lat.) Bůh
může nadmíru více učinti, nežli zač prosíme nebo rozumíme. (Efes. 3. 20.)

Ve všech případech musí se ten, kdo se modlí, vynasnažiti,
by svými přirozenými silami došel toho, zač Boha prosí.

Bůh pomáhá jen tomu, kdo si také hledí pomoci. Bůh nepodporuje
zbabělců, nýbrž lidi zmužilé. Bláhovým by byl vojevůdce a jeho vojska,
kdyby místo bojem modlitbou chtěli dobýti vítězství. Naše jednání musí do
provázeti zrovna tak odvaha a činnost, jako důvěra v Boha a modlitba. Bylo
by pokoušením Boha, žádati na Bohu zázraku, aby člověkmohl se
klidně oddati nečinnosti. Kdo by nepovažoval za nevážnost, kdyby člověk,
který upadl a sám snadno povslatt může, nás prosil, abychom mu
opět pomohli na nohy. Zrovna tak jest tomu zde.

a. Modlitba činí ze hříšníků spravedlivé
a spravedlivé uchovává ve stavu milosti.

Modlitboudochází hříšník odpuštění. Lotr na pravici Kri
stově pouze řekl: „Pane, rozpomeň se na mne, až přijdeš do království
svého,“ a již mu Kristus odpustil. (Luk. 23. 42.) Celný ve chrámě
pouze řekl dojat: „Bože, buď milostiv mně hříšnému“ a již odešel ospra
vedlněn ze chrámu domů. (Luk. 18. 13.) Když David uslyšel pokárání od
proroka Nátana, pravil: „Hřešil jsém proti Hospodinu !“ Ihned mu oznamoval
Nátan, že mu Bůh odpustil (z. Král. 12. 13.) Kdo se začíná modliti, přestává hře
šiti, a kdo začíná hřešiti, přestává se modliti. (Sv Aug.) Smrtelný hřích a modlitba
nemohou spolu obstáti. (Sv. Teres.) Modlitba. proměňuje lidi, neboť ze zasle
pených činí osvícené, ze slabých silné, z hříšníků světce. (Sv. Vavř. J.)

Modlitba činí ze hříšníků spravedlivé, jelikož zjed
M4 ?nává hříšníkovimilost lítosti a obrácení.
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Modlitbou svoláváme na sebe Ducha sv. (Sv. Efr.), t. j. nabý
váme milosti pomáhající. Čím více se blíží naše země slunci, tím více světla
a tepla od něho dostává; tak také náš duch dostává světlo a sílu od Krista,
slunce to spravedlnosti, čím více se mu v modlitbě blížíme. (Orig.) Modlitbou
tedy docházíme osvícení; poznáváme vždy více velebnost boží, svůj poslední
cíl, vůli boží, pravou cenu pozemských věcí, svou vlastní bídu atd. Modlitba
jest tedy velikou knihou kazatelskou. (Sv. Vince. P.) U mnohých světců bylo
toto vnitřní osvícení patrným i zevně. Tak se skvěla tvář Mojžíšova,
když po rozmluvě s Bohem se vracel s hory. I Ježíš byl oslaven, když se
modlil. (Luk. 9. 29.) — Modlitbou tedy nabýváme nové síly a jsme po
silněni, bychom mohli snášeti strasti. (Sv. Bern.) Modlitba jest pro duši ne
beskou rosou; jako rostliny osvěžejí noční rosou a opět se křísí, tak se
občerstvuje duše modlitbou. (Sv. Chrys.) Modlitba jest pro duši tím, čím jest
spánek pro tělo; ve spánku tělo okřívá a nabývá nových sil, v modlitbě zase
duše. Proto máme po delší práci nebo před důležitými úkony
uchylovati se k modlitbě. [ Kristus se občas uchyloval k modlitbě a modlil
se bezprostředně před svým utrpením na hoře Olivetské. Člověk, který
se mnoho modlí, nebude nikterak zbabělým.

Modlitba udržuje spravedlivé ve stavu milosti, po
něvadž ochraňuje před pokušením a hříchem.

Modlitbazapuzuje pokušení ďábelská. Pokušení zatemňuje náš rozum
a seslabuje naši vůli; modlitba však působí zrovna opačně: osvěcuje rozum
a posiluje vůli. „Modlitba působí tak, jako voda na oheň.“ (Sv. Chrys.)
Modlitba jest štítem, jímž odrážíme ohnivé střely ďábelské. (Sv. Ambr.)
Jest ochrannou kotvou pro toho, kdo jest v nebezpečí, že duševně utone.
(Sv. Chrys.) Spatří-li ďdábli nás modliti se, rychle ustupují jako zloději, vidí-li
proti sobě napřažený meč vojínů. (Sv. Chrys.) Spravedlivý dospívá modlitbou
ku mnohým ocnostem. „Kdo se umí dobře modliti, umí i dobře žíti.
(Sv. Aug.) Kdo jest velmi oddán modlitbě, září mnohými cnostmi. (Bonav.)
Stáváme se takovými, jakým jest ten, s nímž obcujeme; kdo
se s Bohem stále obírá, stává se božským. Strom, který stojí na výslunní,
poroste dobře a ponese hojně ovoce; totéž platí o člověku, kdo v modlitbě
často předstupujepřed slunce milosti. Přijíždí-li královna do některého města,
mkdy nepřichází sama, nýbrž má sebou družinu dam a dvořanů ; zrovna tak
s modlitbou, jakmile vniká do duše, přichází mnoho jiných cností. (Sv. Chrys.)

3. Modlitbou docházejí spravedliví odpu
štění časných trestů za hříchy a odplaty věčné.

Modlitbazjednáváspravedlivémuodpuštění časných trestů. „Modlitba
vystupuje k nebi a ihned sestupuje s nebe milosrdenství boží.“ (Sv. Aug.)
Modlitba brání vypuknutí božího hněvu, (Sv. Aug.) Jediným Otčenášem, jenž
vychází z hloubi srdce, můžeme si odpykati všecky všední hříchy jednoho
dne. (Sv. Aug.) Mnohými modlitbami lze. získati odpustků, t. j. odpouští
se jimi více časných trestů, nežli ony modlitby samy o sobě zasluhují. —
Modlitba zjednává spravedlivému také odplatu věčnou. Kristus praví:
„Když se budeš modliti, vejdi do pokojíku svého, zavři dvéře a modli se
Otci svému ve skrytě; a Otec tvůj, kterýž vidí ve skrytě, odplatí tobě.“
(Mat. 6. 6.) Sv. Teresie zjevila se po své smrti jedné spolusestře a pravila:
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„Chtěla bych trpěti všecka muka na zemi, kdybych mohla rozmnožiti svoublaženostjenotolik,okolikjilzerozmnožitijedinýmZdrávas.“© Modlitba
jest dílem práce a boje, tedy spojena s jistou obtíží. Zlí duchové také
často hledí modlícího se vyrušovati vnukáním rozličných myšlenek. Počínají
st jako člověk, proti němuž se vede soudní pře; takový toliž používá před
soudcem vší chytrosti a výmluvnosti, aby nebyl odsouzen. (Sv. Jiljí.) Jako
vítr hledí shasiti světlo ve svítilně, tak také hledí satan, vidí-li nás modliti
se, naši horlivost v modlitbě rozličnými starostmi zničiti. (Sv. Chrys.) Kdo
tedy vzdor těmto překážkám se dobře modlí, odpykává sl tím mnoho trestů
a má nárok na odměnu. —- Kdo se modlí, okouší již jaksi věčné blaže
nosti; nebot modlitba obveseluje člověka.Duch sv.jest utěšitel (Jan 14. 26.);
zapuzuje zármutek duše. Kristus slibuje těm, kdož pracují a obtíženi jsou,
občerstvení, půjdou-li k němu. (Mat. 11. 28.) Sv. Jakub praví: „Je-li někdo
z vás zarmoucen, ať. se modlí.“ (Jak. 5. 13.) V modlitbě již napřed po
ciťujeme radostí nebeských. Není nic, co by v tomto životěsrdce
člověka mohlo naplniti větší radostí, jako horlivá modlitba. (Sv. Bern.)
V modlitbě nacházíme podobné útěchy, jako dítě, jež může otci své sklíčené
srdce otevříti a s ním důvěrně mluviti. „Okuste a vizte, jak sladkým
jest Pán.“ (Ž. 33. 9.) Dén v modlitbě ztrávený jest lepším, nežli mnohá
létá v požitcích a zábavách života prožíti.

4. Kdo se nemodlí, nemůže býti spasen;
neboť takový člověk upadá do těžkých hříchů.

Co by učinil pán se služebníkem, jenž ho ani nepozdravuje, ani ne
osloví? Kdybychom mohli peklo otevříti, viděli bychom, že jsou tam samí
lidé, kteří se nemodlili. „Modlil-lise již Kristus celé noci, co teprve
musíme činiti my, abychom byli spaseni!“ (Sv. Ambr.) Kdo se nemodlí,
nemá síly, by odporoval pokušením. Podobá se vojáku beze zbraně, ptáku
bez křídel, lodi bez plachet a vesla. Člověk bez modlitby jest třtina, kterou
vítr klátí sem a tam. Kdo se nemodlí, již zemřel. (Sv. Chrys.) Tomu,
kdo se nemodlí, vede se jako rybě na suchu (Sv. Chrys.), jako stromu ze
země vytrženému (Ludv. Gr.), jako člověku, jemuž jest odňata potrava (Sv. Aug.),
nebo který nemůže dýchati. (Bell.) Obilí nesmíme nechati ležeti na nízkém
vlhkém místě, sice splesniví; musíme je uložiti na vyšší suché místo. Zrovna
tak nesmíme nechati srdce stále na zemi ležeti (obírajíce se jen věcmi po
zemskými), nýbrž musíme je pilně k Bohu obraceti, sice jinak také shnije.
(Sv. Aug.) Proto nás Kristus neustále napomíná k modlitbě. (Mar. 13. 33.;
Mat. 26. 41.) Všichni národové země se modlí ke svým bohům; povinnost
modliti se vštípil tedy Bůh každému člověku do srdce.

3. Kterak se máme modliti?

Jediné zralé jablkojest nám milejšínež sto jablek shnilých.
Zrovna tak jest Bohu kratičká dobrá modlitba milejší, nežli dlouhá a špatná
modlitba. Proto nás napomíná Kristus: „Modlíce se pak, nemluvte mnoho
jako pohané; neboť se domnívají, že by pro mnohé mluvení své byli vy
slyšeni.“ (Mat. 6. 7.) Že Bůh neposuzuje modlitbu dle délky, vidíme
z toho, jaký účinek mělo několik upřímných slov Davidových, lotra na kříži,
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celného ve chrámě. „Mnozí říkají dlouhé modlitby a nejsou vyslyšeni; jiní
zase ani se ústně nemodlí a přece dosahují všeho, zač prosí.“ (M. Lataste.)
Příčinou toho jest, že se modlí dobře.

Má-li nám modlitba býti užitečnou, mu
síme se modlili:

1. Ve jménu Ježíše, t. j. musíme pro
siti za to, co chce také Kristus Pán.

Kristus slibuje: „„Budete-li zač prositi Otce ve jménu mém,
dáť vám.'“ (Jan 16. 23.) Který král by odepřel prosbě úpěnlivě prosícího
člověka, kdyby přišel a řekl: „Tvůj vlastní syn mne sem posílá s touto
prosbou?“ Kristus chce všecko, co slouží ke cti boží a k našemu
spasení. Sv. Monika tedy, která se modlila 18 let za obrácení svého syna,
modlila se ve jménu Ježíše. Poněvadž pak v Otčenáši se modlíme o to,
co Kristus chce, a poněvadž tato modlitba od Krista pochází, tedy kdo se
modlí Otčenáš, modlí se v pravdě ve jménu Ježíše. „Nemodlíme se ve jménu
Ježíše, prosíme-li za něco, co jest na škodu naší spáse.“ (Sv. Aug.) Ne
modlil by se ve jménu Ježiše, kdo by se modlil za zničení svého nepřítele,
za výhru v lotterii, za vyznamenání nebo za jiné zbytečné věci. Modlí se
však ve jménu Ježíše, kdo prosí Boha o práci, o pornoc v nouzi, za obrácení
hříšníka a p. Místo „modlili se ve jménu Ježíše“ může se také říci „v duchu
Kristově,“ nebo „dle úmyslu Kristova“ se modliti. Nejlépe se modlí, kdo se
modlí s církví (Sv. Aug.); neboť církev se modlí ve jménu Ježíše; proto
končí všecky modlitby slovy: „Zkrze Krista Pána našeho.“

2. Nábožně, t. j. při modlitbě musíme
mysliti jen na Boha.

Pozorujme jen jednou hráče v karty, jak jest do hry zahloubán.
Tím více má, kdo se modlí, obrátiti své myšlénky na Boha. Modlitba jest
rozmluva s Bohem. Mluvíme-lis někým, obíráme se jen s ním. Tak
také při modlitbě musíme mysl svou obrátiti jen na Boha. („Na Boha
mysliti,“ proto „nábožně“.) Kdykoliv se modlíš, pozvédníi s rukou i srdce
k nebi! Mnozí ctí Boha jen rty, ale srdce jejich jest daleko od něho.
(Mat. 15. 8.) Při modlitbě myslí na své časné věci, nebo se modlítak,
jako by mluvili se stěnami nebo podlahou. Kdo se modlí roztržitě a vlažně,
tedy nepobožně, neobdrží ničeho od Boha. „Kterak můžeš žádati, aby Bůh
dával pozor na tebe, když ani ty sám na sebe pozor nedáváš.“ (Sv. Cypr.)
Kdo se špatně modlí a přece myslí, že bude vyslyšen, podobá se člověku,
který sype na mlýn špatné obilí a přece myslí, že bude míti krásnou mouku.
(Sv. Bern.) Než není potřeba, abychom při modlitbě pociťovali ob
zvláštní útěchu a neobyčejnou radost. Taková zbožnostjest mimořádnou
milostí, obyčejně odměna to boží a nedodává modlitbě větší ceny. Zrovna tak
jakási nechuť a suchopárnost, kterou někdy při modlitběcítíme, ne
činí modlitbu samu sebou špatnější. Ba taková modlitba může býti 1 zá
služnější, poněvadž člověk při tom trpí. (Sv. Terez.) Ona zbožnost jest Bohu
nejmilejí, k níž se musí člověk nutiti. (bl. Aug. Fol.) Proto nemáme pře
stati modliti se, cítíme-li nechuť k modlitbě a prázdnotu duševní. Zlý duch
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nás chce jen odvrátiti tímto způsobem od modlitby, a Bůh to dopouští,
bychom svóu slabost poznali a stali se pokornějšími. „Kdybychom při
modlitbě nečinili nic více, nežli zapuzovali roztržitost a pokušení, přece jsme
modlitbu dobřevykonali; neboťPán má zalíbenína naší dobré vůli. (Sv. Fr.S.)

Abychom se modlili pobožně, máme se k modlitbě při
praviti, za modlitbysvé smysly ostříhati a dle těla
uctivě se chovati.

„Před modlitbou příprav duši svou a nebuď jako člověk, který po
kouší Boha.“ (Sir. 18. 23.) I kdo hrá na citeru napřed ladí svůj nástroj,
aby nehrál falešně. Kterak se člověkchystá, má-li jíti k audienci k pozem
skému králi! Mámese tedy před modlitbou vmysliti v přítomnost
boží, t. j. živě sobě představiti, že stojíme před obličejem božím. (Beda.)
Proto děláváme před modlitboukříž. Máme také zapomenouti na
všecky pozemské starosti a myšlenky. „Musíme napodobovati
patriarchu Abrahama. Když chtěl obětovati syna svého na hořeMoria,
nechal svého osla, služebníky a všecko, čeho nebylo k oběti potřeba, dole
pod horou a pravil: „Až se pokloníme, navrátíme se k vám.“ (Sv. Luit
gardis.) Jako Kristus vyhnal ze chrámu kupce a prodavače, tak musíme
my před modlitbou ze srdce odstraniti všecky starosti Ponech nebeskému olci
na čtvrt hodinky své starosti, snad je s tebe úplně sejme, nebo ti je vrátí
lehčímizpět! Než roztržitost, která nám napadá proti naší vůli,
není hříšnou; jen musíme ji zapuzovati a brániti se jí. — Při modlitbě
máme dvéře zavříti, t. j„ oči ostříhati a uchýliti se do komůrky svého
srdce. (Mat. 6. 6.) Použití modlicích knížek zabraňuje ohlížení se. Rovněž
modlitba před sv. obrazem nebo na posvátném místě, kde vše více
připomíná Bohá, koná se obyčejně s větší pobožností. — Při modlitbě máme tělo
držeti slušně, tedy nemáme ležeti nebo seděti, není-ti toho třeba. Nemocný
člověk, nebo kdo je velmi unaven, mohl by se ovšem modliti také leže nebo
kleče. Také lépe by bylo modliti se chodě nábožně, nežli kleče a při tom
usnouli. Držení těla má právě pobožnosti napomáhati a ne ji Činiti nemožnou.

3. Vytrvale, t. j. nesmíme přestat se
modliti, byť bychom nebyli hned vyslyšenl.

Máme.činiti jako děti, které nepřestanou dříve křičeti,
dokud nedostanou, co chtějí. (Sv. Cyril.) Lidé se horší, obtěžuje-li je někdo
stále prosbami, ale Bůh nikoliv; jemu je tato dotěrnost zrovna pří
jemnou (Sv. Jeron.) Vzpomeň na podobenství o neodbytném příteli, který
neustával klepati.“ (Luk. 11. 5.) Bůh mnohdy zrovna těžce zkouší vy
trvalost toho, jenž se modlí. Vzpomeň na ženu kananejskou. (Mat. 15.)
Kristus se k ní ukázal zprvu tvrdým, než to jí nezmátlo a dosáhla vysly
šení. Něco podobnéhose stalo se slepým od narození u Jericha;
lidé ho okřikovali, aby mlčel, ale on volal tím více a byl uzdraven odKrista.
(Luk. 18. 35.) Židé v Bethulii utekli se k modlitbě, když se blížil Holo
fernes k jejich městu; čím vice se modlili, tím zoufalejší bylo jejich posta
vení. Než oni vytrvali, a Bůh je zachránil pomocí Judithy. (Jud. 6.—7.)
Podobně bylo r. 1683, když Turci obléhali Vídeň; teprve v nejvyšší
nouzi přišla pomoc, ale zázračná. (Spirago, Příkl. str. 49.) Sv. Monika
modlila se 18 let se slzami za obrácení svého syna Augustina: jak velice
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bylaodměněnajejívytrvalámodlitba!© Bůhpomáháváažtehdy,kdyžjest
nouze největší. — Mnozí však, nejsou-li hned vyslyšení, klesají na
mysli a přestávají se modliti. Máme se radějí tím horlivéji modliti, čím
déle Bůh odkládá s vyslyšením; neboť čím déle nás nechává čekati, tím
vznešenější pak bývá jeho pomoc; pak dává nad míru více, než-li jsme žá
dali a očekávali. (Efes. 3. 20.) Rok musíme čekati, než-li símě do země vlo
žené přináší úrodu, a ovoce modlitby chtěli bychom ihned požívati? (Sv. Fr. S.)

4. S čistým srdcem, t. j. při modlitbě musíme býti
prosti hříchů smrtelných nebo aspoň míti ducha kajícího.

Proto u dveříkostelních jest svěcená voda, aby nám připomněla, že
se máme před modlitbou v kostele očistiti litostí ode hříchů. U Mohamedánů
jest obyčej, že vcházejíce do kostela, zouvají zaprášenou obuv a nohy si
umývají.Kdo má nečisté srdce, nemá dosti síly, by pozvedlducha
svého k Bohu; neboť jakmile se začne modliti, vstoupí mu na mysl hříšné
obrazy a zadržují na zemi znečistěnou jeho mysl. (Sv. Řeh. Vel.) Kdo se
modlí k Bohu se srdcem hříšným, podobá se muži, jenž ve špinavých
šatech předstupuje před krále, by si vyprosilnějakou milost. Po
dobá se člověku, jenž chce někomu darovati květinový věnec a volí
sice na věnec čisté květiny (svatá slova), ale plete jej rukama zamazanýma.
(Sv. Chrys.) Bůh nevyslyší hříšníka. (Jan 9. 31.) Jest spravedlivo, by z do
brodiní božích byl vyloučen ten, jenž se nechce podrobiti rozkazům božím.
(Sv. Vavř. J.) Poslouchej Boha v jeho přikázáních, aby i on tě vyslyšel ve
tvých prosbách. (Sv. Chrys.) Jakmile však hříšník svých hříchů upřímně
lituje, smí již doufati, že bude vyslyšen. „Bůh jej přijímá tak, jako by
nebyl nikdy zhřešil.“ (Sv. Alf.) Bůh nečiní jako lidé, kteří prosícímu
ihned vyčítají urážku, které se proti nim dopustil. „Bůh nehledí na to,
co člověk učinil, nýbrž na to, co činiti chce.“ (Sv. Bern.) Vzpomeň
na modlitbu kajicího celníka ve chrámě. (Luk. 18. 13.)

5. S odevzdaností do vůle boží, t. j. musíme zcela
ponechati vůli boží, kdy a jak nás vyslyší.

Tak se modlil Kristus na hoře Olivetské: „Ne má, ale Tvá vůle se
staň.“ (Luk. 22. 43.) Bůh totiž ví nejlépe, co nám prospívá; nesmíme tedy
Bohu předpisovati, jako nemocný nesmí lékaři poroučeti, který lék mu má
předepsati (Sv. Fr. S.) Jistá matka se kdysi násilně modlila, aby jí Bůh
uzdravil dítě. Farář jí radil, aby se raději modlila, aby se stala vůle
boží. "Tu zvolala ona matka rozhořčeně: „Ne, to se nesmí státi; má vůle
se musí státi,“ a modlila se dále. Dítě skutečně okřálo, vedlo později
velmi špatný život a skonalo jako zločinec na šibenici. Jaké štěstí by
bylo bývalo pro onoho člověka, kdyby byl ve své mladosti zemřel. Hle,
jak dobře tedy jest, ponechati zcela Bohu, chce-li nás vyslyšeti; neboť
Bůh vidí do budoucna. (Špirago, Příkl. str. 203.)

6. Pokorně, t. j. vědomi sobě jsouce své slabostia nehodnosti.
Nesmíme snad mysliti, že svou modlitbou prokazujeme Bohu velikou

nějakou službu. Modlitba celníka ve chrámě a modlitba pohanského setníka
byla pokornou. Pokorně se modlil Daniel: „Ne pro spravedlnosti naše pro
stíráme prosby své před tváří tvou, ale pro milosrdenství tvá mnohá.“
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(Dan. 9. 18.) Modlitba pokorného proniká oblaka. (Sir. 35. 21.) Jak pokorně
se již klaníme, přednášíme-li svou prosbu mocným tohoto světa! Modlitba.již
sama sebou jest úkonem pokory, neboťjí osvědčujemesvou závislost
na Pánu nebe a země. Když se modlíme, jsme jako žebráci, kteří stojí přede
dveřmi mocného hospodáře. (Sv. Aug.) A přece jsou lidé, kteří se při mod
litbě tváří tak, jako by tím Bohu prokazovali velikou službu. Jaký to nerozum!

7. Důvěrně, t. j. s pevným přesvědčením, že nás Bůh
ve své nekonečné dobrotě jistě vyslyší, jestliže to, zač
prosíme, slouží k jeho cti a k našemu spasení.

Modlitba Eliášova při obětování na hoře Karmel jest vzorem důvěrné
modlitby. (3. Král. 18.) Kristus slibuje: „Všecko, začkoli byste prosili na
modtitbě, věříce, vezmete.“ (Mat. 21. 22.) Důvěra bývá velice odměněna.
(Žid. 10. 35.) Kdo však pochybuje, neobdržuje ničeho. (Jak. 1. 6.)

Dobře modliti se naučíme cvikem.
Modlením se učíme modliti. I zde platí přísloví: Úvičení dává umění.

Čím častěji se kdo modlí, tím milejší mu bude modlitba; čím řídčeji se
kdo modlí, tím odpornější a pošetilejší se mu zdá býti modlitba. (Sv. Bonav.)

4, Kdy máme se modliti?

1. Modliti se máme vlastně bez ustání,
neboť Kristus žádá, bychom „se vždycky modlili a ne
ustávali.“ (Luk. 18. 1.)

Naše srdce má se podobati věčnému světlu v kostele. Jako usta
vičně dýcháme, tak také máme míti mysl stále obrácenou k Bohu; proto
napomíná apoštol: „Modlete se bez ustání.“ (1. Sol. 5.17.) S Bohem můžeme
mluviti každou chvíli. U bran nebeských nestojí žádný voják, který by
nám bránil vstoupiti. Jen třeba jest zavolati „Otče“, a již se otvírají brány
jeho paláce. (Sv. Chrys.) Kdo Boha hledá, nalezne jej všude a vždy. (Sv. Alf.)
Máme si počínati jako mladé vlaštovky, které neustálým křikem po
žadují potravy od starých. (Sv. Alf) Ustavičnámodlitba nás připodobňuje
andělům, kteří neustále patří na tvář boží. (Sv. Fr. 8.) Kdo se neustále
modlí, může od Boha snadno dosáhnouti všeho, jako ten, kdo je
neustále ve společnosti krále, snadno od něho všeho dosáhne. (Sv. Úhrys.)
Ustavičnou modlitbou odvracíme od sebe mnoho pokušení. Proto
pravil Kristus na hoře Olivetské: „Bděte a modlete se, abyste nevešli v po
kušení.“ (Mat. 26.41.) Ustavičnámodlitba nás chrání jako pevná hradba
proti nepříteli zlému; jest silným štítem proti šípům našich nepřátel (Tom.
Kemp.), bezpečným přístavem, kde vlny mořské nemohou škoditi. (Sv. Chrys.)
Ďábel nás může napadnouti každý okamžik. Proto máme míti modlitbu vždy
pohotově, jako lidé, jejichž dům se nachází ve stálém nebezpečí ohně, stále
mají vodu po ruce připravenu. (Sv. Chrys.) Jako voják nikdy nejde do války
beze zbraně,tak také křesťan nikam se nesmí odebrati bez modlitby. (Sv. Eligius.) —
Modlíme-li se ustavičně, setrváme nejjistěji až do smrti v milosti boží.
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(Sv. Tom. Ag.) Kdo se stále přidržuje modlitby, podobá se železničnímu vlaku,
jenž neustále jede v kolejích a takto jistě a rychle dospívá ke svému cíli.

Než nikterak se nevyžaduje a ani není možno, bychom
neustále jen klečeli; toliko se vyžaduje,spojovati prácis modlitbou.

Zásadou naší budiž: „Ruku při práci a srdce u Boha.“ Život Marty
(práce ke službě blížního) má býti spojen s životem Marie (rozjímání
a modlitba). (Luk. 18. 40.) Život Marty byl dobrý, život Marie byl lepší,
život obou spojen v jedno jest nejlepším. (Sv. Bern.) I Kristus, jenž
jest nám všem vzorem, spojoval modlitbu s prací. (Sv. Řeh. Vel.) Na
tomto světě máme se modliti skutky a úkony (Sv. Fr. S.); teprve smrtí
přestává naše konání a rozjímání o božské velebnosti bude jediným naším
zaměstnáním. (Sv. Řeh. Vel.) Kdo by z lásky k modlitbě nechtěl pracovati,
ten dle výroku sv. Pavla (2. Sol. 3. 19.) nemá ani jísti.

Máme tedy při svém zaměstnání konati modlitby střelné
a každou práci začínati s dobrým úmyslem, bychomjí Bohactili.

Bychom častěji za den zrak svůj k Bohu obraceli, jsou postaveny
u cest a silnic kříže a sochy; mají připomínati Boha tomu, kdo tudy
kráčí. Všichni světcové konávali modlitby střelné. Sv. Teresie měla ve
svém obydlí obraz, který představoval Ježíše u studnice Jakobovy ; občas vždy
pohlížela na tento obraz a říkávala: „Pane, dej mi vody živé.“ — Střelná
modlitba sv. Ignáce z L. byla: „Všecko ku větší cti boží.“ Bez modliteb
střelných jest náš odpočinek zahálkou a naše konání není jiným než roz
tržitostí a zmatkem. (Sv. Fr. S.) Kdo však naproti tomu modlitbami střel
nými občas k Bohu mysl obrací, s pamatuje se ihned v každém zmatku
životním, jako lodník, který neustále hledí na magnetickou střelku. Modlitby
střelnémají velikou moc; chrání nás od roztržitosti, takže je také
konáme s větší pobožnosti. „Střelná modlitbička, kterou stokrát vroucně
opakujeme, má mnohdy větší cenu, nežli sto rozličných modliteb, které jen
jednou konáme.“ (Sv. Fr. S.) I Kristus na hoře Olivetské opakoval táž slova
několikráte. Podobně činil sv. František z Ass., jenž mnohou noc neustále
volal: „Ó Bože a mé všecko.“ — Sv. Pavel nám přikazuje: „Buďto že
jíte, nebo píjete, nebo cožkoli jiného činíte, všecko k slávě boží čiňte.
(1. Kor. 10. 31.) Velmi se doporučuje, hned ráno vzbuditi dobrý úmysl
a obnovovati jej před každou důležitou prací.

Ještě lépe jest, jestliže každé volné chvíle použí
váme k modlitbě.

Bl. Klement Hofbauer trefně odpověděl jistému muži, který si mu
stěžoval, že neví, co má dlouhou chvílí činiti: „Tak se tedy přece
modlete.“ Světcové se modlili, kdy jen mohli. Sv. Jakub apoštol, biskup
jerusalémský, modlíval se tak často, že měl na kolenou kůži tvrdou jako
velbloud. (Jos. Hav.) Opravdový křesťan se modlí stále a to ne tak, aby to
každý věděl; modlí se totiž v srdci a to i při obcování s jinými lidmi, na
svých procházkách, při práci a odpočinku. (Sv.Klem.Alex.)Světcové
po příkladu Kristově (Luk. 6. 12.) trávívali část noci na modlitbách.

Rovněž se velice doporučuje, bychom, pozorujíce věci
viditelné, ducha svéhopovznášelik věcemneviditelným.
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Jest to velmi snadno, jelikož viditelné tvorstvo a naše náboženství jakožto
díla téhož Tvůrce jsou si ve mnohem podobna. Sv. Řehoř Naz. pozoroval
na břehu mořském vyplavené vlnami mořským: mušle a naproti tomu
nezdolné skalní stěny; i přirovnával k prvním člověka, jenž se nedovede
opanovati, a ke druhým člověka, jenž se nenechá svésti žádným pokušením.
Na to prosil Boha o sílu. Sv. Fulgenc pozorovalv Římě vítězný průvod
krále Theodoricha; z toho poznal, jak krásným teprve bude vchod vítězné
duše do nebe. — Sv. Františku z Ass. při pohledu na ovci připadla na
mysl mírnost Kristova; sv. Basilovi při pohledu na růži připadly na mysl
hořkosti, které jsou přimíseny každé radosti pozemské. Sv. František Sal. připohledunakostelpravilsámksobě:„Imyjsmechrámembožím“; při
pohledu na pole: „I my jsme rolí, kterou vzdělává Bůh a napájí Kristus
krví svou“ ; při pohledu na krásný obraz: „Na obrazech božích, andělech
a lidech, září velebnost božská.“ Krásně pravil kdosi, jenž s Kristem byl u stolu,
při pohledu na chléb: „Blahoslavený, kdojísti bude chléb v království nebeském.“
(Luk. 14. 15.) Takto lze snadno rozvažovati, jelikož všecko viditelné připomíná
nám všemohoucnost a dobrotu boží a vybízí nás zrovna, bychom se Bohu klaněli.
„Celý náš život má býti nepřetržitou modlitbou.“ (Sv.Hilar.)Mámet
ducha sv. od věcí pozemských odtrhovati a již nyní jakoby vnebižíti. (Filip. 3.20.)

2. Zvláště se máme modliti: ráno a večer,
před jídlem a po jídle a když nás hlas
zvonu kostelního k modlitbě pobízí.

1. Ráno máme Bohu děkovati, že nás v noci chránil,
a mámejej prositi, bynás i po celý den ochraňoval odneštěstí
a hříchu a dával nám všeho, čeho jest nám k živobytí potřeba.

Ranní modlitbu máme konati pokud lze kleče; také nemáme dříve
snídati, pokud jsme se nepomodlili. (Sv. Jeron.) Kdo se ráno nemodlí, podobá
se nerozumným zvířatům. Ba 1 ptáčci oslavují svým sladkým zpěvem počátek
dne. (Sv. Ambr.) Skřivan,jakmile procitne, povznáší se k oblakům a plesá v ranní
písní; potom teprve si hledá pokrmu na zemi. Na modlitbě ranní spo
čívá zvláštní požehnání. (Sir. 32. 18.) Přísloví: „Ranní ptáče dál do
skáče“ lze plným právem říci i o modlitbě. Jako Israelští mohli nasbírati
many pouze před východem slunce, tak i my můžeme požehání božího dojíti
jen tím, když se na počátku dne Bohu klaníme. (Moudr. 16. 238.) Prožije-li
někdo dobře své mládí, máto rozhodný vliv na celý jeho pozdější život.
Co platí o mládí, platí o ránu každého dne. (Oberberg.) A zdaž nebývají
první dojmy, které na nás některý člověk učiní, rozhodujícími pro naše
chování se k němu? I Bůh si všímá našeho počínání z rána. Ráno lze Boha
nejlépe nalézti. (Přísl. 8. 17.) Proto první křesťanése scházívali k modlitbě
časně z rána. Dnes jest pouze ještě obyčejem, že se křesťané hlasem zvonu
před východem slunce upozorňují, by se modlili. — Kdo se ráno nemodlí
a hned se dává do světského zaměstnání, podobá se člověku, který vstoupil
do nepravého vlaku železničního a jede potomdocelajinýmsměrem.
Jest-liže někdo při účtování chybí hned v prvních číslicích, jest pak 1 další
práce marnou. Jest-liže některý studující hned první rok špatně se učí, chybí
mu základ, a dále toho nepřivede. Zcela tak se má s těmi, kdož se ráno nemodlí;
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na jejich denní práci není požehnání. Nejsou-li základy domu pevnými, sboří
se dům. A denní práce nestojí za nic, jest-liže se člověk ráno nepomodlil.

2. Večer máme Bohu děkovati za dobrodiní po
celý den obdržená a prositi jej, by nám odpustil hříchy
za onen den spáchané a ochraňoval nás v noci.

Dáš žebrákovi kousek chleba, a on neodchází od tvých dveří, aby ti
nevyslovil tisícerého díku. A Bůh tě po celý den živil, a ty bys chtěl uleh
nouti bez poděkování? (Sv. Bern.) Pomni, že Vykupitel mnohdy večerní
modlitbu konával po celou noc. — Jelikož většinu lidí právě za noci volá
smrt před soudnou stolici boží, proto máme při večerní modlitbě také svě
domí zpytovati a dokonalou lítost vzbuditi. Každý hráč nebo obchodník
počítá večer svůj zisk nebo ztrátu, ačkoliv se tu jedná jen o časný prospěch ;
tak tedy má 1 člověk večer zpytovati, kterak vykonal to, co se týká jeho
duše. (Sv. Efr.) S Bohem počni každé dílo, podaří se ti až milo!

3. Před jídlem a po jidle máme Bohu za pokrm
děkovatia jeho prositu by nás chrániloněchhříchů,
jichž se obyčejně dopouštíme před jídlem nebo po jídle.

Kristus vždycky před jídlem díky činíval svému nebeskému Otci.
(Mar. 8. 6.); obyčejně pohlédl k nebi a sklonil svou hlavu, jako na př. při
poslední večeři; tím chtěl říci: „Otče, děkuji Tobě.“ „Když bys jedl a na
sytil bys se, varuj se pilně, abys nezapomněl na Hospodina.“ (5. Mojž. 6.
12.) Daniel v jámě lvové ihned děkoval za oběd, který mu poslal Bůh.
(Dan. 14. 37.) Kdo se nemodlí před jídlem a po jídle, podobá se zvířeti.
Král Alfons aragonský poučil jednou své dvořany, kteří se ani před jídlem
ani po jídle nemodlili, o potřebě modlitby. Pozval na dvorní hostinu žebráka
a co nejpřísněji mu zakázal, aby při vstoupení do jídelny pozdravil a po
hostině poděkoval. Žebrák učinil zcela, jak mu bylo poručeno. Nad jeho
počínáním byli dvořané nad míru rozhořčení. Tu však řekl král: „Nuže, ani
vy se nechováte lépe ke svému nebeskému králi. Nezdravíte ho a neděkujete
jemu. A myslíte, že On se na vás horší méně, než-li vy na tohoto žebráka?“
Dvořané se zastyděli a od té doby neopomenuli u stolu se pomodliti. (Spirago,
Příkl. str. 204.) Když kdysi hrozné krupobití zničilo veškerou úrodu, právilo
jisté dítě svému otci zcela otevřeně: „Tento trest nepřišel na nás pro žádnou
jinou příčinu, než-li proto, že jsme k Bohu nevděčnými a u stolu se nemo
dlíme.“ (Spirago, Příkl. str. 205.) — Při jídle bývají páchány obyčejně tyto
hříchy: nestřídmost, hněv (že není jídlo dobré), pomluva. Je-li tělo nasyceno,
snadno přichází pokušení, zvláště k lenosti, hněvu, nemravnosti. David a mnozí
jiní v tomto pokušení klesli. Při jídle a pití nezapomínejme na Boha.

4. K modlitbě se zvoní: třikrát denně, ráno, v poledne
a večer k modlitbě „An děl Páně“; ve čtvrtek večer ke
„smrtelné úzkosti Kristově“; v páteko 3 hodi
nách ke „skonání Kristovu“; konečněkdyž někdo
umřel a připohř bu.

Na mnohých místech posud se zvoní k modlitbě, když je v kostele
pozdvihování a kdyžse dává požehnání velebnousvátostí.Neopomeňme
pomodliti se, když církev volá k modlitbě. Zde platí slova sv. Augustina:
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„Kdo se modlí s církví, modlí se nejlépe.“ —-Zvon kostelní však napo
míná netoliko k modlitbě, nýbrž volá nás 1 na služby boží; také nám při
pomíná cír ní slavnosti (kdežto při smutných událostech, jako na př. na
Velký pátek, umlká) ; výjimečně upozorňuje nás také na nastávající nebezpečí,
na př. na požár, povodeň, válku, bouřku. V tomto případě napomíná nás
k modlitbě. (Zvonění při bouři většinou bylo odstraněno, jelikož právě při
tomto zvonění uhodilo často do kostelní věže.) Zvon má tedy účast na radosti
a žalosti lidské a jest tedy jakoby průvodcem člověka celým jeho životem.
Poněvadž tedy zvony, tito svolavatelé k modlitbě a službám božím, konají
služby jako člověk, proto dostávajípři svém svěceníkřestní jméno.
A poněvadž zvon koná svatou službu, proto dříve měli právo zvoniti
pouze mužové, kteří měli k tomu náležité svěcení. — Původně nebylo zvonů.
U Židů svolávali kněží lid zvukem trub. Po pronásledování křesťanů bývali
křesťanésvolávánína službyboží hlasem rohu nebo dřevěných klapaček.
Teprve ve středověku začalo se svolávati na služby boží tlučením kladivy
na kov a později hlasem zvonů. — Největší zvon jest na chrámě
Kolínském na Rýně; váží 27.000 kg. (Skoro zrovna tak veliký jest zvon na
kostele Sacré Coeur v Paříži). Zvon na chrámě sv. Štěpána ve Vídni váží
asi 18.000 kg. (Skoro zrovna tak veliký zvon jest na chrámě v Erfurtě.) Zvon
v Moskvě váží 50.090 kg., jest vysoký 7 m. a v průměru má 6 m.

o. Máme se ještě modliti. V nouzi, V po
kušení, před důležitou prací a kdykoliv jsme
dojati a k modlitbě pohnutými se cítíme.

Přísloví praví: „Nouze učí člověka modlitbě.“ Jiné: „V nouzi leze
člověk ke kříži.“ Máme se v tísni a potřebách modliti, poněvadž Bůh
toho žádá. Bůh praví: „Vzývej mne v den soužení, a já vytrhnu tebe, a
ty mne budeš oslavovati.“ (Ž. 49. 15.) Octneme-li se v hloubi soužení,
máme si počínati jako plavec; máme ruce sepjati a všecko pozemské od sebe
nohama odstrčiti; takto nezahyneme. (Wen.) Co činili apoštolové na lodičce?
Křesťané, když byl Petr v žaláři? Lidé však v nouzi hledávají pomoci pouze
u lidí — I v pokušení máme se utíkati k modlitbě. Kristus praví: „Bděte
a modlete se, abyste nevešli v pokušení.“ (Mat. 26. 41.) V pokušení si
musíme počínati jako malé děti; vidí-li přicházeti dravce, utíkají ihned ku své
matce nebo otci. (Sv. Fr. Sal.) Co měla Eva učiniti v pokušení? Aby lidé,
kteří jsou blízcí zoufalství, nalezli někde útočiště, nechávají mnozí du
chovní správcové lidem kostel otevřený po celý den. Tím se zabraňuje
mnohým sebevraždám. Proč? — Rovněž i před důležitou prací máme se
modliti. Tobiáš napomíná: „Pros Boha, aby spravoval kroky tvé“. (Tob. 4.
20.) I Kristus se modlil, dříve než vyvolil apoštoly (Luk. 6. 12.); nežli
vzkřísil Lazara (Jan 11. 41.) a na Zelený čtvrtek, než-li začal trpěti. (Luk.
22. 41.) Apoštolové se modlili před volbou apoštola Matěje (Sk. 1. 23.) Petr,
nežli vzkřísil Tabithu. (Sk. 9. 36.) Sv. Jeroným docela žádal: „Vychá
zíme-li, máme se ozbrojiti modlitbou, a když se vrátíme, máme dříve
nežli se posadíme, pomodliti se.“ ——Rovněž máme použiti k modlitbě oněch
okamžiků, v nichž jsme zvláště dojati a k modlitbě náchylní. Máme činiti
jako plavci. Pozorují-li, že jest příznivý vítr, rychle pokračují v jízdě. Také
my, cítíme-li, že Duch sv. na nás působí, máme ihned následovati jeho po
pudu. (Ludv. Gr.) Zdaž nevyužitkujeme příznivého počasí, konáme-li nějakou
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cestu? Bohužel mnozí lidé právě ve vážných okamžicíchživota rozptylují
se světskými zábavami. Pitky po přijetí mnohých svátostí, po důležitých
církevních slavnostech, po pohřbech, vyhledávání hospod v těchto případech
jest toho důkazem. Ó jaká to bude jednou zodpovědnost? Ve vážných okamžicích
modlíváme se s větší pobožností. Modlitba vychází z hloubi srdce a
nemůže býti ničím porušena; podobá se stromu pevně zakořeněnému, jenž
vzdoruje nejsilnějším bouřím. (Sv. Chrys.)

4. I při skonávání máme se modlili.
Proto církev nařizuje, bychom v těžké nemoci přijali svátostí umí

rajících; rovněž si přeje, bychom nejméně aspoň vzývalijméno Ježíš.
Kdo se při skonávání modlí, počíná si jako skřivan, Vypravuje se totiž
o skřivanu, že i tehdy, je-li poraněn střelou, ještě dále zpívá, až konečně
mrtev prudce k zemi padne. Kdo se při skonání modlí, počíná si jako slavík,
který začne zpívati, když má skonati.

5. Kde máme modliti se?

1. Můžeme a máme modliti se na ka
ždém místě, poněvadž Bůh jest všudy
přítomen.

Kristus sám modlil se nejen ve chrámě jerusalémském a v synagogách,
nýbrž 1 na poušti, na horách, ve večeřadle, v zahradě, na kříži. Jakob
se modlil v šírém poli, Jonáš (v břiše ryby, Job na hnoji, Daniel v jámě
lvové, tři mládenci v ohnivé peci, Manasses ve vězení. Pavel se modlil v žaláři,
v železných poutech, a přece pohnul základy vězení. (Sv. Chrys.) Mluviti
s Bohem můžeme jen tam, kde Bůh jest; Bůh však jest všudy přítomen. (Sk. 17.
2+.) Vzpomeňme na slova Kristova k Samaritánce (Jan 4. 23.) Můžeme choditipohříšti,sedětivsoudnísíni,pracovativdílněapřecesemodliti.| Bůh
něopovrhuje žádným místem, jedině vyžaduje nábožného srdce. (Sv. Chrys.)

, ld . . O2. Vlastním místem modlitby jest dům
boží.

Dům boží jest domem modlitby. (Mat. 21. 13.) Mnozí říkají, že není
třeba choditi do kostela, poněvadž celý svět je chrámem božím. Není to
správné mínění; neboť Bůh žádá od nás jmenem církve, bychom chodili do
kostela v neděli a ve svátek a v jiné doby. Kristus nám také dal příklad,
neboť sám chodil často do chrámu jerusalémského ; první křesťané spěchávali
do katakomb s nebezpečím života. Modlitba v kostele má větší cenu, poně
vadž se tu modlíme na místě posvěceném. V kostele se můžeme modliti
nábožněji, poněvadž nás tu všecko k pobožnosti pobádá a poněvadž jsme
tam volnějšími od starostí denních. V kostele bývají naše prosby spíše
vyslyšeny, neboť jest tu přítomen Kristus pod způsobou chleba. Kristus
také přispívá modlícím se, neboť slíbil: „Kde jsou dva nebo tři shromážděni
ve jménu mém, tamť jsem já uprostřed nich.“ (Mat. 18. 20.) Kdo se nechce
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modliti v kostele, jen ať se modlí hodně mimo kostel; pak zajisté
přijde brzy i do kostela.

o. Příhodným místem k modlitbě jest
1 samota.

Kristus sám modlil se často na místě osamělém; na poušti (Luk. 5.
16.), na horách, zvlášt na hoře Olivetské. (Luk. 22. 39.) Kristus doporučuje,
bychom se modlili osamotě a abychom zavřeli dvéře. (Mat. 6. 6.) Osamotě
není člověk snadno roztržitým a modlí se mnohem nábožněji. Chce-li ryba
ujíti nástrahám rybářů, musí se uchýliti do nejzazších koutků mořských;
zrovna tak člověk, chce-li ujíti pokušením ďábelským, musí se uchýlit: do
samoty. (Sv. Efr.)

6. Za co se máme modliti?

Boha máme prositi za hodně mnoho a
hodně veliké; tedy ne tak za pomíjejícístatky, jako
Spíše za věčné.

Za jak veliké věci bys prosil, kdyby některý král ti řekl: „Pros, za
co chceš“ ; nuže, Bůh ti tak praví. (Sv. Aug.) Máme prositi za hodně veliké
věci, neboť prosíme Pána, jenž jest nekonečně mocný a bohatý.
(Sv. Aug.) Nikdy nebuď spokojen s tím, co jsi obdržel, nýbrž pros vždy
znova. Bůh raději dává, než-li my přijímáme. Bůh nepozbývá
ničeho, dává-li nám. (Sv. Jeron.) — Nemáme prositi tolik o pomíjející,
jako o věčné statky. (Sv. Ambr.) Nikdo zajisté neodvážíse prositi císaře
o roztrhané šaty nebo o několik haléřů; zrovna tak ani my se nemáme
opovážiti Pána nebe a země prositi o věci pomíjející. (Sv. Chrys.) Pros za
slávu nebeskou a za to, co k ní dopomáhá. Kdo žádá něčeho jiného,
nežádá vlastně ničeho. (Sv. Aug.)

a. Zvláště máme Boha prositi za věci,
které slouží k jeho cti a k našemu spasení.

Těm, kdož se modlí, platí slova Kristova: „Hledejte nejprve
království božího a spravedlnostijeho, a všecko ostatní budeVám
přidáno.“ (Mat. 6. 33.) Kdo tedy prosí za statky věčné, dostává mimo ně
i statky pozemské. Šalomoun prosil za moudrost, by mohl dobře vládnouti
svému národu; Bůh mu dal moudrost a mimo ni i nadbytek statků pozem
ských. (3. Král. 3.) — Nikdy nesmíme Boha prositi za věci, které slouží
pouze k ukojení našich pozemských žádostí, neboť takových proseb Bůh
nevyslyší. (Jak. 4. 3.) Mnozí prosí Boha za bohatství (výhru v lotterii), čest
a p. „Nehledají slávy boží, nýbrž své pozemské radosti; snižují. Boha na
služebníka, na služebníka své žádostivosti, své pýchy, své lakoty a svého
rozmařilého života. Kterak tu má Bůh je vyslyšei?“ (Sv. Aug.) Králi Je
roboamovi uschla ruka, poněvadž se jí provinil přoti proroku. I modlil se,
by ruka jeho opět obživla, ale ne aby mu byl hřích onen odpuštěn. (3. Král.
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13. 6.) Tak si počínají mnozí lidé; při modlitbě myslí pouze na potřeby
tělesné, nikoliv na duševní. „Nikdy nemáme Boha prositi za to, co my
chceme, nýbrž za to, co chce Bůh.“ (Sv. Nilus.) Jinými slovy: Nikdy
nemáme prositi, by se vyplnilo to, po čem touží naše tělo, nýbrž to, co
vychází od Ducha sv. (Sv. Lev Vel.)

ď. O rozjímání.

1. Rozjímání (= modlitba rozjímavá) záleží v tom,
že o pravdách náboženských přemýšlíme, bychom vzbudili
v sobě dobrá předsevzetí.

Drahocenné koření ukazuje svou vůni obyčejně až tehdy, až jest
v moždíři roztlučeno; zrovna tak náboženské pravdy působí nejvíce teprve
tehdy, až o nich duch náš uvažuje. (Ludv. Gran.) Kdo rozjímá o pravdách
náboženských, podobá se Mojžíši, jenž tak dlouho holí na skálu bil, až
z ní voda vytekla. Podobá se člověku, jenž ocelí tluče na kámen, až
z něho jiskra vyletí; neboť tím, že rozumem uvažuje, buší zrovna na zkame
nělé srdce, až se vůle pohne k dobrým předsevzetím. (Sv. Cyr. Alex.) Při
rozjímání namáháme se jen potud, dokud na nás nepůsobí Duch sv.
Kdo rozjímá, podobá se lodi opatřené veslem a plachtou. Je-li bezvětrno,
užívá se vesla; přišel-li příznivý vítr, odkládá se veslo a napíná se plachta ;
pak to jde vesele a rychle ku předu. Zrovna tak jest při rozjímání: Člověk
přemýšlí a přemýšlí, až pocítí, že Duch sv. jej poutá a povznáší. Pak již si
nemusí lámati hlavy, nýbrž jen otevře srdce, aby do něho milost vnikla a je
zanítila. Kdybychom chtěli stále jen hromaditi krásné myšlénky a průpovědi a jen
rozum zaměstnávati, pak by to bylo studování a ne modlitba. (Sv. Vinc. P.) Když
jsme z ocele již ohně dobyli a chytil-li doutnák, zapalujeme ihned svíci; bylo
by pošetilým, kdybychom chtěli pořád ještě dále křesati. Zrovna tak jest zde.

2. Rozjímáníjest výbornou modlitbou, ale musí
se střídali s modlitbou ústní.

Rozjímajíce napodobujeme na zemi život andělů, kteří v nebi stále
na Boha patří nebo o něm rozjímají. Mnozí světci sepsali svá rozjímání, jako
na př. sv. Augustin, sv. Teresie, sv. Alfons, Tomáš Kemp. a j. — Pozorné
čtení těchto knih jest tedy modlitbou. — Ústní modlitba a rozjímání musíse zrovna
tak střídati, jako chůze a seděnív životě.Ústní modlitba a rozjimání jsou nohy,
jimiž kráčíme k nebi. (Sv. Bern.) Rozjímánítotiž jest nezbytnou přípravou
na modlitbu. Nepředchází-li rozjímání, není možno, aby modlitba byla dokonalou ;
koná se bez náležité zbožnosti, nebo se vůbec ani nekoná. (Sv. Bonav.)

3. Rozjímánímdocházímemilosti pomáhající a do
spívámebrzy k dokonalosti.

Rozjímáním nabýváme milosti pomáhající. Přiblížíme-li se k ohni,
jsme ozáření a zahřáti. A zrovna tak při rozjímání pravd náboženských
se rozum osvěcuje (člověk lépe poznává marnost věcí pozemských, vůli boží,
cíl svého života, přísnost božího soudu atd.) a srdce se rozněcuje pro dobro.
„Rozjímání jest pecí, v níž se rozdělává oheň božské lásky.“ (Sv. Alf.) Roz
jímání jest branou, kterou vchází do člověka milost boží. (Sv. Teres.) Duše,
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která se cvičí v rozjímání, podobá se poli dobře obdělanému, které přináší
stonásobný užitek; nebo dobře zavlažené zahradě, v níž květiny krásně rostou.
(Sv. Alf.) Čím jest spánek pro tělo, tím jest rozjímání pro duši; jím na
bývá duše nových sil. — Kdo se však pravdami náboženskými neobírá, ne
pociťuje nikterak této síly, zůstává slepým a světsky smýšlejícím. Proto jest
na světě tak zle, poněvadž není nikoho, jenž by přemýšlel. (Jer. 12. 11.)
Nedostatek rozjímání jest příčinou, že se denně plní svět hříchy a peklo za
vrženci. (Sv. Alf.) — K rozjímání máme si voliti takovou látku, která se
nám více líbí a nás více povzbuzuje, a o té máme opět a opět roz
jímati. [ včely sedají jen na ony květiny, jež obsahují šťávy, kterých potřebují
na stavbu buněk. A my voníme často k takovým květinám, které libě voní. —
Rozjímáním dospívá člověk k dokonalosti. „Denní rozjímání zbavuje člověka
vlažnosti.“ (Sv. Ambr.) Rozjímání bylo příčinou obrácení sv. Ignáce z L.
a mnohých světců. „Modlitba vnitřní, t. j. rozjímání a hřích smrtelný nemohou
spolu obstáti.“ (Sv. Jeron.) S jinými pobožnostmi může hřích obstáti; ale rozjímání
a hřích jsou dvě věci, jež se vylučují. Člověk nezbytně musí zanechati buď hříchu
nebo rozjímání. (Sv. Alf.) Všichní svatí stali se svatými rozjimáním. (Sv. AW.)

Nejdůležitější modlitby.
»)tče náš.«

„Otčenáš“ se nazývá také „modlitbou Páně“ poněvadž
mu nás naučil Kristus Pán. (Luk. 11.)

Bůh jediný věděl, On jediný nás tedy mohl naučiti, jak chce, bychom
jej prosili. (Tert.) Otčenáš má také všecky známky, že jest od Boha složen.
„Není krásnější a světější modlitby, nežli Otčenáš. (Tom. Kmp.) Předně
žádný člověk, ať si jest jakéhokoliv náboženství, nemůže proti Otčenáši ničeho
namítati. Hodí se pro každého, ať pro žida, pohana nebo katolíka; ať
pro učence nebo nevzdělance. „Podobá se proudu, jímž může nejen beránek,
ale i slon přebřísti.“ (Sv. Řeh. Vel.) Mimo to má Otčenáš ranohé přednosti.

I. Otčenáš jest nejvýbornější ze všech
modliteb; neboť přede vším jiným se vyznačuje svou
silou, prostotou a bohatostí myšlének.

Otčenáš má ze všech modliteb největší sílu, poněvadž modlíce se
Otčenáš, modlíme se nejen ve jménu Ježíše, nýbrž zrovna vlastními
jeho slovy. (Sv. Cypr.) Této modlitby se tedy zvláště týkají slova Kristova:
„Začkoliv prositi budete Otce ve jménu mém, dá vám.“ (Jan 16. 23.) Bůh
rád slyší motlitbu „Otčenáš“, neboť jest to modlitba Páně.
Pro jeho sílu nazývajíjej sv. Otcové „mocným zvonem poplašným,
který svolává moci nebeské k ochraně proti našim nepřátelům“, a „klíčem
k bráně nebeské“. — Otčenáš jest nejprostší ze všech modliteb. Prostá
mluva jest právě mluva srdce; kdo úsilovné prosí, nedělá moc řečí. Vzpo
meňme na Krista na hoře Olivetské. „Otčenáš nemá sice mnoho slov, ale
bohatý obsah.“ (Tert.) Dítě se modlí těmito slovy s pobožností a mudřec
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se ponořuje v jejich hloubku a nevyzpytuje jich. (Stolberg.) V Otčenáši prosíme
za všecko, čeho potřebujeme pro duši i pro tělo, tedy o všecky po
zemské a nebeské statky. „Všecko, zač vůbec můžeme prositi, jest obsaženo
v Otčenáši.“ (Sv. Cypr.) Prozkoumáš-li nejvýtečnější modlitby, nenajdeš, aby
vše nebylo obsaženo v Otčenáši. (Sv. Aug.) — Otčenáš jest zrovna krátkým
výtahem sv. evangelia. (Tert.) Proto lze Otčenáš přirovnati ku
drahokamu, jenž jest sice maličkým, ale velmi cenným. — V Otčenáši
modlíme se netoliko za všecko, po čem se máme snažiti, nýbrž modlíme
se i V pravém pořádku. (Sv. Tom. Ag.)

II. Otčenášskládá se z oslovení, 7 proseb
a slova »Amen«.

Obnášení archy úmluvy "krát kolem Jericha a sřílění se zdí města
Jericha znázorňuje modlitbu Páně a její účinek.

1. Oslovení vzbuzuje v nás náležité roz
položení mysli k modlitbě; neboťpovznášínašeho
ducha k Bohu a probouzí v nás důvěru v Boha.

Slovo „Otče“ probouzí v nás důvěru v Boha; slova „jenž jsi na
nebesich“ -povznášejí naši mysl k nebi. Na počátku Otčenáše vzbuzujeme
zrovna víru, naději a lásku. (K. Hugo.) Kterak to?

Boha nazýváme „Oicem“, poněvadž nás stvořil,
(5. Mojž.32. 6.) poněvadž Syn boží svým vtělením Stal se
naším bratrem (Efes.1. 5.) a poněvadž při křtu sv. Duch
svatý v nás sestoupil a nás syny božími učinil. (Řím.8. 15.)

Býváme v rozpacích, jaké tituly bychom dali pozemským vladařům,
máme-li je osloviti; u Boha tomu není tak. Říkáme pouze „Otče“, a tento
„důvěrný“ název jest mu nejmilejším. Žádný smrtelnk by se neodvážil vše
mocného vladaře nazvati „otcem“, kdyby toho nedovolil jeho vlastní syn.
(Ludv. Gran.) Bůh se nedává nazývati „Tvůrcem“, „Pánem“, „Veli
čenstvem“, poněvadž v těchto názvech jest obsažena přísnost, takže
v nás vzbuzují jakousi hrůzu. (Sv. Fr. S.) Bůh nechce, bychom se ho
báli, nýbrž bychom jej milovali. Bůh se dává nazývati „Otcem“, poněvadž
jest to jméno plné láskya lásku budí. (Sv Aug.) Poněvadž láska jest
mnohem ušlechtilejší než bázeň, proto těší Boha mnohem více, nazýváme-li
jej Otcem a ne Pánem. (Sv. Ř. Vel.) — Jako dítě nazývá Otcem toho,
kdo mu dal život, tak také Bůh jakožto stvořitel nazývá se naším otcem.

Připojujeme slovo „náš“, poněvadž jakožto bratři a sestry
za sebe vespolek se modlíme.

V Otčenáši se modlí každý jednotlivec za všecky a všickní za každého
jednotlivce. (Sv. Ambr.) Proto také jest Otčenáš veřejnou a všeobecnou
modlitbou křesťanů. (Sv. Cypr.) — Za sebe se modliti nutí nás potřeba;
láska bratrská však nás pudí, bychom se modlili také za jiné. (Sv. Chrys.)
Kristus nám praví, že jsme všichni bratři vespolek (Mat. 23. 8.) a apoštoly
často nazývá svými bratry. (Mat. 28. 10.) Také sv. apoštolové nazývají kře
stany „bratry“. (Řím. 1. 13.; 12. 1.) Všeobecně se nazývají bratry ti, kdož
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mají společného otce v nebi. (Tert.) ——Jméno „Otec“ napomíná nás
k lásce k Bohu, slovo „náš“ k lásce k bližnímu.

Říkáme: „Jenž jsi na nebesích“, poněvadž Bůh, ač
koli jest všude přítomen, přece obzvláště na nebesích se zje
vuje a požívati dává.

Tato slova jsou připojena, by byl patrný rozdíl mezi pravým Bohem,
jenž obzvláště na nebesích bydlí, od bohů pohanských, kteří dle názoru
pohanů bydlí v obrazích a sochách.

2. V první prosbě Otčenáše prosíme,
by Bůh byl veleben.

První prosba má tento smysl: Ó Bože, dej, bychom
velebnost Tvou vždy lépe poznávali a ctili!

Oslava Boha jest cílem veškerého stvoření a tedy nejvyšším cílem
každého tvora. — První prosba může míti také smysl: „Pomoz, Bože,
k rozšíření pravé víry. Vzbuď muže dokonalé, kteří by napomáhali
k šíření sv. náboženství, tedy především dokonalé papeže, biskupy a kněze,
dokonalé missionáře a kazatele, pak 1 dokonalé spisovatele a redaktory, konečně
dokonalé vladaře a zástupce lidu (poslance). Podporůj je také svou milostí a pomocí.

3. V dalších třech prosbách prosíme za
táto dobra: za věčnou blaženost, za milost
boží k plnění božské vůle a za to, čeho je
třeba k zachování našeho života.

Druhá prosba má tento smysl: „Popřej nám po smrii
blaženosti věčné.“

Druhá prosba soůvisí s první prosbou. Mezi obě lze totiž vložiti tutomyšlenku:© „NejdokonalejipoznatiactítiTebelzevnebi“.Ztohopak
plyne prosba: „Popřej nám tedy nebeské blaženosti. — Slova „krá.
lovství tvé“ mofňou však mimo království boží nad námí (nebe, bla
ženost) znamenati také: království boží kolem nás (katolická církev)
a království boží v nás (milost posvěcující). Jest tedy smysl druhé prosby:
„Rozšiř církev katolickou“. I tato prosba může souviseti s prosbou
první. Lze totiž mezi ně vložiti myšlenku: „Tvá oslava na zemi děje se nejlépe
v církvi katolické“ Ztoho plyne prosba: Rozšiř tedy církev katolickou. Třetí smysl
jest „ĎDaruj nám milosti posvěcující. Pak by souvisela tato prosba s prosbouprvnítakto:© Nejvíceoslavujemetebeživotemsvatým.Dejnámtedy

Třetí prosba má tento smysl: „Dej nám svou milost“
bychom vůli tvou právě tak dokonale plnili, jako ji plní
andělé v nebi.

Souvisí s druhou prosbou takto: „Bychom mohli do nebe přijíti, mu
síme plniti tvou vůli. Dej nám tedy milost, bychom vůli tvou plnili.“

12*
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Rovněž má tato prosba tento smysl: Dej, by se vůle tvá na nás plnila,
t. j. ať na zemi panují poměry nebeské, by zmizela všecka bída a nespravedlnost.

Smysl prosby čtvrté jest: „Dej nám všeho, čeho jest
třeba k zachování našeho života, jako pokrmu, oděvu,
obydlí, peněz, zdraví a t. d.

S třetí prosbou souvisí takto: Vůle tvé plniti a věčné blaženosti dojíti
nemůžeme, nezachováš-li nám Život, Proto tě prosíme za všecko, čeho jest
nám potřeba k zachování života. Zajislé jest nápadným, že prosíme jen
za „chléb“. Jest to proto, že chléb jest nejpotřebnějším ze všech
pokrmů; prosíme-li tedy o chléb, prosíme tím zároveň o všeliký pokrm
a nápoj a o všecko, čeho je k živobytí potřebí. Proto také se říká v oby
čejném životě zkrátka „chléb“ místo živobytí, na př. vydělá si svůj chléb;
má těžký chléb, lehký chléb, jest bez chleba; všimněme sl také slov božích
k Adamovi: „V potu tváře své jísti budeš chléb svůj“, t. j. s velikou ná
mahou budeš si dobývati svého živobytí. Také proto učil nás Kristus modliti
se za „chléb“ a to za „vezdejší“, že se máme spokojitijen s potřeb
nými věcmi a nemáme žádati ničeho zbytečného; pročež praví 1sv. Pavel
„Máme-li pokrm a nápoj, buďme s tím spokojeni.“ (1. Tim. 6. 8.) Slovy:
„Chléb náš vezdejší dej nám dnes“ se klade na srdce tomu, jenž se modlí,
že má pečovati i o chléb bližního, tedy že mu máme v nouzi pomáhati.
Rovněž slovo „náš“ není bezvýznamno. Máme totiž toužiti jen po onom
chlebě,jehož jsme si poctivě dobyli a prací zasloužili. Do čtvrté
prosby lze tedy vložiti i myšlenku: Učiň, 6 Bože, by poctivý dělník dostal
zaslouženou mzdu a odstraň socialní zlé poměry. Než člověku nestačí jen
tělesný pokrm, jelikož má také duši Bohu podobnou; i ona potřebuje
pokrmu. Proto zcela jistě v této prosbě jest obsažen 1i tento smysl:
Dejž nám i chléb duševní, totiž jednak slovo boží (známost a poroz
umění evangelia), jednak nejsvětější svátost oltářní.

4, V dalších třech prosbách prosíme za
odvrácení tohoto zla: hříchu, pokušení a
všeho, co našemu životu škodí.

Smysl páté prosby jest: „Odpusť nám naše hříchy,
jakož i my odpouštíme těm, kdož nás urazili.“

Tato prosba souvisí s předešlými. Když jsme si totiž při prosbě o chléb
připomněli dárce, připomínámesi ihned nevděk, jehož jsme se proti němu
hříchem dopustili. Proto prosíme za odpuštění hříchův.

Smysl šesté prosby jest: „Odvrať od nás ona poku
šení, v nichž bychom poklesli.“

Silný muž zvedne cent, dítě ho nezvedne; tak také jeden člověk
S pomocí boží pokušení zdolá, kdežto druhý v témž pokušení podléhá. Ne
prosíme tedy, aby Bůh od nás vůbec odňal všecko pokušení; neboť bez po
kušení (bez vítězství v pokušení) nemůže býti nikdo spasen. Jest tedy jako
se žákem; není-li zkoušen, nemůže dostati dobré známky. Rovněž i tato
6. prosba souvisí s předešlými. Když jsme poprosili za odpuštění hříchů,
prosíme 1za odpuštění všeho toho, co nás do hříchu vrhá. — Smysl 6. prosby
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není: „Odvrať od nás všeliké pokušení“ ; neboťjelikož bez pokušení není spasení,
znamenalo by to: „Nedej mně příležitosti k bojia k vítězství.“ Není možno, ahy tato
prosba měla tento smysl. Může tedy míti pouze tento smysl: „Neodnímej nám síly
v pokušení,“ nebo: „Nedopouštěj na nás pokušení, jehož bychom nepřemohli.“

Smysl sedmé prosby jest: „Odvraťtvšecko, co škodí
našemu životu, jako neúroda, hlad, nemoc, zemětřesení,
povodeň, válka a jiná pozemská zla.

Poslední trojí zlo stojí proti trojímu dříve
jmenovanému dobru.

Oproti věčnéblaženosti stojí hřích, jenž nás činí
na věky nešťastnými.

Oproti milosti boží stojí pokušení; neboťmilost
osvěcuje rozum a posiluje vůli; pokušení však náproti tomu
zatemňuje rozum a seslabuje vůli.

Tomu, čeho jest třeba k zachování našeho života,
stojí oproti to, co našemu životu škodí.

Sedmero proseb se tedy rozpadá ve 3 díly; první díl se týká Boha,
dva ostatní se týkají nás.

o. Slovo »Amen« jest odpověď, kterou
dává Bůh tomu, jenž se modlí; má zde tento
smysl: V pravdě, modlitba tvá jest vyslyšena.“ (Ř. k.)

Při ostatních modlitbách znamená slovo „Amen“ tolik,
jako: „Staň se,“ nebo: Prosíme všemožně, „kéž se stane...“

Poněvadž slovo „Amen“ v Otčenáši jest odpovědí boží, proto při mši Sv.
kněz vyslovuje toto slovo sám jménem božím; přijiných církevních modlitbách
vyslovuje toto slovo ministrant. Kristus užíval často slova „Amen“, zvláště když
dotvrzoval nějakou pravdu. Užíval ho ve smyslu: „Tak jest.“

Otčenáše užívá církev již ode dávna při mši sv. a skoro
přivšechveřejných pobožnostech.

První křesťané, kteří denně přijímal Tělo Páně, vztahoval: 4. prosbu
Otčenáše na sv. přijímání. — Při veřejných pobožnostech v kostele modlí se
kněz první tři prosby, věřící pak ostatní čtyři prosby. Kněz se totiž
modlí za statky věčné, lid pak za statky časné.

MH.Modlitby k Panně Mari.

Nejobyčejnější modlitby k Panně Marii jsou:

1. „Zdrávas, Maria“ čili pozdravení andělské.
2. Modlitba „Anděl Páně“.
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3. Modlitba sv. růžence.
4. Lauretánská. litanie a „Zdrávas, královno.“

1. »Zdrávas, Maria.«

Katoličtí křesťané připojují k Otčenáši vždy také „Zdrávas,
Maria.“

Křesťané povždy napodobovali archanděla Gabriela a pozdravovali Marii
jeho slovy. Úcta Panny Marie nebyla zavedena ani usnešením některého sněmu,
ani rozkazem některého papeže, ani nijak jinak, nýbrž věřící povždy byli zvyklí,
této královně nebeské prokazovati tak velikou úctu. (K. Bona.) Již Maria
předvídala, že ji blahoslaviti budou všichni národové země. (Luk. 1. 48.)

„Zdrávas, Maria“ nazývá se také pozdravením anděl
ským, poněvadž začíná slovy andělovými.

1. »Zdrávas, Maria« skládá se ze tří dílů:
Z pozdravení archanděla Gabriela, z po
zdravení sv. Alžběty a ze slov církve.

Pozdravení andělovo zní: $Zdrávas, milosti plná, Pán s tebou, po
žehnaná ty mezi ženami!“ (Luk. 1. 28.) Pozdravení sv. Alžběty zní:
„Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod Životatvého!“ (Luk. 1. 42.) —
Od slova Ježiš až po slovo Amen jsou slova církve. — První a druhý
díl jest modlitba chvály, třetí díl jest modlitba prosebná. Souvislost
myšlének jest tato: Slova „Zdrávas, Maria“ tvoří oslovení. Slova „milosti
plná“ vztahují se k Marii samé, slova „Pán s tebou“ označují její poměrkBohu;slova„požehnanáty| .“jejípoměrklidem.Všeckatato
chvála vzdává se jí jen proto, poněvadž její plod (dítě) jest synem božím;
proto ona další chvála. — První a druhý díl této modlitby modlíval se již
v prvních stoletích křesťanských. Tehdy křesťanék těmto dvěma
dílům připojovali rozličné přídavky. Sv. Athanáš připojuje: „pros za nás.
paní a paňno, královno a matko boží.“ Pap.UrbanIV (kol.r. 1260)
připojil slova: „Ježíš, Kristus. Amen.“ Od 15. století všeobecně se
shledáváme s přídavkem: „Svatá Maria, matko boží, pros za nás.“
Nynější zakončení pochází od pap. Pia V., jenž je přijal do všech církevních
knin modlitebních. (Kol. r. 1570.) V prvních dobách křesťanských ne
modlívalo se poždravení andělské ještě tak často, jako nyní. Teprve když
vystoupil bludař Nestorius a upíral Panně Marii název „bohorodička“, za
čalo se pozdravení andělské častěji modliti. Když kol r. 1200 noví kacíři,
Valdenští a Albigenští, zavrhovali úctu svatých, množila se úcta Panny
Marie stále více. Od té doby spojovalo se při všech pobožnostech
církevních s Otčenášem 1 pozdravení andělské.

2. „Z4drávasMaria“ jest velmi mocnou
a významnou modlitbou. Síla tétomodlitbyjeví
se hlavně v pokušení.
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Mnozí světcové doporučují modliti se ihned „Zdrávas Maria“, jakmile
v nás vzniknou -zlé myšlenky. „Zdrávas Maria“ jest prutem, který „bije
pekelného hada po hlavě. (March.)

Slova: „Zdrávas Maria“ jsou oslovením, jímž vy
jadřujeme svou velikou úctu před Marií.

Pozdravujeme jen osoby výše postavené. Maria však jest matkou
nejvyššího krále, královnou andělů a svatých a také naší matkou. Jí tedy
náleží největší úcta přede všemi anděli a lidmi, a proto ji musíme pozdra
vovati. Všichni tvorové nebeští a pozemští jsou povinni tebe ctíti, poněvadž
jsi trůnem božské velebnosti. (Sv. Řeh. Nz.) — Slovy „Zdrávas Maria“
se naznačuje, že Maria jest druhou, šťastnou Evou, tedy matkou všech lidí,
Latinské „Ave“ (-— zdrávas, hebrejsky: chave) jest. narážkou na jméno Eva,
jehož písmena jdou obráceně v tomto slově ža sebou. (Sv. Aug.) Archanděl
činil narážku na jméno Eva a chtěl říci: Eva byla plna hříchů, ty však jsi
plna milosti; s Evou byl ďábel, s tebou však jest Bůh; Eva byla prokletou
mezi ženami, ty však jsi požehnanou mezi ženami; synem Evy byl proklatý
Kain, synem tvým však jest požehnaný Ježíš. (Pap. Innoc. III.)

Slova: „milosti plná“ mají tento smysl: „Bůh tě zasypal
milostmi.“

Nelze-li do džbánu již ničeho nalíti, říkáme: jest plný. Poněvadž pak
Maria jest „milosti plná“, tedy má tolik milostí, kolik jich jen přijati mohla.
Na Marii byla milost ve vší své plnosti vylita, kdežto všichni ostatní
svatí obdrželi jí jen dil. (Sv. Jeron.) Maria obdržela takovou plnost milosti,
že se stala nejbližší původci milosti. (Sv. Tom. Ag.) Troufám si
tvrdit, že Maria ani nemohla úplně pojmouti všeho, čeho se stala
účastnou. (Sv. Aug.) Bůh mohl stvořiti ještě větší svět, i větší nebe, ale
větší matky, než-li jest matka boží, stvořiti nemohl. (Sv. Bonav.) Maria nemá
jméno Maria (maria se jmenuje latinsky moře) nadarmo; neboť jest
vpravdě mořem milosti. (Sv. Alb. Vel.) V řeči hebrejské znamená jméno
Maria dle některýchvykladačůtolik, jako „přednostmi přeplněná“,
dle jiných „mocná, silná“ (od imarah == býti silným, panovati). A Maria
vpravdě „plnost milosti“ obdržela. Maria tedy jistě obdržela od Boha více
milostí, než každý jiný světec. Ba jest i mínění, že Maria obdržela
vícemilostí,než-li všichni svatí dohromady. Maria tedy by se podobala
v tomto přirovnání měsíci, jenž nám svítí více než-li všecky hvězdy dohro
mady. — Proto také řekl anděl Marii: „Nalezla jsi milost u Boha.“
(Luk. 1. 30.) Nalézti ize pouze to, co bylo ztraceno. Maria však neztratila
žádné milosti; nalezla tedy onu milost, kterou ztratili lidé. (Sv. Bern.) Proto
ti, kdož svými hříchy milost ztratili, ať spěchají k nejblahoslavenější Panně,
aby jí opět od ní obdrželi. (Sv. AM.)

Slova: „Pán s tebou“ mají tento smysl: „Tvá duše
a tvé tělo jest s Bohem co nejúůžejispojeno.“

Pán jest s Marií, slunce s měsícem, jejž toto svými paprsky oza
řuje. (Sv. Bern.) V chrámě jerusalémském, jenž z venku byl bělo
skvoucím a uvnitř úplně zlatem obložen, byl Bůh ustavičně přítomen v oblace.
Tento chrám byl předobrazem Matky boží. „Ó Maria, Bůh si tě posvětil za
příbytek, poněvadž Kristus. Bůh a člověk, v tobě dlel.“ (Sv. Ondř.) „Pán iest
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s tebou, ó Maria, poněvadž jest v tvém srdci a v tvém těle, poněvadž
naplňuje tvou duši i tvé tělo.“ (Sv. Aug.) — Při mši sv. pozdravuje kněz
věřící 7krát slovy: „Pán s vámi“ (Dominus vobiscum); přeje jim nejužšího
spojení s Bohem. Takto se vždy pozdravovalo; tak pozdravil Saul Davida, jenž
chtěl bojovati s Goliášem (1. Král. 17. 37.); David na smrtelném loži Šalo
mona (1. Kron. 22. 11.), Tobiáš svého syna, když šel na cestu. (Tob. 5. 21.)

Slova:„Požehnanáty mezi ženami a požehnaný454plod života tvého, Ježíš“, mají tento smysl: „Ty jsi
blahoslavená mezi ženami, poněvadž přeblaženým jest tvé
dítě Ježíš.“

Jako strom chválíme pro jeho plody, tak se Maria velebí k vůli
svému dítku. Maria jest rajským stromem života, Kristus jest plodem na tomto
stromě, (Sv. Bernardin.) Tento plod jest pokrmem všech andělů a svatých
(sv. Bonav.), a oni se mu i docela klaní. (Žid. 1. 6.) Od jakživa se velebí
matky k vůli hodným dětem; tak 1 jedna žena velebila Maru, když
jednou slyšela Krista kázati. (Luk. 11. 27.) To ne proto, že Maria jest
blahoslavenou, jest její dítko blahoslaveným, nýbrž proto, že její božský syn,
původce a pramen všeho požehnání, jí požehnáním naplnil. Ty jsi požehnaná,
poněvadž požehnán jest plod života tvého. (Korn. a Lap.) Kristus se nenazývá
„požehnaným mezi lidmi“, jako Maria, poněvadž On jest Tvůrce sám a proto
ho nelze k lidem přirovnávati. — Když Judith, usmrtivší Holoferna, objevila
se před kníželem Oziášem, nazýval ji tento požehnanou mezi všemi ženami
země. (Jud. 13. 23.) Oč více zasluhuje Maria této chvály, jelikož má zásluhu
na zachránění celého pokolení lidského. Anděl 1 Alžběta blahoslaví
Marii týmiž slovy, by se objevila jakožto požehnaná u andělů nebeských
1 u lidí na zemi. (Beda.)

Ku konci „Zdrávas Maria“ prosíme Matku boží za její
přispění v hodině smrti, poněvadžv hodině smrti
její pomoci nejvíce potřebujeme.

V hodinu smrti bude nám snad mimo tělesné bolesti snášeti i veliká
pokušení ďábelská. „Ó jak mocně doráží ďábel na člověka v hodinu smrti
a to proto tak mocně, poněvadž jest již krátký čas, jenž mu ještě k poku
šení zbývá.“ (Sv. Bonav.) Rovněž budeme při skonání velmi znepokojeni,
poněvadž nevíme, jak to dopadne s naší spásou. Ve všem tomto soužení
může nejjistěji pomoci Maria, která jest „uzdravením nemocných“, „potěšením
zarmoucených“ a „útočištěm hříšníků“. Všichni nepřátelé prchají od smrtel
ného lůžka, jakmile se objeví královna nebes. (Sv. Antonín.) Maria posílá svým
umírajícím ctitelům na pomoc archanděla Michala a jiné anděly. (Sv. Bon.)
Maria stojí v hodině smrti při svých věrných ctitelích, jde jim naproti na
cestě k nebi a vyprošuje jim milostivého rozsudku před soudnou stolicí boží.
(Sv. Jeron.) Křesťan, jenž Marii dětinně ctí, zemře jistě blaženě. (Sv. Ans.)

Nazýváme sebe „hřišnými“, bychom vyznáním své
hříšnosti sebe pokořili a tím snadněji milosti si vyprosili.

Maria se ujímá obzvláště hříšníků. Kdyby některá matka věděla, že
by 20leté bolestné zajetí jejího syna bylo dopomohlo některému služebníkov!
na svobodu, jak by toto vědomí rozmnožilo její náklonnost k tomuto služeb
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níkovi. A Maria ví, kolik obětí přinesl její božský syn, by hříšníkovi vydobyl
opětztracenoublaženost.Mariaby tedy podceňovala smrt svého syna,
kdyby zvláštní láskou nelnula ku svému synu. (Sv. Alf.) Není tak ohavného
hříšníka, aby se ho Maria nejochotněji neujímala; prosí-li ji © pomoc
(Sv. Bern.) a chce-li se opravdu polepšiti. „Soud odevzdal Bůh svému synu,
milost a milosrdenství však jeho matce.“ (Gerson.)

2. „Anděl Páně.“

I Turek se obrací denně několikráte tváří k Mekce a vzpomíná svého
proroka Mohameda; oč více teprve my křesťané máme příčinu častěji za
den vzhlížeti k nebi ku svému Vykupiteli a jeho blahoslavené matce!
K tomu uás napomíná církev hlasem zvonů.

„Anděl Páně“ jest modlitba, kterou máme
konati ráno, v poledne a večer, když se
k modlení zvoní, bychom matku boží uctí
valil a zároveň tajemství vtělení syna Bo
žího se klaněli.

Že se zvoní před východem a po západu slunce a že v poledne, kdy
je slunce nejvýše, má svou příčinuv tom, že Kristus jest „sluncem spra
vedlnosti“ a „světlem světa“. Objevení se slunce na nebi připomíná
nám tedy objevení se Krista na zemi, tedy na vtělení syna Božího. To, co
se přidává k této modlitbě, již se modlíme při zvonění, připomíná nám zvě
stování narození Kristova. Říkáme totiž: 1. Anděl Páně (== archanděl
Gabriel) zvěstoval Marii (v Nazaretě poselství, že se narodí Kristus).
A ona počala z Ducha svatého. (Stala se působenímDucha sv. matkou
Kristovou).— 2. Aj, dívka Páně, staniž mise podle slovatvého.
(Na tato slova sestoupil syn Boží v Marii Pannu ) — 3. A slovo (=8yn
boží) tělem učiněno jest (—=sstalse člověkem) a přebývalo
mezi námi (—=žil přes 33 roky na zemi).

hh dl.
Troje denní zvoněníjest teprveod křižáckých válek (odr.1095.)
Ovšem již za dřívějších dob připomínalo se lidem ráno zvoněním, aby

se modlili. Rovněž bylo obyčejem ve mnohých obcích zvoniti na večer, aby
ti, kteří zabloudili v lese, snadněji našli cestu domů. „Proto se tomuto
zvonění říkalo „bludné zvonění“. (Z téže příčiny na Rusi za velikých
vánic sněhových se zvoní ve dne i v noci, by pocestní snadněji nalezli
útulku.) Od dob válek křížovýchvšak se zvonívalo pravidelně ráno a večer
(půl hodiny před východem a půl hodiny po západu slunce) k modlitbě za
vyprošení na Bohu dobytí Svaté země (Papež Urban II. 1095.) Zvonění
v poledne bylo zavedeno teprve později. (Pap. Kalixt II. 1456) Z po
čátku se modlívalojen Otčenáš, později „Zdrávas Maria“. Později na
rozkaz papežů zvonilose s třemi přestávkami (jakoby ku cti nejsv. Tro
jice) a po každé přestávce se modlilo „Zdrávas Maria“, by se na matce
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Boží vyprosilo vyhlazení kacířstva. Modlitba „Anděl Páně“ pochází te
prve z novější doby. (Pap. Bened. XIII. 1724 povolil na ni odpustky.)

Po večerním zvonění dává se obyčejněještě zna
mení jiným zvonem k modlitbě za duše v očistci.

Kdo se při tomto zvonění modlí kleče „Otčenáš“ a „Zdrávas Maria“
s přídavkem: „Odpočinutí věčné dejž jim, 6 Pane, a světlo věčné ať jim
svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen“, dosáhne odpustků 100 dní (Papež
Klem. XII. 11. 8. 1736 ) — Sv. Alfons zanechával ihned každého zaměst
nání, zvonilo-li se na klekání. Ve mnohých obcích jest krásný obyčej, že lidé
při zvonění na klekání modlí se klečíce i na veřejné ulici (v době teplejší ovšem).

3. Růženec.

Kdo se modlí vroucně, opakuje častěji slova, která vycházejí
z hloubi srdce. Tak činil Kristus na hoře Olivetské; král David, jenž v je
diném žalmu (135.) 27krát volá: „Jeho milosrdentství jest na věky“, svatý
Frant. z Assisi, jenž po celé noci opakovával slova: „Můj Bůh a mé všecko“.
Zrovna tak velicí ctitelé matky Boží pozdravoval. ji často po sobě slovy
andělovými. Lidé připojovali k sobě „Zdrávas Maria“ zrovna tak, jako když
se plete růžový věnec; odtud jméno „růženec“. Poněvadž Maria, cnosti
plná královna nebes, často se přirovnává libovonné růži, královně to květin,
(Jako na př. Is. 11. 1.) a pro svou naprostou bezhříšnost se připodobňuje
růži bez trní, ověnčovalilidé obrazy matky boží růžovými věnci a
takto významně je zdobili. Kdo pak ku cti Marie Panny často po sobě se
modlil „Zdrávas Maria“, počínal si podobně, jako onen, kdo zdobí obraz
matky boží růžemi. Jakoby byl k její cti obětoval růženec.

1. Růženec jest modlitba, při které se
říká Otčenáš s následujícími 10 „Zdrávas“
okrát nebo 15krát po sobě a při tom zá
roveň se rozjímá o životě, utrpení a oslavení
Vykupitelově.

Úvodem k růženci jest apoštol. vyznání víry a 3 Zdrávas, při nichž
se modlíme za rozmnožení 3 božských.ctností. O životě, utrpení a oslavení
Kristově rozjímáme tím způsobem, že při každém Zdrávas po slově Ježíš
nebo také jen před Otčenášemvkládáme jedno tajemství růžencové,
t. j. kratičké rozjímání o některé události ze života Kristova. Mohli bychom
toto tajemství růžencové vložiti také jen v myšlenkách. (K. odp. 31. 1. 1837.)
Při modlitběmusíme držeti v rukou svůj vlastní růženec (K. odp.
31. 1. 1837.) a Současně se musíme dotýkati také zrnek; jen tehdy,
modlí-li se růženec více lidí, stačí, drží-li jej v ruce pouze jeden člověk, by
řídil modlitbu. (K. odp. 14. 12. 1857.) — Růženec se tedy dělí v radostný,
žalostný a slavný. V prvním oslavujem nebeského Otce jenž poslal Vykupitele;
ve druhém Syna, jenž nás vykoupil; ve třetím Ducha sv., jenž nás posvětil.



— 187 —

2. Modlitbu růžence zavedl sv. Dominik. (LevX.
sv. Pius V., Lev XIII. 1. 9. 1883.)

Poustevníci prvních století, kteří neuměli čísti žalmů, modlili se místc
každého žalmu jeden Otčenáš a Zdrávas a k vůli čítání těchto modliteb měl
jistý počet kaménků nebo kuliček navlečených na šňůrce. Teprve od sv. Do
minika panuje obyčej místo 150 žalmů modliti se 150 Zdrávas
(Proto růženec nazývá se také „ŽaltářemMarie“). Když totiž kol r. 1200
v sev. Italii a v již. Francii blud albigenský v církvi tropil mnohozla, sv. Dominik
z rozkazu papeže kázal těmto kacířům. (1206.) Jelikož jeho kázání neměl
účinku, utekl se k Marii Panně. Panna Maria prý se mu zjevila a poučil:
jej o této nové modlitbě, která má býti lékem. proti kacířství. Sv. Dominil
nyní neohroženě zaváděl růženec na všech místech a tak brzy dočílil, že se
obrátilo přes 109.000 kacířů. Brzy se růženec rozšířil po všem křesťanství
a těšil se všude veliké oblibě. Růženec totiž jest modlitba velmi Snadné
a nad míru vznešená. „Tato modlitba jest tak snadná, že dítě může se
ji snadno modliti, ale zároveň tak plná tak hlubokých tajemství, že největš
bohoslovec může při ní konati nejvznešenější rozjímání.“ (Eberhard, biskup
v Trier.) Růženec jest modlitba rozjímavá, jelikož se nám v ní staví
před oči v 55 obrazech nejdůležitější pravdy naší víry. „Růženec jesl
krátkým evangeliem.“ (Pius IX.) Jesi to silný a praktickýhdový
katechismus, poněvadž se v něm předvádějí nejdůležitější nauky církevní a tc
ve formě modlitby. (Bisk. Martin.) Jako každá modlitba rozjímavá, tak i tatcmávelikýužitek.| ZvláštěrozjímánídějepisnýchudálostízeživolaKristova
nás pobádá, bychom napodobovali to, co jest v tajemstvíchrůžence
obsaženo, a toho dosáhli, co se v nichpřislibuje. (Modlitba na slavnost Rů.
žencovou.) Mimo to ta okolnost, že při růženci střídá se modlitba
ústní s rozjímání m, činí růženec příjemným a snadným.Mimoto
při modlitběrůžencemámestále pamatovati na svou smrt; i tato
vzpomínka jest užitečnou. Růženec tedy jest mistrovskou modlitbou.
„Čím déle a pozorněji o této modlitbě uvažuji, tím více se jí musím
podivovati a cítím, že jest původu vyššího.“ (Biskup Martin.) Růženec
jest. ozdobou římské církve. (Papež Piůs III.)

93. Modlitba růžence jest Bohu velmi milou, po
něvadž jest to modlitba velmi pokorná a napodobováním
chvalozpěvu andělského.

Růženec jest modlitba pokorná, neboť se při něm všeobecně známé
pravdy prostinkým způsobem neustále opakují. Proto pyšní lidé
touto modlitbou pohrdají. Bohu však jest milou, neboť Bůh vzhlíží na po
nížené. (Ž. 112. 6.) — Růženec jest napodobováním chvalozpěvu anděl.
ského. Nejvyšší andělé v nebi totiž zpívají střídavě: „Svalý, svatý, svatý
jest Hospodin, Bůh zástupů; plna jest země velebnosti jeho.“ (Is. 6. 3.) Zdaž
i lidé nectí podobně královnu nebes, modlí-li se růženec? ——Že tato mod.
litba jest Matce Boží dojista velmi milá, ukázalatím, že když
se zjevila v Lourdech, měla růženec na pravé ruce. (1858.) Papež Pius IX.praví:© „Doporučujivám.zcelazvláštěrůženec;neboťtéto| modlitbě
naučila nás sama Matka Boží. (11. 11. 1877.)

4. Modlibarůžence jest velmi užitečná; neboťjí
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můžeme dosíci velikých milostí pro svou spásu, jisté pomoci
v nouzi a hojných odpustků.

Růženec jest opravdovou pokladnou milostí. (Bl. Alanus.) Ó, kolik
hříšníků děkujesvé obrácení růženci. „Růženec jest zázračným prostředkem
na shlazení hříchů a na opětné vydobytí milosti.“ (Pap. Řeh. XIV.) Touto
modlitbou i spravedliví rostou ve enosti. (Leo XIII) Divno jest, že
všichni světcové, kteří od doby zavedení růžence žili, velmi horlivě
pěstovali tuto modlitbu; patrně nejvíce přispěla k jejich svatosti. Biskupové
sv. František Sal. a sv. Alfons se zavázali slibem, že se budou každý den
modliti růženec; pap. Pius V. a arcib. sv. Karel Bor. modlívali se jej vzdor
svým nesčetným povinnostem každodenně a to zpravidla se svými domácími;
poslední přidržoval k tomu i chovance semináře kněžského. Bl. Klement
Hofbauer modlíval se růženec v každou volnou hodinu, zvláště, když
kráčel ulicemi vídeňskými, obzvláště, šel-li zaopatřovat; připisoval této modlitbě
obrácení mnohých hříšníků; říkával: „Kdykoliv jsem se pomodlil růženec za
některého hříšníka, vždy se mně podařilo jej obrátiti. Polní maršálek Radecký
vždy před bitvou se modlíval růženec a také vždy zvítězil. "Také Ondřej
Hofer, obhájce Tirol proti Napoleonovi, byl ctitelem růžence; modlival se
jej každý večer se svými lidmi. Říkával: „Když jste se mnou jedli, můžete
se se mnou také modliti“; rovněž na bojišti držel v ruce pevně růženec.
Dle jeho příkladu učinili jeho stateční bojovníci; mnohdy se zdálo, že jsou
na nějakém procesí a ne na polním tažení. Kdosi nazval růženec „teplo
měrem křesťanství“, a právem; neboť kde se koná tato modlitba, tam
panuje víra a křesťanský život; kde si ho však neváží, tam obyčejně -to
smutně vypadá v ohledu náboženském. Horlivá modlitba růžence byla také
příčinou, že mnohá země nepozbyla pokladu pravé víry. — Křesťané
povždyve všeobecné bídě docházeli modlitbou růžence zázračné po
moci, jako na př. za válek tureckých. Vítězství u Lepanta 1571, osvobození
Vídně r. 1683 a vítězství u Bělehradu 1716 připisují se modlitbě růžence.
Právem se tvrdilo, že nepřátelé byli přemožení ne tak koulemi nepřátelskými,
jako spíše kuličkami růžence. Na poděkování za vyprošená dobrodiní a vítězství
nařídil tehdy papež, aby se konávala 1. neděli v říjnu slavnost Růžencová.
Modlitbourůžence se odvracejí zla, která světu hrozí (Sixtus IV.)
a usmiřuje se rozhněvaný Bůh. (Řeh. XIII.) Jako za dob sv. Dominika byla
modlitba růžence jistým prostředkem proti tehdejšímu zlu, tak podnes může
velmi přispětina zmírnění dnešních soužení. (Leo XIII. 1. 9. 1883.)
Proto pravil pap. Pius IX.: „Dítky, pomáhejte mně zlo církve a společnosti
přemáhati, ale ne mečem, nýbrž růžencem!“ — Nadpřirozenou moc
růžence pociťuje již každý, kdo se jej modlí; není modlitby, která by
v soužení tak těšila a všecek nepokoj zapuzovala, jako modlitba růžence.
„Píseň upokojuje člověka a uspává jej; rovněž je růženec upokojujícím
prostředkem pro toho, koho trápí soužení.“ (A. Štolz.) Růženec, jenž
jest malým evangeliem, vede ty, kdož se jej horlivě modlí, k pokoji, jenž se
přislibuje v evangeliu. (Pius IX.) Že růženec jest jistě modlitbou výbornou,
lze souditi již z toho, že svobodomyslníci jsou naplněni děsnou nenávistí
proti němu a neobyčejně jím pohrdají a jej tupí. — Mnozí papežové povolili
na modlitbu růžence veliké odpustky a velmi jej doporučovali. Kdo se
modlí 5 desátků (bez přestávky) na růženci svěceném od kněze k tomu
splnomocněného (Redemptoristy, Dominikána atd.), získává si odpustků 100 dní
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za každý Otčenáš a Zdrávas. (Bened. XIII. 13. 4. 1726.) Leo XIII. nařídil,
aby se každý rok v růžencovém měsíci říjnu buď při farní mši sv.
nebo odpoledne před vystavenou velebnou svátostí modlil růženec s litanií
loretánskou. Na každou takovou pobožnost povolil odpustky 7 let a 7 guadragen,
(20. 8. 1885.) Papež Pius IX. zanechal, jakožto svou poslední památku, lidu
křesťanskému napomenutí k modlitbě růžence; pravil: „Modlete se všichni
společně ve svých rodinách každý večer růženec, tuto jednoduchou,
krásnou a odpustky tak bohatě obdařenou modlitbu. "Toto jest mé poslední
slovo k vám, památka, kterou vám zanechávám.“ (11. 4. 1877.) Kdysi též
pravil poukazuje na růženec: „Toto jest největší poklad ve Vatikáně.“ Ó kéž
by každý z nás mohl říci: „Toto jest největší poklad v našem domě.“

4, Litanie loretánská; »Zdrávas královno«.

1. Litanie loretánská jest modlitba, v níž matce Boží
dáváme nejkrásnější názvy a stále ji prosíme za přímluvu.

Litanie loretánská se konávala nejprve v poutním místě Loreto
v Italii, kde se nachází nazaretský domek Panny Marie. — V litanii
loretánské se vzývá nejprve Bůh, jako při Kyrie elelison ve mši sv.
(Pane, smiluj se nad námi! Kriste, smiluj se nad námi, Pane, „.) Potom
se vzývá nejsv. Trojice. (Otče, s nebes Bože, smiluj se nad námi! Synu,
Vykupiteli. .) Pak vzýváme matku Boží za její přímluvu. "Tato vzývání
lze rozděliti v šestero řad: 1. První troje vzývání obsahuje všecky před
nosti Marie zkrátka. (Svatá Maria, oroduj za nás! Svatá boží rodičko,
o. z. n.! Svatá panno panen, 0. z. n.!) — 2. Pak následují přednosti, které
má Maria jakožto matka. (Matko Kristova, matko Božské milosti, m. nej
čistší, m. nejčistotnější, m. neporušená, m. neposkvrněná, m. přemilá, m. pře
divná, m. Stvořitele, m. Spasitele.) — 3. Pak pozdravujeme Marii jakožto
pannu. (Panno nejmoudřejší, p. ctihodná, p. chvalitebná, p. mocná, p. dobro
tivá, p. věrná.) — 4. Vyslovují se přednostiMarie v obrazích a podoben
stvích. (Zrcadlo spravedlnosti, stolice moudrosli, příčino naší radosti, nádobo
duchovní, n. ctihodná, n. vznešená pobožnosti, růže duchovní, věže Davidova,
v. ze slonových kostí, dome zlatý, archo úmluvy, bráno nebeská, hvězdo
jitřní.) — 5. Představuje se Maria ve svém poměru k církví bojující.
(Uzdravení nemocných, útočiště hříšníků, potěšení zarmoucených, pomocnice
křesťanů.) — 6. Konečně ve svém poměru k církví vítězné. (Královno
andělů, k. patriarchů, k, proroků, k. apoštolů, k. mučedníků, k. vyznávačů,
k. panen, k. všech svatých, k. bez poskvrny hříchu počatá, k. sv. růžence.
Ku konci litanie obracíme se v důvěře, že se nám dostalo přímluvy Panny
Marie,k jejímu Božskému Synua prosímeza smilování, vyslyšeníamilosrdenství.(BeránkuB.| .)Tímkončílitanie.Běhemčasubyla
teprve od papežů přidána rozličná vzývání, jako na př. po vítězství nad Turky:
„Pomocnice křesťanů, 0. z. n.“; po prohlášení článků víry o neposkvrněném
početí Panny Marie: „Královno bez hříchu prvotního počatá, o. z. n.“ ; po za
vedení pobožnosti růžencové v měsíci říjnu: „Královno sv. růžence, 0. z. n.“ Kdy
kolivse tuto litanii modlíme, získáváme odpustků 300 dní. (Pius VII.30.9.1817.)

2. Modlitba „Zdrávas královno“ modlí se při mnohých



— 190 —

církevních pobožnostech, jako při pohřbech, a při modlitbách
po mši sv.

Pochází od zbožného Benedikta z 11. století. Poslední tři slova: 6 dobro
tivá, Ó milostivá, 6 přesladká Panno Maria pocházejí od sv. Bernarda. (1 1153.)
„Zdrávas královno“ bylo oblíbenou modlitbou mnohých světců.

0 nejdůležitějších pobožnostech.

1. Rozeznáváme řádné a mimořádné po
božnosti; prvnější se konají pravidelně v jistých
dobách, poslednější pouze někdy.

2. Řádné (pravidelné) pobožnosti jsou
dopolední a odpolední pobožnosti, které se
konávají v každém farním kostele každou neděli a svátek a
ve mnohých farních kostelích 1 ve všední dny.

Ve farních chrámech slouží se v neděli a ve svátek, dle toho,
kolik je kněží a dle toho, jak veliká jest farnost, jedna nebo více než jedna
mše Sv., a s jednou z těchto mší sv. bývá spojeno kázání. Slouží-li se
v kostele slavná mše sv. (velká, hrubá), bývá kázání před ní. — Odpoledne
se modlí buď litanie (Litanie ke všem svatým, k nejsladšímu jménu Ježíš,
loretánská a k nejsv. Srdci Pána Ježíše jsou schváleny od apošt. Stolice, ale
smí se užívati i litanií od biskupa schválených, K. R. 29. 10. 1887.), nebo
se zpívají nešpory (žalmy), nebo se modlí růženec a na konci se dává
požehnání velebnou svátostí. —- I ve všední dny se konávají
jisté pobožnosti. Skoro ve všech farních chrámech slouží se ráno
v určitou hodinu mše sv.; ve mnohých bývá 1 odpoledne podobná pobož
nost jako v neděli; ve mnohých se koná tato pobožnost v sobotu, v předvečer
svátků (nešpory nebo zpívaná litanie) a v době postní (Miserere), často
i v květnu (májová pobožnost k Matce boží). Vypočítej, v kterou hodinu se
konají ve vaší farnosti pobožnosti v neděli a: ve svátek a ve všední dny!
Bylo by špatným znamením, kdybys toho nevěděl!

3. K mimořádným pobožnostem náleží
průvody (pohřeb), pouti (křížová cesta),
vystavení nejsv. svátosti a missie.

Církevní pohřeb není vlastně jiným nežli průvodem ; pobožnost křížové
cesty není jiným, nežli návštěva křížové cesty Kristovy v Jerusalémě, konaná doma.

1. O průvodech.

I. Průvody (procesí) jsou slavnostní po
chody, při nichž se společně a veřejně modlíme.
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Společná modlitba má velikou cenu. Prosí-li všecky děti otce za
něco, nelze mu tak snadno odepříti. Rovněž Boha donucujeme, by nás
vyslyšel, modlí-li se nás, jeho dítek, mnoho za něco.

Obyčeje při církevních průvodech znázorňují pravdu,
že jsme na zemi poutníky k nebeské vlasti. (Žid.13.14.)

Vychází se z kostela (procedere ——vycházeti, odtud jméno procesí)
a opět se vrací do kostela; tím se znázorňuje, že musíme na zemi vstoupili
do církve, chceme-li dospěti církve vítězné. Napřed se nese kříž, poněvadž
se modlíme ve jménu Ježíše; také se tím vyjadřuje, že v tomto životě nikdy
nemůžeme býti úplně sproštěni křížů a utrpení, chceme-li se řídili naukou
Kristovou. Korouhve mají svůj původ od císaře Konstantina Vel.; přípo
mínají. nám, že celý náš život jest ustavičným bojem, a že se tedy podobáme
vojákům. Hlas zvonů nás vybízí ke vroucí modlitbě, by tak vstupovala
k nebi, jako hlas zvonů vstupuje k oblakům. Lidé mají jíti vlastně po dvou,
by takto se znázorňovalo dvojí přikázání lásky, zvláště přikázání lásky k bliž
nímu. Vpředu mají jíti děti, napřed chlapci a za nimi děvčata, poněvadž
děti pro svou nevinnost jsou Bohu nejmilejšími; pak kráčí dospělá mládež,
napřed mladíci, potom dívky; potom kněz a zpěváci; Za nimi muži a na
konec ženy. Kněz jde uprostřed průvodu, poněvadžmá všem bez roždílu
sloužiti Vychází se ven do přírody, kde jejím vlivům podléháme, tak jako
v životě jsme podrobení řozličným ranám osudu. Ustavičně se modlí
nebo zpívá, poněvadž v tomto životě máme se modliti bez ustání. Modlitba
se řídí dle účelu průvodu; při průvodech prosebních (křižových) se modlí
itanie ke všem svatým. Všichni mají kráčeti vlastně s obnaženou hlavou,
jen kněži a osoby úřední, které mají úřední oblek, mají na hlavě, čímž se
znázorňuje, že lid má poslouchati duchovní a světské vrchnosti. Při průvodu
Božího Těla nesmí nikdo míti pokrytou hlavu. Proč?

II Církev koná průvody proto, by nám
živě znázorňovala jisté události života
Kristova nebo jisté pravdy víry, nebo by
nám na Bohu rychleji pomoci vyprosila;
rovnéž nám tím církev poskytuje příležitosti, bychom svou
víru a svou příslušnost k církvi veřejně ukázali.

Živým znázorňováním jistých událostí ze života Kristova nebo jistých
pravd viry chce církev naši víru posilniti. Průvody docházíme proto
rychlejší pomoci, poněvadžspolečnou modlitbu Bůh rychleji vyslyší
a veřejné vyznání naší víry jest Bohu velmi milým. A skutečně také
průvody prosebné měly také vždy veliký účinek. — Při 2 průvodech znázorňují
se nám především události ze života Kristova, totiž při průvodu na
Hromnice a na Květnou neděli. Při 2 se nám živě znázoňují jisté
pravdy víry, totiž při průvoduVzkříšení a Božího Těla. Dva průvody
mají za účel, bychom vyprosili na Bohu pomoci; jsou to průvodý na
sv. Marka a na křižové dny. — Vkrajinách missionářskýchkonávají
se tyto průvody obyčejně jen ve chrámě.
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III. V celé církvi jsou předepsány tyto
průvody:

1. Průvod na Hromnice, při němžse nesouve
chrámě hořící svíce, poněvadžna tento den Simeon nazval
Ježíška „Světlem světa k osvícení národů“. (Luk.2. 32.)

Tento průvod byl zaveden, byl dán křesťanský význam pohanským
pochodňovým průvodům, které se konávalyv únoru (kdy u nás dne
a světla opět přibývá) ku poctě pohanských bohů. Kristus jest v pravdě
světlem světa, poněvadž svým učením zapudil temnotu pohanských bludů.
Voskovice znamená Krista, jenž jest světlem světa. Vosk znamená lidskou
přirozenost v Kristu, plamen znamená božství; jako plamen z vosku, tak
vyzařuje božství z lidské přirozenosti Kristovy v jeho nauce a zázracích ; jako
svíce, jným sloužíc sama se tráví, tak také Kristus obětoval svou lidskou
přirozenost, by jiným pomonl k osvícení a k věčnému světlu. — Kdo roz
žíhá svěcené hromničky za bouře a v hodinu smrti, není pověrčivým,
nýbrž činí zcela dobře, neboť kněz při svěcení těchto svící (jež se. koná
před průvodem) prosí Boha za osvícení a ochranu pro všecky, kdož
budou tyto svíce nábožně chovati.

a. Průvod na květnou neděli, při němž se
nesou kolemkostelasvěcenépalmové ratolesti (kočičky),
poněvadž Kristus na tento den slavil svůj slavný vjezd do
Jerusaléma.

Palmy v rukou Židů znamenaly vítězství, jehož Kristus svou
smrtí dobyl nad knížetem smrti. (Sv. Aug.) Náš průvod znamená slavný
jednou příchod do nebe. Proto také kněz třikráte tluče křížem na
dvéře kostelní, načež se tyto otevrou. Tím se znazorňuje, že jen křížem
a utrpením může se dojíti do nebe.

3. Průvod Vzkříšení o Velikonocích, při
čemž se bere nejsv. svátost z Božího Hrobu a vychází
se ze chrámu, poněvadž Vykupitel vstal v neděli velikonoční
ráno z mrtvých.

Tímto průvodem vyznáváme víru ve vzkříšení Kristovo a ve své budoucí
vzkříšení. — Na mnohých místech koná se tento průvod již v sobotu večer,
poněvadž se může súčastniti více lidí nežli v neděli ráno.

4. Průvod Božího Těla, při němž se nese ve
POlebná svátost ke čtyřem oltářům venku postaveným,

bychom tím vyznali veřejně svou víru v přítomnost Kristovu
v nejsv. svátosti oltářní.

Slavnost Božího Těla slaví se ve čtvrtek po Nejsv. Trojici, tedy“
v druhém týdnu possv. Duchu, poněvadžapoštolovébrzy po seslání
Ducha sv. začali Tělo Páně rozdávati. Rovněž církev chce touto slavností
říci: Kristus sice vstoupil na nebesa, než přes to nemáme příčiny k zármutku,



poněvadž v nejsv. svátosti oltářní jest ještě stále s námi. Slavnost tato se
koná již asi 600 let. Nejprve ji zavedl v Belgii biskup v Lůttichu následkem
božského zjevení, které měla bl. Juliana, řeholnice v Lůttichu (kol. 1250),
a brzy potom (1264) zavedl ji papež Urban IV. v celé církvi. Teprve pap.
Jan XXII. nařídil r. 1317 konati průvod Božího Těla — V Německu
jest tento obyčej (v Římě nikoliv): Velebná svátost v monstranci se nese podnebesy,neustáleseokuřujeanacestusesypehojněkvělin;domya oltáře
jsou ozdobeny, lidé mají obnaženou hlavu. To vše se děje zúcty před vel.
svátostí. Čtyři oltáře znamenají, že všichni národové čtyř stran
světových jsou pozváni ke stolu Páně. U čtyřech oltářů se čtou částky ze
čtyř evangelií, jež jednají o ustanovení nesv. svátosti oltářní. Proč asi?
Kdo totiž pozoruje tento slavný průvod, mimovolně se táže: Proč asi této
způsobě chleba vzdává se toliká úcta? A právě na tuto otázku má dáti od
pověď vypravování oněch 4 evangelistů. Po přečtení každé částky evangelia
koná se modlitbaza ochranu před bleskem a bouři (a fulgure et
tempestate) a za úrodu zemskou. Touto modlitbou vyznáváme, že Vy
kupitele skrytého pod touto způsobou chleba uznáváme rovněž za vše
mohoucího ředitele všehomíra. Průvod se zakončuje ve chrámě
ambrosiánským chvalozpěvem („Bože, chválíme Tebe“.) Vel. svátost se nese
pod tak zv. nebesy (baldachýnem), jakoby pod velikým slunečníkem. Slunečník
jest u mnohýchnárodů (zvláštěv Asii)odznakem důstojnosti královské.
Nebesa tedy znázorňují velebnost Boha skrytého pod způsobou chleba.

o. Průvod na SV. Marka, při němž se vychází
do polí, bychom Boha prosili za úrodu zemskou.

Památka sv. Marka se koná 25. dubna. — Tento průvod zavedl papež
Řehoř Vel. kol. r. 600. V Římě totiž vypukl mor; vzduch byl tak otráven,
že lidé kýchajíce padali k zemi a umírali. (Odtud dnešní obyčej při kýchání:
„Pozdrav Pán Bůh“.) Papež Řehoř pokusil se vyprositi na Bohu pomoci
průvodem; mor přestal. Proto se také říkalo průvodu tomu „morový
průvod“ Při tomto průvodě vycházel lid ze 7 kostelů, pak se spojil v jeden
průvod a s obrazem Panny Marie, malovaným od sv. Lukáše, vcházeli do
chrámu Panny Marie Větší (Maria major).

6. Průvod na prosebné dny, přiněmžse rovněž
vychází do polí, bychom vyprosili na Bohu úrody.

Prosebnédnyjsou tři dny před slavností Nanebevstoupení
Páně. — Tyto průvody zavedl biskup Mamert ve Vienně ve Francii kol. r. 470.
Pohnula jej k tomuneúroda a zemětřesení. Tento půrvod nám připomíná cestu
Kristovu a jeho průvodců na horu Olivetskou, oďkud Kristus vstoupil na nebesa.

Mimo to na mnohých místech konávají se každý rok
ještě jiné průvody.

Na př. průvod na poděkování za šťastně skončenou žeň, na neděli nejsv.
Trojice k soše nejsv. Trojice, na svátek patrona zemského k jeho soše nebo
do jeho kostela a t. d.

Mnohdy nařizuje papež nebo biskup zvláštníprůvod.
13
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Na př., když jest jubileum, v čas velikého soužení. — Rovněž slav
nostní uvítání biskupa a průvody pohřební nejsou jiným, nežli procesím. —
Hlavní věc při všech průvodech jest modlitba. Kdo se nechce modliti,
nýbrž jen mluviti a zvědavě zevlovati, ať raději zůstane doma; neboť jeho
účastenství nemá užitku, ale spíše škodí.

2. 0 křesťanském pohřbu.

1. Křesťanský pohřeb jest žehnání mrtvoly
zemřelého katolíka, spojené se slavným
průvodem.

Mrtvépochovávatijest skutek milosrdenství; protoBuh Tobiáše
tolik za to odměnil. -— My křesťané máme úctu před mrivolou, poněvadž
víme, že jednou vstane z mrtvých. Proto církev pochovává mrtvolu se
slavnými obřady. — Při průvodu pohřebním nese se v čele kříž
(poněvadž se modlíme ve jménu ukřižovaného Vykupitele), zvoní se (po
něvadž naše vroucí modlitba má k nebesům tak vystupovati, jako hlas
zvonů) a zpívají se žalmy a smutečné zpěvy (zvláště kající žalm
Davidův „Miserere“.) Čestou na hřbitov se má každý modliti a ne vy
kládati; neboť při průvodu vůbec se máme modliti.

2. Obřady. jež se konají při křesťanském pohřbu, vy
jadřují prosbu, aby Bůh byl zemřelému milostiv.

Nesou se na př. hořící svíce, bychom Boha prosili, aby zemřelému
popřál světla věčného (aby ho připustil k patření na Boha); rakev se kropí
svěcenou vodou, bychom Boha prosili, aby zemřeléhoočistil ode hříchův;
okuřuje se rakev, bychom Boha prosili, aby naše přímluva byla Bohu
tak milou, jako jest libou vůně kadidla, a aby vystupovala před trůn boží.
S pohřbem bývá spojena obyčejně zádušní mše sv., a mnohdy kněz i má
pohřební promluvu, by přítomné dojal a ke vroucím modlitbám pohnul.
V dřívějších dobách nosívaly se docela mrtvoly v předvečer pohřbu do kostela
a lid se po celou noc u nich modlil, jakož 1 následujícíhodne se
sloužívala v jejich přítomnosti mše sv. Z ohledů zdravotních prvnější obyčej
téměř již všude přestal. Kde se za dnešních dnů neslouží mše sv. u přítomnosti
mrtvoly, staví se pak při ní tak zv. tumba v kostele. Pouze při pohřbu dítek,
t. j. oněch, kdož ještě nedospěli užívání rozumu(jimž ještě nebylo 8 let) jsou
obřady radostné. Kněz má při nich roucho barvy bílé.

3. Květiny a věnce při pohřbu znázorňují jednak
pomijitelnost pozemskéhoživota,jednak nesmrtelnost
duše a lásku i po smrti trvající.

Květiny rychle vadnoací připomínajínám nestálost pozemských
věcí. Písmo sv. také praví: „Člověk jako květ polní odkvete.“ (Ž. 102. 15.)
Čerstvé květiny a věnce na rakvi také znamenají, že duše žije dále,
byť i tělo bylo zemřelo. A květiny vsazené na hrobě jsou výrazem lásky po
zůstalých. Květinytlumočíslova Písma sv.: „Láska neumírá.“ (1. Kor. 13.8.)
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Než vzdor tomu, že květiny na hrobě a rakvi mají význam krásný a se
stanoviska náboženského proti nim ničeho namítati nelze, přece nelze schvalo
vatipřílišného kupováníkvětin,jelikožrozhazování peněz a pýcha
hříchem jest. Lépe by se učinilo, kdyby se varovalo přílišné nádhery
a peníze tím ušetřené raději se darovaly chudým. Jak mnoho bychom
pomohli tímto milosrdným skutkem ubohým zemřelým! Proto mnozí slechetní
mužové si před svou smrtí vyžádali, by se jim nedávaly věnce na rakev.
Polní maršál arcivévoda Albrecht rakouský (vítěz u Kustozzi 1866 a syn
vítěze aspernského), jenž zemřel r. 1895, zakázal si výslovně všecky věnce,
poznamenav, aby se peníze za ně věnovaly raději chudým nebo na mše sv.
Tento čin zasluhuje následování. Zcela dobře tedy činí, kdo na smrtelném
loži řekne svým příbuzným: „Dejte na mé úmrtní oznámení vytisknouti slova:
věnce se dle vůle zemřelého odmítají.“ — Dále jest nezpůsobno, dávati věnce,
které dříve byly na rakvi zemřelého, do kostela na památku; vždyt
věnce tyto mnohdy mohou býli i nakažlivými, zvláště zemřel-Jinemocný
nakažlivou nemocí. Tyto věnce patří do hrobu. Ostatně divně vypadá,
strhává-li se zemřelému s rakve věnec, jenž měl zdobiti jeho rakev.

4. Křesťanský pohřeb koná se proto obyčejně slavně, po
něvadžBohu jest velmi milým, vzdáváme-li úctu mrtvému
tělu těch, kdož v milosti boží zemřeli.

Slušno jest vážiti si lidských těl i po jejich smrti. Na prvním místě
jsou nám posvátnými ovšemjen naše živá těla, poněvadžjsou příbytkem
a nástrojem duše k obrazu božímu stvořené. Než vážímesi 1 ostatků po oněch
věcech, které nám byly v životě posvátnými. Proto vzdáváme čest ostatkům
těl lidských. A sice tím větší úctu k nim máme, poněvadž byla chrámem
Ducha sv. Čtíme je tedy vzhledem k Bohu, a proto jest tato úcta
Bohu milá. (Viz v úctě ostatků II. díl 52.) Mimo to pohlíží Bůh na po
chovávání mrtvých jako na skutek milosrdenství (jelikož těla zemřelých
chráníme před zhanobením) a nenechává ho bez odměny. Vzpomeňme na
Tobiáše. Proto v prvních dobách křesťanských nestyděly se ani nej
vznešenější osoby (ani papežové)křesťany pro víru popravené na
vlastních ramenou ke hrobu nositi, ano 1 vlastníma rukama pochovávati.

Tehdy byly hroby v podzemních chodbách, v tak zv. katakombách, kde
se i mše sv. sloužívala. Odtud pochází, že i později se mrtví pochovávali ve
hrobkách v kostele a kolem kostela, zvyk to, jenž dnes z přemrštěných
ohledů zdravotních jest odstraněn. Hřbitovy totiž nyní jsou většinou za obcí. —
Mýlí se, kdo se domnívá, že hřbitovy kazí vzduch, nebo že znečisťují pitnou
vodu a že tedy jsou příčinou, že vznikají nakažlivé nemoci. Kapacity v oboru
medicinskémdokázaly,že hřbitovy nikterak neohrožují našeho zdraví.
Mrtvola špatně ukrytá ovšem působí zhoubně na naše zdraví, jelikož na
vzduchu se rozklad následkem množství kyslíku velmi urychluje. Než jinak
tomu jest, je-li mrtvola v náležité hloubce (6 střevíců) pod zemí, tam se
rozkládá mrtvola následkem nedostatku kyslíku velmi povolně. A jako houba
pije vodu, tak země pohlcuje páchnoucí plyny. Země jest nejlepším desin
fekčním prostředkem proti hnijícím tělům. Ba země přeměnuje docela škodlivé
plyny v jiné látky a podporuje vzrůst. Všímni si, jak bnjí rostlinstvo na
hřbitově. Jak málo zdraví škodiivým jest vzduch hřbitovů, dokažuje tak často
závidění hodné zdraví a dlouhý věk hrobařů a hlídačů hřbitovních. Ba shle
dalo se, že ani pitná voda, která prosakuje hřbitovy, není znečistěna. Mnohdy
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již znalci zkoumali vodu, která se prýští u samých hřbitovů, a shledali, že
jest zcela neškodnou. Zemé totiž jest výborným čistícím prostředkem ; ona
vodu zrovna destilluje a proměňuje látky škodlivé v látky dobré a sloužící
k zachování tvorstva. Nemáme tedy příčiny; považovati pochovávání na hřbitově
za nebezpečné zdraví a zastávati se snad násilného a nepřirozeného
ničení těl lidských na př. spalováním. „Jsem pevně přesvědčen, že hřbitovům
se stala křivda. 50 procent fanatických krematistů (= zastanců spalování
mrtvol) velebíhranici jen proto, aby byli považovániza svobodomyslníky;
začínajíce kráčeti cestou novou, chtějí vzbuditi domněnku, že kráčí ku předu.“
(Mantegazza.) — V Německu se spaluje ročně 6až 7 set mrtvol; asi 200
v Gotě a Hamburku, a asi po jednom stu v Heidelberce, Jeně, Offenbachu
n. R., konečně i v Mannheimu. Obyčejně se dávají spalovati jen boháči,
kteří se bojí, aby nebyli pochováni snad za živa.

5. Církev zavrhuje spalování mrtvol, jelikož se to příčí
našemu lidskému a křesťanskému citu.

Původně všichni národové na světě mrtvoly pochovávali do země;
toho důkazem jsou kosti lidské, které od nejstarších dob odpočívají v lůně
země, takže tedy nemohly býti spáleny. Nacházejí se zvláště hroby, které
jsou přikryty kameny. I Židé pochovávají mrtvoly do země; o tom svědčí
na 300 svědectví Písma sv. Vzpomeňme zvláště na hroby králů a proroků.
Odepření pochování mrtvoly bylo u Židů trestem. (5. Mojž. 28. 26.) I Římané
původně pochovávali mrtvoly. Hroby jim byly posvátnými. (Cicero.) Zneuctění
hrobu se přísně trestalo, obyčejně useknutím ruky nebo spálením. Mrtvoly
se ukládaly mnohdy do kamenů, které měly tu vlastnost, že za 40 dní pro
měnily mrtvolu v prach; takové kameny se nazývají sarkofag (— traviči
těla). Římané dávali spalovati mrtvoly pouze v těch případech, kdy se bylo
obávati, že by mrtvola mohla býti od nepřátel potupena (Plinius.) Později,
když nemravnost se mezi nimi stále šířila, stalo se spalování mrtvol modou.
Budiž také připomenuto, že staří Egyptané a rovněž národové Ameriky
mrtvoly balsamovali; vzpomeňme na mumie. U starých pohanů, kteří se
mrtví spalovali, ustoupila hranice hrobu, jakmile se k nim dostala civilisace.
Zvláště křesťanství vymýtilo spalování mrtvol. Za dnešních dnů však, kdy
víra mizí a mravy hrubnou, opět se začíná se spalováním mrtvol. Spalo
vání uráží náš křesťanský cit. Vždyť my křesťanépovažujeme smrt
za spánek. Zemřelí spí. (1. Kor. 15. 18.), poněvadžjednou vstanou
z mrtvých. Hřbilov jest místem spánku, místem odpočinku a pokoje, proto
se říká „místo pokoje“. "Tento spánek pak znázorňuje pochovávání, nikoli
spalování mrtvoly. Spouštěním mrtvoly do země ukazujeme, že naše tělo se
podobá semenu (1. Kor. 15. 42.), jež se zasévá do země, klíčí a řoste.
Jakožto křesťané vážíme si své Bohu podobné duše a tedy i jejího ná
stroje, těla. (Orig.) Řádný křesťan nikdy nebude schvalovati spalování
mrtvol, při němž tělo se škvaří, kosti praskají a se kroutí a celé tělo jest
děsně zohaveno. Jen lidé, kteří pozbyli vědomí své lidské důstojnosti a svou
křesťanskou víru, chtějí býti spáleni. Mimo to my křesťané máme za vzor
Krista, jenž se nedal spáliti, nýbrž do hrobu vložiti a z něho vstal. Pohané
ovšem neznali všech těchto ohledů. Ano, pohané si nepřáli již proto žádných
náhrobků a pomníků, poněvadž jim příliš připomínali konec jejich pozemské
blaženosti A zcela týž důvod pudí i dnešní svobodomyslníky, by hájili spalo
vání mrtvol. Jim také pohřeb příliš připomíná, že duše žije dále i po
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smrti; spálení mrtvoly jest jim milejší, poněvadž velmi dobře znázorňuje
úplné zničení člověka po smrti, jak by si toho oni přáli. „Než nikdo nemysli,
že bychom se my křesťané obávali spalování mrtvol proto, jako by snad
vadilo našemu budoucímu vzkříšení; vždyt Bůh může vzkřísiti i tělo v prach
obrácené.“ (Oktavius.) Než tu nevýhodu má spalování mrtvol zcela jistě že
vzduch, kouřem továren bez toho již dosti znečistěný, ještě více otravuje
a škodlivými výpary nasycuje, což by zvláště tehdy nastalo, kdyby se mrtvoly
vůbec spalovaly. Tu by se musilo ve větších městech postaviti mnoho pecí;
neboť spálení jedné mrtvoly vyžaduje dvou hodin. Ať nám zastanci spalování
mrtvol vysvětlí, odkud pochází to, že právě Indie, kde jest spalování mrtvol
v obyčeji,jest hlavním pelechem a kolébkou všeliké nákazy
a moru. Spalování mrtvol jest rovněž velmi nákladným. Konečně uvádíme
ještě pádný důvod, jenž musí všecky zastance spalování mrtvol přivésti v roz
paky. Se strany úřadů soudních nesmí se jistě. spalování mrtvol schvalo
vati. Je-li mrtvola v zemi pochována, lze ještě po letech zjistiti, nestala-li se
vražda, otrávení, zaškrcení a p. — Takto vyšly na jevo již mnohé zločiny,
a mnozí nevinní byli zachráněni. Kdyby se mrtvoly spalovaly, bylo by toto
všecko nemožným. Kdo tedy přes toto všecko. spalování mrtvol schvaluje,
činí se spoluvinným zločinů, jelikož chce jejich stopy zahladiti.

6. Křesťanskéhopohřbu nemůže církev povoliti: ne
křtěným, jinověrcům a oněm katolíkům, kteří zemřeli
patrně ve hříchu těžkém.

K nekřtěným náleží 1 nepokřtěné děti. Nad nekřtěnými nemá
církev žádné moci. Církev odpírá křesťanský pohřeb jinověrcům proto,
poněvadž se řídí zásadou: „9 kým jsme neměli obcování za živa, s tím
nemůžeme míti obcování ani když zemřel.“ (Pap. Innoc. II) Kdyby katolický
kněz pochovával i jinověrce, mohli by katolíci snadno mysliti, že jsou všecka
náboženstvístejna. Takto by se podporovalanáboženská lhostejnost,
a pravá církev by pozbývala vážnosti; to by však bylo na škodu spáse

lidí. — Než církev trpí, by dle předpisů zákonitých, byli na katolických
hřbitovech pochovávánii jinověrci; tolikojim vykazujevzláštní místo,
které není posvěceno. Také trpí, aby se pochovávali nekatoličtí příbuzní
v rodinných hrobkách. (Kongr. Ing. 30. 3. 1859.) Jinak však drží se pevně
zásady: Svaté pole jest velikou rodinnou hrobkou pro členy
církve katolické; mikdo nemá nároků, býti v ní pochován, kdo v životě ne
náležel k církvi katolické. — Pohřeb se odepírá těmto katolíkům: sebe
vrahům, kteří umřeli ve stavu příčetném; duellantům; dále těm, kdo
tvrdošijně odepřeli sv. svátosti nebo již po léta nepřijímali o Velikonoci
sv. svátosti. V poslednějším případě se skoro vždy tato věc předkládá
biskupovi k rozhodnutí. Odepření pohřbu těmto lidemnení nikterak ortelem
zavržení, nýbrž jen veřejným výrazem odporu před těmito hříchy
a prostředkem, jímž mají býti jiní od tohoto hříchu odstrašení. Jistě
členům některého spolku nenapadne, doprovázeti ke hrobu člena, jenž zájmy
spolku poškozoval; neboť tím by spolek pozbyl u lidu vážnosti Rovněž by
bylo pro církev i kněze nectný m, kdyby pochovávali špatného katolíka. —
Samovrahové bývají pochovánina odloučeném, neposvěcenémmístě
na hřbitově; ale jest to jiné místo, nežli kde jsou jinověrci pochováni.
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9. Pouti.

Působením božím povstaly na mnohých místech léčivé prameny, které
hojí jisté choroby tělesné. Tak také vyvolil si Bůh jistá místa, kde mnohem
rychleji naši modlitbu vyslýchá.

1. Pouťjest putování na posvátná místa,
na nichž Bůh zázračným způsobem někomu
pomohl.

Pouti byli v obyčeji již u Židů; o hlavních třech slavnostech, Veliko
noci, Letnicích a slavnosti Stánku, musil každý israelita putovati do chrámu
jerusalémského. (Luk. 2. 41.) Jest již v přirozenosti lidské, bychom
čas po čase někam cestovali. Boháči jezdí hlavně pravidelně do lázní,
chudáci pak chodí na poutní místa.

2. Jsou poutní místa ve Svalé zemi,
u sv. apoštolů a u Matky boží.

vv?
Nejdůležitější poutní místa ve Svaté zemi jsou: Místo

ukřižovánía sv. Hrobu na hoře Kalvarii v Jerusalémě
místo smrtelné úzkosti a nanebevstoupení Kristova na hoře
Olivetské, místo narození Kristova v Betlémě a místo
Zvěstování Panně Marii v Nazaretě.

Na hoře Kalvarii jest kostel Božího hrobu; jsou to vlastně tři kostely,
totiž kostel ukřižování Kristova, vzkříšení Kristova a nalezení sv. Kříže, jež
všecky jsou pod jednou střechou. První křesťané sem putovávali velmi četné ;
proto římský císař Hadrian (asi 100 let po smrti Kristově) dal postaviti
na tato místa modly, by křesťany od těchto poutí odvrátil. Když pak
sv. Helena, matka Konstantina Vel., nalezla tam sv. Kříž (325), pouti do
sv. Země opět se vzmohly. Úísař Karel Vel. dal postaviti vedle Božího
Hrobu pohostinský dům pro německé poutníky. Ve stol. 10. zmocnili se
sv. Země nevěrci. Tu následovalo 7 křižáckých výprav k osvobození
svatých míst (1096—1270); nebylo to nic jiného, nežli hrdinské pouti; trvaly
až po vystoupení Lutherovo. Výpravy tyto obyčejně vycházely z Benátek; až
do Jaffy bylo třeba obyčejně 8 až 11 týdnů. Dnes jsme tam za 8 dní.

wv?
Nejdůležitější poutní místa sv. apoštolů jsou: hrob

knížat apoštolských sv. Petra a Pavla v Římě a hrob
sv. apoštola Jakuba v Kom postelle ve Španělsku.

Kosti sv. Petra odpočívajíve chrámě sv. Petra u pahorku vatikán
ského, v největším to kostele na světě, jenž jest známý svou kopulí do nebe
se vypínající; byl dokončen za 110 roků r. 1626. — Kosti sv. Pavla od
počívají v kostele sv. Pavla za hradbami římskými. Tento kostel shořel
r. 1823, ale byl opět zbudován a vysvěcen v době, kdy papež Pius IX.
prohlásil článek víry o Neposkvrněném početí P. Marie, (1854.)
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wu?
Nejdůležitější poutní místa Matky boží jsou: Památná

místa v Lourdech (vyslovuje se Lúrdy) ve Francii, Loreto
v Italii, Maria Cell ve Štýrsku, Einsiedeln ve Švýcarsku,
Altótting v Bavorsku, Kevelaer (čte se Kevelár) v Porýnsku.

Lurdy leží v jižní Francii na úpatí Pyrenejí. Zde se zjevila r. 1856
Matka boží ve skalní rozsedlině 18krát chudé pasačce Bernadettě a žádala,
aby tam byl vystavěn k její cti kostel a aby se tam chodilo na pout. Maria
se nazvala „Neposkvrněné početí“. Od té doby teče tam pramen, jehož
vodou bylo posud uzdraveno na tisíce lidí (mezi nimi i slepý advokát pařížský
Lasserre, dějepisec lurdský). Ročně se odtud rozesýlá do světa na 120.000
láhví vody. Ročně putuje do Lurd několik millionů lidí z nejvzdálenějších
zemí. (Spirago, Příklady, str. 8.) — V Loretě u Ankony v ltalii se nachází
ve vavřínovémháji (= lauretum) od r. 1295, domeček Matky boží
z Nazareta; r. 1291 stál najednou v místě Tersato u Fiume v Dalmacii,
konečně odtud zmizel r. 1294 a nacházel se u Ankony, odkudž ještě jednou
r. 1295 své místo změnil. Domek byl tedy patrně přenášen anděly. Oltář,
který zároveň s tímto zázračně přenešeným domkem byl přinešen, jest prý
týž oltář, na němž již sv. Petr sloužil mši sv. Obraz na tomto oltáři, 3 stopy
vysoký a z cedrového dřeva zhotovený, představující Marii s božským dílkem,
byl prý vyřezán od sv. Lukáše. Nad tímto domkem P. Marie byl r. 1464
vystavěn dóm. Kaplička loretánská se napodobovala na mnohých místech ;
nejprve v Tersato, r. 1627 1 u sv. Augustina ve Vídni. V Loretě má svůj
původ litanie loretánská. Do Loreta putuje ročněasi 500.000 poutníků.
Poutní místo Maria Cell trvá již asi od r. 1200; založili je benediktini.
Jistý kněz tohoto řádu ve sv. Lambrechtu, byv poslán do této krajiny, po
stavil si v dřevěné celle dřevěnou sošku Matky boží na pařez. (1156.) Brzy
přicházeli poutníci, kteří za příkladem onoho mnicha modlili se před onou
sochou v oné celle (před Marií v celle == Marií celskou). Místo toto stalo
se proslaveným následkem mnohých uzdravení nemocných. Král Ludvík L.
Uherský, který r. 1683 vzývav Marii Pannu celskou, pouze s 20.000 vojáků
dobyl vítězství nad 80.000 Turků, dal vystavěti v Maria Cell veliký chrám,
k němuž pak putovali mnozí rakouští panovníci a duchovní knížata. —
Einsiedeln ve Švýcarsku děkuje své založení jistému knězi benediklinu,
pocházejícímu z rodu Hohenzollernů, jmenem Meinradovi, jenž na těchto
místech po 26 let poustevnický život vedl a r. 861 dvěmaloupežníky
ve své celle zavražděn byl. R. 930 dal zde jistý děkan Štrassburský vystavěti
poutní kostel, v němž se nacházel obraz Marie Panny, jejž Meinrad uctíval.
Když r. 948 zavítal sem sv. Konrád, bisk. kostnický, aby vysvětil tento
kostel, viděl v noci před tím, kterak Kristus v průvodě mnohých andělů
a svatých kostel tento světí, takže jak on, tak také z rozkazu papeže ani
žádný jiný biskup se neodvážil kostel onen vysvětiti. Tato okolnost, dále
prohlášení Meinrada za svatého a přenešení jeho ostatků do Einsiedeln
(1039), jakož i mnohé zázraky na tomto místě učinily onen chrám tak
slavným, že sem putovávali císařové a králové. Třikrát byla zázračná kaple
zázračně uchráněna před požárem, ale za revoluce francouzské byla .ztrosko
tána; pouze milostivý obraz byl záchráněn. R. 1817 zbudován byl nový
chrám. Ročně sem přichází na 150.000 poutníků, mnohdy i více. — Milostivá
kaplička v Altěttingen (OÓttingen)na Innu v Bavořích byla vystavěna a po
svěcena kolem r. 700 od sv. Ruperta, jenž první kázal evangelium obyvatelům
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Bavor. Později povstal vedle ní klášter benediktinský, jejž Maďaři při svém
loupežném vpádu r. 907 i s kostelem spálili. Pouze milostivá kaple zůstala
uchráněna nejen tehdy, ale i za všech pozdějších válek. Putovati se začalo
sem v 16. století. Jak četně se putovalo na toto místo, dosvědčuje ona okolnost,
že zde na př asi v 50 letech (1666—1719) přistoupilo ke sv. přijímání na
22 millionů lidí. — V Kevelaer v Porýnsku (okr. Důsseldorf) byl r. 1642
vystavěn jistým občanem geldernským malý kostelík ; občan tento totiž, modle se
před obrazem Ukřižovaného byl vybídnut, aby tento kostelík vystavěl. Mnohdy
přichází do Kevelaer ročně na 200.000 poutníků z Porýnska, Westfálska a Nizo
zemska. — Mnohá poutnická místa měla zcela nepatrný a prostinký původ;
tento původ nám připomíná zrno horčičné, o němž se mluví ve sv. evangeliu.

a. Křesťané putují na poutní místa oby
čejně proto, by si ve velké tísni na Bohu
pomoci vyprosili, nebo by vyplnilinějakýslib.

Sv. Jan Nep. ve své veliké tísni putoval do Staré Boleslavi u Prahy.
Rovněž Don Bosko (+ 1888.), jenž při vyučování spustlé mládeže v Turině
velmi byl pronásledován a rady sl již nevěděl; když se z pouti vrátil, do
sáhl skutečně zázračné pomoci, o niž prosil. Bůh vyslýchá naše úpěnlivé prosby
rychleji na místech poutních. Králové příjímají prosebníky jen v jistém pokoji
svého paláce a jen tam udělují své milosti; podobně si počíná Bůh. Ani země
není všude stejně úrodnou. Poutní místa právem se nazývají „milostivá místa“.
Mnozí lidé v nemoci činí slib, že půjdou na pouť, jest-li že je Bůh uzdraví.
Všimněme si mnohých záslibných tabulek a předmětů na poutních místech !

4. Návštěva poutních míst napomáhá mnoho ku po
lepšení života mnohých křesťanů.

Člověk cestou zapomíná na své starosti a modlí se mnohem nábožněji;
na poutním místě zpovídá se cizímu knězi mnohem otevřeněji ze
svých hříchů a snad tím napraví mnohou dřívější špatnou zpověď; na poutním
místě působí na něho Duch sv. mnohem účinněji. Pouť jest i skutkem
kajícím, neboť mnohdy jest spojena s velikými obtížemi a s velikými vý
lohami. Pak jest 1 veřejným vyznáním vírya jest vždy důkazem ná
boženského přesvědčení. Proto lidé bez víry na pout ovšem nechodí. Pout
tedy zjednává člověku mnohých milostí. — Proto se dříve často ukládávala
za pokání. Ovšem také mnozí lidé jdou na pout, by měli lepší volnost
ke hříchům; proto se říkává: „Kdo mnoho putuje, zřídka bývá spasen.“Nežprotonesmímepoutizcelazavrhovati— Kdobychtělnapř.prodávání
vína hned již proto zavrhovati, že se jím někdy někdo podnapil?

4. O křížové cestě.

Křížovácesta děkuje prý svůj vznik Matce boží.
Matka boží prý často navštěvovala cestu utrpení Kristova v Jeru

salémě a na těch místech, kde se s Kristem něco zvláštního přihodilo, dlí
vala prý delší chvíli v rozjímání. (Kateř. Emm.) První křesťané navště
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vovali sv. místa v zástupech a kráčívali při tom také cestou utrpení Kristova.
Když však ve středověku sv. místa upadla do rukou nevěřících a jen
s nebezpečím života bylo lze je navštěvovati, byly zřízeny po světě obrazy
křížové cesty, a papežové je obdarovali velikými odpustky. Sv. František
z Assisi prý velmi mnoho přispěl k rozšíření pobožnosti křižové cesty.

1. Křížovoucestou nazýváme 14 obrazů,
které představují cestu, kterou Spasitel s kří
žem na ramenou konal od paláce Pilátova
až na horu Kalvaril.

Čtrnáctero obrazůjest opatřeno 14 dřevěnými křížky, na nichž není
žádné podoby Kristovy; pod těmito křížky bývá obyčejně obraz nebo nadpis. —
Křížovácesta bývá zřízenaobyčejněna pahorcích a vkostelích, mnohdy
1 na hřbitovech. a jen výjimkou také v nemocnicích a soukromých domech.

2. Kdo chce konati křížovou cestu, musí se pohybovati
od obrazu k obrazu a přitomrozjímati 0 utr
pení Kristově.

Stačí již, jestliže pouze zaměníme místo od obrazu k obrazu. —
Rovněž stačí, rozjímáme-li o utrpení Kristově vůbec; není třeba,
bychom u každého obrazu zvláště rozjímali o tom, co jest na něm vy
obrazeno. — Veřící se modlívají obyčejně u každého zastavení Otčenáš
a Zdravas Maria a vzbuzují lítost.

vy ?
3. Konáním pobožnosti křížové cesty dosahujeme velikých

odpustků, lítosti nad svýmihříchya povzbuzeníku
mnohýmcnostem.

Denně rozjímati o utrpení Kristově jest užitečnějším, nežli po všecky
pátky celého roku o chlebě a vodě se postiti a dokonce se bičovatií.
(Sv. Alb. Vel.) Jediná slza nad utrpením Kristovým má větší cenu, (nežli
pout do Svaté země. (Sv. Aug.) Kterak rozjímání o utrpení Kristově jest
Spasiteli nad míru milým, patrno z tohoto: Když kdysi sv. Brigitta spa
třila, kterak Spasitel ze všech ran krvácí, tázala se ho, kdo mu tyto rány
způsobil; tu slyšela odpověď: „Ti, kdož nerozjímají o veliké lásce, kteroujsemdokázalsvýmutrpenímnakřížizaně.“© VždyťVykupitel,abyvnaší
duši zachoval vždy živou památku na své utrpení, ustanovil i oběť mše sv.
Konáním křížové cesty dosahujeme těchže odpustků, jichž bychom dosáhli,
kdybychom navštívili ona sv. místa ve Svaté zemi. „Nevíme zcela
určitě, jak velké jsou tyto odpustky; než stačí, víme-li, že jsou veliké
a četné“ (Leon. p. m.) Než těchto odpustků křížové cesty lze pouze
jednou za den získati. Rovněž musí býli křížová cesta (vlastně 14 dře
věných křížků) býti svěcena od některého Františkána nebo od jiného
k tomu splnomocněného kněze, a pobožnost tato se nesmí přerušiti
žádným jiným sem nespadajícím. zaměstnáním. Pobožností křížové cesty do
chází hříšník milosi lítosti. Jako ti, kdož byli hadem uštknuli, byli uzdra
veni, jakmile pohlédli na měděného hada (4. Mojž. 21.), tak bývají, kdož
těžce zhřešili (kdož byli ďáblem smrtelně poraněni), uzdravení na duši, roz
jímají-h častěji o utrpení Kristově. Pobožnost křížové cesty jest z nejvýbor
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nějších pobožností, které napomáhají k obrácení hříšníků a ke zdo
konalení spravedlivých. (Bened. XIV.) Pobožnost křížové cesty pobádá ku
mnohým cnostem. „Rozjímáním o utrpení Kristově nabýváme potřebne síly,
bychom nejen trpělivě, ale i radostně trpěli.“ (Sv. Bon.) Naše pýcha,
naše lakota, náš hněv léčí se pokorou, chudobou a trpělivostí
Syna božího. (Sv. Aug.) Chceš-li, člověče, od cnosti ke cnosti kráčeti,
pak musíš s největší pobožností rozjímati o utrpení Kristově; neboť toto roz
jímání napomáhá velice ke svatosti duše. (Sv. Bon.)

4. Kdo nemůže konati křížovou cestu, může získati
odpustků křížové cesty, drží-li v rukou křížek za tím účelem
svěcený a modlí se zároveň 20krát Otčenáš, Zdrávas Maria
a obvyklé chvalořečnění.

Překážkou jest na př. velká vzdálenost od kostela, kde jest křížová
cesta, churavost a p. Než tyto překážky musejí býti značné. Ony křížky
jsou křížky mosazné nebo z jiného pevného kovu, na nichž jest obraz
Ukřižovaného; musejí (vlastně onen obraz Ukřižovaného) býti
svěceny od kněze k tomu splnomocněného (Františkána, Redemptoristy).
Tento křížek musí býti vlastnictvím toho, kdo bo užívá; na cizí křížek
neobdržíme odpustků. — Modlí-lise víee lidí společně, stačí, jestli pouze
jeden z nich drží onen křížek v ruce. (Lev XIII, 19. 1. 1884.) Těžce
nemocným stačí, drží-li pouze onen křížek v ruce a vzbudí-li lítost.
(Pius IX. 18. 12. 1877.) Otčenáš, Zdrávas Maria a chvalořečnění (Sláva
Otci. -) modlí se 14krát dle 14 zastavení, potom mimo to Skrát ku
ch 5 ran Kristových a jednou za Sv. Otce. Kdo má křížek svěcený od
Redemptoristů, může se modliti jen 14krát Otčenáš, 14krát Zdrávas Maria
a 14krát Sláva Otci... a rozjímání o utrpení Kristově, jako když se
koná křížová cesta. (Pius IX. 1. 5. 1857.)

5. Ovystavování velebné svátosti oltářní.
1. Slavné vystavování velebné svátosti oltářní koná

se takto: Tělo Páně se staví na povýšeném místě na
oltáři, nezahaleno, v monstranci, by se mu věřícíklaněli.

V dřívějších dobách se velebnásvátost,pokud bylo možno, skrý
vala před zrakem věřících, by nepokřtěným nebylo zavdáno žádné příčiny
ku zneuctění křesťanských tajemství. Teprve od ustanovení slavnosti Božího
Těla začalo se velebnou svátost veřejně vystavovati. Při tomto vystavení musí
hořeti nejméně 6 svící. (K. b. 9. 12. 1602.) Na konec seuděluje po
žehnání velebnou svátostí. — Veřejným vystavením velebné svátosti však
nikterak není pouhé otevření tabernáklu, což farář může učiniti kteroukoli chvíli.

2. Velebná svátost se vystavuje obyčejně při těchto
příležitostech. po farní mši sv., při nedělnícha svá
tečních odpoledních pobožnostech, na Velký pátek a Bílou
sobotu v Božím hrobě, na Boží Tělo a v masopustě. Mnohdy
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biskup z důležitépříčinynařizuje, by byla velebná
svátost vystavena.

Masopust jsou 3 dny před Popeleční středou. V těchto dnech tropí
se mnoho hříchů a bláznovství. Čírkev nařizuje, by po celé tyto 3 dny od
rána až do večera byla vystavena velebná svátost. Tím chce lidi od jejich
bláznovství a rozpustilosti odvrátiti a také Boha, jenž v těchto bývá velice
urážen, usmířit. Počíná si jako hodné dítě, které chce svému otci učiniti
radost, vidí-li, že jej jiní lidé zarmucují. Kdo v jeden z těchto tří dnů přijme
sv. svátosti, získá plnomocné odpustky. (Klem. XIII. 23. 6. 1765.) — Biskup
nařizuje vystavení svátosti obyčejně v čas nouze, onemocní-li panovník, papež ap.

6. 0 misslích a duchovních cvičeních.

1. Missie jsou kázání a jiná duchovní cvičení, která konají
výborníkněží,by oživily v obciducha křesťanského.

Sv. missie konané pro lid nesmějí se zaměňovati s missiemi v po
hanských zemích; konajíje obyčejněkněží řeholní, zvláštěRedemp
toristé. (Založ. kol. r. 1730 sv. Alfonsem v jižní Italii), Jesulté (založ.
r. 1540 sv. Ignácem z Loyoly) nebo Lazaristé (založ. kol. r. 1630 od
sv. Vinc. z Paula v Paříži), kteří stanovami svého řádu jsou zavázáni ke
konání missií a za tím účelem se také v řádu připravují. V mnohých krajinách
konají missii v jednotlivých farnostnch i světští duchovní. — Mussie
působí nesmírně mnoho dobrého. Poněvadžjsou čímsi neobyčejným,
působí mnohem více na farníky. Četná po sobě jdoucí kázání působí
mnohem mocněji a podobají se blahodárnému dešti. Poněvadž missionáři
zpravidla jsou mužovézbožní, mluví jejich ústy Duch sv., a proto jejich
slova otřásají nejzatvrzelejší srdce. Poněvadž tito kněží jsou ve farnosti zcela
neznámi, mají věřícínejlepšípříležitost,aby se jim upřímně vyzpovídali.
V době sv. missií zdá se, že milost boží neobyčejnou měrou se vylévá
na lidi. Kolik nepřátelství tu bývá odklizeno, kolik sporů usmířeno, kolik
nespravedlivého majetku navráceno, kolik zlých zvyků vykořeněno a kolik
špatných zpovědí napraveno! Ó, kolik duší se tu obrací upřímně k Bohu!
(Sv. AIf) Proto Apoštolská Stolice vložila důrazně na srdce
biskupům, by pečovali o konání missií, jelikož se jimi víra v obci opět
probouzí a věřící se uvádějí zpět na cestu spásy. (Pius IX. 17. 3. 1856.)
Papežovétaképovoliliodpustky na missie.— „S vobodo myslníci nejsou
přátely missií, jelikož missie jejich svědomí znepokojují a jejich zábavě pře
kážejí.“ (Tak praví Fenelon, jenž jakožto biskup sám konával missie.)

2. Jako missie, tak působíi duchovní cvičení
Duchovní cvičení (Z exercicie) záleží v tom, že na jistých místech,

na př. v klášteře, po několik dní za sebou se konají pro jisté stavy (kněze,
učitele, otce, matky) přiměřené přednášky a duchovní cvičení: Pobožnost
končí přijetím sv. svátostí. Duchovní cvičení, při nichž člověk s větší
horlivostí pracuje o své spáse, přispívají velice k oživení víry a polepšení
života. Jako hodiny sice denně natahujeme, ale nicméně za delší čas je dáme
důkladně vyčistiti nebo spraviti, tak činiti máme i se svou duší; máme ji
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znova oživiti zvláštním duchovním cvičením. Tak činívali světcové; skoro
všichni po delší době uchylovali se do samoty. A zdali i Vykupitel tak
nečinil? Vzpomeňme na jeho 40denní půst. Sv. Apoštolská Stolice častěji
sv. exercicie důrazně doporučila. Rozumí se samo sebou, že člověk může
exercicie konati i sám pro sebe a spojiti je s poutí.

ď. O sjezdech katolických; o pašijových
hrách.

K oživení víry přispívají 1 katolické sjezdy a pašijové hry.
1. Katolické sjezdy jsou schůze katolíků za účelem,

by na základě vzájemných porad se usnesli na časových a pro
církev vydatných záměrech a je také provedli.

Katolické sjezdy mají původ v Německu za čásu pronásledování církve
tamnější. Na konci 18. století totiž vznikl v Německu boj na vyhubení
církve katolické. Již r. 1803 bylo církvi násilně odňato jmění na 420 millionů
zlatých a mimo to kostel za kostelem ponenáhlu byl dáván protestantům.
Stát dále strhl na sebe správu církve; stěžoval styk mezi biskupy a papežem,
biskupům odňal právo vychovávati kněze; biskupská sídla a církevní obročí
zadával dle svého dobrozdání, vydával nařízení 1 ohledně věcí čistě církevních
(na př. ohledně konání služeb božích, ba nařizoval i, pod kterými podmínkami
smí dáti kněz rozhřešení!); pokud jen bylo možno vylučoval katolíky z veřej
ných úřadů; odepíral jim přáva na vydávání novin atd. Konečněpřišel i církvi
nepřátelskývýnoso manželstvech smíšených. ArcibiskupKlement
August Kolínský odepřel prováděti tento výnos. Za to byl násilně po
lapen a odveden na pevnost Minden. (1837.) Tento čin vyburcoval katolické
Německo ze spánku. Hned zakládány spolky, jež si učinily cílem dobytí
svobody církevní. První takový spolek povstal v Mohuči na podnět mohuč
ského kanovníka Lenninga. (1841.) Brzy na to žádali i biskupové
shromáždění ve Wůrzburku (20) slavnostněna státu, by církvivrátil
odňatá práva. (1848.) Aby se tomuto požadavku biskupů dodalo důrazu,
sešly se všecky katolické spolky německé r. 1848 k prvnímu sjezdu
katolickému v Mohuči. Zde se všecky sjednotily v jeden veliký svaz
a daly st jméno „Katolický spolek Německa.“ Zároveň se usnesly,
že se budou takové sjezdy konati pravidelně.

Katolickésjezdyjsou buď všeobecné nebo provincialní.
jestliže buď katolíci celé říše nebo jen jedné země se jich účastní,

Všeobecné sjezdy konají katolíci němečtí od r. 1848 každoročně,
tak na př. v městě: Mohuči, Vratislavě, Kolíně, Mnichově, Wůrzburku,
Cáchách, Trevíru, Frýburku a j. Dle vzoru katolíků německých konali
i katolíci jiných říší všeobecné sjezdy; tak katolíci rakouští (1877 ve Vídni,
1889 ve Vídni, 1892 v Linci), dále katolícive Švýcarsku, Francii,
Italii, Španělsku, Sev. Americe a nejnovějiv Uhrách. — Mimo
všeobecné sjezdy katolíků, konají se. v Německu a Rakousku i provinciální
sjezdy katolické, které se konají v jednotlivých zemích (na př. v Čechách,
na Moravě, v Dol. Rakousích a j.).
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Sjezdy katolické se nikterak neobírají správou církve,
nýbrž tolikojsou na oporu správců církevních.

Pouze biskupové jsou povoláni k tomu, by řídili církev. Proto
pořadatelé katol. sjezdů řídili se vždy zásadou sv. Iguáče Antioch.: „Nic
ať se neděje bez biskupa.“ Proto především se starají o schválení
a požehnání papežovo a biskupovo. Také nikdy se tyto sjezdy nemíchaly do
správy církevních záležitostí. Byly prostě nástrojem k provádění církevních
zásad; byly to voje, které podporovaly biskupy. Proto také biskupové vždy
byli příznivi katolickým sjezdům a sami se jich účastnili.

Sjezdy katolické přinesly církvi veliký užitek; za
kládaly se na nich časové spolky, podporovaly svornost,
odvahu a nábožensképřesvědčení katolíků, povznášely
vážnost církve a zbavovalyji čím dále vícejejích pout

Při katolických sjezdech byly založeny na př. tyto spolky: Spolek
sv. Cecilie na povznesenícírkevní hudby, spolek sv. Rafaela na ochranu
vystěhovalců, spolek sv. Boniface pro blaho katolíků v zemích pohan
ských a j. v. — Kdo byl někdy na některém sjezdu katolickém, ví, jaké
nadšení budí živé slovo řečníků, kterak se tam víra budí a veřejně vy
znává! — A vezmeme-li do rukou nepřátelské noviny, poznáme hned, jak
imponují na venek sjezdy katolické svými usnešeními a protesty. Katolické
sjezdy v Německu mimo jiné mají zásluhu, že povstal tak zv. „střed“ na
říšském sněmu. „Na katol. sjezdech se odrobuje kamének za kaménkem ze
chrámu moderního pohanstva, by se chrám tento sřítil a na jeho místě
byla postavena nádherná basilika.“ (1. s. r. sj. kat.)

2. Pašijovými hrami nazýváme představování utrpení
Kristova a důležitých biblických událostí živými obrazy.

Ve středověku znázorňovaly se důležité události ze života Kristova
krásnými obrazovými představeními. Taková představenínahra
zovala lidu před vynalezením tisku bibli. Tak na př. sv. František
z Assisi (T 1226) s povolením papeže postavil v jedlovém (jedle jest je
diný zelený strom v zimě a má překrásný vzrůst, proto se ho užívá za vá
noční stromek) skutečnou stáj, vyzdobil ji mechem a větvemi, postavil v ní
jesličky s božským dítkem a sochou sv. Josefa a Marie. Před stájí byl živý
vůl a osel uvázán u jeslí. Zde se konala za nesmírného účastenství lidu
z daleka přišlého o Vánocích půlnoční mše sv., při níž sv. František jakožto
jáhen četl evangelium, Od té doby se začaly brzy ve všech kostelích stavěti
jesličky. Ano v středověkésnaze, všecko pokud jen lze dle přírody
představovati, šlo se ještě dále, a události ze života Kristova, biblických osob
nebo svatých, ano i podobenství Kristova představovala se divákům v živých
obrazích. Těmto představenímse říkalo náboženské hry. Nejprve byly
přizpůsobeny slavnostem roku církevního; byly tedy hry vánoční, pašijové,
velikonoční, mariánské a p., i konec světa se takto představoval. Nejprve se
hrálo v kostelích a sice v řeči latinské; později pod šírým nebem a již
i v mateřštině, Ve 14. stol. se dávaly takové hry na všech vesnicích. Jelikož
však ve Francii se zahnízdily v těchto hrách zlořády, byly tyto hry od pa
pežů vůbec zakázány. Teprve r. 1633. zase byly obnoveny v Horní Amer
gavě v Bavořích, následkem slibu tamního obyvatelstva za času moru. Tyto
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hry se tam konají posud každých 10 let. Známé jsou také pašijové hry
v Tyrolsku v místě Brixlegg a ve Vorderthiersee u Kufšteinu.(Po
slednější trvají od r. 1762. a od r. 1855. se provozují každých 10 let
vzorným způsobem. Od r. 1893 hrály se pašijové hry každoročně v Ho
řicích v Českém lese (již. Čechy), které se staly proslavenými. (Tyto hry se
zde konávaly již od r. 1816.—1840.; nyní zase přestaly.) — Mnozí lidé,
zvláště svobodomyslníci, nejsou přátely pašijových her; nazývají je profa
nací, jelikož je hrají lidé. Než takový svobodomyslník musil by viděti pro
fanaci i v kamenné soše Kristově nebo v nábož. obrazích. Ostatně zkušenost
učí, že pašijové hry naplňují diváky takovou zbožnosti, že při tom zcela zapo
mínajínalidi, kteřítyto hry provozují.Ostatně zázračné vyslyšení obyvatel
Horní Amergavy v čas moru jest nejlepším důkazem, že hry tyto nejsou profa
nací. Neboť co Bůh tak nápadným způsobem schválí, nemůže býti špatným.

Nábožné spolky.
Církev přispívá ke spáse lidstva také nábožnými spolky.
Za dnešních dnů, kdy počet nepřátel církve jest nadmíru veliký, jest

třeba, by lidé dobře smýšlející semkli se jako bitevní šik a „spojenými
silami“ pracovali. Jen tímto způsobem lze dosíci jistého výsledku. Poněkud
jest upřílišenou, ale nicméně mnoho pravdy obsahuje věta: „Deset
tisíc lidí, kteří jsou spojeni, může nahnati strachu stu tísícům, kteří jsou
od sebe odděleni.“ (Mirabeau.) V jednotě jest síla. Tuto pravdu chtěl
vštípiti jistý král svým 7 synům, by byli po jeho smrti svorni. Dal každému
hůl a vybídl jej, aby ji zlomil. Potom vzal zrovna takových 7 holí a pravil:„Svažtetytohůlkydohromady.“© Pakpodalkaždémuznichtentosvazek,
aby jej zlomil, ale žádný z nich ho nemohl zlomiti. I pravil jim: „Zde vi
díte, že sjednocenost dodává síly. Proto buďte mezi sebou svorni; pak vás
nikdo tak snadno nepřemůže. Jakmile však se rozrůzníte, jste ztraceni!“
(Spirago Příkl. str. 206.) Jediná kapka vody nežene mlýnu, na jediné
niti nezvedneme těžkého břemene; ale množství kapek vody pohromadě
přivede do pohybu. nejsilnější kola a mnoho nití v jednom svazku
nelze přetrhnouti. Z této snahy po sjednocení vznikly také církevní
řády. Napodobením jich jsou náboženské spolky.

1. Náboženské spolky jsou dobrovolná
sdružení věřících, mající za účel podporovati
svou vlastní nebo bližních spásu.

Nábožné spolky mají podobný cíl jako světské spolky. Tyto (tělo
cvičné, zábavné, hasičskéa j.) podporují také buď vlastní nebo bližního
časné blaho. Nábožné spolky podporují v první řadě buď vlastní nebo bližního
blaho duševní, mnohévšakmimoto zcelazvláštněi cizí blaho pozemské.

2. Nábožné spolky se dělí v bratrstva a
v křesťanské spolky pomocné.
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Bratrstva mají ponejvíce za účel, konati skutky po
božnosti; pomocné spolky pak mají za účel, pomáhati
bližnímu v potřebách tělesnýchi duševních.

Bratrstva tedy pracují na prvém místě o vlastním zdokonalení,
pomocné spolky pak naproti tomu napomáhají blahu bližního. Než
žádný nábožný spolek nesmí se zabývati politikou. Připouští se však
v křesťanských spolcích pomocných i zábava a vyražení pokud lze; tímto
způsobem se totiž snadněji dochází vážného cíle onoho spolku, a údové
jeho se odvracují od hříšných vyražení.

3. Náboženské spolky, pokud jsou rázu náboženského,
stojípod řízení m biskupa, částečněi pod státním
spolkovým zákonem.

Pokud jsou náboženské spolky rázu náboženského, má jediná církev
výhradní právo jimi vládnouti (Lev XIII. 1891.) Proto má biskup na bratrstva
tato práva: pouze biskup nebo představený řádový (p. Pavel V.) může
bratrstva zřizovati; on schvaluje stanovy jejich (Klem. VIII.7. 12.
1604.), nejsou-li ještě schváleny z Říma. Biskup bdí nad bratrstvy Co se
týká vykonávání pobožnosti a správy jmění (Sn. Trid. 22. 8.); může zaká
zati neobyčejné pobožnosti (Kg. bisk. 9. 7. 1602.). Může jim předpisovati,
jakým způsobem mají konati peněžité sbírky a ku kterým účelům mají peníze
sebrané vynaložiti. (Klem, VIIL 7. 12. 1604.) Může býti přítomen jejich
schůzím, nebo k nim může poslati svého zástupce. (Kongres Konc. 16, 4.
1692.) Biskup může jmenovati místního faráře představeným
a správcem bratrstev. (Kongs. odp. 8. 1. 1861.) — Zakládá-li se katol.
spolek, jest nejprve třeba povolení církevního a potom se musí žádati
o povolení státních úřadů. V Rakousku se žádá o povolenístátní
prostřednictvím hejtmanství. V Německu jest úplná svoboda spolková; toliko
spolky politické musejí se oznámiti úřadům.

4. Stolice apoštolská vždyvelmi doporučovala
a mnohými odpustky obdarovávala náboženské spolky,
poněvadž tyto spolky přinášejí veliký užitek jak jednotlivým
členům, tak i celé farnosti.

Papež Lev XIII. ve dvou okružních listech (1884, 1891.) velice do
poručoval náboženské spolky, zvláště spolky sv. Vincence, tovaryšské a dělnické.
„Spolky jsou vojenské šiky, které bojují proti ďáblu.“ (Pius IX.); čelíť
víře nepřátelským spolkům, nikoli hlučnými zbraněmi, nýbrž tiše, hlavně
modlitbou. Bratrstva jsou jako archa Noemova, poněvadž lidé světští na
cházejí v nich útočiště před potopou pokušení a hříchů, jež svět zaplavují.
(Sv. Alf.) — Členové spolků modlitebních a bratrstev bývajípovzbuzováni
k modlitbě. Nezanedbavají tak snadno svých modliteb, protože jsou jim
předepsány jisté denní modlitby; přijímají častěji sv. svátosti, jednak pro
tože to mají již v jisté dny nařízeno, jednak, poněvadž tím v jisté dny mohou
získat! plnomocné odpustsky; učí se poslušnosti, jelikož se stále musejí
říditi dle toho, co jim zpovědník nařídí. Méně se honí za zábavami svět
skými, jelikož se obírají více věcmi náboženskými, zvláště v neděli modlením
hodinek ve chrámě, a jelikož také předpisy spolkové je zavazují k umrtvo
vání sebe. Členové pobožných spolků přispívajíi mnoho k povznesení
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víry a mravnosti ve farnosti. Přijímajícečastějisv.svátosti,dávají
ostatním dobrý příklad a povzbuzují je, by rovněž sv. svátosti při
jimali. Věřící, kteří upadli do těžkého hříchu, nebo kteří již dlouho nebyli
u sv. zpovědi, snadněji se odhodlávají ke zpovědi, poněvadž vědí, že mezi
velikým počtem kajicníků nebude tak nápadným, půjdou-li ke zpovědi. Čle
nové nábožných spolků, jak zkušenost učí, nestanou se nikdy členy spolků
církvi nepřátelských a pečují o šíření dobrých spisů, zvláště
svých spolkových časopisů; oni také nejvíce přispívají svou hřivnou na cír
kevní účely Často zrovna jsou pravou rukou svého duchovního správce
v konání jeho úřadu. Hledí vésti život křesťanský a plniti svědomitě
povinnosti svého stavu. Ač někteří členovéjsou spíšé na hanbu nežli
ku cti spolku, není tím vinen spolek, nýbrž neplnění předpisů spolkových ;
ostatně není pšenice bez koukolu. Rovněž křesťanské dobročinné spolky
jsou velmi užitečny. Členové jejich se vzájemněpodporují, učí se lépe
znáti své povinnosti a nauku Kristovuv praktickémživotěpřováděti;
podporují dobrý tisk a nikdy nevolí nepřítele svého náboženství. Tyto spolky
napomáhají také k tomu, že se zakládají nové dobré křesťanské rodiny;
proto jich svobodomyslníci tak nenávidí. — Zkušenostučí, že ve
farnostech, kde není žádných nábožných spolků, jsou poměry smutné, jakož1,
že farnost lze napraviti v náboženském a mravním ohledu pouze spolky nábožnými.

5. Všecky náboženské spolky mají onu výhodu, že
jejichčlenovénejsoupod žádným hříchem zavá
zá ní ke konání předepsaných dobrých skutků.

Sv. František Sal. biskup byl členem mnohých bratrstev; na otázku,
proč tak činí, odpověděl: „V bratrstvu může člověk mnoho získati, ale
ničehopozbyti.“— Ovšem odpustků a milostí nedosahuje, kdo
předpisů spolkových nezachovává. Tak se může státi, dává-li se někdo
zapsati do mnohých bratrstev. Než nikdo ať nemyslí, že již tím se stane
svatým, je-li členem mnohých bratrstev; ne to; že náležíme ke spolkům,
nýbrž zbožný život nás činí svatými.

6. Všecky náboženské spolky důstojnosti
převyšuje tak zv. III. řád.

Není to totiž bratrstvo, nýbrž opravdový církevní řád (Mikul. IV. 1289),
život řádový všakpřevyšuje všecky důstojnosti a statky pozemské. (Sv. Alf.)

1. 0 IIIřádu.

Třetí řád založil sv. František z Assisi pro lidi žijící
ve světě, by tito, ačkoli žijí ve světě, přece plněním jistých
pravidel snadno a rychle došli svatosti života.

Jistý bohatý kupec žádal sv. Františka z Assisi (když tento světec
byl již založil řád Františkánský a řád Klarisek), aby mu pověděl pravidla,
jež musí zachovati, by vzdor tomu, že žije ve světě, přece mohl snadno dojíti
spasení. Světec mu je oznámil, a brzy i mnozí jiní lidé světští se jimi začali
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říditi. Tak vznikl kol. r. 1220 tak zv. „Řád kající“. (Nyní zvaný „IIIřád“,
jelikož jest to třetí řád založený sv. Františkem.) Členové jeho žili mezi
ostatními lidmi světskýmia nosili hnědé roucho, přepásané pro
vazem. Papež Mikuláš IV. potvrdil tento řád s některými změnami. (1289.)
„Řád kající“ rozšiřoval se rychle v křesťanských zemích a kvetl hlavně ve
Španělích. II. řád jest pro lidi, kteří sice žijí ve světě, ale ne se světem.
Členové řádů a kongregací nemohou do něho vstoupiti. (Kongr. odp. 16.7.1887.)

2. III. řád liší se od bratrstev tím, že jeho údové nosí
řádový oděv a jsou pod vedenímřádového představeného.

Členové,zvaníterciáři,nosí pod svrchním rouchem malýškapulíř
(== zbytek to vlastně dřívějšího řádového roucha, připomínající sladké jho
Kristovo) a pás (připomínající provazy Kristovy a povzbuzující k pokáni).
Toto oboje obdrží při obláčce. (Oblečen může býti pouze ten, kdo jest
stár přes 14 roků a vede pořádný život.) Po obláčce musí každý setrvati
jeden rok v době zkušební, načežnásledujeprofes (= složeníslibu,
že bude věrně plniti přikázání boží a předpisy řeholní). Visitatorem řádu
(vrchnímpředstaveným)má býtipouzečlen některého kláštera fran
tiškánského, jehož jmenuje představený tohoto řádu. Tento řídí členy
III. řádu celého obvodu v okolí toho kláštera. (Přijímá údy, bdí nad nimi,
uděluje dispense, navštěvuje místa, kde jsou tyto řády, vylučuje členy atd.)
Visitatorem bývá často i světský kněz, jehož jmenuje provinciál řádový.
V každé farnosti, kde jest III. řád, stojí v čele členů jeho představený, jenž
dozírá na to, by členové žili dle ducha řádového. ——Nejsou-li tito před
stavení velmi horlivými, nebude III. řád plniti svého úkolu.

3. II. řád lhší se od ostatních řádů tím, že se v něm
předpisujene zachováváníradevangelických, nýbrž
jen přikázání křesťanských, a ženikdo není pode
hříchem vázán plniti předpisy řádové.

Předpisy III. řádu lze snadno plniti. Papež Lev XIII. r. 1883 tyto
předpisy značně zmírnil a přizpůsobil našim poměrům časovým. Předpisy
řádové vyžadují: jednoduchosti v oděvu; zdržování se tance, divadla, pitek
a hodování; mírnosti v jídle a pití a postu v předvečer svátku sv. Františka
a Neposkvrněného početí P. Marie; měsíčního přijímání sv. svátostí ; denního
modlení se 12 Otčenášů, Zdrávas a Sláva Otci ©.. (dříve 54 Otčenášů);
včasné sepsání poslední vůle; varování se všech hádek; každodenního zpyto
vání svědomí večer; varování se čtení neb podporování špatných novin a knih;
možno-li denního slyšení mše sv.; přítomnosti při měsíčním shromáždění
členů ; podpory nemocných a chudých spoluúdů ; modlitby za zemřelé spoluúdy
a účastenství na jejich pohřbu. Kněží mají ještě zvláštní úlevy a výsady. Kdo
nemůže vyplniti jednotlivých předpisů, může žádati představeného za
dispens nebo za uložení jiného nábožného skutku. Přestoupení předpisůřádových
jest hříchem jen tehdy,je-li zároveňpřestoupenímpřikázání božího nebo
církevního; ovšem pozbývá odpustků a milosti, kdo předpisů řádových nezachovává.

4. Členové III. řádu mohou se státi účastnými větších
milostí, nežli údové všech stávajících bratrstev.

Mohou měsíčně získati plnomocných odpustků v libovolný den,
dále v den shromáždění, mimo to ve mnohé jiné dny (musejí však přijati
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sv. svátosti, jíti do kostela a na úmysl sv. církve pomodliti se nejméně
5 Otčenášů), konečně v hodinu smrti (když přijali sv. svátosti a vzývali
jméno Ježíš). Jednou za měsíc mohou získati odpustky sv. míst v Římě,
Porciunkule, Kompostelle a Jerusalémě, pomodliti se 6 Otčenášů, Zdrávas
a Sláva Otci. — Devětkrát dostávají od splnomocněného kněze tak zv.
generální absoluci, s níž jsou spojeny plnomocnéodpustky a jiné milosti;
jeli nějaká překážka, může se uděliti tato gener. absoluce během 8 dní
i v neděli nebo svátek (Kg. odp. 16. 1. 1886) nebo ve zpovědnici hned
po rozhřešení od každého kněze. Dvakrát za rok dostávají údové papežské
požehnání. Tyto a všechny ostatní odpustky mohou býti přivlastněny
1 dušem v očistci. — Kdo chodí ke zpovědi každý týden, může
odpustků získati během týdne i bez předchozí zpovědi. (Kg. odp. 9. 12. 1763.)
Kdo následkem nemoci nemůže vykonati k získání odpustků předepsané
návštěvy kostela a sv. přijímání, získápřeceodpustků, vykoná-liony
skutky, jež mu zpovědník za to uloží. (Pius IX. 1802.) — Každá mše sv.
za úda III. řádu má privilegium oltáře. Kněží členové III. řádu mají
osobní privilegium oltáře 3 dny v týdnu. -— III. řád těší se přímluvě
mnohých a velikých světců z toho řádu,zvláštěsv. otce Fran
tiška; rovněžsvětcovéz řádu Františkánského a zřádu Klarisek
podporují svou přímluvou u trůnu božího údy HI. řádu sobě blízkého.

5. Mnohé vysoké osobnosti a velcí světcové byli členy
III. řádu.

Čítá se 130 korunovaných hlav, které bylyčlenyIII. řádu; mezi
nimi vyniká: císař Rudolf Habsburský (a po něm 20 členů z panující rodiny
habsburské); sv. Ludvík IX., král francouzský ; sv. Ferdinand II., král španěl
ský; císař Leopold I. Rak.; v nejnovější době dva papežové: Pius X.
a Lev XIII — Mezi světci ze III. řádu vyniká: sv. Brigitta, sv. Františka
Řím., sv. Markéta Kort., sv. Alžběta Dur., sv. Alžběta, královna portugal.,
sv. Klára Montfer. a j. — (Viz „Franzisci- Glócklein“, měsíčník pro členy
III. řádu, roč. 1 K 20 h u Raucha v Innomostí). Kdyby III. řád opět roz
kvetl, pozbyli by lidé své snahy po pozemských statcích, učili by se pře
máhati své hříšné náklonnosti, býti poddanými svým představeným a vážili
si svých vzájemných práv, boháči a chudáci by se vzájemně smířili.“
(Leo XIIL 1892.) III. řád jest s to, aby obce opět mravně povznesl.
(Vianney.) III. řád jest s to, aby docílil triumfu říše boží nad říší satanovou.
Doposud 39 papežů, mezi nimi Leo XIII. doporučovalo III. řád.

2. 0 bratrstvech nejvíce rozšířených.
Má-libýti založeno ve farnostibratrstvo, jest vždypotřeba povolení

biskupského a připojení se k arcibratrstvu. Biskup také oznámí světským
úřadům, je-li toho třeba, že bratrstvo ono bylo založeno.

1. Bratrstvo ku šíření víry má za účel, podporovati
almužnou a penězi missionáře, pracující mezi pohany.

Bratrstvo toto jest taklo zařízeno: údové se modlí denně Otčenáš
a Zdrávas s přídavkem: „Sv. Františku Xav., oroduj za nás!“ a platí týdně
4 h (tedy ročně asi 2 kor.). Chudí platí kolik mohou. Nejvýznačnější od
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pustky členům povolené jsou: ve 2 libovolných dnech v měsíci plnomocné
odpustky, rovněž v hodinu smrti. Každá mše za zemřelého úda má privilegiumoltáře.—Vždy10údůdohromadyobdržívýročnízprávuO šířenívíry,
obsahující zajímavé zprávy ze zemí missionářských. (Nyní se tiskne 300.000
exempl.; lze je obdržeti u ředitelství v Solnohradě.) — Založeno bylo
toto bratrstvo r. 1822 v Lyoně od 12 laiků. Ústředí tohoto spolku jest
proto podnes v Lyoně. Ročně dostává toto bratrstvo darů na 7 mill. K,
z čehož polovice jest z Francie. Nejvíce dávají chudí a dělníci! Tomuto
bratrstvu se přičítá za zásluhu: během asi 40 roků bylo v různých dílech
světa založeno na 150 biskupství a přes 10 mill. lidí získáno pravé víře. —
Mnozíříkají, že prý máme dosti chudých doma. Ó lidskostiplná lakoto!
Pomni přece, že nemůžeš konati nic záslužnějšího, nežli přispíváš-li ku zá
chraně duší. Tím svoláváš na sebe požehnání nebes, takže netoliko můžeš
mnohé duše vyrvati ďáblu, nýbrž i v nejbližší vzdálenosti tak mnohé bídě
odpomoci. Kdybys si týdně jen několik haléřů odepřel z přepychu na oděv, slav
nosti a marnivou modu, mohl bys obojímu učiniti zadost.“ (Bonald, bisk. lyonský.)
Nás katolíky zahanbují v této věci protestanté; neboť ačkoli jest jich na počet
mnohem méně, přece ročně darují 15krát více nežli my! Nezapomeň tedy žádný
rok na tuto almužnu! Na svátek sv. Tří králů bývají sbírky na pohanské missije.

2. Spolek dětství Ježíšova má za účel, podporovati
missionáře, kteří sbírají děti od pohanských rodičů
pohozené a křesťanskyje vychovávají.

Zařízen jest takto: Údové platí měsíčně 4 h (chudí, co mohou)
a modlí se denně Zdrávas Maria s přídavkem: „Panno Maria, pros za nás
a ubohé dítky pohanské.“ V každé farnosti má býti nejméně 12 údů (vzhledem
k i2letému Ježíškovi) a nemají býti starší než 21 let. Mnohé matky dávají
své děti zapsati do tohoto spolku a vykonávají za ně předepsané skutky. Tím
si vyprošují na Bohu tím jistěji zdraví pro své dítko, jelikož pomáhají cizí
dítě zachrániti od záhuby časné a věčné. Údům jsou povoleny 5—7krát za
rok plnomocné odpustky; ještě větších odpustků dostává se představeným
tohoto spolku. — Obyvatelé Číny mají ukrutný obyčej, že, mají-li dítky
churavé nebo mnoho dětí, jednoduše je odhazují v lesích nebo na místech,
kde je divoká zvěř může najíti a sežrati; takto ročně na 30.000 dětí bývá
utraceno. Proto jistý francouzský biskup kol. r. 1841 založil tento
spolek a postavil jej pod ochranu Ježíškovu. Nyní dostává se mu
ročně darů 1—2 mill. K, z čehož polovice jest z Francie; za tyto peníze
se ročně na 400.000. dětí pokřtí a na 40.000 se jich křesťanskyvychovává,
z nichž pak mnozí se vracejí jako missionáři ke svým krajanům.

3. Bratrstvo sv. Michala má za účel, podporovati nej
vyšší hlavu církve, modlitbou a almužnou.

Zřízení bratrstva: Údové se modlí denně Zdrávas Maria a Věřím
v Boha za -nejvyšší hlavu církve (podobají se prvním křesťanům, kteří se
modlili za uvězněného Petra) a ročně platí nejméně 24 h. Tato almužna
pro sv. Otce nazývá se petrským halířem a užívá se jí na podporu
misstonářů a oněch biskupů, jimž nepřátelské církvi vlády jmění odňaly, na
vydržování papežských úřadů a papežských zástupců u vlád, na udržování
uměleckých pokladů (na př. chrámu sv. Petra) a p. — Spolek tento za
ložilo několik vysoce postavených mužů ve Vídní za časů, když byla
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papeži odňata větší část papežského státu. (1860.) Bratrstvo toto stojí pod
ochranou sv. Míchala a správci jeho bývají obyčejně laici. Udům jsou
povoleny odpustky zvláště v hodinu smrti.

4. Bratrstva ku cti nejsv. svátosti oltářní mají za
účel, klaněti se nejsv. svátosti oltářní.

Za našich dnů jest velice rozšířen spolek věčného klanění se nejsv.
svátosti oltářní. Každý úd jeho přijímá měsíčně jednu hodinu, kterou
ztráví v modlitbě před nejsv. svátostí. Údové klaní se nejsv. svátosti střídavě
a to v neděli a ve svátek od rána do večera. Důležitější odpustky jsou:
Plnomocné odpustky v libovolný den v měsíci a první čtvrtek v měsíci, na
Boží Tělo nebo v jeho oktávě, na 5 hlavních svátků Matky boží a na mnohé
jiné svátky, v den, kdy na koho připadá hodina klanění se a v hodinu smrti.
Slušno jest, bychom Špasiteli v nejsv. svátosti stále přítomnému stále se
klaněli. Jako není hodiny, v níž by se na světě nikde nesloužila mše sv.
a jako v nebesích zástupy andělů a svatých bez přestání prozpěvují troj
násobné Svatý, tak také slušno, aby bez ustání zaznívala chvála: Pochválena
a velebena budiž bez ustání nejsv. svátost oltářní. (Bisk. řezenský 1894.)
Tento spolek podporuje zvláště častější sv. přijímání. „Za tělem jest
stín, tak za věčným klaněním se následuje sv. přijímání.“ (Euch.) Kdo chce
vstoupiti do tohoto spolku, ať se obrátí na katol. farní úřad ve sv. Havle ve
Švýcarskua přiložíznámku 20Ohaléřovou.Spolek tento založil zbožný P. Eymard
v Paříži (+ 1868), jenž založil také řád Eucharistinů ku věčnému se
klanění nejsv. svátosti oltářní. (Každý úd se klaní každou 8. hodinu.) Každý
kněz má týdně ztráviti jednu hodinu v klanění se nejsv. svátosti. Spolek tento
počítá na 40.000 kněží. — Mimo spolek věčného se klanění jsou ještě jiná
bratrstva k uctívání nejsv. svátosti, tak zv. spolky paramentní. Jejich údové
klaní se za měsíc jednu libovolně volenou hodinu (dle možnosti
v kostele) nejsv. svátosti oltářní a dávají ročně nějakou almužnu na zřizování
potřebnýchpředmětůpro chudé kostely. Odpustkyjsou tytéž jako nahoře.

5. Bratrstvo Srdce Ježíšova má za účel uctívati
sv. Srdce Ježíšovo k vůli oněm velikým milostem, jež Kristus
za toto uctívání zaslíbil.

Zřízení bratrstva: údové se modlí denně -Otčenáš, Zdrávas Maria
a Věřím v Boha s přídavkem: „Sladké Srdce mého Ježíše, učiň, ať tě miluji
vždy víc a více“ ; měsíčně přijímají sv. svátosti, pokud lze první neděli (nebo
pátek) v měsíci. Svátek nejsv. Srdce Ježíšova (v pátek nebo v neděli po
Božím Těle) slaví se obzvláštní pobožností a obcují dle možnosti slavnostem
k uctění nejsv. srdce Ježíšova ve chrámě. — Údem spolku jest každý, jenž
se k němu přihlásí; nemusí býti zapsán. (Přijímá se tedy bezplatně.)
Bratrstvu tomuto jsou povoleny velmi četné odpustky, zvláště tyto:
plnomocné odpustky v libovolný den v měsíci a mimo to první neděli nebo
pátek v měsíci, v den nejsv. Srdce Ježíšova a v neděli potom (není přede
psána návštěva kostela) a v hodinu smrti; mimo to v četné svátky v roce.
Tu se vyžaduje návštěvy kostela. (Místo návštěvy kostela může zpovědník
nemocným nebo zaměstnaným údům uložiti jiný dobrý skutek.) Na každý
dobrý skutek během dne vykonaný jsou povoleny odpustky 60 dnů. Kdo
bydií v místě, kde toto bratrstvo není zřízeno, může všech těchto odpustků
získati, třebas není členem bratrstva, vyplní-lijen to, co by jakožto
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úd jeho musil plniti. Bratrstvo toto bylo založeno r. 1801 od sv. Leonarda
de Porto Maur. v Římě, kde podnes se nachází arcibratrstvo. Kristus zjevil
sv. Markétě Alacogue (+ 1690), kolikerých milostí se dostává ctitelům
jeho božského srdce. Ve farních chrámech, kde jest bratrstvo toto zřízeno,
nachází se obyčejně oltář se sochou Božského Srdce Pána Ježíše.

6. Bratrstva růžencová mají za účel, pěstovati modlitbu
růžence.

Zřízení tak zv. živého růžence: 15 osob se sjednolía rozdělí
si každý měsíc 15 desátků růžence mezi sebou (zpravidla losem, nebo po
stupným pořádkem). Každý úd pak se modlí desátek jemu připadlý po celý
měsíc. Takto všichni tito údové dohromady modlí se denně celý růženec.
(Odtud název „živý růženec“.) Bratrstvo podléhá řádu dominikánskému,
který jmenuje ředitele spolků. Odpustky: plnomocné každou 3. neděli v měsíci,
o 7 slavnostech Páně, na Nejv. Trojici a na všecky svátky Marie Panny.
Rovněž předepsaná modlitba je spojena s odpustky. Kdyby však jeden úd
této modlitby nevykonal, nepozbývají ostatní odpustků. (Řeh. XIV. 1. 11. 1835.)
Založeno bylo toto bratrstvo r. 1833 od jisté zbožné paní v Lyoně ve Francii. —
Již za časů sv. Dominika bylo tak zv. bratrstvo růžencové, jež papež
Alex. IV. potvrdil r. 1261. Každý úd se modlí týdně jednou celý 1lóde
sátkový růženec; může si těchto 15 desátků rozděliti na jednotlivé dny
v týdnu; není třeba modliti se je v jednom dnu. (Pius IX. 22. 1. 1858.)
Modliti se je může kleče nebo chodě. Údové tvoří s řádem dominikánským
velikou rodinu. Všecko, co tento řád dosud dobrého vykonal, jest společným
pokladem údů. (Leo X. 6. říj. 1520.) Jsou pod ochranou Marie Panny.
Odpustky: plnomocné 1. neděli v měsíci, na svátky Marie Panny, na slavnost
růžencovou, na 3 hlavní slavnosti roku církevního, v hodinu smrti. (Pius IX.
18. 9. 1862.) Mimo to jest tak zv. věčný růženec. Každý úd přijímá
měsíčně (nebo ročně) jednu hodinu modlitby, v níž se pomodlí 15de
sátkový růženec a litann loretánskou. Hodiny jsou tak zařízeny, že údové
ve dne 1 v noci bez ustání se modlí růženec.

7. Bratrstva škapulířová mají za účel, vyprošovati
ochrany a přímluvy Matky boží ve všech nebezpečích,
v hodinu smrti a v očistci.

Bratrstvo toto bylo založeno1250 sv. Šimonem Stockem („Stock“,
poněvadž ve svém mládí bydlil sám v dutém kmenu), general řádu Karmelitů
(+ v 100. roce věku r. 1265 v Bordeaux). Jemu prý se zjevila Matka boží
a odevzdala mu škapulíř se slovy, že každý zbožný křesťan, jenž jej bude
nositi, dojde do ochrany v nebezpečích a brzkého vysvobozeníz muk
očistcových. (Pap. Pavel V. 20. 1. 1613. a Jan XXII. prohlašují to za
pravé.) — Bratrstvo jest takto zřízeno: Kněz splnomocněný od provinciala
Karmelitů přijímáčleny tím, že jim zavěsí škapulířa je zapíše do
seznamu bratrstva. Škapulíř pozůstává ze dvou kousků vlněného sukna, jež
jsou šňůrou spojeny a zavěšují se kolem krku tak, že jeden kousek leží na
prsou, druhý pak na zádech. Tento škapulíř, jejž po prvé smí zavěsil jen
kněz, musejí údové nositi stále (i v noci, v nemoci, zvláště v hodinu smrti).
Pouze v případě nutnosti na př. při koupání, převlékání a p. smí se sdělati.
Údové se mají denně modliti malé hodinky k Marii Panně. Také jim
může zpovědník místo toho uložiti jiné dobré skutky, na př. 7 Otčenášů
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a Zdrávas Maria. — Odpustky: plnomocné odpustky každou středu, na
všecky svátky Panny Marie (podmínka: zpověď, přijímání, modlitba na úmysl
sv. Otce, návštěva kostela, možno-li bratrského), konečně dokonalé odpustky
v hodinu smrti. Za každý dobrý skutek 100 dní odpustků. Mše sv. za ze
mřelé údy mají privilegium oltáře. — Jsou ještě jiná 4 bratrstva škapulířová
(šk. karmelitský, nejsv. Trojice, 7bolestný a neposkvrn. Početí). Každé po
skytuje zvláštních milostí a odpustků. (Na př. plnom. odp. v 1. a 3. neděli
každého měsíce a v pátky.) Lze současně přistoupiti za úda do všech těchto
5 bratrstev. Při tom se obdrži pateronásobný škapulíř. (Těchto 5 škapulířů
jest společně sešito.) Mimo malé hodinky nejsou předepsány žádné jiné modlitby.
(Kněží se modlí pouze svůj breviář.) Pro údy bratrstva škapulířového jest Matka
boží druhou Rebekkou. Jako Rebekka svému miláčkovi Jakobovi šaly Esauovy při
nesla, by mohl obdržeti požehnání otcovské, tak činí Maria ; nabízí nám milostiplný
šat svého božského Syna, totiž škapulíř, bychom byli požehnáni od Otce nebeského.

8. Ingolštadtský spolek mešní má za účel, vyprošo
vati svým údům šťastné smrti a po smrti rychlého
vysvobození.

Zřízení bratrstva: Každýúd má dáti ročněaspoň jednu mši sv.
sloužiti v určitý den (nebo brzy potom); tato mše se slouží hlavně na
úmysl za šťastnou smrť pro úda, jenž má nejprve zemříti, a je-li již mrtev,
za zmírnění muk očistcových. Údové mají častěji přijímati sv. svátosti,
ctíti Neposkvrněné Početí a patrona v hodině smrti (sv. Michala,
sv. Josefa, sv. Barboru), častěji vzbuzovati3 božské cnosti a lítost
a nikdy nezapomenouti, pomodliti se při zvonění umíráčkem. Odvádějí
malý příspěvek na výlohy tiskové. — Údové mohou získati velikých od
pustků ; plnomocné v 1. neděli každého měsíce, o třech hlavních slavnostech
výročních, o 5 svátcích Matky boží a ve mnohé svátky svatých, konečně
v hodinu smrti. V každou chvíli a na každém místě mohou získati od
pustky sv. míst v Římě (tamnějších 7 hlavních kostelů), Porciunkule,
Jerusalémě a Kompostelle, pomodlí-li se 6 Otčenášů, Zdrávasů a Sláva
Otci. —„— Velikých odpustků získávají za každou návštěvu nemoc
ných (20 let), za každou půlhodinu rozjímání (60 let), za každou návštěvu
kostela (přes 7 let) a j. Všecky tyto odpustky mohou býti přivlastněny
1 duším v očistci Mše sv. za zemřelé údy má privilegium oltáře. — Spolek
tento byl založen r. 1726 před milostným obrazem Matky boží v kostele
franliškánském v Ingolštadtě v Bavorsku. Nyní čítá na 400.000
členů, takže se denně slouží na 1000 mší sv. Za přijetí do spolku lze
žádati 1 písemně, nebo prostřednictvím jiné osoby; ale musí býti zapsán
v Ingolštadtě do tamnějšího seznamu bratrstva.

9. Bratrstvo sv. Ducha má za účel, prositi Ducha sv,
za mnohé Duchem sv. osvícené kněze.

Zřízení bratrstva: Údové modlí se denně 7krát „Sláva Otci atd.“
a jednou Zdrávas na zmíněný úmysl, před svátky svatodušními konají denní
pobožnost a přijímají častěji sv. svátosti; dále se jim doporučuje, by každou
2. neděli v měsíci obcovali v kostele bratrském pobožnosti k Duchu sv.
Za to dosahují mimo jiné za každý dobrý skutek odpustků 100 dní; plno
mocné odpustky o Sv. Duchu a o svátku Zvěstování Panny Marie (nebo
v jeho oktávě) a v hodinu smrti. Založen byl tento spolek r. 1872 Vídeň
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ským biskupem Gangelbauerem. Za přijetílze žádati písemně u Lazaristů
ve Vídni. (VII. Kaiserstrasse 5.) Věnuje se obyčejně malý obnos na výdaje tiskové.

3. O0nejrozšířenějších pomocných spolcích.
1. Spolek sv. Vincence má za účel, vyhledávati lidi

všeho druhu V nouzi se nacházející a napomáhati k jejich
duševnímu 1 tělesnému blahu.

Zřízení spolku: Činní členové spolku, kteříjsou katolíkya dělí
se v „konference“(= oddělení)navštěvují chudé v jejich příbyt
cích podporují je penězi nebo naturaliemi a hledí jim prospěti i v nábo
ženském a mravním ohledu. Sbírají dobrovolné roční příspěvky od účastníků
spolku a kdykolivdary od dobrodinců a zakládají 1 spolkovou knihovnu.
Činní členové se zpravidla scházejí každý týden, kde se radí o potřeb
ných skutcích lásky k bližnímu. Na každou návštěvu chudých a na všecku
práci ve službě chudých jsou povoleny hojné odpustky. Všichni údové
spolku získávají plnomocných odpustků v libovolný den v měsíci a v hodinu
smrti, jakož i velikých odpustků za darovanou almužnu. (Řehoř XVI. 1845,
Pius IX. 1859.) — Spolek tento byl založen r. 1830 od 8 studentů
v Paříži, kteří nejprve vroucně vzývali o pomoc sv. Vincence z Paula,
jehož kosti odpočívají v kostele sv. Lazara v Paříži. Svá shromáždění nazvali
„konferencemi“. Již za 10 roků čítal spolek tento na 1000 údů v Paříži,
kteří týdně navštěvovali a podporovali na 2000 chudých rodin. Spolek tento
rozšířil se brzy po celé Evropě. Dnes jest na 5000 spolků sv. Vincence.
Kolik slz spolek tento stírá, lze poznati nejlépe z toho, povážime-li, že za jediný
rok na př. 18858všecky spolky vincenské vydaly na podporu 10 millionů K.

2. Spolek sv. Boniface má za účel, udržovati
víru katolickou mezi katolíky německými, žijícími mezi
protestanty, a to zřizováním far a škol.

Spolek má jméno dle sv. Boniface, apoštola Němců. Spolek stará se
o všecky země, kde bydlí katolíci národnosti německé, zvláště o Německo,
Rakousko, Švýcarsko, Uhry; zakládá kostely a školy a ustanovuje kněze
a učitele. Jest dokázanou věcí, že ve krajinách nábožensky smíšených, časlo
sotva třetina všech katolických dítek bývá po katolicku pokřtěna a že kato
lické děti po většině buď jsou dávány do škol protestantských, anebo žijí zcela
bez vyučování náboženského ; a to se děje 1 v krajinách, kde katolíci mají
převahu, jako v záp. Prusku. (Kolín 1894.) Takto ročně tisíce katolíků ztrácí

svou víru. Údovétohoto spolkuse modlídenně Otčenáš, Zdrávas Mariaspřídavkem:„9Sv.Bonifaci,orodujzanás.“© Mimotodávajíměsíčněnebo
ročně malý dar. Sebrané peníze se posílají dioecesnímu komitetu, a vy
nakládají se jen pro onu dioecesi. Dioecesní komité jest podřízeno ge
neralnímu představenému v Paderbornu. — Tento spolek byl založen
r. 1849 na třetím sjezdu katolickém v Řezně. Nejhorlivější šiřitel tohoto
spolku byl hrabě Josef Stolberg, syn znamenitého konvertity. Prochodil celé
Německo, mluvil osobně s biskupy a získal je pro spolek. (1849/50.) Byl
prvním generalním předsedou tohoto spolku a sídlil v Paderbornu. (Nápadno
jest, že v dioecesi Paderbornské měl svůj vznik i lutheranismus, neboť
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Wittenberg a Eisleben leží v této dioecesi!) Paderborn zůstal na vždy sídlem
generalního představeného. Když Stoiberg r. 1859 zemřel, byl generalním
představeným spolku biskup Martin z Paderbornu, jenž přivedl spolek k ve
likému rozkvětu. Zavedl pro údy spolku veřejné pobožnosti a prosil veškeré
katolíky v Německu o podporu. (1868, 1872.) Nyní dostává spolek ročně
na 2 mill. kor. (Z Rakouska na 30.000 K.) Spolek podporoval na př.
r. 1892 v Německu přes 600 farností, 300 z nich bez této podpory bylo
by zaniklo. Kdo chce znáti obšírně působení tohoto spolku a poměry katolíků
ve smíšených krajích, ať čte paderbornský „Bonifaciusblatt“. (Stojí ročně
75 feniků.) Papež Pius IX. spolek tento velmi doporučoval a povolil údům
jeho mnoho odpustků. (Kg. bisk. 21: 4. 1852.)

3. Spolek sv. Rafaela pro vystěhovalce má za účel,
by poskytoval dle možnosti ochrany na cestě těm, kdo se
jž odhodlalivystěhovati se do Ameriky.

Spolek tento však nikterak nemá za účel podporovati stěho
vání se do Ameriky, ba naopak spíše je zrazuje. Spolek rozšiřuje spisy
poučné pro vystěhovalce a má v jednotlivých přístavních městech evropských
(na př. v Bremách, Hamburku) a amerických své ustanovené důvěrníky,
kteří nosí na prsou kříž a kotev a vystěhovalcům zadarmo udílí rady a po
kyny. (V takových přístavních městech upadají vystěhovalci snadno do drápů
prohnaných agentů a lichvářů, kteří je připravují o všecko). Rovněž posky
tuje se vystěhovalcům, jakmile cestu nastoupili, příležitost, by mohli svaté
svátosti přijímati a službám božím obcovati,při nichž se jim dává
poučení o nebezpečích, která by je mohla potkati. Výlohy spolkové kryjí se
ročními příspěvky dobročinných údů spolkových; roční příspěvek jest asi
1 K. Ročně se schází na 30.000 K. Spolek tento byl založen r. 1868 a to
na 19. katol. sjezdě Německa v Bamberce. Spolek tento posud trvá v Ně
mecku a Rakousku a má své důvěrníky u mnohých biskupských konsistoří,
jako v Mnichově, Vratislavě, Kolíně, Trevíru, Paderborně, Vídni, Litomě
řicích a j. Spolek tento ujal se pouze v přístavních městech Bremách
a Hamburku asi v 10 letech na 250.000 osob; rovněž pečoval o to, by
1na vystěhovaleckých lodích; bývalýchto místechzvůle,šetřeno
bylo oproti vystěhovalcům zákonů slušnosti a.mravnosti. Bohužel spolek tento
jest zvláště v Rakousku velmi málo znám, ačkoli právě z Rakouska stěhuje
se do Ameriky ročně na 50.000 1 více lidí; neboť po dlouhá léta se nikdo
neobracel na spolek sv. Rafaela. (Vystěhovalci buďtež také upozorněni na
„Dvůr Lvův“ v New-Yorku, jejž spravujíkatol. biskupové,kde se
vystěhovalcům poskytuje laciného zaopatření, práce, železničních lístků atd.)

4. Katol. tovaryšské spolky mají za účel, přidržovati
mladé řemeslníky k náboženskému a cnostnému životu,
zvláště pak k pracovitosti a bratrství.

Zřízení spolku: V čele stojí katolický duchovní, jemužk ruce
ustanoveno jest katolické představenstvo z mistrů a tovaryšů. Údové smějí
býti pouze u věku od 17—26 let a konají pravidelné schůze, při
při nichž hlavní úlohu hrají poučné přednášky obsahu socialního a nábožen
ského; vyloučeny jsou otázky politické a třenice náboženské. Nezapomíná se
na pěstování zpěvu, čtení přiměřených spisů, slušné zábavy, plnění nábožen
ských a občanských povinností. Předepsaný spolkový pozdrav jest: „Bůh
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žehnej počestnému řemeslu.“ Pocestní katol. tovaryši, kteří jsou členy
jiných katol. tovaryšských spolků, dostávají od spolku zpravidla stravu a nocleh.
Údové se v nemoci a nouzi vzájemně podporují. Tovaryšské spolky v jedné
dioecesi mají svého dioecesního předsedu, spolky celé říše pak ústředního
předsedua všeckykatol. spolky na svstě mají generalního předsedu
v Kolíně. Patronem všech těchto spolků jest sv. Josef, pěstoun Kristův. —
Zakladatelem tohoto spolku jest kněz Adolf Kolping. Narodil se r. 1813
u Kolína, byl tovaryšem obuvnickým a takto poznal mravní zkaženost děl
níků. Jelikož mocí se chtěl státi knězem, začal jakožto tovaryš obuvnický
učiti se latině, třeba se mu spoludělníci vysmívali. Když byl přijat ihned do
3. třídy gymnasialní, vydělával si privátním vyučováním pracně svého živo
bytí a byl konečně r. 1845 v Kolíně na kněze vysvěcen. Jako kaplan pů
sobil v lidnatém městě dělnickém Elberfeldě a později v Kolíně; zde seujalbídylidudělnickéhoa založilprvnítovaryšskýspolek.© Kolping
„apoštoi řemeslníků“, zemřel roku 1865. Nyní jest asi 1000 tova
ryšských spolků; v Německu asi 700, ostatní hlavně v Rakousku; čítají
na 200.000 členů. Asi 280 spolků má své vlastní domy.

5. Katolické spolky pro služebné divky ve velkých
městech mají za účel, ujímati se dívek a opatřovati jim službu.

Dívky, které přicházejí z venkova do velkých měst hledat službu, jsou
vydány rozličným nebezpečím. (Viz o tom IL. díl, str. 148.) Proto hlavně
popudem katol. sjezdů povstaly ochranné spolky pro tyto dívky, které měly
za následek, že povstaly ve velkýchměstech katol. ústavy pro služebné
a tak zv. nádražní missie. V ústavech pro služebné obdrží dívky po čas,
kdy json beze služby, buď lacino nebo zcela zadarmo zaopatření; ústav se
jim stará o přiměřenou službu. Agentky těchto ústavů nosí na nádražíchjistýbarevnýodznakachránídívky,abyneupadlydorukoudarebů.© Kolik
dobra může takový spolek spůsobiti, jest patrno z toho, že na př. do jedi
ného Berlína přichází ročně na 50.000 dívek hledat služby. Velmi obšírný
a praktický seznam všech „Útulků pro katol. dívky služebné“ ve větších
městech zasílá zdarma Jan Schuth, knihkupec v Koblenci na Rýně.

6. Katolické spolky tiskové mají za účel, šířiti mezi
lidem dobré a užitečné knihy za ceny značně snížené.
Takové spolky jsou v Bonnu (na Rýně), v Solnohradě,

:

Celovci v (Korutansku),Warnsdorfě (v sev. Čechách).
Spolek sv. Karla Borr. v Bonnu slavil již r. 1895 své 50leté

jubileum. Sestává ze zakladajících členů, kteří platí ročně 6 Marek
a kteří jsou vlastními udržovateli a dobrodinci tohoto spolku, a z podíl
níků, kteří platí ročně jen 1:50 M. Každý člen jest oprávněn, odebírati st
knihy uvedené ve spolkovémseznamu (přes 10.000) za dvě třetiny krámské
ceny. Za splacený spolkový příspěvek obdrží knihy, jež si může vybrati, a které
převyšují cenu onoho příspěvku. Na jednotlivých místech mají býti místní
spolky, k čemuž stačí 5 členů. (Místní spolek sbírá peníze, objednává 4krát
do roka knihy z Bonnu, stará se o nové členy spolku, dává návrh na tisk
dobrých knih v Bonnu a p.) Spolek tento má asi 61.000 členů, z nichž
jest 20.000 zakladajících a 41.000 podílníků. Jednotlivých spolků jest
přes 1700. Z ročního přebytku se zakládají spolkové knihovny na prvním
místě ku potřebě členů; za 50 let spolek tento vynaložil na zakládání
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spolkových knihoven asi 1,700.000 Mar. ——Podobně jest zřízen
„„Katol. spolek tiskový v Solnohradě,'““ jenž byl založ.r. 1875 a ročně
vydává na 50.000 užitečných knih. Kdo zaplatí ročně aspoň 1 Kor., může
si vybrati knihu ze seznamu darů a knihy uvedené v seznamu spolkovém
(asi 10.000) odebrati za dvě třetiny ceny krámské. Pap. Leo XIII. nazval
tento spolek „bohumilým dílem“. (14. 5. 1878.) — Bratrstvo sv. JosefavCelovcibylozaloženor.1894knížetembiskupemKahnema jižza8let
mělo 80.000 údů. Kdo zaplatí ročně 2 K — 1 M. 70 fen., obdrží za to
5 užitečných knih, jež jsou nepoměrně dražší. Kdo složí jednou pro vždy
20 kor., jest doživotním údem. -— R. 1896 povstal ve Warnsdorfě v sev.
Čechách podobný spolek, zvaný „„Knihový spolek sv. Pavla''. Úd platí
ročně 2 K. Za to obdrží rozličně knihy, hodící se k založení katol. domácí
knihovny, zvláště kalendář, nábožnou knihu, zábavnou knihu a jiné spisky.
Za zemřelé údy se slouží mše sv. — Všecky tyto spolky maji za účel, by
potlačovaly špatné spisy a povznášely zbožnost v lidu. Přistup k některému
z těchto spolků a doporučuj jej svým známým.

T. Katolické dělnické spolky mají za účel, podporo
vati mezi dělnictvemnnábožnost a mravnost, zvláště pracovitost
a bratrství.

Zřízení spolku: Členové přijímají pravidelně a společně sv. svátosti
a účastníse církevníchslavností; konají pravidelnéschůze s přednáškami
obsahu náboženského a vzdělávacího, při nichž se jim dostává i poučení
o hlavních vadách nauk socialistických. (Politika je vyloučena.) Mají čítárnu
a knihovnu. Členové mají konati skutky lásky blíženské; jako na př. na
vštěvovatia podporovati nemocné členy, opatřovati práci ne
zaměstnaným členům, pečovatio vdovy a sirotky Mají také spolkové
zábavy, výlety, slavnosti. Důležitým úkolem jejich pak vždy jest, udržovati
shodu mezi dělníky a prácedárci vzhledem k právu a povinnosti. (Leo XIII. 1891.)
V Německu od r. 1888 počet katol. dělnických spolků se nesmírně rozmohl.

8. Mimoto jsou ještě katol. národní spolky, katol. mistrů,
učnů, řemeslníků, panen, studujících, učitelů, juristů a p.

Skoro všecky mají za účel, prospívati členům v jejich povolání
nebo stavu poučováním (přednáškami,dobrýmispisy)a podporou
(v nemoci, neštěstí, opalřovati slušný pohřeb a p.), poučováním o nábo
ženských otázkách nynější doby (s vyloučenímpolitiky), nábož
nostia mravnosti; poskytujípříležitostike slušným zábavám (přátel
ským schůzím, deklamacím, zpěvu a p.) Tyto spolky tedy nevychovávají žádných
pobožnůstkářů, jak tvrdí svobodomyslníci. — Mezi těmito lidovými spolky
zasluhuje zvláštězmínky „Lidový spolek pro katol. Německo'', jenž
byl založen r. 1891 od nezapomenutelného v Německu říšského poslance
a vůdce centra Windhorsta. (+ 1891.) Již za 4 roky měl spolek tento
180.000 členů. Hlavním účelem tohoto spolku jest, potírati podvratné
snahy socialní přednáškami a tiskem. Za 4 léta bylo rozdáno na 7 millionů
spisů. Údové platí 1 M. do spolkové pokladny. Sídlem spolku jest Mohuč.
Spolkový list „der Volksverein“ vychází v M. Gladbach.
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9. V Německu jest také Africký spolek německých
katolíků; má za účel, napomáhati k odstranění otroctví
v Africe a ku pokřesťanění tohoto dílu světa.

Stařičký kardinál Lavigerie z Kartága (+ 1892) podnikl r. 1888 cestu
do Evropy a líčil hlavně ve velkoměstech (Paříži, Londýně, Římě) ohavnost
otroctví v Africe. Výsledkem jeho nadšených řečíbylo založení mnoha proti
otrockých spolků, mezi nimi i spolku afrického německýchkatolíků
(1888), jenž ročně vynakládá na 200.000 M. na rozkvět křesťanské vzděla
nosti v Africe. Údové platí ročně 1 M. Velmi zajímavě psaný spolkový list
jest měsíčník „Gott will es“ (=— „Bůh to chce“) (M. Gladbach v Porýnsku,
roč. 2 M.) Podobný výborný časopis.„Kreuz und Schwert“ (— Kříž
a Meč) vychází v Můnsteru a stojí ročně 1'50 M.) Obyvatelé Německa mají
na pokřesťanění Afriky proto tak veliký zájem, jelikož následkem kolonisační
politiky německé říše černoši afričtí stali se téměř Němci. „Za dnešních dnů
jest nalehavá potřeba, sjednocovati a sbratřovati se k velkým podnikům
v politice, v obchodu a peněžnictví. Nuže, utvořme i my veliký spolek,
bychom křesťanství v rodině uchovali a uchránili.“ (Bisk. Alois z Kalabiany.)
Mocný pud pro spolčování, jenž za dnešních dnů tak důležitý úkol hrá ve všech
odvětvích života, musí býti vštípen i na pole života církevního.“ (Grres.)

Tímto končí nauka o milosti.
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Modlitby.

1. Znamení svatého kříže.
Ve jménu Ot + ce i Sy + na i Ducha + svatého. Amen.

NODAK=

2. Modlitba Páně čili »Otče náš«.
Otče náš, jenž jsi na nebesích!

. Posvěť se jméno tvé.

Přiď království tvé.
Buď vůle tvá, jako v nebi, tak 1 na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

A odpust nám naše vinny, jakož i my odpouštíme našim vinníkům.
A neuvoď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého. Amen.

3. Pozdravení andělské čili »Zdrávas, Maria«.
1.
2.
3.

Zdrávas, Maria, milosti plná; Pán s tebou.
Požehnaná ty mezi ženami, a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
Svatá Maria, matko boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu

smrti naší. Amen.

D0NOOURWDWr

-=E DO

1.

4, Apoštolské vyznání víry.
Věřímv Boha, Otce všemohoucího, Stvořitelenebe 1 země.

I v Jezu Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho;
jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny;
trpěl pod pontským Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest;

. sstoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých ;

. vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha, Otce všemohoucího ;

. odtud přijde soudit živých 1 mrtvých.
„ Věřímv Ducha svatého;
. svatou církev obecnou, svatých obcování;
. hříchův odpuštení;
. těla vzkříšení;
. život věčný. Amen.

o. Dvě přikázání lásky.
Milovati budeš Pána Boha svého z celého srdce svého a z celé

duše své a ze vší mysli své.
2. Milovatibudeš bližníh o svéhojako sebe samého. (Mat.22. 37.—39.)
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6. Desatero božích přikázání.
1. V jednoho Boha věřiti budeš.
2. Nevezmešjména božího nadarmo.
3. Pomni, abys den sváteční světil.
4. Čti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti

bylo na zemi.
5. Nezabiješ.
6. Nesesmilníš.
7. Nepokradeš.
8. Nepromluviškřivého svědectvíproti bližnímu svému.
9. Nepožádáš manželky bližního svého.

10, Aniž požádáš statku jeho.

7. Patero přikázání církevních.
1. Zasvěcené svátky svěliti.
2. V neděli a zasvěcené svátky celou mši sv. pobožně slyšeti.
3. Ustanovené posty zachovávati.
4. Alespoň jednou za rok zřízenému knězi se zpovídati a v čas veliko

noční velebnou svátost oltářní přijímati.
5. V zapovězený čas svatebního veselí nedržeti.

o. Modlitby k Panně Maril.
1. Modlitba při ranním, poledním a večerním zvonění na klekání.

1. Anděl Páně zvěstoval Mari, a ona počala z Ducha svatého.
(Zdrávas,Maria,...)

2. I řekla Maria: Aj, dívka Páně, staniž mi se podle slova tvého.
(Zdrávas, Maria,...) í

3. A slovo tělem učiněno jest a přebývalo mezi námi.
(Zdrávas, Maria, |.)

4. Oroduj za nás, svatá boží rodičko, abychom hodni učinění byli
zaslíbení Kristových.

5. Modleme se. Milost svou, prosíme, Ó Pane, rač v mysli naše vlíti,
bychom, andělským zvěstováním vtělení Krista, Syna tvého, poznavše, skrze
umučení a kříž jeho ke slávě vzkříšení přivedeni byli. Skrze téhož Krista,
Pána našeho. Amen.

Kdo se modlí „Anděl Páně“ pří zvonění kleče (v sobotu večer a v neděli stoje),
získá odpustků 100 dní, kdo se ji mollí po celý měsíc, získá jednou za měsíc v libo
volný den plnomocné odpustky, přijme-li sv. svátosti a pomodlí se na úmysl sv. Otce.
(Bened. XIII. 14. září 1724.) Kdo jest řádně zaneprázdněn, modlí se jí ne kleče nebo
ne při zvonění, získává rovněž těchto odpustků, jen když se ji modlí. (Leo XIII.
15. března 1884.)

V době velikonoční (od Bílé soboty až do večera v sobotu před Nejsv.
Trojici) modlí se místo „Anděl Páně“ následující modlitba a sice stoje:

1. Raduj se nebes Královno, alleluja,
jehož nositi hodna jsi byla, alleluja,
povstal z hrobu, jakož pravil, alleluja,
Pros za nás Hospodina, alleluja!
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2. Raduj se a vesel se, Panno Maria, alleluja.
Vstalf jest zajisté Pán právě, alleluja.

3. Modleme se. Bože, jenž jsi z mrtvých vstáním Syna svého, Pána
našeho, Ježíše Krista, svět oblažiti ráčil, uděl nám, prosíme, bychom
skrze Rodičku Jeho Pannu Marii z radosti života věčného se těšili.
Skrze téhož Krista Pána našeho. Amen.

2. „Zdrávas, královno“.

Zdrávas, královno, matko milosrdenství! Živote sladkosti a naděje
naše, buď zdráva! K tobě voláme vyhnaní synové Evy; k tobě vzdycháme,
lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. I protož, orodovnice naše, obrať
k nám své milosrdné oči, a Ježíše, kterýž jest požehnaný plod života tvého,
nám na tomto putování ukaž, 6 milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria!

3. Svatý růženec.

Nejprvé se modlíme apoštolské vyznání víry, potom „Otče náš“ a 3krát „Zdrávas,
Maria“, při nichž za slovo Ježíš vkládáme:

1. Který víru naši rozmnožiti račiž.
2. Který naději naši posilniti račiž.
3. Který lásku naši zapáliti račiž.
Potom říkáme: Slava Bohu Otci i Synu, atd.
Pak následuje 15 desátků. Každý desátek se skládá z Otčenáše a 10 Zdrávasů,

při nichž za slovo Ježíš vkládáme vždy jedno z tajemství dále uvedených; na konci
každého desátku modlíme se ještě: „Sláva Otci.. .“

Tajemství sv. růžence.
I. Tajemství růžence radostného,

který se modlíváme hlavně od adventu až do postu, nebo také v pondělí a ve čtvrtek.

Kterého jsi, Panno, z Ducha sv. počala.
Se kterým jsi, Panno, Alžbětu navštívila.
Kterého jsi, Panno, v Betlémě porodila.
Kterého jsi, Panno, v chrámě obětovala.
Kterého jsi, Panno, v chrámě nalezla.ojD0DD

2. Tajemství růžence bolestného,
který se mod Íváme hlavně v době postní, nebo také v úterý a v pátek.

Který se pro nás krví potiti ráčil.
Který pro nás bičován býti ráčil.

„ Který pro nás trním korunován býti ráčil.
Který pro nás těžký kříž nésti ráčil.
Který pro nás ukřižován býti ráčil.O0MH

3. Tajemství růžence slavného,
který se modlíváme hlavně od velikonoce do adventu, nebo také ve středu, sobotu a neděli.

1. Který z mrtvých vstáti ráčil.
2. Který na nebe vstoupiti ráčil.
3. Který nám Ducha sv. seslati ráčil.
4. Který tě, Panno, na nebe vzíti ráčil.
o. Který tě, Panno, na nebi korunovati ráčil.
Růženec se rozděluje obyčejně na 3 dily; každý díl jeho sestává: z apošt. vy

znání víry, 6 Otčenášů, 6 Sláva Utoi a 53 Zdrávasů.
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Mnohdy přidávají katoličtí křesťané ještě 6. desátek za duše v očistei, vkláda
jíce za slovoJežíš v desátku: „Který duším v očistoi milostiv býti račiž“,
Tento desátek však nenáleží ku vlastnímu růženei.

Růženec mámeod knězesplnomocněného si dáti posvětiti a opatřiti jej
odpustky sv. Brigitty. Tím získáme odpustků 100 dní za každý Otčenáš, za každé
Zdrávas a Věřím v Boha na onom růženci pomodlené. Lev X. 10. čce 1515.)

9. Zpovědní formule.
Kdo sa zpovídá, poklekne ve zpovědnici, udělá kříž a říká:
„Já bídný hříšník zpovídám a vyznávám se vám, otče duchovní, na

místě božím, že jsem od poslední zpovědi, která se stala těchto
hříchů se dopustil.“

Potom řiká své hřízhy po pořádku dle 10 přikázání božích, 5 přikázání eir
kevních » € hříchů hlavníen. Potom řiká:

„Těchto a všech svých hříchů celého svého života srdečně lituji, že
jsem jimi urazil svého milého Otce nebeského a jeho trestu zasloužil. Chci
se opravdově polepšili a proto prosím za kněžské rozhřešení a spasitelné pokání.

10. Vzbuzení tří božských cností.
Věřím všecko, čemu Ježíš Kristus učil. Věřím to proto, že Kristus

jest Syn boží a proto ani se mýliti, ani klamati nemůže. Věřím také všecko,
čemu církev katolická z rozkazu Kristova učí; věřím to proto, poněvadž Kristus
církev katolickou Duchem sv. řídí a od bludu chrání. Ó Bože, rozmnož víru mou!

Ó můj Bože, doufám, že mně po smrti věčné blaženosti a nyní již
všeho dobra udělíš, jehož je mi ku blahu těla a duše třeba. Doufám to od
Tebe, poněvadž jsi rni to slíbil a svůj slib plníš. Ó Bože, posilni naději mou.

Ó můj Bože, miluji Tě více nežli všecko na světě, poněvadž jsi nej
dokonalejší bytost, poněvadž jsi Syna svého vydal pro naše spasení a mně
nesčetná dobrodiní na duši 1 na těle prokázal. Chci milovati i svého bližního
jako sebe, poněvadž jest tvým dítkem a tvým obrazem. Óbože, zapal lásku mou.

Kdo vzbudí tři božské enosti, byť jen vlastními slovy, získá pokaždé odpustky
T let a 7 guadragen; kdo je deaně vubuzuje, získá plnomocné odpustky, přijme-li
sv. sváto-ti a pomodlí-li se na úmysl sv. Otce; konečně plnomocných odpustků v ho
dinu smrti. (Bened. X(II. 15. ledna 1728.)

11. Vzbuzení lítosti.
Ó velký Bože, Pane nekonečné velebnosti! Já bídný hříšník jsem Tebe

urazil. Ó dobrotivý Otče, Ty jsi vydal Syna svého pro mne a pro
kázal jsi mně nesčetná dobrodiní. A přece jsem Tě zarmoutil! Ó spra
vedlivý Bože! Ty trestáš každý hřích, a já jsem byl přece tak lehko
myslným, že jsem Tě urazil. Lituji toho, že jsem zhřešil; od nynějška se
opravdově polepším. Ó odpusť mně a přijmi mne opětza své dítko.(Viz III. díl str. 87.*

Konec.

ONOOS
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Nejdůležitější

sv. Albert Veliký,
sv. Alfons,
sv. Ambrož.
pl. Angela z Foligno.
sy, Anselm.
sv. Antonín,
sv. Anton poustevník.
sv. Anton Paduánský,

sv. Athanáš.v, Basil.
papež Benedikt XIV.
sv. Bernardin.
kardinal Bellarmin
sv. Bernard.
sv. Bonaventura,
sv. Brigitta.
sv. Cyprian.
sv. Cyrill Jerusalemský.
sv. Cyril] Alexandrijský.
Deharbe, skladatel kate
chismu.
sv. Dionysius Areopagita.
sv. František z Assisi,
zakladatel řádu.

— sw. František Salesský,
arcib. Ženevský.
av. František Xaverský,
apoštol Indů.
sv. Fulgentius.
sv. Gertruda.
Geminger.
sv. Chrysostom.
sv. Ignát Antiochijský.
sv. Ignát z Loyoly.
Innocence.
sy. Ildefons.
sv. Irenej.
sv. Isidor.
sv. Jan Damascenský.
sv. Jan Klimax.
sv. Jan Almužník, patri
archa Alexandr.

POEESK

Jer.
Jos. Flav.

Just.
Kar. B.
Kateř. Em.
Klem. Alex.
Klem. Hof.
Kl. R.

Koch.

1. 1.
Lud. Gr.
Magd. Pz.

Maria Lat.

Meb.

Orig.
Petr Chr.

ř. K.
Sear.
Segn.
S. r.
So. Trid,
Sn. Vat.
Tert.
Ter.
Tam. Ag.
Tom. Kp.
Vavř. J.

Vince. F.
Vine. L.
Wan.

BUM|
I

I

PEKLA

JN

zkratky.

sv. Jeronym.
Josef Flavius, dějepisec
židovský.
sv. Justin,
sv. Karel Borromejský.
Kateřina Emmerichová.
Klement Alexandrijský.
bl. Klement Hofbauer.sv..Klement| Rímský,
papež.
P. Martin Kochem, mis
sionář porýnský (+ 1712.)
Jitanie laurentánská.
etit. Ludvík z Granady.sv,Maria© Magdalena
z Pazzis.

—. Maria Lataste, sestra lo
vička z řádu Srdce Ježí
šova ($ 1841).
Mehlerovy příklady, 6
svazků (1871. Mohuč,
Rozno).
Origines.
sv. Petr Chrysolog, arcb.
v Ravenně (+ 450).
římský Katechismus.
Searamelli
Segneri, italský kazatel.
Salve regina.
sněm Tridentský
suěm Vatikánský.
Tertullian.
sv. Teresie,
sv. Tomáš Aguinský.
bl. Tomáš Kempenský.
sv. Vavřinee Justinianův,
patriarcha benátský.
sv. Vincene Ferrerský.
sv, Vine. Lerinský.
Weninger, znamenitý ka
zatel,
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Abecední seznam všech tří dílů.
Poznámka: římské číslice (Í.,

označujístrany.

A.

Advent I. 116.
Alkoholismus I. 92.
Almužna II. 1ó5.
AnděléI. 79.
Anděl Páně III. 159.
Anděl strážný I. 83.
Apoštolské vyznání víry I. 39.
Atheisté I. 43.
Ave Maria III. 156.

B.

Barva rouch kněžských III. 94.
Bázeň boží I. 59.
Bířmování III. 54.
Biskupové I. 165.
Bludařství I. 38.
Boniface sv. spolek III. 185.
Bratrstva III. 181.
Buddhismus I. 115.

C.

(l člověkaI. 1.
Církevní přikázání !I. 81.
Církevní rok II. 84.
Cirkevní stát III. 189.
Civilní manželství LII. 117.
Cnost II. 174.
-Cnosti božské IL. 117.
-Cnosti blavní II. 211.

v
C.

Čisteta jakožto slib řádový II. 249.
Čistota jakožto enost II. 232.
Čarodějnické procesy II. 39.

D.

Dary Ducha sv. I. 155.
Darvinismus I. 80.
Dějiny židovské I. 106.
Dobrota boží I. 59.
Dobré skutky II. 169.
Dogma I. 15.
Dokonalost křest. II. 239.
Dostiučinění III. 91.
Duellanti II. 113.
Duch I. 45.
Duch sv. I. 142.
Duše lidská I. 88.

I., III.) označujíjednot.ivé díly, arabské číslice

————

Ď.
Ďábel I. 81.
Divadlo I'. 209.

E.

Evangelia I. 17.
Evangelické rody II. 448.
Evangelistové, vyobrazení jich II. 1%.
Exercicie III. 174.

F.
Farář J. 161.

H.

Hádání II. 40.
Hiearchie církevní I. 188.
Hlava církve nejvyšší I. 162.
Hněv II. 224.
Horlivost v dobrém II. 237.
Hřích II. 183.
Hřích dědičný I. 99.
Hřích do nebe volající II. 194.
Hřích jazykem II. 141.
Hřích proti Duchu sv. L. 192. II. 164.

Ch.

Chudoba dobrovolná II. 249.
Chudoba duchovní II. 252.
Chudoba křesťanská II. 159.

J.

Jména božího braní nadarmo II. 62.
Jméno Ježiš II. 61.
Josef, pěstoun Páně I. 131.
Jsoucnost boží I. 41.

K.

Kardinalní enosti II. 179.
Kázání III. 39.
Klanění se Bohu II. 33.
Klení HH.62.
Kněz I. 106
Kněžská důstojnost III. 111.
Kněžské svěcení III. 110.
Kostel, jeho zařízení I. 159.

15



Kouzla II. 40.
Krádež JI. 125.
Kristus, Syn boží III. 74.
Křest III. 47.
Křesťan katol. I. 168.
Křižová cesta III. 172.

L.
Lakota II. 227.
Láska boží II. 7.
Láska k bližnímu II. 15.
Láska k nepřátelům II. 22.
Láska k přatelům II. 19.
Láska světská II. 13.
Lenost II. 238.
Letopočet křesťanský I. 110.
Lež II. 137.
Lhostejnost u víře I. 34.
Lidé 1. 85.
Lichva II. 126.
Lichotnictví JI. 137.
Litanie loretánská III. 162.
Lítost III. 85.
Loupež II. 126.

M.

Majetku smíme nabývati II. 123.
Manželství [iI. 115.
Manželství smíšená III. 129.
Manželé, jejich povinnosti III. 124,
Mariánská úcta II. 45.
Matky Boží svátky II. 83.
Matky Boží úcta II. 45.
Milosrdenství k bližnímu II. 155,
Milosrdenství boží I. 56.
Milost pomáhající J. 145.
Milest posvěcující I. 149.
Mirumilovnost II. 221.
Missie III. 174.
Modlářství II. 37.
Modlitba III. 136.
Moudrost boží I. 50.
Mše sv. obět III. 6.
Mučeníci I, 36.

N.

Náboženství I. 4.
Náboženšké vyznání I. 174.
Nactiutrhání II, 132.
Naděje I. 219.
Nadpřirozené dary prvníeh lidí I. 91.
Náhrada cizího statku II. 127.
Národnost II. 26.
Narození Kristovo I. 114,
Nebe I. 202.
Nečistota II. 122., 235.
Nenávist bližního II. 112.
Neomylnost cirkve [. 186.
Neposlušnost II. 219.
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Nepravost II. 199.
Nepřemožitelnost efrkve I. 181.
Nestřídmost v jídle a pití II. 230.
Nevěřící I. 32.
Nezměnitslnost boží I. 48.
Noviny II. 210.

0.

Obličej Kristův II. 66.
Obcování svatých I. 192.
Obět III. 1.
Obět kříže III. 3.
Obchod s děvčaty II. 122.,
Obrazy svaté II. 50.
Obránce II. 44,
Obřady mešní II[. 13.
Obřady svátostí JII. 43.
Očistee I. 208,
Odpustky III. 99.
Odpuštění hříchů I. 196.
Ohlášky III. 122.
Oltáře [II. 30.
Oltářní svátost III. 58,
Opětný pád do hříchu III. 97.
Opovážlivé spolehání I. 226.
Ostatky, jejich úcta II, 52.
Osvěta šiřená církví [. 191,
Otčenáš III. 152.

Palestina I. 110.
Papež I. 162.
Papež neomylný III. 176,
Pátek Velký I. 123.
Peklo I. 205.
Písmo sv. I. 15.
Plemena lidská I. 87.
Pobožnosti III. 163.
Podezřívání II. 132.
Podstata boží I. 43.
Podvod II. 126.
Pohoršení II. 115,
Pohřeb III. 166.
Pochlebnietví II. 137.
Pochybování u víře I. 93.
Pokání svátost III. 14.
Pokora II. 211.
Pokušení IJ. 102.
Pokoušení Boha I. 226.
Pomluva II. 138.
Posednutí ďáblem [. 82.
Poslední pomazání III. 10%.

- Poslušnost enost II. 217., 248.
Postní přikázání II. 86.
Poštovních známek sbírání II. 1602.
Povaha Kristova I. 140.
Pouti III. 170.,
Pověra II. 39.
Půst 40Odenní II. 88.
Pýcha II. 215.



Pravdomluvnost boží I. 59,
Práce II. 72.
Processí II. 168.
Pronásledování pro Boha II. 252.
Proroci I. 100.
Proroctví I. 31.
Proroctví Kristova I. 1G0.
Proroctví proroků I. 100.
Prostředky k dokonalosti II. 242.
Prozřetelnost [. 70.
Předobrazy I. 104.
Předpeklí I. 125
Předsevzetí III. 88.
Přetvářka II, 137.
Přijímání III. 64.
Přikázání vůbee II. 1.
Přikázání lásky II. 5.
Příležitost ke bříchu II. 206.
Příprava na Vykupitele I. 106.
Přísaha II. 54.
Přísaha křivá II. 50.
Přítomnost boží I. 47,

0.
Ouatembry II. 89.

R..

Rodičům jsme povinni úetu II. 90.
Romány II. 211.
Růženee III. 159.
Rouhání II. 64.
Roucha kněžská III. 33.
Rozjímání jakožto modlitba III. 151.

Ř.
Rád II. 244.
Reč při mší sv. III. 36.
Reholníci II. 251.
Reholní sliby II. 57.

9
Salve Regina III. 162.
Samota II. 246.
Samospasitelná církev I. 119.
Sebeláska HI. 29,
Sebeobrana II. 116.
Sebevražda II. 111.
Sebezapirání II. 242.
Shovivavost boží I. 155.
Simonie II. 66.
Sjezdy katolické III. 175.
Skrupulant II. 3.
Skutkv milosrdenství II. 155,
Slib II. 57.
Slíbení Vykupitele I. 99,
S'ušnost II. 247.
Smrt člověka I. 197.
Snášelivost náboženská II. 24.
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Sněmy I. 185.
Sobota Bílá I. 125.
Socialismus i[. 149.
Souboj II. 113.
Soud obecný I. 215.
Soud poslední I. 215.
Soud zvláštní I. 200.
Souverenita papeže III. 188.
Spalování mrtvol III. 168.
Spílání II. 134.
Spiritismus 1. 83. II. 40.
Spolky knihovní (tiskové) III. 187.
Spolky náboženské III. 177.
Spravedlnost boží I. 57.
Srdce Ježíšovo III. 5.
Stát církevní I. 180.
Stav, jeho volba I. 77%.
Střídmost v jídle a pití II. 229.
Stvoření člověka I. 85.
Stvoření světa I. 64.
Svádění JI. 115.
Svatba zakázána II. 76.
Svátky II. 82.
Svatokrádež 1I. 64. III. 46.
Svatost zz křesť. dokonalost [I. 239.
Svatost boží I. 51.
Svátosti III. 42.
Svátostiny III. 133.
Svěcení III. 134.
Svěcení kostela III. 32.
Svěcení neděle II. 67.
Svíce, jejich význam III. 164.
Svobodný stav III. 132.

Š.

Šíření církve I. 169.
Štědrost II. 226.

Tanec II. 209.
Tichost II. 220.
Tradice I. 19.
Trojice nejsv. I. 60.
Trpělivost enost II. 221.
Třetí řád III. 179.

U.

Úcta boží II. 33., 59,
Úcta obrazů |I. 50.
Úcta svatých II. 41.
Utrhání na cti II. 132.
Utrpení Kristovo I. 123.
Utrpení pozemská, příčiny jejich I. 14.

V.

Vánoce I. 115.
Vděčnost k dobrodincům I. 52.
Velikonoce I, 126.



Velikonoční doba II. 94.
Vigilie II. 89.
Víra I. 20.
Voda svěcená I. 39.
Vrehnost duchovní, světská II. 100.
Vrehnost má povinnosti II. 106.
Všemohouenost boží I. 49.
Vševědouenost boží I. 212.
Vtělení Syna bož ho I. 130.
Vyznavač I. 36.
Vyznání víry I. 34.
Vychování dítsk III. 127.
Vzkříšení mrtvých I. 212.

Z.

Zákon přirozený II. 1.
Zapírání víry I. 36.
Zapověděný čas II. 96.
Zármutek obrací se v radost II. 523,
Zasnoubaní III. 121.
Závist II. 17.
Zázrak I. 28.
Zdanlivá svatost Ii. 36.
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Zdrávas Maria III. 156.
Zelený čtyrtek I. 122.
Zjevení boží I. 11.
Znamení kříže I. 31.
Znamení posledn. soudu I. 218.
Známky pravé církve I. 176.
Zotavení I. 18.
Zoufalství I. 225.
Zpév mešní II!. 37.
Zpověď III. 89.
Zpovědník III. 77.
Zpovědní tajemství III. 78.
Zvony III. 148.

- Zpytování svědomí III. 83.
Zvířata nesmíme trápiti II. 119.

Ž.

Žehnání III. 133,
Ženská otázka II. 149.
Židé, jejich dějiny I. 106.

idé, jejich náboženství I. 174.
Život lidský velké dobro II. 108.
Životopis Kristův I. 113.



HUDEBNINY.
A.Říhovský, Missa in honorem

Sancti Cyrilli et Methodii.
Op. 2. pro 4 hlasy s prů
vodem varhan. J. k. a. M.
Lvu svob. pánu ze Skrben
ských, primasu království
Českého.

Dvacet stran partitury, 16 stran hlasů,
cena dohromady pouze K 4'50. Cena
hlasů zvlášť K 2'40, jednotlivé hlasy
po 60 h. Snadná a melodická tato
skladba bude vítanou všude, zejména
tam, kam J. kn. a. M. zavítá. Na
Olomouckém dómě, Pražském, v Kar

líně a j. vícekráte provozována.

Lud. Holain, Te Deum au
damus. Pro 4 hl. s prův.
varhan 10 str. part., 8 str.
hlasů. ÚČenapart. a hlasů
K 3:60, hlasů zvl. K 1:20,
jednot. po 30 h. Jest to
jedna z nejkrásněj. skladeb
poslední doby.

Úsudek mistra J. Nešvery: Jest to dílo
v každém ohledu výtečné. Nejen že
jest všude liturgicky správné, ale vy
niká veskrze hudební krásou. Text
není stroficky propracován, jak to
mnozí skladatelé užívali, nýbrž úplně
prokomponován a v ladné formě urov
nán. Každé hlubší místo textu jest
věrně hudbou vyjádřeno, takže vesměs
hudebními malůvkami oplývá. Všude
jest pravý výraz velebení Stvořitele.
Ještě jednu dobrou vlastnost jeví
skladba ta, že jest toliž zpěvná a vůči
efektnímu výsledku poměrně snadná.

Ludo. Holain, Průvodvarhan
k úplnému kancionálu arci
diec. Olomůcké. 4. vydání.
4143 str.) Čena 9 K., váz.
11 K

Holain-Petsold, Předehry a
dohry k průvodu varhan
úplného kancionálu arcidiec.
Olomůcké. Díl I-9 K, váz.
11 K. Díl II. K 680, váz.
K 8:80. Oba díly v jedno
váz. K 17:80. Hodí se pro
každého varhaníka i mimo
diecési Olomůckou.

(Viz posudek prof. K. Knittla z kon
servatoře Pražské v „Daliboru“):
„Reforma církevní hudby nehledí jen
k úpravě zpěvů okrašlujících slavnou
bohoslužbu, nýbrž i k oněm, jichž
užívá se při tak zv. tiché mši svaté.
Tu pečují povolaní činitelé, aby vy
mýtěny byly z chrámu nevhodné ko
stelní písně, nevalného hudebního ob
sahu, a aby jich místo zaujaly staro
bylé krásné zpěvy, jež dochovaly se
na naši dobu v různých kancionálech.
Avšak se zavedením těchto zpěvů není
náležitý ráz bohoslužby ještě úplně
dosažen ; také průvod na varhany má
se nésli duchem těchto drahocenných
památek, a tolikéž mezihry a dohry
nutno přizpůsobiti tomuto církevnímu
slohu jakož 1 rázu jednotlivých písní.
Dovedný varhaník studoval-li s nále
žitou bedlivostí sem spadající část
hudební theorie, a je-li nadán dosta
tečně schopností improvisace, nepřijde
v té příčině do nesnází. Hůře ovšem
vede se těm, kterým se ani vyučo


