Pøíprava ke svaté Tajinì
pokání
Pouèení ke zpovìdi a pomùcka
ke zpytování svìdomí
O høíchu a pokání
Svatou Tajinu pokání ustanovil Pán Jeíš po svém
zmrtvýchvstání, kdy pøišel mezi apoštoly a pravil jim:
„Pøijmìte Ducha Svatého; kterýmkoliv odpustili byste
høíchy, odpouštìjí se jim, a kterýmkoliv zadreli byste,
zadreny jsou.“ (Jan 20, 22-23.) (Katechismus, èl. 694–695) Ve svaté Tajinì pokání se nám udìluje odpuštìní høíchù, kterých
jsme se dopustili po køtu svatém.
Souèástí køesanské duchovní praxe je pokání. Zaèátkem pokání, a tím køesanského duchovního ivota, je vidìt své høíchy. Høích je projevem vzpoury proti Bohu,
take høích je to, èím porušujeme Boí pøikázání nebo èím
ubliujeme jinému èlovìku. Je to popøení lásky. Pokání
znamená tìchto høíchù litovat, usilovat o nápravu a prosit
Boha o jejich odpuštìní. Bùh jako milující Otec nám chce
odpustit, ale ádá po nás spoluúèast na tomto díle oèištìní.
Zvláštì období pùstù má být vìnováno vnitønímu ztišení,
zpytování svého nitra a rozpoznávání toho, co nám brání
ve sjednocení s Bohem. „Kdo uvidìl svùj høích, je vìtší ne
ten, kdo uvidìl andìly,“ øíkají svatí otcové.
Svých høíchù máme litovat proto, e jsme se jimi provinili proti lásce pøedobrého a pøesvatého Boha.
Katechismus praví: Høích je vìdomé a dobrovolné pøestoupení pøikázání Boího. (Èl. 748, 754, 768)
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Pøíprava ke zpovìdi

Høíchy hlavní – umrtvující duši – jsou:
1. pýcha,
2. lakomství,
3. smilstvo,
4. závist,
5. nestøídmost,
6. hnìv,
7. lenost.
Èlovìka obvykle svádí k høíchu pokušení a pøíleitost.
Dále lehkomyslnost, vlanost ve víøe, špatné zvyky a zlé
pøíklady èi špatná spoleènost.
V pokušení je tøeba:
1. vzpomenout si na smrt a soud Boí,
2. znamenat se svatým køíem,
3. prosit Boha o pomoc, abychom pokušení zaplašili,
4. vìnovat se práci.
Pøi úporném pokušení je nutno vzývat Pána, pøesv. Bohorodici a další svaté. V tomto boji je nám zbraní vzývání
síly uctívaného Køíe a pamatování na ètyøi poslední vìci
èlovìka (viz zde na str. 15). Pomáhá zmìnit, je-li mono, prostøedí a snait se upøít svou pozornost na nìco uiteèného.
Høích oddìluje èlovìka od Boha. Koøenem høíchu je
pýcha. Proti vášni pýchy bojujeme opaènou ctností, a tou
je pokora. Pokornému smýšlení nás uèí napø. svatootcovské modlitby, které jsou souèástí souboru veèerních a jitøních modliteb. Do nich uloili svatí otcové svou vysokou
duchovní zkušenost – pokorné myšlení a poznání pravdy:
o èlovìku, o Bohu a o svìtì. Ètením tìchto modliteb se pozvolna otiskuje zpùsob uvaování tìchto Boích muù i do
naší mysli. Získáváme schopnost pokorného myšlení,
a pak poznáme svùj høích. Následnì pochopíme, proè
potøebujeme Krista jako lékaøe našich duší.
Posvátná svatootcovská tradice praví, e za høích, za
který se odsoudím sám, mì u nebude soudit Bùh. Zpovìï
zaèíná tím, e kajícník vykoná nad sebou soud: sám sebe
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z høíchu obviní, usvìdèí a odsoudí. Na základì jeho sebeodsouzení, lítosti, dùvìry v nekoneèné Boí milosrdenství,
touhy po nápravì a slibu bojovat se svým pokušením nebo
s høíšným návykem ze všech sil mu knìz mùe udìlit rozhøešení høíchù. Pøeète nad kajícníkem modlitbu, skrze ni
Pán Jeíš Kristus oèišuje a zpìt pøijímá èlovìka odpadlého kvùli høíchu. Pøedpokladem je pravoslavná víra, dùvìra kajícníka v neviditelnou pøítomnost Pána pøi zpovìdi
a kanonická jednota kajícího vìøícího s knìzem.
O zpovìdi uèí svatí otcové, e je druhou køtitelnicí, v ní
se skrze viditelné èi vnitøní slzy lítosti obnovuje naše
køestní èistota. Je to jedna z hlavních sedmi svatých Tajin.
Knìz mùe uloit kajícníkovi epitimii – duchovní lék –
èili skutky pokání, èi nápravy spáchaného èinu, nebo ho
zpovìdník pøípadì velice váného høíchu na nìjaký èas
oddìlí od svatého pøijímání. Epitimie není trest, pokuta
ani „zadostiuèinìní“, ale léèivý prostøedek napomáhající
pokání, uzdravení duše a jejímu upevnìní v dobru.
Pøijetí svaté Tajiny pokání nemáme odkládat, protoe
odkládáním by se høích v našich srdcích ještì více zakoøenil, nebo si na spáchaný høích èasem zvykneme èi zapomeneme, a mimo to se vydáváme v nebezpeèí, e bychom
mohli neèekanì zemøít, ne vykonáme pokání. (Katechismus, èl. 707) Svatí otcové øíkají, e lidská zapomnìtlivost je
jedním z nejvìtších nepøátel našeho díla získávání spásy.
Høích není to, co my sami povaujeme za špatné, ale co
je skuteènì zlé v Boích oèích. Táeme se Písma svatého
a uèení církve, pøemýšlíme nad názory svatých lidí, radíme se svým duchovním otcem, abychom poznali, co nám
v našich ivotech brání dosáhnout svatosti. Následující seznam je pomùckou køesanu pøi zpytování svìdomí. Jedná
se pouze o praktickou pøíruèku tomu, kdo se chce podívat
na svùj ivot, jaký je ve svìtle Boích pøikázání a církevní
tradice, a hledat cestu k pokání. Není to seznam všeho
„dobrého a zlého“. Polo si tedy následující otázky:
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Høíchy proti Bohu
• Nepochyboval jsem o Bohu nebo o jeho lásce k èlovìku? Nepochyboval jsem o Písmu svatém?
• Nezanedbával jsem vzdávat Bohu vdìènost za vše?
Nepochyboval jsem o tom, e mì Bùh v mém ivotì
vede? Nepochyboval jsem o Boí lásce?
• Snail jsem se vdy pøijmout Boí zámìry ve všem,
co k mnì pøichází? Nepochyboval jsem o Boí prozøetelnosti?
• Nezapøel jsem nìkdy svou køesanskou víru?
Nejsem lhostejný ve víøe? Nemluvil jsem lehkovánì nebo posmìšnì o Bohu a o vìcech víry?
• Dbal jsem o upevòování a rozhojòování své pravoslavné víry? Nepropásl jsem vhodnou pøíleitost vydat své svìdectví o Bohu a pravoslavné církvi èlovìku, který byl pøipraven mi naslouchat?
• Hájil jsem èest našeho Boha a jeho svatých pøed
rouhaèi? Hájil jsem na veøejnosti svatou pravoslavnou církev pøed útoky protivníkù èi pomlouvaèù?
• Nezanedbával jsem se modlit k Bohu pravidelnì
kadé ráno a kadý veèer a pøed hlavními jídly?
• Netoulaly se mé myšlenky pøi modlitbì, kam se jim
zlíbilo? Nepøeehnával jsem se znamením køíe nedbale a bezmyšlenkovitì?
• Nestydìl ses na veøejnosti uèinit na sobì køí (napø.
pøed jídlem v restauraci)?
• Nesnail jsem se být se svou modlitbou co nejdøíve
hotov?; nedrmolil jsem ji?
• Nezanedbával jsem èíst dennì Písmo svaté èi jiné
duchovní texty? Vzdìlávám se ve víøe a církevním
uèení?

Høíchy proti Bohu
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• Neèetl jsem se zálibou knihy, které obsahují nepravoslavné nebo dokonce protipravoslavné a duchovnì škodlivé myšlenky?
• Nepronášel jsem Boí Jméno bez náleité úcty, lehkomyslnì nebo dokonce posmìšnì?
• Nezanedbával jsem prosit Boha o pomoc vdy pøed
zapoèetím jakékoliv èinnosti?
• Nepøísahal jsem ve jménu Boím nebo ve jménu
svatých? Splnil jsem slib, který jsem dal Bohu èi
lidem?
• Nereptal jsem proti Bohu?
• Neúèastnil jsem se aktivnì nepravoslavných nebo
dokonce nekøesanských obøadù? Nevzýval jsem èi
neuctíval jsem pohanská bostva? Nekonal jsem
pohanské duchovní praktiky?
• Nešel jsem k psychotronikùm èi léèitelùm, kteøí
pouívají magii, virguli, kyvadélka apod.? Nevìnoval jsem se ètení horoskopù, studiu pohanství, okultismu, nebo vyvolávání duchù zesnulých?
• Nevìøil jsem povìrám?
• Nezanedbával jsem dodrování církevnì stanovených pùstù?
• Nezapomínal jsem na Boha Stvoøitele a Spasitele?
• Nezanedbával jsem úèast na bohoslubách? Nechodil jsem pozdì? Snail jsem se soustøedit a o pozornou úèast?
• Nezanedbával jsem svìtit sváteèní dny, zvláštì nedìle a Dvanáctero? Nekonal jsem v tyto dny práci,
kterou by bylo mono odloit? Èinil jsem vdy
všechno pro to, abych se úèastnil v tyto dny bohoslueb, nebo jsem v nich høešil více, ne ve dny
všední? Pokud jsem z váných dùvodù nemohl pøijít
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do chrámu, snail jsem se vìnovat se doma modlitbì
a duchovnímu studiu èi návštìvì nemocných?
Nechoval jsem se nedùstojnì v chrámu nebo v pøítomnosti duchovních osob (biskupù, knìí, mnichù)? Choval jsem na svatých místech a k duchovenstvu uctivì? Nebyl jsem v chrámu nevhodnì obleèen? Nesmál jsem se, nehovoøil jsem zbyteènì
v chrámu èi jsem snad jinak nevyrušoval bratry
a sestry v modlitbì?
Úèastnil jsem se Boích slueb aktivnì (modlitbou,
pøeehnáváním se, stavìním svící, vnitøní zboností, vdìèností, prosbami za bliní, pøípadnì zpìvem
hymnù atd.)?; nestál jsem tam jen formálnì a nenechával jsem myšlenky bloudit kdovíkde?
Nezanedbával jsem pøípravu k úèasti na bohoslubì povzbuzováním své duše v lásce k Bohu?
Nevìnoval jsem se nìkdy po bohoslubì, zvláštì po
pøijetí svatých Tajin, po odchodu z chrámu svìtským èi høíšným hovorùm, pomluvám, tlachání?
Nestydìl jsem se nìkdy na veøejnosti uèinit znamení Køíe èi se jinak pøihlásit ke køesanské víøe?
Nedával jsem nìkdy svou údajnou zbonost demonstrativnì na odiv? Nechlubil jsem se svými
dobrými skutky?
Nepouil jsem nìkdy naši víru, citace z Písma èi výroky svatých otcù k tomu, abych druhého zastrašoval nebo ponioval?

Høíchy proti blinímu
• Neprohøešil jsem se proti respektu a poslušnosti
vùèi svým rodièùm (stejnì jako vùèi duchovním ot-

Høíchy proti blinímu
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cùm, uèitelùm, vedoucím nebo starším lidem)? Nechoval jsem se k nim hrubì, pøezíravì?
Neurazil jsem nìkoho? Nechoval jsem se k lidem
neuctivì? Nepovyšoval jsem se? Neposmíval se?
Nehádal jsem se s nìkým? Neublíil jsem nìkomu
zlým slovem? Neudeøil jsem nìkoho?
Nepøál jsem nìkomu nìco zlého? Neproklel jsem
snad nìkoho?
Nebyl jsem rozzlobený? Neztìoval jsem druhým
ivot svou špatnou náladou, rozmrzelostí, èi zhýèkaností? Nenadával jsem nìkomu? Nepouíval
jsem hrubé výrazy?
Jsem vdìèný svým dobrodincùm?
Nevysmíval jsem se starým nebo postieným lidem
(chudým, nemocným, slabým…) nebo neodstrkoval
jsem je nìjakým zpùsobem?
Jako rodiè nezanedbával jsem výchovu a výivu
svých dìtí? Vzdìlával jsem je ve víøe, v mravnosti
a ve všem dobru? Nebyl jsem vùèi dìtem nebo v rodinì krutý, bezcitný?
Nezanedbával jsem èinit vdy vše pro to, abych vycházel s druhými v pokoji? Omluvil jsem se, pokud
jsem nìkomu ukøivdil?
Nelhal jsem? Nesnail jsem se nìkomu tajnì škodit? Neudával jsem? Nepsal anonymní dopisy?
Nesnail jsem se nìkdy pomstít se nìkomu, kdo mi
ublíil? Nechoval jsem mstu ve svém srdci?
Nechovám ve svém srdci nenávist, zlobu nebo záš?
Odpustil jsem všem, kteøí se proti mnì jakýmkoli
zpùsobem provinili? Modlím se za nì?
Nezanechal jsem potøebného (chudého èi v jakékoliv nouzi) bez pomoci, aèkoliv jsem pomoci mohl?
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• Nezanedbával jsem navštívit podle svých moností
nemocné, staré, uvìznìné atd., kteøí stáli o mou pøítomnost a posilu?
• Nezanedbával jsem být k lidem vdy laskavý a pozorný, jak to po mnì Bùh ádá? Mìl jsem s ostatními dost trpìlivosti? Snail jsem se všechny zahrnout do své lásky; vèetnì tìch, kteøí se ke mnì
nezachovali dobøe?
• Neodmítal jsem narození dìtí do manelství ze
svých sobeckých dùvodù, kvùli kariéøe, pohodlí, zálibám, komfortu?
• Nepøispìl jsem k zabití èi ztrátì ivota? Nebyla
jsem na umìlém potratu? Neradil jsem k potratu, èi
dokonce nenaléhal jsem na provedení potratu?
• Neošidil jsem nìkoho? Nevydírám nìkoho? Jsem
poctivý? Nepøivlastnil jsem si nìco, co mi nepatøí?
• Neukradl jsem nìco? Nepouil jsem vìc nìkoho
druhého, ani bych poádal o dovolení?
• Nepouíval jsem pùjèené vìci nebo peníze, které
jsem mìl u dávno vrátit?
• Vrátil jsem, co mi bylo zapùjèeno?
• Plním své závazky vùèi druhým?
• Nepouil jsem bez dovolení sluební vìc (auto, telefon, xerox atd.) pro vlastní potøebu? Nepoškozuji
svého zamìstnavatele? Zacházím se svìøenými vìcmi, nástroji èi majetkem šetrnì a hospodárnì?
• Plním v zamìstnání své povinnosti svìdomitì? Odvádím poctivou práci? Neberu úplatky? Nepoadoval jsem za svou práci nebo vìc pøemrštìnou cenu?
• Nejsem lakomý èi chamtivý? Jsem štìdrý? A naopak: nejsem rozhazovaèný nebo marnotratný?
• Pomáhám tìm, které za mnou Boí prozøetelnost

Høíchy proti blinímu
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posílá? Pomáhám darem, prací, dobrou radou nebo
udìlením svého èasu apod., jak je potøeba?
Dìlím se o to, co mám? Dávám dary? Pomáhám
bliním v jejich potøebách i zadarmo, je-li to
moné?
Nechoval jsem se tvrdohlavì a nemuselo být vdy
po mém? Neárlil jsem?
Udìlal jsem si èas pro rodinu, rodièe a pøátele?
Bral jsem vdy vánì cítìní nebo bolest druhých?
Nezlehèoval jsem trápení jiných lidí?
Nejsem hnìvivý? Neoddávám zlosti, kdy se mi nìco nelíbí nebo kdy není dle mých pøedstav?
Neøekl jsem nìco, co není pravda?
Neoklamal jsem èi neobelstil jsem nìkoho?
Neodsuzoval jsem druhé? Nepomlouval jsem?
Nezávidím nìkomu? Nezlobím se, daøí-li se jinému
dobøe? Nepøeji blinímu, aby se mu vedlo špatnì?
Nechovám se pokrytecky? Nechválil jsem nìkoho,
abych ho obelstil èi kvùli získání výhod? Nepøetvaøoval jsem se?
Nesvádìl jsem nìkoho k høíchu?
Neobtìoval jsem okolí bezohledností nebo náladovostí èi jiným egoismem?
Neublioval jsem bezdùvodnì zvíøatùm nebo neopomenul jsem vìnovat jim náleitou péèi? Šetøil
jsem jako Bohem ustanovený správce pøírodu, tvorstvo a pøírodní zdroje i ivotní prostøedí? Èi naopak: nevìnoval jsem zvíøatùm pøílišnou lásku, jako
by to byly témìø lidské bytosti?
Neopominul jsem uèinit vše, co bylo v mých silách,
abych se pøed tímto vyznáním høíchù, ne budu Boha prosit o jejich odpuštìní, smíøil se všemi?
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Høíchy proti sobì samému
• Nebyl jsem pyšný? Nechlubil jsem se nìjakou svou
dovedností, svými úspìchy, rodinou, známostmi èi
majetkem nebo spoleèenským postavením? Nepyšním se krásou, schopnostmi, silou, vzdìláním?
• Nepovaoval jsem se za tak dobrého, e si pro své
pøednosti, skutky, ctnosti nebo zbonost plnì zasluhuji Boí milosti? Neobdivuji sám sebe?
• Dokázal jsem pøijmout dobøe mínìnou radu?
• Snail jsem se o hlavní dobré skutky: modlitbu,
pùst a almunu?
• Nebyl jsem marnivý, ctiádostivý? Neprahnul jsem
po obdivu? Jsem skromný?
• Netouil jsem získat slávu a být všeobecnì chválen?
• Neoddával jsem se tøem hlavním høíšným vášním:
touze po majetku, touze po slasti a touze po slávì?
• Snášel jsem smíølivì uráky, poniování a nespravedlivé zacházení?
• Nepropadal jsem malomyslnosti èi zoufalství? Neztrácel jsem nadìji? Neutápìl jsem se v sebelítosti?
• Nezhøešil jsem myšlenkami, slovem èi skutkem, pohledem nebo jiným zpùsobem proti sedmému pøikázání: nesesmilníš (sem patøí: mimomanelský pohlavní styk, sebeukájení, nepøirozené sexuální
praktiky, chlípné fantazie, pornografie, nemravné
filmy, homosexuální chování atd.)? Nevystavoval
jsem se lehkomyslnì èi rozpustile (nebo puzen
nemravnou touhou) zbyteènému pokušení?
• Vyhýbal jsem se lidem, kteøí svádìjí ke høíchu?
• Neponoukal jsem nìkoho jiného k høíchu? Neschvaloval jsem høích?

Høíchy proti sobì samému
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• Nebyl jsem pøecitlivìlý èi nedùtklivý? Nemyslel
jsem jen sám na sebe?
• Nezanedbával jsem èas k práci a èas k odpoèinku?
• Nebyl jsem líný? Nezanedbával jsem vykonat øádnì
všechny své povinnosti?
• Nemarnil jsem svùj èas, energii a schopnosti èinností, která není uiteèná pro spásu duše ani pro
dobro bliního?
• Neupnul jsem se celým srdcem na nìco pomíjivého? Nemiluji cokoliv z toho svìta více ne Boha?
• Nechoval jsem se nìkdy lhostejnì nebo rezignovanì? Nezoufal jsem si?
• Nerozvíjel jsem sebevraedné myšlenky?
• Nevydával jsem svùj ivot zbyteènì v nebezpeèí?
Nehazardoval jsem? Neriskoval jsem? Peèoval
jsem øádnì o své zdraví? Nepoškozuji je? Nepøepínám své síly?
• Neopil jsem se nebo neupadl jsem dokonce do závislosti na alkoholu?
• Neuil jsem nìjakou drogu? Nezneuíval jsem léky? Nekouøil jsem? Nehraji v loteriích èi hazardní
hry?
• Pouíval jsem televizi èi poèítaè umírnìnì – jen dle
potøeby? Nesledoval jsem zábavu zaloenou na høíchu? Nenaslouchal jsem nemravným øeèem? Nemám zalíbení ve sledování násilí a krveprolití?
• Nestal jsem se závislý na zábavì? Dokáu si odøíci
zábavu, filmy apod. v dobì pùstu?
• Nebyl jsem pøíliš chtivý dobrého jídla, komfortu nebo majetku?
• Podporuji (prací, financemi, slubou i morálnì)
svou církevní obec? Pøispívám na bohulibé charita-
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tivní aktivity, léèení a nasycování chudých ve vzdálených zemích èi pravoslavné misie?
Neliboval jsem si v honosném jídle, drahých šatech
nebo v luxusu? Vedu støídmý ivot?
Nebyl jsem v jídle vybíravý èi marnivý a nezapomínal jsem, kolika lidem se nedostávají základní potraviny èi pitná voda?
Neplýtval jsem zbyteènì èímkoliv?
Neovládla mne touha zalíbit se za kadou cenu
všem lidem? Nepøedvádìl jsem se pøed druhými
lidmi? Neprahnul jsem po jejich obdivu?
Nepromrhal jsem rodinné prostøedky èi zdìdìné
jmìní – lehkomyslným utrácením èi marnotratným
ivotem?
Nenechal jsem se ve svém chování a konání vést
marnivostí? Nejsem nafoukaný, hrdý na to, co mám
(a u je to spoleèenské èi sluební postavení nebo
majetek, nebo tìlesná krása èi síla, zruènost nebo
dovednost èi intelektuální schopnosti a vìdomosti)? Nepyšním se dosaeným vzdìláním?
Mám stále na pamìti, e to, co jsem od Boha dostal,
nemám jen pro sebe, ale obdrel jsem dar majetku,
èi tìlesné pøednosti, dovednosti nebo intelektuální
schopnosti, abych mohl být uiteèným i pro druhé?
Pamatoval jsem vdy na spásu své duše, duchovní
ivot a získávání Boího království, nebo mì cele
uchvátila touha po pomíjivých hodnotách?
Projevoval jsem poslušnost vùèi Boím ustanovením, uèení pravoslavné církve a duchovenstva? Nebyl jsem ve vìcech víry a duchovní praxe svévolný?
Je ještì nìjaký jiný høích, který tíí mé svìdomí
a ze kterého chci èinit upøímné pokání?

U zpovìdi
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U zpovìdi
Dále mùe kajícník zpytovat svìdomí podle jednotlivých
pøikázání Boího desatera, nebo podle Kristových blahoslavenství (pøípadnì dle církevní tradice o posmrtných
celnicích). Uiteèné je pøemýšlet nad jednotlivými prosbami Otèenáše. Pøedevším však zkoumá, zda opravdovì miluje Jeíše Krista, a poté zpytuje nitro, je-li v nìm trpìlivá
láska k bliním.
Mùe také studovat uèení církve o høíších (Otèenáš str.
232); samozøejmì se pøipraví modlitbou (kajícný kánon
apod. 50./51. alm), kajícím smýšlením, dobrými skutky.
Nezapomínejme, e høešíme nejen konáním zlého, ale
i opomíjením dobrého (viz smutný pøípad boháèe v evangelijním podobenství o boháèi a Lazarovi; Luk 16,19–31).
Høíchem, kterým od sebe vzdalujeme Boí posvìcení, je
odsuzování druhých lidí.
Svou zpovìï zaèni slovy: „Vyznávám se tobì, všemohoucímu Bohu, pøed Vámi, dùstojný otèe, ze všech høíchù
svých, kterých jsem se dopustil po všechny dny svého
ivota, vìdomì i nevìdomì, úmyslnì i neúmyslnì, skutkem, slovem a myšlenkou a všemi smysly svými. Všech vyznávaných høíchù upøímnì lituji, kaji se, slibuji, e se budu snait o svou nápravu a prosím Pána Jeíše Krista o jejich odpuštìní skrze Vaše, duchovní otèe, rozhøešení.“
Nyní vyznávej konkrétní høíchy, jich ses dopustil od
poslední svaté zpovìdi, nebo které jsi na pøedchozí zpovìdi zapomnìl èi nestihl øíci. Úmyslnì zamlèet pøi zpovìdi
tìký høích však èiní zpovìï neplatnou. (Katechismus, èl. 700)
Pokud ti byla minule udìlena epitimie, nezapomeò to na
zaèátku zpovìdi pøipomenout a uvést, zda jsi ji svìdomitì
splnil.
Svatou Tajinu pokání máme pøijímat takto:
1. musíme se pozornì a upøímnì rozpomínat, kterých
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høíchù jsme se dopustili od posledního svého pokání a Ducha Svatého prosit, aby nám k tomu pøispìl na pomoc;
2. máme svých høíchù z celého srdce litovat;
3. máme si pevnì umínit, e se polepšíme;
4. máme pøed knìzem s pevnou vírou v Pána Jeíše se
upøímnì vyznat (neboli vyzpovídat) ze všech høíchù;
5. máme svìdomitì vykonat vše, co nám knìz uloí.
Je-li to moné, pøeèti pøed zpovìdí kající modlitby nebo
kánon kajícný. Pokud mono, pøiprav se i postem. (Katechismus, èl. 696)

O pøikázáních, ctnostech a høíších
Desatero Boích pøikázání:
1.) Já jsem Hospodin, Bùh tvùj; nebudeš míti jiných bohù
kromì mne.
2.) Neuèiníš sobì modly; nebudeš se jim klanìti ani jim
slouiti.
3.) Nevezmeš jména Hospodina Boha svého nadarmo.
4.) Pomni, abys den odpoèinku svìtil; šest dní budeš pracovati a konati všecky práce své, sedmého dne však jest
odpoèinutí Hospodina, Boha tvého.
5.) Cti otce svého i matku svou, aby se ti dobøe vedlo a abys
byl dlouho iv na zemi.
6.) Nezabiješ.
7.) Nesesmilníš.
8.) Nepokradeš.
9.) Nepromluvíš køivého svìdectví proti blinímu svému.
10.) Nepoádáš nièeho, cokoli je bliního tvého. (2. Moj.
/Exod./ 20,2—17; zkráceno)

Dvì hlavní Boí pøikázání: 1.) miluj Pána Boha svého
celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou myslí;
2.) miluj svého bliního jako sebe samého.
Tøi nejvìtší ctnosti: víra, nadìje, láska.

Nìkolik modliteb
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Sedm darù Ducha Svatého: moudrost, rozum, svìdomí, síla, poznání, zbonost, bázeò Boí.
Devatero ovoce Ducha Svatého: láska, radost, pokoj,
trpìlivost, dobrota, milosrdenství, víra, tichost,
zdrenlivost.
Hlavní dobré skutky: modlitba, pùst, almuna.
Tìlesné milosrdenství: hladové sytit, o pocestné se postarat, chudé odívat, nemocné ošetøovat a navštìvovat, zesnulé pochovávat.
Duchovní milosrdenství: za ivé i zesnulé se modlit, chybující napravovat, nevìdomé pouèovat, bezradným dobøe
radit, zarmoucené utìšovat, za pøíkoøí se nemstít, uráky
odpouštìt.
Sedm váných høíchù umrtvujících duši: pýcha, lakomost (zištnost), smilstvo, závist, nezdrenlivost (bøichopasnost), hnìv, lenost (sklíèenost).
Høíchy do nebe volající: úmyslné zabití èlovìka; utiskování chudých lidí, vdov a sirotkù; neoprávnìné zadrování nebo sniování mzdy.
Ètyøi poslední vìci èlovìka: smrt, Boí soud, peklo,
Boí Království.
Èasto zkoumej, zda se tvùj ivot líbí Bohu.

Nìkolik modliteb
Vzývání síly uctívaného Køíe:
A povstane Bùh a rozptýleni budou nepøátelé Jeho; a
utekou pøed tváøí Jeho ti, kdo Jej nenávidí. Jako pomíjí
dým, tak a pominou; jako rozplývá se vosk od ohnì, tak a
zhynou bìsové pøed tváøí tìch, kteøí Boha milují, ehnají
se Køíe znamením † a radostnì praví: Buï pozdraven,
pøeèestný a ivotodárný Køíi Pánì, jen vyháníš bìsy silou na tobì rozpjatého Pána našeho, Jeíše Krista, který
do pekla sestoupil, moc ïáblovu pøemohl a daroval nám
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tebe, uctívaný Køí svùj, k vyhánìní všech škodících nám
nepøátel. Ó pøeèestný a ivotodárný Køíi Pánì, pomáhej
mi se svatou Paní, Bohorodicí Pannou, a se všemi svatými.
Amen.
Ohraï mne, Pane, mocí uctívaného a oivujícího Køíe
svého † a ochraòuj mne tak od všelikého zla.
Všeobecné vyznávání høíchù:
Vyznávám se tobì, Hospodinu, Bohu a Stvoøiteli mému,
jedinému ve svaté Trojici, jeho oslavujeme a jemu se
klaníme, Otci i Synu i Svatému Duchu, ze všech høíchù
svých, jich jsem se dopustil po všechny dny ivota svého,
v kadou hodinu, v pøítomném èase i v pøedešlých dnech
a nocích, skutkem, slovem, pomyšlením; pøejídáním, opilstvím, mlsáním; prázdnomluvností, sklíèeností, leností;
odmlouváním èi hádkou, neposlušností, pomlouváním,
odsuzováním; nedbalostí, samolibostí; hamiností, krádeí, nepravdomluvností, lakotou, zištností; árlivostí, závistí, hnìvem, pomstychtivostí, nenávistí, podvodem;
a všemi smysly svými: zrakem, sluchem, èichem, chutí
i hmatem. Vyznávám i všechny ostatní své høíchy – duševní spolu s tìlesnými – jimi jsem tebe, Boha a Stvoøitele
mého, rozhnìval a blinímu svému ukøivdil. Lituji všech
tìchto svých prohøešení, uznávám, e jsem viníkem pøed
tebou, a mám vùli káti se. Toliko, Hospodine, Boe mùj,
pomoz mi, se slzami pokornì prosím tebe. Pøedešlé høíchy
mé odpus mi v milosrdenství svém a rozhøešení všech, je
jsem vypovìdìl pøed tebou, mi udìl, nebo jsi Dobrý
a Lidumil.
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