Katechizmus pro nejmenší - nauč se nazpaměť

Šest pravd víry:
1. Je jeden Bůh
2. V Bohu jsou tři osoby: Otec, Syn a Duch svatý, to je
Nejsvětější Trojice
3. Syn Boží se stal člověkem, aby nás vykoupil a spasil
4. Bůh je spravedlivý soudce, dobré odměňuje a zlé trestá
5. Lidská duše je nesmrtelná
6. Boží milost je ke spasení nevyhnutelně potřebná
„Boží milost je vnitřní nadpřirozený dar, který nám dává Bůh
pro zásluhu Ježíše Krista k tomu, abychom mohli být spaseni.“

Desatero Božích přikázání:
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě vyvedl z egyptské
země, z domu otroctví, a proto:
1. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne.
2. Nevezmeš jména Božího nadarmo.
3. Pomni, abys den sváteční světil.
4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a
dobře ti bylo na zemi.
5. Nezabiješ.
6. Nesesmilníš.
7. Nepokradeš.
8. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému.
9. Nepožádáš manželky bližního svého.
10. Nebudeš toužit po ničem, co patří tvému bližnímu.
Amen.
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„Hřích je vědomé a dobrovolné přestoupení Božího zákona,
kterým v sobě ničíme Boží milost.“
„Dědičný hřích je hřích, kterého se dopustili první rodiče Adam
a Eva v ráji, a který i s jeho následky dědí všichni lidé.“

Sedm svátostí:
1. Křest
2. Biřmování
3. Svátost Oltářní
4. Pomazání nemocných
5. Pokání
6. Manželství
7. Kněžství
(1-3 iniciační svátosti; 4 a 5 svátosti uzdravení; 6 a 7
svátosti stavu.)
„Svátosti jsou viditelná znamení, která ustanovil Pán Ježíš, aby
do duší přiváděl neviditelnou Boží milost.“

Sedm hlavních hříchů:
1. Pýcha 2. Lakomství 3. Smilstvo 4. Závist 5.
Nestřídmost 6. Hněv 7. Lenost

Sedm ctností protivných hlavním hříchům:
1. Pokora 2. Štědrost 3. Čistota 4. Dobropřejnost 5.
Střídmost 6. Tichost 7. Horlivost
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„Ctnost je nadpřirozený od Boha vlitý dar, který nás činí trvale
schopnými a ochotnými konat dobře.“
„Opakem ctnosti je neřest. Neřest je návyk ke konání zla.“

Tři Božské ctnosti:
Víra, Naděje, Láska

Čtyři kardinální (hlavní) ctnosti:
Moudrost, Spravedlnost, Statečnost, Mírnost

Sedm darů Ducha svatého:
Moudrost, Rozum, Rada, Síla, Poznání, Zbožnost, Bázeň
Boží (por. Iz 11,2).

Čtyři poslední věci člověka:
Smrt, Soud, Peklo, Nebe

*********************
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Vzbuzení třech Božských ctností:
Věřím vše, co učil náš Pán Ježíš Kristus. Věřím
tomu proto, že Pán Ježíš je Boží Syn, který se z lásky ke
mně stal člověkem, zemřel za mne na kříži a vstal
z mrtvých, aby mně zachránil a dal mi věčné štěstí v nebi.
Ó můj Bože, doufám v Tebe, že mi daruješ účast na
své věčné blaženosti v nebi a zde na zemi všechny milosti
potřebné k věčné spáse. Doufám v Tebe, Ježíši, protože
jsi řekl: „Já neodeženu nikoho, kdo přijde ke mně.“ Pane,
posilni mou naději.
Ó můj Bože, miluji Tě, více než všecko na tomto
světě, protože Ty jsi nejvyšší a nejdokonalejší dobro, a
protože jsi vydal svého milovaného Syna pro naše
spasení a prokázal jsi mi nesčetná dobrodiní na duši i na
těle. Chci milovat i svého bližního jako sebe, protože je
Tvým dítětem a Tvým obrazem. Ó Bože, zapal ve mně
svou lásku.
(Kdo vzbudí tři Božské ctnosti, třeba i vlastními slovy, získává
7 let odpustků. Benedikt XIII. 15. 1. 1728)

Vzbuzení lítosti:
Ježíši, Tebe miluji, že jsem zhřešil, lituji!
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