Základy katolické víry a mravů
1. Jeden Bůh,
jedna duše,
jedna Římskokatolická Církev.

2. Dvě přikázání křesťanské lásky: "Miluj Pána, svého Boha, celým svým
srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání.
Druhé je mu podobné: Miluj svého bližního jako sám sebe.“ (Mt 22,37-39)

3. Tři Božské osoby: Otec, Syn a Duch svatý.
Tři Božské ctnosti: víra, naděje a láska.

4. Čtyři poslední věci člověka: smrt, soud, nebe, peklo.
Čtyři základní ctnosti: obezřetnost, spravedlnost, statečnost a mírnost.
Čtyři hříchy do nebe volající:
úmyslná vražda;
sodomský hřích;
utiskování chudých, vdov a sirotků;
zadržování nebo snižování spravedlivé mzdy dělníkům.

5. Pět církevních přikázání
1. O nedělích a zasvěcených svátcích se účastnit mše svaté a zachovat
pracovní klid.
2. Vyzpovídat se ze svých hříchů aspoň jednou za rok.
3. Přijmout Svátost oltářní aspoň ve velikonoční době.
4. Zdržovat se od požívání masa a zachovávat půst újmy ve stanovené dny.
5. Přispívat Církvi na její potřeby.

6. Šest základních pravd
1. Bůh je jen jeden jediný.
2. Bůh je nejvýš spravedlivý soudce, který dává každému, co mu náleží:
dobré odměňuje a zlé trestá.
3. Jsou tři Božské osoby: Otec, Syn a Duch svatý.

4. Boží Syn, druhá Božská osoba, stal se člověkem, aby nás svou smrtí na
kříži vykoupil a navěky spasil.
5. Lidská duše je nesmrtelná.
6. Boží milosti je nám ke spáse nevyhnutelně potřeba.
Šest hříchů proti Duchu svatému:
1. Úmyslně hřešit na Boží milosrdenství.
2. Zoufat nad Božím milosrdenstvím.
3. Vzdorovat poznané křesťanské pravdě.
4. Nepřát a závidět svému bližnímu Boží milosti.
5. Mít zatvrzelé srdce k spasitelnému napomínání.
6. Setrvávat tvrdošíjně v nekajícím životě až do smrti.

7. Sedm svátostí:
křest, biřmování, Nejsvětější Svátost oltářní, smíření s Bohem (pokání),
pomazání nemocných, svěcení kněžstva a sňatek manželský.
Sedm darů Ducha svatého:
dar moudrosti, rozumu, rady, síly, umění, zbožnosti a bázně Boží.
Sedm skutků tělesného milosrdenství:
1. Sytit hladové.
2. Napájet žíznivé.
3. Přijímat do domu pocestné.
4. Odívat nahé.
5. Navštěvovat nemocné.
6. Vysvobozovat zajaté.
7. Uctivě pochovávat mrtvé.
Sedm skutků duchovního milosrdenství:
1. Napomínat hřešící.
2. Učit nevědomé.
3. Dobře radit pochybujícím.
4. Těšit zarmoucené.
5. Trpělivě snášet křivdy.
6. Ochotně odpouštět ubližujícím.
7. Modlit se za živé i mrtvé.

Sedm hlavních hříchů:
pýcha, lakomství, smilstvo, závist, nestřídmost, hněv a lenost.

8. Osm blahoslavenství:
1. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království.
2. Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni.
3. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví.
4. Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou
nasyceni.
5. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.
6. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.
7. Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny.
8. Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je
nebeské království.

9. Devět cizích hříchů:
ke hříchu radit, hřích přikazovat jiným, hřích jiným povolit, jiné ke hříchu
navádět, hřích jiných schvalovat, ke hříchu jiných mlčet, hříchu jiných
netrestat, na hříchu jiných se podílet a hřích jiných hájit.

10. Desatero Božích přikázání
1. V jednoho Boha věřiti budeš.
2. Nevezmeš jména Božího nadarmo.
3. Pomni, abys den sváteční světil.
4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na
zemi.
5. Nezabiješ.
6. Nesesmilníš.
7. Nepokradeš.
8. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému.
9. Nepožádáš manželky bližního svého.
10. Aniž požádáš statku jeho.

