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PťrdmlUwa.

Kdoš djtě UťgakaUpráro, kterau
gefscě Uikdý Urkonaloe začne a wo:
koná, myslj dle fwét)o dětinfkět)o

fmysln, že gi dobťe wokonalo. Proe
tož čoěžjšrndostj erdřjw klnatce,
a gj fwau práry okangr. Dobrá
a swé djtč tuze„miulugjcý matka wča

N 2 dj x
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dj owssem na práro tě mnobo chob
a Urdostatrčwostj; ale Ua to se nro:

hlšdagjc, diwj fe smělosti fwěho gee
sstě Urschopmého djtěte, že fe o tU

wěc poklxst)lo, a ptá se Ua anmysl.

„Proč pak, prawj, proč gst) mé
milé djtčxtU práry začalo?“ Když

ale zgrho odpowčdi seznch šr to geu
pro Ui zlásleo a na dčikaz děrinské

wděčnosti očiuilo , těssj stxztol)o oe

přjmnšho aumoslu fwšč)odjtěte, proe
mine mU wssecko Uedostatkox, a poe

slčduxxěpřrdre ťčknr: Dost ge to Ua
to djtě, proco že st takowš práry
nikdý nedčilo.

S takowan práwě dětinskan
důwčrnostj dwrhUgi se kTwým swa:

tým



um 0 mu

tým nohaUm, a aťdoch tjm smělegi

kTodě pťčstanpitč mohlae migjm
TwaU wosokau důstognost, ktrrci
brz toho celému swčru známá gesť,
a gen to gedinkě sladkě gměuo ti:
fi)ckrátopakUgč:Matko má, Mat:
ťo fwatáe wžhlkedni milostiwč Ua

tuto prácw mau. Ner odemnewoe
mosslello, co gskm psala, Uýdrš
gfau to Twogi wlastnj fkutkowé;
ktekj že prawdčwjxgsalj, mnoho wr):

soce očených spisowatelů swědčrtwj
Bcswá. Gá sixtoť)o erposlednčgssjho

a gesstč šiwého swčdka přjdršugi,
totiž wosorr dčeného Njnoemo
j)ornřxutay rýs. krcil. dmořskél)cxkae

plaim , k:erú r.xku :8:Z tnto kUjžkU
w Uěu

ťš.

„ďš
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w Uěmeckém gažka wodal, ač w
mlxobem wznesseuěgssjm slohu , kte:
rý můg fprostý slm)sl fotwa poch.o:
piti mol)l. Pr,otož ,doďrotčwáMat:
ko, Uchlrď Ua Ullwžstwj chob a Ue:
dostc„xtrčnostjn gichš gs.em fe d.opUstio

la, nýbrš Ua mčig Upřjxnný aU.

mysl wzhled.nie proč gsřm tU Umě

srmd Urnučilcxžcgjxcýprácy na fr wžala.

!Ale lcifch Učšná bpáznč! xxe xxxu Po:

hmxlo :nnr ktomU Urodťjwe mUo:

hé taušcbně wzdochá:!j sprosťébo lš:

dU, obžwlásstě Uassčch chUdých nee

mocný.ch, když prawjly : Nch kdo
Uám bUde powjdut z ščwota sw.

Nlžděty, abychom tomU urozmnčxlxy!

Nčmrckého gaž.yka powčdomč mnox
ho

4
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ho fe mohaU dožwčdět, ale my Uo:

bohé gstne toho potčxssenjzdawrny.

Qwssem že Uasse festro těm žado:.

:řiwým dle možnosti zadost očinilo;
ale to Uenasyrchč pčjm wjč sll)ssteťl)p

tjm ch wěxdčtchtělo. Gá to čae

.řěgčslyssjc, omyslčla gsem čest Bo:

šdewaU tak welikalx swattostj rošx
množiti, o podnikla gsem pro dU:
chownj potěssrllj Uassich chudl)ch Uee

mocných prcicy t.Uto, ktčrau Tč odr:

wždáwám. Přčgmi gč odemtie, fwa:
tct Matko! a g.estlčUedostatečná,

pťigmč aspoň mš wonastlaženje očiň
co nUzě Uemošné, a pťčmlUw fe o

.Bohaš aBy on stdre Uassewláste
swé roznjtčle bochom co swčtského

gesť
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gest žawrl)lye geho famého mie

lowalo, a Twůg fwatý žiwot,
Matko nasse! Uásledowat šádostčwo
ťdyly.

Twá nehodná Bcera
M e AoBd Ko Jo



Kapitola prwnj.

Rod a dětinský wrk fw Alšběth, šktercu
hoš gegj bUdaUcýswattost kfeznánj gesk

Swatá Alžběta Uarodila se wgednomš
ztěch UeywzáctněgssjchEmropských domú;
nebo gegj otec byl Ondťeg 11. l?rál.š.!?hačre,r
slý, Uwrka GertrUda, rozená prhncezka
ZMeranU. Městxos Prefsp:lrkd mčlo to
sstťstj, že fe wněm swa.tá Alzbčta léta
1202. na fwět narodila; nedlaxcho fe
wssar tjm honosyti mohlo, proto že hnei)j
wprwwjch letcch knjšeti DUrynskému zae
sm:ubma gest Wětwrtěm roce gedgjhod
aU:ličkého wěkU wyslal gegj nastáwagjcý
tchán, totiz Heřman kUjže DUrynský a

A Z Heš:
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Hešský mnoho rdtjťů a brabat obongho
Pok,dlawiandťegi králť Bberskému, aby
šgeho dowolenjm malaU AlžhětkU kDu:
rynskěmU dworU pťenesli, bw tamněae
ssjm mrawům ga!ožto bUdaUcý panngřcý
kněžUapriwhkla. To wznessenéwyslan ,
stwo od tak wzáctného dworU hylo nry
weyš octěno, a ta čtyrletá pryncezka š
muohaU sláwaU a sstěstj přanjm gemU
odewšdana Ona dostal,a zkžrálowského
podilU tisýc ko:lm střjďra, stťjbrnaU po:
stýlkU a nxxxoďo giných kienokUe h pťisila
ssťastně šcelým fwým komonstwem do
DUrUnkU kU knjžecýmU dworU uu Tak
musyla Alžbětka dpnewinném wěku wlast

swaU š neznámau wzdálenostj zmťniti.
DUrUnský knjžecý dwůr pťigal gi š

newnslowitedlnch radostj, a dal gj za
pčstaUnkUhraběnkU BelckU welmi wšnee
ssenaU, ctnost a fprawedlnost milUgjcý
panj , která Uežanedbáwala kťefťanské
mxeawy a powinnoski do srdce malé Alš:
bětky wsstěpowati K obwesělenj qfaU
gx dány dxoě dwoťskě slečinkye též kťe:
sťanským mrawúm a c,tnostem nad ginč

whe
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w!aďčenee. Byloť to kr,áfné towaryšstwo,
fwatá spolcčnost; ale Alžbětka wssecky
prewx,xssrxwala Nebo gj byla dána od
Neywyšss ho dUssedobrá,gegj pohled gee
wil gen mrawopočestnost, gegj slowa tia
chost, bášeň Bošjn lnaUdrost, gegj frded
ce dylo čisté, ponjžené, laskawé, aUkrp:
něe kch:xdým zwlásstě Uakloněné, tak žc
hpťi radostném dětissském hránj Ua chUa
dé enežapoměla, nýbrž co k fwému oba
weselenj dostala , dned chUdým dětem
rozdalcr a wtom fwě neywetssj zalibeni
měla. Mufyla také někdy pri rozličných
swětských weselostech, gakož gsaU hry,
tance a t d býti, gež gj ke cti častxěgi
dtžeixi Bylať th přjtomná, wssak gen
tělem , gegj frdcej oblibowalo fey nad
h,wězxdamkpangelskml mUzwkU, a po nebi
taUžiťo. Takě gednaU neb dwakrát pťedce
na tmcy podjt wšala, řkaUcfama kfor
bě: to pro s:rčt , ale od jrnňohaemwsce
zdržeťa fe pro xBoha. Gegj dsU.mttoxst
dbxylafčrýtá a xdokonalost wfrdczy. B
prostťed žertU a her 8 ginými wšáctnými
dťtmč hlcdělase odstramti, hledagjc .mno:

hem
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bem wznrsseněgssjho obweselenj w domáx
cý kapli preď oltáťem Wté same kae
pli dala se mnohokráte zawťjt, aby ,qen
famolinká šStwoťjtelem wesskerého fwě:
ta bez roztržitosti rozmlanati, a gemu
fxpé autlččké stdc: hned wprwnjm kwětU
žiwota fwěho obětowati mohla. de)ž
pať kapli otewťenau nenalezla , přede:
dweťmi na kolena padmec e mnoho
taUžebných wzdychánj swemU neyopřj:
mněgssjmu odefýlala. G:xgj bohabognost
a ponjšerst bhlo na qegj wěk kžobdiwe:
nj Qna Uofyla dle tehdrgssjho zpňfobu
gakožto budaUcý korUUowaná kněžna š
Anežkau sestraU ženjchowaU zlatem a
drahými kameny okrásslenau korUnU nq
hlawč; když ale w kostele službám Bo:
žjm a žwlásstč nehswčtěgssj oděti pťjtoe
mna byla, wždy kornnu knolmum odra
zU okrjžowaněho Spasytele složila, aniž
gi dčjw zaš na blawu wfadtla, doťud
wssecky cýrkewnj ceremonye skončeny ne:
bnly. GednaU fe gj ptala gegjxpěstaUn
ka hraběnka Berta, pročbn to činila?
.načež Alžhčtča zwyklaU oprjnmostj od:

poš
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powěrděla: Nenj mi moš,ně, bdckd fe na
tom mistč dyamantowau korUrmU ozdo,l
bcxšá upkázala, kde smého o.k:ťžjžowaného
Gežjsse ,š trnowau korjax,nq,nzjspatťUgi.
Také fy l)ned wswém dětiňstwj ža ob:
zwlássťnjbo ochránce sw. Jana Ewangee
lťstU wdwoťťče! , k němUž po celý swúg
žiwot zwlásstnj pobožnost měla. Gegj
oddčegná procházka šginými mladými
sleťťnťůmj bdla na l)řbitow, kdežtU kostr
ničy přissedssi na mrtwé Ukazowala,
řčauc: Widjte, milé srstrwp tt)ť)lebl)ly
tak gako my“llmljadéu,“čx simd kráfnšgssj;
a kde gfau nij? šemťely, a my také
taU ccstau půgdeme, snad dneéi, snad
zeytra a to gest skryro před námi. Pro:
tož hleďme dobťe činiti, nefpaussrěgme se
Boha, a buďme ponjžené, proto že geU
prach gsme.

Tak myslila , tak mlUwila Alžbětaa
šgegjm wěkem rostla ctnost, rozssafnost,
láska kbližnjmu; slowem, Alžbětka by:
la zrcadlox mrawúe zgegjho dětinskčho
wěkU byla kseznánj gegj budaucý fwat:
tost.

7., , Ale
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Ale zdá fe, že fe gi gednoho neďo!
skáwalo, coby ksxďastosti newyhnutedluč
potťebné bylop totiž kťjše a přonásl,edo:

wánxj, o čemžxd,áulegednáti dudemez

Kae



Kapidtola xdrUbú:
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Swatá Alšbxěta pťigjmá w mladčm ,wxěkU
r.ozličné žármUtkyx a protiwenstwj žrUkau

Bošjch , a .1 trpč,liwostj ge fUássj.

Pod slUncem nic nnenjstálého , prawj
neymaudťegxssj Ssalomaun , ,nýbrž wssecko
pomjgcgjcý a samá ,marnost. jNořbo čřm
che gest čtowěk w sstěstj nad sginé po:
wýssen, tjm che se zarmUcUge, čdyš
l)o pak šsstčst:jm wssčcknilčdč oanssrěgj.
Ne.ikdý žádněho wěrněho pťjtele nemjci,
gest člowěkU bolestné a gako nemožné;
ale che ,přátel .mjti a widětč, gak se
wssčcknčw nepťátecy změnčli, a gak xlidé
gtndy aopťjmný„mi ,se zdagjcý člowěka w

Uee
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nesstěstj pronásledUgj: ach giskě to gest
ne!)boťestllšššssjo To zkllswla nasse fwatá
Alzběta. Každý m!,xslsl, gak bhlo wia
děčř, še gj kr.álowny gegj sstěstj záwidět
budeau; nebot bhla králowská dcerkaepě:
kné postawy, a ctnost a wšnessexučera:
wy dodánmly šj gessrě chc kráf!), tak
še bďťa wssem kpodjwenj. Heťman, ge:
gj nastáloagšcý tchán a knjže bohabogný,
milowal gi wečice , y pťál Ludwžkowť,
dčdičrxémU s,ynu swému Alžbětn za nmna
želku. d Ale wsscmot)aUcý Búhd chtěl dťj:
we Alžbětě okázat, gak uten sročt marný,

,gak sstěstj ncstálé, gak frdce lidská šmě:
k!nitere.olnáa saUdowé Božj přediwnž gsaU.
jNebo hned wssestém roce dztratila swaU
milau máti lstiwan xwraždaU. Nad ge:
gi tak náhlaU strtj Alžběta welice se
zarmantila, zwlásstě když tU nessťastnau
gednuu we an spatťila, kterak na onom
swěsě pro ně,qaké weystnpky okrutnč fe
trápj, za které za žiwobytj Zadost neo:
ěinila. Qd té chwjle nepťestala Al“zběta
Za ni saxumodliti, a také wbrzkém čafe

negen gj, nýbržzmnoha. gjnýmd dnssjrkUzmu
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mUk očistcowých wyfwobozenj wyšádala
W dewátém rokn wěku gegjho dmťel. ta:
ké Heťman tchán, a Žosie, pozůstalá
wdowa, mUsyla zatjm knjšectwj rjditi,
proto že Lwajk, dědičný prync, teprw
wtťřnáctém rokU stářj byl. Té pyssně
panj nemohla se ponjžená Alžběta nidgakž
zaljbiti, ani Anéžce dceťi gegjšš k.terádš
nassj mladaU swataU w letech syťestegná,
ale w ctnostech welmi Uestegná byla.
Th odě pronásledowaly tuze wbohaU
Alžbětn wkaždé přjležstosti; brzy nebylo
gim to, brzy ono dobře, a poněwadž
Alžběta maUdrá byla, dobťe tomU ro:
zuměla, nad čjmž se gegj srdce tagně
trápilo. che než gednau ťjkaly gi,
žeby fe fpjš do klásstcrahodila, proto že
nemá způsobu , ktaxrý na gegj staw pťie
náležj Někdy zase řjčaly, žeby pro
ťemeslnjka dobrá bylaa proto že tař ráda
fe sprostými lidmi zacházý. , rzy po:
chopilč ru ťeč drušý dwoťan šr a aby
fe fwé wysokomyslné kněžně:zatsbili, snae
žili se geden nad drUhého opUsstěnaU
Alzbětn zossťliwowari, prache, že ne:

. nl
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nj hodna rUky tak wznesseného prynce,
anž že sy smj na Ludwska.budancýho
knjžete Uao.ěgi dělati,eprotoe žeby giž
ostanoweno bylo g.i zase kotcy do Bher
poslati , kdežtodyAlžxběta kněžnť pro ge:
giho fwlra chudá byla. Ty a takowé ře:
či mnsyly Alžbětino frdce pr.onikarč ; ale

čjm wžcéžod lidj pronásledowána byla,
tjm chn kStwoťČteli celěho swěta dú:
wěrnost brata. Tať fe naUčila čafně
swět znciti , swůg kťjž nestxi, a Gežxšssew
trpělčwosti je::ponjženosti následowa:i. Y
to zawržcnj od lidj slanžilo gj ktomn,
loy pro to samč che na Boh.a se spole:
l)ala, a do geho erfwětť,qssj :wůle zcela
fe odewzdalae což tak.é očřnila.

Posledně žaljbilo fe Bo.hU, tomU er:
malému „otlač,oaocčnj,w němž zarmaucená
Alžbět,a až dotUd postawena .byla e. konec
dčiniti. LUowjť newědě„lo ničem, to se š

geho mšǧm Alžděcau pťi dwoře .dčge,
proto žxdexdaleko od DUrynkU pťxi giném
dwoř,e chowán byl; a Alžběta šase ne:
noěděla, zdaž Ludwjk wúli zemťeleehoot:

ce swého , ned žádost žinoě matkysta se:ry
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stry fwé splniti mjnj. Byla tedh pťed
AlžbětaU skryta wňleBošj, anž wěděla,
co ěiniti má. W DUsy:xského dwora zůn
stati zdálo fe gj nesnesytedlné; kotcy se
nawrcčtiuti Uxělaša nemožné; nedoť wčdě:
la ta tčchá a pokog miluǧjcý Alšběta, že„:
by tjm :nezny tčjťnč dwěma drdoor:,d xpeliký
h:Uw zpnsooila, nechtěla tedn ktomu
přžčim: oáti, a zase znowa do wůťe Bo:
žj žcela fe odewzdala Spťiwolewjm
špowčdnjka swěho zgenxila tU pochybnost
gedUomU zwyslanců, kteťj gi do Duu
ryuku přiwedli, totiž hrabčti Waltrowi,
muži welice statněmn a fprawedlnost mi:
lUgjcýmU, Ten dobrý hrabě wzal to na
sebe, še chce tU wěc wyskaUmatK; pročež
hieda,l pťjlešitosti, abnhšLudwjkem mlu:
witi a od něho zwědčti mohl, co w srd:
cy sxoěan o 2ťlžbětě lmeysslj. Po Uedlau:
hém .č.ase st.c!ť,ose , že Lwajk do.mň se
wra„cowal, o gehošto pťjchodU wznesse:
ný hrabě Waltrr zw,ěděwe h .hnedx am:a
cestxl nadrot„i gšxxxUfe wydal, a xxěkolčk
mil před DU.rt)nkem š njm fe fextkal.
Neyprw pozdranočlč se př.itelsky; nebo

Lnd:
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Lwajk milowal wznesseného hraběte, a
kněmU pro geho sprawedlnost a prawdo.e
mluwnost che než kginým náchylnost
měla křerýchžto ctnoskj Lwajk, ač mladý
wssak maUdrý knjže , onademsse:cko fy
wážil. x

Žádal tedy hrabě knjžete, aby mU
oznámil,ll zdaž Alžbětu podržeti, neb gak
kněžna a celý dwňr mluwj, gi pro gegj
na králowskan dcerkU malé wěno nazpáe
tek poslari mjnť. Nad taU otázkan Lude
wjč welice se zarazyl, a okázaw po ma:
lém rozmysslenj na welmi wdfoký wrch,
prawil : Kdyby tento wrch zryzýho
zlata byl , dřjwbych tjm pokladem po:
hrdnaUtiz než od slibU dstaupiti chtťl,
který gsem dobré Alžbětě Učinčl. Hrabě
pln radosti, ptal se dále, zdaž mU do;
woleno e by to, co nynj knjže wyřkt,
Alžbětě fwěťit mohl; kčemuž knjže neo
gen pťiwolil, nýbrž dal také hradětitráe
sný obrázek, který wždy při sodč měl, a
na gehož gedné !traně obyčegné zrcadlo,
na druhé pak krásnč wyobrazený okřižoe
waný Pán Gežjš kspatťenj oyl. Ten

dal,
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dal hraběti štěmito slowy : Řekněte
Alžbětě, že sy gj wážjm nadewssecky gi:
né, a na důkaz odewzdeyte gj tento klé:
not. Hrabě fe poděkowawp hned zase
šnemalým potěssenjm ke dworu „se na:.
wráril.

Blekla fe Alžběta , kdyš wracUgjcýc
ho fe spatřila, ale hned zase do wúle
Božj fe odewzdáwala. Gegj neywětssj
žádost byla, aby gen šGežjssem samým
fe zasnaniti, a gemu swé aUtlé frdce x
zcela obětowati mohtad Ale wssewědau:
cý Bůh oslyssel tenkráte gegj žádost,
proro že chtěl očiniti, aby byla Alžbčta;
žrcadlo paneckn,podiwenj manželú a přj:
klad Uodom.u Dal gj tedy wěděti, co
geho ner,dswětěgssjwůle gest, a dobrý
hrabě wssecko gj oznámil, co od mladě:
ho knjžete, gegjho nastáwagjcýho man:
želae porUčeuo měl.

Newinná Alžběta tťásla fe nad kaže
dým slowem; gak ale obraz oťťižowané:
ho Gežjsse spatřčlae krerý gj Ludwsk
byl poslal, a že ho swým klénotem gme:
nnge, wyrozumělae welice se zaradowa:

lan
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la, faUdjc ztoho na geho bohabogUost
a kresťanskémrawy.

Knjže domú fe nawrátlw, Brzy
Alžbětu weťegně za fwaU newčstu
hťáfl)l e a Alžběta připrawowala fe. k
sňatkU š báznj , mnohaU pobožnostj a
ostuwičnaU modlitbaU. Konečně léta
ǧš::. slawili Ludwjk a Alžběra šwele
kau radostj a newyslowiredlnmt sleiudaU
swadbU swau, mage on dwamecýtma
a ona čtrnáctě let wěku swěho.

Kao



Kapitola tťrtj.

Swatá Ylžběta wstawU manšelském.

Po mračnU býwá gafno, a po šalo:
sti radost Často fe stáwá, že ctnost a
sprawedlnost dtlačeny býwagj, dokonce
wssak předce dtlačeny být nemohau. Neu
bo když nepťátelé nassl gako dbezpečeni
gfau, že nad námi swjtězylip pťigde spra:
wedliwý Bůh š swau pomocý , a wdtr:
huge diwně wěrné swé črukaU nepťá:
tel, genž zahanbeni býwagj.

Také ponjženost a w kťjžjch trpěli:
wost šwaté Al.šběty swjtězyla nad mnoe
hým protiwenstwjm a saUšenjm Radost

a spokogenost nowosnanencú prklwedla. za,
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kzabanbenj wsseckyprotiwnjky. Oba
manželé byli febe wskUtkU hodns. LUd:
wje byl wljdný, zmnžslý, dobrotiwý,
sprawedlnost milugjcý, a pťitom laskae
wý, gednjm slowem, wssj wážnosti hoe
den, obzw?ásstě smatý we wěrnosti mane
šelskšo Qni se wefpolek gináč negmeno:
walčn než bratťe a sestro má. Alžběta
byla w lásce a opťjmlwstč Lwaskowč
zcela podobná, aniž w manželském stawn
pťedesslé dobré skutky zanedbáwala , ný
brž ch a ch po dokonal,osti dychcila.
Za zpowědlUjka měla welebněho Konráda
zMarbUrťU , mUše welnšid očenéť)o a ná:
božnéhop gehož papež Rehoť 1)(. gako
za braň proti pyssným nepřátelúm cýra
kwe fwaté w Uěmecké šemi ostanowil.
TomU swé sxeďědoxnjswěťowala, a geho
wedenjm w křefťanské dokonalosti dál a
dál až ku podiwu pokračowala.

Dobrotiwý Bůh dal gj takowého
manžela e který gj w pobožnostižádné
pťekážko nečinil, nýbrž nad gaxgjmi čie
ny melkě zalis.ďenjokazowal. Qna častť:

gi wnocy wstáwala, a dlanho naklszemť. „
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klečjce swé y chzý potťeby BohU porana
čela. Když někdy déče na modlitbách
trwala, a slabostj přemožená ďanlm
prosyl gi laskawě manšel gegj , aby fwé
zdrawj ssetťiln. Také ho nedyto tagno,
že Alzběta často fwé tčlo rozlěčným zpú:
sobem mrtwj, což gj též nezbraňowal,
nýdrž aakoby mU nic powědomo nebylo,
se stawěl. Wssesti letech gegjho manžel:
ského stawu byla třmi djtkamix,od Boha
obdařena. Prwnj totiž byt Heřman lěe
ta 1223 narozený a za budaucýho děe
xdicedstanowený, gegž ale wofmnácrěm
roku wěkU geho gedem otráwilť. u Žosie
dcera spatřila swětlo léca !22.;, a byla
zasnaubena Gi:xdřichowť ssestěmU knjžeti
BrabantskémU. Žofie mladssj narodillla
se léta xWý, která gakožto abatysse w
gednom klássteťe zemťela. u

Když ta swatá kněžua djtětem od
Boha obdařena byla, co nmdřjw mo:
hla (na pťjklad wssemǧpanjm) děťárko
M flďých wlastnjch rUkaUch do wzdále:
Uťgssšboťostela nesla, tam ge šdůmčre
Uojlj BohU obětowala, a pak swá ssat:

B stwo
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stwo chndějženeédarowala, a tak wšdy:
cky činita.

Wnepřjtomnosti manžela odložila
wssecky krásuěgssj ssath, gako sprostá wdoe
wa fe obljkla, a gakoby.giž tenkrát w
dUchUpťedzwjdala, řjkala : Tak budu
choditi, až gednau žedrat a nauzy pro
Boha trpět bUdUmusyt. Gak fe ale ge.e.
gj manžel nawrátil, hned se zaš tak obljg
kla, gak na gegj staw slUsseloe aby mu
gcn žádnaU .pťjležitost knelibosti nedala.
Tak pozorliwá ge láska! uu uo Přř ta:
bUli zdržowala se od těch pokrmů, které:
by gj neyche chUtnaly, a hleděla wždy
pozornost wzáctněgssjch hostj od sede ode
wrátiti. Tak fchytralá ge láska! xxxxu
Gegj dctiwost wkostele bdla kpodčwenj,
a pobožnost pťi službách Božjch. přjklade
ná. Tu zapomenula docela na fwan
dústognost rozgjmagjc fobčp kterak před
Bo!dcmgen zem a prach gest, a šDaa
widem mnsljc , že fe nemúžeme ponjžiti
dosti w domě Božjm. Také často d
prostřed fprostého lidu kázanj slhsselae
Křesťansié swaté ceremonye roznjtiťy

im:p



m27m
dUcha gegjdoe pobožnostj aš doxwxdtržens,
a často přiwedlo gi gen wzhlednutj na
obraz dUkřižowaneťho Gežjsse taxk ksxdatck
autrpnosii, že gi ceřan bez fede žkoste:
la odnest mxusyli. Qna. wěřila, že ga:
leoj?knč:šsnalpowinna gest swé poddané do:
brým přjkladem pťedcházetř; pročež byla
wssem kťesťanským slřsžs.xám Božjm po:
božně nřjtomná, ořpllrocešfý llokťlžowých
dnech bosýmxa nohama chodiala, na zclea
ný čtwrteť dwanác:ti chndým wlastnjma
rukama nohy myšae ge ljbala, fama
nasdcila, a na tox tu celew noc wroz:
gjmáUj hořčeého ďmUčenj Pánň Gežjsse
stráwila. Na weliký pátek nehyla pro
wsseckona swětě ktomu kpřiwedenj, by
nčgakan čest od fwých slaUžjcých pťčgala.
W ten den obtjkřa fe co neysspatněgi mo:
hla , celý den dez .gjůlaa wkostele stráwin
la, athžny chl:dýmdáwalap a tak swým
přškladem Zpčxsodilax, Ze lxrzn celý dwúr
fwatě žixw bxdl; Uebo každý gak wyšssjho
tae nde;ssxhostawn Acšzběcu následowar
žáos)st měls

BT Ty
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Ty a takowe“siutky činila Alžběta
pro Boha, ale podjwedme se také, co
čintla zláskw kBohU pro bližnjho.

Ludwjkowi bylo dobře powědomo,
kterak grgj frdce žádostiwo gest blsžnij
zaUzkosti pomocy ; dal gj, tedy gesstě k
tomu celau swobodU, by co chce činiti
mohla. Mňžem fy pomyslite co aš Ua:
sse Swatá dělala, kd!,džpři tak welké
modowitosti dle wňle swé bez bázně po:
lračowati mohla. Co tedh dělala Alža
běta ? Skrýwala swé poklady tam,

, kde ge moly mžerau ani rez nekazý. Q
gak často ssath štěla chUdým dala, když

.: nic giného pťi rUce neměla. Gj nepře:
dkášelo ani nepohodlné zymnj powětťj,
žani letnj parno, ani daleká a nesnadná
šcexsta, by sama pťjbytky chudých wyhleu
dati, wnesstěstj postawené těssitt, a gim
znauze pomocy mohla. Qna se často
sama těm neychndssjm lidem za kmotrn
obětowala.k by gim gen ch dobrodinj
prokázati mohla; zwlásstě pak ráda choe
dila kmatkám, když se gegich hodina
bolesti bljžila, gimž brzy pokrmh a bre

Zh
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zy ljky dle gegi.ch lšát:osti a potkeby gak
ta neyposlUssněgssj slUžka podáwala.

Ochudé dětř též weljce pečxwala,
aby dobře wycwičeny byly, a ta é gim
děkinskěhowhraženj pťála. Mnohoťráte
pťiběhla .čerstwě se zámťU, ncsauc těm
newinným rozličně hračky, aby gim gen
xradost způsohila.

Tak byla Alžběta matkau wssech
chudých, zwlásstě wdow a fyrotků, nedo
gegich slzy padaly na frdce gegj. Ona
často fama k sobě prawila : Tak mně.
bnde, až swého milého manžela ztratjm;
ale pťedce se radowala, že mohla až po:
tud každémU w naUzy postaweněmU ku
pomocy pťispěti. Ona y c swými služ:
kami wždycky pracowala, ale wsseckogen
pro chudé; brzy pťedlae zaš ssiiaxe ssaa
ty zhotowowala e a gegj neywětssi radost
tdyla, když králowské komory taťowými
poklexdynaplUěné spatrila, gež š newy:
slowitedlným potěssenjm oprawdowě chUu
dým wošdádoata. WňdaUc wssak chUdé k
prácy gesstě schopné dle gegich sýty, gak
moěla, pracý ge zaopatťowala, aby se

poe
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poctiwxě žiwiti mohls, a ona giom fwau
sstčdrostj přjčixmlquahálce nedala. Gr,qj
láska wztahowala se až narchudézemťelé,
gimž wlastnjma rUkama rUbássezhotowo:
wala, kpťičrytj plátno darom„ala, ača:
sto až khrobu doprowázela.

Tak wsseob.chá .ddla gegj xláska lk
bližnjmu. Léta 1225 a .26 byla wrcelé
německé gemi, a zwlásstě w.DurynkU
weliká druhotap zčehož uncisle:domalynáe
kažlčxoé Uemoce a hrozný mor. Ludwsk
by.l wth čaš šstramy nmohého p.otčebc
něho řjzenj dwe Wiassjch. TU otewřela
Alžběta sstědťe wssecky knjžecý obylnice, oa
900 chUdýchbhlo poan celý ťaš tč drae
hoty pťi gegj cabnli wgegj pťjtomnostj
nasyceno. Pro staré a .churawxé„,genž
na zámak dogšt nemoxhli, dala pod wr:
chem asspuitátwystaw„ěti, a ldned zaš dr„Uhý
pro chndé nxemocně, w němž dstawič.ně
98 nemo„cných chowala e a gak geden
omřelp hmd zaš eto prázdné mjsto gi:
ným w!)plnčxla. T:) opusstěné .Uemocné
nawsstěwowala skoro kašdý den, nedba:
ch ani na hrozr:á parna, anč na kamee

jni„tau
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nitaU do wyfokého wrchu táhnaUcý secea
stu; ona pťedce sskaž a Sradostj ssla,
tam celá dnawcná pťigdaUc Uedála fe
nátažliwých nemocý, podáwala nemoce
ným pokrm a nápog , stlala gťm lůžkape
a ,nic neopominUla, coby kgegich odťeh:
čenj slanžiti mohlo. Ale že má. každá
ctnost swé nepťátely, také neyctnostněgssj
Alžběta bez nich nebyla. Giž se nemoa
hli dočkati ti posstěwáčkowé, až fe čnjže
domů wrátj, gdache mU naproti, na
Alžbětu co neych mohli, sočili, prawje
ce, že to goiž nenj možná wydržet, giž
še brz!) wssecky obilnice a králowsié pox
klady wyprázdněny bUdaue to že gesk
pťjlissné rozhazowánj a t. d. že tomU ani
konce nebylo. Ale co na to odpowěděl
Uxaudrý Lwajk, který sh sám dod.ročinl
nost obljbil ? Co dal za odpowěd jtěm
starostliwým hospodářúm e?ri Nechte mau
milau sesirU, prawil, nechte gi pro Bo:
ha chUdým, dobťe ťiniti; gen když mnť
Wartburk, dEčsenacha Namnburk nerožu
dala, gfem jčdocelaspokogen. uu Ach co
gsy zlého dčinčla , fwautá kněžno, že se tie

to
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to zpozdilj osmělili na tebe žalowat? Co
gfy očinila ? Wssak nech mne za tebe
odpewědjr. Tdš možným gegich moho:
witost nechala, a zwlastnj mohowitosti
žchudých možné 8so dčinila. Tyeš otxi:
ljm naplněné obilnjc.e zachowala, w neye
wětssi nanzy ge otewřela, a take hy žáu
dný chudý hladem moťen nebdl, gfh
špůfoďčjtae Zdaž má být gen tobě samé
zapowězenoe co gest wssem swěta moc:
náťům dowolrno? Giné knějžny dosta:
nau ka,ždoročně tifýce na whraženjn geš
také na to wynaložit směgj, a toš ry t.éž
dčinila. Mjsto st.kwostnýchpalácůe genž
se swětem pomjgegjp stawělaš sspitály pro
chudé a nemocné; proto žeš wkřesťane
skěm náboženstwj dobťe wycwičena bdla,
wěťilaš co fám Krystuš prawil: Cožkoli
Učinjte gednomU zneymenssjch xpro gméno
mée gakoby gstemně dčinill; a zafe: Blaa
hoslawenj mitosrdnj, nebo oni milosrdeno
stwj dogdau. Ty a takowé gistěchwalitebné
wěcy činilaš; al! neočekámeyfwatá Matko
odměny od těch, gimžš tak dobťe činila;
proto že směta obyčeg gest, zlým za dobré fe
odměňowati, čehož tp brzy zkusýš.



Kapitola čtwrtá.

Lwajk ssel do fwaté zemťbogowat, fwatá
Alšběta bolestuě se ůnjm laUčila, a giš h.o

ch šiwěhoUespatťila.

Lěta xmě wydal papež Řehoť 1)(.
listy po wssem křefťanstwu, kdoby žlá:
sty kBohu a pro nádoženstwj rchcělc:oo
swatých zemj se ndydat, da ge pomocy
w:,dřdogowatp že každémU plnomocně od:
pustky Udělj. Mezy ginýwj ťnjžaty chtěl
tuké Ludwjk swataU horliwostj podgatý
takowého sstěstj daUčastenbýti , n přigal
tedy křjž zruky xbiskUpa ktomn ostano:
weného , aby xwssem .ktomu swatému
podniknuti se hlásýcým kťjž dar.owal, a

BZ oni



oni aďy ge,q.na Znamenj xx.xcťegněnofyli.
Ludwjk wědčl dotxťe , uuktex:akgeg Alžbčta
milUge, protož aby gi pťed časem nezae
rmaUtil, skrýwal ten xkťjž pťed nj a .ne:
nosyl ho w:ťegně Qna wssak brzy se
tU bolestUaU tagnost dozwěděla, nadčjmž
gegj srdce newyslowiredlným zármntkem
a starostmi pro Lndwjka obtjženo bhlo
Qna padla do rmdloby, když ponmprw
ten kťjžek .spatťila; kdhš wssak gž Ludo
wjk ten fwatý aumysl předložjl, a že ta
wěc pro roznmoženj cti a chwaly Božj
gest , dpokogiwssi fe odewždala se BodU.

Kázaw hned Lwajk fmaU tagnaU
radU swolati , odewzdal zemskérjzenj na
ten čaš, dokUd se nenawrátje swénm bra:
turU Gindťichow„ča zwtcksstě mU al.e do
ochrany poraučel milau Alžbčtn 8 ditkami.
Než fe na cest.Uwydal. nawsstjwil dřjw
wssecky klásstccy , dporančel sebe y wssecky
swč do swatých modlitcb škaždým bra:
trend toho klásstera zwlásstť se laučil, y
ty malé xsskolnjdjtky wthrU zdwihal a
lřbal , žčehož přehrozný pláč odewssech
gxasledowal. Poskedně fe 1aučil šfwau

wlae:
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wlastnj rodxinmre což che šfo pomysliti
než wdpsatčmúžeme, gaký Uáťek pro tak
dobrotiwébo a laxskawého knjžete odewssech
kslyssenj byl.. Geho djtkn, žnichž Heťe
maxnneystarssj ssest let mčl, ljbaly ho a
žwatlaly bez pťestárxjtaunewinaá slowa:
Doř:raU noc, msiý otče d!dobraU noc;
tisýckrát oopakowaly : Dobrau noc, a
zascdgeho ssatu se chotice, chtěly ho bo:
lestným pláčem održet, nad čjmž .geho
otcowské srdce boleskj pukalo. Zatjm
wssecko giž na cestu připraweno dbylo, a
gen na geho odchod fc čekalo. Wywinmd
se tedy wssechněm znáručj , odessel.

Alžběta ho gesstě wyprowázela na
den cesty až na Durynské hranice, ale
geqj frdce bylo poťád těšssja čjm che fe
ono bolestné poslednjx okamženj fwého
laučeni xbljžllidlo. Na cestě mnohokráte
opakowala: Ach můg neymilegssj bratťes
gistě posledně wáš wyprowáz.ým, nebo
wáš na swětě che žiwého nespatřjm; a
tak nebolo tU celxaU cest.n od těchd „dwaUx

opťjmnýchr .nic giného slysseti, než xbolestňé
w.zdpchánj .a ptáč, nebo Alž.bťta gánáč

ne:



nemdslila, než že fwého milčho manžela
jťrl:rotm doprowázý. Kdnž giž na hra:
nicech byli a Alžběta dál gjt nemohla,
nebylo gináč, musyli se rozegjt. Newha
slowitedlná byla ona bolestn když se lan
čili. ll

Alžběta nemohla pro weliký pláč ani
slowa promluwit, ale Ludwjk předce tau
to slowa knj promluwil : Žehney wáš
Bůhp milá,sestro, a strey wáš wfwém
otcowském lůně wmé Uepřjtomnosti, a
gestli fandowé Božj gsaU, abychom fe
che na tomto swětě nespatřili, nezapo:
meňte na swého wěrného bratra , ale za
mau dussi fe modlete. Posledně pože:
hnali fe wečpolek e a Alžběta se wrátilaa
gak fy každý pomysliti múže, š whlée
wánjm hogných slz domů, hned gako
darhá Judntha swč králowské ssaty smljo
klae a smutné na wždycky obljkla, zcela
kBodU se obrátila, auod něho samého
potťssenj dčekáwala.

Lndwsk xpřissel k wogskU dne lď.
máge téta 1227 w průwodU mnoho
wzácněho gak duchownjho tak swětskěhe

x pane



panstwae bral se kPalestýně, pťessel
mnobá města, až pťissel do Neapule.
Tam byl tehdáš cýxfaťFrpdrych U., genž
knjže 8 welkau sláwaU přiwjtal. Qd:
tUd dal se přeptawiti do HasenU z k nee
sstěstj wssak bylo tam tuze nezdrawě po:
wětřj , pťehrozná parna a nepowčdomá
strawaeečjmť wětssj djl wogska borkaU
zymnicý ze směta sessel. Pospjchal Bdtnd
Ludwjk; ale na cestť takě geho přepadla
horťá zymnice. Ten dobrý !njže cýtil
smrt wewssech swých žilách, dal se wssač
pťedc plawiti do Neapnle , kdež geho
nemoc čjm ddál tjm che sc horssila , až
widěl, že wssecka naděge kpťedefskémn
zdrawj neplatná gest. Pročež powolal
ksobě tenkrát tam pťjtomnéhoepatryar:
chU zGerUzalémae gemuž se dokonale
wyzpowjdaw, zgeho rUkaU nedfwětěgssj
tčxloa krew Gežjssc Krnsta , gakožto po:
fylňugjcý pokrm na cestU wěčnostčpřigal,
a tak poslednjmi swátostmá opatťený,
zcela do Božské wúle odewzdaný, a ode:
wsseho wogska hokce oplakaný, dne :l.
zářj :222 na wěčnost se odebral.

Tato
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Tato truchliwá přťhoda tak milébo
?njžete zasllchUge, atxnchom so gi něco
wšc rozgjmalč. Geho swatý aduunyslbnl
wnic n wu uo geho fprawedliwá žádost
šůstala newyp!něná wu uu nuu geho neye
kráfněgssj naděge přissla Ua zmar xu xw w
Ach tak gest, člowěk mjnj a Bůh měnj;
gině gfau l:dské žádosti a giná gest Božj
wůle Ludwjk musyl dmř;t, byť mU gee
ho manželťa a otcowská náklonnost přáe
ly delssjho žčwobytj; nikoli, giná gest
wúle Božj; ten mladý knjžemnsyl ďmřjt,
a on Umřel uu fwatě a pokogně. Swj:
tězyl tedy dřjwe než dogowal.

Kao



.Kapitola pátá.

Swatá Nlžběta wdowae

Bllžbět,a byla tedy giž gistě w„dowan, a
gesstě to sama newěděla, nebo mssecko
mandře na to wynaloši.li, by se gj pťed
čase.m pťjchod dwysl.ance nerdonesl, který
h.ned po fmrti .Lúdwjkowě z Wlach k
Dnryǧnskeemu dworU poslán byl. Zosie,
Lndwjkowa matka, dozala to gesstě š gč:
ný„mi pťátelč nza sebe, že gj tU wěc zne:
náhta wygewj. Ssli gj tedy nawssrj:
wit kdež po rozličném rozmlamoánj Žoe
fie pramila . Buď trpěliwá, mčládcero,
a netrap se nad tjm, co se Stwým mane

ťee
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žesem, mým synem, zřjzenj Božjbo pťč:
hodilo.

Nemobssť Alžběta tu ťeč hned pochoe
pit, mwslila, že gegj manžel fnad zagat
gest; ale brzn cýtilo gegj frdce tU těžkan
ránU zewssj fýly, když gj posledně pťedc
wygewit mufyli , že Lwajk gistorně
omťel.

Wprwnjm lekmxtj nemohla nic gi:
ného promlúwit, než ta slowa: dmťel
uu u omřel xxu uo a na to fe hned od
swého towaryšstwa odstranila. Qny ale
ša nj ssedssee chtěll gj těssit; načež ona
teprw potoky slz wylěwati zaěala, wolae

,gecy : Ach běda mně otwhé opUsstěné
šwdowě! nr,mj mne giž žádný wice potča
dlfsiliinemůže , gediné ten , genž fyrotky a
, wdowy swým potěsseňjm nikdý neopustj.

Ona nařjkala a šnj celý dwůr, djlem
nad ztrátau 1ak laskawého knjžete, djlem
zaUtrpnosti nud tau mladau wdowaU,
neboť bhla tenkrát teprw 2! let stará.
Gen Božj pťikázanj,abychom swě fmutné
pťjhody trpěliwě nčxsli, mohlo gegj dussi

zae
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.;ase Uwokogit, tak že fe znowa do wůle
Božj odewzdala.

Al.žběta ncskončila gesstě prwnj zá:
rmUtrke a giž gj nastal druhý. Gegj
sswaǧr Gindťjch, gakožto Lwajkůw brau
etr porUčnjčem nad geldo djtkami a zemx
ským řizenjm zatjm ostanowený, tnze ča:
fně na ono pťjsné porUčenj fwého zemťe:
lého bratra zapomennl, aby gatjm geho
otcowskě mjsto zastáwale a Alžbětě ani
gegjm djtkám uNdljžitiunedal. Qwssem že
čafně zapomenul, wssak gaťá .byla toho
přjěina? m Ta byla, že Giudřich LUd:
wjkomi w žádné ctnosti podoben neble
gen fo!eěpťál, a proto se snadně swým
zlým rádcům premlUwěti dal , kteřj Alž:
bětu o něho očernili, prache, že gestlj
on fe w to newlo;j, gegjm njčemným
rc.xzhazowánjmu brzy wssecky zemské poklae
dy wyprázdněny bUdau. Bwěťjl tomU
Gindťich , a wzaw tU ztrápenaU wdowU
tuze wnenáwist, gj wsseckyprostťedky k
potťebnému whžiwenj odgal. Alžběta
bwla ta neyopowrženěgssj pri celém gj
wlastnč přináležegjcým dwoťr; gegj ťor

mon:
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monstwo bylo nynj Gindťichowo komon:
stwo, a každý fe knj promluwit obáwale
aby o ťnjžote w nemilost nepřissel. Alšu
lxěta bwla nenopnsscěněgssj, a předce gj to
neybolestněgussj pťicházelo, že nemůze opn:
ssrčxným kn pomoch pťifpěti ; mxdo cyzý
faUženj zdálo se gj těžssjnež wlastnj. Alš:
děta byla prawdiwá následownice Gežž:
ssowa. Gegj otec, král Bherský, dnl
potud žčw; ogakéby b,yla žastánj mělaa
kdydy to bpla aspoň fwémn wlastnij
otcy wznám.osk Uwedla ! Ale an giž
byla od dětinstwj zwykláxžádnémlx fmr:
tedlnjťU swůg kťjž, nestěžowati, ani d
kterěho čiowěča potěssenj pohlepáwe:tl;
nýbrž w kostel.epťed přjtomným Bohem
na žem padssi, gáko náš Spasycel Ua
hoťc Oliwjetské opakowala : Otče m.ůg!
múg gedjnký potěssčtelt! gestli možn.é,
abh odessel tento čalich odemne ! ale nr

gak gá chchg nýbrž gač twá neyswětěgssx.
wůle gest z poněwa.d;wjm, že dobrot:wý
gfn, a cokoli Ua mne dopansstjš, bUďto
dobré nebo odporné, to nosseckokmémn
a gať danfám wěčnémU sstěstj slauzj š

wec:
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eoěčncemU prawsjm , neboť fyx fwětského

nežeidám, gen toho nedwětssjho sstěstj„
bych na twe:U twáč ,wěčnč patřiti , a tešbe
Ua wčťo chwálťci mohla

Acha pošastawme se afpoň několik
okamšenj, a rozgjmeyme wmyssljnkách,
gak my se chowame, když Ua náš laskae
wý B,ůh něgaký dost malý kťjžck jstssle;
štr.atjme hxxeudnagednaU wsseckU trpělci:
wost, zioauřjme celý dňm, od gednoho
kdrUhémUběháme, brzy na toho brzy
Ua onoho Uaťjťáme.e ten neb ta gest
wmna, že gfem tak pronásledowána z
ten neb ta očernili mne d mé wrchnosti ;
ti gsau toho winni, že gfem .o tU neb
oml slUšbU p,řissla, to gá gim nemohU
odpustit. .A chxcemeli lfe pťedce trrochu
črnostnými stawěti, rjkáwáme: ten mne
očernil, ten mne do nesstěstj pťiwedl, od:
pUsť mU to Pán BUh , ale gá ho nechcy
do fmrci ch widět m Ach gen takowá
ctnost aby Ua swětě k spat.řenj. nedyla!
Pomysleme, gakby ncčmbylo, kdybyk
Ucčm Búh ťekl .: Tyšx mne enno!)zok!.ját

txěžce drazxxht, a gá tt to wssecko odpaxufžtejšm,
m:
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nehněwám se axna tebee ale na wěky wi:
děti tě nechcy. Coddchom tomU ťekly?
Q můg Boža! ty wěčná a neomylná
prawdo! gak pak to být může, abyš ry
fedxnamne nehnčwal, a gá pťedc twm:
twáť na wčxky. foatřiti nemčl ? To žá:
dný kťesťan newěřj a wěťiti nesms, proto
že gen pekelnjcy od twáťe twé odwrženi
gfaU. ,

A tak my kaké ťjey nemůžemeexže
gfme bližnjmu odpnstjlyn dokud fe mU
wyhýbáme a na něho bledět nechceme.

Nynj nawraťme se zase enassj swa:
té Alžběrě. Qna čjm dál tjm ch proe
náslcdowána gsauc, posledně pťinUcena
byla dwůr opUstit. Qdessla tedy ta
zarmaUcená, mysljcý fama ,o sebe: Přede
ce mláě bnde lehčegi, když sama žebrat
bUdU, než kdhž žedragjcým pomocy oděe
liti nemohu. W Durynku mnoha chUx
dým kmohowitosti gfem pomohla ; k
tčm nynj púgdUe abhch gesstě chudssjm
almužnau pťifpěti modla. A tak ani w

e swč chuoobě na chudé nezapoměla.

W.Zax:



Wzala tedy swau poslednj dcerusskU,
nemlnwňátko teprw pěr měsýců staré na
rucep tyddwě starjsi djtkd chytily se gj z
každé stranyz a tak odessla. Ty nee
wiňárkae neschopná gesitě zármUtzexkcý:
tčti, zhljžcly často na fwan truchliarxan
matkU, dáwagjce gj swým sstěbetánjm k
srozUměnjp gač rádo pťi nj gfaU. W

xprostřed zymd putowata ta obot)á kněžna
bez peněz a dez nábytkm newědaUcý kam;
pťededweřma swých wtastnjch poddauých
prosyla oro febe a pro fwé fyrotky o poe
krm a nocleh, a žádný nedúwěřowal fy
gj toho oděliti; ano nynj gi y ti pohae
něli, gimž byla nedáwno dodře činila.
Mezy giným stalo fe, že fe gj odglo gje
ti po aUzké cestě , na njž gi gedna žena
potkala , gjž byla Alžběta nedáwno welr
kě dobrodinj prokázala. Ta n ečná
nechtěta fe gť wyhnaUte ačkoli ohla,
ano tu ztrápenau kněz“nUgesstě do dláta
porazyla, což Alžděta wsseckoštrpčliwo e
stj snássela.

Noc se bljžila, a ona gesstěna dli:
cp se swýmčéshrotky zymau se rřásla;

poe



posledně nalezta chUděho starexčka, genš
gi na tU noc do smého přjbytku pťigal,
déle wssak nemohla také o něho zňstati.

x GednaU prawil náš Spasytel kdčee
eodlnjků;n swým : Syn člowěka nemá,

kdeby chlawU.„swaU položil; a swatý Jan
prawj o něm w swém Ewangelium“:
Mezy swé wlastnj pťissel e a oni ho ne:
poznali. Tak se stalo také swaté Alžbče
tě, té poslUssněočedlnicy Gežjssowě, kte:
rá o wssecko připrawená kswým přissla,
ale túj„newděčnj neznali nynj swaU do:
brodinkyni; oni gi znali geu tonkrát,
když gegj pomocy potťebowali, a che gi
gčž neznali. Ach km sl) bugnj doháči a

hroj pťednostowé tcnto přšřlad kfrdcy
wezman. Newinná a ponjšená Alzběta
byla nedáwno kněžnaU, mčxla města a
zámčua měla slaUšjcy , genž fy pťálč gee
gj ?lmfslěnkh xwčdět, abn gen dřjw wye
konali, cooy porUčňr chrčlap a nynj gest
chudssj než žebračka, a žádný gi pťi:
gmaut nechcee O gak nebezpečno gest
spolehatj se na lidskaU pťjzeň axwetťkost!
běoa tomnz tdo naděgij fn:aUdňwnččem

gt:



giném než w samém Bohu dtwrzenaU
má! Alžběrino frdce nebylo nikdý gee
dem peychy nakaženo, proto gi také tao
to změna kmálomyslnosti nepťiwedla;
gegj dusse nežádala nic zemskěho, proto
gi takě naUzexa bjda nessťastnau nedčini:
ly; ona se gjž dřjw se fanženjm a pro:
Uásledowánjm dodťe feznámila, a tjm
samým nebylo gj to nyněgssj nic neoče:
káwaného , nýbrž nesla spokogeně křjž
ten, kterú Búh na ni olo.žil; ljbala 8
Ponjšeňostj oteowskem rUkU, která gi ra:
nila; chwálila .Boha wprostťed zármuce
ku, radostně wokagjc: Pane, twá wňle
ať gest na mně whplněna! pak do nep:
bližssjho kostela, když práwě na gitťnj
zwonili, ssla, a Frantisikánů tam pře:
býwagžcých žádala, a„bd Ambrozyánský
chwálozpěw na poděkowánj za wssecka
pronásledowánj se modlili.

Posledně ťdyž newědčla, kam seobrá:
tit máa pťedsewzata sy do sspitálm který
pro chudé Založita, gjt a lam swé žšw :.,
bytj strádpir. Mezy tjm.zwěhčla Zč ž.
potitowánj hodné pťxhodť gegj teta,“
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ty sse gednobo ktásstera, kte,rá ai bez mee
sskánj ťsoloěpťiwezt dalae a gjpokogné
mjsto wrswém klássteťe obětowala. Gegj
bjda pohnula tu dobran pťjrelkyni weti:
ce, pročež žádala Bamberského biskupa,
aby gi Uod swaU ochranu wzal, a gj w
gegj aUzkostč pomocnjkem byl. Bjskup
byl maUdrý a přjwětřwý muž, který giž
dťjwe o otlačowánj Alžbětyx powědomost
měl; poslaw tedy pro ni něčolčk slaUžje
cých a wlastnj wůz, dal ,qi fnažně pro:
sytia abh mu tU mitost prokázala a geg
nawsstjwiti ráčila. Alžběta gako poslUss:
ná owčička wssecko z ruky Božj ráda
přigala , gj bylo gednox pro Boha bUď
cti neb opowrženj dogjti; ssla tedy hned
do Bamberka. Ten laskawý pastýť š
radostj gi očekáwalp ale gak gs spatřčl,
nemxohl fe od slz zdržeri , zwolaw litoste
nč : Gestli pak to možné, abych swaU
kněžnUwtakowěm stawu spatřll! Ode:
wzdal gj tedy hned w Bamberce geden
zámek k,pťebýwánj, a gj kslUždě malé
komonstwo , aby pohodlně žtwa dýti
xnohla.d

e On
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On ďznáwal pro ni a pro gegj djte
ly za dobré, aby se šgednjm wznesse
ným knjžetem podruhé zasnaubila; aleač
tehdáž Alšběta gesstě dwach dwě létxa
nemčla e pťedč nebďla Ua žádný žpúsob k
tomU kpřiwedenj , aby podrnhé wstaw
manžclsiý wstaupila. Ona prawila :
BohU a swémn manželi , když gesstč žiw
byl, gfem pripowědělae že žádnemU gjeo.
němU do fmrti rUky nedám, a raděgi
wsseckozlé podstaUpjm, nežbych slib swúg
erssila.

Nenadále prissla gj Uowina že gee
gjho zemřelého manžela skrz Bamberke
kde tehdáž Alžběta swé obydlj měla e do
DUrynkU wezaU. Bohabognj rytjťi, kte:
ťj se š tťmi smUtnými ostacky domú
wraceli, eršsse na každčm nocledu to
tělo do kostela, za geho dussi modlitby
a Ueyswětěgssj odět konati UorUčjli. Kčdyž
kBamberkU pťicházeli, ssel gim btskup
města toho wnedwětssj sláwě wsiťšč, a
doprowodil ge do hlawnšho kop.ťela. Nye
njxotewřeli trUhlU, a okázals cě ztránea
uč wdowč, kosti gegjho neymčlegssjho.

C Pťj
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Pťi tom tak trnchlťwém patťeňi obnowie
ly fe Alžbětind gesstč krmčxmé rám,x frdce,
a litostiwá brúza prossla wsseckygegj aU:
dy; Uáboženstwj wssak brzn gjšaš dtěchy
dodalo, a kddž gi wznessené rytjřstwo
těssťti chtělo, ona wyšssj mocý posnkněná,
prawila ! To wj Bůh, že gsem swěho
manžela nanedweyš Uxilowexla. Žewssak
wšm, že wůle Božj gestž abwch bez ně:
ho byla, nechtělabdch bo žiwébo mjti,
kdnbych to hncd gen gedinkým wláskem 8
swé hlaww ďččnitř mohla. Ta! šwútj
Božj spokogená, odebrala fe zkostela,
poděkowawssř fe zďwoťile wssem šhromášo
děxý:n hrabatům a rytjřům za wsseckn
čest , kterau gegjmn manželi za žiwobytj
y po smrti prokázali, a sebe famU opo:
minauce gen s:oé opusstěné djtky gim w
ochrann porančela, aby rak powťnnosti
mateťské zadost dčinila. xAle Bamberský
bťskUpe gemuž Alžbětina trUch!ťwá přje
hoda tudze k srdcy ssla, žádal co ona opoa
mjnUla, abd se totiš té opUsstěnéwdoe
wy pgali. To oni oťťniti sljbilie ueale

žádalie aby seAlžběta š nimi do D:;ryňeU
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kU wrátila, doswědčUgjce se swým doe
brým gménem, že gj gegj čest nawráre:
nae a ona kpťedesslé mocy přiwedena býti
meý. Alžbětar genžpro Boha ráda
opowrženj snássela, nikdýby to pro febe“
nebyla ďčinila , ale gako ďpťjmná matea
ssla., aby swé syrotky zaopatťťla, do„
wňle .Božj zcela fe oddagjc.

Když do DxurynkU přissli, žádný ne:
mohl bez pohnUtedlné bolesti na tu trU:
chliwaU kněžnU patťiti kterak 8 fwými
djtkami smutně za swým rak milým a
nynj zwěčnťným manželem kráčela. Doe
brotiwý Bňh chtěl také na ten čaš gegja
mu pronásledowánj konec dčiniti, pročež
obměkčil srdce wssechDurynských obhwax
telůp tak že ksrdečné aUtrpnosti pro tak
dodrého knjžete a nad taU ztrččpernemj
wdowau pohnnti jbylč. Neyche pat
Gindřťch, gegj sswaǧra který gi do tač
welké bjdh přiwedl, toho nelidskěho skuto
kUželel. Po wnkonánj slawuého“ pohťmb
kázal smutnau AlžbětU sk sol.dě pťiwee
sti , kteraU gak sparťile pťed nj na zem,
padw gi pro Boha žádal, aby mn.:w

62 beze
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ďezpráwj , které gj dčinil, odestila.
Slzy mU po twáťi kanUlde a on sy gen
pťál, aby ten UkrutUý skutek na wčky z
lidskě panděti wyhladiťi mohl. A tak
pťemohla Alžběta swau tichaU trpěliwostj
che než tyranská frdce, cožby ňikdý by:
la dčiniti nemohla, kdyby se byla proe
tiwčla.

Gindťich obětowal fe wsseckodčinil
ti , cokoliby od něho žádala; ta wssak
sprawedlnost milngjcý kněžna nechtěla pro
sebe nic. než co od swěho otce wěnem
dostalap a co gj gegj manžel pťi swa:
debnjm sňatkU wěnowal; pro xswéhosyna
Heťmana žádala pjfcbnj gistotU bUdaUa
cýho panowánj, proto že mU dle fprae
wedlnosti „patťilo; a pro ostatnj dwť
djt!y chtěla, abh zotcowského podjlm

gak na gegich staw slussi, zaopacťenydy A)d .

Gindřich tomU wssemU š welikaU
radostj smolil, a mimo to gesstě každou
ročně pět set korUU stťibra Alžbětě pro
gegj wyraženj dáti přčsljbil, přirom po:
ručiw, aby pťi dwoťe, gač na ukněžnn

pae



patťja ctěnad byla, a wygednal gj ewssecko
pohodss.

Teď mohlá pťi dwoťegistě pohodlný
žiwot westi, ale to nebylo to mjsto, kdee
dy odpočinutj nalezla. Gegj tichá nábož:
Uá dusse nechtěla mjt žádněho obhdlj w
nebezpečněm ahlučněm dwořfkém žiwš:
bytj; ona sy tU antnjckaU hňl, kteraU
gj bjda a pronásledowánj do rUky daly,
tak tuze obkjbila, žeby byla ráda po cer
lý sng žiwot o chlébžebrala , kdyby gj
to Konrád gegi zpowědlnsk přjsně ne2
byl zapowťděl. Když gj tedy ta cesta
zawřena byla, wywolila fhzginau, wstaU:
pila totiž š přiwolenjm zpowědlnjka swé:
ho wtřetj rad sw. Frantisska Zwěděw
papež Rehoř 1)č o gegjch fmUtných pťj:
hodách , obdiwowal ctnosti gegj , a ode:
xslalgjna důkaz té radostť, kteraU měl,
užesy Alžběta řeholi fw. Frantisska oblť:
dila, plássť téhož Swarého tU zanechaej
nýe poručiwpřčtomKonrádowi gkgij
zpowčdlnjku,abygj obljžiti neďale ale ǧi
pťed népťáteliochraňowal. ij bhla

,nasseuSmatá pofylnčna , že dál a dcťtlnacejě
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cestěetnosti pokračowati mohla; gegi ney:
wčtssj žádost byla ,x by ostatnj dni žiwoe
ta fwého wswaté samotě, w tichosti,
pobošnosti , wprokazowánj dobrých skutx
ků stráwiti molyla.dŽádagjc sobě zWarte
bnrkU do něgakél)o těžssjho odydlj se pťe:
stěhowatia rprofyla sswašra fwého, aby

dgj něgaké mjskq wyřázal, kdetxy wswao
tém pokogi bčzewsseho dwornjho hlUkU
šiwa být mohla.

Gindťich wyplnčl gegj frddečnaUžáe
destr t) odětowal gj město MarbUrk w
Hešsých„ rteréžAlžděta šwdččnosti a poo
děkowánjm přigala. Pťedně zaopatťila
dle mateťskěopominnosti djtky fwša abh,
gak na 9e8ich knjžeeý rod pťjslUssie wyoe
ťeuh bylh; pak ge wochranU Wssemo:
haucýho porUčiwssi„ a tčž odewssechostate
lnjch pťátel odesstěnj wzawssi, š wefeu

ls:)m srdcem Wartburť na wždycky opUeila.
Gegj zpowědlnjk a dwě slUžky, JUe

dyta a Eťsentraut, které gj wždy wčxrné
byly, Uáslrdowaly gi, a čgegj slnžbě
na wždpcky se oběcowalp. Pťissedssi Alža

bčta
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běta do Marbm:kn, wpwolila sy kfwé:
ij obydlj dosti chatrný domeček od gi:
ných domU wzdálený, kamž fe slUžkami
wssedssi, BohU djky wzdáwexla, že gi to
tak tčché a samotné mjsto odělil, ktčréžby
nechtěla štjm neykrásněgssjm králowským
palácem změnitie

Nynj zapomenUla Alžběta docela na
swět, zapomenUlaa ťgakěho rodU gest,
očňnčla se neyopowrženěgssj pro Krystae
obljkla sprostý saukenný oděw dle Fran:
tisskanskěhoszsobU, proto že se kťeho:
li sw. Frantisska až do smrti zawázala,
a ktomU gesstě giný řád začala , w němť
gi drjwe žádný prjťladem nepťedessel
Zawázala se totiž slibem, že chUdým
nemocným wěrně poslUhowati chce. Ta
aUtlá knčxžnabyla prwnj , ktcrá chUdé a
neřesti plné nemocné do swého přjbytku š
radostj přigjmala, gim poslnhowala, geu
gich rány wlastnjma rukama čistila , po:
krmy strogila a nimi ge fama krmilaa a
to wssecko šnewyslowitedlnan ochotrxostj
wykonáwala, gakoby wssem za slUžkU

dstanowcna bpla. .Bptyli něfterébztěchjde



bjdných szolesti netrpěliwé, brzy to neb
ono dle žádosti oěsniti gim wěděla. Q
gak se obáwalap aby gim fwaU winan
pťjčinu knetrpěliwosti nedala, a wzdy
těm chenewljdňým wčtsselásku prokašo:
wala, aby ge lgen ktrpčlimosti a k
odewzdánj fe do wúle Božj pťiwedla,což
dřjwe způfobila , než ady ge byla pťjfný:
mi slowy trestala.

W ltakowé před dswětem opowržené
službě řjkáwala kswym dwěma sluškám:
O gak ssťastné gfťnep milé festry, že sa:
mémU KrystU posl.aušit, geho krmit a
napáget!můžeme. Při tom tak starost:
liwém žiwobytj požjwala neywťtssjho
wnilťnjho potěssenj a pokoge, totiž toho
famšhon který Bčch pťiprawil těUd genš
fe ho bogj a geho milUgje který wssecko
sstěstj fwětskč daleko pťewyssuge. Ona
nebyla ktomU kpťčwedenj, aby něgakau
službn od swých dwau skUšek pro swékpo:
hodlj přigala, ale fama ge dťjw chytťe
k něgaké let)čj prácy odeslala, a zátjm
domácý těžssjprácy zhotowila. Mnoho:
kráte když fe dťjw domú nawrátily, wť:

děly
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dělw tu ponjšenau knťžUU ro neyponřšc:
něgssj djwku bez odpočjdmtj pracowat, a
také nechtěla oseod Uich gináč dát gmeno:
watp než ty Alžběto, a tak se wewssem
ponjžowala.

Dozwěděl fe o gegich prwněgssjch
smUtUých pťjhodách, gakož taťé o gegj
nyněgssj chUdobě, otec gegj, král Bder:
skýp nad čjmž nemálo fe zarmaUtil, a
chtč gako opťjmný otec swému milémU
djtěti brzy ku pomo:y přispěti, whslal
wzáctné poslha aby gi hned kgeho kráe
lowskému dworU přiwedli, by ona gako
králowská prhncezka chowána býtč mohla.
Ti wp;nessenjhrabata natresili nassi smat
taU kUěžnU, práwě když wlnn předla; y
olekssese té gegj žměny náramnč, fnaži:
li fe wssj swaU wýmlanostj Alžbťtu od
toho před fwětem opjowrženédo žiwota
odwrátiti, chtjce gi zafe do Bher přiwe:
stč. Ale Alžbčta byla stála w fwém pťede
sewzetjp řkaucr: Giž gsem oťufyla, že
lépe gesk g:den d.renwdomě Pána Bohae x
než tifýc let wzemských radostech strá:
wit. .Když gj ate otc.e pťedskawowalčn

C Z a
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a še geg zarmaUtj prawili, ,nemyslila
gninák, než gakoby knj atUlUUoili,uco Da:

. wid wžalmU 4.1. prawj: slyš dcerox, a
zapomeň lidU twého , a jot:omUotce twée
ho, a požádá král krcisy twé, nebo on
gest Pán a Bůh thůg, který nadewssee
cko milowán má býtč. Když tedy Alždě:
ta od fwého aUmyslU pro .Boha dstaUe
piti Uechtěla, wzawsse ti wzáctnj poslowé
odpnssrěnj, wrátiti se sami do Bher.

;Giž zafe ňasse Swatá swjtězyla nad ged:
njm těžkým zkaussenjm , a p.ro nebeskěho
abu opUstála zemsťého jotce.

Ale podjw.eyme fe, co gesstěAlžběta
ďčiniti mUsUla, aby té koruny, která gj
jnaxroěky připrawena byla, dosáhUaUti
mohla. “ x

Giž neměla na směrě ničehožp coby
milowala, gen tn dwě slUžkye a tw z
mnohé důčladné pťjčiňy gegj láskU zaslU:
howxly, Pťedně byl.y slečny zwzáctných
rodů, šAlžbětaU stegného wčkU a gj k
obweselenj ddcčny, čdyž w„čtwrtém rokU
wěkn swého kDUrynskémU dworu přiwee

zena bpla, a ťgakžgsme giž slpssely, d.wť
u zntčch



ztěch nedctnost:rěgssjch. Alžrěta bhta gťm
od dětinstwj zřuyklá, a když gi wsseck9
opUstilo , tyto dwě pomocy gj nemohau:
ce slzami fwýxni gogj trUchliwost mjrnily.
Alžběta byla wděčná a laskawá, ona y
fwé nepťátely milowala ; kterakby tedd
tpto dmě byla milowat ncměla, kdyš gj
wsseckUwljdnost wždy,:prokazowalw, a
pro ni také mnohé nesnáze wystác musye
ly. Onw měly š nj geden smysl ; co
ona wolila , bylo jgim wssecko swatě,
wssecko chwalitebné: ony wěděly wssecky
tagnosti g.cgjho srdce a ona gegjch ; ona
Uloštla mnohokrát fwaU zemdlenau hlae
wU do gegjch kljnU a odpočinUla; gednjm.
xslowem, tu byla kspatťenj na swětě ne:
beská láska a swaté towaryšstwo. Ale
aby gegj srd“ce odewsseho stwoťenj odstra.e
nil, a gen samémU Bohn celé čisté odee
wzdal , pornčil gj Konrád gegj zpowěe
dtnjk, aby tw swé dwě wěrně, jtnze mie
lowané přjtelkyně od sebe propu.stila , a
mjsto nich giné dwě neznámé přigeulcr.u
Pomysleme sy, gaká to bolest býti mey:

la ! Gesstě gednau opaťugi, ?šlžbětayla
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bhta wděčná a ,laskawá, že tisýce zarmaue
cených potěssila, to wjme, ale aby bwla
gednoho fpokogenéhozarmautila, to gsme
gesstě neslysseli. Thto gegj dwě neye
opťjmněgssj byly prwn,jp gež tjm od sebe
propnsstěnjm tUze se trápit widěla Oe
wssem že gj tato obět welmi zatěžká a
bolestná pťčcházela; ale láska kBohU a
ponjžená poslUssnost fwjtězyly předce Uad
gegjm srdcem. Qna ge od febe propn:
stiwssi giné dwě ťnz tUze newljdné při:
galae ťteré každč gegj pobnutj pozoro
walp, a gi na rozltčný szfob rmantčly.

Ǧiž nemá nasse Swatá na fwětě
šxžádnéhoe gen Gežjsse wzpňsobě chUdých
,a nemocných; gemU .tedy faměmu oběřo:
wala ostatek dnů žiwota swéhoje nezapox
umaenancna pťisljbenj, gak gednau kswým
Očedlnskům .prawit : Blahoslawenj mč:
losrdnj, nebo oni milofrdenstwj dogdan.
Protož rozdaalaqwelkau fummU peněz me:
ǧzychudě, a založila š pťňroolenjm zpo:
wědlnjka swého sspitál pro chudé nemoce
..né, který potUd Alžbětýnský řád slUge.
Axbp ale také gak na tčle tak na dussity

Uboe
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dlxohé nemorné na wšdyckn zaopatťeny
bhli , odewzdala ge ťeř)olnjťům fro. Franu
tisska, genž tam swúg tlásster a kostel
měli, a suma gdaUc do tehoz sspitalu, š
neywětssj horliwofnd to wykonáwala, co
přala, aby po wssem swětě od gegjch
následownic wždyckykonáno bhlo nw slaUn
žila nenxocným ze wssj pilnosti, aniž fe
nákažliwych ne:Uocýbála Q gak mno:
ho nocý bez odpočinutj pťi dnxjragj.cých
stráwila! o gak mnoho nocý pťimrcxwých.
Wzdychánj a a:,rapot Umjragjcých byla„x
gegj mUzyka, mrtwé gegj zr,cadlo.xuxxxxud
Q fwatá Matčo! gak krásný pťjklad za:
nechalaš nám! Tyš to wsseckoprwnj a
tak horliwě wykonáwala , že pťinUcm
byl twúg zpomčdlnjk utobě něgakaU .zdr:
ženliwost wtwé welké horliwosti oložie
ti. Naš Pán pťččášzatUám, abychom
milowaly bližnjho fwého gako sebe samé:
bo; tyš ale pťekročila meze té lásťy ;jtye
che milowala chudé než febe samU. Ale
wjme proč gfy to činila; tyš chtěla ne:
gen pťikázanj wyplnit, nybrž také Ewan:
gelčckéradp oposlechnaUtz nebo Spasptel

Zxáš
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náš také :neawj :u Kdyš wssecko dčinjte,
co wám přikášáno gešt, rcetee slUžebujk
ncxožťtečný exsem gá, nebo gfem Uic nee
Běixxil, Uež co gfem Učinitt powinen byl

ŽProroš tedy často wnocy Ua holé zemi
sy odpočinUley a do wlastnjho lčxžkamá:
lomocňého položila ! GedUaU snatkila

Alžběta na dlicy žebraka celé.l)ootrhané:
ho ,d geho tělo bylo gako geden wťo.xd,
tak že fe ho žádný dorknaUti ani bez
osskliwosti naň patřjti nemohl Co oči:
nila tato kněžna? Wnesla ho do sxoého
pťjbyrťU, wlastUj lůžko mU osil.ela, geg
do něho pološila, a sama na zem lehssin
bedliwě pozčxrowala, aby nic neopomi:
nUla, coby mU kodlehčenj slaUžiti mo:
bto. Když ho ráno pokrmem občerstwiti
chtěla, giž ne chndého, ale okřižowaný
obraz Spafytele nassedo na swém lúžkU
spatťila. kžběta neporřebowala toho
tal welikého zázrakU, proto že w kťesťan:
ském náboženstwj dobťe wycwičena dldyla,
a wěččla slowům Krystomým : Cokoli
dčinjte gednomU zneymenssich pro gmé:
Uo mée gakon gste mně očinili . ale

teno



teUto zázrak chřěl Bčch očiniti, abn sla:
bě wčřjcý také kUásledowánj takowých
skUtkú pťiwedeni bUli. ooo Nynj se poe
djwáme, gak Alžběta poslednj čaš žiwom
ta swého stráwila.

Kan



xKapitola ssrstá.

Swatá Alžbťta omťela.

xSwatá Alžběta stráwila wěk swůg w
prokazowánj dobrých skUtkň, swětu y so:
dě fama zemdřela, gesstť na zemi před.ýe
magjc giž se nedeskými .wěcmi .objrala;
tělem na zemi pro chudé pracowalah ajdue
ssegegjn gakob.h ztěla wytržena byla, nee
beskýchradostj požjwala; 8 lirdmimlUwila,
a Boha ani nda okamženj zmyslxi nepre
stila. Nynj giž neoslyssjme o žádném
protiwenstwj che; na .AlžbčtU nepadne
giž žádný zármUtek; ona giž wssecko pťee
mo.dla, pťemohla swět, tělo y jxďál.dla„;,den

. zl:
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žiwota gegjho kweťeru se nachwlUge, oňa
počjná pomalU cýtit tU newyslowitedlnau
radost, kteran ani okoanewidělo, Uchonee
slysselo, a na frdce lidské newstaupilo,
ťteráeqj y wssem, genž se Boha bogj,na
wěčnosti pkiprawena gest. Oam byla čaar
sto wmysli tak wytržena , že mnoho dnj
bez. gjdla a pitj stráwila. Někdy pstcčlaU
ohně e oči knebi pozdwjšenée ruce kťižem
složeně magjc, a tak wrozgjmánj pohťjo
žená nepozorowala, že fe gj oděw od blj;e
ťého plamene chykil a hoťet počjná, coš
abh žádnd nepoznalp starými cáry gak
mobla, to fprawila. Brzy před stoau
fmrrj byta gednau pťi modlitbě wmysli
wytrženae p zaslechla nenadále pťelťbezný
hlaš knj prachý: Poď má wywolená
newěsto, poď ke mnč do wěčných stáe.kc:,
gež gfem tobě kradosti od wěčnosti pťie
prawil. Tenkrát rozstonal se také těžce
gegj zpowťdlnjk , gegž .ona nawsstjwiwssi,
mezy giným fwatým rozmlanánjm od
něho xtUotázku dostala, co činčti mhslj,
když on na wěčnost se odebere? Gá, od:

powěděla onxa,omrn dřjw než wy, UšynaeUl



budete w ťrátkém čafe pkedesslého zdrawj,
ale U mně gest bljzká fmrt. Y stalo fea
že fe wmálo dnech na to roznemohla;
wědaUc wssake že zté nemocy nepomsta:
ne, rozlaučila se š fwými slUšebUicemie
napomjnala ge knábožnosti, dala sy čjst
zEwangeliUm ten zázrak o wzkťjssenjLal
zarowě, složila Konrádomi dokonexlanzpoa
wěd, přigala neyswětěgssj swátost a po:
slednj pomazánj, a wsseckoco gesstě měla,
chndým odporučjla, mimo gedny fprosté
ssat:,d,wnichž pochowána býtižádala. Tťi
dni před smrtj swau nechtěla che žádné
nawsstjwenj pťigmautť, kromě zpowědlnje
ka swého, tak aby bezewssj roztržitosti dU:
ssi swau do rUkaU Stwoťitele odewzdati
mohla; a posledně když mnoho taužebe
ných wždychánj kswémU ženichowč do ne:
be odeslalxae osunla tisse tďPánU w témš
sspitáte, ktcrý založčla, dne 19. listopadu
léta 12Zl., čryťmecýtma let wěkUsmého
magjcp

Pohnntcdlné bylo patřenj na tař
mnoho chUdých a nuzných, geUž hlasrxm
plakali a nařjkalta še gegich dobrodinkyně,

Dee



gegťchmatka odmkela. Čtyry dni mufylo
gegj tělo pro welké množstwj lidU nepoe
chowané zůstati, gež ze wssechmjst pobože
nost táhlae abp gi gessrěgednau spatťili,
a w gegj mocnau x,xřjmlUwUse porančcli.
Poslednč gi slawnč do kaple mt,omž od
nj založeném ssoitále pochowali. Nynjd
chrěl mssemohaucý Bčch okázati, gak welké
zaljbe.nj jw ponjženosti a trpěliwosti w
čaš dtlačowánj newinnosti má; nročež
hrob té jfwé nehponjženěgssj djwky zmlássť:
njmi zxmmenjmio oslxawiti ráčťl.x Geho
Uehfwťtěgssixwůlebyla, aby pťi tom hro:
bě němj řeč, hlussj slUchp ZarxmaUcer poe
těssenj, nemocnj zdrawje mrtwj žiwot oba
drželi. Takxowýchpodiwných zázraků můa
šeme fe bež počtU dozwčdětip a že prawu
diwj gfau, hodnowěrnj fwědkowš pťjfahan
potwrzngj. Ta b.yla také pťjčina, že Alž:
děta hned wčtwrtém rokU po gegj xsmrti
za Smatau wydlássena gest.

Protož Učkoli kwyskaUmáuj, ný.brž
k obdiwenj gest welikomocnost Božská.
Oslawi:ť tehdáž swaU služebnich mnor,dýu

mi zázraepe aeoslarwuge gt potUd. ssc.Gece



MČZM

sstě nynj nacházegj zarmaUcenj “potěssenj
d nj; gesstčnynjnalézá zatwrzelý hťjssnsk
lčagjcých slz o nj. Teddáž oslawil Bůh
gegj hrob, a až potud oslawuge gj ke cti
pofwěcená mjsta. Nefčjslné gsaU milosti,
9eš dobrotimý Bůh gen na tomto mjstě
dděliti ráčil z dpamatugme se gen na
mnohé, genžw nepťátelstwj š bližnjm swým
po maoha let žiwi bhlip ale tu na tom
ke ctč fwaté Alžběty pofměceném m!stť
fmxřeni a wprawé pťátely změněni gfau
Bpamatugme fe gen, kterak zanemRiwé
kdůwěrnosti, zatwrzelé kpokánj, blaudj:
cý kprawé cestě žiwota, netrpěliwé kfpoe
ťogerstťa Umjragjcý k odewzdáni se do
wůle Boži pťiwedeni byll. Na ty a tae
kowé nesějslne wěcy můžeme se opamatoo
wati; ale čamU pa! mctme pťipfati ty
welkě tu ďdělené Božské milosti? Snad
nassemUpťičiněuj? Ach zachowey náš Bůh
od takowého swatokrádežnjho mysslenjw
my prach wo my čerwowé ouo

Nikoli tedy nám, ale tobě neywyš
ssj Bože buď čest;a chwála na wěky e Y
slyš prosým pťjmlUwu twě milé chotčnae

ssx



ssj matky fwaté Alžběty z zastáwey náš y
nasse před nepťáteli gak těla tak dnsse;
nedopUsť nic zlěho na nassi milan wlast a
na tento dům z zachoweh nasseho neymi:
lostiwěgssjho mocnáře y geho celý rod w
stálěm zdrawj a wswatém pokogi; rač
dáti odplatU wssem nám dobčxeččnjcým y
činit žádagjcým tU časně a w nebj wěčnč.
Ty ale milostčwá matko nasse, nepřestá:
wey sz náš orodowati, a gestli pro nassi
nchodnost smilowánj nezaslUhUgeme,afpoň
to smutné wzdychanj nassčch chndých nea
mocnýcha dmjraqjcých milostiwosti Božskč
pťedstaw, abnchom negen my samy, ale

také nasse následownice w tomto pokog:ném a ktwé rti poswěcenem mjstě swé
wlastnj U bližnjho spasenj wyhledáwat a
naleznauti , po tomto pak bjdněm žiwo:
bytj w nebeskéwlasti tebe spatťiti, a 8 te:
baU na BožskaU twář patťitč mohly .wěču
ně wčkůw, Amen.M



Psseň Ehwálo
9

Swatč Alšbčtč.

Zdráwaš slawná chotiKrhsta,
Alžbčto mé žádosti,

Dokud tebe , nenj mjsta,
Neoctjm š podožnosti.

Zdráwaš genž gsy Se:afjnský
Třetj řád ozdobilaa

Z wraUcnéxlásko kBohU fwětský
Rozkosse gsy zawrhla.

Zdráwaše geqž tě postawený
Matkan měl wfwé chudobť,

Bjdnýe nUzný, h nemocnýe
Nassel pťjzeň pťi todě.

Zd.ráwaš genž se di:xm tťpýtjš,
xY wssj zwlaňrnj milostj.

.Žee
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Ženjch sám twůg milý Gežjšť

Zwal tě do swé radosti.
Zdráwaše 9enš 9fd Ua wýsostť,

deoba Bošské ťjsse,
Wyproš twčho tam wgafnosti

.Wěčué chwálit Ge.žjsse.

ň. Qrodug ga náš swatá Alžbčto.
. Adl,x om bodni dčinčnj b li a eben.

de Kšskowýcha 9 ďslx 1

Modlitba.
O milosrdnýBeže! md plačjrýwtéto
bjdnť strasti tebe anpěnliwě prosýme:
srdce twých wěrných račiž oswjtiti, askrze
zásluhy a orodowánj sw. Alžběty pro:
púgč milostiwěe abychom zawrhnaUce wsse:
liké marnostitohoto swěta, zpotěssenjnee
beskéhowždycky se radowaly, skrzeKrysta
Pána nasseho, Amen.


