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Dobré kniť)y nemohaU dosti rozssiřowáUy a

čteny býtie a Urmčlby žádný, zwlássť pak stařj lidé,

ani dne Uechati UplynaUti, by afpoň Uěco o fmrti a

wěčnosti nečetli, a čteně fobě nerozgjmali; býwagjť

wssak pracemi tak zaměstnáni, že gim kečter z knihh

odsahUUábožeUskéhoani chwjlčy neždýwá. u Roz:

gjmánj o fmrti a wěčUosti má sice cosi děsUého do

sebe; dčsjwagj fe ho alcxtoliko ti,„kreřj qu wc wěkU,

tak w žiwotU hřjssném weliký pokrok gfaU Učinili.

Nahljdnau:li předceUěkdydo takowé knihn, pogme ge

strach a aUzkost, gessto podobně o pokáUj gednagjcj

knihy obyčegňě od toho neystrassněgssjho, coby hřjss:

njka porkarč mohlo, začjnáwagj. Mjsto co by

takowěho Uessťasknjka dowedli k lékařč UebeskémU,

rányszchownj krwj swaU hogjcij, Užjwagj roze
páleného železa, lékarstwj, kteréhož hřjssnjk zchaUlo:

stiwělý nefnefe. J zananliwě odhodj knihU,a stůně,

až Umře. e
1t
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Mnchý, genž go!stw hřjssj;ť)zssediwěl, nalozlby

sice w té Ueb oné knize ohromnš tlaUsstky gednu neb

drUhaU kapitolU fobě přiměřenal:; by se gj wssak

dopjdil, mnsel bh celaU knihn přečjsti: a k tomU za:

potřebj časU, gehož se nechtjwá wždy wynaložiri, a

tak zůstáwá kniha nečtena.

ChUdobnj též w aUzkostechswěho swědomj žá:

dostiwi býwagj ponaučenj, Uemok)aUceale knih dra:

hých sobě zgednati, pro nedostarky býwagj zbaweni

ponaUčenj, potěssenj a bezpečného wxůdce.

Tyto obrjžnosti může přjtomná knjžka po:

UěkUd přemoci, grtikož krátké toliko wýtahy ze

spisů fem parřjcjch obsahUge, pro skrownost swaU

fnadno přečtena, a pro lewnaU cenU bez těžkosti

kaUpeUa býti může.

Poněwadž se gednomUkaždémnz náš gednan při:

pozdj,a kde sepřeipoždj, také fe sčtmj, dobře swběporadj:

me, pomnjme:li, kdebychom přenocowali, a ohljdne:

mčlisk, kdebdchom se Uhostili. Poněwadž gá,ty a my

wssickni tUže cestU konáme, a w hostinci neznámém

Ustaneme, Uečinjme:liž oparrně, .po cestě neybezpeč:

něgssj se poptáwagjce, a wěcj ncypotřebněgssjch na

cestu š febaU beraUce?

chsiiť sice mnoho tak nazwaných silných dUchů,

čili raděgi odwážliwých dUssj, které newěřjce ani ml

“x
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Boha, ani wěčnost, smrti se netoliko nebogi, mšbrž

také wdbjzegjce a wyhledáwagjce gi, lehkowážUě gj

wstřjc gdan.

Tito zwjřat neroznmných nérozUmUěgssj lidé

powažugj fmrtza cosi lhostegného, a BohU, nebi a

peklUse pofmjwagjce sami se podwáděgj. Tito bjd:

njci práwě k politowáUj gsaU, neboť bjda gegich

smrtj, gižby fe dokončiti měla, wlastně fe teprw po:

čjUá. Pro tyto wssak zatwrzelce přjtomná poged:

nánj UegsaU ersseUa.

GsaUť ale gťné dusse auzkostliwě, které w Boha

wěčného a fprawedliwého wěřjcc, také fe ho gakožto

přjsstjl?o swého faUdce bogi, geho milUgj, a gemxl
se kořj. Tyto dUssebohabogUé nad tjm toliko kwj:

lj, že dody :niUUlé w hřjssjch stráweUé zpět powo:

lati, a dokonale oplakati UemohaU. Žiwi gsaUce

w Ustawičném fmrti rozgjmánj bogUgj Ueustále proti

fwým UárUžiwostem,trýžche amrtche tělo fwé, by

ge dUchU podrobily. Newssjmagice fobě roškossj

tělesných, samotU hledagj, a přemeysslenj o smrti

gest gich obranaU proti půwabům hřjchU. Tyto

dUsse, Boha milowné, gsaU Ua dobré cestě; gsaUce

wssak postaweny w neUstálé aUzkosti o swé spasenj,

zapotřebj magj powszšer k důwěrnosti w U:smjrné

milofrdenstwj Božj, aU Bůť) oď Uáš žádUaU otrockaU
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bášeň nežádá, Uýbrž syno!rské toliko w nčho se dů:

wěřowánj. Pixjtomná rozgjmánj posilňtčxždůwčrU

gegich, by pokogněaš wesrlm: myslj smrt očekáwaly,

a tisse ze swšta toť)oto na onen se Ubjraly.

x J takowých kčefťanů nemálo gest, kteřj ani

stUdenj negsaU ani horcj. Wěřj sice w Boha, ale

tak málo ho znag,ť, žeefe saUdUgcho che obáwagj,

Uežli od milosrdenstwj gcho očekáwagj; pročež za

neynwnssjm o smrri se zmdjnšnjpmco mrtwola chlad:

naU a stydnaU. U prostřed tifjcerých starostj, wý:

tržUostj a t. p. padesáte i sscdesáteroků gim Ubéhlo,

a Uynj š wečerem žiwota gsaU na rozpacjch mezi

naděgj a zanánjm. W tomto stawU hrozj se smrti

gakožpo Ueystrassněgssjdozlého. Strach fmrti a ďljz:
kšho hrobU gest šmdgj sxcdceZegich čžjragjcj. Wssj

pak této aUzkosti gako na wzdory, předce by od

giných rádi br,xli gmžni za takowé, kreřj w žádný

bUdach žiwot newčřjce také žádného smldc.etagnostj

se erbáwagj. ux Dobře znagjce swět, a wčdaUce,

že člowěk, by w fmyslU swětáků wybraUsseným a

wžděťaným slaUti .mohl, kťxesianskémU Učenj wjry

žáďně ceny piipifowati Uefmj, a že ten, kdo zgewenj

Božj wěrně přigjmá, zté ncxybjdněgssjnesmyslraosti

obwiňowán býwá. Tento bdeý staw drUhdy dosti

aUžkostj a strachU gim působjnxá, žčby sepřjwčtiwétml
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wůdci rádi swěřili, kdyby fe gim fám slUžbaU swaU

Uabjdl; hledati ho wssak, to se gim zdci dUcha sla:

dého, malatného a chanlostřwého, genž by fe před

swčtem nedal ofprawedlUiri. m W tomto polirowánj

hodUém stawU nicméně od časUk času cjtjwagj milost

Božj, ana na Uěwane, itaké wzlykáwagjk BlohU o

paprslek swětla gcho; ale sebe tišssj na dwéře žaťle:

pánj giž gim do aUzkých žeUe, gelikož se domnjwagj,

že gest gim strach na čele čjsti. ouu Pro tUto za:

slepenost gfaU w Uekdezpečenstwj,že zblaUdj wc tmách,

a potřeba gim wůdce, gemUž gsaU cesty milostiBožj

powčdomy, a kterýby giskrU, gjž se hřjssnjk leká,

Uměl roznjtiti. uxx Takowých ale wůdců gest po

řjdee SpolU potřebUgj oni blaUdjcj mimo wůdce

i dobrých knih, a tU se gim opět neďoskáwá přjleži:

tosti fežnámiti fe š tčmi, genž by gim byly Uehx:

přjhodněgssj.

Těmto potřebám má přjtomná kltiha poUěkUd

wyhowětť, a wůdci, gexnžse š pomocj Božj také

wynagde, práci UsnaBUitř.



Zprciwa o fpifowateťč.

Čafopiš axUjsfeobcrUý pťjtrl Ulibožrnstwj a

tjrlňwc“ zanássegjcj fe na wětssjm djle zpráwami

o Událostechw cjrkwi, wydáwaný panem doktorem

Benkertem, w ssestémročnjm běhu,nebo )(flll. djl.
ls. fwaž: podáwá Uám o panU spisowateli přj:
tomUé knihy následUgjcj známost: „PokUd Uám

známo gmenuge se Giřj BlUm, a gesi w Ǧeisin:

heimčxfpráwcem U pana hraběte z Jnǧelheimu, a

w MohUči zrozcn. Qtec, též dratřj geho byli

truhlářix; oU pak fám an wyšssjch sskol Uena:

wsstěřoowal, ani řemeslu se nenaUčil, Uýbrž ssel k

gisté Urozené rodině za slaužjcjho. Seznán od w

Páml odpočjwagjcjho pana hraďěte z Jnǧelheimn,

býl od něho do slUžby požádán. Giřj Blnm při:

powěděl, š tau wssak wýmjnkaU, budeli páU geho

š tjm spokogen. Poněwadž tcnto hraběti dotčené:

mU žádost erdepřel, dostal se Blum do swé drUhé

a poslede slUžby, w kteréžto radosti padefátiletého

jubileum před několika roky se dočkal, a mnohých

wýtečných náboženských knih spisowatelem se stal.“
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„Několik měfjců před nastaUpenjm pá:lě BlU:

mowým ďo slUžbh přigal swrchu dotčem) pan

hrabě pro swé mladé anstwo wochowatele, w „qe:

hožto sobě zwolenj wclmi siťasten byl. Wycho:

watel tento, pan Sťmler, až dosawad žigjcj jUbi:

lowaný hraběcj rada kancelářský U swého býwalého

nu též ssťastněgesstě žigjcjhouupana wychowance,

gak milosrdný tak nábožný, a mimo UměUj fwět:

ská také w bohosloij dokonale zbčhlú, pona.Učowal

nowého slaUžjcjho o prostředcjch k ctnostnémU a

kieesťanskémUžiwotU. ka,u pan Simler i Blum,

od ré chwjte co bratřj pospolU žili, a žigj až do:

sawade. Co bratr š bratrem srdečně zdjlel, to

sobě tento přiwlastňowal, od rokU k roku che

prospjwal, a přigaté dobré i Ua giné rozssxřiti a

Užitečsrým Učiniti Usilowak. DUch Puáně gcho do:

braU wůli ztwržowal, a tak seepan BlUm staal

nádobaUBožj, by swými Uxoř)lit!x!kmjmija gi:lými

Uáboženskými knihami Ua tifjce Uetolčko swčsských,

Uýbrž i dUchomnjch ofob Ua costě k blažcnosti

wěčné poUčil, k poloož.nosti powzbuoit, potěssil a

posilnil. DěkUgjce BohU za to, profjme ho, by

wůdce Uasseho gesstě déle při žiwobyrj zachowal,

by počaté dobré i dokonati mohl.“ Tak o Učxm

nadzmjnčm) časopiš.
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Spify páně BlUmowy, pokUd překladateli

známy, gsaU:

UŘrobU ki dolionalčxml Bolja milowcinj.ee

QdměnU za tUto modliteťmj knjžkU darowal gistémU

Ucsstčstjm žchUdlémU aUřednij. Takowého ob:

ljdenj dofsia U čtenárstwa nábožněho, že se od

toho časU počrt páně BlUmowých modlitebnjch

kUjžek, a k nábožnémU žiwotU wodachch spisii.hog:

nč roZmUožil. uu

„Jcžjš Ua ličjžie“ cesta křjžowá, kteráž Ue:

sijslněkrát wydána byla, a až do A:Ueriky dfrrdo:

stala.

„)cžjš kiriťtUďe prmoý Bňlz a člowčkř w

ncyswčtčgssj swcitosti Wltúťnj.ee U

„Uanr! Rterěljo milUgcše Ucmocen grst.e

kUilja plná potčchy pro nemocné a wěkem sesslé;

a gtný spiš, gakožto dalssj této knihy pokračowánj,

pod názwem:

„lúoUťdrawil byš sc rrid ?ée

.elúane! staň sc wúlc twli!ee
„Ebwúla Učinč na lůžlm UemocUťljopeemo:

dlitebnj katolická kUjžka pro nemocné.

„Uane! ťústaň Z númi; Ucbsr pčipoťdjwci.„

A giná gakožto přjdawekktéto knize pod Uázwem:

„Mcwodowč potěclzy srdmdcscitiletčljo Umctm
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lxx Upolwchj a powťbUťcnž aUťliostliwýrh lidjx

křtečj kc smrti bugj.ee

„statolirťňč kxxnťatelsliččrčnichj ť minuléljo

stoletjx“ fbjrka kráckých rošgjmánj teylepssjch

kazatelů Uasscho wěkU, o kteréžto sbjrce UadzijěUý

giž p. Benkertůw cjrkeij dopisowatel š pochwa:
laU w tato slowa mlij: „Máme:liž i kUěžjm

prácť člowěka swětskél)o šchwalowati a poraUčeti?

81úritu8, udi sult, Zpir:xt:2dj Spasitel Ufw. JaUa
3, 8. Tak gako gzchoperěgssi fpisy: Pane!

zůstaňšnámi a g. w. od dUchownjch S Uemalým

Užitkem Užjwány byly, a w Užjwánj gsaU, bez po:

chyby i š těmito rozgjmánjmi se staUe.“ ux

„Msatrro swatýclz dnjx ů Uctčnj sw. Antoa

njUa UadUslUstřčlPo.“

„.sttaličkřoťti welikřě crUU.ee Sbjrka Uáboš:p

Uých pogedUánj nynčgssimr: wěču přiměřených,

a wrlmi Užitečňých; také pod Uázwem: „Listy

fťarého dUchownjho pastýře k mladémU boho:

slowci o powirmostech duchowrrjho pastýře.“
u pa

PozUameUáUj. Že p. Blumowa kniha:
xxpemc! ťťlťtaň š Utinli,“ fwaU gadrtwsij, a nelj:

čeUaU frdečnostj, bohabogUostj a duchem práwě

katolickým, který gi wrskrz uroijá, aUčelUswél)o
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wýtečně, požehnaně a úplně dosahUge, čtenář sám

kufj, a nebUde se diwiti tomU, že we mně po:

wstala žádost, by se českým w KrisiU Pám: beratřjm

a sestrám zážiwným pokrmem dUchownjm stala.

Zdařilo:li mi seopodnčantj mé z této žádosti po:

sslé. u ncwjm; pročež ne lxez obáwánj podáwám

wlastencům přjtomné přeloženj.

Pťekladatel.



l. Rozgjmci!tj o marnosič a krátkosič žiwota
a lidfkčho.

Elowěk přicházj Ua swět, by tU Učkolik miUUt
neb roků pobyl, fem a tam byl zmjtán, a pak
mjsto swé opět giným postmlpil. Někteřj, dřjwe
nežli mohli hlawU fwaU sami k nebi pozdwihnmlti,
giž se obracj w prach, a přicházj k zapomeUUtj, tak
že se zdá, gakobh tU nic ginšho nebyli chtěli, leč
roditelům swým malaU radost a welkaU starost
způfobiti. Ginj přečkawsse wsseckyrozmanité dětin:
stwj přjhody, wefele proběhnml čaš swého ginošstwj.
Dnowě .gegich se leskUaU co dlchowě barwy, aneb
co třpytjcj se hrdlo holUbičj. WssemU ale tomU leskU
nedostáwá fe trwanliwé stálosti, pewnosti a sjlh.
Posstěstj:li se ginochU dostari se prandem žiwota do
wěkU mUžného, býwáť to diw nemalý; Ueboť gak
stwořenj, tak zachowáltj člowěka wssemohaUcnosti
roliko Božské skUtek gest.

Důležitá tedy a welmi profpčssná wěc gest,
pamatowati na smrt. Tisjcero a tisjcero přjhod
š člowěkemse potkáwagjcjch wsznge náš, ohljd:
UaUti fe a popatřiti Ua oUoho starého hrobaře, čaš
totiž, an nenstále w zemi ryge, kopage hrob do
něhož i my slabosti apéče někdy Uložjme, a těla swá
gako sjmč kezni wěčnostiodewzdáme. Žádný znáš



ner zegtřka gist. J to, o čemsedomnjwáme, že pew:
ně w rUkaUdržjme, Uenadále Uám Uklanzne, a čaš člo:
wěkU odměřeUý mžikem UprchUe, aU Uám ho Bůh
tnaljčko gen Udčxlil.

Přissedsse Ua swět, spatřiwsse swětla Božjho,
a pocjtiwsse tepla slUnečUjho Ua zemi,. spjme, před:
stawngjce za žiwa obraz fmrti; w kterémžto stawU
nedbáme Ua žádnan změUU požemskaU. Matka:li,
zrodiwssj mě, či otec pro mě žigjcj Umjrá; zem:li
třeserm otewřena mčsta i š obywateli pohlcUge;
králowé:li o zemé krwawé wálky wedaU : to wsse
we sUU dčtinstwj mšho Uic se mUe Uetýče.

Zponcnáhla procitUgeme, gako spjcj wčaš
rannj záře, ale lcdwa že gsme frdm lcxtw eriU:
Uosti stráwili, pozbýwáme čásť swých žUbů, genž
témčxřpřed Uámi Umjragj, a nám smUtnohrU hlásagj,
kteráž následowati bUde, a k gegijžto konci kaž:
dým rokem a kročegem se loljžjme. A kdhž buxď
wčkem, bUď UáhodaU, buď hřjchem tělo Uasse počjná
tljci, když tUto Učkteré částky geho slabnan, a tamto
giné Uaprosto zUičenybýwagj, erzUange fe nám
tenkráte náš hrob a pohřeb ?AUdowé tčla stáwagj
se neaUčiUUými, gako kolečka w polámanýcl) hodi:
nách.

Lysá hlawa gest giž kUš rancha Umrlčjl)o, a
wlastně smUtek k hrobU se bljžjcjbo člowčka. che
wssak gesstč máme žUámek brzké proměny: ssediwé
wlasy, setlelé zUby, zacemUčUé oči, třaslawé aUdy,
krátký oddech, zwráskaUé ljce, slabaU pamčť, hyUaU:
cj sle. KaždodcnUě poznáwáme eryhnUtedlnaU
potřebU, ďosaditi opět oUU částkU, kteraU přeš Uoc
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stráwita bljzká smrt w gegjmžto lUněgfme odpočj:
wali, a U kteréžto gfme tak řjkage we wedlegssjm ge:
gjm přjstěnkU přenocowali. Žiwot lidský má za:
potřcbj každodennj potrawy,a akaždé pogedenj gest
oswobozenj fe od smrti. Každé Udeřenj hodin Ua
zwonek rozmnožUge počet, a tUdy i aUhrnek časU
žiwota nasseho, a přčtahUgewččnost bťjže kncim.u
Sama tedy přirozenost Uasso:wsznge Uáš w po:
dobnýchpřjpadnostechpomnjti Ua smrt. Nezpytatelné
cesty prozřetelnosti Božské přjležitostj hognost nám
pofkthgj, bychom wssUdy fmrt Uzřeli. Přjroda
Ucim každoročně sice, ale gčdUaU toličo žeň podáwá,
smrt ale držj žeň dwakrát do roka. Garo i pod:
Zimek odesjlagj zástUpy gak mUžskěho tak žeUského
pot)lawj na riché hřbťtowa thy; a ti, kceřj tU
szdaU, sUažj se přeš léro od nel,dod gara sobě
pooddcxchnaUti, a okřáti, až se psi dni přibljžj, a
sirčnš (psj hwězda) wětry zhaUdnš počiná wysjlatj
Nastal li podzim, šbjrá člowěkdary geho k swé po:
tředě , aleledwa že gich Uaešbjral giž mU gich ne:
třeba, aU rělo swé gako dozralé owoce pro wěč:
nost odložitť, a Unlřjtč mUsj. Gest:li kdo tak
ssťastný a přečká lčstopad, apocjtj mrazů zimnjch;
ten gde toliko nowým nemocem wstřjc. A tak
panUge smrt w každém počasj. Podzimek Uwádj
fwým owocem přirozcnost w Uepořádek, Zima chlad:
nostj swch přincissj wal::ých nemocj, podletj darU:
wo 7miř1 ďu xč:emualism xmšnem lei u?oisioaumw,
Ur ceajq GU Uudcupj,o uách, u u:c,Up:urrd,ěuěu ll)rU:

kdy zeleUým aUporem Tak nalezá smrt w každém
čtwrtletj swého wěrného slUhU,který pro lid sbjrá;
bll Žťegmě widěti, ana nciš prowádj w každém
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kročegi, který činjme zde na zemi, kdežto sUad wssu:
dy po hnátech zemřelých bratřj fslapeme.

Ay! tcxm na skalnatém pobřežj na weyslUUj
osUssUge se mládenec, krerý chopiw se desty Ussel
UroUUtj. Gesstě přemeysslege o Uebezpečewstwj tom
mrsstj okcm po moři wlnobirněm, i Uzřj člowěka,
gchož moře na wlnách swých nese a pohánj k bře:
hU, by hrobu dossel. Taro smUtná podjwaná
wszšUge w nčm mnohaU trUchliwaU mysslénkU:
Snad wčrná toho mUže choť Učkdedychtiwě gcho
očekáwá; snad syn gcho nic newj o tomto wlno:
bitj;snad otec gčbo zpomjná Ua poljbenj srdečněse
laUčiwssjbo, a slzj radostj, mysle, že bUde moci
brzy opět syna milowaného obegmaUti. Giž ale
wlny mrtwolu ksamémU břehu byly přihnaly;
on gi zhljžj, a widj, že to lodi pán, který wčera
gesstč swč gměnj a obchody aUčtowal, ba iden
giž Určil, kdy se, prý, domů nawrátj. w Ay,
gak plUge, an nedlaUho před tjm zlobiwý byl!
NárUžiwosti geho se Upokogily wlnobitjm, aUčth
geho gsaU žawřeUy, péče Utissenyx, cesta geho gest
dokonána, a gcho zisk u neUprositelná smrt.

Wssak netoliko moře gest š to rozkotati lodič:
kU nassi; wssUdymožná tonaUtj. u Mnobý pod:
manirel, sstěstjm swým opogen, wážj gesstě gednU
bith, a giž snj o slawněm wjtězstwj, zatjm za
plesem a wjnem wkrade se kněmU smrr a promě:
nj očekáwaný bobkowý wčnec wcypřissowý; dřjwe
ncžli wogska swá mohl k bogi strassliwému spo:
řádati, Umjrá, a máry gsaU gcho wjtězUým wozem.
Anebo doččá:li toho dne, w který krwj lidskaU
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eroé koruny sobě dobyti danal, wyhne se mu
sstěstj, wogska poražeUá dagj se na aUtěk a w
zmatkUpoznáwá, gak gednjm gediUým rázem owoce
wssech geho předesstých wjtězstwj Ua zmar přichá:
zj xux Kdož wssak dneš pomUělby Ua to, coby se
mohlo udári zegtra? nu Ženich š erěstau plefa:
gjce očekáwagj dne swého sňatkU; žertUgjc okra:
sslUgefe anUa, strogjc se na nowaU žiwota swého
drahU, aniž předzwjdá, že si gi kostliwec zwolil
za swaU choť, a že gi odwede dřjwe, nežli se fňac
tek gegj Ušawře, a nežli š žcUichem swým bUde
spogena. nuo Tak mnohá matka těssj se Ua hodi:
nU,wwkteraU základ lásky, gegž poo srdcem swým
nosj, mateřsky obegme , zarjm den Uarozenj ne:
mlUwUčte býwá dnem gegj smrti. AUebo š ko:
lébkaU pro noworozeňátko přiUássj se rakew przo
otce, a skljčeUá matka š bolestmi těžkého porodu cjrj
gesstě trpčegssj bolest uu smrtid Kolébka a rakew,
gak wzdáleny od sebc zdagj se okU lidskémU, a
hle! gak bljzko sebe gfaU! Z tétéž látky zhoto:
wena, gest kolébka wěrUý obraž rakwe, a w rom:
že okamženj, w kterémžto oné náležeti počjnáme,
této také che Ugjti UemUžeme Tam Uáš antá
ch dětiUstwj, tUto Uáš držj pewně seU smrtelný
okowy železnýmť. Smrt nam wssUdy nadcházj,a
nenj ničehož na swčtě,coby gjnemohlo slaUžiri za
Uástrog, gjmž by Uáš porazila. Před nj UegsaU
žádné dwéře zawřeny, an se wssUdy dobUde, giž
mocUě, giž tagně; š powykem a strassUě, aneb
tisse ahrozně. SlUžebnicrwa gegjho, pro Ui koři:
stUgjcjho, gest bez počtU. thr a mraky, mlhy
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a párd, blesky a zomš:řrsenj, déssť a mráš„ d.! i
ta Ueynepatrněgssj wěc snássj snopky do gegjho
tichého přjbytkU. dan: čjl)á tU, kde ijo mysl
obweselUge, a stogj za zády toho, genž se Uábož.
Uě modlj. Qna gestšUámi w Uoci bežseUUégako
za dne kratochwilUě plyUachho; an šbjrá ty,
kteřj magj Uedůstatky, tak gako ty, kteřj statky
oplýwagj; th, kteřj skrblj, tak gako ty, kteřj crUch:
lj ; t!,d, kteřj držj radowánky, tak gako ty, kreřj
w smUtkU chodj.

Sl)romažďUgjce wěci k zachowánj žiwota po:
rřebné, smrt dostáwámč Uádawkem. Člowěk mUsi
pryč, a statky geho tU zůstaUaU. J ty UeyUe:
patrUěgssj wěci ho přečkagj. Qť)ljdni se pak, gak
Umoho wc fwětUici twé gesť wěcj, kteréž brzy gio:
UémU přiUáležeti bndaU! U hrob:r žebrák swaU
hůť, mocUář swaU korUUU a žezlo, a boháč wsse:
cken swůg Uábytek Ua wždhcky odložj; ale žodpo:
wjdati fe mej gedrnkaždý z Uich zUžjwáUj swého
bUď wčtssjl)o bUď meUssjho sstěstj; a podoť.dný aučet
může od tebe gesstě dneš požádáU býti; Ueboť
žádný ani dUe, ani hodiny smrtč swé Uešná. xxue
ŽádUý ofobnj lékař pánU fwémU nemůže státi za
mrtwici. Smrt podrýwá léro UasseUeUstále; Uasse
napomál)ás!j a sperawowánj konečnč Uespomáhá
Uic, a nenadále serge se strog tčla Uasseho. Chu:
rawost dosti Uepatrná býwá giž zm:čmka fmrti.
Těmto chUrawostčm gako starým známým přjliš
mnoho wčřjce, UepošorUgeme, že se fmrt za Uimi
Ukrýwá. GdaUce na odpočiUUtj, a wyfwléksse se
ze ssatU, Béřeme sioro tUréž polohU, kteraU budeme
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mjri w hrobě. chmoc počjná Uáš ze ssatů fwlé:
kati ponecháwagjc nám postel toliko, léky, wodU
a t. d. Zcmřemeli, whswléčau Uáš do naha, a rU:
báš bUde wssecko, co š sebaU do hrobU wežmeme.
Takowý gest zákon a řád přirošersti, tak Uezměn:
Uá wůle prozřeteťtwsti, a Určer Boť)a wčxčUého.
Swazky, kterťxmižUa tento staw uwášáňi gsine, gsaU
tak Uezměnitelné,gako wččnýzákon Páně. Wsse, cožige,
Umjrá a pomjgj, šrostlina, žiwočich, člowěk. uxu
Přicházjme, ohljžjme fe, a opětse odtUd lctUčjrnee.wm
Toť Uenj žádnčxho tagUo. Ba, i obáwáme se o:
kamženj swého odchodU a předc tak žpozditj gs:ne,
že se Ua tU tagemstwj plnaU cestU beze wssj přjprawy
wydawáme StarnaUce nepomnjme, žc sc giž pri:
poždj:oú.xu wu

2. Stářj a sinrt.

Dwakrát za žiwobytj fwého Umjrá člowěč.
GedUaU, když mohUtnosti fmyslů slabUaU, a při:
poždjwati se počchi; podrrché, když tělo geho do:
konce se rošpadáwá. Prwnj smrtj býwá nUcen
fwětu odUmřjti; drlchaU ale od zemi této zhola
býwá odlaUčen. Po ssedefátém roce Uemá člowčk
che mjri žádosti po tělerém požjwánj. A čjm
che stárne, tjm fměssněgssj a gemU sskodliwčgssj
gest shánčxni se po kratochwjlech rčlerdch Qpa:
trný Umj we wšku takowčxm zpoUeUáhla od žiwota
se odlUčowati kiestaň mU Uak odUmj á; uuu aUeb
aspoň přichystán gest k smrti. m SmwslnémU, k
zemi Uwázaměm:: člowěku obtjžno sice býwá, wsse:
ho pozexmského požjwánj se odřjcť, a ceUto krásUý
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swět opUstitť. Zatim ale přcdc lépe gest dalssjho,
a bez toho negistého zde přebýwánj se odřjci do:
browolně, Uežli proti wůli a bez přjprawy k to:
mU přinUceUU býti. uu A co pak také mcč člowěk
wěkem sesslý na této zemik očekáwánj? Při kaž:
dém tělerém požjwánj býwá bezděkyUpamarowán
na swaU slabost, nedostatečnost, plané se wynao
fnaženj. Radost geho naneyweyš šáležj gesstě
w Upamatowáslj se na zažité radosti, čili w
přežwnkowánj minUlých blaženostj. On gčžodkwetl, a
žige gesstě toliko w skUtcjch swých. Přirozenost ho
giž zaswětila smrti, a ncpůgde:li srdnatě a od:
hodlaně ša smrtj gemU kynach, nUcen bude Umřjti;
a tenkrát bUde tjsiceronásobnaU fmrtj umjrati, an
dřjwe mohl gednau toliko, a k tomU gesstě posied:
njm žiwota kwjtjm okrásslen fkonati.

thůrU tedy, dUchU nesmrtelný! opowrhni
pauty, kterýmiž gsi k bjdnému žiwotU wezdegssij
přikowán, Udatně a dobrowolnč odřeťni se pomj:
gegicnosti; žiwot lepssj čeká na tebe. thůrU
zraky! nebe se ti otwjrá. Wolno ti, wěčně bla:
ženU býti. u Zhřessil:liš, krew Spasitelowa wolá
mjsto tebe o odesstěnj. xux BUdeš:li čiUiti pokánj,
bUde nad tjm radost weliká w nek)ť. Klopeytneš:
li na cestě kagicné, wěz, že angelé krslUžbě twé
gsaU wdslňUč. Umřeš:li pokánj čině, Umřeš co
djtě Božj, a Uweden bUdeš do dědictwj od počát:
křř swšřa řobě přixpřařďčřřšť)o.u Nč?:xxýl:li bř)š přř:

kwapen, kdybyš m,dnjchUtě na crstUdalekaU,wydati se
měl?uud Cestowánj wssak do wěčnosti! Q kolikero
aUčtů gest tU gesstě k přchljženj; kolčk Uražených
k Upokogenj! uo
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Prozřetelnost wykázala wěkUstařecij mjsto
klamných a tělesných rozkossj to neywznesseUěgssj
požjwáUj Ua onom swěte, a přirozerst sama zdá
se tento wznesseUý aUčel podporowati, gelikož člo:
wěka zponenáhlým ochadowánjm gcho mohUtnostj
a sil k wyšssjmu gcho Určenj připrange. W té
mjře, čw které tělo wadne, zdwjhá se perUť dU:
cha nesmrtelného. W starssjm wěkU tělo choré
nežádá che ničeho, kromě rozUmné střjdmosti, gjž:
to denně Uěkolik kapek olege do lampičky žiwota
fe přiléwá, by gegj plamjnek na prosto newyhaš:
UUl. ij gasněgi swjtj ale člowěkU we wěku
tom wěčné fwětlo swatého náboženstwj.

e Neypředněgssj powinnost křesťana gest, žnáti
swé náboženstwj. Qnotě swatá UmlUwa mezi Bor
hem a člowěkem, a Syn Božj fám gest žaklada:
telem geho. Wycwičiti se wssak w náboženstwj
křesťanském Uenj djlo několika dnj Ueb mšsjců,
nýbrž celého žiwobytj. Známost Uáboženstwj, kteraU
gsme w dětinstwj nabyli, byla sladký pokrm pro
djtky, a Uenj dostatečná pro mUže, tjm méUč pro
člowěka letitého, který Umčnjm tjm giné mci před:
čiti. uu Giž w starém zákoně žádal Bůh od lidj,
by přikázanj geho žnali a zachowáwali, řka:
„Složte tato slowa má w frdcjch a w mysljch
swých, a zawěste ge za šnamenj na rUkaU,aamezi
očima fwýma položte Učte fwny swé, ať ge pře:
myfslUgj, když seděti bUdaU w domě swém, a pů:
gdau cestaU, i lehnaU i wstanaU Napjsseš ge Ua
weřegjch a dwéřjch domU fwého “5 kn. Mogž
11,18 au 20
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e Nossťastněrťi gsi stráwil dnh žiwota swého
roztržitostmi, wesclostmi, pracemi a marnými swětsir):
mi péčemi, bUdčtobě pilnost zdwognáfobniti, byš wsse:
možně dohonil, co gsi w požUánj nábožensiwj pro:
meslkal. Newpředněgssj prostředek krozssjřenj zná:
mosti fwé o Uáboženstwj gest neUstálá modlitba za
oschexnj Ducha Swatého, wywarowánj se wýtrž:
Uostj, a pilné čteni náboženských a nábožně psaných
kUil). Ucffctťi Urikiladu na dodrš kinilgxǧea odstraň
předewssjmtakowé, ša kterě byš se mUsel zardjti, kd!):
by kdo čtstotUý a pobožný do nťchUahljdnami mšl.
Takowým knit)ám w přjbytkU swém mjsta Uepo:
přeg, a odsUď ge k ohni, byť i toho Ueystkwost:
nčgssjho a neydražssiho wydánj byly. Rowně tač
čiň wžť)ledem uobrazů hallebných a Uchdných, které
prw swětnice twé ozdobowati měly. Byť i srdce
twé každodennjm Ua hřjssné ty předmčxty patřenjm
chladně a Uečitelně knim se mělo, předc pjsmo
swaté běda! wolá Ua toho, od kohož pocházj po:
horsschi. oxxx

Gak mile člowěk wěkU stařecjho byl dossel,
a fwé hřjchy, poblmlzenj, ukřehkostia poklésiy mh:
slj wážnaU zpytuge, a děcké tohoto swěta hry, buď
wčtssj bUď menssj, zřetelem pokogným přchljžj, o:
zwe fe w něm gakýsi temný pocit až dosawad
nepogmenowaný. Nelze gest ho nažwati opowr:
howánjm lidj, ani osskliwostj, anč aUrrpnostř, rjm
měně lhostegnostj; snad tichaU oprawdowostj, o:
prawdowaU powahaU, stUdem před sebaU samým,
aneb přánjm sobč wětssj dokonalosti? W hodinách
nábožného rozgjmánj pozdwčhne tě tento pocit nad
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sebe faměho, a dá ti gistý pogem, gistaU předchUť
blaženosti onoho žiwota, kteraUž gindy Uebýwá
snadno fobč předstawiti. W tomto dUcha se wy:
nacházenj zponenáhla fe člowěk k temnémU patřťnj
na Božstwj, a geho wěčnau lásiU a dobrotU při:
prange, a býwáš to, o nebi a wěčné blaženosti
gakaUsi předtUchU mjti. eux

Na fwěr přicházjme newčdaUce, gak; a od:
cházjme z něho, newědaUce, co fe š Uámi bUde
djti. S wěraU fe počjná, S wěraU fe i skonáwá
žiwot wezdegssj. Pročež wšhlčdněme kJexžjssi, za:
kladateli i dokonareli nassj wjry, a pobožně a
důwěrněkněmU woleyme. Zlé, kterégsme fpáchalť,
hořce oželme, lampy fwé modlitbaU a dobrými
skUtkh naplňme, aby, až se setmj, a Pán přigde,
nalezl náš, an bdjme. u Horliwost ale w do:
brém a ljtost nad hřjchy fpáchanými mUsj býti
Upřjmncč,a bolest oprawdiwá; ginák, pokrytstwj
toliko gfaUc farizegjké, BodU by se ncljbila. ux
ijeť ze swatěho ewangeliUm, že KristUš Pán
pokrntce td objlemšmi l)robd Ua:wal, w nichžto
hřjch zrchnjwá. Protož odestil raděgi fmedenč
cizološniči, lotrU kagjcij a hixjssnjču zgewnémU,
nežli takowým objleným pokryrcům, w gichžto
ústech sice UeUstále slowo Božj, w srdci pak bez:
božnost ďábelská.

Abyš wssak této prawdiwě a ťjtostlté boťesti
Umfďsi! ň uiem koondo rxuxoomšuwd,x onřemufosi Und fun:uerurx, u f.oxx cruǧc Uf.cuuuuu“ǧ šuou uorl e
chaným žlým, gako ona cišoložnice, onen lotr,a
zgewný l,)řjssnjkodesstěnj od Boha dosáhl, mejš
wčřiti. uu Taž fe tedn sebe famého: Mám:liž
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této potřebné wjry, a progengi:li gi skUtky?.p
Gsem:li pak z přeswědčenj karolickým kť:esťanem,
čili gediné proto, že gsem w prawé cjrkwi byl
zroZeU a wychowán? Byl:li bych tžm, kým mi:
lostj Božj gfem, totiž katolickým křesťanem iten:
kráte, kdybych byl to nesstěstj měl, z rodččů wjry
blUdné zrozen býti? uu Pewná:li wjra má, a
nepohUUtelná? uo Nemjwám:li pochybnostj, ne:
chtjwám:li tagemstwj wjry swým slabým rozumem
zpytowati? ua Držjm:lť fe, co do čláUků wjrd,
swčdectwj a wýroků cjrkwe? xu Mám:li pak tolik
srdce, weřegně před swětem nyněgssjm a mUdrci
wěkU Uasseho se wyznati, že gsem řjmský katolický
křesťart? xu Mám:li dostatečné statečUosti k sná:
ssenj hany newázaných wěrotepců? A gsem:li
také powděčen za Božský dar prawé wjry? xxo
Gak dalece býroám wyslyssenj gist, prose Boha
za někreraU milost we gméUU Ježjssowě? uo Ne:
klefám? ouo Nepoansstj wjra má, Ueslabne, když
mne Bůh hned byl newyslyssel? Což ale, kdyby
Pán po mnoť)á léta, ba po celý čaš žiwota Ue:
chal semUe modliti, nařjkati, a trpěti, a kpomoci mé
prodléwal by přigjti, obstála:liby wjra má w
zkaUssceté? uo Co kdyby mne Bůh, gako S:)na
swého na křjži, i w tom neysilněgssjm k němu
wolánj a w těch neyřrpčegssjch slzcich bez pomoci
a potěsser nechal prahmeti, předce:li bych š Je:
žjssem Boha them fwým nazýwal, a wěřil, že
gistotně zpomáhá, předce wyslyssj, a we wssech
slowjch swých prawdiwý gest? uo Zdaliž bych
gako Abraham pewnč na fwěm stál, žeby Bůh,
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byť mno, před wyplněujm fe slowa gcho mi daného,
i zemřjti Uechal, dřjwe mne z mrtwých, by slow:l
swému dostál, mUsil wžkřjsiri, Ucž abo měl ge ne:
zplUěné Uechati? uo NUže, š rako:oau wčrma
wzhljdčyme k Ježjssx, zakladareli nassj wjrh, tak
dlmcho. dokawad tam nefparřjme Toho, w nčhož
gsme zde wčřili.

3. eJršjš llifka Ua křjši.
Ježjš, fyU Bcha žiwého, beránšk Božj , ga:

kožto oběť za hřjchy Uasse, pněl Ua křjži. Tělo ge:
ho obUažer, ruce a nohy wetikými hřeby probo:
dčny, hlawa trUjm ominuta, twář gcho Uplwána,
a krwj politap Twáře zapadly, rty zbledly, ňadra
wypnurá chroptčxla. xxxxTak člowčkem Učiněný Bůh
Ua křjži wise od lidu sem se Žběhlého , a gemU se
raUhagjcjho byl posmjwán.mu W těchtopolirowánj
hodných okoličnostcxchřekl: „Žjeznjm !“ Nemohl
wssak ani krůpěge wody mjti, bo fe gj občerstwil,
Uýbrž hšUbU žlučj a octem naplUěnaU kústům lnu
podali. Ježjš ale okUsiw, nemohl to pjti, a mussl
práhUaUti a žjZUiti.

KonečUě když byl giž tři hodiny w newypra:
witelných bolestech wisel, a krwe hognost zran geho
se bylo wycedilo, počal umdléxďati a slabnaUti, očt
geho se zamžjwaly, hlawa se skloUila k prfům , a
půwodce žiwota zemřel, odewzdaw dUcha do rUkaU
Otce fwého. uu

O, padněmež Ua kolena, činjce poklonu Bohu
smilownjku, genž Uáš tak milowal, že swšho sxma
gedUorozeUéhoza náš dal, newimtého, fwatého,
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sprawedliwého, Za náš hřjssné, bezbožně, nesprawe:
dliwé, bychom gjm od hřjchU a winy oswobozoni,
osprawedlněni , a dědici žiwota wěčného Učiněni
byli ! u Když fe Utrpenj geho bylo dokonalo, přissli
katané, kteřj Ježjsse na křjž přibili, ohledat, zdali
giž zemřel. Zlámawsse diejwehnáty dwěmalotrům,
poUěwadž gesstě žiwi byli, aby gim k skonánj
Uapomohli , přřstaUpili š tjmtéž aUmyslem také
kU křjžť JožjssowU. Popatřiwsse Uaň , neUalezli w
Uěm žádného žiwobytj che. J chopiw fe geden
z wogjnů kopj swěť)o, proklál gjm, by ho dobil, ge:
ho bok, gesstělibymrtew Uebyl. ij rozpolil frd:
ce geho tak, že fe krew š wodaU z rciny wylňla.w
Tak beránek Božj newinně na křjži byl Ufmrcem a
obětowán, oběxtowán za Uasse hřjchy, na fmjřero

Tento beránek Božj bUdiž, žwlásstč kwečertt
žiwota, gediným nassek)o přemeysslenj a rošgjmckllj
předmětem. uu PowažUgeme:li wraUcně Spasi:
tele nasseho Ua křjži pnjcjho , žagisté k ljtosti nad
k)řjchdswými waUženi, gako Magdalena pod křj:
žem bUdeme plakati, fpasitčle fwék,)omilowati, a gemU
fe klcměti.uu Q wšť)lédslěmež kPáUU Ježjssi Ua kťjše
a neUžřjme nic než láskU, famU láskU, Uenčistssj,
neywwšssj láskU Božj k bjdnémU lidskémn pokolenj,
ke mnčx, k tobě, ke wssem, i těm Ueywětssjm hřjssnj:
kům; neboť Ježxjš Umřel za wssecky. Skrzc Ježj:
sse máme fwobodný přjstnp kBohUe gako djtko ť
otci. Smjme od něho žádati, a prositi ho zawssea
co dnssi nassi prospěge, a obxdržjme wssecko.wn GeUš
nám UeprossendalSyna fwého: cožbn nám nedal,
když ho bUdexmeprositi ?ouu A při wssj té nepocho:
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pitelné, weliké dobrotš k Uám Uexxjžadný U wčtnjm
zapomemxtj, wětssj nozxtcimosti a mřnssj Uctiwostč U
náš, gako Pán ešežjš,gegž ,to tač mnoť)ostálo, djtka:
mi Božjmi náš Učiniti. Q gak málo lidj ze frdce
ho milngj, ačkoliw žiwot fwůg za náš dal! Kdo
se zakdýwá dlaUho w dUchU Ua hoře oliwetské, U slaU:
pU přihotoweného k mrsiánj , na mjstě lebčjm , U
křjže, ten ť)o gistš onwřelegi milowati započne.

Skoro by fe saUditi dalo , že lidé ani erj,
co Pán Ježjš pro UěUčinil a přetrpěl. Býwagjť sice
při každé oťočrimsse froatš každodčnně na to Upa:
matowáni, a wjdagj křjž Ježjssůw Ua wssechcestách
fwých, w domjch a chrámjch. Ano, na raUcha ina
hrdla swá ho zawěssUgj,a gjm fe žthcčwagj: a před:
ce gest tak mnohým, bláznowstwjm a pohorssenjm.

Člowěče šhroši; se přewelikéerděčnosti kswe:
mU milowánj Uent)odněgssjmuSpasiteli thlédey:
mež od této chwjle dle Uapometmtj aposstolowa k
Ježjfsi beránkUBožij, genž šUjmá hřjchy fwěta!
uxu Qbraťme oči a srdce swé přjmo k němu! Ner
deďme sobč ničjmž wrozgjmánj o Spasiteli fwčm, o
láfce a fmrti gcho překážeti. Coby ncčmmohlo che
radosti a blaženosti působiti, Uežlipowžhlédmxrjkto:
mn, a žiwé se Upamatowánj Ua toho, genž z lůUa
Qrcowa při.ssed a člowěčenstwj na fe wšaw až k smr:
ti křjže se ponžil?

Q Křefťane obstárný! odwrať oči od marno:
stj jwčřa, ǧeť)ož orzo nčoUdeš widěti a obýwati
Pozdwiťmi mysl fwau kPánu Ježjssl, ať feš njm denně
lépe seznámjš, a UebUde člowěka dlaženěgssjho nad

tebe.au Utrpenj geho se wtwaU 2erost, smrr gcho



w twůǧ žiwot, z mrrwých wstánj geho wtwé oslae
wenj proměnj. xu A bUdaU:lil)řjchy, gčchžgsi se do:
pllstťlle chtjtť tě tjsniti , odsUZowati a kzanáUj přč:
wésti: poř)led na gel)o kťejžpotčxchaUtč naplnj, srd:
ce txďé bUde ljtostj, a oči slzami přetékati.uu A bu:
de:lť rš hřjch opět chtjri pokausseti, přiwábiti, ado
osidčl swýrť)žapléstá; nábožné kJežjssi na křjž po:
wšhlednutj bude ti mocnan zbranj proti wssem aUto:
kům, tak že p?eemůžeš a zwjtězjš. Neboť gak byš
mohl gessrě gednaU l)řjchem kčxižowati tok)o, genž ša
tebe tak lafkawě na křjžť Umře!l?dm Nikoliw, Uo:
hlednutjm na ki:jž každaU žádost a náklonnost k l)řj:
chU w sobě UdUsjš. xu Ba zagisté , kdx)ž sobč častě:
gi žiwě předstadďjš Pána Ježjsse, an šlásky k tobčxna
křjžř ldlawu swau sklonřl a Umřele každého hřjssnédo
pomyfslenj se lekati, a takro sauditi budexš: Kterak
by mne těssilo to, proč Spasitel můg tak rěžcerrpč:
ti meel? xbx A ť)nť tě febe che lákadel kl)řjchU
obkljčilo, fcxdeche hlasů k!)řjchU wábilo a lákalo;
wssech sobč che nepowssčmneš, gak milek Spa:
siteli nassemu UkřižowanémU wzť)lédneš, a gcho roz:
tažené, zbledlé a žsinalé tělo sobě předstawjš. U

A když tě aUškost swčxdomj, pochybnostj, ne:
wěra a strach bUdau pokaUsscxti, chtjce tě swésti k
nedůwěřowánj se w lásku a smilowánj Božj, tak
žebyš nebyl š to žpomjnati na Boha šmyslj wese:
laU a práwč dětiUnaU: gediné wzezřenj k Sl)nU
Božjmu, od Otce za tebe danému, gediné popatře:
nj na beránka Božjho oběrowaného, wssech auzko:
stj a pochybnostj srdce twé zbawj, tak že porěssen
z:ďoláš: Tyš předc Bůh můg, tťtůg prostřednjk a
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rUkogmě, a gá twůg draše wl,dkaUpeUúpodjl, a ode
měna za twé bolesti. Ano, máš:li sklrtečně kaǧdý
hřjch w osskliwosti, bUdeš se mori směle tážari: kko
zatratj tol)o, za UěqždalBůb Snna fwébo? uu

Tcck mejme Krista Pána Ua kixjžifobčrozgjma:
tť, a w Utrpenj pro náš postawexlébo před oči si klásti ;
a Ubostj se w srdci nassem wjra w Boha , důwěr:
Uost w otce wěčnéř)o, láska kSpasiteli UňssemU, ne:
Uáwist l)řjchu, sila kbogi proti wssemUzlémU, po:
kog, radost a bl.tšenost. A Uapotom pocjtjme., co
to znamcxná: že Swn Božj za náš hřjssUě :„emřel.
Kdo bo šté strany žUá , tch fe Uedrozi, když se u
něho připozdjwá, a Pán domů ho powoláwá,kdeš:
to konec wezme wsselikě kwjlenj. Srdce gel)o gest
nynj giž klidné, a dnch gcho se wefelj w Bohu Spa:
siteli swém.

Zagisté, šeč žádmš rčxšš::š, žádná pohrůžka a
pokUta Uenj, to působj wěrné parřenj Ua Pána Ježjsse
na křjži. RozněcUge totižx oheň, který srdce ř,xlasi:
tými djky, a oči slšamč Uaplňuǧe. Srdce člowč:
ka býwá qjm dčiwěrnostj dětinnaU a láskau fwa:
taU tak roznjceno, že raděgi wssecko, nešli tu dů:
wčrnost, tU láskU ztratiti hotowo ǧest. Bychom
ale toho blcchočinnéhopatřeraUčastni bxlš, mee:
gi oči srdce Uasscho otewřjny býti; anhč tělesné
oči negfaU š to. xuu Musjme tedw thceo nebeského
we gmšnu Ježjssowě prositč, bo DUch Swatý zxak
Uáš zostřil, bychom Ua Utxxpenj Ježjssowo š pože:
hUáUjm a Užitkem patřiri onhli. TUto žádost nám
Otec nemůže odepřjti, neboť gest to wůlč geřxo,by:
chom poznali, gak Uáš wJežjssi milowal. Adostac
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Ueli se Uám takowého milostj zbystřonél)o na křjž
zjránj, wždy ofobU JežjssowU útrpnaU na očjch mj:
ti, a geg na cestě gcho křjžowé Uásledowati bUde:
me od hord oliwetské až na kalwárskaU, kdcxžtona
křjži skonal. BUdeme ho widěti, an fe modlj, a
potem krwawým se potě zápafj a bogUge. BUde
nám to přichážeti, ǧakobychom ho očima tšlesnýma
widčli, an gest bičowán, trUjm korUnowán, na po:
prawU weden, aanmrzi dwěma kotry na křjžiUmjra:
ge krwácj. BUde fe Uám zdáti, gakobxxchom skUtcč:
Uě š Marij a Janem pod křjžem stáli. xuo

K tomU ale, gessrě gednaU bUdiž to prawcxno,
milosti a oschenj DUcha Swatěl)o zapotřebj. xxxx
Kdo fe tjmto způsobem w dUchUpod křjžem Kristo:
wým šabýxdá, tomU gest wečer.žiwota potom úrěsse:
ným , genž ho we gméml Páně pozdrawnge gakož:
to přjtele dlaUho a taUžchnč čekaného, dy ho do:
prowodil do přjbytkU, kterýž mU od Pána prlpra:
wen.

Abyš konečně Ž tjmto blahoděgným zřenjm
dokona fe fcxšnámil, pogexdney fobě kixjž šUmUčenjm
PáUě, a Ustanow a Zafwčť si ho za křjž Umrlčj,
Uásledugjcjm asi obřadcm:

ZawěS kixjž na mjsto přjbodně w ložnici fwě
š Uctiwostj, a slib: Tenro křjž žádám si Umjrage
w rUkaU držctiš poslednj zřenj mé zřjšrno bUdiž na
mého UkřižowanéhoSpasitele, zbledlá ústa má lně:
texž na fldci geho, a ljbeytež gcho přjwčxtiwé twáře
až wupUstjm dUcha fwého. Za každého rána před
tjmto křjžem Ukřižowaného Ua koleUaU o požebná:
nj prositi, a š požchnásljm tjm kU konánj powinno:
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stj fe odebirati bUth.mp Častěgi za dUe křjš teUřo
pošdrawiti aUkřižowaUého Pána za ssťastnaUbodinkU
prosiri předse berU. uu Před spánjumUkřjše todo kleče
BohU aUčtd bUdUskládaři, gak mnoř)o dobrébo ǧfem
opominUl, a coxzlého Učinil. Poklésků fwýcd liro:
wati, dobrá předsewšetj k polepssonj sexw sobč ob:
Uowowarč, za obdržená dobrodiUř děkowati bUdU, a
tak 8 důwěrnostj w milosrdenstwj Božj, potěssen
na lůžko, kteréš fnxad gťž brzo mým smrtexlným lčiž:
kem bUde, fe odeberu.

4. Nawcdenj,gakbdcýom pokogněa šweselmr
myslj w Pcimr Umi:jti 1xaobli.

Málo gest těch, kteřjby wřxlkél)!owěka dosá:
hnaUtč sobě Uežádali, a Uehcho bUde těch, kteřjby,
kdyby to wmoci gegichxbylo , smrr na dťalchá ge:
sstě léta odložili. Ba mnozj fe i lekagj pozorUgj:
ce, že fe gim giž připozdjwati poxčjná. uo Gfme:lix
wždy zdráwi, gedwa že stármstj fwš pozorngeme, a
nedbagjce na ssčxdinw,zacpáwáme Ussčpřed hrozj:
cjm, zhrobů zemřelýchknám wolagjcjm hlasem:
„Umřjtč mUsjš, člowěče!“ uu Schwáťně oči swé za:
wjráme, sicby Uebylo možná chwčdětj toho hesla
na každém Umrlčjm křjži. Ano, schwálUě fe wye
hýdáme wssemU, coby Ucčš Ua fmrt Upamatowati
mohlo. A předce častěgssj na fmrt pamatowánj
gest geden ztěch Uey„lepssjchprostředků proti stra:
chowánj se smrtj. Zádost, by Uáš hrob co mož:
ná dlmcho gesstš minul, rodj scešUámřUa fwět. Gak
mčle se ale dnowé Uassi Bylř naplnřli, gak fe po:
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čne připozdjwati, Uegsme š to žix.dot fwůq an o
pjdi prodlaUžiti. Dnowé nassi gsaU w rUkaUPáně.

Žiwota lidskéhogest sedmdesát a Ua Ueywoyš
dj Mogžjš ofmdefát let ue Neybedliwěgss,xm.po:
Zorowánjm wypátralo se, že obyčegně polowire lid:
stwa qiž před desátým rokem wčku fwého Umjrá, a
že sta ledwa deset gčch rokU ssodesátého dosal)Uge.
Pročež spasiteon gcxst, bnchom sami Ua porUssitel:
Uost a pomj,qegicnosk těla swél)o se Upamarowali.
Bez toho, kdt)ž se Uám konečUě připozdj, chtjce
Ueb nechtjce mUsjme zwěděri, že Umozj znassich
znánlých a p“:eátel přcxd námi ze fwěta giž odčssli,
a že tedd čaš gest, bhchom i mn Ua přebytowánj,
na hostiner, Ua fmrt oprawdiwč pomnčxli. Newy:
hmltcxlná:tě smrt, a wždy podlé náš. Začasté prá:
wě tU osidla nám klexdcx,kdežto se před nj Ubezpe:
čiti chccxmcx. Střely gegj náš tU slaběgi tU sil:
Uěgi, ale předce denUěranjwagj Se wšdUchemgi
pohlcUgeme, a š krmj požjráme Na crstách i dox:
ma gi nalezámc Ba, w zahálce dřjwe Uežli w
pracowitosti se š nj ďl)ledáwáme Pxotož se oto
gediné potřebné, o něgaký dobrý hostinec máme
postarati. Za wečerem přigde eryhmltelně noc
uuu strt. Giž ze wszchU pokaženého zl)anně na
Uáš dýsse. Náhlá powčrrnosii promčna přinássj
nemoce, tak že w málo dnech celé kraginy wymj:
ragj. Každá chlipnost, každá nárUžiwost, každá
nestřjdmost chse š sebaU kámeU knáhroka nexsř“rčmu.qm
Hodina snnetigest negistá; pročež w neUstálém nedez:
pečenstwj se nacházjme.

Kdokoliw gsi trdh wečera žiwota dosáhtlUťn



pozastaw se a zpthg léta miUUlá oprawdowě,
zdaž gsi se oto gediné potřebné takédstaral, a do
fwého bUdachho, wěčného přjbdtkU něco předeslal,
cožbyš, přigda tam, šhledal. Gest:li tomu tak, š
weselau myslj můžeme přehljžeri dlaUhý roků ře:
těč„ w nčmžto každý dobrý skUrek náš členem gest
čestně wyznameUaUým, klerý náš U potomstwa w
paměti Udržje chmjme wssak w tomto smětem
pUtowánj Ustati, a se ohljžeti, nýbrž wždy che
fpasenj swé sobě pogissťowati.

Gest:li ten, který we wěcech wezdexgssjxchUěco
šUaUreUitého wywésti hodlá, Uapřed wssecky okoliče
Uosti Ua wlaš skaUmá a p„átrá:nxěiiďychom mywc
wšcech duchownjch, a w záležirosti budachho Ua:
sseho wěčného přjbytkU, gednatimopatrněgi a leh:
kowážněgi? uu Nemělbyš ty, gchožto den žiwora
fnad qiž se nachýlil, oprawdowě a skUrečně na
polepsscnja zdokonaler swém pracowati ?pun Skau:
mey se přjsně, gaký gsi byl, gaký gsi, a kamby
tě konečně ťrofy twé wedly? u ijtox skaUUUý:
njm nabUdcš Uměnj wsseho Umčuj:

5. Uměnj, pokognč a šwrscťan mnsij gesstč
pi!ed smrtj w Pcimc Umjrati.

Umčnj to na wětfsim djlxex záležj w Upo:rj
koger fwého swědomj, a w Uchopenj si prostřed:x
ků, kteréby Uáš šBohem fmjřily, gchož gsme dlaU:
hým hřjssným žiwotem Uráželi. To neypředUčgssj
tedy, co čiUiti máme, gest, nawra“citi se kthci
neylaskawčgssjmx:, od nčť)ož gsme fe lehkomnslxxč



34

wždálili. Toto erx,chmxtelné fe nawrácenj děge
se dokonalsšm žinxcxta polrpssenjm, UHřjmným se ze
l)ťjchúw dešnánjm, ljtcistj, pokánjm a dobrými
siUtkď, stUtky kagicnosti.

Neďdůlcxžitěgssj ze siutkůw tčch gest anrá:
cenjltoho, co gfme bešpráwně foběpřiwlasinili. Ča:
sto Uxssak, po l)řjchU! ti, gimž gsme Usskodili, giž
náš Ua wčxčnost přetxessli, tak že ncbýwáme š to,
gim odňatan newimlost, čest, aneď odcižrUé gměnj
drx,mahréšditi! Slzy, které gsme gim žpůsobili, nc:
dč!gj se Zpčt szjti. Smldce sprawedliwý kwjlenj
gegich sldssel, a fp:xawedlinxý nářck gegich txosial
se k nčUxU, tak žc Uám giUé cesiď k dosažch Ue:
zbýwá, krrmě cexstypokánj a ljtosii neytrpčegssj.
MUsjme se tedy za tx,x,gimž gsme Usskodili, modli:
ti, tx!,dBůh Uám odpustiti, gimale blaženosijwěč:
naU to wdnabraditi ráčil. KoUečnčxmUsjmc kaž:
dý křjž a trápenj, které na Uáš Bůh doan:
sstj, š odewzdánjm se do gelxo fn:xaté wůle fnásseti,
ljťxagjce rUkn, která náš mxxská,lxy náď na Uxčxčnosti
Uchodrati mohla.

Poněwadž nawrácenj wěcj a náhrada neh:
řxlmďněgssj prostředky gfaU k Upokogenj swčdomj;
častěgi w knize přxjtcmné fex o Uich zmjnj:ne. Zde
se genom to gesltě Ux.Ufjpotxotknm:ti, še bolest nad
UerstUpky twými mxstnj býti ani mrzUtost, anihoř:
kost„, aneb aUzkoslliwá tesinomyslnost, Uýbrž gako
dj„tě mUsj rě zlásky lxoleti, žeš tot)o Učylepssjho
thax. swsclřr!rané a nxssj lásko Uedhodněgssjdobré
Urazil. SpolU ale mUsj práwě synowsiá důwěr:
nrst w Uesmjrné milosrdenstwj Božj mysl twau
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zdwihati; mejš pokorně gako ončxnmarnotratný
syn se nawrátiti, a pln ljtosti otci dobrotiwémlx
do námUčjfe wrhnaUti.uú Máš:li pak prawaU a
práwě dérinnaU dčiwěrňost mBožskaUotccmoskm:do:p
brotn ? xxx

b

li. .Důwčrnost umBoha.

Kdo má prawaU důwěrnost w Boha, gest
bez starosti, péčc, strachU a aUzkosti. Qn se cho:
wá práwě tak, gako djtč k swým rodičů!n. Djtě
gest wrselé mysli, ani nepomnj, oded by U!Upo:
trawa, oděw, byt, wnžiwenj a žr:opalt“s:enjdposslo.
Q to se docela necháwá rodiče swé starati. Po:
třebUgeli čeť)o, trápj:li ge hlad Urb žjžeň, bolj:li
ge něco: běžj k otci, k marce, a žalUge ǧim fwaU
potřebU, prosj o chléb , o oděw, o pomoc, wx ao
a Upokogj se, gak mile rodičům fwým potřrby swé
bylo zgewilo. K žádnémU ginémU nebeře aUto:
čisstě swé. Ner toho mjněUj, žedy fe to Uěkoho
giného týkalo, ned žeby mu někdo giUh pomoci
mohl , nebx chtčl; wjť ale také, že laskawé rodiče
má, kteřj fe až posawad o wssecky potřeby ǧcho
postaralie; pročež saudj, že č nynj gistotně mU po:
mohau. Dobré djtč o co gediné pečUge, gakbh
rodičům swým radost způsobilo, a wsse ččnilo, co:
by se gim ljbilo; gakby sobč lásiU rodičú swých
Ubezpečilo, a ničchož se nedopUstilo, coby rodiče
zarmaUtitť, aUeb w nenáwist gegich ge přiwésti
mohlo. uax Tentě obraz prawé dúwěrnosti w Bo:
ha, gak nám ho Pán Ježjš anchl. xxu
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Bůh gest otec Uáš , dj Ježjš, a my djtky
geho. QU Ueylépe wj, čeho Uám zapotřebj. Qnť
hognost wsscho má, a dáwá rád. QU obstaráwá
wssecka i ta Uehnepatrněgssj siwořenj, a nemělby
djtky swé obstarati? uu Kixesťan tedoskládá wsse:
cko na Boha. W potřebcich swých Utjká se kBo:
hU, řka: Qtče Uáš! genž gsi na Uebesich, deyž
nám chléb,awsse p.otřekxné. A pak gest bez starosti,
a nepečuge o zegtřj. A mage každél)o dne, kaž:
dého okamženj Uowých potřeb, Utjká se každodenně
gako djtě k otci, a prosj o chléb, anrb cokoli
mU profpěge. au Bychom při tom podobenstwj o
djtětč žůstali, prawjm dále: Cťǧdbilo:li djtě, bnlo:
li neposlUssUé, odepře mu otec chleba, dá mU mé:
ně, odegme mU ssňt geho neypěkněgssj, aneb hřjč:
kU gemU neymilegssj. Djtě poznáwagjc, že orec
giž tak rád nedáwá, a že gest přjsněgssj, Ušná si:
ce swaU chybU, Ueposzde wssak důwěrnosti. Při:
staUpiwssi k otci, odprosj chd,dbu,sljbj polepssenj, a
otec dá djtčti na srozUmčnaU, že na ně bude opčt
laskaw, chyby:li té soběche nedowolj.ňu Rownč
tak křesťan důwěrnost swaU w Boha Uetratj, kdnž
ho Bůh z hřjchůw spáchaných trrfce; Uýbrž poká:
njm a polepssenjm sr nemilost BožskaU od sebe od:
wrátiri, a předesslé orcowské lásky opět nabyti se
fchžj.nmu ChUdoba, trápexnj a strastidůwěrnostige:
lxo negfan Ua přjkoř, ale raděgi k BohU ho we:
dau, od Uěhož famogcdinéháo pomoci a wyswobo:
zenj žádá a očekán:á. ZádnčmU ginémU neža:
lUge bde swaUnežliBohu, ale toliko Otce swél)o
Uebesiého wšýwci o pomoc.
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Důwěrný fmeysslj následowně: Pán, genž mi
až dofawad zmnohé naUze pomohl, pomůže ibU:
daUcUě. Qn wsse .BohU odewzdáwá, tělo, žiwot,
zdrawj, každé tělefné i dUchownj dobré,celý fwůg
nyněgssj i wčxčný ofUd. Důwěrnost fwaU dokazU:
ge zwlásstě w faUženjch, w trápenj, pokUssenj, proe
následowánj a nebežpcčenstwj gak tčla tak dUsse.
Tenkrát, gfa ode wssechopUsstěU a zawržen, a Ue:
moha fobě sám, aniž kdo giný gemU pomoci,když
bjda neywyšssjt)o stUpUč dofáhla, a zahymxrj geho
eryk)nUtelné fe zdá,tenkrát, a práwětenkrátney:
che dčiwčrnost geho wyniká. Ničchož fe neboge
očekáwá pokogně Pána,byť on i prodléwal. Qde:
wzdalrě záležitost swau Bohu,kterýž gi zagistédo:
bře obstmeá; neboť gmšno geho gest, wssemohaU:
cj, wěrný, fmilownjk. A ro ho auplně Ufpoko:
gUgcx.mp Za tento dar důwěry mčlby každý, Zwlássť
alc ten denně psositi, gemUž fc připoždjwati po:
cjna.

Ctnostmš dokange důwěrU fwaU wBoha ta:
ké Uřodlitban, kdwž totiž pewnč přeswědčeU gest,že
Bůh gcho modlith a geho lkáUj gistotně wyslh:
ssj, a proto modliti fe a wolati kněmU Uepřestáe
wá , ačtoliw Bůh ho gesstě eryslyssel, a ačko:
liw se zdá, gakoby ho wyslysseti Uechtěl. TUtéž
prošbu UxšdyopakUge šPánem Ježjssemdj: Qtče!
Uikoliw má, nýbrž twá wůle se staň.

Pobnntkh.
Pohnútky křesťcxnakdůwěrnosti w Boha gsau:

era geho Učj ho, že gest Bůh wssemohaucj,
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gemUž nic nenj Uemožněk)o. Dobře wj , že Bůh
žádné žasljbemj swé beze fplněUj nechati nemůže.
QU wj konečnč, co Bůh pro lidské pokolenj we:
směš: a zwlássť pro tol)o Uex.bonoho člowěka, též
gako on bjdného, amilosti Bošj gako on nchodné:
ho, rcičil Učiniti,že gesstěhlaněgi kleslým pomohl,
ge z tělesUých i dUchownjchnebezpečenstwj wytrhl,
a znich swaté weliké slowútnosti wyxoůfobilz To
Uabjžj ho wěřiti, žeť tedy i gemu Bůh spomoci
mUze.u

Křcsťan sice nem.tč do sebe žádných záslrch,
kterél by mU práwo daly, tUpomoc žádati; on ra:
děgi Uznáwá wssecky ony nezáslxchy, gichžto winen
gest, a pro kreré od Boha odn:rsstěn a zawržen
býri zaslrchuge. .era wssak doswědčUge mU, že
Bůh nrchce smrti hřjssUjka, že se slitowáwá,. a sli:
towáUj Božj že přewyssUge wssecky skUtky gebo.
era geho mU ponange na prostřednjkaJežjsse
Krista, gjmžto šastaUpen kBohU se bljžiti smj,
který za nčho milost zaslaUžil, a proto toliko na.
swět přissel, by hřjssné spasil.u Z coho rozwažo:
wánj čerpá křesťan swaU důwěrU. Protož netoliko
wěřj, že Bůh pomoci může a chce, nýbrž že gemU
také gako giným pomoci může, pomoci chce, a po:
může, a že Bůh Uikoliw na gcho nchodnost, nýbrž
na záslUhh Ježjssowy hledj..

Dále rožwažuge sobě, že ť)o Bůh skUtečně z
nesčžslných dUsse itěla nebezpečelxstwž wyswoboďil,
a že mnohaU milost, o kreraU prosil, obdržel. TU:
dy zrůstá geho důwěra a býwá skUtečnaU, poně:
wadž segj w každé přjpadnosti řjdj a zprange. Wj
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také, še Bůh wywolených swých neoansstj,agim
wždy na kxljku gest. Neopowažl:ge se sice čjtati
se mezi wywolrné; Uznáwá to wssak předce za
žwlásstnj milost, že ho Bůh kprawé cjrkwi po:
wolati ráčil. Čo o wssemohaUcnostiBošské, o wěr:
Uosti a milosrdenstwj, o záslUhách Kristowých, o
geho prostřednictwj wšhledem pokolenj lidského za
prade držj, tjm že Bůh a KristUš také gemU
býti chce a bUde, silně wěřj. A totě ona Uadpři:
rozená důwěra w Boha. Boha se pewně přjdržUa
ge, UčUchlege se od něho w žádném Uebezpečesl:
stwj, w žádném pokussenj. Bohn odewzdáwá swé
weždegssj ibUdach blaho bexše strachu a bez roz:
paků, dobře wčxda, komu ge swěřuge.

ZkaUsska.
Nemjwám starost a aUškost o potrarou, oděw,

a zaopatřenj?ux Nebýwám starostliw, gak fe mi
w stářj, w té neb giUé okolnostčpowede?uŽá:
dněmll:liž ginému, leč BohU, thi swémU nebeské:
mU bde swaU nepřednássjwám? uu

Nročekáwám gistčgť pomoci, kdyždse Utjkám k
lidem, nežli od .Boha , když se modljm?unm Proč
raděgi lidem, Uežli Bohu UaUzi fwaU žalUgi? nu
Proč se tak rád UpokogUgi, když mi bohatý Ueb
mocUý, Ueb přjtel pomoc lpřislibUge, a neUpoko:
gugi se tc:k,j když mě Bůh o pomoci swé Ugissťu:
ge?mw Gak bljzko, gak daleko gesstě mám kpro:
stotč djtek a kmysli maličkých? mu Tak bljzko,
tak daleko gesstě mám kdůwěře w Boha.

Nesnažjm ft!,d když Bůh faužčnj, Uedůstatky,
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křjže a pronásledowánj srsilá, sám a rychle segim
whhnaUti? uo se osprawedlniti? u Proč UepoUe:
cháwám BohU swaU při, swé osprawedlněnj? Ne:
obáwám se, žeby mne Bůb, bUď dokonce ne,aneb
teprw snad po dlaUhém čafe oswobodil?ewo

Když w čaš pokUssenjBoha wzýwám, mj:
wám:liž také we wěrnost geho důwčrU, že mneto:
tižto,whfwobodj, a pokUsserm nad sjs„UmaU zrů:
sti Uačdá?M Modljwám:liž se také š důwěrnostj,
a neztratjm:liž Uaděgi,když se mi zdá,že giž dlaU:
ho gsem nebyl, a snad ani nebUdU wyslyssen? uu

Pi:edsewzetj.
Nawrátjm fe kU prostnosti aemysli malič:

kých od Krista Pána schwálené,Boha za Otce po:
wažUge;toliko w něť)o se bUdU důwěřowati, a Ua
prozřetelnost geho wssecko wzdáwari.

W cichosti žiw gfa bUdU trpěti, wzlykati, a
plakati; Bůh gediným bUdiž swědkem mého trá:
per, gemU famémU, a Ue lidem,bUdU si stěžowati,
a od něho toliko bUdU pomoci žádati a očcxkáwati.

SaUžeU, očerněn, opowrhowán a w prach U:
wržen gsa,wsse wzdám na Boha,kterýžto Utiskowa:
UémUsprawedlnost wygednáwá, newinného z pra:
chU poždwihUge, a Ua cti Utrl)ačňm ončměti welj.
Prawidlem mým bUdiš: Ježjš mlčel.uu

J tenkrát, k,dyž mč hřáchy mUaU spáchané
al.:škoskj trýzni:i bUdaUe když pokléskl,d swé rož,n.oá:
žiw pokaženost frdce swého Uznati UUcen bUdU, a
sám od sebe ničehož kromč žahyUUtj UebUdU moci
očekáwati ; předce gčsstě danatť a důwěřowati sc
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bUdU w PáUa, že mě hřjchů zbawi, amilostj fwaU
posilnj, bych w přsté zkaUssce obstál, zcřpředse:
wzetj fwé UskUtečUil. Ze wssj sily bUdU š wUUk:
UUtjm Božjm fpoanUčiUkowatč kpolepssenj žčwo:
ta sxošho, a ačkoliw se den můg Uachlege, a Ua
kragi wěčUosti stogjm, a Uásledowně w brzce před
faUdcem dUsse mé státi bUdU; předce UšxbUdUma:
lomyslný, Uýbrž Bol)a o rozmnoženj důwěonsti
prositi bUdU. Čaš zbýwagjcjť)o mi gesstě žiwoby:
tj bUdU powažowari za lhůtU Božskšho smilowánj,
w kterčmž bych sebe, fwé smeysslenj a gednártj zpyto:
wal a fám sebe fmcdil, dřjwe Uežli saUdce. můg přigde.

Tak konočně důwčřUge fe w nesmeré milo:
frdenstwj Božj smrti bljzké přjmo do očj bUdU
hledčxti, bych widčl, kec)oja eo wlastně gest.

7. Smrt překročemj do šiwota lepssjjýo.

Zroditi se a Umřjti gest wsseobecným záko:
Uem přjrody, a grde!ckaždý che neb méně kfmrti
se bljžj; bl,xť fjly geť)o .byly febe pewněgssj,sláwa
geho febe wzslesseněgssj,koUecwsseť)otoho gest smrt.
uuTento žige w oplýwásl,ť,wywýssmosti a stkwost:
Uém lcsiU, omxnkráčj drahch hrdirtstwj, sto a dwa:
dcrt bitow swedl, třidcetkrátwjrěšné slxáwy dofáhl,
a čořistj zcelél)o fwěra dlenahrUUl, a konecwsse:
ho toho gest fmrt. Nynj srmd gexssrěchwjli bUdaU
lidé o tom mlUwiti dobře neb zle, š chwálau neb
hanmr, pokUdž čloxoěk ten buď dobře bUď zle ge:
dUal: a pak Umlkrte wssecko, a bUdeticho gako w
hrobě w němž práchnčwj rělo
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Že wssak mUsjme zemřjtč, Uemá náš znepoxr
kogowati. GsaUce na zem tUto postaweUi nemáme
ničeho méně,Uežpokoge; a draha,kterm:žto kráčjme,
gest trnů plná. Každjčký dch má fwé starosti a
auzkostť, býwá chybami a l)řjchy posskwrnčn, ná:
rUžiwostmi, tifjcerými žádostmi, aočekáwánjm ma:
řen. Marnost Uáš činj nesytými,nelxměl,ostaďlU:
dy nespokogenými, slabost směssnými, práce Umdle:
nýmť, Uebezpeče:xstwjallzkostlčwými, a nemoc smUt:
nýmč. Wyraženj Uáš omrzj, nedůstatky Uáš rmaU:
tj, a nanze gak wlastnj, tak rodčny nassj i žnás
mých, ba, wssech lidj náš bolj; a mělxikdychomse
rmautiti nad tjm, že to wsse gcxdnaUpomine? uu
Přjwětiwě skloňUge angel smrti pochodeň žiwota
k zemi, by za wyhaantjm gegjmiwssecka pozem:
ská bolest pomim:la, a bhchom počali Uowý, pěk:
něgssj žiwot. Ani tedy š wzdychánjm ze swčta
UetUžme, ani se š prozřetelnostj BožskaU za přj:
čanU rozmanitého wezdegssjho zlého nehádeyme, ný:
brž statečnč a wěrně w bogt žtwola tohoto stčig:
me; abychom až smrt se přidljžj, se gj Uebáli,
an se Uetřcisli. Kdo gi zpozdálj toliko a zběž:
nč pozorUge, tomU fe zdá býti strassidlrm,na bljz:
kU wssak š přemex,xsslerm a skaumánjm ohledáUa
gewj se Uám gakožto wěrná přjtelkyně, genž Uáš
ztemnosii kfwčtllx, zboge horkého k wjtčšstwj
dowede. WszšUge:li smrt w Uáš osskliwost,tato
pomjgj, gak mile nastUpUge pocit trápenj wezdegé
ssjch, gjmžto smrt nabýwá přjwětiwěgssj tnoárno:
sti. Dokawad ale na zcxmitéto ochgeme, Uemáu
me tomU zwykati, zcwnitřňj lcsk a pozlacené swěta
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trnj za to neywyšssj ažádostiUeybodněgssjdobré dr:
žeti. S přjlissnaU wássnj ge hlcdáwáme, bědUge:
me a mrzjwáme fe, že gich nedosal)Ugeme, a pro.e
bdjwáme noci, pokládagjce fe bez nčch za nessťast:
né. Ale totě práwč nerozUm a bjda člowěčen:
stwa, kreréž počjnagjc od Adama kolem a kolem
ráge trnj fobě nasázelo,magjc radost fwaU gediU:
kaU Uad taU trnowaU ohradaU, zlatého ale owoce
zahrady soběnewssjmagjc; raděgi diwj fe tomU, co mU
sskodj, šfage sladký ged, a nosj pozlacené dýky za
ňádry swúmi. Rceme:li takowým lidem, še něe,j
gakau gistinU, Ueb pěkný statek ztratčli, býwá tr:
pěliwost gegich ta tam; takowé nesstěstjfe gim ždá
wč!tssj, než aby ge fněsti mohli; hořem a zarmUt:
kem nemohaU ani gjsti ani fpáti. Předstawjme:li
gim ale zlobU toho neb giného nárUžiwého zwde,
aUeb Uebežpečenstwj hřjchU, rceme:li gim , že sobč
chowánjm neljbost Božj a ztrátU radostj lepssjho
fwěta způfobj: býwagj sice, aspoň někteřj, tak
zdwořilj, že náš chwjlkU poslaUchagj, i napome:
UUrjm nassjm pohUUtými se zdagj, w tomtéž ale
okamženj giž Ua ně žapomjnagj, dáwagjce před:
nost swětU š geř)o strastmi před čistaU a Uepoka:
leUaU blaženostj nebeš. Lidé tito milngj swěr, Ue:
boť srdce gcxgich lne na zbožj pozemské.

Wsse, co země podáwá,má swaU cenU; neboť
gfaUc dar the wěčného, střjdmě amaUdře Užjwá:
Uo působj nám radost; maUdře wssak stwořitel š
tjm změUUa pomjgegicnost fpogil, bnchom si toho
che, Uržlč zaslUť)Uge,newážili, a tak na žiwot
wěčný nezapomněli. Kdo chnj bez smyslů, Uahlj:
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dUe to, a nebUde se třásti wokamženj , ktoré mU
pokyne kžiwotu wyšssjmu; zwlcťssťrozwrčšj:li, že
se zde tak mnohá slža preyssrj, radost saUženjm
zaplassena býwá, anařjkánj bdejků UoUstálekne:
bi wstUpUge. Wždy widěti gest na šemi, tU žde,
tU tam, něgaký obraz bjdy. thowé a matky
kwjlj o chléb pro fwé djtky. Ubošj sirotkowé cea:
dj hořké slšy nad broby rodičů swých. Zdrcenřle:
žj ginochowé a mUži Ua bogissri, a po t:chém fe
potýkánj w bitwě mjwagj gesstě tUžssj žápaš še
smrtj ; gindo opět wichřice stroskotá loď o skalim:,
a pohřbj gich na tisjce w moři wlnobitném. Ne:p
ssťastnj tito zápasj še zananliwostj; a mybdchom
měli Uařjkati, když náš smrt zbaUře wezdegssj do
žiwota lepssjbo chce wywésti?

Co lidem šwětssjbo dle rozlaUčenj fe še fwě:
tem hořké a bolestné činjwá, gest láska kfwětn,
náchylnost k zbožj pozemskémU, chtiwost peněz,žáe
dost cti, a nesdtá taUžebnost po rozkossjch těles:
ných. leaUčil:li gsi ale srdce od Uich, gakžbyš
mol)l před smrtj fe tťásti, a gj so obáwati? uuo
Těssiti mělibychom se raděgi na žiwot Uastáwagj:
cj, Ua blaženost od PáUaJežjsse nám takdraze zaa.e
kaUpenaU a připowězenaU.

Nenjliž to nešwedené djtě, které gsaUc otcem
wedeno, nechcetmawaU fwětnicj gjti do wečeřadla?
xu Qtec ge zagisté před aUrašem ostixjť)á, šnage
auplně tU chodkmtteňe:nocm.uuuAnenj:liž Bčch twůg
Bůh lásky, kterýž žádné stwořenj swé nenáwidj?
uu Pročbyš trnUs, an ti kyne?M NabUď frdce,
a modli fe: Qřče náš! gchož š důwěrnostj milU:
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ge srdce mé,ničchož seUebUdUstx:achowati.m Ježj:
ssl! ty mne bUdrš saUditi, ale Ue gako saUdcowé
lidssrj, nýbrž gako otec; neboť Uepřestáwáš býti
otcem nassjm. Tobě se odewzdáwám, a robš fwé
frdce i žiwot swůg za dobrowolnaU občťpřinássjln.

Gestiť sice nebezpečno, tak pozdě teprw, na
náklonkU žiwota počjnati frdce swé BohU oběto:
wati. au Zde wssak přjhodno, pohnUtelné wyob:
raženj fyna ztraceného powážiti a Uase obrátiti:
„WstexUU a půǧdu k otci s:oémU, a djm gemU:
Qtče šhčxessilgsem protiUebi a před tebau.“ LUk.
15, 18.

Letitý člowčč dokonce nesmj prodtéwari kot:
ci se nawrátřti. Co neyrychlegi musj swé po
mnohá léta zanedbané srdce žo sna obwyklého wsz:
diti, znčxl)o wsse marné a počafné, což ge pixepl:
ňUge,wyprázdniti, a gemU do hrobU bljzkého dáti
nahldeaUti. Qd hrobU odwřať wzť)ledswůg kne:
bi, a brzo poznáš,že che ktomU potřebj, při:
gjti do nebe, nežli gsi až dofawad pro ně činil.
Pocjtjš:li při této mdsslénce wnčtrnj zal)anbenj,že
gsi tak dlaUl)o, wšdálm od Otce neylaskawěgssjho,
w bUgnosti a chlipnosti heyřčl; pocjtjš:li ljtost
nad swými mrzkostmi, š! pak požehnaná to chwjle;
pak gcst to Pán, genž na dwéře twé tlUče. Upa:
matUg se na ony dělnjky, které hospodář powolal
na winnici swčm. Pospěš do djla; aač teprw okolo
gedenácte hodiny přicházjš, předce swědomitě a
pilně pracowaw obdržjš penjz.

Chceš:li oprade k BobU se nawrátiti,bUde
ti práwě to na práci, co gsi až dosawad opomjgel.
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MUfjš Powstatj še fUa hřjssněho; Uoboť sen dUsse
gest wlastně sen fmrtelltý. bnlF:)owstaň a přiwstaň
fobě mage gesstě dalekaU cestU před sebau, a dae
leko k cjli; a Uebudeš:li krokem welikáUskýln krá:
četi, nedogdeš ho. Pospěš, dčxjwenež ti umdler
chůzi Uemožnml, a smrt předsewzetj rwě galowým
UččUj.xu Pospěš kOtci, genž boden gesk, by br)l
za odpussrčenj prossen; dobrotiwý gfa ořdestjs ač
UezaslUhUgešche synem gcho slauti. u Aneb
snad U samého hrobU giž se Uachášegjcjmn giUé
aUročisstě ti známo kromč domU the Uebeského?
Cť)těl:li bwš gesstč déle w žemi šlořeččmš krmi
howad Uečistých fe Uasycowati? u Ba, wssickni
zpět hodláme k thi, a Uwidjme, kterqč se slza:
mi Uassimi obměkčj, a srdce geho milosrdné náš
přigme. Beš anrácer fe nenj Uám žádnéť)o
wyswobozenj. uuo uZemě, gčžto obýwáme, plodj
smrt; a erpUstjmex:li gi hoUem, Ua wšky přjbyt:
kči otcowých Uenzřjme.

Při tom ale Uezapomeňme Uikdy, že k na:
wrácenj se sr)Ua ztraceněť)o raké čan Zapotřebj
gest, a to tjm dalssjť)o, čjm che se od domowa
Qrce sroého, od ctnosti, od Boha wšdálil. Nepo:
zbýweymež wssak w takowých trUdUých okoličUo:
stech naděge, a Uedeyme sobě ničjm brciniris kra:
ginU l)řjchů co neyrychlegi aanždy opustiti. au
Deyme tomU, žebx) bjda Uasse na Ueywyšssjm stU:
pni byla, a žobychom kromě smrti, saudU a pekla
před fedaU Uičehož eriděli. Byť bychom dlaú:
hý čaš skoro beš UábožeUstwj, wjry, fwátostj,
a modlitbh we wssech nárUžiwostech se byli šmje
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talič předce gedna gediná a oprowdowě ljtostná
mysslénka, chtjri se.hřjchů zbawiti, nagedUaU wssj
bjdě konec Učinj . . . Wstam: a půgdU kOtci. uou
A byť bych mčl,na cestě i omdléwati, wjmť, že
wdgde mi wstřjc; Ueboť mě widj, kdekoliw ǧfem.
Sessle mi pomoc, neboť mě slyssj každěk)o časn,
kdykoliw č UěmU wolám. Wsseho mi propůgčj,
čcho semi bUde nedostáwati; neboť lépe Uedostatky
mé žná, nežlj gá ge pocitUgi. Wolati bUdUk
thi, a hoieceplakari před njm. Wnitřnj bolest
má ať mlij, cel:i změna dUssemé ať mlij. A
toto:li wsse mč nespomč:že , pak milUgjcj srdce Or:
cowo, pak krew Kristowa, pak Umjragjcj Syn
Božj za mne se přimlij: Ocče odpusť mU,
Uebť erěděl, co činil.

Tak láska nezná nčc Urž milowánj;
J w saměm bťjssnýchdUssj pokáránjun

Gjmš léčj a rmprmm:gemu

Gest zťjt, gak láska milUge.

Gak pilnč wyhlcdáwá owec bl:xdnňcb,

A bUdj w hťjssjch fpjcj ze fnú trUdných,

Ge prostjc mrzkých okowů,
A wodjc k lůnu Otcown!

SwaU BožskaU mťlosti ge oswěcUge,

Ge léčj, silj, tťssj, občerstngč;
TU Nikodema w nočni čaš,

Tam na stromč Zachea zaš;

Dneš raUcha dotknauti se chjčj šemle

A zjtra w slzách hoťkých MagdaleUU;
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Tomásscx boku uzťenim,

A hťjssnici propusstčnjms
Tak dussi ziskala Samarčránky
U JakUbowy pamětné studánky,

Gj dawssi wody šiwé pjt
A Ua wěky ch nežjznit.

Takrě byl i Spasirel náš za časU obcowánj
a wyučowánj swého na zemi wtčxlrn.i láska Božj;
a až dosawade zůstáwá láskau nrustále do wěčných
Qrcc nebeského přjbytků náš wolagjcj. Tebe, mne,
a wssecky hřjssnč! zoxde k pokánj: Pogďte ke mně
wssicksli, kteřj občjženi gste, kteřj w herjssjch lkéitr,
a prowiněnj swých željre. Pogďre, odpustjm wám,
a nezpomrxnUche hřjchůw wassich. Ba, radost
wcliká bude w nebi nad hřjssnjkem pokánj činjcjm.

Ty, genž téměř gednau nohaU gjž w hrobč
stoǧjš, a běh swůg dokonáwáš! smčl bysi se opo:
wážiti w toco laskawé pozwárxj se nedůwčřowati?
uo Pospěš, a wrhna fe š důwěrnostj synowskaU
milosrdenstwj Božij do nárUčj, Udezpečen bnď,
že potřeby twě, ač welikě a rozličné, zagisté po:
kladů nebeských do dna newywážj! Prawda sice,
že množstwj a ohawnost hřjchů rwých ljtost Uey:
bolestněgssj tobč působiti, a odljčeg twůg hanaU
Uad nimi zardjti se mUsj, důwčry pak tč Uemagj
Zbawiti.

Pán dobrotiwý chtč před čafy lidU swémU
meze žemi zasljbené wytknaUti, řekl: Každé mjsto,
gehož fe dotčne Uoha twá, bUde tobě přináležeti.
uo Takrč to i š důwěrau w Boha. Sami ze
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febe ničchož Uemůžeme; modljce se wssak důwěrn“š,
aby Bůh kpolepssenj žiwota potřebné sjly nám kal,
obdršjme gi. Wýroky Božské neklamaU; Duch
Swatý nemlij sobě na odpor, a žádUý gesstš
pro důwěrnost fwaU w Boha nebyl zahanben.
Pročež UemwlUá to prawda, že srdce, kteréž fe
Upřjmslě hřjchů odřeklo, taUžebnostj po fpasenj
swém fe Ueprohřessj. AUo máme se w Boha dů:
wěřowati, ba i tenčráte důwěřowati, ťoyťbychom
i zážraky od nčxho žádati měli.

8. Pow;bn;ch k prawémU žiwota poťepssch.

Řekl gfem giž, a mejm gesstě opakowati,
že,hřjchů:ligsi se Upřijě odřekl, wssak polepssiti se
prodléwáš, nechtě UčiUiti prawého předsewzetj k
polepssenj žiwota, wssecko zde k potěssenj opraw:
dowč se kagjcjch prawené, pro tebe darmo gest
praweno, ba, tebe ani se netýče. Neboť, lpjš:li
gesstě Ua některém hřjchU, což giného gsi, leč bjd:
ný otrok dUcha zlého, a důwčra twá gest opowáž:
liwá, a ohaonstj před Bohem. Ba, cokoliw
spasitčlUého a porěssitelného tUto propowjm, to
wsse žlá náklonnost srdce twého w sladký ged o:
brátj, a w Ueprawostech twých tě Ukonogssja Ufpj,
až tě smrt w hřjssjch twých gako zloděg přepadm,
ak zatracenj přiwede. u Td tedy negsi teU,
gehož Upokogitia powszditi hodlám. Chraň Bůl),
bych kU zkáze twé mšl přispčti! SaUd nad tebaU
gest giž wyřčeU, a dowjš se, gak se Učkdy na
tobč wykoná: „Poněwadž negsi ani stUdený ani
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kšork1!55,počUU tě wywchowati zúst fwých.“ dew.o.j, e

Ty wssak, hřjssUjče kagjcj, genž fe hřjchů
Upřjmně a Ua wždycko odřjkáš, wssemU, co kagjcj
činiti dlUžUi gsaU, poslUssně fe podrobUgeš, na
každé kyUUti a wUUkUUtjmilosti Božj pozor dá:
wáš, a k BohU swémU fe nawrátiti chceš! Po:
slyš wděčnč slowa, kteráž we gméUU geho k tobě
mlijm : „Smiř se š Bohem.“ (lj. kKor. 5, 20.)
Gsa gesstě žiw, můžcš ža odesster prositi, a g.e
obdržeti. A byť byš byl ze wsscxchlčdj ten ne:):
bežbožnčgssj, a Uad ďábla trestU hodněgssj; a byť
byš byl ohawnostmi celého fwěta ztjžen: předce
Uemožná gčst, by bdlo w tobě tolik zloby, co
doeroty w KristU Ježjssi. Hřjchowé twogi předce
gsaU k sečtenž, BohU gest Ua wlaš známý počet
geǧich ; milofrdenstwj wssak gcho gest Uesmjrně, Ue:
Zpytatelnéa erywážitelné. Poslyš, codj Bůh milo:
srdný:„PaklibežbožUý činiti bUde pokánj ze wssech
hřjchůw fwých, kteréž činil, a bUde ostřjhati wssech
přikázáUj mých, a činiti bUde faUd a fprawcdlnost:
žiwotem žiw bUde a UeUmře. Wssech neprawostj
ǧeť)o UešpomeUU.“ (Ezech. 18, 21wm22.) Ne.e
mlij se tU o chladnosti, Ueb nedbalosti, ač chybd
gsaU; gsaUť wssak gesstč mnohem wětssj, a o tčch
mlij zde pjfmo fwaté. axn Pod tjm názwem
„bezbožný“ wyrošUmjwáme wssecko na neyweyš
trestateťně a oť)awné: Nespraweďťnosi, fmičsiwo,
lakomstwj, swatokrádež, wraždU,raUháUj, kacjrstwj,
slowem, wssecko, čeho bezbožný šchopen ǧest.uůaun
Poslyš ale také weymjnkd, pod kterými se bez:



51

božnémU odessrěnj obětUge, přislibUge, a pogisscUge.
Zďaliž fe od Uěhožádá neustálé lkánj, nedopjditelná
almUžna, l)rožné těla trýzněnj, osamělý žinoot?m
Nikoliw; náslčdugjcj toličo weymjnky se dělagj:
„Upřjmné frdce, prawá ljtost nad UrážkaU Boha,
gakožto fwrchomanéť)o aewssj lásky neyhodněgssjho
dobrého; pewUá wůle, pokánj činiti, Učiněnch ssko:
dU bližnij dle možnosti wynahraditi, a k wsse:
možnémal zadostiučinčnj fe přičiniti.“ Totš wsse,
Uač se před faUdnaU stolicj Bošj hledj, co Bůh od
hřjssnjka žádá, co srdce geho otcowské k nám na:
kloňUge a přjfnost geho krotj.

Nemohlo:li by fe ale přihoditi, žeby hřjssňjk,
který obrácenj fwé odkládal, a mnohá léta Uabj:
ženj se Boha a slibů geho poUžiti twrdossigně se
wzdorowal, konečnč nadarmo k němU fe Utjleťal?nuz
J tenkráte, Učj wjra, že Uikoliw. uue „W který:
koliw den bezbožný fe ke mnč obrátj, dj Pán, ne:
zpomemc che geho bezbožnosti, a hoďjm gi zae se,
a w hlUdinU mořfkaU gi poť)řjžjm.“ Stalo:liby
se obrácenj twé k BohU i po desjri neb dmadcjri
teprw, oplzlosti, fwatokrádežj a hanebnostj plných
letech: Ua časU zde nezáležj; Upřjmnost, ť)ořčost a
dokonalost ljtosti twě zde rozhodne. Byťdy byl Bůb
také giž saud wyřkl, a tebe zatratil; odwolá faUd
swůg, nalereš milost, a žiw buďeš, bUdeš:li hřj:
chůw fwých želeti, a pokánj činiti.

Bez pochyby nynj budeš mť namjtati, že gsi
fe přjliš těžce prol)řessll, žeš Boha přjliš často
zneUctil, že gsi přjliš dlmchý čaš twrdossigně a
neUstUpně milosti Božj stál na odpor,.a bUdeš se
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od owoce zapowězeUého odUaUčiti, zlé nawyklosti
twš šlepssiti a tebe obrátiti chtěl.

MlUw co se ti ljbj, a gá ti wždd grn to
odpowjm, že oko Božské celaU tjži hřjchůw twých,
celě množstwj twých techtěnj, celé dlaUhotrwánj
a twrdossignost wzdorU twého, wssecky zášrakde
kterýchžby k naprawenj twémU žapotřebj býti
moblo, giž předzwjdalo: ancméUě slawně zawázal
se Bůh, že w tomtéž okamženj, w kterémž Upřj:
mně z hřjchčiw swých se wyžUáš, skraUsseně do Uá:
rUčj geho se wrhneš, a prawé pokánj činiti chtjti
bUdeš, tobě odestj. xu

Bezbožnost bezbožnémU nebUde připočtena, w
kterýkoliw čaš fe obrátj. nxo Těmito ermleými
slowy lze gest mi přimlUwiti marnotratnémU, ge:
mUž téměř dUsse sedj giž na gazka; těmito po:
těssitelUými slowy bUdU wolati za nákeřnjkem, ma:
gjcjm Uynj Umřjti Ua lessenj poprawném; těmito
siowy bUdU kmeta napo.mjnati, který Ue tak pod
břemcUčm wěkU, gako pod břemenem neprawostj,
k žchi šhrben, těžce dýsse; taže slowa předkládati
bUdU swatokrádežnij, krerý w Uěkolika okamženjch
před faUdce swého fe dostawj; u a zdařj:li se
mi, gednomU Ueb drUhčme z těchto slzU ljtostUaU
wyleerc)iti,u geg, by se knězi z neprawostj swých
wyznal, pohslmlti, a oprawdowaU žádost po prawěm
pokáňj Učx Uěm wymoci: ,opět bU“de š Boťyem
sinjřen, a UmlUwa pokoge prosteřednictwjm kněže
mezi Bohem, genž tak sám sljbiti rcičil, a meži
Ujm bUde Uzawřena a zapečerěna. uu Bezbožnost
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bezbožlxémU UebUde připočtena w kterýkoliw čaš se
obrátj.

Budiž, žebyš až do nynjčka Ua djlo spasenj
swšho byl nrpomnčl, ažebyš žádostem ničchož byl
Ucodpjral; že gsi š Uedbanliwostj smilstwo, še smile
stwem Uefprawedlnost, š rcefprawčxť)lnostjp wražddU,
š wraždaU raUhánj, š rauháUim zaufalost, še zaU:
falostj kacjřstwj, ba wssecky hřjchy fpogil; a dede
me tomU, žebyš wssech možUých Ueprawostj winen
byl: Uic to Uedčlá, smldnš stolicč, k smjřčnj se š
Bohem Ustanowené, gsaU ti otewřeny, litowati
woon, ba i přikázáno; gestiť i l)oďných knčxžj,
kteřj nad twým š Bohem se smjřenjm slžy radosti
plakati bUdaU.

WssUdy w celém pjfmě fwatém ošýwagj se
potěssitelné wýroky hlásagjcj ti milost. Posjláge
Bčch pomazané swée přikazuge gim, by kášali, lčd
z přestaupenj zákona geho kárali, a k obrácenj se
žwali. Zřegmě gim welj, by Uefmjrné fmilowánj
od wýchodU k západ::, od poledUe k půlnoci ošna:
mowali, a swůg poklony a wolebenj hodný rožčaz
zawjrá přikázánjm, kteréž zaslUhUge Uassj celé pp:
zornosti adůwěry: „A ty, synU člowěčj! prawj
Qtec smilowánj prorokU, (Ezech. ZZ.) strážným
dal gsem tebe domU eraelskénm; n UebUdeš:li
mlUwiti, aby se wystřjhal bezbožný od ccxsty swé,
uu že se ke mnč obrátiti smj, a obrátiti má, a
že hotow gsem ho přigmauti, a gemU odestiti:
gestli že on bežbožný, z UedůstatčU wýstrahy twé,
Uad fmilowánjm mým zaná, a w bezbožnosti swé
setrwaw Umře, krwe gcho erkh twé wyhledáwati,
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a zahym:tjm twým wěčným mstjti bUdU.“ NUže,
wiz, gakých pohUútek a důwodů máš kdanánj w
fmilowánj Božj.

Milosti Božj, řekneš, zle gfem Užjwal, a
hrUbými Ueprawostmi se gj nchodným UčiUil. Běda
mi! co fe znám, slaUžil gfcxm chlipnosti a hřjchU.
ou K pochybnostem těmto gesstě přikládám: že
žlomyslnost twá dřjwe Uež rozUm twčig dofpěla,
a že tě Ucdospělec tento w bezbožnostiptwé ztwr:
zowal; pomni wssak, mělyby hřjchw twé, ač roz:
manitcecka xmnol)onáfobnš, w očjch Božfkých dneš,
kdežro ljtostj a hořem rUkama lomě Uad nimi
Uařjčáš, wětssj a ol)awnčgssj býti, Uežli když gsi
ge fpáchal? J tenkráte widěl ge Bčih, a strpěl
tě, fnesl tě, a wws)ledáwal tě. Gakby mohl tebaU
pobrdnauti gakožto djtětem skraUssenělitUgjcjm, a
xorosjcjm frdce gcho otcowské a laskawé za odee
sstěnj? nuo Kdy pohrdl Bůh srdcem pokorným a
skraUsseUým ?

Nexpřcxtrženáale řada mých Ueprawostj, we:
likost a hnUsnost mé nečistoty, hrozné množstwj
swatokrádežj nezamykagj:liž mi cestU k nawrácenj
se k PáUU mémU, j který i proti té nellhmeUssjpo:
sskwrněhorlj? u Mělby tentýž Bůh, který Bal:
thasara a AUtiocha zatratiť, Umě hřjssnij Ueh:
wětssjnm odestiti? u O nedewž sobě tjžj a
mUožstwjm hřjchů swých důwěrnost odnjri, Uýbrž
rci nynj, a opakUg až do smrti: Bože můg, a
Pane můg! dňwěřllgi se w twá zasljbenj, že mi
odesijš hřjchy mé, ač přeweliké. ux Kdo gest
onen, gehož čestně prorokem našýwáme? Dawid.
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uu Kdo gest onen kUjže Aposstolůw, gemUž KU:
stUš ofobně odewzdal kljče králowstwj nebeskék)o?uu
Petr. xu Nezhřessil:li Dawid i Petr? AUeb bylo
tak Uepatrné prowčněnj gegich? Gač se gmeUUge
an powčxstUá l)řjssnice, genž plačjc wrhla sek
nohaUm PáUě? Magdalelřa. u A Uebyla ona
taže, kreré řekl Pán: Odansstěgj se ti hřjchowě
množj, neb qsi milowala mUoho ? uu

Gá wssak Uexssťastl:ýgiž koťikrát gsem se o:
brátčl W perjch dUech mjwal gsem zaljbenj
we wěcčch Božjch; brzy wssak Ua to Upadl gsem
opět, a ť)lauběgi, Uežli kdy gindy, do bažiny hřj:
chů. MožUá:li mi UUUj gesstč po tak častémk
hřjchU se nawracowánj danatj smilowánj? aua
Smjm:liž se k Qrci rozhněwaUémU přibljžiti, ǧč:
hožto dodroty gfem tak haUrbUě a zle Užjwal?

NeUalezá tedy twé aUzkosti plné srdce w
zasljbenjch Božjch žádného Upokoger? u Budčž!
proběhni celý žiwot Božského Spasitele Uasscho,
a poqmenxlg mi gedinél)o hřjssnjka, kteréhož byl
Ježjš Zawchl. ZdaliZachea, hřjssnjka zgewného?
Zdali SamaritáUkU? Zdali žcxm: KaUaUegskau?
Zdali Petra? Zdali hijssUici w cizoložstwU po:
lapeUaU? u Zdali Jidásse, gchož gesstě přjtelem
nazwal, gfa od něho kataUUm wydán? u NUže
tedy, zapotřebjli ti gesstě che, byš dUwčrUswaU
wmilosrdenstwj Božj ztwrdjl?uuAnebo byš snad
dusiunro fewo ourwnxďxmojxo eeuoloud w lx.x. eš:..ň....x:oeoooru o Upcueuooeucqu Uoclrul U Uf5 UUtfrllle
se hřjchU rád Ussel trestU? Chtěl byš snad, žiw
gsa Ua zemi této gako UerozUmUé zwjře, smčonsti
se oddatj, a w Uj až do skonáUj se kochatj? uu
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Ne tak, ne tak! Bůh by přestal Bohem býti,
kdyby přestal hřjchů Uenáwiděti. Pročež hrozj
Bůh hřjssUij, ,řka: „PoUěwadž se Uechcešobrátiti
ke mně, dřjwe Uežlise Uaděgeš přigde saUdce, Umřeš
whřjssjch, a smáti se bUdUkzahyUUtj lkwé!ml!“lm

Byš se Upokogil, posl!)š koUcčUě mUohomi:
lowanél)o Učedlnjka, toť)ož, ktcxrý drUhdy w kljně
mistra swěho odpočjwal: „Sdnáčkowé mogi, tyto
wšci pjssi wám, abyste Uehřessili. Pakliby i kdo
zhřessil, přjmlUwce máme U the Ježjsse Krista
sprawedliwého.“ (JaU 2, 1.) A w prawdě,
gakšť,w Upokogeltj, gaké důwěry Uabýwá dUsse, kte:
ráž š žiwau wěraU řjci může: RUkogmě mug gest
BUh člowěkem UčiUěUý, a smrt geho gest maU zá:
slUhaU

Poněwadž na duwěře w milosrdeUstwj Božj
tak mnoho zálcžj, dobře gi srdcť swémU odporučonU
měg. Poklekni častěgi pťxedobrazem Ukřižowaného
SyUa Božjl)o Ua koleUa swá, aneb wex;ma ho do
rUkaU, pošorng ho š žiwaU wčrau, a taž se fám:
Čj krew kapá š křjže? Za koho byla wx)lita?
Gestli to krcxw Boha člowěkem Učiněnéť)o, a byla:
li wylira za mne, čchož bych se wssjm práwem
Uemohl Uadjti?quhledagjcjm kU křjži bUď Uic
Uenj k wjře, aňeb wssecko kdanáUj. Byť byš
stál giž Uad hrobem, a wčděl byš peklo pod no:
hama otewřeUé chtjcj tě pohltiti, předc se důwě:
řUg; Ueb gesstě w tom okamženj Ježjš wkapitel
twů,q wssj silaU prawčce fwě tč podporllge, a po:
kUd dýsseš UeUstáwá krew gcho ža trxbe prositi a
wolati. Blahoslawený, kdož pozorUge a rozgjmá
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smilowánj Božská; blahoslaweněgssj, který ge po:
znáwá; a tisjckrát blahoslaweltěgssj, který anze k
prospčchU obrácenj se swého ge poznáwá!

Když Qtec Uebeský skrze Syna swého wssem
hřjssnjkům. smilowánj, milost, odesstěnj hřjchů, a
žiwot wěčný podáwá, a když toto Boha se na:
bjzer imne se týká, gá pak gakožco hřjssnjk žád:
Uým giUým způsoďem wyswobozeU bý,ti nemohU,
leč že tUto BožskaU dobrotU a láskU přigmU: měl:
bych fnad gesstě déle tomuto smilowáxxj, té dobrorě,
té lásce wzdorowati?uNikoliw, čdBože!Wstana,
půgdU, a na kolena padUU před tebau, genž gsi
smilowánj a láska fama. Ze frdce swého bUdUš
tebaU rošmlanati, a wolati ť tobě: Otče, žk)řee
ssřl gfem, a negsem hoden synem twým slaUti;
Tyš wssak hoden, bych celým srdcem fmilowánj
twé obgal, a pewnč se ho držel. Tyť zaslUhUgeš,
by celá mysl má š důwěrnostj, wčraU a láfkaUk
tobč byla obrácena uu Ay! přicházjmz přigmi
mč, a dey mi poznati, že smčlowánj twé wětssj
gest hřjchnw mých. xxx O Bože! gčnž nechceš
smrt hřjssnjka; přicházjm k tobě, Ua slowo Syna
twého, ktcrrýd krwj a smrtj swaU o milosrdenstwxj
twém fwčdectwj wydalž whplň slowo smilowánj
plné Syna twého na mně. Ay, Orče! tU gsem;d
dokaž i Ua mně, že důwěra we smilowánj twě
gesstč Uikdy zahanbena nebyla. xuu O gakého
sladkého Upokogenj poclcnge srdce mé!

Slyš ťlowčče! milosii Božj hlaš

Z úst proroka k potěsse hťjssnjklš.e
(Z)
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„Žčwk gfem Bčrh wáš, kpokánj dáwám čaš,
A nrchci fmrti hřjssnčch bjdnjků;

Byť česwrný co ssarlat dbhl wáš hťjch,
Zaš zbjlen bude gako padlý fnjh.
Byk matka žapomněla krwe fwě,
Nad wámi gáť nezapomenu se !“

Gen k Ješjssi se š chutj Utjkey,

Nebť gest, geUž wčera byl, wždy slčtoijk,
Wšdh hťjssně pťťgjmá: scm pospjcheh,
Qnť skrausseněho srdce milownjk.x

Oe Ješjssč! dez počtn hřjchů mám,

A těžkčch břjchůuk tomU rád se žnám;

Pťedc silnaU naděgi mám wmilost twan,
Že nezatratjš bjdnaU dussi maU.

9. Chee:lč miš Bňh spasitč?

Otázka tato, kdyby skUtečně ze srdce Uasseho
pocházela, hřjssná by byla. Neboť o tom pochye
bowati, že náš totižto Bůh spasiri chce, bylo by
ho Urazťri. Tažme se tedy raděgi, chceme:li my
oprawdowě spaseny se Učiniri. uu Bůh chce, by:
chom wssickni k spaerj přissli; totě článek wjr!)„
oněmž nelze zoochykoowati.m Možnxá:li wssak, aby
to bhlxo na to dosslo, žebychom djtkám dokazowa:
tř me.:fe:li, še gš dobrocčw!) orrc geg,ich milUge,e a žádá
ge spasiti? Menssjho:li zaslUhUgepodiwer to, že
fe zapotřebj widj, tázati se křefťana, zdali má
wůli spaseU býti? uuo
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Nad gistotU ale každaU gistě,qssj gest owsscm
to, že při neylepssj wůli, fpasenj dogjti, wssecko
Uasse přičiUěUj marUé by bylo, kdyby nám Bůh
pomoci fwé odepřel, a scčmxdobré w Uáš nepůso:
bil. Bůl) wždy, a we wssem dobroriwý gest,
zwlásstě ale dobrotiwost swaU zgenge láskmle 9
kterallžto wssem lidem kljče kU králowstwj nebcskéd:
mU podáwá. Wssem lidrm špomocj milosti Božj
gest možná do Uebe wkgjti. Milostj taU fo Ucčm
Bůh Uabjzj, a na náš toliklloto šálešji wlasinj:ki
rUkaU Páně w shromážxděnj wywolených korUno:
wáni blrdeme, Ueb Uic. Wssecky Uxášstwořil, wsse:
cky milUge, a Uenj gedinkého mezi Uámi„ gehožby
nechtěl fpasiti.

Pozůstáwá tedy germ tax otázka, ždali myx,
až dosawad w hřjssjch žiwi bywsse, skraUsseUč k
BohU zfe nawrátiti, smilowáUj a odpllsstěnj gcho
Užřti, a fpafeni býti chceme? uu Nebo bUdeme
tak žpozdilj, že k fpaerj potřebnaU a nám podá:
waUaU milostj pohrdneme, a anrácenj se kBohU
na dálssj čaš odložjme? u

Než, otáku tU Učinjm hřjssnij famuemU:
Wjš, žc mndožstwjm a tjžj hřjchů předmetem Hné:
wU Božjho gsi se stalx.unNenj tě tagUo, že mez,č
tebaU ax peklem nenj giné mezery, kromě tšch nč:
kolik gesstěednj žiwota wezdešgssjho,j z nichžto oka:
mženj každéx mčižšeobýri twým xooslaeetmjm.uwrZ.m.čmo
ti, wgakém gsiUebežpečenstwj, a počjUáš foběxǧako
nemaoge se Uičchož obáwati, ba, mrzUřš hledjwáš
na lidi, geUž o smrti mlij; a, hle, fmrt piux:xdcr
giž za dweřmi twými! qu Obrať fe, přjdrž sx„x
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Boť)a, a Učiň se spacha! uu SaUd gcst whřčen;
gako dřcwo w sobě chrnxá čerrra, ktčlxý ge hlode,
a žcxležorež, který ge zžjrá,podobně i mh smrt w
solxě chrnxánle. Smrt wssccko bez droždle wěkU,
pol)lawj a staml, kolcm Uáš požjrá: amy hřjss:
chi chtělilxyclxcm gesstě dšle w rozkossjch dljti, a
w nebešpečensiwj přchroznčm tak pokogně žiwi bý:
ti, gakoby Bčch rozhnčřraný byl beze zbsaně, ga:
kobn wsse, co o saUdU a Uxčxčnostise prawj, bylo
:xmchésnáistwj! u NrUjliž ta zaslepcnost hodna,
by praUdrm slz byla oplakána? uu A předc wi:
dčti gest hixjssnjky, kteřj hřessiti UeUsiáwagj, gakoe:
by přeswčxrčchi ťyli, že žádná Ueprawost od Boř,a
tresiána nebUde! Pohřjženi gsaUce w scn smrtel:
Uý, zůstáwagj tjsse w osidlech, do kterýchž ge swět
cx ncxpřjtcl lidsičěhopokolenj šapletl. uu thmy:
mcž se, osidla ta gsaU: ostýchánj se lidj, a sta:
lost, crby řekli k nassch se obrácenj? Co lidé
řeknmx, Změnjmrli tak náhle žpůfob žiwota swé:
lxo? uu Dále mrzUtost nad tjm, žebhchom gisté
zbožj, kteréž nám Uepřináležj, anrátiti mUseli,
ano gistá trcstatelná Uáklomwst k nčkterémU před:
métU, od něhož se máme odlaUčitj. uuTalckowém:t
hřjssnij přimlaney gak chceš: Kam směřUgeš?
Zaměřjš:lč, wosidlo to zamotán: gak se ti powe:
de? Žjwot lwůg se nachlege kwečerU, sekera
přiložena gest giž kU kořenU stromU, a tento doc
spjwá k poraženj, by Uwržen byl do ohUč. uu
Ale po hřjchU! wsse to nenj što,hřjssnjka ze sna
probUditi, Ueboť ncchce kspaser fwěmU ničjm při:
spěti. uxx



61
ed

GsaUť wssak Ua zemi této také fprawedliwé
dUsse, které ač dobrého swědomj gsaU, předce po:
mnjce toliko Ua sand Božj, giž strachem trnaU. Při:
rowneymež tyto ospasenj swé aUzkostné pečliwé k
ončm bohaprázdným, kteřj „wědaUcedobře, w gakém
nebezpečenstwj se nacházogj, Uicménč w nessťastném
fwém fnU spěgj,až konečnč nessťastnčgssj gesstč smrt
přebýwánj gegich wezdegssjnm konec Učin.um Tito
wzdornj hřjssnjci pamatugj Uáš Ua Jonássr proroka,
kterýž rozkazU Božjho ncposlUssen. Utekl Ua loďz
by odplaUl do TarsU. Bůk) rozhněwaný, dopUstil
baUři nadobyčegUaU, tak že nebe gednjm ohUěm
býti fe zdálo. .Wětrem zedmmé wlny wrážely
strassliwč do lodi, awsse hrozilo strassným a blj:
;kým zahynUtjm. Plawci, wesláři, a sám lodi řee

ozůditel wsslckni se děsi brzké smrti, wfsickUi se Utjkagj
k BobU, wolagj k nebi, a Jonáš, proti nčmUž
Bůh tU baUři wlastně zdwihl, Jonáš w doleg:
ssjm lodi oddělenj leže fpj. Jonássi gedinémU fe
hrozj, a Jonáš gest ten gediný, který fpj.mw

Ach! gak Umozj hřjssnjci, gimž nlsta Božj
brošj, pohřjzeni gsaU w fen gako Jonáš U proe
střed neyhrozněgssjho Uebezpečenstwj! Qd trestatel:
Uých nawdklostj fwých fe lnerUchlegjccř, a statek
nesprawedliwý podržUgjce, ani nepomnj Ua Boha
a přikcčzánj geho. wo A předce gest BUh odwáž:
lčchm těmto nezměnitelnč milosrdným otcem, a
chce ge fpasiti

BUh hledj také častěgssjmi nčhodami a po:
hromami hřjssnjka pohnaUti, a ze sUa hřjssného
prob::diti. ij dobrým aUmyslemfesiláwá Ua
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Uáš fmUtné přjhody, Uad nimiž žásnemcx,a inchž
trestagjcj prawici Božj pošnáwáme. Hlaš geho
ozýwá se Uesstěstjm také wsseobecným, a hrozjwá
strassně wognaU, drahotaU, žhladU mřenjm, Uemoxř
cemi a zhalxbným morem. A kteřj býwagj ti,
genxž se hřmjcjho toho hlasU dčsj a žasnmxx? Ach,
obyčegně sprawedliwj toliko, kteřj, ač fprcex;weeoliwjuzp
w aUzkosti a bázni k nuobaUm Páně padagjcř, sa:
mi k fobě prawj: Ach, gak weliký a mocný gesť
Bůh! Gak hrozUj gsaU saUdowé geho! Bože!
milofrdný Bože, bUď Uxilostiw Uám hřjssnjkům! xxuo
Nikoliw, fprawedliwé dUsse! saUdowé tito tresta:
gjcj Uetýkagj se wáš, alebrž Ua hřjssnjky twrdo:
ssigné a zatxďrzelé přicházegj, neboť by Qtec mi:
losrdUý wssecky lidi rcilo,dspasil.

Hřjsschi! U kterých se giž skUtečUěpřipozdj:
wá,také:liž wy anrácenj fe k ctUosti gesstě bUde:
te odkládati, a se rozmeyssleti, máte::li choré zbyt:
ky žiwota, kterýž gste Ua wčtssjm djle fwětU a
ďábťU wěnowali, Ua to wynaložiti, byste se š
Bohem rozhnčwaUým fmjřili? uu SkUťky wasse
sečteUygsaU, aofUd wáš erkaU gest toho, genž
Určil žiwota wasseho meze, gichž překročiri wám
nelze. Milost Božj a sinilowánju dosti dlaUho
Ua dwéře wasse tkaUkly; pročež pokleksse, žalostně
k PáUU za odesstěnj hřjchůw weoleyte. Pokánj
čiňme, a gako obywatelé Niniwetsstž dny žiwota
swého oplakáweyme.

Káže Jomiš Niniwetsiým pokánj, a chodč
Ulicemi města Ua mjstech weřegných wolal: „ :xxru

.ště čtyťčdccli dnjx a Uiniwc wywreicrno bUdc.ee
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Ada zázrak milosti! oneU lid neypwstopássnčgssj a
neybezbožněgssj ze wssech národU, ledwa že slowa
tato Uslyssel hnedle ge za hlaš nebeský Uznal a
na neyUpřijěgssj počáUj se dal Her, kwasů
kratochwjlj,w wsscho zaUechali; sám král wstal še
stolice fwé, a oblečeU w žjni a sedě w popeli,x U
welčkém nářkU a kwjlenj Ustanowil wsseobchý
půst, od nčhož an howádka, ani UemlUwňátčaprfU
požjwagjcj newygmUl uo

O, UásledUgmež přjčl : tol)oro kagjcjho Uá:
rodU, a UposlechUěmehlan wého fwědomj. Dey:
me fe Ua pokáUj dřjw, Uežli čaš mřlosti Uplnne.
TeU, genž ncčš kobrácer fe woťá, wětssj gest Jo:
náš; gest Bůh, gest Ježjš, který náš w ewaUge:
liUm k spaser wszžowati ráčil. Neprawj: Ge:
Uom rok gesstě máte k spasenj, gčnom čryřidceti
dnj gest wám popřáno ; nýbrž: bděte, neb newjte an
dne, ani hodiny, w kteraUžto wáš powolám před
saUdnaU stolici swaU.

che tedy Uež gisto gesi, že Uáš Bůh wsse:
cky fpasiti chce, a chceme:li i my tomU, pak dwaU
wěsj newyhUUtelnč z(x:potřebjtbUde. Prwnj gest,
bychom se prostředků k spasenj dopomáha.gjcjch
chopili; a drUhá, bychom překážky spaser nasse.e
mU w cestě ležjcj odstranili. Nynj se táži: Cho:
pjšli se tčch prostředků? xxxept)tUg a posUď se, a
taž sebe sám před Bohem. Prostčxedky k spasenj
gfaU: modlťtba, posty, almUžna, pokánj, častěgssj
fwátostj Užjwánj, koUáUj dobrých skUtků, kteřj ná:
boženstwjm poswěceUibýwagj. ouuA nij taž se se:
be sám, zdali prostředků tčchto náležitě Užjwáš?

ú;
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BUdeš:li š to, fobě fám přifwědčiti, že dobýwáňj
spaser twél)o che ti Ua srdci ležj Uež časUé sstě:
stj, Uež obstaránj twých fwětských záležitostj? Gee
sti:ťj starost o txwé spasenj Uehpředněgssjm a Uey:
důležitěgssjm se bawenjm w žiwobytj twěm? uu
A dále se taž: wyhýbáš:li fe překážkám spasenj?
Ze fwé wlastnj kussenosti známo ti bUde, gač sskod:
né a Uebezpečné gisté společnosti býwagj: a předce
ge ansstěngeš! Nenj tě tagno, gak gisté knihh
wer twaU a nábožeUstwj twé podwrátiti UsilUgj;
apředc še zaljbenjm w nich čjtáš! Nenj ti Uepo:
wědomo, že známost twá š gistaU osobaU gest Ue:
dowolená a dUssi twš zhanUá: a předce fe gj
přjdržUgeš! Slowem, wssech prostředků kzahonUtj
Užjwáš: apředce prawjš, že chceš k spasenj při:
gjti? wu Což Ua plat gest lékař UemocnémU, ten:
to:li předpifů onoho nezachowáwá?

W prawdě, pozorUgjce způsob, dobrotl: a
láskU, š kteraUž Bůh se knám má, a srowUáwagjce
š tjm Uasse lchkowážné seechowánj: můžeme řjci,
že Bůh sámgediUý Ua spasenj nqssem sobě dá:
wá zálež.eti. Krew fwaU, i žiwot swůg za náš
dal, a my anť netaUžjme po těchto fpasenj působj:
cjch dařjch. MUžeme:liž řjci, že chceme přigjtj k
spaser?

lo. Zežjš pťjtel břjssltjků.

Že gest přjtelem hřjssnjků, za čan. swého na
zeml přebýwánj mnohonásobUě dokázal. Zwal hřjsse
njky k sobě, stolowal šnimi, a sám fe prohlásila
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že nepřissel fprawedliwých, nobrž břjssnjků whhle:
dáwat. PowažUge hřjch za nemoc, sám léčařem
byl té Uemoci. J ti neyzlopowčstněgssj hřjssnjci
od toho okamženj, w kterém se k němU Utekli,
chtjce se dáti od něho naprawiri, stali fe gedo
neymilegssjmi přátely. Přináleželi k owcjm ǧčxř)lol
kteréž mU otec dal, kterých sobě gakožto drcchého
otcowa darU wysoce wážil, o něž zwlásstnj měl
péči, a které pod zwlásstnj swau ochranU wzal.
Stolowáwal šnimi, přjwětiwěponižowal s? knim,
ge pak k fobě pozdwihowal. Tito na dUssi Ue:
mocnj leželi mU přewelice Ua srdci, a Uzdrawenj
gegich bylo mU nade wssecko. Wzaw nemoci ge:
gich na se, Uléčil gegich nedUhy. Za owcj ztra:
cenaU pofpichati bylo hlawnjm zaměst:láwánjm
wěrnosii pastýřské geho.

Ježjš, pastýř wěrný, až dosawad spěchá za
hřjssnjky, wyhledáwá ge, azowe k pokánj A
kddš hlasU Zcho slossj, od nčdo se nagiti dašj,

a pokánj čin, Č! gač .milosině ge kswémU milU:

se nestrachUg MčxgdUwěrnostwPána Ježjsse,přjtele
hřjssnjků; žáduých zagisté nebUde tobš,udělati wey:
čjteč, nebUde š tebaU přjsně nakládati, ani tě Ue:
propUstj od sebe. UpřjmnaU wssak ljrost mUsjš
š sebaU přinésti, a nesmj w tobě, přicházegjcjm
kněmU a wrť)nachm se w nárUč gcho, býti gačé
lsti a zarputilosti.

Jčšjš, náš dobrý pastýř, a přjtel hřjssUjků,
až dosawad na každěho po cestě Ucbezpečné kráče:
gjcjho wolá. uu Gak často na tebe, otroku smil:
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stwa! gak často giž Ua tebe wolal, řka: Zamxch
pak gednaU té zlé anyklosti; neb tě žagisté k
wěčnémU zahynUtj přiwedr. QdřekUi se nebezpečné
známosti š onaU ofobaU, která tě khřjchU swodj;
warUg se pak giž gednaU toho domU, té dslUžby,
kdežto ti nelze dljti bez Uebezpečenstwj hřjchU. uu
Dráči! gak často na tebe giž dobrý pastýř wo:
lal, řka: Nawrať statek nčxfprawedliwě Uabytý,
dey UáhradU za sskodU bližnij UčiněnaU! Pře:
staň od lichwy a fhrňowánj peněz, škteréž ti smrt Uá:
silnč z U:kaU wydere ou Člowěče mstiwý! gak
často Pán Ježjš Ua tebe wolal, řka: odefť tomU,
který ti Ubljžil, milUg Uepřjtele, geUž tě Uenáwidj,
žehney toho, genžto ti žlořečj, doldře čiň tomU,
který ti žle činj: pak bUdeš synmn Božjm. uo
Hřjssnjci ale zwětssjho dle, bohUžel! necháwagj
Ježjsse Uadarmo wolati, a zůstáwaZjo kdo byli,
nečistj, nesprawedliwj a mstiwj. Slysste tedy za:
twrzelci! čjm wětssj gcst lciska, š kteraUžto wáš
Ježjš přiwoláwá k sobě, tjm wětssj bUde Uěkdy
wciš trest, který na wáš zagistě přigdč.

Uposlechněme hlan dobrého pastýře, a chop:
me fe pokáUj! Zť)řessili gfme, a sekera k wt)tm:tj
stromU giž napřažena gest; rány toliko gest ža:
potřebj, a bUde poražen. uo Nenj Užitečno, dlaU:
ho fe tázati: Co mám činiti, gak pokánj swé
počjti, kterak leta Uběhlá zpytowati? u Deyme
tomU, žeoy Uynj, w řom ocařrřženj r řřám pofel
wessel š taU gistaU zpláwaU: Za hodim: Umřeš.uu
BUde:li se nessťastnjk takowý dlaUho poptáwat,i,
co sobě počšti má, by zahynUtj Ussel? xu Q
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nikoliw! Swědomi gcho wlastnj dosti hlaně mU
řekne: Qbrať fe skral:ssenč k BohU; aUZkost a boa
lest nad spáchaným šlým poždwihnch ruce geho
k nebi; žel dá očjm goho slžjd a srdci aUzkostně
tlUkachmU wzdechU hognost.

Bože můg! kdo pak by se neť)ro;il té my:
sslénky, Uáhle ze swěra že wžar bUde? wu A my
letirj hřjsschť, gichžto den se giž skntečně nachýlil,
nesmjme přjprawU k brzkémU odchodU fwémU ge:
sstě na dalssj čaš odkládarix;e Uposlechněmee tedy
dobře nám ijicjbo a kpokánj Uáš wsz;Ugj:
cjho hlan. Gestiť to hlaš Božj, a Uenj k ne:
po;nánj, eačkoliw rozličUým způsobem zawzňjwá.
Bůh giž l)rnšenjm fwčdomj, giž ztráraU statků,
giž ginými smUtnými a obtjžnými přjhodami, kte:
rými náš nawsstěnge, na náš woláwá; bUďmež
poslUssUitoho Božjť)o woláUj Pcin Ježjš, geUžtako:
wá nawssrjwmj Ua nciš doanUrj, gest Uetoliko na:
ssjm Učitelem, lékařem a whkupitelem: nýbrž také
saUdcem. Běda Uám, Učenj:li gebo nezachowáwáme,
a léků geho UeUžjwáme! Neměliť bychom nic koče:
káwcinj, kromě zawržer, kteréžby wyřkl nad nác
mi w den sm:dný u c é a

Zdaliž bychom my hťjssnjci, Umohonáfobného
cwičenj w náboženstwj magjce, gesstě mšně schopni
a nakloněni bylik ljtosti a k obrácenj se, k
polepssenj žiwota a k pokánj, nežli židé za čan
aposstolUw ? xu Když byl Perr poňeyprw mlUwil
k lidU, obrátilo se gich tťi tisjce Ua wer

Petr knim mlUwit: Čiňte pokánj u To
též mlij tčn sw apossrol k nám, a ne toliko
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on sám, Uobrž celé eUangelium gest laskawé po:
žwánj hřjssnjka k pokánj a žiwota polepsser.
PáUJežjš sám náš wolá,bychom se k Otci obrá:
tili; dal žiwot fwůg na wykaUper hřjssnjka.

Dwé toliko cest k nebi wede: cesta bUď Ue:
winnosti, bUď pokáUj. Bdwsse až potUd hřjssnjci,
bUďte také nynj kagjci. Ned bšz pokánj nčUj na:
dčge dosáhUaUti odesstěUj. Ciňte pokáUj, gako
ge mUozj swatj činili, kteřj prwé také hřjsschi by:
li! .Patřte Ua Dawida! deUně oplakáwal hřjchy
fwé. Patřte na Magdalem:! gegj láska a bolest
nad hřjchy Uer k Upokoger. Patřte Ua Petra!
Slzami hořkýmiobmýwá pád swůg! Patřte Ua AU:
gUstan! UeUstále želel swého hřjssného žiwobytj.
A wesměš, popčxtřtez Ua mUohé giUé swaté a ka:
gjcj, gak sč docela trpké litostiswé odewzdáwagj
w hlUbokých slUgjch a gcskynjch se Ukrýwagjce,
tak že po lesich a doljch pláč a wzdechy gegich
se rozléhagj. úu Wy tedy hřjssnjci gsaUce snad
wětssj Uad Uě, čiňte pokánj gako oUi, a obraťte
se k BohU š celým srpcem gako oni.

KomU lše řjci: Cisté gest srdce mé, prázden
gsem hřjchu? uo Popatřte toliko Ua předesslý ži:
wot swůg! Připomeňte sobě poklésky swé mlado:
sti, uuo UessťastUépřjležitosti, wkterých gste Upad:
li, u an Uebezpečer:stwj,kteráž gste samť w!):
hledáwali, uuomysslénky, kU kterýmž gste swolili,md
řeči, gimťž gste giné pol)orssili, uu skUtkh, které z
knihy saUdcowy gesstě ncxgsaUmymazáldyl Pteyte
se očj swých, co hřjssďého wjdaly, a wjděti žáda:
ly,xuUssj, co bezbožného š potěssenjm slýchaly,un
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rUkaU, po čem sáhaly, a co omakáwaly, uu Uo:
hau, kam pospjchalyrxx tčlae gak šle gsťeboUšjwa:
li, eu smyslů, čcho se gim zechtčlo, au pteyte se
swědomj swého, co wám che gesstě wytýká!
Připomeňte fobě cizj hřjchy! Snad wáš djtky
domácj a známj trestu hodm)mi Učinili, a ačko:
liw wám Uičchož erytýkagj, snad předce gak
činěnjm tak opUsstěUjm tissj gsau žalobnjci wasst
před saUddcem,kterýž wsse widěl a wám připočetl.

Snad hřjchy patrné, kterých sobě wědomi
gsme, UegsaU nasslmi Ueywětssjmi wťnami. Snad
rány tagné, gichž eridjme, gsau gesstě Uebezpeč:
Uěgssj, a snad pečerj Uasseho zahymltj. Slowem,
gfme:li skUtečUětakowj, gacj bychom býti měli ?mun
Žádáme:liž sobě w tom stawU, w kterém se na:
cházjme, také zemřjti? uu Měli:liž bychom důsta:
tečné přjčiny sami š sebaU spokogeni býri, aneb
moť)l:liž by Bůh býti spokogen š Uámi, kdyby w
tomto okamženj hodirm smrti nassj odbila? un

Co mi zbýwá zoněch okamženj, dUů, aroků
prostopássnostmi ztráwenych? uo A ťoyťbych také
gedinšl)o toliko hřjchU se byl dopUstil, tedy před:
ce gest gen pokánj š to, od zatracčUj mne oswo:
boditi. NewyhnUtelnost ta sama ti padá do očj.
Bae, i Uaděgj se kogiti lze, že diwotwor!aá
moc Boha UeskončeněmilosrdUého w pokánj a w
twěm obrácenj fe podporowati tě bude! u Když
ale hřjssnjk tomU wssemU na wzdor mnohá léta
rány swé necháwá krwáceti, ani lékaře, ani po:
moci fwatých swátostj, ani předepsaUých léků Ue:
chce, a neušjwá také oswobozenj geho: tu spase:
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nj gest nemožné. w Hřjssnjci, to gediné znamenj
žřegmš, že wáš Bůh gessrč přigmcx, gest nepochyb:
ně ona dobrá wůle od nčho wám wlitá, k nčmU
se obráriti, a rxcky noám podáwcmé se chopiti; ta:
tč wám rukogmjm, že wáš nechce zawrhnami.
Nechce smrti hřjssnjka; tjm ménč ale geho w hřj:
ssjch setrwáUj. Upřijě a oprawdowě chce wáš
spasiti; mUsjte wssak salUi také se přičiniti a š
milostj geho spolu aUčinkowati. Pakli obrácer
se wám UložeUého gessrě Učchcece; Boha tak
řka UUtjte, by i oU fpasenj wasscho chtjti nemohl

Gen fe dále giž Uepteyte: Co máme činiti,
co počjtč? uu Radjce se cobychom počjti měli,
čaš toliko mařjme. Předsewzetj,duď okamžťtčUm:
sj býti Učiněno, anebo se k tomu na wěky ne:
dostaneme. NebUde che w moci nassj lampičky
Uaplnřti, kdwž okamženj kpoužitj gich se bylo při:
bljžilo; býwáť to časem tak že chtjce, che ne:
mužeme. Žiwot náš podobá se tržissri; UplynUl:
li den k trženj Určitú, býwá po tchU ur Poně:
wadž gsme až dosawad pro spasenj swé Uičehož ne:
Učinili, Uaproti tomU ale mnoho zlého spáchali,
dwognásobných Uám bUde kroků dělati, bychom w
krátkém čase cestUkolikaletaU wykonali, amnohem
che nám bUde pracowati, bychom djlo odtjžUé,
gjmž gsme se po celý čaš žiwota wezdegssjho za:
násseti měli, za několik dnj kU koncť přiwedli.9mne?“ť1ndlld éxťZdfň

g)jšjařrj.š, čUU Z“pUžrj“pc 8U12UUZerUlll, Ul jůUl

Řehoř, když š hořkými slzami Uaprawugeme, co gsme
lehkowážně pokazili. Gsme:lt wssak na rozpacjch,
a neposlussni pobjuzer fwčdomj a hlafu Božjho,
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kterýž Uáš silně dosti téměř UUtjwá kpokánj: pak
Uastane čaš, žagisté a Uepochybně Uastane, kdežto gen
o půl, mǧern o čtwrt hodiny š pláčem prositi, ale
Uadarmo prositi bUdeme.

HřjssUjče! UeUech UplynaUti čaš nawsstjwenj
swěho. bez poUžitj; neb přigde hodan, w krexraUžto
kwjljc frdce twé šaUzkostUaU taUžeblxostj wolati
bUde: SmilUg se 6 Bože!a gen tak dlaUho mi ge:
sstč žjti popřeg, bych se wyzpowjdati mohl! Bo:
že!! malé toliko prodlaUžer, bych ljtost Uoš;ť:mdil!xzn
Přrstaneš wssak žádati, poněwadž přestalteš žjti.
Neš poslechněmc předce k potěssenj UctssemU7 co
DUchsw. dj. (dew. Jan. Z, 20.) „Ay, stogij
dweřj a tlUkU: gestli že kdo Uslyssj hlaš můg a
otewře dwéťee, wegdu k němU.“

ŽádUý nemůže žádati, by Bůh U dweřj če:
kal, ažby se po opakowaném tlUčenj UěkomU zljbilo
xotewřjti. uu ije z ewangelčUm,že Spasitel tá:
žal fe Uemocného: „Chceš:li UšdraweU býti?“
Wýsloij tedy wůli gcho žádal, a pak teprw
řekl: „Cl)ci, bUď zdráw.“ u Djlo obráconj se
hřjssnjka žádá dwogj wůli, uu wůliPáUě, genž stogj
U dwéřj; a oprawdowaU a silnaU wůli hřjssUjka,
genž odewjrá dwéře srdce swého. K prawému ale
obrácenj se nepostačUge, bychom gednoho Ueb drU:
hél)o ť)řjchU fe warowali: wssicknč ze srdce wypo:
wězenť býri mecx.e)jaa kde prw hřjch wládl, ansj
fe láska Ubostiti; pak Uěkdy přeUtěssená slowa Je:
žjssowa Uslyssjme: „deaUsstěgj se tobě hřjchowé
mnošje neboť gsi mčlowal mnoho.“

ua,a , “ m
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11. Zmimky acpřjll::téýosc obrcicch.

Mohlbyš sice gčxsstěhřessiti, Uehřessjš wssak;
uu gsi tedy obrácen. Wzdey za to čest tomU,
gemUž p,řiltáležj. S hůry od Boha possla milost
twého se obrácenj; pomoc Uebeská zprohlUbně
hřjchů tč wytáhla. Milostj pUzen knězi Ua mjstě
saUdceBožského sedjcij gsi se wyšUal; š opraw:
dowaU ljtostj, zpowědj a pokánjm wzkřjssenj swél)o
slawnost gsi slawil, a twé k Boť)U fe anrácenj
wessťerémn nebi radost zpčisobilo.

Ach ! předlmcho nafycowal gsi fe kalem hřjchů,
tak že dUsse twá na smrt fe rošstonala. Djčy
wssak lékaři Uebeskému! léky gedo, gichž gsi dle
předpifU Užjwal, dUssi twaU z Uebezpečenstwj wy:
trhly. Qtec, gehož gsi hřjchy swými rothěwal,
gest opět fmjřen. Qpět gsi milým synem otce Uey:
lepssjho,uuopčr máš raUcho milosti, prsten lásky,
a opět gsi dědicem králowstwj nebeského.

Ž radUg se z těchto dobrodinj Boha smého,
a 8 poklonaU cti milofrdenstwj geho. UpamatUg
se šwděčňosťj na to, co ti Bůh Učinil. Powaž,
kdo gsi gessrě před krárkým časem byl, a kým gsi
se stal milostj geho. oBůh rě widčl, an wzdálen
od domU gcho naUzi gsi trpěl, a milosk Uwedla
tč w geho tobě wstřjc se rozepjnagjcj náručj;
sám ,tobě ssel wstřjc, amilostně tě přiwinUl k srdci.
uu Q ten předobrý, milý Qrec nežádá, by Ua
milost přigatý syn dům otcomský wzlyká:ljm Ua:
plnil: nobrž raděgi stjrá slzy žalostné š očj. uuo
Bůh, gsa anhá asama láska, progenge tU láskU
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žwťásstě Ua hřjssnjcjch, kreřj fe skraUsseUčdo nárUčj
geho Utjkagj. Z lásky dal Syna swého za hriss:
Ujky, a přátel Syna swého Uechce zawrhnmlti.
Aniž chce, by otrockaU bcižUj před njm sč třásli;
Uýbrž, by wefelš mysli gsaUce, po cestě, kteraU
UastaUpili, kráčeli. Ba sám rUkaU wlastnj ge
wčde, gesl když se wésti dagj. Až k cjli ge do:o
prowodj, a korUUUge ge sám, gen když ho od sebe
zapUdj.

Oprawdowě kagjcj Uesmj býti Ua rozpačjch,
Uýbrž mUsj se dobrého bez okolčů a Určitš přjdr:
žčti. Kagicnost geho mej w nčm aUčiUkem tUi:
losti člowšča Uowého, Uáklonnosti Uowé, anze po
Bol)U dychrjcj Utwořiti. MUfj záčoUU UowémU
slaUžiti, 8 cesty Uepořádné Ua pořádUaU, prawaU
cestUfčdáti. DUch kagiclwsti mej tčlo, awssecky
žádosti gcho Umrtwiti, a ge sprawedlnostč Božské
za oběť zápalnau, a obšť smjřer přinésti.

Rnce, ktercllž tqk rád po owocč žapowězeltém
wztahowal, mUsj Uij gediné k BohU a k UeBi
zdwil)ati. xxx Ussi, ktoréž tak rády zlé slýchaly,
mnsegj Uij slowUBožij toliko býtizotemřošny.uu
Oči, kteréž fe w obrazjch Uebežpečných kocháwaly,
mufj Uynj do l)robU toliko, do něhož bržo bUdaU
žahrabány, Ucchljdati. xxx Usta, kteráž tak ráda
hřjssná a šlolagičUá slowa promlanala, Umsi
Uynj milofrdenstwj Pánč toliko zwěstowati, a za
odesstšUj dotčených i giných chyb bez přestánj
prositi.

Kagicnost erdpjrá ti potřeb k zachowá:tj
žiwota; žcčdá wssak, byš to, co gsi prwé marně

Pane zůstaň š námč. l. 4
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Ua hřjchy wUUakládal, Uij Uml;ř trpjcjm Udjlel.
QUa tě Uapomjná, gako Tobiáš syUa swédo:
Kterak bUřxešmoci, tak bUď milosrdný. BUdeš:li
mjti mUoho, hogUčxdáwey; gestljže málo mjti
bUdeš, také z mála rád Uděliti se fUaž. Nebo
odplatU dobraU sobě skládáš keďni potřeby. (Tob.
4, 8u11.)

Předewssjm ale kagicnost Uetrpj žádUé Ue:
fprawedonsti. Srdce twé še Zacheem mej žwo:
lati: PaUe! polowici starkU swého dáwám chUdršm,
a oklamal:li gsem kdy koho, anracUgi čtwerUáfob.

KagčcUost UežUá tccké ginčho sstčstj, kromě
pokáUj, uo po celý totižto čaš, který gj Bůb
gesstš popřege, zlého spáchaUého litowati, a dobré
činiti. Qprawdowě kagjcj wssecko Uenáwidj, co
ǧako hřjssUjkmilowal. Gakožto kagjcj oplakáwá
wssecko, po čem gakožto hřjssnjk horliwě taUžjwal.

Kagjcj podobch qcst Uemocněmlx NemocUý
teUkrát teprw pozorUge, mrwholř zdrawj nabýwá,
když práce šdrawých wykoUáwatt mUže uo Na
kagjcjm teUkrát teprw gest widěti, že ner hřjssnjk,
když následUge sslepěgj nábožných.uDobrowolnč
předsewzatá cwičer gsaU Ueygistěgssim důkazem,
že gsme se oprawdowě Ua pokánj dali

Gak mile kagjcj polepsser swe pozorUge, má
BohU za Uždrawer swé děkowati, a nezapomj:
nati, že geho počatý dUchoij žiwot gesstě mdlý
gest aže nemage gesstč sily, dlaUho, dlaUlyo se w
něm UeUdržj, UebUde:li se UeUstále sUažirť, konánjm
dobrých skUtků to wypúfobitč. uo Spáchané těžké
hřjchy gsaU smrtelné Uemoci; rozhřessenj sice
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nehwětssj nebešpečenstwj odstranilo: pozůstáwaǧj
wssak w dussi ncčsledkt) powáženj hodUé, a slabosti
pozůstalě gesstě k Uléčer. A w tomto léčenj mxlsi
gedenkaždý témeř fwým wlastnjm lékařem býti.
ij lépe fe wssak léčenj dařj, čjm ménč se aUdU
chUrawémUUalenge.

Užjwánjm nedowolených wčxcj stali gsme se
hřjssUjky; odepřenjm fobě mnohých i dowolených
wěcj mUsjmc se státi kagjcjmi. Sami Ua fobě
mUsjme hřjchy trestati; neboť gfme wčxčUésprawe:
donsti nesčjslných zadostičinčnj dlUžni. uu Gjž
gakožto křesťaUé máme tčlo fwé a gcho zlé žádosti
mrtwiti, ašsnažnostj neUstcilaUkrálowstwj Božj
Uchwacowati.uuGiž gako křesťanézawázáUigste,
wsseho, co fmyslům lahodj, fe odřjciz protiwenstwj
trpšliwě sUásseri, tichého a pokorného srdce býti,
uuu Uepřátely milowati, a tčxm,kteřj náš UeUáwidj,
dobře čiUiti. PowiUUosti tnro š žiwotem nassjm
se počaly, a nemohm: přestati leč šc smrtj.wu

Zdá:li fe komU pokáUj toto přsté, ať wstaUpj
w dUchU Ua horU Kalwárskml, kdežto SyU Božj
za Uáš trpj. Powažugme pozorně trest, kterýmžto
Otec mstj hřjch, a způsob, gačým SyU za hřjchy
zadostčin.

Arciť, že každčcho kagjcjho UapomeUaUti slUssje
by fobě che na wnitřnjm srdce zčepssrnj, nežlč
Ua zeintřnj zdrželiwosti dal býti Záleženo.
Pročež před obljčegem PáUě se skaUmey, a srdce
fwého se dotang: Qprade:li nenáwidjš hřjchU?

Ossklingeš:li ho sobč gakožto4 neywšrssj zlé?sk
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Chtěl:libyš radčgi fmrt podstaUpiti, než k swémU
předefslélml žiwotU fe nawrátiti? uu Přifwčxdčj:li
stdce twé k těmto otážkám, stalo fe ti fpasenj k
wěčern žiwota; Pán zůstal w domě„twém, a ne:
strhneš:li fe ho,zůstane také tak dlmcho U tebe,
až přigde čaš, byš se odebral na wěčnost.

Kdyby wssak někdy strach stranU minnlosti
poklid twůg rUssil, a mysl twaU w pochhbnost o
BohU a fmilowánj gcho Uwáděl, tedy ti powjm:
že Ue wssickni,dkteřj do nebe wessli, newinnost š
feball přťneslj. Proto Ustanwil KristUš Pán
fwátost pokánj, a Uám tak drUhaU do nebe cestU
otewřel. Kdyby PáU hUed po perjm twém
Uraženj ho byl Uefmjřitelný byl, gak dlalcho N)ll
dl)š šiš mUsil fprawedlnostj geho odfaUzeU nařjkati
tam, kde gest pláč askřjpenj zUbů? era wssak
nassonám Pána Boha dokoUceginák předstange. Lze
člowčka,kBoth fe obrátiri, gakožgsi fám na fobě
žkUsil. Genom to tě gesstě znepokoǧUge, zdali w
počtU skUtečně obráceslých se wynacházjš? Wišmešn
Uepráwě:li nečinš, že naděgj, kU které práwo
máš, se Uekogjš.

Připmlsstjm, že prw mťlosti Božj eršleeUn
a Uásledowně od nepřjtele swého Hřemožesl gsi bdťš
nynj ale ginš moci ktobě nemá, leč že dUssi twaU
nepokogem, marnaU báznj, aUzkostmi apocxť)dbm)st2
mi zamžjti hodlá. Gesstč che: Přiansstjm, še
erěrnost twá skutečnč tak welká, amnožstwj hřjxe
chů twých tak Uefmjrně gest, gak prawjš; wždyť
pak gsi fe gich giž odřekl, a dennč gim zlořcxčjš?xu
A kdykxyš byl i neUčiUil zadost za Uč!, předc ge
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whnmžáxoáš cwičcnjm se w ctnostech ǧim odpor:
Uých, lckskaU k BohU, kteraUž w fobč š pomocj
Božj wszžUgeš. Nemlijm o oně láfce, ge:
gjžro wszzer lotrU Ua dřewě křjže Umjragjcij
rág wyšjfkalo, ahřjssnici weřegnch přjtelkynj Je:
žjssowaU Učinilo, a každémU hřjssnij každé chwjle
celé srdce Božské Uakloňlrgo.

Giná gesstč gest cesta, po kteréž wolno ti
gjti, a Ua kteréš též odesstěUnj dogdeš, oprawdo:
wá toriž a bolestná ljtost Uad twými l)řjchy, po:
kánj, bez Učhož žádný hřjssUjk spafrnj Uedoǧde.
Záležjť w zlepsscnj frdcč! a w anrcicerxj se
k BohU. mo K potěsser twémU lépe ti to gesstě
wyfwětljm. Pro tifjcero Uefprawedlrxostj byl gsi
před saUdUaUstolicj Božj trestU hodný, bršy patr:
Uým Uásiljm, bxxšy žchytralostj, a cestami Uepra:
wými statek cizj sobě přiwlastUil , žádost gmě:
Uj ti zbraňowala dthy swé zaprawiri, bez aU:
trpnosti podržel gsistatek, o Uěmž dobře gsi wěděl,
že ti ncpři!táležj. Cčleď twá fobě stěžowala, wdo:
wh a sirotky gsi Utiskowal, a koUečně zgewilň fe
ti milost činjce ti zřčgmaU oť)awnost twého ged:
Uánj, i poddal gsi se wUUkUUtjgrgij, a šUcri:
wosti kBohU, genž tak wolj, ssel anaprawil gsi,
coš zlého Učinil, Uxookogiw ty, gimž gsi Ubljžil, a
které gsi zarmaUtil; wynahradil gsi wsscxckUUči:
něUaU sskodU, a rččd byš každaU Uesprawedlnost,
kteráby gesstě k spořádáUj zbýwala, gako ZacheUš
čtwerltásob wynahradil.

Ale pogďme gesstě dále. un Před očima Bo:
ha wssewidachho, a U přjtomnosti Boha, který
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temnosti prozjrch aiUeyragUěgssj myssléUky šná,
U přjtomnosti Boha Ueyfwčtčgssjho wesskeraU ne:
čistotaU, wssj smilstwa hUUonstj qsi fe posskwrltil.
Bexz stUdUkráčel gsi ssirokaU cestaUnchdnostř awil:
Uosti; agcstli žeš se drUhdy z gistých přjčin raU:
chem slUssUosti a poctiwosti zahalil, předce srdce
twé až do dna bylo porUssčno. Tato kniha, ona
ofoba, toto oplzlé diwadlo, an nrstřjdmost tě
podpálila, šaUgala, mocj táhla, a k pádU přčwe:
dla. au N!)Uj wssak milost přispěla ti k pomoci,
odl)alila azřrgmaU Učinila tihanebnost twých Unrzur
kostj, ol)yzdnost rwé Uečistoty, i poddal gsi se gj;
a wěda, že ro Bohu milo, spálil gsi wčdomaU
kUil)U i pohorssliwý obraz, odřckl gsi se nebezpeč:
né osoby, šaUechal gsi ǧistých pokrmů a nápogů.
Slowem: Litugoš swéť)o Urřádného žiwota, mage
pčwUé předsiwžčtj, polcxpssiti se a Ukášati knčzi.
Proččxž wssjm práwcm tč! mohU chšpočiti, že ti
Pán cdestj. e

Na bližrxjho swét)o gsi byl rozšlobrn, rozky:
fcleU, žlUč ti wstUpowala na gazyk, a hořkost se
rožlila w srdci twém, giž gsi běžel pro žbraň, a
w UedůstatkU žť)anUčxhoostřj, wywrhla ústa twá
Ua Uepřjtcxle wsse, co ti čerUá Utrhačnost přichsla
na gazyk. Milost pak itentokráte přissla ti k
pomoci; popatřer Ua SyUa Božjho Ua křjži Umj:
ragjcjho, a za wrahy swé se přimlanagjcjho
pohllUlo tě. Nástrog wražedlný whpadl z rnky
twé, a l)otow gsi UposlcxchnaUtiwkapitole fwčta Uee

skoUčeUčodobrolriwoého; mjsto ončch slow, kteráž gako
gedem Uapogché střely st fypala Ua bratra twého,
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počjnáš o něm dobré mlUwiri, wymlanáš ho,
gsi UaklončU fwčdomirě mU poslaUžiri, slowem:
fmjřil gsi fe š Ujm; PáU také ze fwé straUy U:
ansstj ode msty a darUge ti opět fwaU přjzeň.

J tomu takč deymež, žeš byl gakaUkoliw
část zákona, a třeba i celý šákoU přestaUpil, a
přestaUpenj to, tisic nu a tisjckráte opakowal;
gen když gsi šhůry ofchen, fwátostj pokáUj po:
silnčn, a Uemohlo:li se to gesstě státi, aspoň wsz:
zenjm lásky, kteráž w fobě taUžeonst po té sioá:
tosti zawjrá , k ljtosti upol)UUt; zagisté erěonst
swaU prokljUati bUdeš, gi se odřekUeš, aUeb ra:
dšgi giž Uynj gsi se gj odřekl.

Nenech se wssčckwkagicnostifwé meyliti, Ueck
bo ďábel obcházj gako lew „řwach, a UastražUge
lidi swého drUhU, by posměchem gich těch, kteřjž počj:
Uagj fe káti, odstrassil od pokánj. PokUssitelům tc!cko:rxd
wňm chpropůgč Ucha swé!)o, a Uepowssimni fobšx
řečj gegich. Magdalena fe chptala, co se o tom
w domš Farišewwě. bUde mlnwitč, kdwž se wrhne
k UohaUm Ježjssowým. ZacheUš Uestaral fe Uic
o to, co tomU řeknaU ostatUj celUj, když nawrátj
čtwernásob, co prw byl Uefprawedlčwě Uabyl. Lotrs
chtč! š Ješjssem do králowstwj geho wegjti,do:x
mlauwal fpolUUkřižowaněmUUekagjcij lotrU. uo
K powšbUZer twšmU mUsst gesstě doložiti, že
mnozj giž tauto cestau tč předessli, a sstěstjdossli.

Qprade polepssrný nedbá Ua obtjžUosti,
kteréž se mU za časU kagicUosti geho w cestU kla:
daU. Boha chwále radUge fe, že mU dal fwětla
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k přchlcdlmtj fwě bjdy, a milosti k opUsstěnj žlé
cestye QU cjtj útěchU, že š nebem smjřcxn, a Ua
ce!stUblaženosti, kteráž mU tak dlaUho byla ncszá:
ma, weden gest. PosilňUge se taU naděgj pew:
Uan, že ten, gchž ho powolal, také meži wl)wolené
ho wpočte. Gcho gcxn to gediUé trápj, že tak
poždě swé prawé a gediUé dobré pozUal, a gemU
tač mǧčlo slaUžil.

Dábel fe častěgi o to poknsj, by wer aka:
gicnost twaU w podezřenj U tede Uwedl, Ueboť
mcilo Ua tom záležerto, gakým žpůfobem zcchyncxš,
geU kdyš se Um šahynUtj twé šdařj. Neyche
bude pomocj bázně a malomyslnosti na tobe dotj:
rati. W tomro wssak mámenj tisscx se chowey,
čině gako oUeU, gemUž gest mimo strasslixoaU pro:
past gjri: odwráriw twář swaU od nj, patřj Ua
stranU protěgssj, by mU hrozUé do hlanky patře:
Uj žáwrať Učxžpůsobilo, a u do Uj ho nesražilo.
Nesmjš, kalná:li gest woda, holj w Uj máchati,
byš gi gesstšche Uepokalil; nesmjš hlanati, pátrati,
ňýbrž mUsjš se tssse zachowati, a trpěliwě čekati,
až fe woda Učistj. Uč se býti tichým a powol:
Uým, Uč se danati a čekati, adno pokaleltěho srd:
ce twého opět se zčistj.

Prawda gest sice, že gsi pozdě počal Boha
milowati, a Uij byš rád wěděl, zdali Bčih š
pokaáUjmtwým, a š taU maličkostj,gižto hřinaU
swaU gesstě doddti mčižeš, fpokogeU gest? Gon
taUto otážkaU se UežnepokogUg. Gak fe srdce
twé má k BohU, o tom ti lze gistoty nabyti, a
gak otcowské srdce Páně k tobě se má, o tom se
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ti lše dowěděti tolik, gak gen mnoho k Upočogenj.
twémU zapotřebj gest. Upokog se tedy, cwič se
we wjře a naděgi, a Uežádey sobě che dowěděti
se nežli lze gest.

Qprade:li pokánj čiijš, a Ua zldepssenjfebe
samého pracUgeš, toť můžeš !dšdčti; u že ti
Bůh hřjchy odestil, fmjš danarj. xxu

Wčda, kdy se ti pjti neb spáti chce, x!eměť:
byš wěděti, ždali ti wůle Božj nč.dhřjch gest mi:
legssj? ux Wěda, kdy tě zlost přenáhlj, a kdy
bratra fwěbo slowy hněwiwými smlžjwáš, Uemčl:
byš wčdčti, zodali zlost tU pro Boha Učrotiti fe
sUažjš, či Uic? uuu Wčxda, žč l)řessjš, Uemělbhš
wěděti, zdali š náklomwstj k hřjchU žápafjš, neb
Ue? u Popatřiw na hodiny widjš na koltkátaU
Ukange rUčička, aUemělbyš wěděti, kaxm Ukange
srdce twé? u Rozeznáwage wrasmost krkawčj od
bělostkwělosti fněžné, nemělbyš býtt ďto, aby.š srdce
ljtosti plné, žalostj zkormancené, hřjchU se hrozicj
od srdce hřjchU milownél)o a Ua Boha nedbagjcj:
ho rozezltal? uu Tak gako Zagisté wjm, nožem:
li bratra ranjm, či olege wléwám do rány gehoe
tak zagistě wjm, milUgi:li bratra či nenáwidjm,
oplakáwám:li hřjch, či se Uaň Usmjwám. Moe:
hU:li tedy wěděti, že srdce mé gest skraUsseUé a
željcj, smjm se také nadjti, že Bůh skrmrssené srd:
ce mé nezawrhne. uu MohU:li wědčxtť,že srdce
mě wůli Božj milUge nad bohatstwj, nad čest a
chliponst: smjm se také nadj:i, že mnč Bčih za
syUa swého Ušná; chboť Bůh hledj na srdce, a
milUge toho, od Uěhož milowán gcxst. uu Chce:li

(4)



0„

kdo zwěděti, nemá:li poskwrnyskněgaké na obljčegi,
ať nal)ljdne do ;rcadla, a zrcadlo mU to powj.
Chceš:li se Upokogiti, nahldei do swědomj slowem
Božjm oscheného, a toto swčdomj powj tobě,
čist:li, či nečist gsi. Netresce:li mne swědomj, še
zahanbenjm sice a želem prokdjhcťm minUlost, ale
předce 8 důwěrnostj pohljžjm k BohU.

Swědomj tedn tak dalece Upokogiri mne mů:
že, a ostatnjho gest se mi od milosrdenstwj Božj:
ho Uadjti. uu Zwlássť roy kagjcj hlawy ssediwé,
kteréž gstelltUro welikaU práci k wečerU teprw ži:
wota swého počaly, nenechte sc proto aUzkoste
mi a zármUskem trápiti, neboť magjce dobraU
wůli a pionst, můžete i w krátkém čase weliký
pokrok UčiUiti. Netraťte toliko srdce a pewně Ua
fwém siůgte, že š pomocj Božj aUčelU swého do:x
fák)nete.

Gen Udatně bogUgte proti lenosti, malé mt,x:
sli, prrtř samolásce, tčxlUa krwi. Gen se té za:
smUssilémyssléUce „daleko to UepřiwedU,“ nepoddá:
weyte. Gen š neUstále se obnongjcj důwěrnostj
se modlete, a š UstawičUaUhorliwostj pracUgte, a
zlého:li cosi na sobě pozorUgete, w prsy se bjute,
sobě nedůwčřUgjce, celaU wssak důwěrnost swch na
Boha silád;:gjce; brzyť od gedné ctnosti k drUhé
kráčeti, a che fjly nabýwati bUdete, a pokog se
nawrátj k wám.

Takaneginák gest, amUsi člowěkUbýti, kte:
rémU skUtečnč na pokánj gest záleženo. Co pox:
wčdjno, známky gsaU geho Upřjmného k BohU se
nawrácenj a polepssenj.
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12. Sezmimenj:fe še fmrtj.

Často slýcháme: „Smrt gestiť geU před:
ce hrozná.“ Přiansstjm, že gest hrozrcá; nenj:
liž to ale hrozUěgssj, meeti Umřjti, a předce Ua
hrůzU tU fe Uepřiprawiti? MUseti Umřjti, a Ua
smrt předce ani Uepomnjti, jgcšst bláznowstwj.

Kdo fe fmrti nechceljskrachowati, mUsj dřjwe,
nežli ona aUřad swůg konat přigde, š Uj fe se:
známiti. nu Kdo řxrnněna smrt zpoijá , o Uj
a brzkém gegjm nawsstjwenj mlij, a gi fobč
před obrazotwornost fwaU stawj, romU pohled na
ni nenj hrozný. Člowěk wssak, který fchwálně
nikdy na Umřenj Uepomhslj, gakaU hrůzaU bUde
gat, až smrt obáwaUaU UáwsstěwU swaU Učinj!
A přigde:lř host ten strassliwý dokan š drUžstwem
swým, š nemocemi, kteréž gimi obkljčeného tak
mUčjwagj, že sám řjkáwá: .Weta gest po mně!
ý pak bUde UářkU wrchowatě. Nessťastnjk ten
dřjwe, w každém okamženj bnde Umjrati,. Uežli
skUtečně Umře.

Powažme toliko onU hrozUaU změnUp která
fe š takowým člowěkem, geUž Umřjti má, j:děxǧe.n
Přcd krátkým gesstě čafem wjdal hrob w nefmjr:
ném gessté wzdálj, a Uynj má giž do Uěho še:
staUpiti. Nynj fe mU zdá hrob od kolébďy gedwa
na krok wzdálene u

Práwě tak dlaUho gen lxěta dlmchá nám při:
cházegj, gak dlmcho ge máme před sebau; gak
mile ge ale máme za sebaU, zdagj se nám býti
toliko chwilkami. on KmetU, pro nčhož se rakew



ď4

giš přichnstcčwá, zdá se, gakoby byl geU několik
dnj žil. A teď widj, ano se wsse bořj, co pade:
sátex i ssedosáte let stawěl. uu

TU ležj šklamán, okolnosti wssrcky připomj:
xmgj lUU fmrt, na ktcxraUž dřjwe mysliti nochtěl.
Wsse, co na nčm šcanitř widjme, činj nám geho
intřUj pocit pochopitelný. Pozorngme gexho za;e
padlě twáiee, bledožlxlré ljce, potem smrtelmšm mok:
wagjcj wlass), wpadlé oči, které se mrakcxm po:
tal,)Ugj, a w Uichž ner gafnosti, leč práwč tolik,
co šapotřebj k požnánj a Uwáženj swého bjdného
siawU; pozorUgme geho fmrtelnaU aUzkost, kteráž
UlU ant chwilkd nrpixege pokoge, SaUžené a napiaté
prsn, chystagjcj se kU wzdechU poslednjlmx; pozo:
rUgme stUdený pot, který ho poléwá, a celé tělo,
gak txchne; wizme, gak ho přátelé opalxsstěgj, a do:
mácj giž mezi mrtwé počjtagi; slyšme, gak geho
přijzUj we swěrnici wedlegsij wzťykagj, a gak se
práwčx chďstá w nárnčj poslUhowačowě, neb giněho
člowčxka cižjho, gehož ijce nerá, dUcha swého
wšdáti. uxx TU wizme, gak slneysslj o swětě, z
nčdhož má wykročiti, a co by nám řekl, kdyby
UU: gesstě možná bylo mlUwiti. Nij trhá sc
šáclona, kteráž na gistý čaš oči geho zahalowalae
nynj mizj swěta krásUého lesk, a šacházj gako
slnncc za tcmná baUřliwá mračna.

Gestli wssak gsme sedle nawedenj přcdcsslých
rozgjmánj š .Bohem smjřili, přihotowenck gfme k
tcnm nenxyhnUtclnémUsmrti přepadmxtj. Giž dixjwe
še fmrtj,gsme se sozUámili, tak že gogj fe nám
zgewenj strassnosti pro náš pozbylo. W dUchU
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gsme se šnj špřjzddili, a powažUgeme gi za přjtel:
kin, gižto w srdci fwém chowáme.

Nemluwjm o nábožných, kteřj celý žiwot
fwůg ctnostně ztráwili. Mlijm wssak o oněch
zpozděných dělnjcjch, kteřj ledwa hodiUU gcxdm: Ua
winici pracowawsse, předce ostatnjm rowwi byli,
o oUěch, gťmž .Ua polepsser fwém oprade gest
záležer. Wssickni Upřjmpě se kagjcj mohaU klidnč
a tisse fmrt očekáwati. Q! Bůh Uáš gest otec
Uúlosrdný, genž wěrně dostáwá slibům swým. NUže
posloš, co tentýž lasiawý Bůh řekl k hřjss:
Ujku: „Obrať se ke mUě, spasitcli swěmu. Nee
prawosti twé rozplassjm gako řjdký oblak. Upa:
matUg se ljtostnč na mne, a zapomenU Ua hřjchy
twé. A byť čerweněgssj byli nad ssarlat, předce
tčx, obrcčtjš:li fe ke mně, co fnjh bjlým Učinjm.
Nechci smrt bezbožUého, Uýbrž, přiscčhámť skrze
sebe samého, chci, by, opUstiw cestU swaU bezbože
naU, žiw byl. rno A kdybych i také saUd smrti
byl giž wyřkl nad Ujm, odwolám ho, pro ljtost
geho.“

Kaǧjcj tedy wěraU posilněn we s:oé důwčrnosti
w milosrdenstwj Bošjn Uenaťezá che Ua BohU
faUdce hrozjcjho, nýbrž Otce rUku podáwagjcjl)o,
milUgjojl)o a w králowstwj fwěm Uebǧsiém Uaň
čekagjcjho. Qbrácený hřjssUjknásledowně pln wjry.
lásky a naděge, nehrozj fe smrti, když na dwéře
zatlUče; UýbUž očekáwá gi, a raduge fe z gegjho
přjssrj.n

Ach, wssickUi mUsjme se přihotowiti; nebo
brzy kU klader ančtů od Pána powoláUi bUdeme.
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.Skutkh nasse půgdaU š Uámi. Gedenkaždý wezme
hřiwnU fwaU š febaU, ať gi Uložčl na aUroky,
neb zakopal, Ueb zhola pozbyl. Každý ponefe
lampičkU fwaU, bUď naplněnaU, bUď prázdnaU.
Každý předstanpje by z rUky Páně obdržel mzdu
zaslanženaU.

Na saUdU tomto bude se hleděri toliko na
čisté srdce. Co tam platni bUdaU rekowi bobkowxš
wěnce? uu mocnáři korUna? uu Učenému gcho
djla ? u Běda tomU, gchožto srdce krwj beránka
ner obmyto!

Kdo tedy fe nechce smrti brožiti, a tisse U:
xnřjtis ten kašdý den žiwota fwého powažUg za
den swé smrri. uu Hodina fmrti gest skončenj
aučtů ze wssech dnj žiwota nasseho, gest wečer, w
kterýžto gdeme z djla. Uložené:lidjlo gfme zane:
dbali, okamženj, wkrerémžto bUdcme mufeti hofpo:
da“ri počet whdatť, nebude moci potěssltelné býti.
Každý z náš má býti dělnjkem na ijici PáUě,
má sázeti réwy, gichžto hrozny silj a občerstngj;
fázj:li wssak trnj toliko ahložj, a rozsjwá:li wssudy
toliko kankol, gakéž mzdy od hospodáře může se
U wečer Uadjti? au

PracUgmež tedh na winicť PáUě gak náležj
wčrně apilUě; a abychom se w horliwosti té U:
drželi, pomněmečastěgi Ua brzkau fmrt. ij ča:
stěgi sobě gipřipomjnati bUdeme,tjm pokognčgi a
tissegi se k Uám přibljžj Králowna ta strexssncin
oděw wag l)xUzy plný před námi še febe šhodj,
azgewj se nám gakožro pijtelkyně adobroditelkyltě.
Aco také Uaplat, wsse wyUakládati Uato, bychom
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Ussli Upamatowánj se Ua smrt?mŽiwot podržeti
nenj nám možno, a překwapenj byloby pak tjm
hrozněgssj, kdyžby smrr, kteraUžto gsme ani w obraze
widěri nechrěli, wcelě fwé prawé podobě před náš
předstaUpila. Lépe sobě tedh poradjme, když fe š
njseznámjme, bedliwě gi ze wssech stran pozorugjce,
a za přjrelkyni gi Uznáwagjce, gegjžto náwsstěwU
denně k očekáwánj máme.

erU a důwěrnost w dobrotU BožskaU w
sobě wszzowati, a taUžebnost gewiti máme po
oněch přjbytcjch, které nám Kristuš Pán w domě
the fwébo připrawil. W této myfslénce spočjwá
cosi wznessexněho; což když smrti na odpor posta:
wjme, nemá mociknám, nýbrž raděgi we wěrnaU
průwodkonj fe proměnj, kteráž nášthci do přj:
bytků připrawených dopřowodj. Dobrý:li byl žiwot,
dodrá bUde smrt, a kdo byl crnostnč žiw, tenť se
hodiny smrri nebUde děsiti, srdce geho ge pokogné;
a kdo djlo sobě Uložené wěrně, a gessrě za dne
konal, nikdy neUmře brzy.

W tomto swětě bez toho wssecko na hodiny
a nocleť)w čjtati mUsime. Za osm dnj snad po:
hřeb twůg nebUdežádnaU nowi:taU che;udneš
gcxsstě odždočjwáš w posteťi, zgitra wssak fnad w
rakwi.qupdtUgi:li swůg mladý wěk,uco mi zbýwá
ze wsseho toho, což mi gindy radost působjwalo?
uu Zdá fe, gakoby mř wsse gen proto bylo dáno
byko, bych to opčt žtratil, a koncxčněi fám také
ze společnosti lidské se wytratil. uu

Wesskera nasse gistota záležj Ua okamženj přj:
tomném, kterěž ale za rozpráwkaU o Učm mizj.
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Žádné okamženj nenawrátj se che, a předc na
Uěm sstčstj cčlé wččnosti záležjwá; pročež wždy
hotowi býti máme, toho, co Uám okamženj posky:
tUge, poUžiti; gako bylina wždy hotowa gest,
dobročinUý desstjk š nebe padagjcj k zrůstU a ob:
čerstwer swémU do sebe wšsáti.

Poněwadž Ua zemi antnjcť tolčko gsme, a
čaš žčwota nasscho toliko gako gedeU den, genž
wčera minUl; mUsimcť fe tedy Uěkde gťUde o stá:
legssj byt postaratř, gegžbychom odýwali.uuPokog
iradost, které žde máme, aUeb femjti domnjwáme,
někdy za několik okamženj w mrzUtost a zármUtek
proměrrěny býwagj. A byťbychom zpoUeUáhlé chřad:
nUtj swé kratochwilemi w zapomeUUtj Uwéstise fUax
žjli; předc sobě zapřjti Uemůžeme, že tU prawě
blaženosti k Ualezenj Uer, kdežto Uám Ustawťčně
š Uowými starostmř gest zápasitť. Což nám tedh
lepssjho zbýwá, gako zřetel fwůg tam obrátiti,
kam fwěta Spasitel náš předessel přjbytků Uám
připrawit, a Uáš do radosti nemjgjcj přigmaUt.
Zde slšy tekaU: tam kwete blažerst; zdegest prach
a zem nassjm podjlem: tam ale Bůbx,gehožto králow:
stwj děditi máme.

Nesmysl gest, přjliš smrti se bcňi, a pak
teprw chtjti na Ui pamatowati, když giž skUtečně
Umřjti mámč. oxx Nezamykáme:li šchwcilnč oči a
Ussi, stero wěcj smrt Uám připomjná; Ulnjráčck,
gchož trUchliwé žněňj slýcháme; hřbitow, Ua němž
býwáme; Umrlci, gež mimo dům Uáš Uosiwagj.
xu Wssccko, slUUce zapadagjcj, kteršž mnohémU
che nedUde swjtiti; připadagjcj noc, ktcráž mnor
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ť)émU bUde poslede; ch, z Učhož se Umohý na
wčky UeprobUdj. Wssecko, kwčtan kwetach a
wadnach, lampičkahořjcjahafnach, wssecko,prawjm
smrt nám připomjna, amlij k gednomU každémU
z náš: Obstarey dům sng; UeboťUmieš

Toto UapomeUUtj týká fetak mocUáťe Ua trUUU,
gako rolnjka ža pthem. Ner wýmjnky; a kdo
má Ua fwčutěneyche kžtracenj, na toť)o bez po:
chyby Ueyche aUčiUkUgeu Seznamme se tedy še
smrtj, bychom fe UemUselipřjhody obáwati, kteraU
dermč na giUých spatťUgeme u Q zagisté genom
proto Umrlce fč hrošjme, poněwadž se fmrti bogjme
wx Slowem, co nám fUUxttwořj strassnaU a Ue:
bežpečňaU, to mejme bez odkladU odstraniti; a
gaké sstěstj pro náš, že Uámgessrětolik čan přáno,
bychom tak UčiUčti mohli. x

Celého žiwota k tomU zapotřebj máme, bychom
se UaUčili žiwn býti; ale také k tomU gest žapo:
třebj celého žiwora, bychom Umřjti se UaUččli.
Protož mejme w UmjráUj se cwičiti; neboť fmrtj,
dobře: li Umřjti gfme fe naUčilč, žiwot Uáš wččný
se počne

Wssednj giž opatrnost Učj, o to, což Uey:
wšácnegssjho gest, še wssx sjly se sUažicč Žádný
Uedá žlato za obyčegnch sskořčpinU; žádUý UeUčj
fe snažně mUdrctwj, by dřjwj sstjpal; tjm méUě
kdo po žezle bude dychtiti, by gjm slámU protřá:
sal. Nesmyslňost wssak tažc bnlady, ddáti ďussi
swaU za dlášnowstwj tohoto swěta.

Hodirm fmrti gcst zawolánj k fwážer aU:
rody do stodol; fbjrati Uřáme tenkráte owoce
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onoho femeUa, kteréž gsme bdli rozsilč PaUhými
slowy Uedá se žeň wyžádati: Uobrž práce gestiť
šapotřebj. PaUhými slowy nelze gest wetřjti se
do Uebe: skUtkem mUsi dobyto býti; a teU, kdo
fnahy se sstjtj, UedostaUe sc tam. Kdo byl plewy
rozsjwal, ať erčekáwá zrna. Nebe gestiť,wzhle:
dem náš, ro Ueywzácněgssj, čeho Uám dosáhnaUti
lze; Uenj wssak za žádUaU maličkost k zakaUpenj,
nobrž wssecko fe mUsj wynaložits, bwchom l)o aU:
časiUi bt)li. WyUaložiti mUsjme wssecky swé nár
klormosti, wsseckU fwaU péči a mandrost, bychom
fobě cestU k nebi proklestili. Smrt koncčně gest
ono rozcestj, oded bUď k radostem Uebosiúm, bUď
k mUkám pekelným pofpjssjme. Pozorl:gmež člo:
wěka w tomto bogi!

Gak mile se smrt bljžj kčlowěkU, počjná
také sjla tělesná ochabowati, a wssecko, co přjgemá
Uého Uám země podáwá, Ueb podáwati může, tra:
tj swaU pů!UaBUost. DUsscx, an těla strog tU a
tam Ustáwá, zasmUssile sama do sebe se zarýwá.
Čjm bljže smrt, tjm che koleček, gedUo po drU:
hém, fe zastange. Nohy, gindy silUj těla slaU:
powé, UegsaU řdjce š to snésti tjži gcho, rUce a
rameUa dřewěUěgje a hlawa gako těžkým břemex
nem ztjžena bez sjly klesá, a klonj se kprsiim,
aUžkostUč dýssicjm. Nemoha sebaU wládUaUti ležj
člowěk Ua loži swém, fwěřen starosti a Uapomá:
j)áUj aUtrpných přátel; a gediná Uadčge, geUž ge:
sstč žbýwá, zčiležj na UmčUj lékaře, zdažby snad
léky blahočinnými smrt UezapUdil. QUa wssak
neUprositelná ǧiž U lože stogj, a nemocného rUa
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kaU stUdeUaU se dotýkagjc podtaǧj poansstj aU:
wazky we wssech aUdech Čelo fe potj porem stU:
deným, rUcea nohy tUhnaU, ljce žbledlé zapadagj, bi:
tj žjly Ustáwá, a ze srdcč stjsněného powstáwagj
hlUboké oddechy. um Gesstě gednaU zdá se tčlo
wssecku sle sbjrati, a š křečowým sedaU potrho:
wánjm smrtť wzdorowatť ; leč, očť se ǧiž tchagj,
a newidj che slzj ronjcjch se zočj swých miláč:
ků. Konečně i srdce přestaUe bjti, a pljce tisk:
UaU poslednj žiwotnj dech zdla:chawým a hlU:
bokým chropotem z prfaU.

Podobně se i k Uám wssemn,fmrc přibljžj, a
Uastane Uám š nj tentýž bog, kratssj Ueb delssj,
lchčj Ueb těžssj; což ale tak UemožUo gest přčd:
zwjdati, gako hodinU, w kteraU přčgde. Ačkoliw
žádný zUmjragjcjch Uemá před drUhým čcho k
lepssjmu, Uež naUeyweyš čerstwčǧssj aneb méně bo:
lestné skonánj: nicméně smrt od smrti fe lissj.

Člowěkn, který wedl žiwot bešbožný, dwog:
Uáfobný bog UastaUe, zápachj totiž Se smrtj, a
potýkánj se strassliwčgssj š wedčjtkami fwého po:
siwrnčxnéť)o fwčdomj. exu Gestli wzdáliw se od
Bohcx, žadostem swým zlým slaUžil aswéwolně
wssecko páchal, co gcho porUsseUé srdce žádalo,
gestli zdlal)a lidského toliko posměch fobě dělal
a genom na swůg zisk l)ledčl, a po wssrm, coko:
lťw prawé a swaté gest, Uohama sslapal. gestli
konečně lehkowážně každél)o k)lan se střežil, genž
by ho byl mohl Ua wůlť Božj pamatowati, pak
smrt strUUy, které prw byly poUmlkly , tjm taU:
žcgi natáhne, by w hlUdiUč srdce geho tjm ostře::
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gi zawzxtěly.m Smyslowé, gimž UeUstále lčchodil,
zeslabUaU; pcnjze, gimž slaUžil, koUdeUUcčxUtU za:
Uechati, hřjchy, w Uichž se kochal, opUstj ho, a
tělo, genž býwalo geho modlaU, zpráchniwj. O:
samčlý a opnsstěný od wsseho, čemu dUssi i tčlo
wěUowal, ležj trápeU bolestmi smrti, mUčoU wey:
čjtkami swého swědomj, kteréž z hlUbokého sna sc
szdiwssi tjm hlasitěgi Uefmyslnosti a Ueprawosti
gel)o mU wyteyká, a gako hrůzd plné oblUdy před
dUssč aUzkostj panU Uwádj. Wsse č;lé, co gak žiw
spáchal, ztisjceronásobené Uaň se zpčt walj, a trá:
penj trápenjm množj. u Nesprawedonst a Uemix
losrdenstwj, lakomstwj a chlipnost, hrdost a Uti:
skowánj gsaU ďáblowé w srdci gcho wychowanj,
a čin ge nynj pečlem. OU hledá potěsser, dale
kde ho UalešUaUti; w slowU:lř Božjm, kteréž až
dofawad zawrhowal? uxx OU taUžj po wůdci, kte:
rýžby ho wywedl z temUého smrti audolj; ký
wssak aUgel dobrý ho powede, gessto každého swý:
mť zlými skUtky od sebe žapUdil ?w On se ohljžj
taUžebUěpo přjmlUwčjm U Boha; gak ale semá Uu
tjkati k Jčxžjssť, gchož zapřel? ou QU trne a le:
ká se mysle Ua Boha, po!lěwadž milostj gcho opo:
wrhl, a poněwadž se mU nedostáwá swčxdectwjdo:
brél)o fwčdomj; i Umjrá tedy U prostřed mUk pe:
kelných.

Gak kdo rožsiwá, tak bUde žjti. xxx Kdo
pro tčlo sjl, těžit bUde ztěla zahyUUtj; kdo wssak
pro dUcha, ten Uatěžj z dUcha žiwota wěčného.uo
Qtewřol:li kdo srdce fwé wčcem Božským, ačinil:
li, co mu bylo možná, plnil:li gakožto wykmxpe:
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nrc Ježjssůw š dětinUaU láskau wůli otce swél)o
Uebeského: nebUde ho moci Uoc smrti polekati,
ani bUdaUcUost srdce gcho těonstmi a aUškostmi
Uaplniri; neboť gde k thi, genž ho wyslal, a
gchožto wůli konal! A byť slabostj a Uedůstatků
swých sobě wědom byl, předce od the swého do:
brotiwého odesstěnj š důwěraU fyUowskch se Ua:
djti, a š myslj weselan cestU do žiwota wěčného
sodě otewřjti může.

Zisk neywětssj a sláwa člowěka swrchowaná
gest blažeuá dudaUcnost; kteráž wssak w obtjžno:
stech Ua člowěka w žiwotě tomto doléť)agjcjch sná:
že, Uežli w opleywánj statky wezdegssjmi, aned w
tak Uašwaných dobrých časjch, gest k dosažer.

u. Byl:li žiwot Uáš zde Ua swěrě, gak obyčeg:
Uě, pln starostj a trápenj: můžeme se tčxssititjm,
že Pán slžy nasse sčjtá wssecky, od prwnj až do
poslednj, ktcrá se stýká š porcm smrtelným. ux
Slzy pro zbožj swětské gsaU slžy, které žrm do
se wšfage, a nebýwá z Uich po smrti Uic, kromě
odpowjdánj.

Den smxxti gest den přsté škaUsskw, ždali gsme
darů od Boha Uám propůgčenýchs dle wůle gcho
Užjwali; bndemeť před stolici saUdUaU předwoláUi,
bychom BohU počet wďdali, co gsme hřiwnch Uám
swčřenau Ua tomto swětě žjskali. Gestližc člowčk
darů od Boha poskytmxrých dle prawé gegich ceny
wážil a Užjwal, co by měl kobáwánj, až požádá
pán aUčty od Uěř)o? uu Mrtwil:li tělo a gcho
Zlé žádosti, a zaswětil:li Bole wssecky swé ná:
kloUUosti a přánj; podrobil:li wůli swaU roůli



94

Božj, a taUžil:li ze wssi sjly po dobrém: Uemůže
se dUssi gcho Uedostáwati w hodiUU laUčenj:se še
swčtem ani statečnosti, ani potřeby; neboť dle
možUosti swé pracowal, a djlo swš dokonal.

Nemčižeš:li, odssed teprw w hodiUU poslednj
Ua winici, tolik wypůsobiti, cobyš sobě přál, a
co byš byl ša ler mladssjch mohl wypůfobiti,
předc Uemáš nechati srdce klefnaUti, a Uemáš fe
přjlissně rmaUtiti.„ Dosti Ua tom, žo aUčinkUgeš,
co ti možná, a to srdcem Upřjmným; che od
tebe Bůh Uežádá. lmGs!n čaš nemčř, a bUď bliž:
Uij tjm, kým mU dle powolánj swého býti
máš. PodporUg opusstěnébo, potěš rrpjcjl)o, setři
skljčenémU slzy bolestnš š obljčege gcho, ždwihey
Utlačeného a potřeného, Braň erinně trpjcjť)o,
podčy chUdémUpomoci, odesi Upřijě Uepřjreli,
a neobtěžUg cmi lchkomyslnostj ani bešbožnostj dU:
ssi swaU; a skUtkowé twogi dobřj gako přjwětiwj
angelé Božj wůkol lňžka twék)o smrtclného se
fhromáždj, a w horkém še smrtj zápasU těssiti
a občerstwowari tě, a srdce ri dodáwati bUdaU.
A až koUečUěopona se roztrhne, až wetchá schrán:
ka dUsse se sesuge, adUch wazeb wezdegssjch prost
še zemč do řjsse dnchůw se wznese; angelowé Božj
přjwětčwě doprowodj ť)o k trůUU the wěčného,
kdčžto Ježjš wkapitol náš tě přigme a do wččné
radosti, fwé Uwede.

Q gaká to raďost! ou Srdcem gedwa po:
Uěkud geU postjl)nauti gi lže, pogmonowari wssak
Uikrerak fe nedá. AUi oko erjdalo, ani Ucho
neslýchalo, aniž do srdce člowěka kterého wstaUpi:
lo, co Bůh připrawil těm, genž ho milngj.
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13. Prme! zúsiaňš Uámi; Ucbse připozdjwci.

Tčxmi slowyžádati oni dwa Učedlnjci, gdach
do EmaUš PáUa , by přenocowal š nimi. Ne:
požnali sice w cestUgjcjm, Ježjssi swého miléť)o
Učitele, neboť swášány držel oči geǧich; slowem
wssak geho tak mocně taženi byli k UěmU, že ho
pobjšeli, by zůstal š Uimi.

O, blaženi, měčně blažesli b!ldemo, zůstane:li,
až se nám připoždj, Pán š Uámi! Zwlássrě pak
my letitj, gimž fe giž připozdilo, Uesmjme messka:
tj prositi Pána , by Ua nčebešpečné resiě
zůstal šnámi. MUsimeťpřátelstwj š Ujm opraw:
dowě hledati, a wěraU, naděgj aláskch š njm
co nehaUžegi se fpogiti. Otewřmož UtU celé
srdce fwé; Ueboť qest KristUš, syn Bol)a žiwél)o,
a wssemohach přjtel kagjcjch hřjssnjkči, kUěmU
se Utjkagjcjch! Okem gest slepémU, a nohaU
kUlbawémU , a pozdwihnge Uáš ze wssech
slabostj; a bUdeme:li ho prositi , zagisté
náš do ť)ostince neybezpečněgssjbo dowede, a š Uá:
mi ťústamx. Gakožto swěta wkapťrel slowemi
skUtkem aUřad prostřednictwj mcxzi Boť)em a Uámi
koná, a lásko fwé potěssitelné pogisstšnj Uám dá:
wá, řka: „thc a gá gedno gsme. Žádný ne:
přicházj k Otci, leč skrze mne. Začkoli prosiri
bUdete Mce we gménU mém, toť Učinjm! Ueb gá
gdU k Otci, abdch wám připrawil mjsto.“ (Jan
14.) Toto žasljber dodáwá Uám statné mysli i
w Ueyremněgssj hodině aUzkosti. Gakožto král
wččnél)o králowstwj dj Ježjš k Uám: NásledUgte
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Ume; gá gscm cesta a prawda i žiwot.“ Obrať:
m.ež se celaU dUssj, cclaU myslj, a wssj mocj swau
k Ježjssi, zakladateli a dokonateli Uassj wjry; Uá:
sledUgme ho; Ueb teUkrátxeteprw přátely Božjmi
se staUeme, gestli přátelé Ježjssowi bUdeme. Se:
znamme se š Bohem, pokUd se Uám dobře wede;
w čaš UaUze Ukáže Bůh, že náš také zUá.

.Wěť, kU kterě!UUž fe bljžjme, gest drUhé dě:
tiUstwj, kreréž cizj pomoci, zwlásstš š hůry zapo:
třebj má. BUďmež i dUchem djtkami, a mťlUgme
Pána Boha swého myslj a důwěrnostj dětiUUaU.
PoUěwadž žiwot náš kráckaU toliko chwjlkU gesstě
trwati může, tjm che se wyUafnažme, bychom
obmesskcinj swá Uaprawilč, by l)ospodář w čaš
klader aUčtů milostiw Uám býti ráčil. PotřebU:
geme ale také silné pomoci z weUkU; Ueb za poz:
UeUáhlým chřadnUtjm těla množstwj slabostj, ga:
kožto strti p“redchůdcowé,se wyskthgj. Gak dnj
žiwota Ubýwá, tak chdUhů přibýwá; tak sice, že
Uám při wykročenj z žiwota tohoto tolik ochraUy
a podpory žapotřebj, co při wkročettj do Uěť)o.
StárUe:li žiwot weždegssj, poansstěgj:li anaz:
ky, gimiž w hromadě se držť,Uemáme gistěgssj
podpory Uad Uáboženstwj swaté, kU kterémUž gfme
slikoem Ua křtU UčiněUým přiwtěleni byli.

Wšrným UábožeUstwj koUáUjm, láskaU kbliž:
Uij a skUtky dobrými wegděmež w bližssj š
Boi)čňř žř.řájřřost; afřřřrř wezňřč Ua se ganU s:wář:
Uost. Bůh:li Uassjm přjtelem, ať si bige hodina
smrti, ať po Uáš sahá rUkaU swaU ledowaU; Um:
sslénka, že Bůh gest Uassjm přjtelem, dodá Uám
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statečnosti i sily, a powýssj mysl nassi nad wsse:
cko smrti fe obáwánj. A až konečně slabá dnsse
nádoba se serge, a srdce tlukach Ustane, krew w
žilách ztUhUe, bledost po ljcjch se rozprostře, gazdk
se zagikati bUde, a slowa poslednj modlitby nassj
na ústech mizeri bUdaU: renkrát pomysslenj na do:
brotU Božj Uáležitě náš posilnj a občerstwj.
Nadege Uowéao žiwota dá nám wesele do hrobn
nahljdxmuti, grnž nám až dosawad ossťliwost a
hrlťZU půfoldj.

Wssocko máme na to wynaložiti, bnchom se
nančili smrt Že strany prawé znáti, aby Uáš, až
se Uám zgewj, nepolokala, c: o Udatnau a wyga:
sněnau mysl nepřiwedla. Neylepssj zbraň proti
strachowánj se smrti, gest Uáboženstwj, a přárel:
stwj š Bohexn. Kdo Boha miluge,pokogně myslj
na fmrt a wěčuost. Mage rUkU kdobročixmostč
otewřenU ochge cš Bohem a w BohU deze stra:
chu i tenkrár, když hrobč rakew pro něho giž při:
chystány gsau. O! nikdy negewj sr nábožeUstwj
U wětssjm leskU, gako w samé hodině smrti! Běda
wssak romU, ťdo tenkráte teprw náboženstwj se chce
Uchopiti, kdx.)žwsse wůkol nčho pomjgj; aneb teU:
krár reprw oči k BohU šdwihá, když mU ge smrr
gčž zňdwjrá.

O Uáboženstwj , ty sladký swčdomj mého po:
klide! giž Uynj občerstwugeš dussi Umu skormaUce:
naU kxalssámcxmposiluchjm. T.) budeš mne podpo:
rowari rUkaU mocnaU, až mi poslednj hodinka ka:
lich wssj hořkosti a přjsné žkaussko plný podá:
wati bUde, a prawice má tUhnach nebude chr
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moci žchrmti miláčky mě zarmanceně se laučjcj, g
slšy na Umrlčj podhlawrrjk můg wyléwagjcj. Q
ty mé Uábožcxrřstwj, i terckráte gexsstědmě těssiri bU:
deš, až zakaleUé oko mé nebUde che widěri těch,
genž drazj gsau frdci mémU; až ústa má se za:
mknaU, atoliko tato slowa gesstčpromlanati bU:
dau: PaUe zůstaň še mnau, a přigmi Ua milost
dussi maU!

Tak bychom častěgi w dUchU smrt si před:
stawowari měli; pak by přjsstj gegj nám strássii:
wé a hrozrré nebylo. Naopak wssak činjme; wssež
ho fe wystřjhagjce, co by nám smrt na pamět
Uwádělo, sami twářUost gegj tak strassliwě si wy:
obrazngeme, že se an opowážiti nesmjme, zzbljzka
do očj se gj podjwati.

Smrt sice rozwange fwazčy přátelstwj, a
totě to neybolestrrěgssj při gegjm se nám zgewenj;
naproti tomU ale spOgUge náš opět š těmi milý:
mi, kteřj Uáš w blažené fmrti předessli, a to sice
anažky Uowými, Užssjmi apewněgssjmi; ba flUkt
gest anrácorrj kdomowU, kpřjteli neymocrrčgssjmlc,
kBohU, U nčdhožúplrrého blahoslawenstwj Ua wěky
nalezneme
f Gak pokogně Umjrá člowěk ten, genž w poe

slecnjm gesstě tažer řjci můžr: Milugi Boť)a,
žUám Boha, Bčch gest mým přjtelem. Takowého
sm:t newede k Uškonm neznámémn, on Umjrá, bd
gcsstě lépe poznal toho, geřdožgiž zde poznáwal
dy gesstě čistěǧi milowaltoho, gehož šde giž wraUc:
Uč milowal, by radosti stnpnš Ueywnšsssl)o Pčdšjao
wal, gjžto zde giž pončkUd okUsil un Přátelstwj
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š Boť)em wsseckUstrassliwost smrči odnjmá, a dá:
wá gj twářUost, které se člowěk Ueleká. TrUaUti
aš mufj frdce člowěka w hodim: smrti; Ueboť
hrUbá a powážer hodr:á změUa děge sk, gessto
wsse, čjm k zčmi této U!ďázáUi gsmr, před očima
Uassima pomjgj, a chatrč wetchá se bořj. Qwsscm
že štrm:tjm aš hledj frdce sladé do onoho temného
mrakU, gjmžto smrt gest zahalena; tjm wssak mra:
kem prawá wede cesta; a až se skrze Ušg probe:
reme, otewře se Uám ta UeypěkUěgssjwyhljdka do
wěčUosti, a cesta ta k nčyblažcxněgssij š Bohem
spog?nj Uáš dowede. Tenkráte plesagjce, gako Uče:
dlnjci Ua hoře Tábor zwoláme: Dobře gest Uám
zde býti! a wegdeme do přjbytků, které Ježjš
připrawil těm, genž ho milUgj.

A předce gest tak mnok)o, a skoro bych řekl
wětssista lidj, kteřj Ua Boha Uepomnjce, a howa:
dům se roangjce w kalissti rozkossj tělesných
fe wálegj, a gesstě w stářj fwém mrzkostem slau:
žj, kreré z mládj za modly swé sobě zwolili. Ga:
kožto letitj, a giž wosileslj hřjsschi gessrč obětUgj
modle swé poslednj žiwota dUi, požjwagjce rozkoš
UedowoleUaU, aččoli w anť)ěm toliko přežwykowá:
Uj. uu TakowěmU člowěkU gest pohled Ua lč:žko
smrtelné, na máry a Ua hrob owssem l)rozUý, od
kterýchžto wěcj prwněgssj žiwot rožkossUý strassli:
wě fe lissj.

Kdo přátelstwj š Bohem Uikdy Uehsedal, kdo
Boha Uikdy nepozUá.oal a Uemilowal, gak by se
ten Uemšl smrti báti, a gak by mohl žádati, we:
gjti do wěčUostčplné tagemstwj? uu A bohUžel!

5F
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že neymenssi a poslednj starost člowěka to býwá,
naUčiti fe Boha znáti. Při wssj předstjrané wj:
ře, a domnělé w náboženstwj zběhlosti býwá předce
Bůh U wětssj lidstwa části Bohem neznámým.

Bčxda, že i zlowolnjcč fe Uacházešj, kteřj o
BohU práwě gen tak mnoho wědj, gak mnoho
gim zapotřebj, by gmšUa geho swatédo zneUctiti,
UábožeUstwj geho fe rmchatč a posmjwati mohli.
Mnozj, a zwlásstě Učenj, prohřessuǧj se rozumem,
tjmro Božjm darem; mjsto coby gak slowem tak skUt:
kem oncn swatý swazek chxzi Bohem a člowěkem měli
potUžiti a Upečwniti, rošansstěgj ho naprosto swý:
mi pochyonstmi, a Učeným hlaubánjm, odnjma:
gjce zaumyslně lidU wsscxckoUáboženstwj, a nemo:
hance mU žádné náhrady dáti, kromě fwých prá:
szých titěr. dS úsměchem ďábelským zgewenémx:
swatémU nábožrnstwj fe raUhagjce Uobama sslapau
po wssem, což křesťanU neywzácněgssjho gest a
neydražssjho po wjře w Boha, a Jržjsse půwodce
wjry nassje Neraboh takowý chsscjtj fe žádné
neprawosti; zctnostč fobě aussklebky ččně, wálj se
w hřjssjch, wyfochá, heyřj, a potácj se bez pře:
stáUj w rozkossjch, za kreré lehkowcčšně fměnil swé
fpasenj. Pro roškoš z drážděnj fmyslů mU přie
cházegjcj stáwá fe otrokem fwé hUbo, fwšho oka,
ba wssexch UárUžiwoskj fwého zlěho srdce. Co mU
do slšhořekUgjcj erinnosti, ktorau zprznil a swedř?
Co mU do wěrnosti maUželské? Zpoctiwosti přjfal)y
gen fmjch si tropj. A tak geden hřjch šrqhým
množe táže fe al:fměssně: Gč:li ,Bůh? m Zcidá
a přege si, by nedylo .Boha, aby we fwé zawr:
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ženosii a zhowadilě fmyslů žjrnosti bez wýčjtck
swědomj žjti mohl. Žádá si br,d, nebylo nebe, by
Ussel i pekla, které w srdci swém nij giž nosi.
Gakožto otce fwého,ďábla, hodný syn, rád by Bo:
hU žezlo z rUky wywinUl, by :o rožkossjch, peysse,
záwisti, mstiredlnosti, a wssech ostatnjch neprawo:
stech bez trestu žjti mohl.

Běda wssak dUchU takowémU pekelUémU; hřj:
chy geho tjm che zrůstagj, čjm wětssj cena a
počet gest dobrodinj, kterých mU Bůh Udjlj, aťřšw
rých on i proti BohU samémn zleaUžjwá. Bůh ho
dobrotaU gemU pronazowanaU k poslussnosti při:
kázanj swých přiwésti chce; on wssač pohrdá do:
brodinjmi Božjmi, a zUřiwostj ďábelskan napřáť,xcč
rUkU, by zničil wssemohachho, kterýžto má risjcxč:
ro prostředků aUástrogů, kterýmiž by ho zchrámn
peychy geho do bjdy neyhlUbssj wywrhl.

Zdařowánj se aUmyslů gel)o poscxype:čxnn
cestU žiwota růžemť,. až se koUečnč wlasy geho w
ssrdin proměňugj, a žiwotU gcho se připoždjwá. Ten:
krát teprw igemU zawznjwá hodina smrti, tenkrát
teprw poneyprw přemeyfslj o Bohn, hrole, a
zpráchniwěnj. Toto strcxsslčwé přemeyssle:wj wede
ducha geho bešděkh k bránč wěčnosti. Zaražm
hledj š trnUtjm do bezkončin, a pozorUge sebe, ř
wěci mimo sebe očima docela gťnýma, Uež prwé.
Nynj ozýwagj fe strassně w frdci geho aUzkostném
otášky: Kdo gsem?uuProč gfemtU byl?mKo:
mU přináležjm? uu Co ze mne bude? uu Za
tjmto pťemeyfslenjln sadám sw!šm starým zprone:
wěřUge se sice, na mjsto gich ale do giné nefmx,xr
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slnosti padá ; neboť nynj, ač Boha Uznáwá, předce
gfnom toho Boha Uznáwá, gehož zawrhowal, za:
plral, a od sebe odezowal. Boha náležitě ne:
ZUWS,.U!Uj, xže nenj k Uprossenj, a o sobě se do:
mexǧssťx,že nenj k polepssenj, a tak Umjrá w zau:
fq,Uǧ.uu Tak Umřel Kain, tak Jidáš, tak mnozj
glnj ;.a snad také množj z těch, které gsme znali,
a Umjrati widěli.

Odwraťme wssak zřetel swůg od toho:
to wěčně nessťastného člowěka , gchožto gedna
gediná před očima Páně wssewidmlcjma wyroneUá
ljtostllá slza, gediné ze frdce kag,icjl)o pofslé wzdych:
Uutj„ spogené š Upřijým zhřjchůw fe wyšUáUjma
mohly wyswoboditi a wěčně spasiti!xxebraťme
raděgi očj swých k přjteli Božjmu.

11. Přátelstwj š Bohem.

Přjtelem Božjm býti, Boha mjti za přjtele,
gest neywyšssj člowěka sstěstj, gest přednost, kte:
réž sei angelé pokorně obdiwugj. Bčih stwořil
člowěka k obrazU swémU; pročež ho synowskaU
láskaU gakožto pána a stwořitele swého máme
milowati, gako to angelé w Uebi čin.

Bůh gest nassjm přjtelem, roť Uám přjroda
dj, ipjsmo swaté, toť nám doswědčxlgenebe ize:
mě; a totě také gednohlasUé swědectwj wesskerého
stwořenj. Přátelstwj, kteréž Bfch giž prwnij
člowčku pronázal, i nám zgewuge w crlém swém
krásném stwořenj. Rág sice i š půwaby swými
ztxčacen gest; zcxmi wssak předce šcelaU krásaU ge:
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gj dal Bůh djtkám fwým kokoýwáxxj. Očlowěče!
hleď kam hleď wůkol febe, a wsse prawj: Ráq
Uer ztracen! au Tak promlallwá rofaU občerst:
wená rostlan, tak šUj ptactwa zpěw, tak hlásá

nwsse, co žige a š okem twým se potkáwá.
Nikoliw, dUsse má! rág Uenj zrracen; Ueb

Bůh moZi Uámi, a š námi gest, akde Bůh, tU i
rág i Uebe. uu Bůh gest wssUdy přjtomen, což
i hřjssnjk pocitUge, byť i ža tmawé Uoci Uepra:
wost páchal. Srdce gebo aUzkostně tlUkach mU
prawi: Neǧsi fám. O! by dal srdci fwémU
mluwiti, řekloť by mU: Hřjssnjče! čiU twůg gčxst
wyzražcn, wssewědax:cj stogj U tebe, třeš se, žiwa gest
hanebnost twá,a půgde UěkdyštebaUUa oUenfwět.

WssUdy widěti gest přátelstwj, milost a lásku
Božj. Bthost gcho gest láska, gméno geho gest
láska, a dobrodinj geho gsaU láska. Láska geho
wede Uáš temným žiwota aUďoljm, tráper nasse
otcowsky Uám UlehčUge, a prowodj Uáš až k smrti.
Wssak i tenkráte onen přjtel z časii žiwota býwá
neysladssjm Uassjm potěssenjm, a sliby geho přj:
wětiwé těssj a silj náš stogjcj nad hrobem. m
Gako Ua Petra w čaš baUřewolá ina Uáš Bůh
w čaš smrti: Neťoog fe, Ueb gsem š tebaU. Totč
to, co Uám statečnosti dodáwá a poklidU, tak že
beze strachU smrti do očj hleděti Ulůžeme. Přáteť:
stwj Boha Uasseho celý žiwota Uasseho čaš obgjx
má, a oU wssUdy bljže náš gest. Pomoc geho
saUžer Ua náš fe waljcj činj snesitelnčgssjm;
geho přjtomnost těssj náš w UaUziUa Uášdolél)agjcj,
a zatemUěUaU bUdaUcnost oswčcUgj geho zasljbenj,
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w dUssi Uassj se ozýwagjce: „Nebog se! neboť
gsem š tebaU.“

Wssecky nasse péče a rrápenj horow gest Bůd
powažowati za swaU wlastnj zálexžitost,kteraUž zaa
gisté k požehllaněmU konci přiwede. Bljže gest
Bůh těm, ktcřj ho wžýwagj. Qn splňUge žádosti
ctitelů swých, slyssj gich wolánj, a pomáhá gim.
Pán gest sstjtem wssechněm, kteřj se w něho dů:
wěřUgj, a geho milUgj. Nenj mjsta tak skrytého,
Ua kterémžby náš widěti, a k Uám se bljžjti nec
mohl. Bčih dal Petra z wězenj angelem wywé:
sti; a když Pawel w žaláři se modlil, náhlr ze:
mčtřesenj powstalo weliké tak, že se pohnUli ǧrUne
towé žaláře, a hned wssecky dwe“re se odewřely a
okowi gcho spadly. Tak wěrný gest Bůh knám,
a sljbil nám kornnu žiwota wěčného, zůstaneme:li
i my až do fmrti gcho wěrnými přátely.

Bůh sám Uáš Ugissťuge, še gest zaljbenj ge:
i)o, š lidmi přátelsky obcowati; což dokázal, když
wzaw člowěčenstwjna se, předýwal arozmlanal
š nimi, gim denně dobře činil, a š nimi gakožto
přjtel neyněžněgssj zacházel. Až dosawad wyhle:
dáwá dUsse, š kterými by sc, gako ondy, zabawo:
wal, a tak zaljbenj fwé, býti totiž še syny lid:
siými, gewil. Než málokreřj lidě otewjragj mU
srdce swě, málokteřj pochopUgj gcho tagnaU roze
práwkU, málokteřj mU dáwagj přjbytek, a Uxálo:
kteřj Uměgj se š njm těssiti, a k zaljbenj mU
býti.

NábožnémU stářj gest toto blahoděgné a dů:
wěrné š Bohem obcowáUj Ueysnáze možno. Když
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swčrlo žiwořa šponenáhla hanee, a posleonj olegčx
krůpěg w lmnpičco dohořUge, a wůkol člowčkex.
wss:xdy se zatmjwá, býwá zrak geho dxxssewnj ga:
fnčgssj, smdslowé get)o gemněgssj, a stdce geh:x
tanžjwá po BohU. A totě ono blašelté oťamženj,
w kterěmžro Ježjš zawřcnými dwéřmi xdo přjbyth:
wstUpUge š tjm přjwčtiwým pošdrawenjm: „Ne:
bog se„ gáť gsem to !“

Pocjtilo frrcj nefčjslně

MUošstwj w době žeer plně

lťtěchy tě, Pán še z mrtwých d.ďstal!
S dčxwěrnostj teolly we dnc w noci

Wolať bUdUk Bol,ux, wzhůru k thť,

Kam se Spasitrl můg odxebras..

Důwěrnost mau sianU Uic nesklátje
Nic man pewnaU wer Urwywraťtj;u

Ješjš žige! Žigi š Ujm i gá.„
Spasitcli mťlý Ua wýsosti!
Wččně žiwn býť. w twé spoleťUosti,

Blaženosix to blrde chmjrná!

Žádáš:li si„ahlcdáš:li oprawdowé přátelstwj
šx Bohem, mUsjš se o to posiarati, by w dussi
twé bylo ticho a klidno; neb Jožjš milUge tichaU
tanl):l, a tichúm sljbil králrwstwj fwé. Bůb při:
cházj nassje nábožUé žádosti wstřjc, a sčim připra:
nge sobě dUssi, šktermržto zwlásstnj přátelstwj
započjti chce; dodáwá gj tcxtiž osskliwosti Uad kaž:
d.au pomjgegjcj wěcj, Uaplň:xge gi dUchem gcm:
Uým, geUž srdce w tichém pokogi zachowáwá, a

(5)
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wássně a žákosii w řádU držj. Zwlássť darem
modlitlxy gi obohacUge. Mezi modlenjm přjtom:
nost fnxaUznamenati gj dáwá. Mrazer ža mra:
zenjm gi probjk)á; fwaté Uxssakgesiiť to mrašenj,
které Uikoliw lekánj nýbrž Uctjwost w Uj půfoldj.
Poznáwá hlaš Páně, a býwá gj gako Magkale:
ně, když gj Pán wlaslnjm gměnem gegjm po:
gmenowal. Láskagj dodáwá ofmělenj,lxy Ua Pá:
na promlUwila, a wzdychagjc prosj: Pane, zůstaň
še mnau Ueb se připozdjwá; eransstěg mne
slabé stwořenj, neboť se zatmjwá w frdci mém; a
kamkoli oči obrátjm, newidjm než smrt. Q! zů:
staň še mnau

BUdeš:li š takowaU dětinnaU důwěrnostj š
Pánem rozmlanati, zagisté tobč odpowj bUď
Ueprostředečně potěchaU nebeskaU, aneb přjtelem,
který tě nawsstjwj, aneb dobraU knihaU. Přjtele
ti giž poslal, ssediny twé, a knihu držjš w rUce.
Bčch ti giž Ukange, co š tedaU olxmexxfslj; a fmrti
zapowčxdčl, by tč nepřiprawena, brz oznámenj fe,
Uepřepadka. Znamer, že zawoláU bUdeš, gest ti
giž dáno, abyš, až smrt ztemna wystaUpj, zočiw
gi, fe nezhrozil.

Pozorngeš:li koUečně, že mežera, kteráž gest
mezi teřxan a wčxčnostj, zpoUeUáhla se zacelUge, a
bržo š rčj twých Zmizj; wjš že Bolxa gakožto
swxchowané dobré, ze frdce milUgeš, a že Bůh
onst ř xwduUiuxtřořufo o fďo Řosxn suwďtjl luaur peltruen: u oco mpexu Uu
t:me Umijri gest zisk

Uřálosti žiwora swého gfčzpytowal, poznamená:
njhřjchú fwých lj.stekpoljstkU gsiaUčtoroal, aknězi Ua
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mjstě Božjm postawenémU počet gsi wydal; pečeť
Udělené ti milosti w dUssi twau wtisstčna byla slo:
wy těmito: Odansstěgj se tobě hřjchowé twogi.
NUže, blaze tobě! gfa dědicem nebeš ssťastně do
domU Otce fwého wegdeš, a požigeš radosti, kte:
raUž připrawil Bůh těm, genž ho milUgj.

MilUgjcj Boha š radostj očekáwá okamženi,
w němžto Boha, fwého neykepssjho přjtele a do:
brodince, bUde mU lze widčti, a počjtá každaU ho:
dinU, až se očekáwánj gel)o naplUj. Třáslbyš se
fnad gesstě, kdyby Spasitel twůg se ti zgewil, a
okamženj se přibljžilo, w kterémžby tě fám do do:
mu otcowa Uwéstť, a Ua wěky ssiastným Učiniti
chtěl?

Kdo š Bohem stogj w přátclstwi, neUmře
nikdy w čaš takowý, genž by mU na sskodu bol;
takowému gest smrt w každé době a okoličnosti
přjtelkonj; neBoť gest poselkynj Božj, a koho
Bůh pofjlá, neposjlá ho nikdy, bo přjteli sskod:
Uým koyl. Pročež přátelstwj Ž Bohem neylepssj
gest přjprawa k smrtř. Žiwá:li, gak náležj, gcst
w náš žádost po Bohu, ať smrt w drlchém Uobo
třetjm bděnj přigde: lampy Uasse hořj, my bdj:
me, a hotowi gsme ženichU wygjti wstřjc.

O zagisté, kdo má Boha za přjtele, a dů:
wěrUč fe k němu Utjká, ten Umjrago, tak pokogně
„doblůu Uoc!“ j“lcj mušš aakO k fřmnj so chr)stg:
ge; ten sseptá přjstogjcjm šmyslj patrně pokognaU
„8 Bohem tU bUďte!“ a pospjchá do domu otcoc
wa, kamž w brzkém čase za njm se odebereme.
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Pokračowáňj.
Piirozeno gest člowškU, že přjtele a ďobro:

dince swého milUgcx, a láskU fwan wssemožnxúm
způfobem mU žgenge. Zwlássť kdo Boha mUU:
ge, UeUstálaU w sobě pociťngč thežebnost, Boha
přjtele a dobrodince swého Ueywdšssjťdo xeožřdydwjllce
Uxilowati, tak že pocitčxm tjmto rošnjcen řjkáwá :
Kýž gest mi možná lásiu swaU Boť)U tak patrnč
a gadrně dokázati, gako UékomUz p,řátet wešdeg:
ssjch! uu Nepostižťtelnč welikú, Ucfmjrný a wcleřmosti
plUý Bůh gim) U!ilowánj žpůfob od Uáš nežádá,
než ten, š něgžto gsmee Na Uebesa wsiamx:
pťti nemůžexme, bychom Božskémčr přjtelč swéu
mU dobrodin Uěgaká prokášali,„ ač Bčch rád, a
wděčnč od náš dary přigžmá. Pročež nám ifám
Ua rUkU dal, gakbychom od rUky k ruce dary
mU dodáwati, a Ueypatr!těgi přátelsiwj. swé
š Ujm dokazowati mčxli.u Zřegmčxgť:li Ulohl co
řjcj Uad to: Cokoliw chUdýmx č“mjre, toť gste
mně Učinilť. mo Dáwáte:li gjstť lačnémU, chudé:
mU, mUc nafchgete; dáwáte:li pjti chUdémU
žjzniwénm, mne nxapágjte; přťodjwáre:li chU.e
de“ho, Ucchšť)o,Ume přiodjwáte;tčssjte:li žarmaUce:
ného, mne tčxssjte,a t. d. Cl)Udj tedy přjlcžicosti
Ueypohodlněgssj denUčxUá.m podáwagj k obdaronxá:
Uj Boha nasseho. A on txaké tU dárkn přigjmá,
gako by ,qe bnl fám obdxžel, a gčch Zapotieďj mšl
uo O! ssťastnj lidé, kteřj moť)ch dáti, když Bůh
w chUdém člowěkU rUkU krlim z,dwiha o alUmžUU uu



109 a

Žádný mobowčtý nexnělbyxse opowážiti, P .Ješjssi,
kterýhow osobě chUdého prosj, žádost odepřjtř. Ra:
děgi mětibychom tjm žpůsobem stUtlšy swé na aU:
roky wěčné Uložčti,. a zbýwagjcj Uám zbožj do:
browolně roždatix, kteréž na wěčnost š sebaU wzjti
fmrř. l.xc?zdtoho nám zabránj.

Učiň sobě Boha přjtelem d.ob!:očinnostj kchU:
dňm, a předstaw sobě blaženost dUsse swé, až ti
Bůh někdy řekne: W lačné a nabé chUdiněnasytil
a přtjooilxgsi Spasitele swél)o, a w zarnmuceňém gsi
ho ďotčssil; pogď, b„ych tj odmšnil wěčxxým přá:
texlstw.jm..

Bndome:lj wšdy l)okowi k napom áhánj nUžxe
ným,l i Bůh náš gako přjtel obstará. Anrbo řekně:
me raděgiš, že nášxgiž obstaral;neboť to gest za:x
gisté otcowská o ná.š péče, a. nčžná orcowská láska,
Žellkoš Bůť) Ua ncčš letité chUrawosti a slabostj ko:
nečně doansstj,. by náš probudil z onoho opogenj,
gelUUž gsme po mnohá l:era nawdkli, a pro nčž
gťmc.x Ua Uskanowenj nasse docela byli zapomnčxlj.
NewyhnUtelně nám toho zapotřebj Zest, bychom
posta.weni bwli do okoličnostjz. ež.xnichž by námz,
kromě Boha,žádný pomoci nemohl. Podpory onh
slabé, nax nichž gfme sobě až posxud bež starostix
howě.li mUsj nám odňaty býti; a každé pomocj
zbawem) pociťowari fe mUsjme, máme:xli se po
myšssja pomoci, po Bohl:d ohljžeti: Bdwsse w lů:
UU ssrěstj a těla zdrawého, a požjwawsse radostj
a pohodlj nedbali gsme na dobrodince, který nám
toho wsscho dáwal, což Uáš t.fťastněgssimidnad étj:
sjco giných čiUilo. Když fečdlrám dobře a ssťast:
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ně wedlo, Uezpomněli gsme na to, že se to předce
nčkdy wssecko skončj. Uslyssewsse, že ten neb
oUen Umřel, lhostegni býwali gsme, gakoby se náš
Umřenj netl)kalo, a gakoby fnadš námi mčla smrt
wýmjnkU Učiniri. Jnynj gessrě, kdežto schUdlétč:
lo, ssediwé wlasy, a mdloba dennč nám wěkowi:
tost nassi připomjnagj, i Uynj gesstě docela zapox
mjnáme, že fnad práwě w tU chwjli, w kteréžto
w společnosti hostj žertUgjcjch za stolem sedjme,
tak mnozj nemocnj, wzdálenj a bljzcj, a djlem i
U weliké naUzi postawenj, na loži twrdém Umj.e
ragjce chroptj, a žeby gedenkaždý z nťch nám řje
cř mol)l: Dneš mně, a zegtra tobč; Ufpořádey
dům fwůg, neboť Umřeš. NeUgdeš záčoml wsse:
obecnémU, genž od prwnjho člowěka AdaUla, až
na náš, od pokolenj kpokoler zhannč wládl.
Mocným smrti ramenem deUně i nedsilněgssj mu:
ži, mládenci kwetach, tak gako dýchawičnj starci
přeď očima nassma býwagj štjráni; pročež Ufpox
řádey dUm sng, Ueboťzemieš

Ano, smrtelnjče! i tobě někdy Udeřj hodina
poslednj, a tělo, gemUžto gedinémU až dosawad
gsi slaUžil, stane se mrtwolau ztuhlaU a stUdenaU,
a bUde i těm hrůzaU, kteřj ge ljbagj a celUgj.
Tčlo, genž ri nynj tak drahé gest, že inad spa:
erj fwé ge mčlUgoš, do rakwe k žpráchniwěnj bU:
de zawřeno, a do země zahrabáno. Lidé fmyslnj,
k swétU anch , a fmrri fe hrozjcj, průwo:
dU twémU pohřeijmU fe whť)naU, gako ty to
dčláwáš. Pjseň pohřebnj, geUž U mar twých za:
wznj, sche hořjcj do hrobu ti swjtjcj, gsaU gim
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strassjdld, ktcráž se gich an Urrknau, poněwadž na
ně newěřj; nicménč mrtwé tčlo twé gexst š to, i
Ua ně zawolati: Uspořádey dům swůg, neb mU:
fjš Umřjti.

Lidé sobě wěku welkého žádagj, a lekagj se,
ťdyž se gim z přjčin přirošoných žádnú dlaUhý ži:

fn::ot slibowati Uemůže. Lidé žásUaU, když se gim
o rom Ueb oUom řekne, že giž dlmcho asi žiw nee
bUde, poněwadž giž we wyfokém gexst stářj; lekaa
gj se, gessro stegná magj léta š njm. WědaUce
wssak dobře, gak Umoho let giž máme za sebaU,
a že zdrawj nasse pochybné gest, předce nadčge k
dalssij gesstě žiwobdtj z!xawiti se Uechceme: a
přťt)odj:li se kdy to, že řeknelch: Nynj gest weta
po Uáš! bxšwá to gen pobjdnUtj gixrých, aby Uám
gesstč dalssjho žřwota slibowali. Také náš wětee
ssjm djlem nasst tak tčssjwagj, a co rádi slýcháme,
nám mlijwagj. Ba, Uezřjdkai proti wssj Uae
děgř gcxsstědanáme, a málo kdy čloměč fám sobč
fc š tjm swčxřj,že brzo Umře, až dnsse, gak se řjká,
giš na gažde srdj. J sebe bjdnšgssimU žiwobytj
dáwáme přednost před smrtj, a býwáť z celého
gednánj nasscl,x.opatrno, že gsme se nenaUčili smrt
žUáti, a že se gj proto tak tUze bogjme.

Pošorllgme stařecj wěk še wssech geho strau;
Uerliž obtjžné dobrodin ?uoa zdlaUl)awé, zpone:
náhlé Umjránj ? uu a gak mcčlo lidj stj se nadjki
toho ač dosti skrownél)o dobrodinj ?nu A deymež
tomU, žebychom crxlá stoletj žiwi byli, gako perj
rodičowé nassi, kteřj sony synčiw swých na celé
národy m!tožiti se wjděli; co se stalo ?uZemřeki.
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Nechť UmřemedťxjweUebo pozďěgi, wždyxnesmjr:
ně kratičký gest to čaš, přirochin k wěčUosti, ktea
ráž UastaUe po smrti. MUozj laaroBiwsse fe, gedwa
oči odewřeli, giž ge zaš na wždy zawjragj.. Wtom
nch žádného prawidla., nýdrš. truchliwá toliko UUt:
nost, podrobitiu siřfmrti giž rmměgssi. giž poszěgssj.
Denně Uám patrněgi, že žččťdnédpďhlawj, žádný
wčk, žádný staw nenj přcd fmrtj gist. TU béře
fynáčka neb d.c:erusskU,kteřj Ua Umřer an nepo:
myslili; tam onoho neb oUU, kteřjow hřjssjch ga:
ko wd lé“tech dospěli ; tUm muže Ueb žeml, kteřj čest
swaU w tom zakládali,. žč fe fmrti, bUdaUcUosti a
wěčnosti pxosinjwati što byli. Smrt Uapixáhssi ko:
sU fwan, potjná, co žasáhne, wsse gedUo. Pro:
č.ežeryhm:telně Uččmzapotřrbj, přihotowenU býri,
až t: Uenprositelná wládkymě kosaU swaU máchne.
T.en roliko dobře Umře, kdo 8 fe.bt:Ua š Bohem do:
čista se sčejtal, š Bohem dobře stogj, a Boha za
přjtele„ má.

Zádný neUi tak UrkusscUý„ abd ncwčděl, že
bUde mUsťti UčxkdhUmřjti; a přcdce tato důležitá,
ba neydůležitěgssj zálcžitost člowěka býwá pr.áwě
ta, Ua kteraUx on ner,xménšxš.powjná. Dci:li koneč:
nč tčžká Uemxoo,aneřd Uěgaká giná přjhoda Uemilá
zmmenj k odebránj se :m wěčUost, zagisté Uer,xmér
Uě Ulekne fč ren, kterýx na tak dalekaU cestU wěci
swé giž přichystal,d a hotowx gestx.uo Kdo o tom:
co ncwy!,m!:tč!nšm odchod:: častčgš rožm!m:!x.xá, a:x.eb
častěgi oprawdowě pře!mysslj, a k UěmUwsse Ufpo:
řádáwá, čeho k Upokogenj fwéU!U zapotťxebj mjti
se domijá, teU častčgi fám k sobě řekUe: Nebyl:
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liž bych zpozdilý, kdybych se smrti bál„ že oka:
mžer za žiwot můg wešdegssj mi odměřenéprodlau:
žiti mi Uelze? S taU weymjnkaU zrodčl gsem se, že
bUdU mUseti Umřjri. Tak se Událo mémU otci,
mé matce, mémU dčdU a wssem, kreřj tU přede
mUaU byli, a tak to bUde še wssemi, kteřj tU po mně
přčgdau. Proč bych redy smrt za Uěco nowého a Uee
známého držel? u Nezáležj Ua tom, gak dlalcho
gsme žřli, nobrž na tom, dobře:li gfme čiUili. BUď
konec twůg kdy koliw,přičiň se roliko, by dodrý byl.
Gest Bů.h přjrelem twým? DůwěřUgeš fe, wěřjš w
nčho ? eun

ijť gá, w kohowěťlm,w kohodanám;
Hťjssnjk byl gfem, proto pťedc nezanám;
Bůh sám gcst má pewná naděge!
Qn, genž hťjchňw těžkých zdc mne zbawťl,
Dussi milostj swau pouzdrawil,
S sebau w nebi žjť těž popťeš;e.

Aš gen uzná, če gsem šir zde dosřř;

J ! pak blaze mi! pak bez starosti
S přátely se swými rozšehnám;
Wssecky, kteťj pťjznťwě mne ctili,

A i měmU frdci drazj byli,

Otci do ochrany odcwzdáme

Bychom pokogně Umřjti mohli, zaporřebj gest,
by hřjchy Uasse před námi zemřely, a srdce nasse k
ničemUž wezdegssjmu a smyslnémU UelUUlo,čjm by fe
laUčenj od swěta obtjžilo. Pročež toto posledněge



114

ssj Uemůže býti dosti opakowáUo, a wsstjper. Nee
chybjš tedy, když sobě denně předstawjš, gako by
konec žiwobytj a onen den, který nad wssemi
twými roky a skUtky rozbodm, giž skUtečně byl za
dweřmi. Dofáhl:liš wssak giž znamenitébo wěkU,
UebUde zapotřebj takowěho snaženj; neboť se ti
smrt sama bUde zgewowati: ale zapotřebj bUde
wssemožUé opatrnosti, by fe we wěci tak důležitě
ničehož erbmesskalo. uu RadU tUto Udělugi sobě
fám, ale ity gi fobě porUčeUU měg; Ueb ač fUad
mne mladssj gsi, což Usskodj? uo Nic nezáležj Ua
počtu let. Smrt gistá gest; negisto wssak, kdya
kde na Uáš čeká. Pročež ity dermě gi očekáwew,
wěda že gj UeUgdeš. NábožUátě to opatrnost, zá:
hy še smrtj fe serámiti, aUaUčitife Umjrati. Ancb
se snad domnjwáš, že Uestogj za práci, Učiti fe
tomU, čehož germ gedUaU lze Užiti? O! práwě
proto cwičer se we wěci té gest předůležitě, por
něwadž při wssj pilnosti kusitč nemůžeme, zdali
gfme fe gj dobře UaUčili.

Kdo ti prawj : PamatUg na smrt, Uč se gi
zUáti, Uer toho ijěUj, byš lchkomyslUěstřásl še
sebe swazky, které tě k žiwotU tomUto wjžj; Uýe
brž přátelsky chce tobč toliko raditi, byš, až ho:
dan odchodU wyprssj, a oni swazkowé sami od
febe rozwazowati se počUaU, bez messkáUj přiho:
towen byl k tomU, čemUž wyhUaUti se nikterak
nelze. uu Zagisté ten llse wěci co neystatečněgi
chopj, kdo se kUj dřjwe schopUým byl UčiUil. Ač:
koliw UahldeUtj do hrobU hrozné asi mej dýti
tomU, který naň Uikdy Uepomyslil: předce by nám
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nemělo býti t:k nerámo, gelikož wjme,že gest to
Určch nasse, na kreré sobč giž proto stěžowari Ue:
můžeme, poněwadž od něho žádný Uenj wygmUt.
Kdo trpěliwě sUássj, co změUiti nemůže, a kdo ra:
dU wssjm wládUach prozřetelnosti Božsié bez re:
ptánj následuge, wždy neylepssj wolj stránku.

Neznepokogug se wěcmi, které zginačiti Uelze;
odewzdey fe do ochrany PáUě, a přjdrž se l)o.
Bůh gest twým přjtelcm; slUž mU. Sluhau Pá:
Uě býri, i w Uebi čest a chwálu půfobj. Přátel:
stwj š Bohem newyhUUtelUě gest nám zapotřebj;
kdo toho zbawen, zhhnc. W Bol)U toliko a mi:
losii geho gest žiwot. Přátelstwj še fwětem Uza:
wřeUá, buďtež i sebe pewněgssj, dřjwe než to zpo:
zorUgeme, wyk)yrrall, an zřjdlo gegich wysychá.
Přátelé Umjragj, obcowánj Uasse š Uimi přesiáu
wá; Ueb nelze nám powolati zpět těch, kteřj náš
předessli. W stařecjm wěku sama rodina člowěka
se rozprýlj, a gako strom podzimkem listu zbawen,
stáwá tU koUečnč stařec opusstěn, bez podpory a
přátel, a cjtj oUU prade, že člowěk přissed Uah
Ua swět, Uah opět znšho odegjtč mUsj. Gak dnj
Ubýwá, tak starosti přibýwá: a gako Ua počátkU,
tak i na konci žiwota pomoci cizj šapotřebj má:
me. Nadčlal:liš sobč dobročinnostj k chUdým ze
zbožj pozemského přátel, Ualereš Ua rozcestj mex
zi žiwotem tjmto a wččUostj průwodčjch, kteřj tě
do wččUých nedessčaUů stánkůw dowedau. J to
Ueymenssj občerstweslj, i to Urntagněgssj UUZUým
poskytm:té dobré gest poklad pro wččnost Uložený ;
wsse, co máme, šanecháme tU: ono wssak š aUro:
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ky stonásoťmúmi w žiwotě bUdachm opět nale:
Zneme.uu„Pogď požehnaný!“ Těmiro slowy, ga:
kožto přjtele swého tč přiwjtá Bůh. AlmUžUa
gest tedy wýborUá přjprawa k nastáwagjcjmn
žiwotu.

Někteřj auzkostmi až k zanáUj trápjwagj se
Uad přjsstjm způsobem smrti, a nemyslj než Ua
to, gak bolestná asi a strassliwá bUde. Tito ne:
gsaU gesstě prawj přátelé Bošja wjra gegich a
důwěrnost w Boha wssemohaucjho Urnj žčwá, gia
nák by wěděli, že w rUkaU Božjch ničehož se nám
Uer obáwati. Ruka PáUě Uáš Uwedla Ua teltto
fwět, taže ruka Páně po cexstěwezdegssj až ť wee
čerU žiwota, až Ua nemocUé a smrtelné lčižko náš
dowedla, a ta sama rUka Páně také náš opět z
tohoto swěta do wěčUosti wywede. Ježjš Umřel
na křjži, a smrtj tau wyzpytowal ccstU k trůUU
Božj:mt. Qnai Umozj swatj mučedlnjci, gakožto
swědkowé Ježjssowi„ wydawsse o něm swěděctwj
krwj swau, u prostřed mUč neyhrozněgssjch še
wznesseným ducha plésánjm fsli ze fwěta: m!boťuwé:
děli, cožinám známo gest, že láska k PánU Ježjssl
wsseckopřemáť)á: abUdeme:liSpasitele Upřjmně a
pokorně prositi, by si u náš byt zwolil, Uhostj se
U náš, zůstane š námi, a Uwede Uáš do králow:
stwj, kteréž Bůh připrawil těm, genž ho milugj.

Bych aUzkosti twé k pomoci přifpěl, Uwedu
tUto, nčkolik porěssřtelných důwodů, které w tčobě,
až se sinrt bljžiri bUdešche radosti znj, Uež stra:
chu před Uj wzbudj. Cti tedy. co geden z UeyUče:
něgssich pastýřů Uassich duchownjch, těm, genž se
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smrti přjlissně bogj, předkládáwal, a až posUd
předkládá.

15. Důwodowč potčssčteťnj protipřjlllissnč
beiznť sinrti.

Milý bratře! smrti se hleozjš? uu Podjwey
se gj gen dobře do očj, ani tolik strassliwého ne:
má do se, gak si mysljš. Předstange fobč smrr,
mysljš wždy gen na oči potrhané, rty zbledlé,
chropot obtjžný, Zcipach Umrlčj, nciřky přátel plau
čjcjch okolo lůžka smrtelného, Umjráčka trUchliwé
zněnj, hrob chladný a pohřbenj tčla mrtwého do
zemi a gámy hlUboké.

Mysle na smrr, mysljwáš také, že potom
nikdy w domě swém, we swčxtnici swé fe neoctneš,
Uikdy che š djtčami a swými milými gjsti a pj:
ti, nikdy che do chrámU Páně choditi, nikdy wj:
ce na krásnaU přjrodU patřiti, a nikdy che kswš:
tU widitelnémU přináležeti nebUdeš. Mysljwáš:
Totě předce gen hrozné, že fmrt tělo a dUssi tak
bolestně od sebe dělj, a tělo w hroj.dě práchniwěti
mej; komUžby tedy smrt nebyla dbtjžná?

Rozmilý! bUdeš:li smrt wždy grn ď té stra:
ny pozorowati, owssem že mráz až do kostj tě
pronikne, kdykoliw si na ni zpomeUeš. To ale
nenj prawé.smrti wyobrazenj; nemáš wždy gen
Ž hrůšnostj gčgj sřxšařřřčstřřáwňři; čťowčkU Uábož:
némU, Boha milUgjcij, smrt docrla ginák wy:
hljžj; pohleď ǧgen tam za hroby, co tam na tebe
čeká! xxx Zde gest přebl)wati nám w chatrči na
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spadnUtj; čjm déle w nj dljme, tjm che žbořenj
hrozj, stěnd powolUgj, a každá bauře může gi w
hromadU swaliti u Chatrč ta gest nasse tělo,
wetchost gegj za wěku sesslého každémU gest zřrgx

;pročež se o giný přjbytek postarati mUsime
Wa Uebezpečenstwj gsme, a starky swé w Uá:
době welmi porUssitexlUé nosjme. u Cesta Uasse
wede Uáš kraganU Uebezpečnau: Nepřátelé moc:
Uj činj Uám aUklado, by náš zkazili. Brzy ďá:
bel, gčnž obcházj gako lew řwach, hledage kodo
by pohltil ; brzy fwšt, genž Uáš popUnge k zlé:
mU. a wždy dUchU gest Ua odpor. Toto tré
nepřátel aUklady nám čin w prawo i wlewo; aU:
klady w bohatstwj, w chUdobě, w pokrmU, w ná:
pogi, w očjch bdjcjch i spjcjch; aUklady w my:
sslenj, slowjch a skUtcjch. uu A z rěchto osidel
máme Uepossťwrněxú wywázňauri, a proti wssem
aukladům gmenowaných nepřátel wždy Ua stráži
státi; a rak se děge š Uámi až do konce.mu Kdožby
si nemčl přáti, by z těch Uebezpečenstwj wssech byl
wyswobozen?

Bogjme se smrti, a předce deUUě za Ui pro:
sime, kolikrátkoli fe; „Qtče Uáš“ modljme, řkaUce:
Přigď Uám králowstwj twé! Králowstwj wssak Bo:
žj zcela teprw po smrti přigde. BUď wUle twá
gako w Uebi, tak i Ua zemi! ou Zbaw náš od žlé:
ho! Qd zlél!o wssak zde Ua zemi Uemůžeme dočista
zbaweUi býti; taUžjme tedy ze fwěta.

Smrt Uemine žádného, Buh člowěku kwůli
žádnaUweymjnkn nenčinj, an BožskémUQyml swémn
kwůli ro UeučinilmuBUdeš:li smrt tak pozorowati, Ue:
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bUde se ti tak hrozná zdáti. Předstaw si, že byš
giž dlaUhá léra w žaláři byl wěšaxl, a náhle by
žwěstowatel fwobody zatlaUkl na dwéře, odewřel by,
a šprostiw tě okowů, wnwedlbxytě wen do čerstwého
wszchU. Takowý přjtel, který tě z lrapného ži:
wota, zwězenj těla do krage swobody Uwede, gest
angel smrti. A toho přjtele a wyfwoboditele ze
žaláře bdš se bál? n

Smrt wywede Uáš z temnosti na swčtlo. Zde
Boha w zatemnělém toliko obraze widjme: tam
twářj w twář ho spatixjme. Nyněqssj poznáwánj
nasse welmi nedokonalé gest: tam wssak bUde gafným
nahljženjm, tam w newyprawitelné gafnosti na twář
Božj patřiti bUdeme. uo Kdožby netaUžil po tom
Božskšm wččně náš oblažUgjcjm patčxenj na Boha.

Q byš gen náležitě rošwážil, gak mnobo bře:
men fmrt, až dncxšneb žrgrra přigde, š tebe fegme.
sznal byš, že fmrt Uic giného nenj, nexžli kcxnec
wsseho trápenj. A gak mnoho, gak nesmjrně mno:
ho při tom zjskáš ? uo Z domU šcsutjm hrozjcjho a
bjdného wwcházjš, dyš wessel do přjbhtkU stkwostné:
ho a nebeskébo. Swět pěkný oansstjš, byš
wkročil do pěkněgssjboaslawněgssjho. Qansstjš ně:
kolik přátčl, w gichžto nárUčj a obcowánj tak mno:
hé a radostné ť)odiny gsi zažil, byš blaženost přátelx
stwj l)ogněgssj a dokonalegssj mezš fwatými w nebiU
Boha nalezl. J také přátely fwé, které tU brzy za:
Uecháš, a kteřj fmrt twaU oplakáwati bUdaU po ne:
mnoho dnj, ba brzyčko giž na onom lepssjm fwětč
opět fpatřjš.

Upokogeno:li swědomj nasse, agsme:li š hospo:
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dářem stranU djla dennjt)o Urownáni, což nám Ua
tom záležj, Ua žiwě:li zůstaneme, čili Umřeme? uu
A gsaUce pro nebe stwořeUi, gaký Užitek můžeme z
dalssjho Ua zemi přebýwánj mjti, an statky nasse
wlastUě w zemi blahoslawených sc Uacházegj, čekae
gjce tam na Ue:ťš?nn Co gest země še wsse:
mi fwými krásami proti rági, proti pokladům mj:
losti, a bohatstwj UebeskémU, pro kteréž stwořeni
gfme, a které pro Uáš sice ztracer, Ježjssem ale
opět zjskáno bylo?

Tak smeyssleli lidé Uábožnj powždy o smrti,
a nir fe gj nestrachowali. Simeon, oUeUnábožUý,
ctihodný kmet, držel smrt za pokogUé propnsstěnj
z tohoto swěta k lepssij domowU. Pawel za wy:
klizenj se zdomU zbořenjm hrozjcjho do ginéholep:
ssjho, wěčnětrwagjcjho, do domU Božjdo , a za
nawrácenj fe k PáUU; Petr ža opUsstčxnjdlmcho
obýwané chatrče; Ježjš KristUš to, což Umřenjm
gmenUgeme, nazwal odchodem k Otci, a žiwota
prodlaUženjm wěčným.

Toto poslede fmrti wyobrazenj gest neypřj:
gemněgssj a weskrz prawdiwé, a gasxxé.uu Ponech:
mež tedy zemi grgjch hřjček, po Uichž bcž toho
wždy dosti rUk sál)á,a hledeyme což š hůry gest.

Ezechiáš plakal, když mU byla zwěstowána
fmrt; a rowUě gako on mnozj křesťané před smrtj
fe trefan, poUěwadž žiwot wezdegnj za Ueywyšssj
dobrě držj Měliby wssak powážiti, že i po smr:
ti rěla,dUssjšjti bUdaU. Žiwotpo smrti gest toliko po:
kračowáUj w žitj, tak gako polodne pokročenj gest
gjrra, a mužstwj pokročenj dětinstwj; a aččoli
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w smrti oči zawjráme, opět ge kpatřenj na wěci
wěčné odewjráme. Qansstjme tělo,gako přjbytek,
který pro swaU sesslost cmčbuginé přjččny erby:
watelm)m se stal,a táhneme do přjbytkU wěčného.

Zexmixe:li člowěk, gest sice konec žiwotU widi:
telnémU, to gest: nemůže rUkama, Uohama, očima,
gazykem a ostatnjmi audh swými wládnaUti, Ue:
může gjsti ani pjti; žiwot wssakeriditelný,wjra
w Boha, a Toho, kteréhož poslal na swět, taU:
žebnost srdce po Newčdťtelném, tagné dUsserozmlaU:
nxánj a spřjzněnj fe š Kristem, který náš od hřj:
chů wykanpil, wraUcUá láska kPánU Ježjssi, to
wsseckoneUmře. era nasse w Boha, taUžebnost
po Uěm, dUchownj š njm rozmlanánj, láska kto:
mU, genž anhá láska ǧest,ajm to wsse neUmře,ný:
brž 8 sebaU na wěčšxost to wezmeme, k JežjssiKri:
stU doneseme, a pokračowati w tom bUdeme. Toto
pokračowánj gest wlastně žiwot newiditelný, gest
nasse blahoslawenstwj a trwati bUde wčxčně. Nasse
připoger se kBohU bUde wždy dokonalegssj, či:
stěgssj xaBoha důstognšgssj, an fe wjra wpatřenj,
naděge w skUtečnost, a lciska wpožjwánj proměnj,
a gedno š Bohem bUdeme.

Proto prawj KristUš Pán: „Kdo we mne
wěřj, UeUmře na wěky.“ Tento žiwot w KristU
začjná se š nassjm se obrácenjm k BohU, trwá bez
přjrrže, a nepomine Ua wěky. Smrt tedy nábož:
ného nenj wlastně žádná smrt; Uebo to, co newic
ditelného w náš, gest wěc hlawnj, a ten newidi:
telný žiwot gest bytnost nábožného, a neUmře.
Wsse widitelné pak žemře. m Ať zomlxe,co Ua tom?

Pane ťňskaňučnámi. l. 6
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Nepřigdeť to Ua wždy kztracenj; w den weřeg:
ného saUdUžiwot ten opět powstaneuunewyprawi:
telně slawněǧssj. u Až tam do toho časU snadno
můžeme býti bez Uěho; a když se slawněgssj nawrátj
k nám, ať práchniwj zatjm w hrobě; nic při tom
neztatjme, ale přemnoho zjskáme

Stěšnge liž sobč rolnjk mage bognau žeň, že
mu sjmě zpráchniwčlo? xxu Nikoliw, nýbrž radUge
se ztoho; neboť kdyby sjmě zrozsjwané nebx,xlow
zemi zpráchniwělo, nebylby mohl žjti; a žeň za:
gisté wětssj má cenU Uad sjmčx w zem hozené.
Slowem, žiwot newiditrlný dokonce neulnře, widi:
telný pak genom proro, aby oslawen powstal.
W fmrti Uábožného tedy Uenj žádné ztráth, nýbrž
smný zjsk.

Wolně:li tedy hlan Božjho následUgeš, geUž
tč fmrtj k žiwotU nowénm powoláwá, nebog se,
a Ueměg aUškosti o bUdaUcnost. Neměgž wssak
ani aUzkosti stranU onoho krátkého časU, který ge:
sstš tUto žjw budeš. Hledal j Ualezl gsi přátel:
stwj š Bohem. Coš tedy š Bohcxm pro fpasrnj
swé započal, to také ssčastně dokonáš. Negftť
slabssj mnohých giných, kteřj k BohU se gedne.U
obrátiwsse cesty ctnostUé che se nespUskili.nu Proč
byš tedy se zbawowal naděge? Ježjš ti krwjxswan
milost thowU zjsial, bez kteréž byš bčh fwůg
k Bohu dokonari nemohl. Užjwey toliko té milo:
sti, kteraUž skUtečnčgsi obďržel, a bUde tobě dána
i tax, kteréž se ti gesstě nedostalo; a tak sctrwáš w
dobrém až do skonánj swého. xxo A pogme:li tš ča:
sem obáwánj pochybné, dobraU:ljppředce smrtj sc:
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gdeš; nebUď malomdslný, a čiň, co ti swědomj
činiti welj , Umřer se dá famo od sebe u Smrt
gest toliko ozwěna žiwota; gsi:li žiw w BobU, ne..
pochybně Umřeš w BodU Bůl), přjtel twůg,w
hodim: fmrti tě neopUstj. Ježjš gehož za dnů
zdrawých na křjžiljbáwáš, a š njmž rozmlaná:
wáš, ten Ježjš dobře tě zná, a pozná tě také ten:
kráte, až při skonáUj poslednjpoljbenj w rány gcho
wtiskneš. Q gestli tenkráte, a byť feto gen de:
chU stalo, obraž Spasitele Umjdagjcjho ksrdci swé:
UU: Umjragjcxmu přiwineš pokogně Umřeš. Akdyž
tak, š kijžem w rUce, na brám: nebeskaU žatlUčeše
zagisté fe ti otewře; ncboť wjra w Pána Ježjsse
prawý gest nebeský kljč: a tento kljč drahocenný
nebe ti otewře, a bUdeš blahoslawen; neboť wjra
twá ti ktomu dopomohla.

S wěraaU w srdci, a škřjžem w rUce mčlby
kašdý katolický křesťan Umřjti.

Gak potěssitelno, tak také prospěssUo gest nám,
w ča8 Umjránj kiejž netoliko w rUce držeri, nýbrž i
na ramena fwá wložiti, t. g. wssrxckyžiwota obtjž:
Uosti, stářj, Uemoc, péče a sauženj ž lásky k BohU
dobrowolnč a ochotně na se wzjti, a Ježjsse Spa:
sitele swého následowati tak dlaxcho, až se za Ujm
na wččnost dostancme. Aniž se máme daleké cč:
sty obáwati; Učboťkrálowstwj nebeské trpjúnásilj.

16. Cesta křjšowá geft cesta do nebe.
Mnohým Ussjm Ueljbezněznj ona sllowa: Za:

při febe fcčm, wezmi křjž swůg na se, a Uásledug
mne! u A předcc cesta ke křjži Ueybližssj a Uey:

6!!
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my gistčgssj cesta knebi. GsaU wssak také mnozj,
kteřj křjž genom podlé gména znagj, plowagjce tak
řka w ssrěstj pozemsiém. Poněwadž se wsse kwůli
gegich dařj, Uerámá wěc gest gim křjž. Aleitěm
konečUě slUnce žiwota zapadne, i gim se připozdj,
a laUčer se od statků gegich a bohatstwj bUde ge
wětssj bog státi, Uežli chUdého, Ustawičného nosiče
křjže. Pročež denUě wjdáme, aU chudý raděgix Uež
boháč Umjrá; saUžeUý raděgi než ssťastný; bjdáci
w chatrčjch slamčUýchraděgi a ochotUěgi nežli wzá:
cnj w palácjch swých. Boháče bolj ta mysslénka,
že ho zgcho ráge tak wynesau, gako Uuzáka zcha:
trče, a žc čerwi tělo geho tak prožerau, gako toho,
který skroanU potrawu swaU si mUscl wyžebrati.
Gak xwelikébylo sstěstj boháčů za žiwobytj gegich,
tak obtjžné gim býwá laUčer, které dobrowolUě,
bez odporU adle wůle Božj státi se má. Totěwssak
zápasenj, které boháč mUsjpřestáti, a o kterěm chU:
dobný newj; křjž, který chUdý wolnč Ua fe béře,
by následowal Toho, genž Uáš š křjšem předessel,
a Uám cestu kUebi sám Ukázal. ux S Bohem wssak
můžeme wssecko, a gak mile boháč srdce swé od
statků požemskýchodwrátj, a kBohU obrátj, býwci
chUdý dUchem, a milost Božj zažchne w srdci geť)o
pochodeň, gegjmžro swčtlem oscheU by widěl, gak
fe w smrtč wssecken swěta lesk šarenmj, a wsseliká
radost w zármutek proměnj. Smrt UegedUaUbo:
háče ze wssj ozdoby geho wyfwleče, a hodj tělem
po gcimy k zahijánj. Pročež maUdrá gestrada:
ij powýsseněǧssjgsi, tjm che se pokořug, a na:
lereš milost U Pána, geUž tě do sláwy swé přt:



gme. uu K sláwě té wssakwede cesta auzká, a aUzká
brána, i mUsjmeťtedy složiti še sebe wssecko, co by
nám wchod do té aUšké brány obtěžowalo, a nám
na tě aužké cestě překáželo. Kmet giž skoro Usamé
brány aUzké stogj, málo kdy ale sobě náležitě staw
swůg předstawj, do něhož se co neydřjwe dostane.

Stářj giž samo člowěku wsselčkerýmzpůsobem
připomjná to, co se š njm djti má ; neb málo gest
lidj starých, kteřj bh aUplně zdráwi byli. Wětssjm
djlom postonáwagj, chřařnaU, bh konečně gako
lampa wyhasli. Ginj k postelř swé přiantáni,
trpj prudké bolesti, a Umjragj denně, až se poslednj
rány dočkagj, která UstawičnémU trápenj gegich ko:
Uec Učinj.wmu Toť gsau wssak samé dni, za kterýchž
Pán wolá: „Wezmi křjž swůg Ua se, a následUg
Ume !“

Nenj wssak spasercj, anťž natxčge kdosažer
žiwota wččného wčem giném, leč wkřjžiPána na:
sscho Ježjsse Krista. Wešmi tedy křjž swůg na se,
a UásledUg ť)lasUPáně. Ay! Ježjš náš předessel,
ba na křjži imnřel, bychom imy srdnatosti na:
byli Umťjti na křjži. Zcxmřeš:li š Ježjssem, bUdeš
š Ujm také někdy žjti; a gsi:li zde aUčasten geho
Umučenj, bUdeš také Uěkdy spolU aUčasteU geho
sláwy.

Giž častěgi gsem prawil: Wezmi za zdrawýchx
dnů swých Uěkdy křjž swůg Umrlčj do ruky, powa:
žUg se za Umjragjcjho, a tak se naUčjš Umjrati.
Wěř mi, že žádná giná cesta erexde k nebi, kromě
cesty křjžowé, a každodenmjho UmjráUj. Gdi kram
chceš; hledey, kde chceš; cesty, kteráby gistěgi ze
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zdola naboeredla, kromč cesty křjžowé, Uenale:
zneš Wssl:dy fe nmsj něco trpěti, a zde mej zá:
paseno bďtč, bUď nUtnčx, bUď dobrowolně

Časem qaxmaUtj fe srdce txwé, ǧako kdyby tě

Bůh byl opUstčl; čafem tč bližnj thg wošnže do
škaUssky; časem ale, což býwá neyhorssj, bUdeš sám
sobč obtjžný. Stane se také, že nikde potěchh, nikde

wyswobozenj neb úlrwh nalezati nebUdeš; bUde tž
trpěri za podjl, a trpšti tak dlmcho,až Pán trápenj
twěmU konec Učinj. Pán chce, byš se naUčiť, pod:
robowati se gch bez wýminky, abyš zpraUdU
řráper wywážl pokorněgssj, než gsi byl když gsi
do nčho Upadl. Žádný nemUžeUtrpenj Krista Pá:
na tak srdečně a wraUcně pocjtčti, gako ten kdo

z kalicha Utrprnj š njm pil. .
Koho Bůh mčlUge, toho trefce, a pro nU:

láčky fwé wssUdy křjžky má pohorowU; i ťža rr„lže
čeká, až přigdeš, a na ramena sžpá ho wložjš. Krj:
žt neUtečeš, nrbo, kamkoli gdeš, fekoesamého šsšř:
baU beřeš; a wssUdy sebe samého opět nalezneš:
Obrať se na kteraUkoliw stranU; U wnitř, i ǧwenkj
křjž swůg nakezneš, a wssUdy, kam se pohneš,trpež
liwosti zapotřebj mjti budeš, korUny:li wěčUé si
wpdobyti chceš

NaUčjš:lč se křjž fwůg wolně a txpěliwě né:
sti, křjžt také trbe ponese, a dowede kcjti, kde
wssecko saUženj přax.stane Wžiwore pozemském křj.ž
ueu“š kuueex ňuofoá..fs lňň Uof!Uol!nďěj kliž kp klišjUrlllu tolupr ; U urlro U o

přikládáš, biemeno grsstě gedUaU tak těž,késičjnžš,
a bUdeš konečně přrdce nucrn celé néstlf Chtel:
li byš wssak křžše swého násilně se zbčxwčtr,neonžyl:



127

ně giný sobč na krk Uwaljš, kterýž wssak monhem
těžssj bUde, nežli předesslý.

Chtčxlbyš fám gedinýx křjži Ugjuti, grssto an
gediný smrtelnjk mU m!Ussel?oud Gaké gest gméUo
onoho fwatého, genž bez křjže a Utrpenj na fwětč
žiw byl?mm Sám KristUš Pán nebyl an hodiny
be; trápenj po celý čaš fwého tUto přebýwánje
Chceš:liž ginaU. casta:: gjti než onaU trnowaU,
kteraUžto Spasitel twůg z lásky ktobě kráčel?

BlaUdjš welmi, ganU:li cestau, kromč křj:
žowé, kráčjš. Nexbude se ti wssak dlauho w trá:
penj twém útěchy Urdostáwati; nebo křjž, gegž„
trpěliwě neseš, Ueypěkněgssjxwrxdá owoce. Křjšč,
tráper a smrridobrowolnčsepodrobUgjcij wljd:
nč důwěrnost wygde w cestU, a promčnj počasná
břemena w tolikrráž porěsscnj wěčnosti.. To wssač
neděge se mocj lidskaU, nýbrž milosij Boži,kteráž
w tobč tolik wopůsobj, že se toho, čeho tělesná
část rwá fe hrošje a co sodě osskliwj, statUč cho:
pjš, i si to obljbjš. DůwéřUgeš:ii se w Pcčnazd
8 Uebe ti pogde posila, a podrobjš si tělo iswět.
Ano nepřjtel dusse twé,ďábel, tobě UeUsskodi, gak
dlmcho odčnjm wjry ožbrogen, a křjžem Kristo:
wým znamenán bUdeš.

Gakožto wěrný sluha Kristůw odhodley se
ktomn, že wmho proriwného wžiwotč toml:o bUr
deš mUseti snésti; a ginák trápenj neUgdeš, leč
trpěliwostj. J napj se trdy šsrdečnaU k PánU
náklonnostj z geho hořkého knlicha, chceš:lil nčškdyo
sláwy geho aučasten býti. uu Co se wssak pocě:
ssenj týče, co wsse BohU porUč, ať dle wůle swé
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Učinj. Trcčpenj tohoto fwěta Uemčižpřirownáno
býti kpřjsstj sláwě. uu Až to ale tak daleko při:
wedeš, že ti Utrpenj z lcčsky ku KristU PáUU slad:
naUti a medowěti bnde,tenkráte blaze ti, ani smrt
ti UebUde hořká přichážeti.

Budeš:li se moci přihotowiti k tomn, UkčemU
xf,ďotowbýti máš, k Utrpenj totiž, a k smrti z lá:
sky kBobU, rág Ualešnrš, a swatj wnebi plesati
bUdaU nad twým sstěstjm, a spolUbratřj twogi
wžbnšeni bUdaU tebaU. Čjm che sobě samémn
nmjrati bndeš, tjm che žiwottwůg w Bobu bUde
wznikati. Nic nenj BohU milčgssjl)o, a tobě pro:
fpěssněgssjho, gako když bUdrš ochotně pro Krista
trpěti; an, kdy byš wolčti sobě mohl, dlnžno ti,
radčxgisobě přáti, welmi mnoho pro Krista trpěti,
Uežli nmohaU potčxchan olďčerstwowáUU býri, po:
něwadž Utrpenjm KristU PcinU stáwáš se podob:
něgssjm. Kdyby bezpečněgssj a přjť:odněgssj cesty
bylo do nebe nad cestu Utrpenj, zagisté by nám gi
Kristuš Pcčn byť wykázal. Qn pak wsscm, kreřj
ža Ujm přigjti chtěgj na nesenj křjže poncčžal
řka: „Kdo chce přigjti za mnau, zapři sebe fám
a wežmi křjž fwůg na se.“

Hodina smrri gest gcsstě onen poslchj čaš,
w němž š křjžem za Kristem gjti, a na něm gako
on Umřjti můžeme. Za zdrawýchdli dnů gsme fc
we sskole křjžowé cwičili; bUde nám způsob smrti
ǧeďnostexǧný, wěiďačxčjřřř žč řřřalldřost xročečřřá, a !ččr:

ska Božj takowý smrti způsob za neyprofpšssnšgssj
pro náš Uznala.

O! gak pokogně bUdeš moci zpomjnati na
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sUtrt a na netxe, kdežto křjž sng složjš awčč:
ně, wččně newýmluwně ssťastný bUdeee. O! gak
pokogně bUdeš zpomjnati Ua sstčstj onoho swěta,
gehož giž drzo dogdeš, a kdežto wssecko kžiworU
nebeskémU přináležegjcj pro tebe přihotosweno gcst
w rUkaU Pánš! Uč se tedy křjž ctjti a milowati.

Stářj nemohUtUé, nedUhy, chUdoba, neždárné
djtky, domácj Uesworn.ost,ztrára statků,ďjtek,přá:
tel a dobrodinců, wsse to křjže gsaU častčgt aU:
hrUkem na gedno a tože ramcno doléhagjcj. Koe.d
mU wssak Búh břemeno tňkowé Uésti Uložj, tomU
nedopnstj, by se mU silného Šimorm Uedostáwalo,
geUžby mU křjž pomohl néstč.

rp qr

U. Ježjš hřjchh Uasse w;al Ua fe.

Zagisté ti časem na mysl přicházj, že tě Bůh
těmi neb ginými trápenjmi za hřjchy twé tresce,
ponšwadž i Ua swém Uúlém SynU hřjch, kterýž on
na se byl wzal, tak přstě byl potrestal. Při tom
pomysslenj mUsj ti býti asi tak, gako Jsaiássi proe
rokU, Mesiásse mnohá stoletj očekáwaného w dU:
chU widachmU, an l)řjchy wssech národů, wssech
pokolenj, an wssech lidj na rameUa swá wložil.
Ježjš erinnost neywhšssj, wzaw winU pokolenj
lidskěho na fe, Učjnil febe fám takořka hřjchem,
by za Uáš hřjssnéOtci wěčnémU zadosk Učinil. uu

HřjssUjče! genž gsi tak mnohá léta lchko:
wážně w hřjssjch stráwil, a nynj wěčnosti tak
lxljzck gsi, že co n.eydřjwe twářj w twář onoho
Uwidjš, gchožto Jsaiáš w dUchUwidčl! Gaké ci:

(6)
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ty powstanaU w dUssi twé, až Spasitelc swěho
Uwidjš, genž tak mnoho pro tekxepřetrpěl? m
Ach nelze ti cosi spasitelněgssjho činiti, gako Umu:
čenj Krista Pána před oči si žiwě klásti, a srdce
swé poUčowati, by nad hřjchy swými bolest tak
ť;iwaU pocjtilo, až byš patřenjm na Boha člowěka
krwácegjcjho hm:t kagicně w prsy se bil, a slzae
mi skraUssenými za odpnsstěnj hřjchůw swých proe
sil. BUdiž ale také Ubezpečen, že ten, genž zlá:
sky za tebe umřcl, také mitostiwě n: ljtost twau
wzhlédne a tobě odpustj.

Byš gak náležj žiwě dobrotU Spasitcle Ua:
sseho pocjtil, předstaw ho sodě, gak sám se za
náš wydal na porrcstánj, a gak sprawedlnostBož:
ská na něm, gakožto neynewimtégssjm nic nenale:
zala, kromě hřjchů nasslch, za kreréž zadostiUčiniti
chtěl. ou S tjmto rozgjmánjm spog také zpyto:
wánj swého swědomj, a fpatřowánj čili zhlédánj
sebe samého. Při rom zřiď pozornost fwaU tak
na Spasitele trpjcjho, by se tobě zdálo, gakobyš
wlastnjma očima Boha člowčka za žiwa trpjcjho
widěl. A to se tč podařj, zawčsjš:li naproti toži
neb klekadlUswému wyobrazenj Krista Pána Ua
křjži Umjragjcjho, aš Ua ro mjsto, na kterémž U
mnohého necudná malba fe nacházj , na kteraUž
cUdnosti patřiti nelze. Nechť fe mnohý swěták tobě
posmjwá, tobě se wssak za to dobře powede, žoš
ložnici swaU promšnil w chrámek. Pak sobě wy:
gdi častěgi wduchu na horU KalwárskaU, a roz:
gjmey, gak bolestně Beránek Božj za hřjchy nasse
ečsmrcen bnl.
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Cokoli kdy gazykem lidským o hřjchU,aproti
hřjchU praweno bylo, a bude, nemůže sc nikrerak
wyrownati onomU kázanj, které před čafy nebe
famo proti hřjchU drželo. xu Powyk neprawostj
Sodomských wstUpowal až do oblaků, a naplněná
gest mjra hřjchů!d gegich. Nebe ocewřewssi se
dsstilo ohněm, a mnoho tisjc lidU nagednau po:
hřbeno gest w ohni a plamenu gako zatracenci.
Kdyby nám tenkrár bylo možná býwalo ty nessťast:
Ujky widěti, gak wedaUce nářek gednohlasný z pla:
menů rUcewystrkowali, gak matky i š nemluwňátky
w popel se měnily, gaká hrůza byla by náš gala?
au A předce tento trest mstjcjho se nebe nenj k
přirownánj kUtrpenj Boha a člowčka,genž wzaw
hřjchy swčta na se dobrowolně se podrodil trestn.

Na Ježjssi fpatřUgeme plenitele a zhance
hřjchn, na něhož se wsseckymožné auzčosti Uwrhly,
na něhož fe pronásledowánj neyncsprawedliwěgjsi
Uwalily, nad njmž wesskera mUka, nedhrožnčgssj
a neyohawněgssj smrti způfob wyřčen byl, nad
njmž Bošsiý Qtec nádobU hněwU a msty wylil, a
od něhož rUkU fwaU odtáhl.

Ach! tak t)rozný saUd wyřkl Bůh nad swým
wlastnjm Synem, kterýž za hřjssnjky se obětowaw,
a za ně řUčiw, na gegich mjsto se byl postawil. uue
Tak stál Ježjš před them swým neyswěrčxgssim,wsse:
mohancjm , a neyweyš sprawedliwým. Na něm
mčli býti hřjchowé celého swěta trestáni. Na něho
neynewinUčgssjho wrženy byly wsseckykrádeže, wraž:
dy, smilstwa, peychy, u.lexkomstn:dj,záwisti a msty,
na cti Utrhánj, neznabožstwj; gednjm slowem:
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wssecky břjchy, wssech ljdj, a wssech čafů w osobč
gcho stály Ua saUdUBožjm.

O hřjssnjče! moge i twoge hřjchy w ofobě
Pána Jožjsse siály před saUdrm; i za Uáš smrt
podstaUpil; pročež ostatek swého krátkého žiwota
pokánjm stráwiti hleďme, rozgjmagjce častěgi UmUe
čenj Páně, bigjce se w prfy, a profjce za milost.

Poněwadž hřjch gest pramen wssebo zlého,
podáwá se Ježjssť, hřjssltjkyžastUpUgjrij, přehořký
kalich hřjchem Ualirý, gegž on až Ua dno má wy:
piti. ou Gako hřjsslxjk od saUdce k faUdcj gest
weden, ssmeykán , nohama sslapcčn, m gako hřjch
pčstmi Ubit au gako hřjch před očima drzjho lidU
do naha swlečen, a k slaUpU přiwázán, ou gako
dřjch gest mrskán, a tčxlogeho ranami takořka po:
seto tak, že saudce gcho zapotřebj Uznal, geg kčlo:
wěkU giž ani podobného, lidU k Ustrnch senad njm
těmito slowy předstawiti: „Eyhle člowšk!“

Nenj pohaněnj an kwymysslenj, kteréž dy
sZPánU Ježjssi bylo nestalo.owm Poněwadž fe hřjch
opowážil, w com neywznrsseněgssjm tworU Božjm
Ua žemi, w člowčkU totiže stolec fwé wlády zara.e
Ziti, by celým gcho potomstwem wládnaUti, a zan:
r:l proti BohU poždwihnantj mohl; byl tedy hřjch
w osobě Kristowě také trUjm kornnowán, a mjsto
žežla třcina do rUky mU dána. ou By Ježjš, an
w přebolestném a přehlUbokém zármUtčU tU stogj,
co neypořllpněǧi byi posmjwán, pokčekáxoagj před
nžm na kolena, přezdjce lUU hanliwě králcm, a
teance ho w obljčog. aun PoUěwadž hřjch často
potmč páchán, a Ueprawost před oččma lidskýma
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ráda Ukrýwána býwá, Ua potrestánj temnotU mi:
lUgjcj nesslechetnostř zawaz::gj KristU PáUU oči,
pligjce mU do obljčege, a bigjce ho.

Sprawedlnost wssač Božská, chtjc hřjch do
čista wyhubiti, welj mU Umřjri. Na křjži, na dře:
wě šlořečeném má Umřjtiz a gméno geho nemá che
býti gmenowáno. ,

Nediwme se tedy, že celý Uárod žčdowskýhla:
sU fwého pozdwihl wolage: „UkřižUgho.“ur Ano
saUd gest wyřčen, Ježjš, oběť za hřjchy, za město
wyweden, nese wsseckyhřjchy celého fwčta na ra:
meUaU swých. uuu Na hoře Kalwárské swlékagj ho
z raUcha, a přjbigj nohy a rUce kU křjži. Tak rU
wisj Ježjš, Syn Božj, w zápasU še smrtj tři ho:
diny na křjži. ux By okusil hořčoskhřjchn, podána
gest mU hana žlUčj a octem UaplUčUá kUhasser
geho Uáramně žjžně.

Tak se koná saud neyhroznčǧssj nad hřjchem,
a Ježjš přestáwá téměřmilým the nebesiého Sy:
Uem b:)ti;a Qtec zdá fe Syna swét)o che Ueznati.
QU ho powažUge za hřjch, který na neyweyš ne:
Uáwidj; widj ho, a hledj naň, an na nohaU a rU:
kaU Ukowán š žjznj neykrutěgssj šápafj, a mjsta
nenalezá, kamby hlawU položil. Tak ho opustil
Bůh, gak hťjch opnsstčxndýti zaslaUžšl.

Giž konečněmjra Utrpcnj Kristowa gest do:
wrssena; giž poslednj kane krwe krůpěg š křjže na
zem, a Spasitel swěta, Syn Boha wěčného wolá
hlasexmsilUým: „Dokonáno ǧost!“nu

Tototč wyobrašonj potrexstanéhohřjchU. Ježjš
Utrpenjm a fmx:tj swaU dokázal, gaká ohawnost
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gesk hřjch ; tak hrozná totiž a weliká, že kroměge:
dnorozeného Syna Božjho žádný Uraženan sprax
wedlnost BožskaU nemohl Ukrotiti a Udobřiti. wu
Ježjš snássel neyhrozněgssj trápenj, a neytrpčegssj
muky za náš, a mlčel. uu Ba Ježjš mlčel; pror
bité wssak rUce geho hlasitě wolagj : Wiztež, hřjch!
To gsaU wasse krádeže, dráči!md Ježjš mlčel, ale
záda gcho do krwe zmrskané hlasitě wolagj: Wiztež,
hřjch! To gsaU wasse mrzkosti, fmilnjci! aw Ježjš
mlčel, ale trnjm korUnowaná hlawa, a geho krwj
politý obljčeg hlasitě wolagj: Wiztež, hřjch! Totě
wassepeycha,marnjci!uJežjš mlčel,ale křjž geho
hlasitě wolá: Totě hřjch, totě hřjch na saUdU;
totě wražda, cizoložsiwj, neznabožstwj , a wrcho:
watá .mjra wassich neprawostj, wy hřjssnjcie!

Zádný z oněch wsselikerých trestů, které od
stddořenj fwěta až posUd na hřjssnjky byly přissly,
newygádřngj tať zřegmě, co gest hřjch, gako Utr:
penj Ježjssowo. Kázanj, které nám hlásá UmUčenj
Páně, gest neydůtkliwěgssj a neydogjmawěgssi ze
wssech. Petr poslauchal to kázanj, a plakal hořce.
Lotr š Ježjssem Ukřižowaný poslaUchal ge, a zwon
lal ljtostně: „Zpomeň na mne, až bUdeš wkráx
lowstwj swém.“ wu Na tisice hřjssnjků kázanjm
tjm hnuti , oplakáwali hřjchy swé a zemřeli w
kagicnostť.uAle také milost,milost newywážitelnal:
káže nám hřjssným Utrpenj a smrt Spasitele nasse:
ho. uu Byl:liby ikdo, gchožtohřjchowé takwelcj
by byli a četnj, žeby gjch možná nebylo anifčjsti,
ani tjži gegich powážiti; předce Ueslussj mU zaU:
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fati; nechť přigde, a slyssj sám , gaťaU potěchu
Utrpenj Ježjssowo wssem hřjssnjkům káže.

18. Utrpenj Krifta Peina ťcišcnehťěpcwsscm
hřjssčtjkům potčssch a kagirnosi.

Potěssitrlná a zagjmawá gfaU nastjněnj o
milosrdrnstwj Božjm od proroků zákona starého
nám Učiněná a zanechaná. Na wssech mjstech co
neyche náš Ubezpečngj o milosrdenstwj Božjm,
prache nám: Poskwrnil:li se hřjssnjkUesmyslnoste
mi a chhbami, a počernil:li fe gimi gako Uhljm ;
obrátj:li se toliko šprawau srdce skranssenostj opět
k BohU: opět ho přigme Bůh, propůgčj mUlásku
přcdefslaU; na wssecky geho poklésky,gakoby kálnen
do moře hodil, zapomene, a dUssi geho obmyge
nad snjh bělegi.

Gak kogitelná a potěssitelná gfaU mto pogir
sstčnj ; ale gesstč zagjmawěgť a porčssirelněgi mlUr
wj k nám.Utrpenj Spasitelowo a geho fmrt.
thledněme gen kněmU na křjži wisjcij, apoe
wažme, za koho to wssetrpěl. nu Abyť bylhřjssa
njk až k zanánj hluboce klesl, předre tak welikan
Boba swčho láskaU pobimt, do se gjti, a nowé
naděge a srdnatosti nabyti mej.

Wezma ewangelinm čti, co potěssitelného w
Uěm Ježjš weskrz hřjssnjkům mlij, gak ge k lj:
tosti a obrácenj se kOtci nabjzj, a pak pozorUg
tot)o přjtele hřjssnjků na křjži, kdrž dth hřjchů
krwj swau zplácj.um Slhš potěssltelná slowa Umjn
ragjcjho Syna Božjho: „Odpusť gim, Otče!“
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Ba každá krůpčxg krwe geho š křjže tekach ga:
koby hřjssnjkutakto prawila:que, člowčče!co
chžjš činj, by ti odpusstčnj wyžjskal! Obrať se,
ožel Upřjnmě spáchané zlé , a byť byš byl i ten
neywětssj ze wsscch hřjssnjků, a byť byš od dětiU:
stwj swého až do Uynjčka dUssi swaU byl hřjchy
oseypal, a hřjchy takořka gako wodU do se lil,
tak že by počet gich počet pjsiu mořského pře:
wyssowal, a byť každá myjslénka twá, každé slo:
wo twé bylo hřjch býwalo, předce ti krew Syna
Božjho milost wygedná, bUdeš:li gi oprawdowč
hledatž, a kagjcně:li fe k BohU odrátjš.

Q hřjsschi! slošte pak hlaš krweJežjssowd,
kteráž tak hlasně wolá, že gi wssickni Uárodowé
slysseti mohaU. „Qbraťte se,“ wolá „šanechte ccstU
zlaU, a nezaneyte nad milosrdenstwjm Božjm,
Ježjš gest wassjm wokUpitelem.“ ux Bystek
šatracenj Uepřissli,dalfe Neynewinněgssj odsauditi;
ano Neyswětšgssj, Syn the wěčUého ssed za
Uáš na fmrt, wzal winU wassi i š trestcxm Ua
se. S auzkostj fmrtelnau, dtc:lUneyhrozněgssj zá:
pasil, by wáš od anzkosti před saUdcm sprawe:
dliwým oswobodil. Gjti a fwázati se dal, by
wáš ze zagetj smrti wščně wyprostiť. Qd katanů
sem a tam sebaU ssmewkati dal. by dUchy pekclné
od wáš žapUdil a angely ša průwodčj wám fc:
slal. Dal se w obljčeg bjti, by wám patřenj
na twář Božj wygedslal. Dal fe nxrskati a
trnjm korUUowati, by wám korUnU radostj wěč:
ných bolestmi swými wdžjskal. Dopustil, by se
mU rauhali a posmjwali, byste někdy š dUchy
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angelskými wěčně „Swatý“ prozpěwqwati mollhli.
Dal se konečně na křjž přibiti. xxx Q! wizte uo
wizte milosrdenstijpasitele nasscho,ano rozestjrá
nárUčj, kynaUc wám,byste fe do UčxhoUtjkali! uu
Wizte nohy probodené, do nichž krwj zapsala
gména wasse lásia geho! Ach! wizte geho pro:
klaný bok! okangeť wám swé lásky plné srdce,
do něhož wegjti, a w němžto wsseckyzáležitosti fwé
š důwěrnostj složiti máte! Wizte Syna Božjl)o,
an hlawU klonj š křjže, chtč wám řjci, byste
wssickni k němU přissli, a w krwi geho očisstěnj
od hřjchčia w smrcř geho žiwor Uassli! O hřjssnjci!
wizte Ježjsse, aU obljčeg swůg k wám obraci , by
wám podal poljbenj pokoge a wáš, gakožto zplno:
mocněný od Otce, do wlasti Uebeskéopět přigct:l!M
xxuxWizte Upsánj dthU wasseho, ano roztrženo
na křjži wisj, a powažte, že to na wáš toliko
záležj, chceteli zaprawenj to fobě přiwlastniti, a
žádného nowél)o dthU UeUčiniti! xxm A tak nám
rány Kristowy hlásagj mťlost. Wssecky krůpěge
krwe, které od zcchrady Gersemanské až na mjsto
poprawnjwdcezeny byly, l)láfagj a zwěstUgj Uám
milost ax milofrdenstwj Božj.

NUže hřjssnjče! možlxá:liti gesstě prodléwati,
a důwčrně k Ježjssi se UeUtjkati? u Chtěl:byš
před hlasem krwe gcho Ussi zacpati, a w hřjssjch
swých dále trwati? nárUžiwostem Usz ansstěti,
a mrzké rozkosse w srdci swém přechowáwc:tč?um
Gesstě:li š bližnjum fwým w nepřátelstwj stálém
žjti, a hrobU bljzek, statky způsobem nefprawedlť:
wým šhrnowati, a pot wdow a sirotkči w záhye
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bech ssatU swého nositi woljš? uu Raděgi:li dUsst
swé dáš zahynanti, nežli byš k milostiwémU křjže
trňnU přistaUpiw dUssi swaU w ranách Spasitele
swél)o zc:chránil?am Neznáš snad cenU dUsse swě,
UeUmjš gč snad wyceniti? uu Gdi Ua horn Kal:
wárskau! popatř Ua Umjragjcjho.Syna Božjho!
a naU?jš fe weiikaU dUsse swé cenU znáti.

Q kdožby mohl k Ježjssi na křjži očj po:
zdwihnaUti,aby nepoznal, gak drahý klenot gest
dUsse lidská. Ach! gak mnoho stály dlrsse Uasse
Syna Božšxho! gak hořký kalich m.Usel pro nasse
zachowánj wypiti, a gakých mUč panU smrt
mUsel pro náš podstaUpiti! Kdyby Bůh aUgela
tělem lidským oděného za Uáš byl obštowal, ne:
mohli bychom dUssi lidskaU dosti wycenxieti;ale ni:
koliw angela, Uýbrž fwého gednorozemého SyUa
dal za náš hřjssné, krcw Sywa Božjho mu:
sela na spasenj býtř w,ylita, by draahocennxax:
dUssč, wyplarila. A předce ze štráty dUssetak
málo fobě děláme! exxx

Ach Syn Božj mUsel trpěti,a co m zemeč
wesskeré gesstě Uikdy a nikde Uebylo trpěno;
mUsel Umřjti, by žiwa.byla dUssemá; a gá gsem
gi za tak nepqtrnaU okamžitaU rozkoš postaUpil smrti
wěčné! xxu O! gak často, gaxk lchkomyslně stal
gfem se zrádcem swé wlastnj dUasse, prodawx gi
hřjchUB ux J nynj gesstě U wečer žiwora měho
chce hřjch panowati Uade mnau. P“ročež Ježjssi
můg! před křjžem ďwým Ua kolena padám, a
prostm o pomoc twch k oprawdowému žiwota
polepssenj, o ljtost a kagicné slzy, kteréžby ne:
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přestaly téci ani teUkráte, až se dUsse od těla
laUčiti bude. Pak ale č: Ježjssi můg! doweď
nme otewřenaU UárUčj swaU do radosti wěčnéx. .:

Zde cesta antnjka, ťaš zkaussenj,
Tam nad hwězdami wssakxgest spafenj,

Tmn, w nebi, nasse prawá wlast;
A po tč taužj Uasse lepslj ťást.

Zde smrt, .u tam žčwot wťčný wládnee
Tam staťe: gako djtxě zmleádue;

Tam, wa;eb prost a pťelUdU,
Se wyhnu swěta osUdU.

Pokračowánj.

Chceme:li wssecko,co Pán Jržjš pro Uáš wyčo:
Ual a trpěl, gak n.ál.ežj do serdce fwého wsstjpiti,
ž,apotřehj nám, bxxcchomSpasitele swého časemuw
dUchU po cestě geho křjžowé doprowodili, a ona
swatá mřsta nawsstjwili, krerá On krwj swaU
zkropil. Když wssecko, co na těch swarých mjrstech
se Událo, rozwážjme, gaké mrazenj mej náš
pogmauti, a k gaké pobožnosti lnusj srdce nasse
wzbuzeno býti! Giž paubý pohled Ua horU Kalu
wárskau oči nasse slšami, uuo a myssléUka: zďe
krwácel Beránek Božj! u srdce nasse autrpnostj
naplnj. WoxláaťtU stero hlasii na hřjssnjka: Qd:
lož obUw swaU; neboť mjsto, kterěhož se nohama
swýma dotýkáš, swatšx gest; slož še sebe hřjchy
swě, za které zde ona božská oťoěťkrwácela; slož
člowčka starého, a bj se wprsy fwé;neboť ginák,
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lcč že š hořkaU žalostj w srdci, nefmjš cestu
křjžowan neyswětěgssj nastaUpiti. Bez kagicnosti
a bez změmčnj twého hřjssného žiwobytj nefmjš
Ua křjž popatřiti. Neboť bylo by to gedno, gako
kdy byš oběti těto za hřjchy nasse fe obětowawssj
posmjwati se chtěl,a gakoby Beránek Boži na te:
be se djwati měl, aU krew geho nohama sslapeš.
Ach hřjssnjče! Možná:li, byš předstaUpiw před
obljčeg Spasirele swého, znowU hřjchy swými ho
chtěl křižowati? O, gak potěssitedlná a spasitcdlná
mohlaby, hřjssnjče! tobč býti takowá kagchá
cesta, kdybyš tak ssťasten bhl gesstě za posledech
dnů wezdegssjho obcowánj swého na té bolestné
draze še Spasitelem swým se potkati! Teneráte ale
UpamatUg se na to, co řekl Pán Ježjš ženám
plačjcjm:„Plačte samy nad sebau!“(LUk.23,28.)

Gako kagjcj tedy po cestě křjžowé kráčeg:
me, a obUw odložme, zlé náwyky totiž a chhdy,
kteréžby mjsto swaté zneUctiti mohly.

NeslUssj se cestu, krwj Boha:člowčka poswč:
cenau, nehodnč nastaUpiti. Zwlásstě my letitj
hřjssnjci, gsauce smrtj takořka za rUkUgiž wedeni,
pomnjti máme, že nám Spasitelnáš snad giž napxoe
sledy prawj: plačte nad hřjchy swými. Powažme
geU, gak bychom se mohli odesstěnj nadjti, chowa:
gjce hřjch w frdci swém, a milUche ho? uu Gak
bychom mohli fmilowánj od Pána Ježjsse obdržeti,
Uenskálepťžčim: Usmrcenj geho w sobě nosjce, w hřjchU
a w zlém Uáwykn trwagjce? auu Nikoltw, m)bsž
obUw wyzaUti, š hřjchem se rozdwogiti, a tagem:
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stwjm pokánj š Bohem se smjřiti mUsjme, by k
wečeru žiwota š námi zůstal. uuu

Nadarmo nám Boha pokaUsseti; prawjme:li:
„Pane! zůstaň š námi;“ mUsj nám pozwánj
toto od srdce gjti. Se zahanberm a ljtostj
máme se na žiwot swůg minUlý poohljdnaUti,
pewně před se beraUce, hřjchU se warowati, a
Boha milowati. Modljce se, máme Pána k sobě
zwátč, kterýž Uáš wyslyssj, k nám přigde, š Uámi
zůstane, až Uám nowé gitro U wččnosti zaswitne.
PokUd ale gsi oddán hřjchU, potUd běda to:
bě! uu

TťjhlawaU posedlýš oblUdaU:

Hlawa prwnj: maonst slepčlge,
Kteráž Bohem opowrhuge
onwážliwč, i d:wčťnaUodmčnaU ;

W kťehkých frdcjch lťdských, kteráž se gi koťie

P.ichnaucj tU kauřem cti si oltáť twořj,
Chtjc co modla býtč ctťna,

Chwálena a welebcna.

Hla wa dru bá, bUgUčltělefnost,
NeUsteile šádostčwa požjwáni,

UdUssUge každaU ctnost u

(Gjžto žákon frdcem giž gcst k poznáwánj,
Klerý, zbožnť kdo a blaženč chce šit,

Wšdyckrs pťed oččma mUsj mjt, uu)
Zkázu rozfjw.i w twě tčlo,

Aby dťjwe zpráchniwělo. x
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Hlawa tťeti, šňťostzbošj
Nefytá, genš z kowu tťpytněho fe klanj
Modle, swě i swčta pani;
Na hťjch wyUakládá dary Boži.

Mamoně fe klanc, gj geU slauži,
Ty, grž hlad a nauze faUžj u
Bratry nu ncchá naUzi tťzti,
Ba i Umoťčti.

leUda ta Urpodá se mocč šádně,
zMyslj, srdcem, rozUmem troým wládne,
W zewuitťnosti twé fe takě obrašj,
Dcchem fwým wsse w tobě Uakazj.

Kdo gest obludy tě podmanitel?
Kde gest moci gcgj zhanné mstitel?

Kdybychom tUto oblUdU pekeanU,hřjch totiž,
ze srdce fwého wyhladili, a ro,ckcoSpasitel náš za
Uáš trpčl, gak Uáležj rozwážili, byloliž by možná,
dáti se od žádostj swých zdixoočelých klamati, a
od ledagakéhosi Urpatrného pokUssenj přemoci?mo
Gesstě:li bychom oběma rUkama fáhalč po hřjchn,
wědaUce, že rUce Spasi:ele nasseho pro Uáš hřeby
probodeny byly? Aneb dali bychom gesstč déle
pi.xebýwati hřjchU w srdci fwém, powažugjce, gud
draze Uáý KristUš Pán od zatracenj wykaUpiti
musel? Bh Uáš KristUš Pán swými Uazwati

,moř)ť, jsoxyiřár ǧeďmx MUJU za druhaU, krew na
krew cedil, a ráUU za raUaU dal sodč ljbiti, a
lonrčnč se UmUčiti. Ach! gak pak bychom mohli
yřjch w fobě trpěti, widauce, gak Syn Božj, ney:



143

newinněgssj z lidského pokolenj, kalich smx.xti na
wykaUpenj nasse přigjme:i?M gak břemrnem křjže
obtjžen kmjstn poprawnjU:U pokluesáwá?mndMožná:
li,patřiri na oběr krwawaU na Golǧorě, a newiděri
spolU hřjch, který na Neyswětěgssjm a Neynewin:
něgssjm UkrUtnaU zlost swaU wypausstj? Ne ginák,
hřjch toliko byl š tU opowážliwost, že Boha a
člowčka gačo čerwjka posslapal, těbo geho zedral,
a mozi nebem a zemj Ua křjž ho přibil. Pročež
Ua fwůg k poslednj hodinč přichystaný křjž pa:
třjce, předsewzetj nezměnitelné Učiňme, že hřjch ze
srdce wywrhlreme, skraUsseně na cestU pokánj na:
staUpjme, každý na Uáš wložený křjž š Ježžssem,
přjkladem swým, zároweň cjsse a š odewzdánjm
se do wůle Božj ponesemex, a gako on, genž za
hřjchy nasse dobrowolně Umřels smrt, Uám giž
bljzčaU, trpěliwě přigmeme. Nňporom bUdrme
moci š lotrem kagjcjm řjci: My fprawedliwč
trpjme smrr, Ježjš wssak byl newinný. Ježjš
ale na ljtost nassi milostiwě ďl)lédne, a náš gako
oUoho lotra. k fobě do králowstwj swého přigme.

Dalssj pokraěowňnj.

Lotr na křjži, w poslednjm gessrě žiwota
okamženj na milost přigarý gest přjkladem a dů:
kazem, gak ochotně odansstj BUh hřjssnij, genž
chyb swých želj, a na cestU polepssenj se dá.
.xcčňjť siče žáoný čkowěr řjňx ǧisl, a nemyťnť
Ubezpečen, že w počtU swatých gest: daufati ale
magj wssjckui wérnj,žew počtUwywolených gsaU;
neb nadéǧe ta gest nám wsscm wýslowně přiká:
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zána, ba powinnostj nassje gcxst, tak pewně a stále
danati, gako wěřjme a milugeme. Wssickni wěrnj
bez wýmjnky powinni gsaU wěřiri, že gim žiwot
wěčný a milost, k dosaženj ho potřebná, přisljbe:
ny gsaUe Artak gako nám wer a lásku bez
wykořeněnj hijchu zachowati nelze: tak také před
Bohem.nef:rawosti se dopausstjme, když se naděge
šansstjme. Ba pjsmo swatš nám welj, zasljbenj
Božské sobě přiwlastňowati, kteráž prý, netoliko
wssech lidj wesměš, nýbrž i gednoho každého
zwlássť fe týkagj. uu Co by byl i ten neyau:
činliwěgssj lěk platen; kdyžby ho nikdo Užjwati
nechtěl? Co Uám krew a smrt Spasitelowa pro:
spěge, gestli záslUh té předrahé oběti sobě Uepři:
wlastnjme? Uchylmež se tedy ke Kristu Pánu š
taUže důwěrnostj, 8 kteraU bychomxbyli kněmU fe
Utjkali, kdy bychom byli tenkráte žiwi byli, kddž,
činč zázraky, š lidmi obcowal. Přistupmež k ně:
mU š tak pewnaU wěraU, gako tehdegssi nemocnj
od něho Uzdrawenj, a žagistaěut Uáš Uzdrawj, i
nám z UaUze gakékoliw pomůže; neb Ježjš gcst
tentýž, kterýž byl, a zůstane tentýž na wěky!

Žena KaUaUegskckžádawssi Pána, by z dcery
gegj wywrhl ďábelstwj, byla ta gediná, kteraUž
na pohled zawrhl a odmrsstil,š njžto ale práwě pro
gegj stálaU důwěrnost tjm laskawěgi naložil. Po:
odloženjm pomoci swé chtěl wer gegj kusiti, nám
pak přjkťaď ďáři, gak wexťmi se mU stáťá řdůwěrnost
ljbj, a gak k pomoci Uassi horow gest, Byť č zapo:
třebj Ušnal, wer Uassi dřjwe kusiti, .a byť ik
pomoci přigjti nčgaký čaš prodléwal, aby pokora
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a naděge nasse se rozhognila, my pak milosti geho
hodněgssjmi fe Učinili.

Když se žčwot náš kU konci šchlege, a na
lěta minulá, kteráž gako něgaký fen zmizela, se
poohljšjme, tenkrát alespoň práwem wssjm se od
náš žádati může zkussenost, Učjcj náš, že wsseho
dobrého od Boha se nadjti můžeme. Sečti, mož:
ná:li, mnohonásobné péče, kterě Otec nebeský od
děriUstwj twého o tebe měl. Kolik dnj, kolik týdnů,
kolik roků Uplynulo, že gsi .BohU, dobrodinci
swému ani nepoděkowal; a předce tě zachowal, a
gest pofnd onen laskawý Otec, genž tebe, mne, a
wssecky náš spasiti chce. Na žádný způsob nechce
Bůh fmrt hřjssnjka, chcerli toliko hřjssnjk nezahy:
naUti. uu Od hřjssnjka toliko gedno se žádá,
totiž: Syn ztracený musi chtjti nawrátiti se k
thl, z celého wssak srdce chtjti, a také skntečně se
wraceri; Qter š otewřeným náručjm gde mu
wstřjc, a swatá djtěcj práwa mu nawracUge. xu
Co gest wznessenčgssjhonad syna a dědiceBošjho?
A toto swrchowané dobro Udělj nám Bůh, bUde:
me:li ho za ně prositi š důwěrnostj. e

Byš wssak byl š to, důwěřowati se a wěřiti,
musjš se pokořici, a maličkým co djtě býti. Uč se
prositi o wer, Uč se zdwihari ruce k Bohn, od
něhož gediné wsseckosepasenj. era gest dar Božj,
gestBožj moc, gest žiwotBožj w tobč, a gest š to
w člowěka nowého tě proměniti. xxu Možná:li ti
Uwčřiti, přigdč Qtec i Syn, a zůstanaU U tebe.
Lze:li ti Uwěřiti, staneš se chrámem Ducha swatého.
Lzex:liti Uwěřiti, bnde Beránek Božj, za hřjchy swčrg

7Pane žůžřaň o námi. l
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seobčtowawssj, twým Pastýřem, twým Spasitelem, a
w ranách geho nagdeš žiwot wěčný. BUdeš mUřjkari:
Pane mčig, a Bože můg! a on bUdePánem twým
a Bohemcwým;ty bUdeš žiw w něm, a on w tobě.

Gaké to potěssenj pro tebe stoǧjcjho giž U
řdrány wedaucj do wěčnosti, widěri the, an milo:
stiwě podáwá ti rUkU. Gaké to potěssenj pozdwi:
ř)nmtti oko Uslzené kBohU, kBohU, genž láska
sama gest,k BohU, který wssecky wlafy na hlawě
twé ščetl, krerý tě w aUžkostné hodince smrri neo:
pustj, poněwadž těm, genž ho milugj, wssecko, co
ge potkáwá, k gegich dobrému obracj. uu O gačé
to potěssenj pro Uáš smrtelnjčy tenkráte, kddž
trmnostj UočUj zsmrti, držjce se pewně wjry swé,
wcházjme do wěčnosti! era w chžjsse gest pewná
skála, Ua kteréž stogjnie gistě; wsse ostatnj gest
bahnisstč probořUgjcj sr pod Uohama nasslma a
pohlcUgjcj náš

KřesťaU, gelyožto srdce grst wjry plné, Utěsseně
i na jmrtelné posteli odpočswá w nárUčj Boha

sxšého, a rakew powažuge za dýchánek swůg, čili
mjsto, Ua němž sobě odpočine od zápaserš hřj:
chem,aaraUcho Umrlčj geskmUposlednjm obywadlem
geho od téhož boge gesstě krwácegjcjho srdce; žiwot
sobě propugčený odewzdáwá Pám:, poslussen gsa
ldlasu Pána Ježjsse řkachho: „Qtče! chci, byi
ti, kteméžgsi mi dal, byli, kde gá gsem “

Q té blahosti! až dusse w zástupy swatých a
duchuw blažexnýchwegde, a slawný nesmrtedlnosti
gj nastane den Nesdlrda na Bobu přjsného faUdce,
nýbrž Ježjnem smjřeného,dobrotiwého Otce. Uwi:
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Uzřj přátely oplýwagjcj pocitem sstěstjneywyšssjho,
kteřj gi do blaženého odpočinkU předessli, a š Ui:
miž spogena, gakož iš aUgeli a swatými chwálU
.Božj prožpčwowati počne, a na wěkP prozxpěwowati
bUde.

Nemá smrt zapotřebj čekati až na ssediny twé,
aneb Ua tělo mdlobaU wčkU stařecjho šhrbené;i
mlad a silen gsa mužeš Umřjti ; kdož to wj? xxxxx
Deyme tomU, že této nocč zemřeš; i byltč tedy
den dnessnj ten neydůležitěgssj žiwobytj twého,
gelikož nad njm rošhodl. On gest tedy den twého
pro wěčnost se zrozenj; bUď pčklos bUď nebe za
podjl ti bUde, a faUd tento platiti bUde na wčko.

GeU gedUaU Umřeme, o tom nepochybugeš;
a že strom na stranš té, Ua kteraU byl padl, le:
žeri zůstáwá, také ti Ueznámo Uer. MUsjš se
tedy přičiniti, byš na dodrau stranU padl. Gen
neprodléwey tak dlauho, ažby zbýwagjcj ti gesstě
okamženj dle pUlsU twé giž sesrážegjcj krwe sčjtati
se mohld, a až mjra se brári bUde na rakew
twaU. Gesstě se dneš taž sebesám: Gčst fwčdomj
:Ué w pořádku? GsaU požůstalosti a odkazy mě
Uátežitě Určenn? uu NexzapomenUl gfem na chUdé?
xexx Nenacházj fe žádné nefprawedliwé zbožj w
domč mém? uo Gfem š bližnjm fmjřen? uu Ne:
p:eebýwá w frdci mém žádné tagné zrčsstj?ww Nelze
gest š Bohem se stjřiti, pokawad fe š bližUjm
Uesmjřjš. uue Polož přč gedné každé z tčchto
otck;ek rUkU na srdce swé, a odpowj:li tobě na
každau tak, gakb.g sobě gedenkaždý w hodčnu

7B
Š?Ž,f
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fmrti přál, pak wšhledni k BohU, a rci: Otče!
co, gak, a kdo chcoš.

SkaUmal:lixš se častěgi tjmto způsobem, a ob:
držel:liš powždy odpowěď porěssčrelnml, pač gsi
dosti dlaxcho žil; a byť byš i záhy zemťel předce
krarččký ten žimot wýbornau byl přjprawaU k
smrti

j š uckr“) lz

Prjprmm k sžnrti.
Člowcxcs!l Uelekey se smrti neboť neUmřeš z

celaz lepssj twá čciste twa dusse ncpiestane žjti,a
gest překročrnj do onoho mjsta, kdežto wěčně žiw
dUdeš. mu Wěčně! Gak weliká pšwáženj dostognáx
to myfslénka, wěčnš žin býti, a wědomj, ze gsme
a žigeme, nikdy nepozbyti! uje Předstaw sobé
wěčnost, a nalezneš se w to neyhlUbssj žásm:tj
pohřjžena. Přidáwey w mysslénkách čaš uk času,
přirážég počet k počtu, a čxm dále budeš kráčeti,
tjm wice cjl zaměřený bUde se od tebe wzdalor
wati Po mřllčom:roků k podiwenj daleko gsi se
sict od okamšer Uynegssjho Uchylil, nicméně předce
gen w počátkU stogjš wěčnosti šx)

Což gost tedy i ta neyprodlaužcněgssj žiwota
lidskéholhůta, přirownáš:li gi k wččnosti?upCo
gest sedm: neb ofmdesáreletý wčke? uo Wěk, gel)ož
sexmálo ckdodočká.. Co gsau léta prwnjch rodřčů
nassich dočkawssjch se celých Uárodů na potomstwn
swem, co prirownána k wěčnosti! m A byť by:
chom také Uenwětssj wěkowitosti dosahli, mocnosti
nasse a fjly zponenahla se stráwj, čilost a weselrst
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zmizj, a dřjwe neb pozděgťpocjtjme slabost a
nedužiwost stářj, a bljženj: se k smrti. Žiwot náš
gest neUstálé kU předn kráčenj , pročež měli bychom
se častěgi tázati: Kam wede cesta, kteraUžro kráa
čjme? uu

Neznámy gfaU mi meze čan a wččnosti; Ue:
známo mi též, kdy a kde seocestowánj mé doťončj,
aniž wjm, nezablaUdjm:li, a kráčege dále, naleznua
li přjtele, kteréhož bych se na cestn prawaU poxpral,
a který by mně k dráně blažené wěčnosti dopro:
wodil.

BUdeš:li spasenj fwé powažowati myslj leher
kau, cesta twá bUde Uegistá a neyweyš nekdezpečnck;
neboť tě tam wssemohach a sprawedlčwý Bůh,
saUdcepřjsný očekáwá. au Srdce twé famo bUdt
tě fauditi Nedal Bůh Uadarmo přikázanj swá
a nemůž mU býti gednostegno, přestupUgcme:li ge,
či poslUssenstwjm ctjme, gimi ge sxprawllgjce. Smrt
konečně gest žeň a šbjrka toho, co gfme zarozsiwall..
Zlořečenj Ueb požehnánj očekáwá náš. Swým
wlastnjm žalobnjkcm bUdeš na onom swětě, mc
chceš:li Uatomto milostipiigjmatť oď Boha Synem
geho tobě podáwaně. Žiwor minUlý z nowa počjti,
a skntky geho zničiti nebude ti lzrx. Mjwey konec
na mysli, a nezhřessjš.

Zprosijš:li se hřjchU,nebndeš fe smrti strachoe
wari. Pomysslenj na fmrt býmá nám proro
hrozné, pončwadž nám i to přťpomjná, co přj
skonánj fwém bUdeme mUseri zde zůstawiti, a na.
čem srdce nasse řak tUze lne. Zwlássť těžké gest
odkančenj se odu těla, kteréž gsme tak dlauhoa
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obýwali, ď njmž gsme tak aUzce spřjzněni, a které
přjlissně milUgemse.u Toto tělo meeti k zpráchni:
wěnj odewzdati protinge se nám tak, že bychom
tomU ani wjry Uedali, kdhby demxj kussenost Uáš
o tom Uepřeswědčowala. Ba, gist gsem, že mě w
brzkém čase wssecko to potká, co na Umjragjcjch
gfem wjdal, a co o Uich wjm. Ti, genž mš mčx:
lowali BUdaUpro mne plakati; co mř wssak slzy
gegich spomohaU? Ginj, kteřj mne znali bUdaU
nad amUrtjm mým rozUmowati řkaUce: Kdyby
to, neb ono š njm se nebylo Událo, mohl po dUeš
žiw býti. ouu Co ale mi naplat každě politowánj?
Sám a sám bUdU mUseti žakUsitť, co gťUým, gež
gfem Umjrati widěl, fe přihodiko.

Co by mi to bylo platUo, a cobych tjm zjskal,
kdy bych se wynasixažil fmUtUaU myfslénkU fmrcč z
hlawy wypUditi?

Byloť by to gedno,gako kdy bych očs zamhaU:
řil bych newiděl ráUy, která mě manUti nemuže

Kdo :U!Zsslenjna smrt zapnzuge, zapUdjliž i smrt
samU? xuu Ach! pii wssem takowém UsitowáUj,
předce dych se deUUěpkU konci swěmU bral sjty mě
by pťxedcedcnne che ochabowaly, a newyhnUtelUš
wždy bljže k hrobU bych kráčel

A co pak gest také wssčckoswěta sstěstj? Nic
leč marná pára, kteláž zárowen š žiwotem a žiwota
dřjwe žmižj Mohlo:li pak zbožj pozemské, dů:
stognostť, hodnosti a rožkosse srdce twé kdy docela
Upokogiti? uu Sčjten, možUá:li, aUzkosti, Uefnáze
a krUssnosti žiwota swého. Ach, Uastogte! gak
dla:cho gsi po těch marnostech a ssálebných pozem:
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ských statcjch bažile a co nocj pro nč beze spanj
stráwil! A gak blaženj a ssťastnj byli by nonj
dnowé twogč poslednje kdy byš br,xxlpro Boha
činil, coš swŽtU a žádostem fwým k wůli podnikl!

AU si wssak, bohUžel! Uenwětssj žiwobytj
swého částčU, swětU a hřjchU slanže, stráwil, mUsčla
za přjčinaU tok)o dusse twá fe roznemoci ;. a gestiť
to milost weliká Ursmjrného milosrdenstwj Božjho,
že těk wečerU žiwota gesstě napomjná, byš dUssi
fwé nemocné přispěl k pomoci dřjwr než šahyne.
uu Utjkey fe tedy k kékařiBožskémU, kterýžto po:
moci může, a wěz, že Uzdrawenj Ua polo giž fe
zdařilo, žádá:li Uemocný oprawdowě Uzdrawden
býti. uu Kdo wssak an šwědčxti, ani Uwěřiti
nečchce,dže nemoceU gestz ten lékaře nchledá, a nc:
moc fwaU smrtj zaplatť.

Tak se wede hřjssnij, který w zdčwočřlosii
swé Ua UeUezpečenstwj,w Učmž wěšjp ani Učpomyslj.
Gako opogen židge w zaslcpenosii dUcha, až se
konečně předchůdcowé smrti che ragiti nrdagjo. u
Šediwě wlaso, Umdlenj aUdů, wadnnrj celé!xo rěla,
poslowé gfau fmrti bez pxřestánj wolagjxcj: Cxlowcke;
smrt stogj za dméřmi twými; Uchraň honem dUssi
swaU chUrawaU, by Uezemřela, smrtj wěčnaU ne:
zemřela!

Až posUd žčw byl hřjssUjk pro fmět, anzs
pro fwět, a počjnal sobě, gako by to Uemohlo naikdy
přestati. Nynj ale fe leká:, an fmrt před sebaU a
Ua bijku widj, a wj, že š žiwotem tjmto, aš
zemře, wssecko ztratj; Ueboť wrxždčgssj wěci nččd
Boha milegssj mU byly. WěčUost, na Uižto Ui:
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kdh se rád neUpamatowal, nahánj mU strachU a
hrůzy. Nic newidj Ua fobě, Uežli hřjchy, a před
sebaU saUd, wssewčdachho Boha, a sprawedlnost
geho. au Ach! š mr.řšenjm cjtj, gak ssparnč to
8 njm wypadá, a gak Utěsseněby mohl do wěčnojťč
nynj UahljdnaUti, kdy bh byl hlan swědomj swého
poslnssen býwal !era, rozUm, nessťastnépřjhody,
knihy, wsseckoxňmUkázalo, napomjnagjc ho stále na
geho wyšssj powolánj, ba wsseckoho pamatowalo
tU tichmo tU hlasmo, giž prosmo giž hrozmo
Ua wščnost. On wssak hrdě se Usmjwage, styděl fe
za Boha Ua neloi; neboť zemč byla bohem geho.
erU w Boha, w zgewenj, w odměnUa tresty na:
šýwal gen wjraU lUžde tesknomyslným fnářstwjm,
přepiatosti ňmsli a bláznostwjm. uu A tak sám
sobě hrozný swůg osUd připrawil. Žiwot geho
gest giž za zády, a mizj bez přestánj; a. ač welmi
Uesslechetnč žiw byl, předce by nynj rád dobře
Zemřel. Poznáwá swé nebezpečenstwj, a sám wyr
znáwá, že cjtj smrt w srdci swém.

Ase práwě nynj blýská se nessťastnij tomuto
gesstě poslednj gisira milosrdenstwj Božjho, ano k
němUmlij gako před časy prorok kUkráli Jsrael:
skémU. „Z lože, na které gsi fe položil, nepo:
wstaneš che,nýbrž smrtj Umřeš.“ StUdený pot
fe mUwyrážj na čele, loolestj, zármUtkem a ljtostj
fpjná třesach:se rUce, a pohledem aUžzkostnýUxd
hledá obraz Spasitele, o němž mU za pacholectwj
geho mnoho porěssitedlného dylo whprawowáno,
a gemUž by nynj rád srdce swé otewřel. Wssak
běda! gakž by měl křjž býti k nalezenj w domě, w
němžto žiwot práwě pohanský dbyl weden? an
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K čemUtaké w takowém domč wyobrazexxjSpasitelc
Ukřižowaného, genž UpřjmnaU wer, pokorU a mi:
losrdenstwj kázal? u K četnU tam obraz PaUUy
Neyswčxtčgssj, kteráž čistotU a stydliwost šaž ney:
wětssj oZdobU fwél„xo pohlawj drž,rla? Co chtěgj
takowé obrazy w takowém domě, kd,čšto sedžiwot
wede dle wnesseného fwčta, a kde fe smeyfslj dle
Ueywyšmjoswčxty3 u TUtobýwaqj gcn obražy
pohanských lxůžků a ťx.oh!,xň,Qpro kijž tU žádného

mjsta, pxoto že bugnost zatxacnge, a gcst swčtU
pohorssenjm a dláš!lowstwjm.“

TU ležj nessťastný nenwcen bez potěchy, sláb:
ne wždy che, žiwot geho ť)afňe, a známky bljzké
smrti gsaU zřegmé. Drmácj geho, Uleksse se,
dáwagj mU na frozUmčnaU,ze se brzkého dokončenj
gcho obárragj uo BUď sám žádáwá, giž polomrt:
nxý knéze,aned pťemlUwenpowoláwckho DrUhdy to
stáwá dlchhých proseb by se k tomU odhodlal a
pak přijznj wsseckUpráci sobě dáwagj swět pře:

fwcdčiti, že Umřel gakoǧto křefťaU,ňďatxy žádný senad tjm pošastawowaci nelťwohl,cké: na cti
mtrpěs ellxe O l

e.f Widauce konečně, an Uemocný Oskim potěssenj
dnchownjť)o gest žádosiiw,za we fwětě žádné potěchy
che nemiiž nagjti, osmělugj se nemocnxémUtakořka
zponenáhla a podtagj kněze přčxdstmďťti a Uwésti.
Mdloba wssak nemocnčmú ledwa doddps:agedUchow:
nij na pošdrawcnj gcho hlasexm porrl,xaným a
třaslawým ňoidponočděti. J pohljžj naň očima
ztnl)lýma, a wzlyká Uě„kplikaslowy, kteráž ledwa

obslUtǧUgjcjrožUměgj, a ostatnjm wyťládagj.
(7)
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Přeš to wssecko ale ona welčká záležťtost w
pořádek a kn konci má býti Uwedena; Uemocný
se má totiž kzemřenj přichystati, nenalézá slow k
wygádřelxj toho, co srdce geho obtěžUge a tjsnj.
Mlij, co se mU na gašyk wložj, a propowjdá
to gen na polo, tak že fe to musj Uhodnanti; též
od gednoho slowa kdruhémU než přigde, ledwa wj
co mlij neb mlUwil.

Kněz Uezanedbá Uičehož, co w stawU podob:
ném pro spasenj Uemocného gesstč Učiniti lše. Nynj,
pokUd si gesstč swědom gcst, tagemstwj neyswětěgssj
mU podáwá, a UeUchlege se che od něho. Také
mU po chwilkách spasitelné mysslénky předřjkáwá,
kteréž wssakokolosiogjcj toliko wszngj, a koUečně
mU podáwá Umrlčj křjž; a odewzdáwage mU ho
do rUky, prawj mU, zde že sice wssecko pro nčho
gest ztraccno, od Ježjsse wssak že milosti wěčUé,
milosii newyprawitelnčx, a wsscho Uadjtč se může.
Pak kixjžke rtům geho přindáwage prawj: Ježjš
z lásky. k tobě Umřel, Umřiž tedy i ty z lásiy k
UěmU. .WsseckU krew fwm: dal za dUssi twaU, i
bok dal fobč otewřjti,by ti blažený do frdce swého
wchod wypůsobil. Wegdiž tedy do srdce Spasitele
swého, uuu wěř, uu daney w něho a milng ho!
Litug, žeš ho dřjwe nemilowal. BUdiž wssak pln
důwčrnosti w milosrdenstwj Božj, a Ubezpečen,
kd:)ž š wjraU w Ježjsse Ukřižowaného š křjžem w
rUce U brány nebeské fe octneš, že se ti ona otewře,
a do králowstwj wegdeš, kteréž Ježjš pro náš
fmrtj fwau zaslaUžil, otewřel a nám zjskal.
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AU, wizme! kam se nčkdy wssickni dostanemé,
a kde se wssecko wezdegssj sstčstj a rozUmowánj
tak nazwaných fwobodných čili radčgi newázaných
dnchů končj. oxu Předce křjž, a křjž toliko po:
slcdnj býwá potěchaU Umjragjcjch. Ach! a gak
wolno U srdce býwá přjstogjcjm, aU Umjragjcj
křjž obg.jmá, a ljbá gakoby Spasitele Ukřižowaného
gakžiw byl tak milowáwal a ctjwal! uu A gak
weliká gestřť to také milost od Boha, ano srdce
hřjssnjka patřenjm na křjž k ljtosti býwá pohnnto,
ano wyobrazcnj Uančeného člonočškUs genž před
tjm křjž wždh nenáwidčl, potčssenj působj! Pročež
šhoijánj Bol,xanassehofe obdingjce, milosrdensddj
geho poklonU l)lubokau čiňme. Nechccť, by hřjss:
njk zahym:l; a nám poskthge se přjležitost
widěti litUgjcjho, an mage znamenj křefťanstwa
w rUce, w poslednjm ležj taženj. Qpět kněz gest
ten, genž dUssi tělo opustiwssj zagjmawaU cjrkwc
modlitban,a prošbami gegjmi mocnými doprowodj,
a znamenanaU krwj Beránka, faUdcipředstange.
nou Bůh, wida w frdci Umjragjcjho Upřjmnan
ljtost, a wraucnau žádost po nebi, poznáwá w
něm žtracenčho syna; a ač tento gesstě ztrýzněn
gest, předčedkrwj Kristowau wykaUpen, a rjm
samým ďědic nebeš.

Ačkoliw dUsse od těla se byla giž odlaUčila,
předce blahočinné náboženstwj Uasse tělo mrt:
wé gessrě neopansstj; nýbrž pod ochranU swaU ge
přigjmá, a posUd za chrám Ducha swatého ge
powažUgjc, prowodj ge modlitbami, zpěwy a
wszzugjcjmi obřady až ke hrobU. Oběť nekrwa:
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waU obětUge Otci wěčnémU za zemřekého, a dUssč
takořka i na onom swětě wyhledáwagjc, do pla:
menů očistcowých za nj zasjlá pomoc z pokladů
cjrkwe. Ba, cjrkew swará wssecko činj, by dUsse
nasse zachráUila, a nenj to winax: nábož.enstwj,
nčkterá:li z nich zahyne.

Ach! bUďmež pak předce swěho wlastnjho
zachráněnj pamětliwi, a smeysslegmež o sobě, o
swětu, o náboženstwj tak, gak w hodinu smrtč
bUdeme sobě žádati, bychom dyli šfmeyssljwali.
Na anhěm wssak smeysslenj nepřestáweyme; ný:
brž co možná také se přičiňme, a Boha ša pox
:noc, za ssťastnaU a blahoslawen.m smrr profme.

Předstaw sobě: Co,kdybych gá byl n.a mjstě
dotčeného žemřelého? oou Předstang fobě ťastěgř
swaU wlastUj fmrtelnaU postel; pozorUg so,. apťee:
meyssleg, gak frdci twémU bUde, až den rozhodmltj
se přibljžj. Dčnně zpomeň na saUd, dyš se k
wygitj z tčla připrawil, a nemeel š hrůzaU na
cestU fe wydati, kteraUžto zpeět nikdy che fe
nenawrátjš.

ju

20. Smrt šbjrci lťdi gak ge nalczei.

Smrr nciš ncmine, a gednaU gen zemřeme;
pročež co neypečliwěgi wssecko přihotowjti mámex,
co na tU dalekaU cestU, a okamžitý odchod š seban
wzjti mjnjme. Ačkoliw se lidé Umozj na tu
důležitaU cestU chystali a wyprawowali, přcdce ge
obyčegně smrt překwapila, tak že dřjwe Umřelč,
než sobč myslili. Každé okamženj můž býti na:



157

ssjm poslednjm,a čjm déle žigeme, tjm bljže gfme
fmrti. Nachyluge:li se deU žjwota Uasseho, a při:
pozdjwá:li se nám, zagisiě sUUxt giž za dweřmi
stogj, čekagjc roškazu Božjho, by k nánt wessla;
pak ale nčdagjč fe che odbyti, wczme čloweka,
gak ho nagde. Mnohem lépe tedy činjme, fmrr
giž brzy očekáwagjce, nežli naděgi dlauhého gaxsstě
žiwobytj sobě dčlagjre. Nemáme tU přebýwánj
stcilého; Ueboť kdykdy žiwora Uasseho bwlo tjfjc ler,
předc Uám nastane rozlaUčenj. Uwedl:liš fwčdomj
swé do poixáde, Usporádal:liš raké žáležitosti sroé
swčtské, Učinilš, seč gsi byl, a wztáhl si r:ckU k
pthU: erhljdey se wssak che Uazpět, Uýbrž dů:
wexřngse w Pána, který Uábožnan wůli twaU wi:
dj, gj požohná a wznřkUpopřege. uu Wynasna:
žil:liš fe také, bdš š Bohem w přátelstwj wessel,
pewnš mké a gistotnč wčř, že Bůh přjtelem twým
gcst. a že tě, za Uěhožšro krew a žjwot dal, za:
hyrxaUri nenechá. Qbrať se tedy š láskaU detinnan
k Spasiteli swéUxU, a posilniž důwěrnost swaU
Uábožslým zřenjm Ua swůg Umrlčj křjz. NapadnaU:li
ti pochybnosti gaké, nedbey Ua né; nýtdrž powaž,
že kdyby tě Bůh byl chtěl Uechatj zahynaUti, giž
dřjwe by to byl dopx:stil, a to sice když gsi gesstě
odpadlým a nezdárným synem byl. Bylť by fě
w okamženj páchaUého hřjchU mohl před saUdnaU
stolici swau powolatj. Ach! gak mnozj zemřeti
přo:d !ehm:, kte:řj Uexdofáh!č !ak we!ké mčlostč gako

td! K tobě Bůh rozličné„přjhody gako posly swé
wyfjlá, by ti oznámili: Zenich přichážj, přihotow
se knásledcxwánj ho.
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.skterá radost k rychlě chwjtč

Žiwor m.ně Upmxcá?!

Duch můg taužř ze wssj sjly
Po Uebič tamť mysl má,

.skde lze ťistau radost mjť,

Swatě w Bodu žin býť.

Tissr čekám tcbc, Panc!

Pťigď, a dey ať swjtťzjm;
Což, še milostj se stane

TwaU, se w tebc dúwčťjm.
Nad pťjrodu hlasitčg
Srdce dj: gen wer mčg.

Ano, wčřjm š důwčrnostř.

Búd še ncopUstj mnr,
Qčckáwám 8 taušednostj

Pomoc, genž mne nemine.
Lépe:li kdo ostťjhčm

Nad mne, an gest šc mnaU PEU?

erzřť Otťe! Ua mč slzy,
Na mé hoťe, starosti!

Pťigdiž, Smilownjče! brzyi ue
Zbawenť gsem wssj radostie

Tělo pozbaw bolestj
Srdce naplň radosij.
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SmrtelUjče! ohlédni se zpčr na miUUlá léta;
z gak mnohých nebezpečenstwj wyfwočdodil tě
Pán, a po gakých wzdálených oklikách dowedl tě
až k wěkU ssedčwéme, až k nyněgssij polepsser
twémU. Byl by tě Pán proto snad tak dlaUho
Uechal Ua žiwě, by tě nynj, skraUssenč geg wzý:
wagjcjho zatratil? uu O nikoliw! Uwedl gsem ti
giž mnoho důwodů, které gsaU š to wszditi w
tobě naděgi. Pjsmo swaté wýslowně dj: Kdo
Uaděgifwma zakládá Ua Pámx,u že nebUde zahanben.

Dopustil gsi se snad wětssjch hřjchů, Uež
Šawel? Anhlawnjm byl protiwnjkem Kristowým,
a krmožjzniwýnt křesianů prwnjch pronásledowe
Ujkem, sanžiw ge po celém JUdstwU, a metaw
ge do žalářů, by bUď wjr!š fwaU zapřeli, bUď
smrtj possli. uuo A předce Sawel netoliko od:

řoulstldtěnj,nýbrž i milosti aUřadU aposstolského do:a) .
Aneb gsi tjže Adama zbřessil, Ueyprwněg:

ssjho a neywětssjho ze wssech hřjssnjkči?mm Adam
dossel milosti, ačkoliw w rági Boha byl nepoe
slUssen, chtě mU býti roweň. Ano, po takowém
ncwyprawitelně těžkém hřjchn, zřjdlU wssech ostat:
njch, a wrahU dUssj lidských, obdržel Adam
předce odesstěUj. Milosrdenstwj Božj nechce
smrt hřjssnjka, a dalo Syna swého na smrt, by
wykaupil lidské pokolenj.

Aposstolowé dč:tklčwč wražd:: Ua Krč..e.:
spáchanau lidU židowskémU předstawiwsse, předce

gesstčš zlosyny tyto Uesmjrným milosrdenstwjm
Božjm,každému hřjssnij kagjcjmn odpansstěgjcjm,
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těssili. (SčUt. Ap. 3, 13.) „Swatého a fprawe:
dliwého quřeli gste, a prosili gste za mUže wrae
žedlnjka, aby wám byl darowán: uuo (wr. 17.)
Bratřj! wjm, že gste znewčdomj Učinili, gako i
knjžatack.wasse. (wr. 19.) Protož čiňte pokánj, a
oBraťte se, aby byli zhlazenid hřjchowé wassi.“
Tďto přjklady magja když se malomyslnost o náš
pokaussj,. naděgi Unassi powz.bč:dirř. Předce wssa!

pro hřjchd swéz ač nám giž odšUsstěné, poko:xu
něgssjmi, w dokorém horliwěgssjmi, a w milowánj
Boha wraUcněgssjmi býti mame,by se znamenalo
na náš, že ti, gimž odpčrsstěny lxyxlyhřjchy man
hé, mnoho milngj. Ba, w Uebi weliká grst ra:
dost nad hřjssUjkem pokánj činjcjm, ano obrácenj
geho ke cti Božj slaUžj„Ua wěky wěkůw trwagjcj.

Zagisté coš Uepochopitclného gcst w chowánj
se „rřassem: žádámeť Boha za Upokogenj fwědcxmjeu
a za wnitřnj pokli.č:;uBůh sám se nám gjm Uae:

bjǧj,! pšxřkange nám :d nčho se důwťřowati, a
wnecken nepokog do lůna gcho otcowského .pochou

wati; qš ppesčedcač,se tš:k lšhce cěžkomyslnpllši pods
dciwaeme, Uachá„wagjce se gj fUžowati. uwušeDobře
tak„ že Uchodnqsti :„swéngsme,pamětliwi ;che wssak
Ua fmilowánj Bo.šj pamatow.ati slUssj„ geliřož
Uám cit ncxhopšsxosii č tomU slchč“;j,u bhchom tjm
wrťtssj láskch a :wdččnostj z.al:ořeli; gřnák bo po:
cit bjdyn nassj chexUám ssiodil, než přispjwal,
ba gesstě bjdněgssjmi by nášxUčiUil. l

Bčch, ,qenž slabost a Uchodnost nassi lépe,
ba neskoUčeUěčrát lépe zná nežli mn sami, přč:
kange nám wsscch pochybnostj a mysslén,ek, gimiž
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by naděge nasse slábla gakožto nápady břjssné
zamjtati. uu NUže smjmo:liž přikázánj tomu na
wzdor Boha býti neposlussni? ou Smjmr:liž
wýslownémU rozkazU tomU nedůwěřowati? u
Ano, i pohrůžek Užjwá Bůh, by náš potěssil; a
oznč:m!lge nám, že se Uražena a přinUcena widj
náš potrestati, an fe opowažUgrmč w mťěofrdem
stwj gcho fe nedůwěřowati.

A nenjliž to w prawdě weliké prowiněnj,
milosti a smilowáxrj od Boha nám podáwaných
nepřigjmati za taU wýmlUwaU, že bwchym gich
nehodnř bylxi, poněwadž gfme šhoijánj geho a
milosti zle Užjwali? uu Newj:liž Bůh lépe nežli
my, že gich neť)odni gsme a wždy buřeme? uuo
Ale práwě tak milosrdný gest, že, nehledě na
nehodnost nassi, předce nám dobře činiti chce.
Aneb by snad pohnútky k milosrdenstwj w náZ
měl hledati ?

Zatjmz co ddchom my, nehodnj hřj,ssnjci žá:
dati nikdy se mbyli smčli opowážiti, a nač bya
choxmani nebylř pomyslili, to Učinil Bůh. Dal
nám Syna fwého, a za náš ho zničiw apotřem
drnUě nám ho darnge še wssemi záslUl)ami gcho,
bychom mlr t)o we wssi fwaré za oběť přinésti
mohli, kteráž onU neskončcnaU do fcbt moc má,
že nám hixichůw odesstěnj, a wssech Uám potřeba
ných milostjo wydobyti mčiže. Ano msse swatá
gest oběť Bohlt ljbezněgssj nad tisjcero swětů
ferafjny naplUěných a gemU obětowanxých. ouu
Co gest tisjceso serafjnů ptných fwětů přřrownáno
k PánU Ježjssi, gednorozněmUSynu Božij!
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Snadno gest nahljžeti, gaké to sstéstj, mjti
U krále syna gedinkěho prostřednjkem; komU ale
lze pochopiti, co to gest, mjti Ježjsse Krista pro:
střednjřem, Uehwyšssjm kně.zem, a zástupcem U
Boha, Otce gcho? nuo Což gest, čeho bychom
z,:m Uemohli obdržeti? Samize sebenezaslUhUgeme
::čččhčřž,lečdnespořogenosti Božj š námi. Jmodx
litby nasse Uehodxw gsau, by od Boha wyslysseny
byky; .šežjš KristUš ale, gednorozený syU Boha
wěčného, geUž krew i žiwot za náš obětowal, a
za náš pxrosi, UezaslUhUge:liž mjsto Uáš wyslyssen
dýti?exxe Podokmo:li k wjře, že by takowý Otec,
takowémU SUUU, přinássegjcjmc: oběť tak weliké
ceUy, něco odepřjtt mohl? Ježjssowo za Uáš
zadost UčiUčUj přewyssuge welice prowiněUj od
wssech wssudy lidj proti welebnosti Božské spáe
chaUé. Gak by možná bylo hřjssnij kagjcjmu,
aU sobě drahé záslUhy Kristowy,které nám Spar

sitel sám darowal, přiwlastnj, zabynaUti? uu
Gak bychom mohli pro hřjchy fwé zanati, pomnjcex,
že Uám Buh oběť smjřenj od Uěho samého wy:
whwolenaU Ua rUkU dal?

Krwj toho Božského obětowaného Beránka
fprawedlčwj zminulých stoletj wssedckyswé po:
sskrorUU hřjchů zmylxi. Z nesmjrnýxch toho pro:
střednjka zásluh wssech milostj sobě nawážilť,
kterýmřž poswěceni byli, a kterýmt Uad slabostmi
a nepřátely dUsse zchěžili. Mělšz tento milostj
hognný pramcU gediUé před tebaU býti šamčen?
Domnjwáš fe, že Bůh twých kagjcjch slš newidj,
na wšdychánj twé, Ua modlitchy a žalost Ueddá?
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Gistý weliký cjrkwe Učitel prawj: Pončwadž
gste mdlj a hřjssnjci bt)ťi, dal wám Bůh SyUa
fwého iš gcho záslUhami; proč mčdle neUžjwáte
darU wám swčdčjcjho? Proč newynakládáre drac
hého toho poktadU na zachránšnj dUssj sn.dých?mw
Nemáte:liž ty neywětssj přjpowčdi? Qded Pák
ta Uedůwěra w zasljbenj Ueyslawněgssj? Proč
newěřjte? ufr Pčůg dobrý Bože!

Wěťjm; mdlá wssakjgestťťwjra zdegss,

BUdiš ona s ta neysilnťgssj!
Ach! gať wiklawá

Dúrššrnost gest m.i!

Schodek wjry gest přjčinaU Uassj nrdůwěry,
a genom malá wjra nasse překážj Uám Uabrati
z onoho pramene, z Uěhož wssickni sprawedliwj
milostj, k spasenj gim erwhnUtclUě potřebných,
načerpali. .Wzáznemew strastjch, poněwcxdž Uemá:
me důstatečnš důwěrnosti, gjž bychom záslUhy Utrck
Henj Ježjssowa soběpřiwlastnili. uouAčkoliw se Pán
Ježjš prohlásil, že6gen proro Ua swět přissel, By
hledal a spasil, což by ztraccno byťo; že š nebe
ZskaUpťl, by nám, an gsme nemocni byli, léčařem
byl; a žš Uepřčssel dussj zrchUbit, Uýbrž gich M):
swobodit; ač náš o tom PáUJežjš zl)UstaamUo:
honásobně Ugťssťowal, předce se ersmělugeme tomU
Uwěřiri;a tudy se Uám neywyšssjho dUsse poklidu
nedostáwá. U

Ježjš, aby dokázal, že zasljbeUý Mešsiáš
gest, přemnoho zázraků činil; wsse ale, co činil,
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bplo zázrakem dobroty a lásky k nessťastným. Qn
ččnil zázraky na nemocných, slepých, hthých, Uě:
mých, kUlhawých a posedlých; ano wssecky Ue:
ssťastné, genž se knčmU Utjkali, Uzdrawil, žádného
neoslyssel, wssickni aUčastni byti geho Božj pomoci,
kteraUž žádali, aby Uám tjm dokázal; že přťssel
wssem spomoci. A an fe Ukázal fpomocnjkem
wssem těm, kteřj w tělesných potřebách se k nčmu
byti Utekli: čjm che spomůže těrň“,kteřj w zálea
žitostech dUssj fwých k Uěmu wolagj.

Staniž fe ti, gaťž gsi Uwěřil,řjkáwal Ježjš
těm, kteřj ho o pomoc žádáwali. A totéž také
nynj nám prawj; a slowo geho gest prawdiwé
a wččné. Tato slowa magj w náš aUplnaU
důwěrnost wszditi. Neobmergmež dčiwěrUswan,
aúiž Bůh smilowánj fwá obmezj. Wěrně tedy
w Pána daufeyme, an tomU chce, bychom w
něho, a tox sice tolčko w něho danali; neboť
genom tenkráte mnoho obdržjmr, wyž mnoho, a
to š důwěrnostj očekáwatř dUdeme.nuNUže co gest
danánj, čili naděge?

Zl.Nadčge.
Křefťarrská Uaděge gest očekáwanj wssehn tox

ho, což nám Bůh sljbřl. Zwlássť očekáwáme od
Boha žiwot wěčný, čilč wěčnaU blaženost, gakož
i prostředky,gimiž bychom gi do.sáhli. Qčekáwáme
wssak takě časné dobré od Bohčš; a čjm che ser
wyplněnj Uaděge Uassj odkládá, tjm che máme
po něm dychtitix; neb prawá důwěra neochabnge,
pročež také naděge se Uičdy nesanssrjme. Trwar
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gjce na profbách u UohaU Páně, hotowi gsme
dobré občxma rUkama obogmaUti, kdykoliw nám do
Udělj Nikdh se nám nesteskne čekati, gelikož wsse,
co očekáwáme, pauhý, nezaslanžený dar gest,k
němUž žádncho práwa Uemáme.

Křesťan daná a očekáwá od Boha wsse
dobré š gistotau, nemage anč ré neymenssj nedua
wěry neb pochybnosič, nýbrž mage za to, že
zhola nemožno gest BohU, by slowU swémn ne:
dostál, neb nemohl, anebo nechtěl dclti, co sljbil.

Negsan wssak Uasse záslUtpy toho přjčinaU,
že š takowaU gistotaU, a beze wssj pochybnosti
wsse dobré: od Boda očekáwáme; nýbrž Bůh sám
gost základem nassj naděge: xuu Arciť, žr se i
od Uáx.exdobřj skutkowš a záslUhy žádagj, cheemeeli
spasenj dogjti; Uaděge wssak Uehledj na Uě,enýlotxžu
pauze na Boha, geho zasljbenj, mocnost, dodrotu
ax wěruost, na geho slowos a na rozkaz nám daný,
dhchom w něho daufali A proto také gost naděge
ctnost Uadpiirozená gegjmžto základčxmgest Bůh
sám Gak mile by se naděge na nassewlastnj skúťkh
a zásluhy zakládala pogala by náš bázeň, a gisto:
ta a bezpečnost naděge nassj nemšla by prawého
kořene. Nadege nasse mUsj na w.jře šaložena
býti, grlikož zwhola Uemožno gest, by gedcna také
gen článek wjrh byl Ueprawdiwý. auu B)Fáme, a
mUsime fpaser sndého se Uadjti, a zUhyneeli dUsse
která, člowčk sám, a ne Bčih,“ gest toho winen.
u Bůh náš wsseckychce spasiti, budemo:li wssak
spaseni, nemůžeme š gistoraU řjci, newčdaUce, zdali
w stawU milosti Božj se nachášjnte, a w nčmli
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setrwáme. Pročcxž wždymáme o spasenj swé peč:
liwi býti, máme bdjti a se modliti; Boha, zwlássť
o setrwánj we wjře, a o ssťastné skonánj prositi.
To wssak nenj Ua UgmU bezpečnostč nadčxge nassj,
postawené a založené na KristU PáUU a záslUhách
geho.

Bůh člowěkU blaženost wččnaU sljbil, a tato
šáležj w patřenj na Boha, w milowánj a chwálenj
ho. uu Danáme tedy a očekáwáme, že wBohU
celau blaženost swaU Uagdeme. A proto že předr
mět naděge Uassj .gest Bůh, gest nadčxge ctnost
Božská, a nadpřirozená. uu Qčekáwáme ale také,
že nám Bůh statečnostč a sjly dá, bychom sobě
blaženosti wččné dobyti mohli. Danáme tedy
dezpečnč a gistč, že Bůh od náš wssecka pokUssenj
odwrátj, ktčráž by sle nassč přewyssowala, a že
nám pomoci Udělj, bychom hřjchxl, kterýž by ncim
,qediné nebe zamknauti mohl, odolali. Danáme
také, že Uám Bůh nynj gesstě, ačkoliw U hrobu
giž stogjme, přjležitost dá, bychom afpoň něco
činiti mohli, čjm bychom milosti Božj hodnými se
Učinili; a proto také nemoci, trápenj, i smrt
Z odewzdánjm se do wůle Božj očekáwáme. uu
Danáme, že nám Bůh nesmjrně dobrotiwý w
nemoci dá trpěliwoste w trápenj potěchU, a w
fmrti silnaU wjru. nu To wsse daufáme, žádáme
a přégeme sobě, poněwadž Bůh danagjcjm w
Uěho fpoňláhá. era Uáš Učj, že náš Bůt) spasiti
může. Naděge prawj, že náš fpasiti chce; a
zasljdenj Božská UgissčUgj Uáš, že Ucim wssecko dá,
co by wer a nadčxginassi sjlilo, a k spasenj nám
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napomásqalo. era předsta!ďpgenám Boba pan
lásky ke wssem, genž w něho danagj; daufáme w
Boha, a to Uám dodáwá pewné důwšry, že Bůh
zasljbenj swá i na Uáš wyplnj.

Daufage wssak Uesmjmmysliti, že Bůh toliko
wesměš chce a mčiže lidi.spafčtč, Uýbrž pewně
mejm wěřitj, že j mne chce a n:ůže spasiti, a
spasi. uuu Ač mi snad giž geU kratičký čaš k
pokánj gexstpopřán, a fmrt takořka giž po mně
fáhá, předce Uad hřjchy swými plakatč, kagjcně se
w prfy bjti a proti wssj Uadčgi danati bUdU, že
fe Bůh pro Syna fwébo nade mnaU smilUge,a ač
weliký hřjssUjk gfem, předc mě spasj. BUdU fobě
mnsliti: Ba, zagisté přigdU do Uebe, Bůh mi
wssech prostřcdků, wsscxchmilostj, ba čtU konečnj,
poslcxdxxjmilost, totiž milost fetrwánj Udělj. Že
to danati smjm, za to mi erčj ta neyslawněgssj
zasljbcnj Božská, kteretž mé auzkostné srdce každé
bážně zbawugj.

Máme se UeUstále w Uaděgi cwjčiti, a neUe:
chatise w nj zwičetati, an předstawowánjm sobč
fwé Uehodnosti, ani pokaženostj přirozenostxi swé,
aui neprawostmi, kteréž gsme před swým k Bohu
se obrácenjm fpáchali, ani wrtčawostj w dobrých
předsewzctjch; Uýbrž máme raděgi, gako sobě fa:
mýn! :řa wždor daufati; a š tělem a krwj o tom
w radU erchážcxti. Ano, máme welkaU a silnaU
po BohU a po žiwotU wččněm txaUžebnost mjti,
bychom gako swatý Pawel bšh žiwota ssčastně
dokončili; a napotom doscihneme čoruny sprawe:
dlnosti. ow



168

22. Přjťinh naďčge.

Pixjčiny křesťanské naděge gsaU záslUhy Spa:
sitelowy, geho Utrpenj, krew a smrt, což wsse
nám přiwlastx:il a darowal. Aniž gest giného
gména, ns němž bychom mohli spaseUi býti, kromě
gméUa Pána nasseho Ježjsse Krista. Gjm gediné
můžeme se k thi dostati. On gest pofwěcenj
Uasse, osprawedlněnj nasse. On náš činž aUdy
těla swého, a kde on gest, i my býti máme. Ježjš
Uáš také od hřjchů očissťUge; neboť dal swátostem
moc, náš poswěcowati. W něm můžeme wssrcko,
a on dokoná, co w náš započal. nu An Ježjš
prawý .Bůh gest, gest tedy také přjčmaU nassj
naděge, a proto také nasse nadčge samauuBožská
gest.

Bůh nám i přikázal, w něho danati a fe
bů:oěřowati; danám tedx„x, pončwadž Bůh sám
chce, abych w něho danal. Pewné a stálé dů:
wčrnosti dosiane se od Boha wsscho; nestálé
wssak a slabé důwčře ničehož.

BohU, gakožto wččné prawdě, powinni gsme
wěřiti, an k nám mlmqj, a w něho se důwěřowati,
an nám připowjdá. ij che od Boha gsme
giž obdrželi, tjm che pohnúrek máme w nčho
danati. J ten neywětssj hřjssnjk dosti přjčin má
danati w milosrdenstwj Božj. Co pak kdy dobrého
lorr Ua prawici, š Krjstem Ukřižowaný, Učinil? Co
řšo!xrél)obylo mU lze činiti Ua křjži,na konci žiwota?
ij mohl za spáchanéneprawosti swéa zločinyzadost:
čiUiti? Co trpčl, Uetrpěl dobrowolně, m ale danal
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wfwého Spasitelč a od něho milost očekáwal
Za odmčmt naděge obdržel BožskaU přjpowěd:
Gessre dneš bUdeš še mUaU w rági

.2. Zkansska nadčgc w Boha.

Danám:liž oprade a pewně, že spasenj
wěčného dosáhnU? uu Mám: li za to, že gsem w
počtu wywolených?ou Mám liž žádost a taUžeb:
Uost po BohU? uu Žádám: liž sobč tak opraw:
dowě gakosw Pawel Umřjtiabýri šKristem?zund
Cjtjm:liž se odhodlána k dobrowolnémU a trpě:
liwěmU snássenj strastj, trápenj, nemoci, ba i
smrti na zadostUčiněnj za hřjchy swé? uuo Obrá:
tiw se k BohU, a Uzawřew sám U sebe, ostatek
žiwota k spasenj dUsse, k dostičiněnj obrátiti,
danám také, že Bůh we mnč dokoná, co gsem š
milostjgeho započal!quak pewná,gak bezpečná
grst má naděge?urNic mne od nj ncodstrassUge?
uu Nadčge:li w milosrdenstwj Božj powždUšUge
a pozdwchUge dUcha mého, či mne gesstě faUžj
mé weliké hřjchy, má slabost a wrtkawost?

Zakládám:liž naděgi fwaU anze na wsse:
mohaUcnosti, dobrotě a wč;enosti Boha mého,
na záslUhách Ježjssowých, a na zasljbenj gcho?

erjš:li se gessrč neschopna k této Božské
crnosti, obrať mysl swaU k Bol)U a Učiň w přje
tomnosti gcho ta neypewněgssj předsewzetj.

Pane zůstaň 8 námi. l. 8
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2:!. Přcdfrndzrtj dokonalč :mděgr.

Qd této chwjle bUdU se důwěťowati w Bo:
ha š taU Ueysilněgssj Uadčxgj,a bUdU wssech prostředků
k dosaženj spasenj wččného mi pot:xebných skrze
záslUhy Spasitelowy očekáwati. Wcčer žťwota
swěho beze strachU a neohroženč přiwjtati, před
fo berU, a pomysslenj Ua wěčnost nemá mi aUžs
kost půfobiti. Denně bUdU sobě připoijati, že
smrtclný gsem, a že náslcdowně Ua zexmi byrU
stálého nemám, Uýbrež že otčiUě wěčUé přináležjm.
Mysslch mé bUdiž stále obráceno Ua to, k čemU
stwořen gsem, a wyhljdkami bUdiž smrt, hrob a
wččchst.

J tělesňá trápenj, fauženj a pokussenj za
prostxťedky k dofaženj f:oého fpaser bUtxU powaa
žowati. Přede wssjm na Boha nad.ěgi swaU Zaa
kládati a wěřiti bUdU, že nám Uebe Uextoliko dáti
může a chce, Uýbrž i také dá; a že mi také
milosti popřeege, ssťastUě dokonati, co gfem počal.
Nic mě od naděge mé neodstrassi, an nmožstwj
pokUssch, ani má nedůstatečUost, ani mé hřjch!)e

an má Uestálost, ani přirozersti mé porussenž)st:
neboť Uedůwěixxgi se w sebe, nýbrž w toho, gjmš
mi wsse možno m w Boha.

Častěgi za den bUdU tUto ctUost w foť)š
PxžťzUšowgtj, n Ugwx.xkgtz fuťďč fjsse a beťpečltš

wložil w ruce Boha wssemohachho deočiwage
w geť)o nárUčj, nepotřebUgi se obáwati, žr mi dá
U;adnaUti. Aš koncčUě poslednj má hodina od:

:2
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bige, dowede mě aUgel PáUě k TolUU, w Uěhož
se důwšřUZi a danám. uw

paq
21. Prosiřrdlkowč k zdokonaťch nadčge.

Prostředkowé k zdokoxmlenj naděge gfau:
Modlitba. xou Modli se často, a oprade; Ueboť
modlitba sama w sobě gest cwičchj fe w Uaděgi.
Pán Ježjš ťxekl:„Začkoliwprositi budčtewe gménU
mém, dáť wám, by oslawer bylo gméno mé.“
BUdiž také horliwým ctitelem Rodičky Božj;
ona bude za tebe prositi, a Uaděge twá bUde
denUč silUšgssj. Cj!ekew MatkU Božj nazýwá
matkau blaženě Uaděge. J tobě bUde matkaU
zpomocnaU. OUa wssak gest matka Ueyčistssj a
neyččstotUčgssj; pročež pččlim bUď, a bedliw swč:
domj čistého, by wolila býti také matkaU twaU.
Rozwažxrg častégč, co ti Bůť) pronange, an
tobě Ueynehodněgssjmu času popřál, dyš se ksmrti
mohl připrawiri. TUto milost Udělil ti bez proš:
by; čext)ožeti odepře, když ho bUdeš prositi?

Budiž žiw dle předpisU nasscho swatého
nábožeUstwj, bUď ctnostslý, a snaž se, KristU PáUU
býti denně podobněgssjm. Snaž se býti pokor:
ným, a Uč fe, Uedostatečnost a hřjssnost swau
poznáwati, byš neUpadl w samoláskU,a neaue
činkuge spolU š milostj, w milosrdenstwj Božj
opowážliwě nedanal.

HrUBá byla by to opowážliwost, kdy byš
anže danage w dobrotu BožskaU, fpolu č sprar

wedliwých trestů Božjch se erlm,wal.8 Tak gakoxp
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zagisté máš hřjchůw odesstčnj od Boha k daU:
fánj, tak také zagisté pržs!ž!styBožj k obáwánj,
ncpiestal:eš:oli hreuitč uu Dokaž tedy skUtkem,
že gsi se hrjchU odťckl,a aže ke wssemU hž)tow
gsi, co by tě swaté Uxxdšgehokm)m čintlo. Začni
š tjm,co gsem ti dřjwe giž častěgi radčl, odstraň
totiž pohorssenj, kteréž daly twé zhanně a beze
božné knihy, aneb kteréžby po smrti twé gesstč
dáti :nohly. Předstup š pochodnj náboženstwj
před skřjUč, w njžco chowáš knčhy, skaumeya
prohlédey wssecky, a nessetři žádUé z tčxch ohawe
ných potwor ducha lidského, ktcréž k ničemU gi:
némU se nchodj, leč k pomatenj rozUmU, a naka:
ženj srdce.e) Upamatug se geU, gak twémU srdci

.šarru ř

e) Rozmiti) čtenáči! Co fpčxfowotelna tomlo a giných
wťstech této knihy mluwj o pohorssenj, kcere“z dáwagj ti,
ǧenž txohaprázdnč knčhy protč fwatč wjče a česti)m mrae
wům spisugj, a neoo ti, kteťž ge čjtagj a gini)m r čtenj
podáwagj, solwa se asi bUde tetxc ti)katč, nemáš:li kromč
českčho, známost giných gazyků, u pť. srancauzskěho,
němectčho a g. Neboť nad neimi, Bohu dťry! aak cjskew
cak ťjženj žemské bdj, a takonxym pekelnť)m plcdům pokan
ťcně.)o srďce, a neobmezené a newázaně fwobodo tisku w
zemjch nassich wzntku nedagj. Nicmčně wssj pozornosti a
dedliwosti gak duchownjch tak swětski)ch wrchnostj gako na
wzdor mnohč pohorssliwé, nakažliwiny plně knihy ze zemj
zahranččných, podluzowánjm šisku žádostiwbch lidj pťeš
dranice do zemj nassich se dostáwagj, a nepochopitelnaU
dychrřwostj zwl.ňsčť od rěch č:eny dýwagj, rreřj gažyrčxm cte
šjm rozuměgj, a gešich“žto nemrawnčmu, prostopássněmu a
hťjssnčmu šiwotu ladoděgj. Z cé přxččny nech:ěl pťerladaje
tel siowa spisowatclowa horljcj proti tukowčmnto poborssenj
jpůefobUani na tomto ani na giných mjstechpťjtomnč lnjžky
wynechatč neb zginačitii neboť kdo wj, zdali pťedle U 9„
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Usskodily. u Gedowatina těchto pekelných plodů
tjm dychtiwěgi se polkmx, čjm che náklonnostem
těla lahodj, a náružiwosti zbožňUge. Zničiž thto
listy satanássowy, které fe za Uassich časů tak
rozmnožily, a rozssjřčly, že giž wětssj djl domů
zámožněgss,ich nákazaU taU gest nakwassen. Newěra
a porUsserst mrawů gfaU plody takowých zloře:
čenj hodných knih, gichžro počet denně fe množj.
uoChtěl byš se pxředsaUdnaU stolicj Božj z toho
zodpowjdati, kdy by ty knihy dědičům twým do
rUkaU fe dostawssc, ťtyto nakazily? u Bůh

puprq

dnot)o Ueb drubého čtenáťe we wice gazycjch zběhlěbo Ušitkn
neponesau? Mčmo to ti)čagj fe takě každěho tťebxa i pauzs
ťeskěho čtenáře, kterť) fnad gesstě někreré z starýcb čaeů
zachowanť kacjřskě, aneb k powěrám wzbllzugťcj, a čárám
Učjcj knihy, neb zapowčzené modlitbh, a tak nazwanť
zaťjkáwánj, chowá, čte, k čtenj gkni)m podčxwá a fchwaa
luge, a tak, ne:lč bludy, alefpoň powčrn w každěm ohlrdu
klowěku sskodnan mezi lid roztrussUgr. uo TU wssak, ťteri)š
pohorssenj todcto zpňsobU fobě powědom mgsi, wčz, že i ginť
pohorsseni, kteréž si bUď slcwp buď skutkh ginýxm dáwal, těž
welťi) hťjch bwl, a še tedd i tobě gsau prawena skowa:
Běda tomu, cd koho pocházi pohorssenj; a že náslrdowně
máš se ounaprawenj tédož zlěho wssemožně fnažiti,nechceš:lť,
dw nadčge twá byla marná. Co tuto črrš o bezbožných
lnihách, platj též o twých rauhawých, oplzlých neb leoa
lagicjch siowjch, Fertech, pjfnjch rozpráwkách a skutcicb.
Srdce txrč gest ta skťjně, w kterěž th nakažliwě gedowatiny
di)waly a fnaďx dosawade gfau schowánn. Pťed tu redy
předsiup š pochodnj swatého zgeweného náboženstwř, a skaua
mey a problrdry zewrub celč ssdce swě, o nngdeš zagistč
mnoho, což bUde mUsetč z něho bi)ti wywrženo, a na wždd
wyhostčno , wssak ale i szhledem těch, kterěž si pohorssil,
a k hťjchům swedl, naprawem.

Pťekladatela
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požádá dUsse gegich z rUkaU twých ; neb takowý
ged wthbj ze srdce každý zárodek křesťanstwj
a whpUdj každé pomysslenj na Boha a wer w
nčho. Ach! takowé kmhy gfaU neynebezpeč:xěgssj
nepřcčtelé Uáboženstwj a mrawnostť, a proměňUgj
lidč w zwjřata kálegjcj fe w kaliUti swých hnUf:
nostj a ohawnostj, až swými wlastnjmi mrzkost:
mi potřená, obětj býwagj fwých wlastnjch nessle:
chctnostj a Ueprawostj. ouu Chceš:li tedy gcsstě
před wygitjm z tohoto fwčxta skntek gak náležj
křesťansky dobrý wykonari, wssecky takowé sskodli:
wé kniť)y aUhrnkem wrhni do ohně, bh tě B:ch
z daného pot)olssch a hřjchůw cizjch nesaUdil. euu
Čili by snad dUsse liďská w očjch rwých tak malé
ceny byla, že byš snad za Uic nepowažowal gegj
zawražděnj? uu Byl bh hřjch pohorssenj w očjch
twých tak lehký a Uepatrný,že br)š se neostýchal
sskodnými knihami slabssjm bratřjm swým státi fe
kamenem aUrcsz?nu Béda swětU pro pohorssenj!
waěda tčrnd gichž swčdomj tak oněmělo„že gim
ničeho newyčjtá, když bezbožnúmi knihami newin:
nost a ctnost přeš meze počestnosti a bot)abognosti
wábj, dUsse kažj, a w zahr,dUUtjUwáděgj. Ach!
běda, bčxda těm, skrze něž pocházj pok,xorssenš!

Gc:k dlmcho tedh podobUé bezbožné kUihy w
domě swém trpěti bUdeš, a gak dlaUt)o ge do
ohně Uerrhnrš , tak dlaUho Uaděgetwá bUde toliko
marná naděge.
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Pokračowánj.

Boba se báti, a předce w Učho danati,
gcxst prawá křesťanská Uaděge; uu w Uěho wssak
bez báznč danati, gest hřjssná opowážliwost, uu
a Boha se pauze gen báti, a w Uěbo Uedanatě,
gest neyhrozněgssj zanalstwj, a swrchowaUá bjda
hřjssUjka.

GsaU hřjssnjcť, kteřj w ohledU Ua fwé fpa:
senj přchrošně fami sebe klamagjce, pokogně žigj,
ncpomnjce, že i gim Uěkdy powážer hodUá hor
dinka odbige, a gek přjsnémU aUčtů skládánj
zawolá. Negsmx sobč žádných tčxžkýchprowiněnj
fwědomi, Uedbaǧ1 Ua Uesčjslné dobrě, což by mělř
a mohli konari, což ale pro leť)komPslUost swaU
zanedbáwagj. W takowé wlažnosti žigjce Uapořád
požjwagj každé rozkosse,kterákoli se gim Uamane;
a přicházjli gim někdy saUd a wččnost Ua mysl,
těssjwá ge gegich wlažné swědomj: žeť Pán Bůh
tak tUze přstě sanditi Učbude.

Hřjssnjk, který skUtečně tak fmcysslj a mkUr
wj, z těžka býwá Ua dobraU cestU Uwcden. To:
mnto bUdiž pohrozeno tjm, čjm mU Pán sám
hrozj: Kdo nenj ani stUdený, ani horký, toho
počnU wywchowati z úst swých. uu

Wlažný a leniwý křesťane! domnjwáš se,
žeš pro spafenj swé dosti. Učinil, aU gsi se žádné
zřrgmé bezbožnosti nedopUstil? Mnjš, že wlažUost
swan wymlijš, řka: Nesčjslné množstwj lidj
také ginák žiwo ner, a přčxdce také chtěgj
přigjti do nebe. MohUť předce doďrým křefťae
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nem býti, ač nedržjm každau maličkost za hřjch
těžký, a žádné diwy nečinjm?

A tak se domnjwá křesťan wlažný, že negsa
nad giné hřjssněgi žiw, tjm osprawedlněn gest
Řjkáwáť owssem někdy: Hřjssný gsrm; nu ale
tak gak by mU přináleželo w pxawdč š onjm
zgewným hřjssnjkem w prsy so bjti, a ze srdce
zwolati: Bože, bUď milostiw mně hřjssnému!
totě pro wlažného ta ne!)tčxžssjmodlitba.

Krista ústy wyzUatť lchko gest, ale i srdcem
gako Petr ho wyzUati, že gest KristUš Syn Boha
žiwého, gemUž wssecka čcst, a neydokonalegssj
poslnssnost přináležj, o to wlašUý máťo dbá.
On Uer sice žádný bezbožnjk, nechce tomU ale,
by fe Ua meUssj hřjchy mUoho hledělo. Powstane:li
kdy !:: Uěm nčco bázně, Upokogj fe pomysslenjm,
žexťBůh tak přjsně faUditi nebUde. Dobrotiwý
gestiť Pán, a odesiil lotru na křjži k němn se
obrátiwssjml:.

O zaslepenče! nenj:liž wlažrrost twá giž
břjchem? Na milost přigatý. lotr gest sice potě:
ssttrlným přjkladem, ale gen pro takowé hřjssnjky,
kteřj š hořčým želem z chyb swých se wyznáwagj.
uu Pohlédni gen na drUhaU straUU, obrať zřetel
swůg na lotra lewého, a rřeš se wida přjklad
brozný. un .W zaufalstwj Umjrá hřjssnjk před
očima Ježjssowýma; Ježjpsi po bokU gsa grst
zatracen, frdce Ježjssowa tak bljzek trwá we swé
zatwrzelosti, a wden wykaUpenj wsseobecněho mUsi
do pekla au

Ach! hřjssnjče, Uesložjš:li wlažnost swaU še
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sebe, neoť)rátjš:li se Upťjmně k Páml, pgk slyš
weagménu Boha žiwého hrozUaUprade, kreraU
wsssckni nekagjcj hřjssnjci Ua sodě shledali, a wssl:
ckni gim podobnj bezpochybh sť)ledagj: Za:
hyneš, lehkomyslnost twá gest opowážliwost, a
pro tU zahyneš.

OdsaUzer toto zagistš tě nenšim; chceš:li
wssak fe nessrčstj comU wyhnaUri,šwystřjhey se
toho, co Uesstěstj takowé táhne. Wlažný gsi, a
odwážliwý, a Uásledownč strom bez kořenů, kte:
rýž se fem a tam klátj, až padne. uu Proš
Pána, by erdwrátil od tebe obljčege swého do:
cela a Ua wždy. Modli se, bog fe, a daney;
neb š báznj a nadčgj máme fpafenj swé wyhle:
dáwati dle nezměnitelné wůle Páně. nu Newěř,
že faUdce náš nebUde přjfUě sauditi. Powaž, že
za potopy ze wssech země obywatelů ofm toliko
gich zachráněno bylo. uu Z pěti lidnatých měst
toliko tři ofoby ode msty Božj byly zachowáUy.
uu A mage takowé wýstrahy před očima, kterak
kžyš fe domnjwal, že nebUde přjsně saUditi? xxxu
O hřjssnjče! kdybyš gen náležitě Ucchljžel, gakě
ncssrčstj gest zlá fmrt, zagisté che byš o to pe:
čowal, krerak byš gj Ussel.

Deymež tomU, že by z tisice tolikop gediný
člowěk nessťastnč skonal, a předmětem msth Božj se
stal ; Ueměl:liž by gedcn každý dosti přjčiny třásti
fe před fmrtj, a tázati fe: Zdali gá gfem ten
Uessťastnjk? nu Pťxedstaw sobě spolUwinnjka, aUx:
častUjka twých spáchaných hřjchů, kterýž Umřel, a
Uončwadž bez pokánj Umřel kzatracenj přissel;
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předstaw ho sobě. gako ldy Ua okamženj byl se k
tobě nawrátil, ozslámit todč nyněgssj swé fe
wynacházesxj, co by ti řekl? Hřjssnjk gscxm byl,
gak ti zUámo,fmcyfslrgjcj gako ty smcyssljš, a
faUdem Božšm sprawedliwým do ohUě wěčnšho
odsaUzen gsem, gakož i ty bUdeš. em Ach posldš
pak aučastnjka hřjchůw twých, a powaž swé neo
bezpečoUstwj. uo Bjdnjče! připomeň sobě swaU
žaslopenost, připomeň fobě čaš, který ti k pokánj
popřerinmu a připomeň fobě, gak krácký gest. ue
Smrt stogj za dweřmi. mo

Křefťane wlažUý! dlalcho:li gesstě máx Bůh
se djwati na twé chowánj? Mysljš, že to bUde
bez trestU, gessto wlažnostj fwaU fobě swěřeným,
swým wlastnjm djtkám a mnohým giným slaUžil
gsi za podorsseUť? u Gsidletitý, gsi otec, wychowatel
a Učitel swých djtek, na nčxhož tedy mnoho,i
cizjuch očj t)ledj, a chowcřnj fwé dle twél)o řjdj;
chtčl byš se na to odkládati, žeť simd Bůl) xnéně
přjsnčx, Uež se wcsměš za to má, bUde saUditi?
Mage býti angexlem strážwým djtkám swým a
sobč fwěřem)m, gsi gčm kamenem aurazu práwě
tjm UeyUčbezpečněgssjm.

Nechci skanmatt, gakwysoko byš wkřčfťan:
ské dokonalosti posimxpiti mol)l; taži se wssak
toliko: Wě:xjš, že budmr spafeni ti, kteřj ani
oprade po blaženosti wěčUé netaužj, a krá:
lowstwj Urtdeské za wěc náhodnj držj , kterěž
sobě mnoho newážj. MožUá:li tak foeosslegjcimU
očekáwati ssťastné skoUáUj? Podotdá se to, gakoby
byl Syn Božj wýslownčx se prohlásil, že wssicklxi
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wěřjcjubez roždle fpasrni bUdaU; an práwě nao:
pak fe wygádřil, řka: Králowstwj nebeské násilj
trpj; brána tčxfná gost, a málo gich skrze ni
wcházj.

Pat!on tedy gexst, že Bůh chce, bychom fpau
senj fwéť)o bčdliwi byli. Weyslowně žádá, by:
chom ho mčlowali, w něk)o danali, a tak saudU
a trestU geho fprawedliwého se báli. Nsxděgcx,žeť
Bšch prowinčnj nč:sse tak Ua wlaš odwažowati
nelede, nrnj što Ukogitinciš, gfaUc raděgi lchko:
myslmU opowážliwostj k našwánj. xx Dle
přédpisi: keťefťanstwj má Uadčxge Uasse š bášnj
býti slm:čena; gedné neb druhé toliko prawdy se
přxidržeri, gest blanditi, což k zal)ymxtj wede.

Prawý křesťan bogj se zrráry milosti a lásky
Bošj, a wyhledáwá fpafenj fwé š třesenjm, gc:
ssro Bůh tak welj; daufá ale také, an to Bčih
tčž welj, a nedělj tčxch dwé přikášanj od srbc;
neboť wj, žc fe slUssj BohU we wssrm, co welj,
poslUssUU býti.

Bázeň tato wssak gest bázcň nábožná a lissj
se od onš slUžebné, kccxráž dUcha w malomyslnost
a w pochybnost Uwcidj. Bázeň fynuowsiá gest
spasitel!rá, a twořj w člowěkU fwědomj aUtlě, a
činj ho pozorným, kdykoliw by w ncxbezpcxčenstxxoj
byl proti powinnosti gčdnati.

Máme tedy zposlUssenstwj a lásky Bot)a se
báti; tentě roškaz Páně, který š radcxstj máme
wykonari. Láska gest ze wsscxchctUostj ta Uer!:
předněgssj, a fpolU cjl a konec wssech crnostj,
kteréž se nám welj. Qnarě co králowm, a wssecky
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čstatnj gtnosti, mUsegj gako slUžky gj podřjzeny
ďýti. Rjdj a poraUčj, a má tedy také bázUi co
wexleti. Láska, dj Aposstol PáUč, gest pokorná,
trpěliwá, wssemU wěřj, wsseho fe Uaděge, wsse
trpj a erse. Ona poněkUd gest obfahem wssech
ctnostj, čili wsseobecnaU ctnostj. Láska obáwá fe

“ť,)něwu a trestu Božjho, che wssak bogj fe hřj:
chem ho žaslaUžiti. Pomyfslenj na,neskonalau
fwatost a sprawedlxwst Božskm: naplňUge gi hrů:
ZaU a třcserm; předc wssak k tétěž fwatosti a
sprawedlnosti oči swé š důwěonstj dětinnaU po:
zdwihUge, a cjtj w fobě gakěsi wnitřnj pUzenj
wyhladiti hřjchy skUtky kagjcjmi. A kagjc fe
nedá fob,ě ani napadUaUti, žeť fnad Bůh tak tUze
přstě saUditi UebUde.

Chtěl byš snad, čině pokánj,nechati wsse až
Ua to přigjti, bUde:li předc gakého přjsnél)o saU:
dU, a trestU wěčného? uu Chtěl byš fnad čekari
tak dlmcho, až tš na onom fwětě mUk plná wěč:
nost přeswědčj? w A což, když w žiwotě tomto
Uěkterý předpiš, který Ue sice weskrz rozkaz Božj,
Uýbrž raděǧi spasitelná rada gest, zachowáwáš,
nechá:liž Bčch, z lásky k Učmeš takowé břemeno
gsi fobč Uložil, wůli twaU UpřjmnaU, dýti geho
poslUssným, bez odměny? uu A Uečin dobře
;wedené djtč wssecko, o čem wj, že by radost půo
sobilo otci? u Nečinjwá:liž také nikdy gesstě
che, nežli mU byl otec přikázal? uo xuo NUže
tedy, gakby se BohU newyslowitelně dobrémU
nemělo ljbiti, že š lcisky k UčmU w poslUssenstwj,
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w pokoře a čistotě žiw gsi. AUeb, že se rozkosse
odřjčášz bázně, bwš se tjm Boť)U nežneljbil?

Srwět se sice této twé mysli Uábožně
směge; Uechť se směge; ty pak sč přidrž toť)o,
který wůli rwaU zná, a do srdce rwého nahljžj.
muW rom mi snad předce ža prade dáš, žc
člowčč přirownán k Boť)U neskončenčkrát mšnš

xgest, nežlč mrawemc přirownán k člowěkU? au
Předstaw si,gako byš widčl w domě swém šástup
mraweUců, mezč nimiž gest geden, gemUž řekli
ostatnj, že od něho žádáš, aby ero pjsiU Ua
střechU twaU wyslčsl, a neltposlechnUl:liby, žč ho
žasslápneš. ijřátko bázliwé wywolj sobě po:
slUsseUstwj. Wozmauc žrno pjsku, Ueyprw ge Uese,
pak krokem zdlauhawým wleče; Uamáť)á se pře:
welice, až se potj, a lčdwa dýsse; a po roce,
prácč plném, zdařilo se mU, ge až do prwnjho
pomxbj powynesti. To wssak gest teprw črwrtina
gemU Uložrné práce. J ožbrogUge sč obnowenaU
silm:, gde opět na fwé djlo, a čjm che se k cjli
bljžj, tjm che sjly Ubýwá, a mdloby přibýwá.
DrUhowé geho, zlomyslnostj černaU pUzeni,UsilUgj
bez přestánj a wssemi způsoby břjmě geho mU
obtjžiti; nedage se wssak omrzeti mraweUeček
wěrný pokračuge w djle swém bez Ustánj; on
přitom sice thbenj a Uwadne: doscřhneale konečně
předce cjle swét)o pracného podUiantj. Ač gsi
ty mU tU práci UeUložil, on pak, geU aby se ti
zaljbil, o wěc tak nesnadnaU se pokusil, zdali, an
bh w moci twé to bylo, nčnžysnažil byš se,
ho šachrcčnitia zachowati? uu ij che Bůh,
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chš wssecko widi a wj, gchož moc žádUého konce,
a gchoš dobrota žádných mešj nemá; čjm che
tato Božská Ueywyšssj bytnost wěrnost twcm
odměnj ?

25. Žiwot lidfčý kreitký gesi.

Žiwot Uáš gest krátký a mižj gako fen. A
předce požorUgčme:li počjnánj sobě bUď lidstwa
westěš, nrxb gedecetliwňch lidj žwlássť, šdagj fe
Uččm,gako by kU wťčUě zůstati tUěli;Ueboť š čafem
tak plýtwagj, gako by t)o erjm co Uažbyt mšli,
a Uačho wynaložiti erědčxli. Na krárkost žiwora
sobě stěžUgj, a pixexdcewčličau gcho částkU zmařj.

Ginj naopak Ua dlmché dni a Uoci žalugj,
newědm:ce gakým by Uákladcm dlmchaU chwjli sobě
Ukrátili. Na kratochwjle marnotratnč w.ynaklán
dagj peUěž,z Uřchžto ǧedch gediUý tolar w přjxe
byrku chUdoloy wexlikým by byl bohatstwjm a
roBiUU čcxtnxaUssťastnU by Učinil. euu Powažme
ale, gak mnoho čan neUžitečnýmia pomjgegjcjxni
wěcmi Umřjme. Wefelosti, kteréž Uáš Ueyméně
eryspánj stogj, hry ssťeodliwéa žjrná chlipnost
býwagj ony zábawy, gřmiž hledě si člowčk Ukráriti
dlmchaU chwjli, fpolU i žiwota fobě UkracUgex.Při
takowém w kratochwjljch fe kolotččnj fwčxdomj člo:
wčka mej oUěměti, a nrmůže fe ožwati; ginák by
mocného hlslfu sxřého žagisté pozdwil!lo, žwlásstě
U takowých, kteřj hřjchy takořka na wex,xdělekpáu
chagj. Ach! ťoyťse mohlo swšdomj tak fobš po:
čjnagjcjho ozwari, gčx.kmnohý chlipnjk ssel by do
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scbe, oči gcho by fe slšami žalilť, a frdce gelqo ldy
krwácclo, widanc lidi, an chléb, gjmž swé naschgj
tčlo, na aUtraty fp.xfenjj dUsse swoékUpUgj, a obéd
za hřjch předesslé Uoci soBě pogrdnáwagj. Ach!
by fwčdomj, onrn Božský l,žlaš w člowčkU, mlmxoiti
mohťo, oč že by řeklo: Clowěče! hřjch Ualezneš
Uetoliko tU, kde njzkost a ch:xdoba k hanbč swodj,
Uýbrž i tam, a sice častěgi tam, kde bohatstwj a
oplýwánj fchwálrcč wyhledáwá Ueprawost, by fobě
Uřrátilo dlaUt)aUchwjli! uu Doweďme takowšho
kwasowlxjka do l)očxeplných nemocnic, kde Uásledky
hřjchn, a porUsserst přťroženosti w nahotš gcst
wioěti. Nemoch težj podlé Uemchých, a Ua
stUtných wyžáblencči twářjch obgenge se gedoe
watiny zarošsjwanš auroda hogná. xu Ach! Uad
kámcU zatwršelegssjho srdce gest k to:UU zapotixebj,
na fanstU takowaU hleděti, a dlasit fwědomj,
krcréž na takowém mjstš ta Uedspasitedlrtěgssj nau
pomonUtj UdělUge, potlačiti moci. x

Deyme tomn, že by žčwot hřjssUjka, kterémU
sstěstj zwlásstě přege, leskU a radosti byl plný, a
že by každý sxošdomjm na srdce geho zblaUdilé až
posawad UčinčxnýaUtoč byl Ua zmar přjssel ; předče
komxčnč čaš z mčxkšét)o rozkossj požemskúch lože, Ua
twrdé fmrtrlUé lůžko probllǧeného přelOžj, kdežto
swčxdomj geho tjm hroznčxgssj bUdčx, an z postrla
smrtclnš gediný tolťko gcsstě krok gest do hrobn.
xu Bol)atstwj wssak nemá win, pohřbena:li bUda
dUsse boháčowa w pekle, Uýbrž zlé Užjwánj k!ohata
stwj BUde tok)o winno. Onen chUďaš U dwéřj gcho,
gomčtž odopřr:xl nepatrUých d:eobtů še stolU pada:
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gjcjch,renbsiqestžaloijčem geš)o přčd přstaU stolčcj
Božj, a působj mU tak Uá!)lě wěčné zahym:tj.

MšKterakofobě smj kwasoijk Ua krátkost
žiwota stjžUost wésti , aU z padefáte let třidcer
tjm ncylehkowážxxěgssjm způsobem zahodil? Ostau
tek, který :UUhřjch, bláznowstwj a zahálka pone:
cháwa.gj,wyinakládášse na úkol demtj U eryhUUe
telm), tak žedmU pro cwičenj se w náboženstwj ani
chwjlky Uezbýwá. Wida konečUětakowý hřjssnjk,
aU se mU ǧiž přčpozdjwá, smrt se bljžj, a hlaš
swědomj che porlačiti fe Uedá; dal by wssecky
stakky celé země za to, dy žiwor swůg prodlaUžici
mohl, a domeysslj se, kdo wj gaké diwy žeby
činilškdyby mU gen Uěcomálo časU geUtč k po:
kánj popřáno bylo M
MJP Ale tak gest š člow“ěkem! boge se smrtť,
fám se k Uj UeUstálee bljžj,a chtě gj Ugjti, wťočhnex
gj bez předloženj sám do rUkaU. A gak mile
plna gest mjra,tU siogj ten hrdý a bohatý člowčk,
š kwjleijm pohljžj Ua swé poklady, kceréž sterým
hlafem Uaň wolagj: Ufpořádey dům fwůg, neboť
dUeš gesstě mejš Umřjti! au NUUj prosj nessťast:
Ujk o prodlenj, gednoho toťiko měsjce, gednoho
toliko dne, dy ho k spafenj swšmU mohl wynalo:
žiti! uo Tolik očekáwá bdejk od dne gedinét)o,
kdy by mU přán byl! což by mohl zjskati člowěk,
když dy dne každého k spaskUj fwémU Užil?

Hřjch gest ščihUba člowěka,dj pjsmo, kcerážto
prawda tisjcerými přjkladw gest pocwrzena. Ba,
hřjch Uetolčko sstěstj žiwota, Uýbrž č žiwot samý
hUbj. xux Neygistěgssj wssak prostředek k prodlaU:
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ženj žiwota gest nábožnost. A byť i nábožUý stářj
neywěrssjho nedosálymxl,tjm che platj geho dobřj
skUrkowé wynahraž::gjce počet let, a žiwot geho,
poněwadž doťorý,um také dla:chý byl.

Takowý člowčk weliký a ctihodný gest, a
může w prawdč o sobč řjci, že tak pokogUč o
smrti mlUwřti slyssj, gak pokogně gi widj před
seban státi. Tačowý může směle řjci: Swět še
wssemi statky geho gest mi Uičjm. Nad tjm, co
mánǧ, ani lakomč stráž nedxxžjm, gako špozdilý;
aniž marnorratně to rozhašl:gi gako blázen. Doa
brodinj, kteráž činm, nepočjtám dle množstwj, aneb
wáhp, a Uic genom Ua oko, Uýbrž wsscxcko pro
swědomj ctUjm. Bodťčwě ostřjhám mysslénkn,
gakož ř skUtky swé , a stydjm a ostýchám se ně:
čeho zlého se dopUstiri sám před sebaU tak,gako
před celým zástupem. Přátelům gsa wěren, nee
přátelům rád odansstjm, a smjřenliwý gsem;
aniž zapomjnám, že Bůh wssUdy mým fwědkem
gest, a to proto, bych wždy mwsslenj nečistých se
wystřjtmti hleděl.

Kdo tak žiw gest, tomU netřeba žiwot dle
děhU slUUečUjho měřiti, Uýbrž dle wyšssjho oboru
swých ctnostj.

Kdo wssak gedná Uefprawedliwě a zle, a koho
žádné dobré skutky UeUásledugjn ten ať se bogj
hodiny, w ktrraužro mU smrt oči zamkne. GsaU
owssčm tidě, kteřj fcxw tom bjdněm Uměnj znagj,
sebe a giné w té poslednj hodince ssáliti, a š
zdánliwým dUsse poklidem smrti se odewždati, rak
gako mnohý zločinec na poprawU chodjwá: w
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útrobč ale gegich hořj pťedce oheň pekelný; a
fmrr gest cesta newyhnutelná k saUdU přstémU.
m Smrt Uežná žádné prostřednj cesty; bUď wede
do nebe nebo do pekla.

Mnohý sice snažj se poslede hodčnku fwěho
skonáUj raUsskaU zastřjti, a osud fwůg konečný
sobě zakrýti: tjm ale býwá bolest geho, kdwž fmrt
raUssčU tU Ueuprositelmě odhalj, a gemU Učxcodocela
giného, než fobě předstawowal, Ukazlxge,gessrěhrož:
Uěgssj. AUiž gcxstncbeezbožj , které by sew okamženj ša
leanU cenu kaupitř dalo; Uýbrž mufj krok za
krokem býti dobýwáno, a po stnpnjch do nčxho
wcházeno; a ti se welmi meylj, kteřj sč domxxjwagj,
že se gčm chbe š cekaU blažrslostj swarl otewře,
gessto se dusse gegich k radostem Uebeským ani
schopnaU neUčinila. Genom w kagjcjm srdci,
které Uáboženstwj milUge a citem obgjmá, rozwia
nge se w hodčUUsmrti znenáhla nebe še wssemi
wěčnýmč radostmi.

Smrt tedy gest Uol)důležitěgss, a Ueynebezpeč:
Uěgssj okamženj žiwota Uasscho, a nemáme gi š
lchkowážnaU lhostcxgnostj očekáwati. Wssecka ale
bázeň zmišj, gak brzy raUchem newinnosti, odjn,
aneb w žjUi kagicnosti željcj oBlcxčeUw stijc fmrtř
wygdeš. O! UábožněmU smrt wždy oko přjwětiwé
okašnge, a to, co mU darem přiUássj a wěnugee
gest wěčné!

Někdy ate strach smltčzáklad swůg také mjwá
w auzkosti wrozené, kteraUž wssak rožUmem od:
straniti mUžeme a mámo; neboť kdo bez přestánj
smrtč se bogj, bez přestánj Umjrá: trpj smrt
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každodenně. uo chmáš:li giž skUtečUědaleko k
hrobU, a Uachlege:li se žiwot twůg k wečerU,
proš Pána, by zůstal U tebe. Netwoř si wssak
sám strassidla, aU smrt pro nábožněho UemcčUčc
strassUého; Uýbrž powažUg gi za poselkyni tebe,
tobč řkach: Pogď přjteli, Pán tě wolá.

Tak sol)š smrt předstawug, a bUdeš moci bez
bázUě na Ui zřjri, až přigchl Mámexť přeswědčenj
toho Ueygistěgssj, že, an se nám tšlo snjmá, Uic se
nám todo erdnjmci, co gsme. Práwě naopak,
smrt gest okamženj, w Učxmžto bog Uáš se mUsj
rozhodUaUti, a w kteršmžto nepřjtel Uáš Uaposledy
wsseckUsle wyUakládá; aU korUUa wjtčxzstwj žatjm
giž z drUhé straUy Uám kyne. wo Zapotřebj wssak
máme pcdsilUgjcjch prostředků, dychom fe w tom
poslednjm na Uáš obořenj Ua Uohch Udrželi; žaer
potřebj Uámwjry, Uaděgea důwčďy szána Ježjsse,
kteréž by hrůšU smrti přewážily.

Netřeš se tedy, člowčxče Uesmrtelný, před
smrtj; nrboť žjti bUdeš, ačkoliw twé tčxlo se obrátj
w prach. u Nebogte sex,prawil Ježjš, Uebogte
se těch, kteřj těla zabjgegj, ale bogte se wsseho,
což dUssi zabjgj. uo Smrti Uemáme se báti;
neb když tčxlo zelUře, geonm to, co fmrtedlného
na sobě mámč, zčxmřea pogde; dUch pak Uáš žjti
bUde Ua wčky.

HřjchU wssak se máme báti, poněwadž dUssi
žččbjǧj. A řďěž, i)řjssnjčeč žcx po smrři Uastam!
fand, Ua Uěmžto ž hřjchůw twých saUzen lxudeš,
a Ua Uěmš o spafchj dUsse twé bUde gednáno.
Rozwážil gsi také někdy, kde to faUdné mjsto bUde?
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uu TU hřjssnjče! tU, kde zemřeš w hřjssjch. uuo
Ohledey gen swaU swětnici a ložnici, kteréž až
dosawad Uectnými obrazy ozdobeny, čili raděgi
zhyzděny bhly; tU snad Umřeš, a tUtéž faUch
bUdeš. Probledey knihowml swau, gak mnoho
raUhawých a nestydatých knih gest tU Uschowáno;
prohledey ť)řjchů,gichž gsi sewinným Učinřl,a gichžto
zlé následky nikdy che, aneb alefpoň tebaU na:
praweny býti nemohaU, a gichžto welikost a ohawu
nost Uelze ti dosti na srdce klásti. au Genom
aUplně hanebných těchto knih zničenj gest š to,
dokázati oprawdowost ljtosti twé. uu Ach, hřjss:
njče! možná:lč tř bez hrozného fewřer swědomj
w bth fwěm se ohljdnaUti? uo Patř na penjze
nesprawedrliwé, Ua stole rwěm Ua hromadě ležjcj,
aneb na onU nebezpečnaU osobU w twém domě!
A gak prawdě podobno, w tomže domč Umřeš a
bUdeš faUzeU. u Snad gessrč š potčxssenjmsi
připomjnáš ony ofoby a domy a přjležitosti, ke
krerým a do kterých tě twé tělefné žádosti tcchá:
waly? u uo Gdi kam gdi! SaUdce gest wssUdy
8 tehau a wssUdy twůg fand; a odfauzenj twé do
ohně wěčného stári fe může, gestli že se neobrá:
tjš, a srdcem kagjcjm k Bok,)U fe neUtččcxš, mimo
něhož žádný giný od zahyUUtj wyfwdbodřti tř
ncmůže.

Ach, gak dnowé mogi ubjhagi!
Posskwrnčnš hřjchem hotxiny

S ssipkaU w moťe wčkU pospjchagj, un

SmUtně pro wččnost to plodiny!
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Proťeš uuu Qtče! smilowánj, smilowánj
Buď mi twč, bych dal fe na pokánj.

Bože! hťjchy w okowech mne wlckau

Po tak zwaně dráze prostranně;
Pročež dey, ať ž očj slzy lckan
Z skraussenosti frdce plakanč;

A tčm slzám dey swě požehnánj,
Abych doslcr rwčhořsmčlowánj!

Boše pomoz! erža twá ňme Učj,
Po smrti že budeš sandcem mým;
Swčdomj wssak weyťitkami mučj

Mne, a hrozj wťčným zhynuljm;
Pročež wolám z prachn : Po pokáUj,
Qtče! bUdiž mi twé fmilowánj.

26. Nemoc.

Ncmoc gest slUžka smrti, kteráž wčtssinU
lidstwa w hrob Ukládá. Ncmocj wssak gcst přec
mnoho;a ač mnohé xz Uich gsau přebolestlté,předc
na wětssjm djle lidé i ty neywětssj bolcsti raděgi
fnássegj než fmrt. Pročež nemělibychom w nemocech
fobč tak náramně nařjkati, poněwadž ge wlastně
raděgi než smrt máme, a tudh sami se přiznáwá:
me, že ge fnésti můžeme. J prozraznge to wždy
chndobU dUcha a stUtečnaU malichernost, ktoráž
přjtomným býwá k ncsnesenj, an nomocný žádného
giného slowa z hUby ncwypustj, kromě kwjlenj a
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nářkU a stěžowánj sobč na bolcsti , na bezfenné
Uoci, na horkost a žjžeň a giná trápenj, kteráž
nemoci š febaU přiUássegj, a která U netrpšliwého

ewždy Ua wyšssjm stUpUi se nalezagj.
Každálbjda, každá bolest wlastUjm způsobem

fwým se gewj; a Uesprawedliwé bylo by žádati
od člowěka, by w bolestech krUté Uemoci ll)osteg:
Uým byl a nec.irelslým. m Dýkn fobě do srdce
wrazjti, a řjc„čixxzže nčďolj xxo to zde Učžádáme,
aU by to px:ori přirozerstť i náboženstwj bylo;
Uecitelnost stala by fe ctnostj, a Ueautrpnost š cizj
bjdaU též ctnostj slaUti by mufela. AUtrpnost a
bolest srdce byla by prázdná slowa. u chmoc
gest bolest; wžlykán,i a wzdycháUj gfaU smntnj
bolesti hlasowé, pochážegjcj ze stjfnšných ňader
nemocslého, a dotýkagjcj se srdcj okolostogjcjch;
gen že auwekčinj druř)dy tak hlUbokým, Ueb wyc
sokým neld prodlnžowmxým hlasem od Uemočného
se děge, žo gako netrpěliwost, Uespokogenost a
zanra mxosli čšnj.owz Takowj Uemoch mčlč by se
Učiti od dšcj tjchosti,a trpěliwémU bolestj snásser,
a neměliby bčdowáslj činiri wčtssj, Uežli gest
lxolest Ueb rcan.

Nenj Uemoci , a byť i ta UeyprUdssj byla, kteu
raUž by dčxtigiž nebyly sUesly; a podiwenj zaslUdUge
ona fjla, kteraUžtoti maličtj idlauhotrwagjcj er:
mo:i snássjwagj. To wssak odtUd pocházj, že djtě
tráper swé Ua mysli nepřemjtá, a Uásledků nex
mocinczná,arrpěliwé ge srxássj. Naproti tomU ch:
UžitečUéonemoci přemet,řsslenj býwá přjčinau Uassj
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Uctrpčliwosti;ačkoliw se tjm nic Uezgčnačj, leč že
se nemoc rozhognj, a bolest rozUmožj.

Tak gako časU, minUra za minutau, býwá
Uám udjleno, tak gest to i 8 Uemocj, ktečrešzž.dnclze
dwě minUty na gednch wzjti, a tak t“ráper uuw
dwognásob Uám pocjtitio dáti. Též žádný Uecjtj
nrmoc celého téhodne, Ueb celél)o dne nagednm:,
Uýbrž toliko bolest přjromného okaxnženj; wjme:li
sobě tedy Ua přjtomnau toliko mčUuFlškUpolewiri,
ubřemarno na náš wložené ničdy Uesnesitelným se
nám zdáti nebUdč.

Powážiwsse, gak mnodo člowčk přetrpěri
může, když chce, a gak mUoho dobrowolně pro
wěci marně trpjwá a snássjwá, zastydětč se mm
fjme„ že sobě i Ua to Uařjkáwáme, čehož sami
wiUni býwáme. exonWogák hladem a zimaU zkře:
hlý dá fe z rána do horkého boge wéstč, mage
smrt wždy před očima; a š.wečerem ležj poe
třeU, aneb zmrzačen na bogissri bez pomoci,
hořekUge, až fmrt trápenj geho dokoUčj. A to
wsse trpj pro sddého mocUáře, kteréhož gak žiw
newiděl, a od Uěhož, widěl:li ho, afpoň nebyl
Zpožorowán a zUáU, a od něhož byl by na smrt
odsauzen bl,dl, kdy bn se byl opowážil chtjti si
autěkem pomoci zo strasti wogny a žneswě bjdy.

Bůh UeUkládá člomščll nikdy tolik, co sobť
lidé fami Ukládáwagj. “Ano, člowěk chtčx,mnoho
mčiže, zwlássť když se o nafycenj gcho žádostj a
wássnjgedUá.uNegsaUliž práce a starosti, probdčné
Uoci lakomce, chlipnjka, Ueb člowčkactižádostiwého,
ned msiitelného tak obrjžné a bolestué, gako bolesti
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žimničné? uuu Gest:li ale člowěk wássnj, rozkossj,
žádostj, a neprawostj tak býwá sjleU, že ity
neywyšssj strasti snássjwá: mělo by náboženskwj
a wjra wprozlxetedlnost Boha dobrotiwého méně
na stdce člowěka aUčinkowati? uxu

Křesťan powažUge nemoci za dopusstčnj
Božská, přigjmá ge gakožto poslednj přjležitost a
prostředek k činěnj pokánj, gjmž by gesstě,co Bohu
gest dlužen,zaprawil; dth,který frdce geho gesstě
zžjrá, a krerý kromě Boha a Uemocného, žádnéx
mu nenj znám. uu Křesťanu také powčdomo
grst, že nebržpcčnčgssj grst stoUánj dusse Uad
stonánj těla, kteréž bez toho ke skonánj fe nachy:
lUge a co Ueydřjwe w prach se proměnj. Ne:
mocná wssak dUsse, magjc se k žiwotu wěčnémU
pozdrawitť,Božslšého lékaře zaporřcdj má, a Uesmj
sobč žádUěho lékařstwj osskliwowati, gehožto Bůtǧ
k wyléčenj gegjmu Užjti chce.

Gestli k zahogenj rány zapotřebj ocele a
ohně, lékař řeže a připalUge; Uedbage nic na ne:
mocného, ani na bolesti geho, ani Ua bédowánj,
poněwadž gčho Uzdrawenj toliko má před očima.
um Chtěl byš š ran twých dUchownjch bolestně
obwinUtj sťrhnaUti, kteréž lékař božský Uařjdil?mw
Kdy byš to chtěl, Uebyla by dUsse twá k wy:
swobozenje rány gegj hlaněgi by se zažraly, a
wěčně dy rě pálily a bolelye

Bůh, kterýžto nynj gesslě, gako dobrotiwý
samaritán, rány twé zahogitč a dUssi twau Uzdra:
wirč chce, předobře wj, še slabé prostředky tobě
ne pomohan. Zastaralé wředowatiny hůře gest
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léčiri, chžli čerstwé ráUyž protož Bůh za prostře:
dck wywolil horkau zimnici, by zpoUeUáhla oheň
tělesných žádostj Uhasila. Nemoc ti Uedá gjti do
společnostj, kteréž ri dřjwe tak tUze nobešpcčné
bply, zponenáhla tč odtahxxge od žiwota, a při:
prange rě k smrti. au Nemoc náš Učj dokona
ginák smeyssťeti, ginák cjriti, giUák chtjti.unu W
Uemoci zapomjná člowěk Ua každaU ganU UehodU,
necjtj žádný strach,x anž dbá co o celý fwět še
wssjm geť)o se žmjtánjm a wondánjm. Wssecko
š nemocUým ležj Ua loši gcho choro. m Swět
tenkrát teprw w prawé twářnosti fwé se zgenge,
když od Uáš, a my od Uěl)o se laUčjme. GsaUce
nemocUi widjme, gak chUdičký gest fwět U pro:
st“red swého bohatstwj, an Uám pomoci Uemůže.
Nemocj odUmjragj Uasse žádosti a wássně dřjwe
nciš, a onatě wlastnč splnomocněnaU poselkij,
kteraUž wyfjlá Bůh, aby Uáš k fobě samým při:
wedla, a zřetel Uáš Ua wččnost obrátila.

Pln Uaděge UastUpUge člowěk cestU pUtowáUj
swédo po žšmi této, denUě wssak k k)robU swémU
fe l.xljžj. Clowčk se rodj, žige, a Umjrá; tentě
err)hUUtelUý přirozenosti bčxl), gemUž se wssickni
mUsjme podrobiti. chmoc Uwádj náš k cjli Uám
UrčenémU; Bůh gj Užjwá gakožto prostřede k
žkUssenj Uáš, a kj zdokonalenj, bychom hodnými se
Učinili korUnh Uám Ustan,weUé. Nesmyslnj bychom
tedy byli, klžybychomsemaUdrémUřjzcnj Božij chtěli
prorinoiti. ij náš Bčchnadělil, to máme ochorněpři:
gmaUti; a tak gak gsme žpoUenáhla od pacholeckésla:

9Pane zůskaň š námi. l.



194

bosti postUpowali kmUžUš sjle, tak opět od sjly k
slabosti, a od Uemoci kfmrti mUsjme kráčeti.

Co přčrozenost Uklcidá za newyhnUtSonst, to
Uám núboženskwj předkládá gakožto orcowskaU
wůlč Božj. Clowěkem gfa, spogen gsi š přiro:
zenostj, a mUsjš šáčonům gegjm se podroditi.
Gfa wssak také křesťančm, stoǧjš též w fpogenj š
milostj, kteráž wolj pro tede práwč to, což ti
wěčně prospšssňé a dobré ǧest. uu Náboženstwj
a rozUm wzpjragj tě, byš bezpečněgi po cestč fwé
kráčel; a genom ty ǧsi tjm winnšn,když podpory
ty swéwolně odhodčw hwneš Ua cestě. Neylépe sobě
tedy poradjme, kd!)ž to, co nám přirozenost nUtUě
Ukládá, nemoc totiž a smrt, trpčliwč přigmeme;
neboť beš bolesti Uenj radosti, a bez smrti Uenj
žiwota wěčUéhok danánj.

Nenj břemena, kreré, Uwalj:ťč ge při:xozerst
Ua náš, Uáboženstwj nasse UeUmčloby proměUiti w
prostředek k wyšssij UassemU se ždokormlenj.
Náboženstwj Sychm Božjm nám zgwenépředstange
Boha gakožto otce,kterýž Uáš,djtřy fwš, netoliko dox:
brotiwč dary fwými obwrselUge,Uýbrži takš sle Uassi
dUchownj trápenjm zkaUssj, a gi otužiti a tak k
požjwáUj wěčnč blaženosti fchopUU Učiniti hledj.
Ježjš sám stal se wzorem nassjm w bolestcch a
smrti, a Uassepowinnost gest,š Ujm trpěri, a tak
radosti geho Uěkdy aUčastUUbýti

Mnoho přjležčtostj k cwičer se w ctnosii ža
šťwobt)tj swého gsme zanedbali; Uynj nám BUh
nemocj přjlcxžitost poslednj poskntnge k cwččenj
se w tmděliwosti.c Málo wssak gcst Uemocňých,
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kteřjby opět zdrawj Uabyri Uedanali; a UpamatU:
ge:lč ge také Uemoc časem na smrt, tak gi soť:ě
předce gesstě wzdáleno předstangj. uo Taro na:
děge pomáhá sice trápenj sUássetč,a Ualchge bo:
lestem, ale pošdrawiwsse se skUtečně, mnoho:lč gsme
tjm zjskali? Wetché tělo, a obáwánj, že dřjxoe
neb pozděgi teUtýž trapliwý bog nám opšt na:
staUe. Pačli se nepoUšdrawjme, wyswobodjť Uáš
smrt od bolestč a Uemocč, a dowede Uáš kwyšssj:
mU Uzdrawenj, ux kspogenj se š Bohem. uuu
Zacpč tedy Ussťpřed newrlostj tšla a krwe, ote:
wři oči dUsse, a rozgjmey přč sddětle swatého Uá:
boženstwj swé bržčé š Bohem spoger; powažUg
hrůžnau pustotu hrobu za zárodek fwé chsmrteť:
Uosti, hrob ša bránu nebeš , okamženj smrti za
počátek wěčnš trwagjcj blaženosti.

Aš mě tělo w hrobě odpočine,
BUdaUc čerwů sytit l)lad ....

Pomni:li pťedc z mých kdo na mne? fnad?!
Giný neipiš hrob ať nedostaUe,
Leč teU: Wůle twá se stala, Pane!

S plesy angelskými podlé trůUU

Spogčw také plcsy fwě

Welcbiti budu gměno lwš euu

(Wsse až někdy tělo z mrtmých wstane) wu

Txoá že tak fe stala wůle, Pane !

Pokračowcinj.
Nemoc gest sskolaU křefťana, w kteréž se on

97
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dobre“ ctnosti, zwlásstě pať wjře Učj. Čjm che
wjra Uasse fjly Uab.ýwá, tjm mocnčgssjdůwěrnostj
býwáme gati, a stogjme gako skála U prostřed
baUře a wlnoditj, wzdorngjce poknssenjm; Ueboť
wjra nasse přemcčhá Uesstěstj, nemoc i fmrt. m
A když koncčně dnch požomskaU schránkU fwaU
byl še sebe st)odil, pak teprw kyne nám š trůnU
Božjl)o wěčná odmčxna,a wolá náš do radostj ne:
lxesiých, o nichž dj pjsmo swaté: Blahoslawený,
kdož porUssenj rrpj; Ucboť když byl obstál obdcžj
korUnU wéčnosti, kceraUž sljbil Bůh tčm, goUž ho
mlUgj

Takowé wssak wjry nemá každý člowěk;
pročež mUohémU i Uemoci žapotřebj býwá, by
dobročinnč a::činkowala na srdce geho. Ano, ne:
:žxoc obži,wxlge a fjlj wer až k diwotwornosti.
O, nenjť přjliš Umoho řččeno, když dowodjme, že
Učnj bjdnčgssjho člowčxka nad toho, který gesstě
od žádné žiwota tjhoty Učbyl ansstjwen; gestiť
to tak, gakoby ho Bčit) pro tento neb onen swět
za ztracena měl, a za nehodna powažowal, by š
ostatnjmi djtkami goho byl škaUssen. Takowý
člowěk držj swé zdrawj, fwé bohatstwj, a sebe
famého ža neywyšssj dobré, zapomjná Ua Boha,
nezná ho, ančž zapotřebj Užnáwá naUčiti se ho
znáti. Žige a požjwage ani newj, gak to š Ujm
samým stogja má:lt se ža dobrého čň zlého držeti.

Kdo wssak Boha Upřjnmč hledá a konečnč
nalexzá, š tjm Bčih gako š ostatnjmi fwými na:
kládá, kteréž pro nebe wychowáwá. xm Koho Bůh
UxilUge, toho zkaUssj, a rád to widj, když nemoci
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nám seslaUédobře Užjwáme Djwá se nám, m
bogUgeme, a žádá od Uáš, bychom se, kromě wj:
ry, wsseť)odobrowolně zbawili Čjm bolesiněgnj

lcx k snássenj těžssj gest nemoc, za gegjžto zUřiwo:
stj anekáme, a čjm che přemáť,dánjUáš siogj
potlačenj wrozené nám citliwosti: tjm che dů:

ekazů swě otcowské lásky dáwá nám milosrdm)
Bůh, gchožto moc i slabého silným činj. Do:

ipomůžč Uám kwitězstwj a dá Uám stkwostm!ť
odměnU, kteraUž chowá pro ty, genž wěřjce, daU:
fagjce a miluǧje:e!utrpj.

SUásser wssak nemoci nenefe každému Uař:
žijěný Užitek, Ue každý fnássj kázeň žaslaUženaU
š odewzdanstj a trpěliwostj; toliko nábožně fmey:

sslegjcj člowěk gest tak ssťastný, an w trestU spra:
Žwedliwém rUkU milugjcjť)o otce pošnáwage ž na:
wracUgjcj se k němU milosti Božj těssiti se mUže
Patrně zgenge Uám Bčih milosrdenstwj snxé, Ue:
mocj:li do sskoly náš Uwádj, w Ujžto bychom
zkausseni, očisstěni a poswěceni byli.

PřistaUpjme:li ale k loži Uemocného bežbož:
njka, gakaU potěchU můžeme mU dáti? Wsse, co:
by fe mU řjci mohlo, Uic Uenj giněho, nežli wsse:
dnj a otřené průpowčdi, které UegsaU š to, Potě:
ssiti ho, aneb mysl geť)o Uspokogiti. Gak alS
také možUá by srdce o Bohu, saUdci sprawedli:
wém, nechtjcj slysseti,potěchy Uasscho Uáboženstwj
pocjtilo? Člowěk, který kromě těla swěho, a to:
bo, co tomUto lahodž, nic giného UexmilUge,Ua
nic giného Uedbá , i ničchošx giněť,do sobě ncwážj,
ten powážiw, že tělo geho zemře, a w zemi zprách:

k
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inj, Uemůž leč trUaUti. Člowčka, gemUž smjchU
hodno se zdálo, wzjti chtjče a pUdy těla swého
Ua UšdU, a který bláznowstwjm nazýwal, odřjci
se rožkossj smyslných ctnosti k wůli, gak gest mož:

xnci Upokogiri, aU š žiwotem wezdegssjm wssechno
žtratiti mcč? uuxe Ach gak bjdný, nchodný, chUdý
a nedokorralý gest takowý člowěk Ua smrtrlné
posteli! Gaký ro staw! Gaká wyhljdka do wčč:
nosti, kdežto se žne, co se žde zarozsjwalo!

Nelze wssak pocl)ybcnocxti,pxže nemoc, zwlásstě
dlalcho trwagjcj a bolestná i toho Ueyzatwrzeleg:
ssjho k přemeysslcnj, ljřosti a polepssčnj přiwéstč
mčiže. u Býwagjť w Uemocech ne přjliš prud:
kých okamženj, ba celé hodiny, w kterýcl)žto po:
wážťiwémU pixemeysslenj o žtwobytj lUiUUlém dU:
sse Uasse Uikterak UbráUiti se nemčiže. Salldce
wnitřnj, swědomj znrpokogené,pozdwihssi se připo:
mjncč nám Umohá přeččnčnj, kterých .gfme fobě
dřjwe erssjmali. Smrt, kteraUžcjtjme, a gjžto
se strachUgeme, rozwange Uám oči, a milosrden:
stwj. Božj dciwá gim do srdce UahljdnaUti, by:
chomd Užřeli, gaké Uebešpečenstwj dUssi nassj hrožj.

Ach! totě milost od Boha , genž nalomcUaU
třtinU nechce dolomiti, UezaslaUžená milost, když
Ua hřjssnjka fefjlá Uemoc , .gakožto prostřcdek k
pokánj a k polopsseni. uw O hixjssnjče! když tě
Bčch po costě křjžowé chce k sobě přiwésti, dčkag
mU, ba libUg fobčx ncmoc, gčxnž tč nxžbUnge, či:
stj, těssj a Uždrawenj dUsse twé wUprobiti hoo
dlá. xm Gak bxšy Uposleclxneš hlasU Boha wola:x
gjcjho tUdjž stUd a ljtost tě pogmch , a Zwolaš
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zcelého frdce: Bože! gak dobrotťwý gsi! Gá
gsem odwrátil od tebe očia, tyš pak wzhlédl Ua
mrxe přjwětiwě; gá gfem se od tebe trhl, a tyš
pofpjssil ža mUaU; gá gfčm Utjkal od tebe, a
tyš mě na aUtěkU postjhl; č)! tyť i dokonáš djlo
fwé, kteréž gsi pro mUe započal.

Wsznge:li Uexmocw tobě takowá fpasitelná
mysslenj; pak djky wzdey dobrotiwémU frdci ote:
cowU, an Bčch tě nawsstjwil, a spasenj fe stalo
domU twémU.. Qd té chwjle wssak nemesskey ani
okamženj k BohU fe obrátiti, a UposlechUi Jana
miláčka řkachho: „Zl)řess:l:li kdo, nabuď mysli;
xňámeť přjmlUwce a the, a onť gest oběť slito:
wánj ža wssecky hřjchy celého swčta.“

Těchto wssak potčssitelných slow aposstolox
wých Uemáš Užjwati za lersskU, Ua kteréž byš
w hřjssjch podřimowati směl. Sw. Jan chce to:
liko řjci, by fehřjsssrjkdůwěonstijáUa Ježjsse
žmUžil a Uad milofrdeltstwjm Božjm nošzefoé.xl.emw
Genom čti dále w pjfmě sxwatém, a w listšch
aposstolských dočteš se následUgjcjho napomemxtj:
„Stůně:li kdo z wáš, Uechať powolá kněze: wy:
znáweyte fe z hřjchůwe fwých; modlete fe za sebe
wefpolek.“

Powoled si tcdy kUěze, a Uweď šrljm pťed
Bol)em zciležitosti fwědomj fwého w pořcidek. Nc:
moc rwá gest poselkoně, od Boha š tjm rozkan
zem wyslaná, byš hřijU od hospodáře ti swěřee
Uau Uclw!:čitil.xup Newěř nemoci swé; neboť ačkou
liw kráčenj cmi Uepozorugeš, předce kráčjš kU přae
dU, a w každém okamženj něco těla twěho od:
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Umjrá, až koUečUčzcela žťwo býti přestaUe: pro:
črž nech sobě dobrau radU ljbiti, a hleď, gsa ge:
sstě přč rozUmU a sjle, š Bohem se smjřiri.

27. Zponcnrihulč fe sezmimrnj šc siUktje

Poťǧled Ua Uemocnébo člowěka wszzuge k
aUterosti. ŽcidUý Uemůže patřiti bez pok)UUtj
Ua ljce zapadlé a zbledlé, na zakalené oči, na
schUdlaU twářnost nemocj trápeného; i lehkomysl:
Ujk U smrtelUé postele stáwá se oprawdowým a
powážliwým, a UmjráUj, gchož se každý hrozj,
dorážj pohnUtelněgi k srdci hřjssnjka, nežli ka:
;atel, bUdiž oU sebe wýborněgssj. Trpjli UemocUý
přeš ro wssecko také gesstě tjsse a pokogně, rUce
gako srdce k spomožch mU se přjčinj.

Sám:li Uemocen gsi, a tak UessťasteU,žeUedU:
žiwost swau fám sobě přičjtati musjš, a že snad
i Ua djtkách twých gakaUsi UedUžiwaU chUrawost,
gakožto Uásledek twých minulých prostopássnostj,
pozorUgeš; tjm che přjčiU mcčš sprawedliwě tre:
stagjcj rUce PáUě trpčliwě se podrobiri, a trápe:
Uj swé za seslánj Božj, za sprawedlťwé, dlaUho
giž ZaslaUžené trestánj, Uznati. Proš tedy Boc
ha dennč a srdečnč za odessrěnj hřjchů, cwič se
w pokoře, a zawjrey modlirbU slowy těmito: Zde
Pane! řež i pal: genom Ua wěčnosti mUe U:
chowey.

Trpěliwě také snásseg bolesii, gimiž tě PáU
očissťowati ráčj. Qdewšdáwcy se do wůle Božj, a
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mělo:kiby fe Boť)U ljbiti, přjtomnaU Uemocj za
fwěta tč wžjti, Uedew wznikU žanře w srdci twém
ani tě nrymenssj. Ba, kdybyš woliti si mohl,
m:lsilbyš z ohledU fwých hřjchů a pokléfek Uemoe
ci před zřxrawjm přcd,nost dátč. xuu xu Bůh wssak
lnjsto tebe wolil. Q! gak spasitelno gest dUssi
twé, co Bůh nexprostřextxčxčněUa ttxbe sesjlá. Neu
moc slUžbU žastáwá wčl.ného přjtele, ktox.xýžby tčx
co Ueylxožpečněgi k sUUxtipřiprawil. Powaž řor
liko, žčxcelú téměř žiwot twůg k spafenj ti nic
ncxprospčel; kdyby tě reřy smrt bež Uemoci, beše
wssj přjprawd k nasiáwagjchm smldU. byla
přepadťa: w gakém nebezpečemstwj byš se wye
nacházcl? xu

O! bychom požnáwali, gak prospěssné gsaU
nám nemoci, kduž gich náležitě Užjwáme! Přede
nxssjm zdangj náš wssj roztržitosii, a odklingj
zástěnU, kterck nám do wěčnosti nahljdnal:ti brá:
Uila. ux Na posteli fmrtedlné nabýwá mnohý
hofpodáečx,mnohá hofpodyně čan k přemeysslenj
o fobě smm)ch; až dosawad žili těměř gen pro:
to, by dštky swé obžiwili, gim něco mohowirosti
nasl)romášdili a ge prospěssně srdybyli. uu Mlá:
ťcxšče, krorý až dosawad nefmyslné rozkossnojťi
slmtžil, Uer:wc, zawěsiwssi cenrowaU tjži na wssec
cky aUdy gcho, držj na loži nemocném, by sobč
rošgjmal swau promrť,xanaU mladost. u Onen
ofwčxty a swobodomyslnosii Plný dUch, kterýž se
nesmrtelným býti domnjwal, nl,dnj teprw na lůž:
kU Ucmocném fe přefwědčUge, že gjm wyšssj moc
ewládne. Nij bljzek hroblx počjná nesmyslů swých
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žčleti, a ša několik trapliwých de spadUaU mU
koUěčUěslUpin š očj a z wlasinjbo přeswčxdčeltj
se přižná, že nemoc gest poselkyUě milosrdenstwj
Božjho. ou Ba, Uemoc otewřcná gest do nebe
ccsta, a drdťxe:li gj poUžjgcme, bUde i cestaU do
nebe gistmt.

Za zdrawj swého zblaUdj člowěk žprawé k
nebi cesiy drnhdy tak, že Uemoci zapotřrbj bý:
wá, by zcesiy blUdné Ua prawaU byl Uwcden.
Pročeš dj Aposstol: „Kde se rozhognil hřjch, tU
se tjm wjre rozhognila milost.“ Milost Božj
scsjlciwá hřjssUij Ucmoc, bh pošorUě š očj grho
stddala rm:ssťU, a dala se UUl podjwati do hro:
bU, kdežro žpráchniwčnj na tčlo geho čeká. w W
Urmoci giž widčti lze, gak Uáš w smrti wssecko
opUstj. oxx lejbeUá Uasse maman gest ta neyx
pxaněgssj, kteráž si w Uemoci pofměchy z náš
tropj; gak oči zawixeme, rychle pžegďe k giUým,
by i ge gako Uáš ssálila. ew Q! rožstonati se,
mUcho znamená, chom kdy bychom tomU roz:
Uměti chtěli! Nexmoc poUižUge pýchU,apotjrá tUto
drzaU modlU, kteráž Uetoliko w palácjch wznesse:
Uých lidj, gimž milostiwj páUi řjkáme, Uýbrž i
w přjbytcjch mčxstského, a w chatrčjch wenkowské:
ho lčdU, gakožto něgaké božstwj pokloUU sobě či:
niti dáwá. u Wsseckd tl,xto Uemoc wede kpoko:
řo, siach gim zrcadla prawdy přcd oči, w Uěmž
zhljžj se blázUowstwj gegich. Widjť, že wyšssj
gako Uižssj boleslně se na swět rodj, že zrozenj:se
a fmrt dwjčreta gsaU sobě dcxcela podoblxá. ouw
Nassc zrozer:se Ua swět gest pxanj kxxok k hro:
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bu, kdež tělo zpráchniwj, bUdiž ono do rakwe ko:
wowé položeno nrbo dřewěUé, kteráž fpolU š tě:
lem fhnige. axu GméUa čestUá, bohatstwj a dúc
stognosti tělU nemocUémU Ualewenj Ueposkytngj,
ba drrchdy fe i přihange, že nemocUý úpěUliwě
pomoci hlcdá U toho, š Ujmž za dnů zdrawj
swého UkrUtně nakládal, a že mU fe gj za penjze
toliko dostáwá.

W UemocUicjch marnost málo nakořistUge;
neboť nemocný nepowažUge Uic za krásUé, leč co
Ua prawdě a ctnosti založer gest. Nemoc neU:
prosirelUě prstem UkrUrUým růže stjrá š ljcj a
ssarlat še rtů; Uemocj wyhasne oheň očj, a tělo
zchndne na kostraUUa. Pokorně složj člowěk na
lůžkU nemocUém wssecko še sebe, co ho prw nadýc
malo , a on ncchljžj, že se tělo gcho připrange
z nenáhla do země, z Ujžto grsstě žádný se Uena:
wrátil. NemocUý se ohljžj wůkol sebe, a widj,
že fám gediUý se má wydati na cestU nebezpeč:
UaU do wěčnosti, nij teprw pochopUgexoUUpraw:
dU, že wssecko na fwětě gest ničjm, a že Krista
PáUa milowati lépe gest, než mjti wssecko Umšnj,
a wssecky země poklady.

Nemoc také odnjmá čkowěkU přjležitost k
mnohým l)řjchům, poháUj ho k přemeysslenj, we:
de k ljtosti a nabjzj prositi Boha za odesstěnj.
StůUě:li tělo, UmlkUaUkoUečnči wáij chlionsii
hlafowé, hřjchj se znenáhlal kljdj z bořjcj fe cha:
trče, w njžro Uenalezá žádUé potrawy cho, a
žůstawnge Uemocdxého U přcmeysslenj o mimxčosiř
a bUdaUcUosti.
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Oe křefťane mxmocný! ljbey rUkU prozř(xtcxk:
nosti, kteráž tš rak otcowsky nemocť ansstéwxlgez
by tě z hřjchU wytrt)la. Kde Uenj hřjchU, Uenj
wiUU, a Uehřessiti gest Uexwinnost; erťnnost č po:
kánj, odé wcde k blaženosti. uu Nemoc tedy stá:
wá se přjtelkij člowěkU dolxře ijjcj, kteráž
ho zdržUgex od hťxjchU. uu Lrpssj tedy chmoc,
geUžto Ua chwilkU bolčst působj, Uežli smyslná
rožkoš, kterážto blaženosti wěčUé Zbange. Ue
mlkla:li baUře wássnj, schopněgssj bl)wá člowěk k
fwědomirénm siUtkččw swých prsaxezenj. uo Gak
pak ge ale Ualezne? uo Roztržan gost záclona,
gjžto zastřeni byli hřjchowé ragnj, a bčž obaln
předstUpUǧj před stolici swědomj, co žaloijci.
Každé bláznowstwj, každá páchaná posscrčtost, kaž:
dé Učiněné bšzpráwj, každá wynx:cchá slza, každá
neprawost se okangr člowčkU, a to sice ne gcxd:
Ua po drxché, m,šdrž sač:čet wssech lǧřjchů še wsse:
mi swými Uásledčo, dosahUgjcjmi gak Uaň tak Ua
giné, stawj xse přod dUcha gcho, a UaplňUgč ho
hanbaU a ljtostj. uu

Bůh, geUž nčkdn nedopmlssti hřjch, dle swee:
ho chsmerého milofrderrstwj doansstjwá bolestná
tráper, bychodm gimi k poznánj hčxjchůw swých
přiwederxi bylť. Ach! gak opoxdržeslý šlofyn mU:
scxl by býri teU, krerýby, mage krok geU grssté k
hrobU, fwčdomj swé mámiti, a neprawcsti swé
ddymčarrwati chřěť.

Nexxád člowčč rUkaU náboženstwj fwého dáe
wá sobě zrcadlo podržeti, kreré mU cxlšawné ner
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prawosti, Uemrawné fe chowánj, a colaU gcho
powcchU okaZUǧe; Uercčd fe člowčk fmxdj fám.

Doyž sobčx, křrsťanex Urmocmý! zrcadso ropoe
držeti, ancxb si ge podrž sám, a drž fmxd nad žic
wotem fwým miUUlým.onx Sw. Pawol dj: Smte
djce sebe sami UebUdete faUzeni. nu

Wýborné prawidlo, které nám aposstol Páně
dcčwá! Sami fode fmčditi, fami febe trostati máa
me, když gsme prowinilj. Zapomjsláme:li wssak
sami se fexudaiti; pixichášj Bůh pokárat Uáš, nc
gako rozt)nčwaný sanřce, nýbrž gako dobrotiwú
otexc, bh nám oči otowřel, bychom se hřjchem
wčxčnčnossťastnými UeUčinili. ou Každé tráper, a
Uásledowně i každá nkmoc stáwá se Uám smldcm
Božjm pochášrgjcjm z wlastnjho fwčdomj Uasscho.
w Bůh náš faudj námi famými.

Nenj tUto ani otázky, co gest, a co nčUj k
odesstěUj; nýbrž lituge:li toho anrcxcUdš,že thč
dob:otťwého Urazil, a bolesk:li gcho Uad tjm tak
wrmlcná a dětčnUě Upťǧjmná gest, by cdesstčnj
od Boha dmlfati mohl? eun Hlaš fwčdomj při:
pomjná Uám důtkliwě wimc nassi, š Ujm ale tae
ké fe ošxšwá gemný hlaš wjry, bozpečné toriž
přrfwědčenj, že nám Bčch pro Jržjsse Krista od:
pUstj.xwera tato ncmábýti člowékUwzata; Ue:
boť syn milý Otce Uebčského přissel na fwčt hra:
třj fwých šblaužených zpět k thi dowest. ij
prawdiwčgi a pewUěgi wjra tato w frdci člowě:
ka plápolá, tjm Upřjmněgssj gest gcho bljtost a
wyrlcesltaženj polepssiti fo.
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Zwlássť zakládá fe na této wjře whšssj Upo:
kogUgjcj moc, zasljbenj totiž , že nemoc metlaU
dobrotiwě káragjcjho the býwá. S bolestmi
nemoci, tak gako š wraUcUaU ljtostj djtěte, gemUž
fe wotcowském káránj wýstraha dáwá,spogUge se
také ono potěssitelné zasljbenj, že nám Bůh ga:
kožto otec winy promine, Uáš wssak proto tresce,
by dUsse Uasse zachowal.

Každý klesá, každý zakaUssj moc těla, a kaž:
dý zapotřebj má, ohněm očisstěn býti, by Umrtwe:
Uo bdlo tělo. wu Nemoc býwá w rUkaU Páně
prostředkem k Ukrocenj způrného těla, a k Upo:
kochj newole a zlosti. Zlost w nemocném po:
zbýwá swé sily, prozraZUgjc fe na neyweyš gesstě
mdlým gakýmsi stjnem swéhlawosti, a mUčj přek:
ce člowčka , gemUž žádUý nemůže čeho whod Uči:
Uiti. U křefťana wssak rozplýwá se w modlitb:l,
trpčliwost a spokogenost; a to tjm che, gelikož
s.rdce geho dychtjc po otcowském odesstěnj,
BohU pohljžj. Upěnliwě prosj Bodčczs by mU
odestil; gak by ale úpěnj gel)o mohlo býti wy:
slysseno, an by dněw, nerrpěliwost a errlost swaU
Ucchtěl potlačiti? uw Wzdorná djtěte mysl pod:
dáwá fe metle, nepoddalá wssak mUžowa mysl ne:
mocj býwá Ukrocena a skloněna.

W nemoci častěgi napadne člowěkn na mysl
sauřxcewěčný, kterýž Uám potUd toliko odestiti
Uasse wilw hotow grst, pokUdž my odesljme na:
ssim winnjkům. Takowéto ale pomysslrnj spasi:
tedlUě aUčiUkUge na nemocného; geho ncnáwist
snad giž mnoholetá, skládá swaU zbraň , a on
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dobrowolUě podáwá nepřjteli rUkU na smjřenaU.
Tento fslechetný wssak skUtek wypůsobj nemocné:
mU poklid dUsse, kteréhož fwět dáti nemůže.

Nemoc gest tedy slťola, w kterěžto Božské
ctUosti, wjra, Uaděge a dětiUná láska, se wsstěpU:
gj, wychowáwagj a zachowáwagj. Bez rojry
nelze gest BohU se ljloiti; přistUpUgjcj k BohU
mUsj wěřiti, že gest a že tčm, kteřj ho hledagj
a dštinnč ctj, hogně odměnj.

Njc fe nezdci snadssjho Uad wer, naděgi a
láskU; a předce to někdy býwá welmi Uesnadno,
a mnoho stálosti k tomU zapotřebj, zůstati wěrnU
těm ctnostem. NexUstálým we wjře se cwičenjm
nabylá hbitost, gakaUž mčxlAbrcchmn, Job, mU:
čedlnjci a wyznáwači Božské prawdy, gest nčco z
cela gčného, Uežli anhé za prade držchj člcčnků
wjry, kterýmž gfme fe UaUčili dřjwe Uešli gsme
8 to byli, ceUU a obsab gegich skamnati, aUeb ně:
gakaU o Uich pochydnost wymysliti.

W čaš dobrčxho bydla a sstěstj snadno gesk
o wjře a důwěonsti w Boha mlUwiti; we zdra:
wj snadno gest důwěrUaU naděgi k zachowateli
žčwota nasseho mjti; a gak dlaUho starosti o wě:
ci k zachowáUj sebe potřebné obtjžně na náš nec
doléhagj, a od čeho žiwi býti máme, milUgeme
owssem dárce wsscho dobrčho, gako djtky otce,
ktexxxúžge neUstálými dary obwcsixlUge. uu Nasia:
la:li Uxssak Uenadále l)odina zkaUssky, a posta:
wj:li se ncčm Uesstěstj gako něgaký welikán w ce:
stU, šl)lUkUaU:li se bjda a sauženj gako něgaká
bančxr nc:?: hlawami Uassxjmi, klefcč:ti konečUč gr:
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kna sstčstj podpora za ťxrlchč:Ulp zatmť:lč se w dU:
ssi Uassj, aU slzjco na zčjcrUiny býwalých řobrl)ch
časů pohljžjme, chléb fwůg slzami fmáčjme, a
zcxmdlčnia wyfjleni nemocj dlaUhotrwaǧjcj, očima
ztUhlým.: do hrobU otewřeného hledjme, gak stáe
wá teUťrát wjra Uasse?

To wsse ale dle maUdré rč.dy božské býwá
zkaUsskaUnassj wjry, a blaše nám, obstogjme:ls.
Bůh saukromnj boge Uasscho swědek k wjtězstwj
nám dopomoci můžea dopomčiže,a trpjcij,ge:
hož wjra byla obstála, odplatj.

Předstaw se w dUchU před Boť)a, a Upřjm:
Uč se wwšney: Dobrowolně:li fnássjš wsse co rrx
pjš, a fUássjš:li tjm altmyslem, byš čásť tresiů
za hřjchy fwé zaslaUžcných sobě odbyl.

StUdem oťi sklop: trpjš pro Pána?
Gest mU slza každá wěnowána?!

Swalým milá
Pro něg byla

Každá ncykrlčtěgssi mUky rČna.

Ach! tyť trpjš gen dle zaslauženř,
Za swci wlasinj tčžká pr owiněnx.

Winjš Uebe?

Winjš febr,
Trpiž kswémU zařostučťnčnj.

Hťjch ti zpúsobjl twaU ned:ešinost;

Kreřwnud w njž chllpná těla žadostiwosk
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BUgně!čwťela uu
Zaostťela

Na smrt, gegiž cjtjš w srdcť diwost.

Nechtěgž Boše! Ua ťeer se mstjti;
ij, še mčxšešmetlU pťelomiti;

Máť ge wan!
Nech wssak Syna

Na kťjži se za mne přimlUwťti!

Popatť na krew geho! Pokropeni
Gj, a skraUssenostj Uaplněnč,

Bratťj geho
Prostč zlěbo,

HťjchU čťsti zaš gfme Učiněni!

Pokračowánj.
Pochybuge:li se o twém Uzdrawenj, pak w

febe Uic, w Boha pak zcela se důwčřUg; čiň pro
spaser swé, co ti možná, a znage Uedůstatečnost
swau, modli fc, trp, mlč, a rozsjwey, gak dlaU:
bo ti gesstě přáno, odewzdáwage se do wůle Božj,
sjmě dobré mcxzi přátely swě, by tě, ǧeUž gsi gim
fnad k pohorsser žiw byl. alepfoň dobře siantj
widčli. nxr Mdlobatl:li modliti se nemůžeš; wězz
že Bůh také do frdce wčdj, Ušmé wzdychánj twé
slt,dssj,. c: žš wj ; če:l„do ti žašdotťečhjjbyť ť.d!)š .m.U to

an přednésti nemohl. Q! Bůh Uáš Uemocným,
mlUwiti Uemohachm práwš gest Bohem; u
on slyssj twé aUžkostUé sstkánj, rozUmj twým
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wzhledům, a wj čcho potřebUgeš, ač gazyk twůg
ztUhl, a duch bolestem odolati Uemoha, omdlerm
gest santáU. A tento dobrotiwý Bčřh gest Or:
cem Uassjm; chce pomoci, gest wssemohach, může
i chce dáti wssecko, co potřebUgčxš. B! gak bla:
hoslaweUý gest člowěk, gchož an gaká mdloba od
Boha odlaUčiti Uemůže!

RozUčmůžeš:li se konečUě tak tUze, že trápe:
Uj tčla i dUsse by se dotýkalo, atělo i dUsse oba:
pol by trpělo; předc gesstě dUch bUde š to Boha
se přidržetč, w Ušho wěřitť, se důwěřowati, geho
milowati, a wsseckotráper w modlitbě proměnitč.
Když w bolestech swých k BohU powzhlédneš, a
w tom k UěmU powzhlédnUtj šodewzdanostj z ka:
licha Utrper se napogjš; pak bUde Uemocné lůžko
twé chrámem, srdce oltářem, a trpěliwost twá
slUžbaU Božj nebesa proUťkagjcj.

Přčwjteymež tedy nemoc gakožto angela smr:
ti z milosrdeUstwj od Boha nám seslaUého přj:
wětiwě a pogďme za Ujm, bychom Ussli Uebezpečen:
stwj, gjmž Uám hřjch hrozj, a kterémUž bychom
gfaUce déle žiwi ledwa Ussli. Položmo hlawU
swaU k spáUkU smrtelUémU, aniž sobě počjneyme
co Uezwedené djtky, kterčž kyUUtj otcowa Uechtčgj
UposlechUaUti. A byť byla smrt sebe bolesiněgssj,
giž z té přjčin se gj podrobme, že wssemU trá:
penj, š kterým Uám na tomto swětě gest zápasiti,
koUec Uč“mj.

AUiž má fmrt skUtečně tolik hrozného a
strassUého do sebe, gak se domnjwáme. ou Bůb
nám dal tčlo smrtelUé š dUssj nefmrtelnaU; až
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ge fmrt od febe rozlaUčj, anrátj se tělo w
prach znčxhož wzato gest, dUsse wssak k BohU
otci UassemU, od Uěhož pojsla, a U Uěhož wěčUě

žjti bUde; a co tedy rak tUše trUchliwého U:á
smrt do febe? ouo o

Ježjš žige, a Ua tom křestan přestáwá, a
gest š to pokogně a wčsele zesUaUti. Smrt gest
pofelkij od Boha k němU poslanaU, by ho z
wlnobitj morskébo Ua bezpečmš mjsto xeoynocšřdlcl.mud

Hrob ďržj za mjsto odpočimlt,i, za pole žUj, kdeže
to tělo swrhUe porUssitelnost, a Uěkdy k žiwotU
lepssij se rožwiUe.. S Ježjssem swým fpogenU
býti gest mU hodownjmi wždy trwagjcjmi plesy.

Zřegmo tedy gesi,že Ua Uáš toliko to záležj,
bychom smrt še wssemi gegjmi hrůzamč w přjtel:
kyni proměUili wolagjcj nciš kradostem wěčným,
a prowodjcj do šemě blažeUců.

ZpěčUgeme:lč se wssak fwoliti k této proměUě,
očekáwáme:li gi še strachem a trnUtjm; zdaliž to
newyl)l,iži, gako bychom Boha ž Uesprawedlnosti
winili, a Ua to láli, že smrtelnj gste.

NeUmjráme!liž deUnč swětU,gak mile Uerme?
Každého dne, a každé hodiny smrti gsme podro:
beni, genž Ua Uáš čjhá wždd, a tak dlaUho, až
náeš konečně Ulowj. NemUsjť wždw tagné chřad:
nUtj, palčliwá žimUicebýti smrti přjčanU. J Uey:
tišssj prúwasr gest š to žpůfobiři smrt. Gedno:
ho Usmchge radost, a drUhého sirach nátglex,a
tak sesdjrá smrt bez wýmjnky dřjwe Ueb pozděgi
wssecky ljdi gedUoho po drUhém, bohatcho gako
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chudého, Udatného gako bagácného, hodmého gako
sspatnél)o.

Ačkoljw proměňowánjm hřbťtowů w zcchra:
ďy, opomjgerm zwonéUj, odstraňowánjm Umrlčjch
raUch a smUtků, a zanedbáwánjm pohřebnjch prů:
wodů š pochodněmč, fmrt Ukrýwati Ueb přetwařo:
wati se snažjme, předce lidé gako gindy Umjragj,
a w zemi se pochowáwagj gako gindp. Smrt
dneš gako wčera Usmrcnge, a w tom samém oka:
mžer, a w tU samu Uoc, w kteraUžto oči za:
wřeme, ďokoná lidj Ua tisjce; aniž gest smrtelslje
kům protj tomU gakého sstth Ueb obrany.

Křestan, genžto w žiwot wěčný wčřj a ďaUe
fá , a zná tohoto swěta Uebezpečenstwj, w Uichž.:
to tak lchko o sstěstj wěčUé fe přicházj, křesťcm
gsachUábožněa počestnčžiw,Uikdy Uepokládá se ša
nessťastného za přjčanU taU, že mufj Umřjti. To:j
mU práwě Ua opak,xonU proměm: Uzncčwáza po:
žchnanaxl, při Ujžro wyžjská, že l)o smrt w lepssj
Uwede swěr, kdežro ho ša wěrnost gcho očekáwá
wěčUá odměna.

Křefťcm nemá přjčiny pťjlissňým fmrti se o:
báwásljm nemoc swaU sobč bolcskslěgssj činiti a
gi roškjogňowati. Známo mU, že ti, kteřj ssťast:
Uě skonali, blat)oslawenými se Uazýwagj. A bla:
hoslawený, kďož záhy tráper žiwota a bogi š
Uebezpečenstwjmi ctnosti Ussel, a z Uefmxrtelnosti se
řadčřǧč Ua oUom fwštš, kdčxžto sč wjra w patřš:x.j,
slabost w oslawenj, potýkáUj krátkš w leskUé wj:
tězstwj promčxňllgj!

Bohu oddaný t,čsse se chowá we swé Ucmoci;
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ona zponenáhla zžjrá geho sle, plamjnek žiwota
hasne a mizj znenáhla, gako swěllo lampičky, l
může fe o Učm konočně řjci: zefnUl, zdřjmmcl k
žiwotU lepssij; Umřel anž pocjtiw hrůzy smrti,
potýkánj přirozcnosii a moci násilného lmlčenj.

TakowémU křesťamr, genž pln dčiwěry w Bo:
ha swého dUssi whpansstj, gfaU také aUgelowé
Božj k slUžbám, a hotowť dUcha gcho přigmaUti
a do sláwy wěčnš Uwésti. Z rUkaU kwjljcjch přá:
tel padá w blahočiUUaU UárUč Spasitrlowll, ode:
wzdáwage tělo zemi, a dUssčStwořiteli swémU.

Dalssj pokračowcinj.

Člowěk gest smrtelný, a čiň co čiň, předce
konečně přigde hodťna, w kleraUžto bUde zawoláU,
a w kteraUžto se o Ušm řekne: Umřel. wu Wssj
ale této gistotě na wzdor pamatUgj lidé tak zřjd:
ka na smrr, gakoby wěčUost, nebe a peklo staro:
bylé opowržcné bágky dyly, o nichž žádný che
Uechce an slysseti; aneb gakoby toliko předci Ua:
ssi byli smrtelnj býwali, a gakoby oneU swět Uciš
se žhola Uic netýkal. o. Toto wsse se ale geU
Ua oko děge. Každý, kdo se tak ll)ostegným sta:
wj, pťxedceprori wťřlč trne, a tagný smrti strach
cjtj. uo Ostýchagj se Ua smrt pomyslčti proto, že
gi sobě blUdUě předstawugj. Tito bázliwci stawj
fe š celaU swaU Uyněgssj žiwotnj silaU a š ny:
Uěgssjm ždrawjm Ua mjsto Umjragjcjho, a cjtj
při tom hořkost, kter.éž žádný Umjragjcj Uecjtj;
bolest, kteréž žádný še swětem se laUčjcj Uemá;
oni se š tělem zdrawým do hrobU wmeysslegj,
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widauce, ano gsauc w kwětU w prach se pomč:
ňUge, a spogUgj w mysli swé wěčnost š temUem
hrobowým.

Maudrost wssakStwořitelowa kUassemuwlast:
Uij dobrémU osskliwost hroj.)U a zpráchniwěnj do
frdce Uasseho wsstjpila; Ueboť mUohý odwážliwec,
anby fe Uehrozil smrtčlného zať)rljwánj a tagnostj
plného onoho swěta, předesselby fmrt a rozmétal
by žananliwě okowy, kterými kžťwotU pozemské:
mU pewně gest UwáZáU.

Křefťan wssak bUdčž erinný, bUdiž kagjcj,
malého rozdle mezi zemřenjm a zcstUtjm nalešá.
Geho do wůle Božj fe odewždánj, a geho swaté
Uáboženstwj odnjmagj smrti wssecko strassliwé; a
zemřenj nčnj mu ničjm gjným, leč přestěhowánjm
fe dUsse do krage blaženců. Z čchož wyswitá,
kterak lidé, genž fe dřjwe fmrti neslUssnč báli,
pozděgi š důwěraU w Boha a myslj weselaU
zčsUUli, tcxk že gogich z těla wygitj žádUšmU ze:
mřer se Urpodobalo.

HřjssUjk toliko třefe se a trne, když ho Uěco
potká, co Ua smrt ho pamatUge; a on chwěge se
Ue bez přjčin, cjtě Ua fobě, že ho fmrt Uemocj
t„ak pewně wjže, že gj UedUde moci che Uǧjti.
Clowčk, gemUž gest žiwot wssjm, Bůh a šákon
gcho Uičjm, který, che Ua lahozer smyslům fwým
Uežli Ua dUssi swaU UefmrtelnaU dbá, který w
rozhogňowánj swého gměnj, w rozssiřowánj swě:
ho těla a wůbec w pozemskěm dodrU celá lěta
stráwil; tenť se owssem smrti strachUge; Umjrá,
a dUsse geho w smrti opUsstčUá gest a chUdá; ne:

ů
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bo počasnost byla mU Uade wssčcko; oU žil toliko
pro wezdegssnost, gakoby nebylo fwěta onoho,
gakoby Uebylo Boha, ani wčxčmosti.

Za toho wssak, xgehožto frdce fe BohU od:
dalo, který š wjrau k Boxl)U wžl)lédá, ža toho
Ježjš smrr gtž přemol)l, comU giž přjstUp k thi
wyǧedml. xuu Nechť se cčlo gcho hrošj zpráchni:
wšxrj, ťUsse geho plesá z nowél)o blažexUého žiwo:
ta. Pro dussi takowaU Uer žádné fmrti che,
gj gest wssecko nepřetrženým, wččným, od Boha
samšho spogeným řetěžem bytnostj blažených.

Křefťmt fe odewzdáwá fmémUSpasiteli, takto
fmeyfslčxge: Miliony lidj předeUmaU swjtězili, mi:
liko lidj po mnč swjtšzj; mčxlbych gá sám gedi:
Uý báti se smrti, genž pro mě wlastnč ncnj žád:
Uml smrtj,gelikož rlcka gegj žal)rob Uešasáhcč?uo
Nuže! wjra má w PáUa Jčžjsse bUdižUmupochode,
a Uemožno mi zblauditi. Přátelé mogi, djrčy, mi:
láčšowé, wámžro wraUcně bige srdce mé, neopu:
stjm wáš na wěky. Gestiť to gedUaU wůle Otce
Ueylepssjho, bych se dřjwe ňež wy odtud ode:
bral. Miláčkowé srdce mého Bohem lUi danj k
osla;enj dnů žiwota tol)oto! liska má k wám
newymře, neboť žiwot nowý, kU kterémU gsem
zawoláU, gest žiwot w BohU, žiwot Uepřetržený,
wěčUý. PřáUj swé, byste se dobře měli, wesz š
sebaU před trůn Božj; pročež Ueplačte pro mne,
UeUmjrám Ua wčky, brzy se opěť Uwidjme. Ctnosi
a eriUnost bUdižwám swatá clmp žiwtč Bůh!
nebudeme od sebe odlaUčeni. WarUgte se hřjchU,
stůgte pewně we wjře w Boha,wěrni bUďtectno:
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sti, a dUch můg UeUstále szásseti se bude nad
wámi. Gesstč něčeolikhodiU toliko, aUeb Uěkolič roků,
a Ua wždy bUdeme spogeni.

Tak skonáwá UábožUý křesťan, wyansstj
dUcha swšho, a žiw gest bez přestáUj w pamětč
manželky swě, djtck a přátel swých, gežto žehná
a pozůstange. Poslede geho prošba gest:

„Božc! chleba djtkcim dey

Wezdegssjbo do sytosii;

W Uauzi gim téš pomáhey;
Chraň gc pěčj pťjlissnostť.

RUky podey,

Rady dodey

Gčm w gich knždě Uochybnosti.“

Nemeocný tak otec lkáe

HrobU bljže wida sebe,
Swoláwá swé djtky ťka:

„Žedney wáš, gak gá, tčž Uebe!
Milá ženo!
Ay, twč wčno au

Klekni: Žebneyž Bůh i tjebe!“

„Stwoťitel wssech tworů uu ten
Spomocnjkem wždy byl Uassjm;

Sťrotkowč proste gen u
Staratelem bUde wassjm.

PokleknaUce

Proste, ťkaUce:

Božc! bUdiš otcem nassjm“
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„Dech fe krátj, mizj zrak u

Spogrnj wsse 8 tjmto swčtem;
.st tobť, Božc! wolám wssak:.

Ach! rač otcrm být mým dťtem!
Swětlo časUé

Giž mi hasne;
Boše, otcem bUď mým dťtem!“b

:8. Každčmn člowěkUfe konečnč připozdj.

Wssčckni lidé Umrau, geden dřjwe, drUhú po:
zděgi; ale žádnému nenj deU smrti známý; pročež
dobrá gcst rada, přihotowenU býci, až Pán zar
wolá. ouo Dehme tomnp žeš silné přirozenosti, a
že ti lze dlaUl)ého gesstě žiwobytj se Uadjti; ro
wssač gest milost od Boha, dar dobrotiwého the
nebrského, zčexhož ri wssak wětssjch aUčrů skládati
bude. KomU gest bylo mnoho dáno, bUdeť od
nčxho také mnoho žádáno.

Gfm: lidé, kteřj nikdy gesstč nestonali, a kaké
UebUdaU, žigj, stárnaU, a ač nikoliw nemocj Usmrn
ceni, konečuč Umjragj, aU posledej olege krůpěg
w lampičce žiwota grgich whhořela; shasnaU, a
zdřjmnau w tichem Umdlenj. u Bhť wssak zdřjc
mUUtj gegich bylo sebe lehčj, předc Uapotom zůstá:
wá tělo gegich mrtwé, a dusse gegich gcxst tam,
kdež stdjrá, co w žiwotě romro byla rozsila. ouo
Pro takowé přissel žexnich; blaže gim, nalele:li
ge, ani txdj!

Těx.nto na opak gest gixlých na t:sjce, ktecj
P:nrzůstaňe námiQ10
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gako Job w bjdě, nedUzjch a chUdobě, ležjce na
slámě, U prostřed nethžssjch bolestj, še smrtjse poe
týkagj. uu Ach! gak fpasitelUé mohloby patřrnj
na tak Umjragjcjho srdci baháčowU búti! gakého
owoce mobloby sobě U smrtelUé postele sm:seda
swého chUdéhopro wččnost nafbjrati! Ba, boháči!
w komůrce U smrtelnš postele takowčxho chUďasa
gcst prawé mjsto pro tebe; zde se ti naskytllǧe
přjležitost dUssi swaU na wčko ssťastUU, a žemřc:
nj wlastUj lehké sobě Učiniti. thjxdni se gcn
dobře w tomto přjbythx lxjdy, a pomysli: Bůh
Ume sem Uwedl, dych byl angelem, wyswobodire:
lem této opUsstěnš rodině. Tutorě rolj, kteréž
mám osjti pro w.ščUost.uu Pomysli, žebyš row:
Učxžtak opusstčxným chudým býti onhl ; Bůh wssak
ti bohatstwj a we wěfu, ga?o twůǧ, gesstě zdrac
wj a sle dáwá, byš sobč nafbjral pokladů pro
wěčnost.

Pjsmo swaté dj: „Almužuct rfwobožuge od
hřjchů.“ oou PodporUge:li hřjssnjk srdečUaU n.ad
hřjcho swými ljtost také dobročinslostj k chndým,
delitba geho Uebesa prorážj,kdežto gest nad njm
Uřeliká radost. Také swaté ewangelium prawj:
„Lašar nesen byl do nebe, a boháč pohřbch w
pekle.“ PohřbeU pak w pekle nebyl přjčjUaU fwé:
bo bohatstwj, ǧxýbrž že chUdého Lazara přede
dwečxmi swými Uechal hladem mřjti. u Odegdčxte
zlořečer! řekne se někdy při saUdU; lačný gfem
byl, a nenasytili gste mUe; a t. d.

By pobjdl Ježjš boháče dobře činiti chUdým,
řckl: „Co gstcxUčinili chUd:)m, toť gste muě Učirlili.“uuxo
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Deyxenež se UgisstěUjm tjmto pohUaUti, a wždy co
možná chUdé podporUǧ:ch.

Gsi:li zámožxxý, nawssrěng chUdého nemoc:
Uého potřebugjcjho pomoci tmé. BUdiž mU do:
bročinným Samaritámm a potěš ho na loži sla:
měném, Ualeg balssámU do srdce gcho, ;: wlož mU
Uěkoličǧrossů do rUky wychřadté. uu O ansstě:
wuš;ž častěgi chatrče chUdobUých a bjdných! nelze:
lj osc)ťmě tak ččniti, tjm častěgi wykoUáwey texko:
wé nálosstěwy w dUchU. Wiž, tam w oUé chlad:
Ué komčirce Umjragjcjho otcš, hladem mrach
matkU, bez obslaUženj, dez lékaře a lékči, ba i bez
potraww, obkljčemx djtkami plačjcjmi! Nebnde ti
!Uožná předstawiri sobě tUřo bjdu, aneslysseti slow
Ježžssowý.h: „Co UUzným činte, mUě ččnjte!“

Wykonáwage wssak tňkowé Uáwssrěwyde:
chU, pomáhey také tšlosně, kdekoliw ti fpomoci
lze; pomoz wssak bez odkladU,dřjwe Uež Uexmocný
zemřc, by dobročiUUý dar twůg takořka w rUce
Uefa wchážel do wěčnosti, kdežto djky wšďáwati
bude Qrci nebcskémU, žé mU w tobě přjtčle tak
Uápomočňého darowal,.

ijto způsobom sobě boháči, gak dj ewan:
gelřUm, můžeš Uadělati přátel z mamonw Ueprau
wosti, a Uasbjrati pokladů, gichžto nezžjrá rez,
an zUkrádá zloděg. uu Máš:li mnol)o, Udčl
Umoho; máš:li málo,. Uděl tačé ztot)o mála, Ue:
boť gakožto křofťaU dxlUžčUgsi w chUdém bližnjhǧ
fxoého milowati. Geuom sobě čňstěgi Ua pamět

Uwádčg, žeš fmrrelný a žr, kdo wj,1 gak dlmcho0ů
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gkssrě ci lxze BUde chUdým Udělowati, aneb gak
Qleucho grxsstě zámožnostj swaU wládnmxti bUdeš.

Gač dlaxcho Urmoc neansstšnge telde, Ua:
swssrěwug ty Uemocné. jU lůžka smrrelného Uchur
čjš fe neypohodlněǧi Umjrari. ue Widčxri člowčxka,
an Umjrá, náramné dogjmrč citelnost lidskan;
wsse, co gest při tom widčxrča slysseri, wsznge
a proniká srdce. u Ach! když widjme, gak Umox
!)o osod bnlo postel smrrelnm: odkljčilo, gať
nxssecky fmUrně hledj Ua téžce chroprjcjť)o, gak
očekáwagj poslede gebo taženj; kdyžk)ychommir
lcička Umjragjcjho rádi podršelť, a předce š to
negsme podržeti l)o; kdrxž Ubjragjcj feod Uáš ofoe
da gcst Uám drahá, matka, orec, neb přjrol; čx!
tenkrát i neyzatwrželegssj člowěk gde do sebe, a
ldýwá obměkčcen. uo Ach! kdožby opnstiw lůžro
U:Ujragjcjl)o, byl š to rownaU ccxstaUchwátari k
hřjchU?

BUdemc:li od U!Ujragjcjch častěǧi se Učitej,
loUde žiwot Uáš constnégssj, a Umj:xánj Uasse snada
nšgssj. Když konečnč nám samým ť)odan po:
slede wl,)přssj, a smrt wssedssi k Uám rukaU stUe
denau po náš fáhne, giž dřj!de fe š Uj fezrtámjwssea
a gi požansse, nebudeme se přxcxdUj trásti.

Ach! smurná ro wěc, že lidé Umjragjcjmi a
Umjráčkem na smrt Upamatowáni býri UU:segj, ač
s:nrt, dermš práwa swého Užjwagjc, Uezat)álj. er
dáme gi, :ma, kamkoliw se x,abéře, gen odnássj, a
ničel)ož nepřinássi. Ct)arrč, w njžto dusse pofud
předýwala, bořj se, a žádU.y sesUtj gegjmn Uemůše
šabránittp
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Smrr se tačé neptáu: Spořádal gsi fe š Boe
t)cm? Gčst fwědomj twé čjsté; aneb, Uxagj twoǧř
tebe zapotřeldj? xu šnať Ufmlclxge Uapořád,
nrboť gfaUc poselčyně Boha wssemohachbo, rozka.z
sobě daný na wlaš wykonáwá. uo Slowem, wssř:
ckni lidé UxUscxgjUmřjti; i ty Umřeš, fwčdolnjwssak
přigde 8 tebaU na wéčnost.

GsaU wssak ža nassich časů weljkánsstj hřjjz
njci, genž fodě ze fmrti gen posměch tropj, a bez
prestánj, co žiwot siačj, hiesij, a blázscnslnxj swe
UxaUdrostj nazýwagj.

Bjdný blaUde! Gexn fexposmjwed: až tě wssač
fmrt pogmn w swé chladné nárUčj, spadUe zástčra
š očj twúch, a porošnmjš, že blázUowsirrj gest
tak žin býti , gakobychom njkdy namčxli Umřjti..
Wčxč„že hrozUý na tě čeká saUd; giž před fmxtť
kwaU fe počjná! Pak ale budeš nařjkati: Ache
mne bdeél)o! dyw ssedesáte, sedmdcsáte let žiwe
neseznámil gfem fe š Bol:,em wyk,xýbaǧe se mU na
wnech cesiach; gakž nyni Ubohý ljťjsjnjk pxed gc::
ho přjsným smedexmobstogjm?

Doccla gxčl:ak Umjtá nábožný neb kagjcse
Ačkoliw gcssrě nad U.xprmrosimi swými slzj, předc
bo těssjwjra, že Ježjš, přjtel lťjssnij, oočc:
káwá Nenj t)o raano, že Ježjš, kterd mrtwé
křjsil, igcho tčťo nčxkdyopčxr wzkljsj. ou Genmč
a pln důwčry w žiwot lepssj, Umjrá křesťan, apře:
cdášj z rukch přátel do nárnčj swéť)o Spasitelee
Tčxlo zrmi, dUsji U.ssak sinxoiiteli stémn nč:xx.xracnge.j

Co b!)chom tcdn zjstali, warUgjce se pilně kažr:
dčho Ua dsmrt pcnxšstťcnj? uu Proto by náš
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předce neminUla. u Gak mile Ustanonxená wy:
prssj hodina, bUde tU. uux A ačkoliw křesťcm wj,
že Upřjmná Umnželka pro nčxho hořekUgo, že otcem
gest, že milené djrko kolena gcho obgjmagj, a š
njm wsse žtratj; ačkoliw wj, že ssediwj rodičowé
dožiwenj swé od Uěho očekáwagj: wjť také, že
gest Bůh na nebi, který, bnde:li oU meeti ze
fwčta, požehnánjm fwým manžela, otce a žiwjtele
hognč wynahradj. Qt fobě připomme wyřčenj
posslé z úst Ježjssowých: Ptáci Uckxesstj ani Uefe:
gj, ani Uežnau, a pťeedce gcx žiwj Qtec, genž gest
w Uelxesjch.nu S takowaU důwěraU a š doko:
nalým do wúle Božj se odewzdánjm zawjrá
křesťan rči a Umjrá. ee)

29. UmjrúUj.
Denně wjdánxe hognost oběrj, aUy š kwjle:

njm padagj pod kosch smrti, a ty náš dostateč:
Uě pmnatUgj, že i :Uy smrtelnj gsme; neboť tak,
gak se každodenUě w přjrodě připozdjwá, tak
se také w žiwobytj nassem gednaU připozdj; a
tak gako denně pro wyspástj se do p?stele leháme,
tak náš také někdy w hrob Uložj. Zádný Uemůž
tomU fmrtelnémU fUU fe wyhnaUti, anob š gistoo

,q

P) Rodičům widancjm posteť swau smrtelnch fnxýdšwi
nežaopcxtřeni)mi a plačjcjmi ditkcmi ořk„!ščem:, pťetěžko by:
wci Umťštč; oni trpjwagj bog smrtelni) mnohonáfobně, eš
še frdtem klxwácegjcjm nmjragj. By se těto sprawedliwc
bolesti šegich pončknd Ualewilo, :ťipogmo bude k pťjsstjmu
swazku knihy této nčkelčk prtěssitelni)ch dů:rotů.
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taU řjcť, že zegtra gesstě žťw bUde. nu Pixigde:lč
Uám raké časem zpráwa, že ren neb onen w kwě:
tU žčwota fwébo náhle zemřel, děfjme se sice na
okmnšenj; Uenapadá nám wssak, žcxdy náš toe
též potkati mohlo. Nepochopirejxxost! xxe Umře:
nj držjme ža cosi, což fe náš chtýkcš; ba čekáme
na smrt giného, Uadjce se, že se nám gcho gměUj neb
mjsta dostaUe. Nasse celé snaženj býwá zřjzeno
na boharstwj, čest a požjwánj. Rádi se Uwažu:e
geme w hodnosii, bohatstwj a dědictwj, aniž nám
připadá, že snad tch, gehož dneš k l)rodu dopro:
wodjme, zegtra na wěčUostináš ijtá. uw Ach!
žiwoc Uáš gest pomjgrgjcj stjn, a po smrti neni
nawrácenj.

chm:!i padesáte, ssedesáte let stár, může se
sice řjci, že gfem dťauř)o žil; tjm kratssj ale gesk
čaš, který mi gcxsstěžbýwá zde, a toho ru gťž Ue:
bUde che, Uež mél)o žiwota. Prawda tedy gest,
že gsem neywětssj žiwota část fobě odbyl; pranx.:
da ale neménč, že ho giž Ua mále gest; a Udea
řjli poslednj má fhodina dneš, počne také dncš
má wěčnost. euo Q té hrozné mďssléUoky! člowšxk
Umjrá, a po smrti přčdce tytýž kdo gest zůstáwá,
ssťastný neb nessťastmý. Před minutkch mohl Ucc
ssťastnjk Uesmjrným milosrdenstwjm Božjm býti
zachowán, Uynj wssak bčxzprmocř Ua rrčxšy gest
žtracerc. Před hodinau gesstě Ua Uěm to záleželo,
blahoslawenúm se Učiniti; a m,xnj gest bohUžel!
snad mrzi zatraceUce wpočten.

Tač giné posUngjce, a před mUožstwjm ťxj:
dy gegich trUaUce, UexpamatUgeme, že snad z mžer
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sta, na nčmž stogjmc, žiwi neodrgdeme. Kroky
nasse sečteny gsaU; Učiniwsse tčn poslednj octne:
me se w domě wěčnosti. Slnssme,tedd pro spá:
sU fwau hlaš proroka řkachho:. „Clowěče, spořá:
dey dům swůg, Ueb mUsjš Umřjtt!e,

Ba, fmrtel.njče! spoiecidoy dům swůg; lrelxoť
dřjwe Ueb pozděgi zagisté Umřeš. Zwlásstč pak
ty, letitý křesťane! zawři ančty š Boskeln; Ueboť
brzy Umrrš. Spočjtey sč še swětem ; neboť Za:
gisté Umřeš.u Poněwadž wssak Uad fxmrt doldraU
nic Uenj důležirěgssjt)o; tedy se připraw na cesiU,
a olostarey dům fwůg. Nechč. fe duchowé drzj
axxzkostliwosii tnxé posmjwagš, gak mnol)o se gim
ljbj; Uedey nic na gegich aUsměssky,„ nýbrž Uža:
wjrey aUčty, a Uweď dussi swaU w bczpečnost.

Gedenkaždý z náš, bUď kdo brtď, dosii má
pochwjlj k pamatowánj na st:xt, k opatřer do:
mU, a kUhágenj se před smrtj nessťasinau. Na:
mjtneš:li snad: Neumjm sobě rozgjmati; Ueboť
rozUm mčig Uer š to, u nrmohu se dlmcho mo:
dltti; Uexboťxnemám tolik času, u Uemolpu se po:
sičti ;: Ueboť gest přirozrnost má slabá, un nomo:
hU almUžnu dáwati ; neboť gsexm sám chUdú. xxu
To wsse múže býti wúmlUwaU; ale Uemůšcxš řj:
li: Nenj mi třeba Ua smrt mnsliti ;:. ncboť Uepo:
sijhne mne. uu Co že? stUtrčnč:li tak zťxlaUdile .g
Byš smedsslrl,.. že tě smrt přchljdmx a pochybj, a
na wěky fe tě UetkUex? Kdo ri siogj za hodiUU

přjsstj? „„
Roznxaž fobě gcxn, nenj:lč. žinxot lxáš w kaž:

dčm okamžaxnjšášrak wssrmohaurnesti Božsté? u
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Kolo hrnčené brzy fe rozbjge , a my Uosjme žix:
wot swůg práwě w hrUčené, Ua neuwexyš porU:
siitelné Ueidodě, každým zawazenjm můžeme ho
zbawčni bd)tj.

Uspořádedmež tedy dům swůg, a znamenagj:
ce, že to š námi giž gde kU konci, zaoparřme
dUsst swau dobrodinjmi, gichž nám nasse fwacé
Uččdožensiwj posithge. “

Zwlámtě pač tw newázcmě a drže smeyssle:
gjcj člowčxče! genž gsitak dlalchý čaš nábožeUsiwj
swémU přjkořj ččnjl! dokaž weřengě, žeš řjmský
katolický kťefťaU, a lxotow, gakožto takowý w
prawé wjře Umixjtie Zaslxoley sobě texdy brzt) kněu:
ze, a powažug ho za swcho dUcha sirážce, gehoža
to auřad gest,BohU wčeré křefťaUy od kštU gegich
aš doposlednjho pomazánj, ba i p.o smrtigesstě ga:
kožto angel wěrný a ostřjk)agjcjdoprowodiri. Neden
dnssi swé odnjti té drahé potěchn, pomyssťenjm:
Co toxmu swět řekne?, Pomni raděgi, že smrt gest
ono okamženj, kteréxž twé sstěstj nebo nesstěstj na
wždy rozhodne. m W fmrri mizj wssecka sláwa,
tn cjfařňm a králům, wjtěžům w bčtwách, a re:
kečimnic Uaplar negsau žezla, korUny a b.erly; sa:
mi aUgelé napotrm Uemol,xau Uičet)ož, lcxčprositi
ča Umjraqjcj. au Genom kněz,. pomazaný Páně
múže ti w té teskliwé chnlei wlastUě praw!šm ange:
lem úrěchy a zdděstowatefem fwatého pokoge býri.
om Ba, che než mxgelem ti bUde, tdyž gakožto
zponmocnčný od cjxkae nad tebau z hřjchů po:
korně a skraUsseně se wyznáwagjcjm slowa spasenj
wy:kae. We gménU Ježjssowe rozdražUgi tč od

(w)
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hřjchůw twých, a odansstěgj sčetobě, swazky gich
gsaU šUičcxny, ty pak gsi synem Uúlosti a dčxdicem
nedeď.

Potom, křcsťane milý, až tcn swatý skUrek
srdcem kagjcjtn, a dUchem pokorné siraUssenosti a
ljrosti wokonáš, chleba anǧelského okUsjš, Bok)a
a Spasitcxlo swěho přigmeš. a až kněz swatým po:
mažánjm i poslednj l)řjchUstopU wyhladj; potom
smrt rwá nebUde nic giného , nčxžssťastné a weselé
Zrozenj:fe dUsse twé k žiwotU wččnémU. Wžd!)ť
náš tak Učj pjfmo: ,.Stůnč:li kdo zwáš, ať po:
wolá kněze, by se :nodlil nad Ujm, a pomazal ho
olegem we gménU PáUě, a důwěrná modlirba pro:
fpěge UemocnémU, a gest:li w hřjssjch, bUdaU mU
odesstěUi.“

Nenj:liž toto Božské Uapomrm:tj nemocnémn
Ueybežpečněǧssjm a Ueysladssjm Upokogenjm? ouu
Hřjssnj gsmo wssickni , a an wčxk stařecj nemoc
gest, proti kteréžto Uenj lékU, a ktrxraUšwždy smrr
UásledUge, ncmůž křesian wčkcxm scxfslý nčc lcpssjl)o
Učjniti, gako když nanic se wynacházege, čjm dřjw
tjm ljp knčxže sobč powolá. xu ŠrjtčxUj se wssač
kněše, genž přjčanU knčxžjszstlých powstalo, Ue:
bUdiž nám kamenom aUrazU na tom fwarém sta:
wU; neboť aUřad knčžský gcst Ueddůstognčxgssj, gegž
fami angelé ctj. Prosme raděgi Boha, by pro
milofrdmstwj swé kněžj neť)odných k hodnémU fwé:
ho swatého aUřadu zastáwánj přiwésťi ráčiť; a
powažUgme každého kněze ža Udělowače fwarxšch
swárostj na mjstč.xBoha postaweného , gemUž zale:
šitosti spasrnj swšho swěřiti powinni gfme. BUď:
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me pcdslUssnipřikášánj Božjch w pokrře a prnjžr:
nosti, a powolexyme kněže, lxx,xnáš potnašal kpo:
slednjmn zápasenj, a modlil se nad námi.

A až konečně, což se nám arci wssem, leti:
tým Uxssak brzo přřhodj, tělo .twš z domU wyne:
saU, a slšy pozůstawených od tobe teci přestanaU;
opět knčz ten gest, ktrrý gakožto Udélrwač swa:
tých tagcmstwj we gmčnU cjrkwe dUssi i tělU
twémU tšch Ueydražssjch dobrodinj pronciže. Mod:
litbami Uábožnými zaswětj tělo twé tomuž hrobn,
z něhož w onen weliký zmrtwých Uxstánj den,
wymlazcné a zcxtawené prwstane. Modlitby kně:
zem konané od Boha dUssř tnxé pokoge a swětla
rrxěčnéhowyžádagj. A co che gesstě, kněz přine:
se krew Spasitele nasscho BohU za twaU snad ge:
sstě w očistci se trápjcj dUssi za oběť fmjřenj. Ta:
to blal)očinná občxť, tento nrsmjrný prostřednjka
Božsiého dar,kněžem občxtowán, otewjrá i neyhlllb:
ssj wězenj, a uwádj dUssi, za kťermlž pomašaný
Páně občxťtU konal, š mjsia tresiů k wččnémU spa:
senj š nčywyšssjm dobrem, po kterěmž taUžila.

Bxxť gsi rrssak, požjrrage zdrawj dobrého,
dlčřlchékxo gesstě žinxobt,xtj nadjtei se nlohl, předc i
potom kla:chém žiwotě přťgde smrt. Néťdy se wle!
če za prmjgrnjm sjly, nškdy se Uxssakwyijtj za ne:
UadálaU UěťteraU přjhodaU. .Wždy tedy lépe gest
záhy k Umřenj pixiprawiti fe, by Uám nachybělo,
což by náš Ua té cestč ncbešpečné před nebežpe:
čelxstwjm chrániti mohlo. nx Gsallcjm giž we Uxě:
kU siařečjm, nelze gexst dalssjť)o gksstč žiwobytj se
Uadjti, lze wssak smrt swmr, tak gako k nxečerU od:



počjnUtj nočnj, pťedžwjdati. Až wssak sx:ch skUreč:
něk tobě Uxeǧde, bUdeš sobč přjtomnosii gegj tak
málo fwčxdom, gcxko onoť)o okmř!ženj, w kterémžto
w spáneť! pol,dřjžen laýwáš. Gsi:lj na cestU přichy:
stán, nebog fe odegjti. Negsi š to, ono okamžč:
nj, kteréž nad tčbau rozhodmx, sám Ua sobč pozr:
rowati roťiko ti, kteřj patřj Uarčx, an Umj:áš, wě.
dj o nšm,a ažásnaU nad tjm, což dUssiod těla lanx
čj. Sám wssak se Uexdčxfjš,Ueboť Učwidjš fe Umj:
rati, gakož gsi se njkdy newjděl UsnaUti. Ani on
wčdjš swých potrhaných očj, anř fe Uekekáš zbled:
lých twáťj, aUř stUdeUa aUdů swých, nč:d čjmž
wssjm ti roliko bědnǧj, genž lčižko twé obklič:tgj.
Co se wssak tebe týka„ tyš se z wětssjho dle ǧiž
odstěhowal, a od náš Uesmjrnš daleko wšdálen
zřjš Spasirelš frpél,xotobě kynachl)o, byš wossexldo
sláwy geho. O nezpčxčugfe Ucislcdowati! Ježjš
tě milUge, gménem twým rě ǧmcxnllge, a prgwj:
Tyš můg, ryš we Ume wčxřil, Uu.„oUrne ngfgl,
a mne mitowal; wegdiž do přjbx,xtkl:, krrrýž
gsem tobě připrawil a wiz, w coo wšiil; měq,
coš důwěrUě očekáwal a pičgmi ž rUky lastxx, pale
mu na znamer wjtězné dUwěry

sk pú

:!o. Nemorť od Boha feslaně wždU gfml
žcidmccj.

Nermuť st,když po dlauholetém dotdrém se ww:
Uacházenj konečně Uemoc tčxnawsscjwj a Ueschopna
UččUj, po weselostcxch a nawyklých kratochwjljch
xdi!i. S:lad gsi za přjčinaU Usiawččmžch wýxrž:
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nosij ani nčpozorowal, že léta twá zrostla na ssex
desáte i che, uu wšk, kterčhož málo kdo dosan
k)Uge. Z toť)o ti lžcx widčxri, gclk dobiecx a otcow:

sky B:och š tcxlmU fmer,xfslj, an tš ch,řadnutjm žpá:
nenáhlým k sUeri dowéstč chcr. O! poznáwey
pač předce z tohoro zdlauhawého k hrobu se bljue
žch Božskan k tobě náchlecst. Po každém kroe
kú wolno ti, pozastawiti se, a oprawdowč o le:
tech twých přemeysslrti, a ljtostj a kagchostj we:
denémU do chdč wegjti.

Mnohý giž od fUUxtčwčxčné Uemocj byl o:
swobozen. Bůh po„dobných prosiředků Užjwá, dy
hřjssnjkx: oči otowřexl. Doansstj totiž, by tčxlo
zponenáhla a šdkaUl)awě nemocrmi dlalchotrwagj:
cjmi Umjralo, dUsse pak kaUplnémU se Uždrawenj
ččefn lmbwla.

Křesian nxetnocný, který mnohá léta w bokr:
stoch lexžj, lmléšá w Uábožčnstwj swém hognost
poršchy dolestem gcho Ualewugjcj, a treiprnj ge:
ho oslexZUǧjcj. Giž žnamenj křjžc, gjmž 8 roz:
wážčnjm čelo fwé poznamrnáwá, dáwá mU oUo
Utčxssrné upokoǧcxnj, že gest křjžcm wykaupen.
.!iřesčané gfm:cex, dle gména giž Krčstu přináležj:
nxe, a mcčme žnamenj to, netoliko Ua čelr, m)brž
i w srdci Uositi. MUdrci wýchodnj poznali fpa:
sircxle po hnxčxšdě,kteráž dána byla od Pálm za
žuamenj Uebcské gasUě swjtjcj; znamenjm wssak
Ua čele křrsťana ncluěla býti hxrězda, Uýkorž křjž.

Roznexmúžeš:li se rčdy, potčxš fe tjm, že Ue:
seš znamenj wywolcných na čexle i w srdci, ktex
réžto zUamenj prťiwodnjm gtxst lxčstr:n k bx.xánč



blahoslaweně wěčmcsii. m W ewangoliUm fw.
Jana se prawj: „Kolikož pak kolik přigali ho,
dal gim moc syny Božjmi býti“ Syny Božjmi
s(gwáme se w státosti kťtU,d zrozcxnjm se tottž z
Boha. ou Lxe nám tedy wčřiti, že ž Boha zro:
Zeni gsme, a lše nám pjsmrm se wykázati, že
BohU přináležjme. Gak dlmcho tedy žigeme, Bo:
hU žčgeme, Umřeme:li,Bohu Umřesne, aneb raděgi,
Umřeme, bychom k žťwotx: wěčnémU zrozeni byli.
GfeTUčewsseck ž Boha zrozrni máme takowaU wj:

rU mjti, bychom daUsitli Ua to nčxkdypatřiti, weč
zde wčxrjme, a máme se z toho tčxssiti, že Uzijmae
wcč wěřjme Neibožná wssak wj:a Uenj bez nar
dčxǧe, ani bez lásky.

Kteřj Ua oko tolčko křesťaně gfau,arozUmcm
swým wsse postil)naUti, i tworstwo wesskrré wcx:
skrž prožjratč se domnjwagj, také wčřj; wčřj
wssak tak gako oUi zlj dUchowé, o Uichž čteme w
ewangelil:m, že řcxkliKristU Pánu: „ijť, kko
gsi, Syn Boha Ueywyšssjho; ale co gest robě
do Uáš ?“ uu GiUák gčst, Krista tjm aUmyslcxm
wyznččwatť, by U náš zůstal, a ginák, by se od
Uáš wzdálil.

Pewná wjra mUsj siUtky Uálržitě býtj špcx:
četěna; Ueboč Pán dj: Přigde !)odina, w kcerauž
wssickni, kteřj gsaU w hrobjch, hlaš můg slwssrci
budau, a pUgdaU kteij dobré wěci čiUili na wzťřj:
ssenj žiwota, čteřj pak zlé wěci čiUili, Ua wzkij:
sseslj falldU.

Práwě to ctibodné činj gměno čřefťana, že
Ježjš KristUš gest prawý BUh. xxu Ach! čeho
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wsscho zbangj fe ti, genž Ježjssi božstwj Upjra:
gj! Přcstáwaǧj syny Božjmi býti; Ueboť spo:
gUge:li Ume 8 .Ježjsscxmanhý přátelstwj cit, wá:
žjm:li fobč geho ofoby pmxze proto, že Uáš cak
wz!xessrnémaudcosii Učil: lidsiy sobč počjnáln, a
mage swatél)o Petra w Uctiwosti, rownšbych mot)l
w tom smyslU Petriánem slaUti. Chraniž Bčch,
radč:gi ýPetrem zwoleyme: „Ty gsi Kristuš,Syn
Boha žiwéť)o!“ Prawá:li tcdy a žiwá gest w
tobčwjra w Pána Ježjsse, bUdiž prozřerrlný, a přičiň
se k dobrémU. Přičiněnj twé Uwidj Bůh, an hle.e
dj na wůli;.pozorUǧe twé rčxlUodpjrcinj, napo:
mcnr tě, byš se szšile b.ánil, pomčiže ti ta:
ké, byš přemokql. Ano Bůh se na bogllgjcj djwá,
klcxsagjcjho podpjrá, a wjtčxzjcjho korUUUge. u
Múšeš:li Uwčxřčti,řekl Jožjš k slexpémU,Ušdrawjm
trbe. Wěeř tedy, Uedoť sprawedliwý z wjry žčw
gčst.

Můžeš:li Uwčxřiti,bršo požnáš stopu PáUě,
kterýž k)ledati bUde dUssi twau. xun Důstatrčnč:li
wěč twůg na brzkaU smrt tč nepamč:rUge, possle
Bůh nemoc. Pač sč ti postawj w cestU přrkáž:
ko še wsscch stran, aby lchkowážnost rwá nikudy
nrmol)la wyklm:znaUti, a abyš tak řka přiwáben
byl, w lůno a w nččrUčj milosti se wrbUaUti.

Gsa giž ssediwý, a mage wstm:pčti do lodi
k wěčnosti plugjcj, nedey fe mdlobau swaU od wxx:
slowánj odstrassiti. Pixipomeň sok.dčlodiččU,w njž:
to se Pán Ježjš še swýmiUčedlnjkywonachášrl. Po:
wsiala baUře, Učedlnjci se désili, wjchr zUřil, moře
se zedelo,wlny bily, tak že giž lodička byla w
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wo
Uebežpečensiwj UtoUUtj; Jožjš pak fpal. ...g zbn:
dili Uččdnjci wjry plnj mistra, wolagjce: Panek
wofwoboď Uáš, k)l,mčme.

Ten samý Ježjš , ťterý tenkráte wětrU baUř:x
liwšmU přikázal, přikáže ibUUřjcjm počUsscxnjm,
geUž lodjčce twé šal)ymltjm hrozj. Gčnom o to
počug, by byk, až odplllgxcš, Jržjš 8 tobaU w lo.e
dičce. Zdálo:li bn fe ti pak w podobnxšch dobách
smntných, ǧakoby spal, ty toliko wjře swé šesnaUti
nodey. BUdo:li lodička twá přjliš fe zmjumrj, ge:
nom fcx w Uěl)o pčwUš dň!očie:xg. chboť tobě tak
dobiee gaťo wsscm nám sljbjl: „Woleyte kc Umč
w čaeě nauze a t. d.“ xux Genom wéř, a i todé
splnj Bčih pixjpowčxdswml; Ueboť wyprssela ri ho:
dina, w ktexraužto diwy činiti bude wjra twá, a
wypl:xj sr zasljbenjo Božj. Ježjš řexkl: „Kdo Uwě:
řj, s:,oaskn dUdee“x

Q to tedy gonom pečug, dyš byl še fwědo:
mjm swým fgednocen,o a ono š tebčxU; a kdnž se
pokUssenj š wčnkU Ua tebe Uwalj , přjdrž fe pewnš
wjry, a modli fe š myslj důroěrnaU: Neu:
woď náš w pokussenjeu Ať ncmlij toli:
ko ústxa twá, Uýbrž i srdoce tdoé ať fpolU U:xolá;
pač Búh gistě spomůžcx. Ba, i w úrrobě nagdeš
pokog, w frdcj swém, kamž žádnémU oku ljdsiémxx
nrnj přjstupU. Tak gako swedomj bezbošxréml:gest
wclřkým trestem, tččk gest UábožUénxU weljkaU ra:
dostj. Dobré swědomj grst neylepssj Učitcxlnadége,
gefikož kexgjcij srdce dcxdáslxá, wssaxk,xodobrél)o fe
nadjri. Nadčge takořka dobrémU fwčxdomj w lů:
ně sedj, gako naopak, zmlfalosk swcxdomj zlšmu.



233

Goen pewnčx drž weslo wsiy, pak tě pd:xotčwnébaUře
pokUssenjnepřemohaU. Modlj a nebog sed, že poe
mocnepřigde; kdo se modlj, š tjm gest Bůh, od
tobo Utjkagj zlé žcidosti, a Upausstj zapowězené

rozkosse.
Opřemnohox gkstiť rakowých blUdů, kteřj za

zdrawj swého lehkowážně žigj, zapomjnagjce na
the, genž ge při zdrawj zachowáwá.. Zdá se
ǧakoby k tomU zroženi lxy!i, by pokUd sjla, zdrax
wj a gmčxnj grgich stačj, heyřili a požjwalie Qde:
Ux;dáwagj se prostopássnostem a mrzkostem wsscho
drUhU, newssjmagjce fobě anoBoha„ ani zákona
gcho; aniž ZUamenaǧj,. gak přjlčssným požjwánjm
fjl:x gegich mjgegj, a wcxčer žiwcxta tjm prUdčegi za
Uimi spěchá, da nčxkdd tak nenádale se dostawj,
že gim gedwa několik okamženj k Uchráněnj dUsse
zbýwá. u

Potom teprwx, a genom potom, když gedeU
neb dt!chý z těch blaUdů, gako Antioch, Ua.xmocj
polapena, a w rUkaU fmrti se dýti widj, a přáu
taxlé i nrpřátelé ho oansstěgj, tU teprw wolj oa
lxrátčti se k spomochkU gedxinéxml, g:ř)ož po celý
žiwota fxrěl)o čaš Uechtčxl ani poznáwari, ani
hledati, ani nagjti. Nnnj aUzkostj a strachem
Uckama lomj, a beš přestánj wolá: Panex! spor
mtxž! xxxxKdo lUssaš tjm winon? AUo staUe se:,

ťjm Pán thložUge, řťa: „chxdati lnne sice bU:
daU, alče nrnaleznaU.“

Ach! Uexmocgest zagisté došxrodinjm těm, ktoa
řjž gj dobiee Užjwagj. Nalszj txotixžmmocnél)o brzy
o minnlosii, brzh k prawémU pcxxžcktjpřjtomnosti,
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řxrzy kpřiprawexxj se Ua wěčUost. Začasté oči:
siUZe dUssi, adýwá Událostj, gcxgjšto přjčinaU hřjss:
Uik, oprawdowě k UžitkU swémU gj Užj:oagjcj,
děgisstě swé gakožto fwatý oansstj. Wéčná to:
lčko ssčeoda, žetaU láznj málo kdo očisťowáU dýti
žádá, a že mUohý repránjm, Uetrpěliwostja způrr
Uostj protč BohU a gcho nawsstjwenj dUssi swau
gesstě che posskwrňl:gex, ncxž byla před nemocj.

Ehceš:li, milý nemocrcý křcsťane! nciležitě a
dobře nemoci swé poUžiri, powažUg gi za dUssew:
nj lášeň, a pomwsli, že Uic nččistého newegde do
králowstwj nedcxfkého. uuo Některé nemoci dlmchý
čaš žádných čitelUých, ned zwlássrě drUbých dolesij
nepůsobjwagj, gako U přjkladU: stařecj mdloba,
otcklina nohaU, zastaralé rány na nich, ktee:éž
w chůzi toliko překážegi, zaUženost prfaU, aneb
zponenáhlé chřadnUtj. Takowé nemoci snesitel:
něgssj gfaU, a mUsegj býti, an nemocnj takowj
ncustále po wyraženj.ch, kratochwjljch, společnostech
a náwssrěwách bažj, a che hodin gak náležj
wesele U hry wysedj.

Dobře sice takowj nemoch činj, že slUssným
fe zabýwánjm a powyrášenjm skawU swémU za:
rmaUceUémU nalewugj. Genom bh to neměli tač
dlmcho prowáděri, až š nimi fmrt sioro za sto:
kem sedj, a w karty hrá.

Práwě takowj nemocnj, gimžto nemoc ge:
gich tělefněho pohybowánj UedowolUge, nemj:
wagj w noci fpanj; a běťowánj a steyskánj
gich na přjssrj dlaUt,)aU noc počjnáwá giž š wc:
če,rem, a trwcčwá až do Božjho rána.
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AU se trpěliwý křesťan Ua loži swém Ue:
mocUém za občxťpowažUge, a odhodlán gest na
to patřitť, gak se BuhU, kdy fe mU koli zljbj,
přinásseti bUde; ba, an tento Uemocj swaU se pox
swčcUge: připrawuge fe onch pro pcxklo, což gcho
Uetrpčliwost a reptánj giž př:dznameňáwagj.

Křesťana nenj tagno,co Pán Ježjš pro miš
trpšl; araduge scx,že bolestj přjlissných UčxpocitUge
tjchaU dolou půončnj rozmlallwcinjm še swým Spa:
sitelem tráwiti může: AU wsse wůčol nč!ho spj
a odpočjwá, činj sobě tagUaU zUámost še smrtj.
Dowolj gj do ložUice wegjti, Urowná fe na loži
swém, gak myslj, že bUde snad položen, až Umře.
Po„;orUge wáhawé dčtj srdce swél)o Umjragjcjho,
předstawuge scbě, gakoby kněž byl U Uěho,u gako:
by mU křjž podáwal těmito slowy: We gménu
Spasitele Uasseho wdprangi tč na onU znamenř:
taU ccxstU. Pocjtiž posilňUgjcj moci neyswětéǧss:
ho gmé:ř.a „Ježjš“, a wiz, ǧak tUro na křjši ru:
ce swé po tobě roztahUge. Wťz takxě ránU w doa
kU gel)o, geho hřcby, gcho korUnU, a powaž, že
to wsse z lásky, wsse dobrowolňě trpčl, a wsse
pro tobe. Zdaliž ti ner ljto,že takě twá nemoc
nerx Utrper dobrowolné, byš z lásky k BohU
moť)l Umřjti?

Tak sobě křesťch častěgi fmrt na mysl Uo
wádj, aby, až“ skutečně přigde , žnámaU mU bďla
přjrelkynj, genžby gemným hlascxm č němU px.o:
mlmoila:

W.žbúrn! z prac!m w tU bodintl

Wzneš se dusse k Hofpodčml,
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Bytu ti zde che nenj ;x

Žitj wtzdegssjbo mimxl scn B

Smrtř P.ině zakaupený
Switcč blaha wěťněho ti ďen !d

b

e šl.U;drawcnj.
Tak gako časem záplawa až milo UočloelUet

žápadě obgafňUge, a zoři gitř!lj fe podobá: tak
Uzdrawenj nemocného přjgemUaU fwaU zořj gitřUj
wngafňUge wečer žiroota, tak že zapomjná ne:
mocUý na to, co přetrpčxl; neboť ža pocitem pře:
fťeriléhoažiwota nebezpečerrstwj, zapomjncime Ua nex:
moci i dlmcholeté.

Přestál:liš tedy š pomxocjxBožj ssťastně Ue:
U:oc fwau, a wzessel:li ti opět Uowý čaš, radug
fee z toheo, nezapomeň wssak, že předc geden deU
dUdo twým poslednjm. Mysli často na to: co
Párt ešdtebml Učinil. u AUčel Uemoci bylo spase:
Uj twéd;. ona ti měla búci osinexm, abyš po fpox
tnochkU a wyfwoboditeli w bjdčx swé ok)kjdl fe;
box:špolepsscxnj, fnad giž dlaUhý čaš poodkiádané,
konečně oprawdowě započal, a ik fpafenj dusse
swé dokonal. To gost, gač Pán dj: „Bigi a
léčjm.“ Ncmocj tě poranil, a předsewzetjltx k po:
lapssenj žiwoca w tďbě wszzrným tě Uléččl.. Wi:
dél totiš, že smysl twůg wnitřnj zponet:ádka štU:
pčxl, a t.ol)o,což fwatél)w gest, wje:ee Uechápal, axže
duch twůg Ustawičx.rým odklcčdánjm poiánj žeslákxl,

a skoro wymřel. A proto rzi a;sjrslal Uadjzcxče a
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pamatowatele takowšho wssak , kterýžby tělo twé
neufmrtil, nýbrž borlčwost pro dobré w tobě wsz:
kočl; nexbo„ť kterakby onen třtiUxU nalomenaU doloc
mil, gedož newmčlegssj slowo býwalo na zrmi:
„PřigdU, a Uzdrawjm ho.“

Zaǧčsté i nynj tak promluwčl, když přátelé
:wogč š rUkama sepiatýma Ua modlitbách Pána
prosili, by do domn twéhowossel; a ač si slowa ta
na Ussi fwé ncslyssel, předce ge prouesl fwaU bož:
skaU mlUwaU, kteráž nemůž slyssárla býti. A ač
gsi ho očima fwýma newiděl přodc wdomě twém
byl fwan božskau neroidircxlnaU přjtomnostj. xxu
Wědomo ti ale také, žePáUJežjškonomunemocné:
mU řekl: „Hle, zdráw Učinčxn gsix: giž nchřeš,
aby se tobč něco horssj!)o Uepixihodčlo.“

Připowšděl:liš BohU, že žiwot swůg w slUže
bě geho stráwjš, nebeř slowo zpčts nýbrž Ušdrac
wenj swé za dar Orce dobrotiwého powažUge,
pewně ša to měg, že zeslábnutj těla twého toběe
na ssčodu Uebylo; Uexboťkaždodennj kusscnost nckš
Učj, že sjl.x tčlcxfná dUchU sskodjwá, a nic nož

zpaurU protč němU plodjwá. Pewnč wěř, že dUch
twůg práwě tolič sjly nabyl, co gj tělo twé poe
šbwlo. Učj raké zknssenost, že ne žřjdka dUch zor
slábnutjm tčla čilostč Uadýwá, práwě tak, gako:
by sjla zaUdů mňch do mysli přcssla; a ga:
kodychom magjcc dUchowně Uzdraweni býti, čafem
tělefně rozmxmoči se mUsčlč. W Usladlém těle ne:
bršwá chlčpnost tak žžj:agjcj, tak lehce k podpá:
lenj, a fmyslům taulánj:fe a blaušenj po před:
mětcch půwabných tak fnadné.
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Wypůfobj:li nemoe: w tobě takowaU Z:USUU,
plesati bUde dUh twůg, ač tšxlo fe rm:mtjti buďe.
A w tom pler otewře se srdce twé DuchU swa:
télUU; Ušboť Ujkdy nebyl gsi hodněgssj br,štč chrá:
mem gcho gako Uynj, cm tčxlo twé mdlé, duch pak
silUý gčxstx. Non gsi tepxrw w prawdě Uzdrawew,
a můžeš žrw:oa na winici pracoroati, dobře čirxix
ti, sázčti a rožsjwati. dchwétUU wssqk ofenj swé:
mU anech zakexopowánj chybiti. chgché slžy ze
srdce polepsseného se preysstjčj gsaU ro erpro:
spšssUčgssj zawlažowánj, dy fč fjmš dobrých siur:
ků žaUčodUilo, a žrůstU dofáhlo. Chcemč:li tedy
osčwj swšho těžiri, mUsegj slzy Uasse, gimiž za:
wlažllgemš, Uc tak z očj, gako raděgi ze srdce fe
preysstěti. Neboť dj prorok: „Na důkaz kagjc:
nosti netrhšyte raucha, Uýbrž sx:dcef:oá.“

Pončxwadž Bůh milostiwě Ua tebe wšťglédl,
děkUǧ mU, a milUg ho; milUg l)o ale tak, ǧak
oU milowxán býti chce, a Ue gak ty chceš. QU
Ueylšpe wj , co ti prospěge, proččxžwolnč wezmi
Ua fe kčxjž, ktexčý na ramech tnoá wškládá, ldUď
welký nebo malý. WšreU gsa dobrěmlc swémU
přodsewzetj, Uenech se Ua předesilé nešdezpečué ce:

sty přiwábiti; Uebo, wěž, co podneš wssem Uám
e.oangelium dj: „Zádný Uemůž dwšma pánům
slaUžiti“. Také gsi od dobrotiwého hofpodáře Uo:
waU, “črstwaU hřjqu obdržel. m Bčxda ti, pau:
ze:li Uchowáš tuto sobš swěřenaU hřjwnu, a Ue:
přičinjš:li fe poUžiti gj , an žc:tjm gin dary swě
Ua aUx:oky Ukládagj. Q, přigde Uám wssem onen
blahoslawený den, w kterýžto po:xUssitelUéa smr:
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tclné na se wezme neporUssitelUrst. Blahoslawe:
ný slxxželxnjk,gel,xožPán Ualezne bdjcjho tenkráte,
až hlasrm trmlby dá wolati ksm:dn! Trnkráte
ale i králowé třásti a w prsy bjti fe bxxdml,wč:
dauce, že od toho , gemUž Umoho bylo dáno, i
nmoho bUde žádáno.

Bedlidx:ý tedy pozor dey na dcřr na nowo
ti swčxřený; nexb drahý gest, a Uosjš ho we wel:
mi křchké Uctidcdbě.a Žiwota wezdegssjho gest tobě
o pjdi che přidáno, Užjwey toho darU tak, by,
až px:towánj swé na žrmi dokončjš, a wečer se
přibljžj, průwod twůg pohřebnj byl slawnostj
plrmu plesn Uad twým do sláwy wččné se odstě:
howánjm. Bx:dřž tedy k smrti botow, neb ge:
drmn to předce býti mUsj; pročež ssále na smrt
pamat:lge a často solsčxpředkládey:

Q dčil tUto podcpťený,

A tak dčlské mdlobě

Zcela opěl nawrácený
Widjm cjl swč ccsty w hrobč,

Krew co led giž stUdená,

Hlawa ssedjnami ztleená
Smrtclnost mi zwěstUgi,
K hrobu pouka;:xgje

Nabyw opět šdx:awj, tčnto stčwostný dar na
to hlawně wynalož, byš se naUčjl Umřjtč. Uč fe
Umjrati , a až na tebe přigde řád, Umři rád, a
powažxlǧ ochotnost swaU k Umřenj ža poslednj w
kagjcnosti se cwičenj, a Umři gakožto křesťan.
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Kťefťem fmrt co přjtelsyni pozdrawnge,
DčxwěrUč gj ruku tčskUe; š wljdrxostj

Hd Uj wrden, zbawcna fe powažuge
Sťastnť Uxssakéswčlsié marnosii.

thůrU k blašemým dUch gcho poletUge
Bralťjm do Urbeské wýsosti:

A po wrždrgssžho boge uskončenj,

Čeká na něg w nebi wěčrxé oslawenj.

Mrtwé tčlo pťigme do lňna tichého

PUstý hrob, co swadlý list, gjmž pododil
W podzim strom; tať wúle Otce nebeskěho:

Zemskě w zemi opčt mčg smůg cřl.

Ne wssak dUchU, genom fesslč schránť gcho

Zpr.ichniwěni bude ža podsk.

Dnssi wolá k fobě Bňd; ta tam se w;nese,

Kdežto aUgcxlpalmu wjlězům wstťjc nefe.

Ž gak dussexnasse má se powýssrm:!

Co ge do wssech marných fwěta radof:j?
W Uebi uu Boha n.x. wěčně msti za odmčnu an

To gen, to gest prawau blahosti.
Zcmč nemá pro mne žádrmu che crnu,
Ncbe genom gest maU ž.idostj,

Wščrlč bUdU blaha gebo pociťowat;

!8 deyž Bože! brzy se tam pťestčxhowat.

Gasnč Jčžjš wyUčil náš o wěčnosti.

Qn, u geUť š to:bau Qlče! od wěťnostč ťťl,

Qn, geeeš z pauhě k lidem laskawosti

S nebe na zem bjdnau šestaupšl,
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Grnš fe katanů fwých wydul zlostť,
By swčr smrtř kťjžř wykaupil, q.

Učj: žiwolem že má se Uašťwati,
Tabe a Gedož gsi poslal wyšnáwatť

Aš nprchne š Umiráčka odeznčnjm
Rocdld žiwobytj wezdegssjho fen,
Ctnosti statcčnr)m aš bUde pťičirtěnjm

Blaha zdrog u kťjž Kristčiw dofažen,

Konec budc wssaxchUčxUzdegssjm Utrpenjm,

Dosažrn cjl wjry u wččný den.
Terxkrát bla;e nám! Kxšž možná dneš nmťjti,
Gesstč dneš tU welťau sláwu nebeš zťjri!

PokračowáUj.
Nabyw pomocj Božj opěr zdrawi, a nastUe

pnge poznowu drahu fwau, Ueza.pomeň, žr gsi
fnad giž padefáte aneb che let žiw byl, a že gsi
Uemocj fwan dennč che zestárnul. Tak gak gsi
prw čaš žčxoora mohl na léra počjtari, Uynj ho
nančyweyš gesstčxna méfjce, týdny a dny čjtey.
Wa:xug se, byý do předesslé nemoci, a do přčde:
sslých l)řjchů neUpadle QpétUé do hřjchůw Upad:
nulj nebežpečnčxgssjgrst Uad nawrácenj se nemoti
těl:xsné.m Nepřjm se, že nowý, crnostně a Uá:
božně wedeného žšwota způfob snahu a práci lč
státi bude; neboť bUde ti staré Uáwyčy odložiti,
aUsměssčo saučastnjků l)řjchů přcdesslých tisse sná:
sseti, a proti dofawadnjm obljbeným Ua“klonnostem
boǧowatť. Ba, dyš aUzkau dranaU do Uebe we:

Parle zňstaň 8 námi. l. 11



212

gjti mohl, bUde ti žápasiti a trpčti. uu Wžddť i
Ueprawosti a mrzké prostopássnosti boge a obtjž:
Uostč stogj. J hřjch má swé !UUčedlnjky, kteřj
fobč mnol)okráte peklo dražegi zakUpUgj, nežli
sprawedliwj fwé wščné sstčxstje

Ach! gak mnoho takowých prxkla kořistj ďen:
Uě wjdáme očima wlastnjma. Gedwa Uěkolik tý:
dnů se smáli, a nonj mUsegj celá léta plakati a
a:twokati. Newjdámc:ťiž denně, kterak Ueprawosti
pokog domcicj, kterak celé rodiny Ua mižinu při:
wáděgj, a kořistmi swými Uemocnice naplňugj?
ba O, zůstaňmež wjře swé wěrnj, neboť Uásledky
erěry gsaU nosčjslné, a gsaU wlastně nesstčstjm
wěkU Uasscho. e

erU, kterch nám Jexžjš, Syn Božj z nebe
přinesl, měg za prawid!o, a an gsi w Uemoci
swé sobě předfewzal, Boř)a, ,qakožto Ueywyšssj do:
dré z celét)o srdce, a zcxwssj sjly swé milowati,
dostůg slowU, a milng l,dooprawdowě, a Uade
wssecko.

Lcčska ta přede wssjm girčým erinUé uu
aned, theřrssili:li gsmeno kagje:né frdce od Uáš
žádá. Wěčfsina wssak lidi Ucwj, cobU lásia, ona
rtnost božsiá, wlexstn:x bwla, a ponšxwadž qim Ue:
žnámá gčst, tačé sobě ant práce Uedáwaqj, gi po:

ošňari, ba, oUt se gi také w!)hýčxagj. Ano, Boba
che fe bogj, než k,domilU„qje nxxuTnco wssak bá:
zčň Bůh ncnáwidj, pončwadž člonéka nrschopnúm
činj k pochopčnj oUé dňwě:euosti, gchž an lge me:
zi ořcem nešným a djtčeami w lůně geho chowa:
Uými. Bogj fe oči k Uebi pošdwihUaUti, powa:
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žUgjce Boha genom za wssemohachl)o a přepřj:
sného welitele nebeš, pročež w gegich š Bol)em
obcowánj wždy gest cosi UUcersti. We wss.:m
gednáUj fwém gakaUsi tčonst a wázanst gewj,
a che proto ge podxlikagj, dy Ussli trestU, Uežli
ze synowského pUzenj, by se totiž otci zaljbili.
Ba, mUozj sedomijagj, že úctaUzeintřUj Bo:
hU dlUžUaU láskU mohaU wybýwati. Oni tako:
řka 8 Bohem tržj, dy mu ani o wlaš che ne:
dali, leč co mU dlUžUi gfau. au Zemnitřmj úcta
gest sice welmč pocřebná, bychom Neywyšssjho
weřegUě, dxoře?ocelým swětem wyžnali, aUed když
BohU wčibexcse klanme; tato wssak weřegUa ú:
ctaUer,hlawnj wěc, Uer gesstě láska, kreráž djtě
důwěrUě tál)Ue k otci, a i tenkráte kněmu ráhne,
když z roztržitosti mysli proti otci fe byťo pro:
hřessilo.

TaUto wssak láskaU a důwěrnostj k dobro:
tiwěmU srdci otcowš Učsmj se djtě k Uowým wey:
stUpkům osměliti, roť by byla opowážliňnost hroz:
Uá; neboť Bůh winy twé ti erdestj, počud ge
š Ujm zároweň milugeš. Ba, Bůh ti přčdesslaU
pokléskU erdpustčl, měl:li gsi wůli gi opakowati.
w Sx.oatj mUsegj wsse neswaté nenáwčděti. Očee
káwáš:li tedy, že ti Bůb bez polepssenj hřjchy
odeskj, gest to tolič, gako očekáwatč, že Bůh
Bohem býti přestane.
e Kdo chce lyřjchůw odesstěnnj dogjti, mUsj ze
wssi fjly se wy!meažiti, br) opěr Uaprawil zlé,
gchož dyl přjčiuan. J zadostičiUčUj žádá Bčih,

a proto djpjsto: „Hodné ow:;cletpokánjwydeyte:
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ch!.xudtr li pokáUj činiri, zahynete“ Wyplnjme:
li rUto eryhm:relnm: wýmjnku, mUžeme se od
Boha Ueyweyš milofrdUého š útěchaU Uadjti, že
náš milostj fwaU obdařj, a hřjcht) Uám odestj,
a bUde Uám lze očekáwati, že i Uám ona potč:
ssitelUá slowa plariti bUdaU: „Odegdi, odan:
sstěgj se tobě hiejchowé twogi!“

Ne fnad proto opUstil gsi hřjch, poněwadž
on pro Uemoc a boleski opUstil cebe, a poUčxwadž
mu che slanžirč Uemůžeš: Uýbrž ty sám a do:
tdrowolUě máš se odřjci hřjchU, a na wždycky ho
zanechati; i Uynj také, kdežto nowá žiwota lhčiex
ta, až snad Ua nčkolik let toliko, popřána ti gest.
em NepřestUpUg přikáčs;altjrBožj, pomysli, že Bťlh
wždycky gest š to, splniti pohrůžky, tak gako za:
sljbenj. Pohroziltě hnedle prwnjm rodičům tre:
stcxm Ueypřjsněgssjm, kdytdy přťkážanj gcho prwnj
pšxcstaUpjti mčeli; že pak lehkowážnč nexdbali Ua
pohrčižkU, přisslo Zlořečenj Ua Uě, a Ua celé lidx
ské pokolexxj; a tUdy i ny wmckowé wlcxčeme o:
kowy, kteréž prwnj šanra Ukula. Wcházegjce do
fwčxta, giž pocitUgeUte Uáslcdkh prwopočátečttjho
kdřjchU. Trciper a bolesti chopj se Uáš krUtaU
cUkaU, držj pewUě, a UepropUstj Uáš, dokawadž
UtrápeUi na okragč hrobU oči ne;awřeme.

Gen sobě Ueuxysli, že snad gessrě dla:cho žiw
bUdeš, nýbrž ohljdni se, a wssUdy smrt Uwčdjš.
Ba wsseckoUám smrtelnost Uasst piipomjná. Ne:
toliko stéblo tráwo, kreréž fchUr paprstom slUnečr
njm, Uýtdrž i hrdý dUb, geUž nepol)nUrelUý staxďá
celé stolčxtj, a koUrčnč piedc břjmč: wěkU pociťo:
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wati počjná, stárne a prachniwj, tak gako wad.e
nach dennj kwjtek. Rowně tak gest ščlowékem,
gexdno pokolenj gde za drlchým; gedno odstUpUgčx,
by mohlo drcché nastaUpiti. Celj národowš po:
mjgegj, a nowj přichážčxgj Ua gegich mjsta. Gako
slabé dčcko přicházj člowěk na fwět, nemoha leč
pláčem a nářkem pomoci cizj požádati. A předr,
kooby wěřil tomU, že z tol)o slabaUssča, gemuž
rUka ženy mdlé slzw š očj stjrá, Uxol)lby dýti
UxUž, ǧemUž miliony lidstwa 8 třesenjm se kořj?
MUžowé takowj býwagj čaš od časU ijdáUš.
Národowé třásli fe před rozkazy grgich, šdálo fe,
gakoby byli pro wčxčnost siwořeni; nož, hodťna
sUUeti whprssela, a zkáceli se. Qkoxgcxgich osčrar
žité se potrhalo, gegich hrůzoplodný obljčeg zblcdl,
a gegich wclitelný hlaš Umlkl na wěky. Ani sto:
py nenj po mnohúch starobylých recjch,i po saU:
wčkých někdy Uchre sld,xcť,xU,a lak kUde i š
texl)aU.mw RUkaUm Pánč nelze Uteci, onyť gfch
wssUdU.Wstrenpjme:lina nede,gesttam Pán; šstau:
pjme:li do pekel, gest tam; a kdybychom doletěti
wali až k zořč gčtixnj, tU by náeš ruka gcho po:
stil)la a mocnč dsžexla. Wýborně a slčmxně dj
prorok: „Nebe gest trůn můg, prawj Hospodjn,
a želxxš gest poknož nol) múch.“

Q tento wsie oiosal:Ugjcj Bůh gest orccm
nassjm, nassjm nexxlepssjmpřjtelem,agest, ať gfme
kdc gsmxx, wždxd při nášx. Wšdy a wssUdy může:
me lUU žciložitosti sldce swél)o č„sleednásseti.em Gak
pokognč žige djtě po boku otce fwéť„xo! W krag
swěta š njm pUtUge, aU se na geho laskU a
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ochranU spoléhár Proč bdchom se tedy mh, při:
pozdjwá:li fea Uám, obáwalč, aU náš milý Bůh
sám ochraňUgc? Pročbychom se strachowali, gemU
po bokU cestU k wččnosti UastaUpiti? Proč bychom
se zpěčowali rUkexUǧeho wcdenč býti; aU Uáš tak
UčžUš lUilUgcx, a do wlasti lepssj a roěčUé wede ?euud
A td, tylmš Uechtěl, až tě dřjwe, Ueb pozdčgi z
tohoto swětc! powolá, za Bohrm ochotUě gjtč ?oun

Co Ua plat wsse bčdrwáxxj, a taUžer po dal:
ssjm žiwobx)tj, kdwž wssemok)m:cj rožkáže! mx Byw
giž celé půl stoletj Ua žemi, domijáš se sUad, že
po Uplym:tj drUhél,xosnáže by ti bylo z žiwota wy:
kroččti chž Uynj? A Uebndeš sobě Uápotom opčt
přáti, dále gesstčžin býti, tak gako Uij fobě
přegeš? J to noydelssj žiwobytj gest předc gen
Uěco delssj ch, aš probUzerm fe mizj sladké sstč:
stj, kteréž gstne omylně dle kratssj Ueb delssj gcho
trwanliwosti za takowé powažowalš. Uweď si na
pamčxť Uěgc:ký skUtrk, který gsi před pěti lety wy:x
kanl, a pak gčUý před lety defjti, a bUde se ti
zdátť, gakobh, co do časU, zhola žádUé mešery mrx
zi UimiUebUlo. Ba, buď Ubezpečen, že, byť bx)š
byl od čafů Adamowúch až po tUto hodinU žiw
dýwc:l, gesstě by fe ti smrt zdála brzy přicházetť.

Gelikcxžwsse wůkol náš Umjrá, proč pak byš
ty fám gediný chtčxl wygmUr býti, aneb proč byš
fobč chtěl Uc:řjkati, že ti Uelže o Uěkolik hodiU déle
na swětě ostati? w Wždhť pak předcč na to zpo:
mjnciš, žcxsmrtelUý gsi. xu Nenazýwal byš toho
UemccUdrým, kterýž by š gimšmi ksmrti gsa odfau:
zčse, fmxdcc prosil, by mU až Uaposlcdy odprawemč
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Býti dowolil? uu Gak neprawdiwá a chUpřjmná
gest twá prošba: Přigď k nám králowstwj twé;
gest:lť že otxroctwj Ua fwčxtšpřed králowstwjm Ue:
dcxsťýmpřednost dáwáš.

Nebog se smrti, nýbrž ctnostným žiwobytjm
Umřenj lchké sobč čiň, a obrátiw se potwrng
bratřj swých.

p.fx

32. Qbrcitiw fe, potwrzng ďratřj fwýcď.

Uzdrawenj Uemocné dusse hřjssUjka podobá fex
Uzdrawenj Uemocnéť)o tčxla; na smrt stonagjcj člo:
wšk Uebýwá w okamženj Uzdrawen, lcxčlzázrakem,
a tak také zl)řjssnj.ka nestane se w okamženj fwa:
tý, leč Uadobyčegxxmc milostj Božj; obé se dděǧel
postaUpně, a drlchdy dlmchým stoUánjm. Ježjš,
přjtel hřjssnjků, chtě. náš wssrcky spasiti, tlaUkáxnxá
Ua srdce zl)landilého hřjssxxjka brzo tissex,u bršo

hlasnčx, bršo ragUě, Brzo weřcxgně,.wždy pak tak,

ďy hřjssnjk to weystrašné x,xoxčlepciwcinxlskyneri mohť.
Kdežto wssak gemné zaktepánj Uebýwá slyssáno,
Užjwá Bšch i trestů k Uaprawer hřjssnjka. Ba,
Bčch doansstj Ua fpjcjho hřjssUjka Uemoc přeť)o:
lestnm:, kterážby ho šbUdjla, hrob a peklo ote:
wřeUé mU okázala,by hrúzaU omráčeň cest bezbož:
Uých zanechal.

Ty sám byl gsi Uemocj anssrjwen; Bůh
wssak se Uad tebaU a tobč přčnáležegjcjmi fmilo:
wal, a dal ti opčxtzdrawj. PowažUg to tak, ga:
koby tě hlčaš Pánč co Pawla cestUgjcjl)o do
DamaskU byl Ua zem porašil, byš g.xko tento od
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zlého úmyslU fwébo Upustiti mUseť. Rozwaž, co
gsi činil, a pohledey si Ananiásse, kterýžtdy sie:
potU twau zewrudně Uléčjl. Gest:li obrácenj twé
Upixjmné, gčxst:li dodré předsewzetj twé a Upřjmné,
spadnau lUpiny š očj twúch, a bUdeš fe š Paw:
lem tázati: Pane co chccš, bych činil? m Ana:
niáš rě napotom ponaučj, Bůh se tš zmocnž, dUe
ssi twaUapččetj lnilosti swé poznmnená, a ze zu:
řiwěho Šawla staneš se BohU milým Pawlem.

An Bůh tčxlo twé Uždrawil, a dUssi twé
Ananiásse poslal, még fnažnost, by fe při zdrawj
opšt zachowala. u Lékař maUdrý o nemocného
w čaš ǧeho se použdrawowánj wčtssj péči mjwá,
než w čaš nebezpečenstwj. PodobnaU oparonstj
ostřjhey dUssi swaU; neboť fe ti posstěstilo gako
zločjnci, který gsa giž na poprawissri, milost obdr:
žel. Udělenj milosti nebylo ti známo, a kdyby to
bylo Z tebm: až kUmřenj přifslo, byldyš fnad Uá:
ležitě ozdrogen býwal. Starey fe tedy o to, dy
d:tsse to si!ďš učšřuřs:jšseřxe nesložxla; neboť i w čaš

twěho fé ponzdrawowánj každťxmdnem máš o ge:
den bljžc k l,)robU. un Bňh ti sice žiwobytj pro:d.
dlaUžil; Uesmjš wssak zapomenauti, že tě předc ge:
dnaU, Qřjwcx Ueb pcxzdčxgi, ze swčxta powolá.

Uerdla:li Učmocmohowitost twch w růžnost,
tak že gj žrěžka asi opšr nabudeš, Uebuď malé mya
slň, nýdrž, kBol)Use Utjkage, rci: chže můg! Ne:
tnoc gsi Ua nme dopustil, a gi opčxtode mnc odňal;
i txudaucně také še mnau dodře Ualožjš. Tyť dáš
opčxt domU mémU požehnánj, ačkoliw gesstš žádné
Pomoci ncxwidjm. Dey toliko, bych se rede důwčr:
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ně přidržel, dobře činil, a ša šdrawj fwého Ua
dobrá předfewzetj pamatowal, ktčráž gsem ša dnů
nemoci Učinil, a kteráž 8 pomocj twaU raké fplUjm.

S:Ujšeli opšt wycházeti, pomni, gak prawdě
p:xdobnčdgibylo, že tě na márách zdomn wxmefaU,
Uežli že z Učxho sám gesstě wycházeti bUde!š. A
přigda opět do chrámn Pcinč, žaradUg se, a děkUg
BohU za laskawé fe fmilowánj, že tě gessrě Ua čaď
twým milým popřál.

S člowěkčm wssak býwá to prawá bjda;
gedwa že fč poUzdrawil, gedwa mU Bůh o Uěco
Ulálo poUlewil aUšdU popustil, giž opět fe chce rUc
cč geho wymknmltč, a Učchceche swazkem otcow:
ské lásky wážán býti. u Učinil:liš za dnů Uemocč
PáUU slib, fplň, co gsi sljbil, a nech také sobě
praweno býti, co Pán tak dúrazUšPelrowi welel,
řka: „Qbrátiw se potwršUg bratřj fwých.“

Ježjš předwjdal, že Petr mistra swého zae
pře, ale také pieedwjdal , že šapřenj fwého oželj;
a Petr skUtečUětak fe šachowal , anetoliko tUdjž
po fpáchanšm skUtkUželcl, Uýbrž brzy Ua ro wJe:
rUžalémč přčd radaU weřegně Ježjsse wnžnal. Ba,
fwobodnč a statečslš před Shromáždčnjm mnoha ti:
sic lidj wyznal weřegně onoho ša Syna Božjť)o, ge:
hožto Uěgačý čaš před tjm U ohnš před děwečkaU
a slUžebnjkypráijmi bl)l bogácnč zapřcxl.u Leč,
Pctr Ucchljžel, žčby Ježjš počánjm rjm nebyl zaU:
plna fpočogen, an ho dřjwe giž byl napomeUUl:
„Qbrátiw se, potwrng bratřj fw!)ch.“uo Petr
tedo mčl Uegenom káti se ze zapřenj mistra , Uýbrž
iginé, kteřj ho rownč šapjrali , kU kagiclwsti, a
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naprawenj scxwszšowati a potmxšrxnxati. Člrwěk
wssak, ach! žřjdka 1Uerá tolik fjly, by úsUdeswě:
ta wzdorrwal, když na ro ťrǧře, Uxeixengčřokáza:
ti, že se š pornsseUým sxrětem, š geho nxákxenjm
a swůdnictwjm che Uesrcanárrá, nýbrž Uábožen:
stwj a ctnrxsii Ud Uárnčj se wrlxl. Ba , kddby lze
bylo, lidem do frdce Uahljdnmlti, gak mnohé by:
chom Uxidčli, chž raděgi sspatnými a nesslechetUý.e.
mi fe zkáti, nexž potUpU rcšUmkáťů sUásscti wolje
uu Mnozj se stydj, žiw.otem a cxbcorx.:áUjmwe:
řegným čistťxmi a ctncxsiUými fo dokázati, bh Za
l„dl!xpákya sprostákn Uebďli prkťičcUi. uu Tako:
wjť rwssem cřuřadapcsstolský konati a eratřj stých
potwržowati nebUdaU.

Qldrátiw fcx,potwrng bratřj siďých! ijtox
napcxmeUUtjmPán .Ježjš zagistéUicche Uechtěl ťjci,
než abx;chom dobr!šm přjklaťem bratřjm Ukázali,
že siUtcxčUě polcxpsseni a ctnostni gsme UčinčUi, a:x
loychom gim chUti dodali, Uáš Uásledowáti. u
Polčpsschj swé při každé přjležitosti Ua gcwo dá:
ti, gest powinen gcdeU každý, a teyká fe neyche
tolšo, který zssedinxěw, giž na okragi h:eobUfe wy:
nachážj. DlUžen gest křcxsťanctnostným fwým ob:
ccdwáUjm lxratřj swých slařxssjch potwrzowati, a
,ačm swjeřiti. Ach, tčsjcerá kořxrá a wýbo:xná Ua:
Učenj žřjdka býwagj što, feč gčxdťmšpřjklad bý:
!xoá hijssnjka polcpssexxélxo. nou „Fak s:xexěťfwětlo
nxasso přexd liřmi, bx,dwiděli skUtky wasse dobré!“
řekl Jcžjš, a toto powzbnžch týká fe wzn:xsscněg:
ssjch gako Uižssich, mladjka gako kmeta.

Přede wssjm dey Ua fobč dolxrý přjk!ad ijry
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w zǧewenj Božj, když se Ua tebe raUť)ačUj wjry
posměwáčkowé přihrUaU. Deo přjklad střjdmosti
a zdrželiwostč, an břichopáfci, mastihxlbkowé, a
drzj chlipnjci do společnosti twé přicházegj. Dey
přjklad swaré oddanosti do wůle Božj, gestli žá:
možnost twá Uek)odami gost rošmetána, miláčko:
wé:li twogi mraU, a ty sám dUeS Ueb Zegtra mčl
bnš ze fwěta powolán býti. Dey tačé dobrý pixi:
klad Uábožné modlitby, a koUey gi pobožně gak
weřegnč tak w saUkromj před fwým Umrlčjm čřj:
žem, kterýž w ložnici fwé poždrawenjm ctjwáš.

Dáš:li Uábožné smčysslenj swé před známý:
mi Ua Zewo, lehcr Užawrml, žčš fc polčpssil, a
možuá, že w;bUšeUi bUdaU k UásledowáUj. A
tak bpdeš Petrem bratřj fwých potwršUgjcjm.

e O, gak mnoho požchUáUj může w prmodě
polepssellý hřjssnjk.a když chce,na wsseckofobě bljz:
ké Uwésti. Nrbo wssUdy nalčžagj fe lidé, ǧenž
hřessj, gako on hřessjwal. Nechť se obrátj toliko
k těm, š Uimiž mrzkosti pácháwal; ty ať obrátj
a potwrdj, by do Ueprawostj předesslých Ucnpadli.

Hixjssnjče, gehož Bůh Ua dUssi i Ua těle U:
zdrawil, cobh ti mohlo býti potčssitelněgssjl)o Uad
ono přeswčdčenj, žeš obrátiw se, přjčinml se stal,
by i mnoho cizjho žlého opět bylo Uapraweno.
Pak hlawu ljtostj sklončnaU wesele poždwihni, a
ozwaUli se čafem starě wčyčjtčy ssďědomť, ž,chnčč:
Ujm tebaU polepssenýcťd brzo UmlkUaU. w Q, co
přewdssngc tenro blažem) cit! když fe ti člowěť
přičiněnjm twým polepssený Upřjmněwyšná: „Be;
tebe bhl bych zlým, hřjssnjkem a Uekagjcjm ostal;
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trkxěmám ša poklaď fwčxdomj swého ablaženost swaU
co poděkowati.“ Po takowém od hřjssUjka polep:
sseného tořdě UčiněUém wyzUánj UepřipUsi sobě wj:
ce aUzkostUých starostj za přjčanU poslednj hox
dinky fwé. Takowé čin postel twaU smrtelnaU
mčxkceUstelan,a smrt ri fUadUaU Učin; neboť Ua
rameUaU swých ncseš owci ztracenan do owčiUce
pastýře dodrého, a ten, gehož si odrátil, gehožto
oči w sUlyslU dUchoijm gsi otewřel, Uěkdy tě
žchUage oči tělesné ti zatlačje a až tělo twé do
hrobU bUde wloženo, š pláčem a modlitbch slib
fwůg obnowj: že BohU a ctnosti wěrUě bUde slaU:
žiti tak dlmcho, až tě tam Uěkdy opčt fpatřj. S
předstawelxjm tjmto fpoger UpamatowáUjť, gak
strafsliwé přáUj gsi před obrácerm:se mjwal,l:)yšs
w čaš smrti zUičeUbýti mohl ; nij můžeš ple:
fati, žeš nefmrtedlný.

Ay! rotě požel)Uánj Za oerácer hřjssUjka,
totě požtháUj wyplýwagjcj z kagicnosti. Nechať
sodě na tifjce lidj z obrácenj twého posmčch činj,
předce bUdeš žjti a žkljžeri, coš rozfčl, a to po:
žchnánj gako angel strážUj k wěčnosti tě doprox
wodj.

rú

33. Zaljber Bošj Uad břjssnjkemoprade
polepsscnúm.

Častěgi giž w kUize této praweno bylo, že
bolest ljtosti hřjssUjka polepsseUého Uemá bý:i bá:
zeň otrocká,Uýbrž láska dětiUná. Kagjcj má cjtiti,
že láska gcho k BohU UeskoUčeně milosrdechemU
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nxkořeněUéanyklosti. uxo thost dětťnné lásiy
Uřssepřemáhá, co obrácenj:se překážkn činj; pře:
máhá i bázeň před smrtj, a.činj ze saUdce přj:
sUěho Ueyxděžněgssjl)ootce. O! a tento Qtrc da:
rUgefyna anracugjcjho:se UefmjrnaUmilostj swaU,
kterciž gdaUc mU wstřjc odesstěnj mU zwěstUge.
Ba, milost tato wsznge w srdci polepssenél)o
dolest Uepřetwářenmx,ktermxž “gako smutek nčxǧaký,
co žiw bUde, še febe Uesložj. Qn negcmom 1še
synrm ztraceným dj: powstanu a anrátjm fe k
otci, Uýbrž také skUtečněgiž powstal, a se anrá:
til; zlmmenj odesstěnj gčst dáUo; milofrdenstwj
giž obgjmá fyUowsky plačjcjť,xo hřjssnjka, a co
milost ssťastně započala, také k oslawenj the
wěčného wywcde.

Takowé a gosstě žiwěgssj gsaU aUčinky milo:
sli; Uer gj na tom dosti očekciwarianracUgjcj:
hoefex, ona mU gde také wstřjc, obgjmá ho, a leč:
siaU ho předcházj. NěžUost thowa množj synou
an bolest, a pro UáramUaU ljtost nenalézá kagjcj
gim)ch, slow než: Qtče, zhřessil gskm!

Q hřjssnjče, Uzney dobrotU the božského!
wáháwá štrestánjm,napomjslá, hrozj, zdržUgerci:
ny; gcdiné fpěssná gcst kodplatě. Qtec dobroriwý
nawracUgjcjho:fe syna obwláčj odčw sprawodl:
nosti, zbarwený krwj be,ránka, a Uzawjrá š kagj:
cjm stmxaUsmlanU. O! milosrkUý otec bohatu
ssj gest a dobročinUěgssj, Uež aby w podezřenj
měl Uěkoho. Přigaw hřjssnjka, a odestiw mU,
olcǧ legc do srdce geho raUěUého. n Ach! řosta:
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pak gfme brzy w nárUčj gehod. Powašllge w
náš genom záslUk)y chžjsso Krista, prostřednjka
Uasseho, přimjfj gcho drahé krwe k slšám Uassimx,
by gim tjm tak wwfoké cčm) dodal, že by hodny
byly 8 ljcj nasslch sljbánn býci.

NUže odpowěz hřjssniče! co strassUého do
sebe má obrácenj? u Newidjm než obgjmánj,
radost a láskn. Přeljbezná gsaU prwnj okamženj
nawrácenjefe k BohU, sladké a přjgemné gest z
baUřliwého Ueprawosti zmjránj do richého ctnosti
pokoge překročiti, a pocjtiti feťxo znowU zrožena
k milosti.o Na srdci Spc:sitelowě Uebogj se l)řjss:
njk žádných Uowých aUtoků. Swědomj Upokoge:
Ué erzbnzxxge che žádnél)o bolestného hnětčnj,
gchož před tjm pocjtil.

Smrt a hrob nemagj pro Uěbo che přede:
sslé hrčizh, a ze zřjcenin člowěkcx starédo, fmysl:
nél)o powstáwá člowěk nowý, gemuž Určer U
wččné radosti w nrbč žjti. Když wssak Upamax
towánj fe na přrdesslé fpáchané chyby k wečeru
žiwota nasseho gesstč k ljbosti a wždychánj Uáš
pUdjwá, býwagj to genom ond newyxorawitelné
wzdechy, kteréž DUch fwatý, Utěssitel,w náš wsz:
nge.

Tak milostiwě naklcčdá Bůh š hřjssnjkem,
ktor!) k žiwotU lepssij se wracj, a ač pozdě š
wcčšrem teprw Ua winšci do djla přšchážš; přšdce
celaU msz mU dáwá. .Ba, wssemohach Božsié
smilowánj Uowčzrošeného přjmaU cestau slxedc do
země zasljbené, kterážro wůkol wěčným pokogem
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grst ohražena. TUtč to, kdcžto Bůh mlij kdu:
ssi: „Pogď, a okUš, gak sladký grst Pán.“

Ach, smilowánj Božjlxo grst bez konce a mje
rp, a Búh radUge se welmi, an se ť)řjssnjk do
nárUčj gcho Utjká. J angelé radUgj se, a sla:
wj nawrácenj:se syna marnotratnél)o š djkčičinč:
njm a chwalozpeěwy; neboť ljtost geho gest nebi
pokladem opět nalezeným a kořistj odňatch ďáb:
lům, a syn na milost přigatý sedj za stolem the
smjřeného.

deowěz, hčxjssnjče!dáli se postihnami weli:
kost smilowánj poscxdiwssjho tě za stůl swatý, na
němž Ježjš Spasitel twčig febe, gakožto bercinka
obětowaného, za pokrm, a krew sndaU za nápog
dáwá? wo Obding, a Užásni, roz,gjmage sobě
milosrdenstwj Boha Uasseho. wu Q, kolikerým
zpčifobem bljžj se k tobč milosrdenstwj Bošj k
wečerU twého žiwota, by fe aUžegi a aUžegi k
todě připogilo. W gednom každém tagemstwj,
w každé swátosti se ti UdčxlUgr,byš gjm kžiwotn
wěčnénm byl poswěcen a pomazárt. By wssať
poswěcenj twé mělo stálostj, Uzawjrá se Bůh w
tebe, a gako žtracené opět nalezené djtě do nebe
tě přigjmá. uu A až konečnč bUdeš mjti Umřjti,
až nastane noc, wezma křjž fwůg Umrlčjdo rUky,
předstaw sobě,že z úst Pána Ježjssč sldssjš slowa:
„Gá gsem ten pastýř dobrý,genž gsem tak dlmcho
tě hljdal. Bych tě wzdálcha přjliš žočil, wstml:
pil gfrm na ř)orU Kalwárskms,a dal gsem se po:
wýssiti na křjž. Přjxoda saan trUchlila, widaUc
mne, an náramnč trpjm pro owci ztraccnarr.
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Tnš wssak dobrowolUš fenawrátil; pogď ke mně.
Wssecko Ua tč čeká, a hotowo gest k přčǧerj tebe,
raUcho, prsten, i korUUa gest pro tebe schowátm,
radowáUky nebeské gsaU ohlásseny; pogď, a pře:
býwey wščnč w nebi, w domš the Uasseho.

q

31. Zkansska kagťonstč.

Má:lei pak oprawdowau wůli žiwot fwčig
polepssjti? WynasltažUgč:liž se kagicUostj lásky
Božj opět nabyti? nuo Začjnám:liž obrácenj swé
také že srťdce?nn puMámx:liž Uňdhřjel)yswými dolest
UpřijaU, Uepřerwářenan?mwPociťUgi:liž osskliwost
nadhřjchy ? uu Gak sobě počjnám, anmi přichášj
na mx)sl zlé, co gfem zpáchal? xwo Co pociťugi,
an se !ni hřjch še wssemi půwaby fwými opěr
před oči stawj? nxx Urjkám před hiichem? Qd:
wracjm obljčeg sroug od něho, či se mi snad
opět ljbj?

Hanbjm:liž se za fwůg předesslý žčwot? Q:
ssklingi:li fobě oUU osobu, onu přjlexžirost, ono
mjsto, gclikož gfem tam zlé zpáchal, a Boha U:
ražtl? ao WszžUgj li pokussenj nowá we mně
také UowaU nenáwjst ř)řjchu? Či fUad piedce ge
sstě na to mysljwám druhdy, co fwět co ta Ucb
giná osoba o mém Uowém žiwobytj způfobu
smeysslj? Mám:litolič žmUžilostizbochbyl što,do
očj gim řjci, že possetilostifwé Uahljšjm, a gich žr:
ljm?aw Gsan:li pak předsewzčtj má tak oprawdo:
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wrá a Upřjmná, lodch i Boha do frdce fwého
směl nechati nal)ldeaUti ? wo Nenáwidjm:li hřjch,
proto že hřjch gest, bychť se i Ueměl tresiU co
bári? uu Smeyssljm:li gako Magdalerm, a milU:
gi:li Boha Uynj che Uež dřjwe w erinnosti
swé, kdnž gfem byl gesstě erknsil, gak dobrý a
milosrdrtý gest Bůl) i k Uexdwčtssjm hřjssxljkům?

Cjtjm:li prawaU dčtinnaU důwčxrnostw Bož:
sié fmilowáUj, a rozhogňuge:li se nadčge má w
blažerst wěčUaU, an mč wjra Učj,že mUe Bůh k
wčilčNeyswětčxgssjhoSyna swého za djtě opět přigal?

Možná:li ti,na tyto otášky k wlastnj spokox:
geuosti odpowšdjti, mejm ti také pro wěrssj porčxssenj
ljci, že an ljtostUá bolest nemUsjbýti smnslné po:
cjtěnj,nýdrž žežalost srdce gižpostačUgee thostj ra:
nčnésrdce neUUtká hř,šssnjka kk)lasirému nařjkánj a
kobgewowánjzewnitřnijš ljtost gestbolest intř:
nj; drUt)dU wssak pixedce oči slžami zaléwá, a
wynnche tiché wždechy ž ňader stjsnčných, ktoréž
frdci siijččňščim řřaťehčalǧj, a ge sladkaU potěchau
Uaplňllgj. m Bechč se, že Bčih Uežádá, byš se
w náramné bolesti Dawidowi Ueb MagdaleUě
wdrowsml; bwš wssak srdce a Umsl fwaU oprawe
domčx onxáril k Učxmu, to žččdá Bůk), a genom
prawě kexgjrjmxl odpanssrj Bčřoz wssecko, ba, po:
zor ded! uuu wsseckw hřjchy. Q! gak sladké to
Upokogenj pxxo l)řjssďjka, pro tol)o, genž teprw 8
wečerem Ua wčniči přisscl, že od hos;dodcišxe doldro:
tiwéi)o předce Ulzdy ccxlodchnj dosadlxqe. oxxua Ner
fmjš Uxssak leinčx a žahá!čťwě skončenj práce o:
“xekáwáti; Ueboť, coš žeamesskal. dlUšcU gsi, pokUd
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možUá, nahražowati. UčiUěnaU sskodU wyUahrae
diti, dmré pohorsse:tj dobrým přjkťadem Uapra:
witi, gfaU eryhUUtelUé wýmj:cky prawé ljtosti
tak, gako že od Uj předsewšetj dobré Uesmj bý.io
odlaUčer; Uebo beš prawého předsewzetj nenj
žádné ljtosti.

thost twá UebUdiž tedy aUstUj toťiko mod:
litba, gak gi z kUihy řjkáwáš, Uýbrž prawá frd:
ce skraUsserst; o kteraUž pečUg, bh opčt USM):
hyUUla. Býwalý zlý člowěk mUsj fe dobrýmu
stciti a šůstarř. Lehkowážxtý swčrák stanž fe kře:
sťanem skUtečUým, a zůstaň gjm; Ueboť teU tolč:
ko, geUž až do konce setrwá, fpaseU bUde.

Nemage giž daleko kU koUci žiwora přjma!:
cestaU pofpjchey ke předU, erhljžege se Ua pro:
pasť z které tě milost Božj wytrhla. Dokoney
djlo počaté, aniž očj š Uěho sprť xxo Ussč twé,
kteréž gindy zlé rady slýchaly, nechť se szkU
tranxǧ,. genž tě brzo giž powolá k faUdU, :a e:
wraU. Qčř které š rožkossj Ua předmštech Uedez:
pečných dljwaťy, nechť do hrobU toliko hledj, kte:
rýž co Ueydřjwe bUde twým přjbytkem. RUce,
kteréž si Ua owoce zapowčze:ré wzřahowal, Uechť
fe k Bolma toliko na modlitbách ždwihagj. Zkrát:
ka, celý člowěk hřesstl, celý člowěk ať činj poká:
nj. thost twá má býtč dčtiUUá láska; a poUě:
wadž ostatek žiwota kratssj gest rokU, w hřjssjch
slráwest!)ch, mslš ǧato ?„caǧl)alě!ia Ulřiot)o mieo:
wati, gelikož se ti odansstj l)řjchUwmnoť)o. Čjm
che bUdeš Boha milowati, a čjm dětiUněgi o
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něm smeyssleti, tjm wčtssj bUde bolcxst twá, žeš
the tak laskawého Urazil.

Abyš wssak tUto dětiUnaU láskU gesstě che
podpálil, klekáwey před kiřjžem swým Umrlčjm w
ložnicč Umjstěným, a rozgjmáwey sobě klcče onU
welikaU občxť,wkteraUž sePán Ježjš dal thi swé:
mU ža hřjchy lčdské. uu Nabyw pak prawého
dUcha kagjcnostč, modli se také za swé saUčastUj:
ky hřjchU, by Bčch i gčm milosti k prawémU o:x
brácenj:se Udělirč ráčil. Toto cwičenj w lásce k
bližnij gest weliký krok k lásce k BohU. Do:
pjdil:liš se ale konečně prawé lásky k BohU, nex
starey se tcck anzkostně o UmčUj. BUdiž dobrě
mysli a pomUi:

Srďce Uetratjm; Bůh fám mne chráUj,
Mocně rámě geho mocněbránj;
DýchUe gen uue a zem fe sirachem fwjrá,

Qko gebo ť!oeUrkonťln wťčných zjrár.

S njmť gá bolcsij se Uebogjm,

S Ujmť gá každé Utrpenj pťestogjm.
Wssetečkowš! silnýmť se mnjce,

Zb.xžných wer za posměch amč:gjce,

Qč že p na Bohafleť zpomrnrte u
Wďom nčlé fwé fjle zahyUete!

Bolest dUcha k nebi pozdwibUgr,

Blai)o swčtské anta mU grU kUge,
Proťeš ťepssj Uad nč Utrpenj;

W hrob ač wedaU zatcmnčný.
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Gjm pťedc wedaU k wěčně radosič,

Zbangjcc náš wssj žealostid

Dey gen Bože! stálosti a fjlnp;

Tjsse bych, i w neytrapněgssj chwjli,

Wzorem Ježjssowým silen, nesa

.stťjž fwňg za Ujm, dossel na nebesa.

Seznam se dokonale š těmito Utěssenými mw:
fslénkami, Uebo konečně předc gednaU gednomn
každěmU z ňáš Umjráčkem odzwonj, a konec wsse:
ho gest ouu smrr.

35. Stciřj gest přcdchůdce fmrti.

ŽádnémU člowěku letitémU neměloby býti ne:
ZUámoe afprň by ncměl toho sobě tagiti,. že we:
ťer Žšwota UastaUpil, a že z poslednjho žiwota
kUe tak dobře, gako ze wssech stráwenúch roků,
aUčty mU klásti bUde. Zapotřčbj rrdw gest, i tU
Ueyposledněgssj hodinU dobře nmnaložiti, gelikož
Uáš i gedna gediná zatratiti může.

Smrtelnjče! pamatug na smrt; neboť při:
Qderbdť byš na Ui ani Urpomysltl. Proti wéklž
nenj lékU; wčxk gexst Ucmoc, která se wždo fUUetj
končjwá. StarémU Uetřeba řjci, žcby k)o smrt
přenáhljti mohla. Přenáhler ro giž sč djlem
Udáčo, a fmrr za každxšm bitjm pUťfownj žjť!)
tluče Ua dwéře gexho. Nebúwáeli wjtána, samo:
wolně konečně wchážj, ať gest Ua přjssrj goǧj kdo
připraweU nelo nic.
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Ro;waž, gak slabá gest sjla twá U přčrow:
nánj k strti. Pomni, gak marné gfaU wssecky
wěci tohoto fwěra, a odlaupxxi srdce swé od ného,
a od geho ččněnj, a zmjránj:se, a wyualož aspoň
wcxčeržjwota fwého Ua spaser dUsse swé. Pomni
na smrt! ou Nerřcba ri kostliwce š kofaU na
mysl Uwáděti, byš se Ua smrt Upamatowal, w
každém zrcadle cosi podobnél)o grst ti lze widčxri,
doldře:li, co widjš, sobč wylošjš a rrochexm barwy
porussiti se Ucdčtš.ua Pjsmo dj: „Kdo gest žiw,
ať pomUj, co potom dude.“

An pjsmo ustawičné Ua smrt pamarowánj za
Ueyfchopněgssj prostředek k dobrému a křesťaUské:
UU:skonánj Užmiwá a schwaluge, Učchceřjcč, dyr
chom fe o časné,dobré a o wyžiwer swš zhola nic
ncstaralť, a ruce zazáda žaložili, aneU gako dychom
počestné Zččbawy a krarochwjle mezi sebaU trpěri
ncsmčxli. Ničoliw, tomnť Uechce Qrec mťlý nebe:
ský. Smjme a máme se šweselými weseljri, a Ue:
ttxeba U newirmých radowánek, hodů aspolečUostj ho:
stč::n rařew swau na odiw stawiri. Toť nenj aUmwsl
P.inčx, rrerúž cit radosti a puzer k woselosti do
frdce Uassei)o wssrjpil. Ba, srdečUč smjme se ra:
dowati, a dobře činmr, púsobjce sodč láskaU a
mljduostj Ua zemi ra“g, w Učx:Užbychom se k rági
wčxčnémU,knebi schopnými, a gcxhohodnýmiučiwili.
NepředpisUge fe Uám, bychom pro spafrxnj swé za:
sxnussilo a šamračcnš l)roeoy obcházeli, přegjce sobě
dřjxo.xzemřjti, nežli grst wúlc Božj. To wssak
gest nám přťkcižáno, bychom powyrážegjce fe wjru
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zachowali, a sobč nepočjnati gako kon a mczci Ue:
magjcj rozUmu.

Žiwot Uáš gest cesta, a lidé cestUgi časem i
pro obwesexler a potěsser mysli; než konaǧjce ce:
stU žiwotem wezdegssjm Ua co hlaij zřetel mjti
mcime, kde sč koUčj, a ždali Ua cestš prawé se Ua:
cházjme. uu Křesťan owssem cjtj w sobě pUzenj
wssechněmod Stwořitele wssrjpené, pUzer kradosti,
láskU k žiworU, a wrožeUý strach před fmrtj: Uoza:
poijá wssakUikdy, že Uám žiwot toliko zrxpůgčen
gest, a že gest ǧenom čaš zkaussky pro wččný a
lepssj žiwot. Křefťexn fe nchledj, z Uičemnš ř)ášnč
před smrtj, wymlanati, že gest smrtelný , nýbrž
ťasto zpomjnáwá Ua fmrt.

NUše, gfa křesťan , Učiň UásledUgjcj předse:
wzetj: J wewšcech dowolených,kteréž bUdUpřed fe
brári , bUdU sebe fám dřjwe, a raděgi třikráte Uež
gedUaU fe dotazowati, gčxč asi Umjrage o Uich bUe
dU fmeyfsleti. W žiwotě wezdčgssjm swěr fmilný
a žádosti smyslné Ueyche Uám co činiti dáwagj.
BUdiž, co před fe berU, idowoler, předc tak bU:
dU gedmti, bych Umjrage UemUscl sobě wyčjtati,
že gsem pro požjwánj toliko žiw byl. Ba, před
každým důležčtšgssjm ǧednáUjm radxqi dUchowně
UmxčU,bych sebe sám tázati se mol)lx: Gak budoš
Umjraqe o tom smeyssletť, co Uynj činiti chceš? uu
dewně předzwjdage; žč při fmrti dokonce ǧťnák
o tom smeysslrti bUdU, Ucž xťwnj, bUdu Umskti od
aUmyslU fwého UpUstiti. Q! lépe gest, dych w
neprawšm smyslU Umjral denně, než adych Učxkdx.x.,
až skUtečUěUmjrati ďUdU, musel w tisicekrát tisjce:
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rU wýčjtek swědomj swého Umřjti. Na pokogném
zemiemj mUsj Uám přede wssjm búti záleženo

Možná, žeby Ume smrt Uáhle přepadla z pak
ale bšda mně, bUdU li o mnohém skUtkU mUscti gi:
Uák smeyfsleti chž nynj z gcxlikož, až tšlo mé w ra:
kew a ť)rob bUde wložerto, Událost UebUde lze Učini:
ti UeUdálostj. Následky skUtkčiw mých dostawj se
še mnch Ua saUd, kdežto smldcůw wýrok bUď bla:
hoslawenstwj bUď zlořrcrUj mi ožnámj, a to Ua
wěky.

ZwlásstčxletitémU čťowškUstogjcij na rozce:
stj Uešďýwá Uic, Uež woliti soloč, má:li w prawo
Ueb w lewo se dáti. Průwodčj gsaU Ua obaU
straUách ; Uáboženstwj a wjra kynaU sem, smysl:
nost a newěra tam; obé slibUge Uám sstšstj, obé
wssak náš samy žádá za oběť.

Welmi nebezpečno gost wssak š wečerem teprw
žiwota ktomUto powcčželtj l)odUé:UUwolrnj chtjti
fe horowiti, a i tenkráte gesstčxwáhati, aneb Uic
Uerozhodnmrti. uu Ach! požcxhnártj i zlořečeltj měli
gsmc před sebaU, a ne:dolili gsxne sodě, žigjce bez
předlošexnš, a Užjwagjce okamženj , gak fe Uám bye
lo namjtlo. A co ztoho máme nij k wečern?
xxxxMiUUťost se nám Zdá býti wčtssjm djlem ohaw:
Uá; a bohnžel! netoliko se zdá, nýbrž siUtečnč
gest uo afpoň U mUohýchu ohawná. mu Pán
Uám Učažngr cestU k žiwotn, a cestU k zrchynntj,
tU)chom wolili; čj gost wan, woljme:lj zlé? m
Taž sesebe sám! Gak by bylo srdci tmémU, kdys.mš
se dUeš gcxsstčUa smrt rošnemol)l, a po Uškolika
dnech wynrsen býti mčl? uu Děsjš se, an sošdč
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anze předstawxlgeš možnau přjt)odU,kterážto předce
co neydřjwe bUde Událostj. Pročrž počni giž dnxrš,
Ua tento důležitý pád se připrawowati, aby, až fe
Udá, nepřčssexlti Uoočekáwaný, nýbrž byš rozUUmě
a nábožně k némU sk připrawiw, i radowati fe
mohl z odchaodUswého na onch lepssj s:oět.

Zanech cesty swé a žčwota sobě ant)kťšll)oe
w Učmšto Uenagdeš anť tol)o neomenssjt)o, co txoš
na onen fwět 8 sebaU wžjti před faUdce swťl)o
žádati sobě mohl. Qdemřť swěrU podwodnému,
a proměň se w stwořenj Uowé přigeršm nátxožx
Uého sinensslonj. Nedomujwed fe, že ǧost na twé
polepssenj:se gřš pošdé. ux Ach! lěpe po.šdě, neš
ničdy! uo Genom ř)ned, na tom mjstě toho žkuš.
We wšku twém snadno gest nárUžiwosti skrotici.
derať tolsko oprawdowč zřetrl swůg od země,
a odrať ho k nčdi, a Brzo zpožorugeš, že potřek.d:
ná sjla přigjti musjs a žagistčxpřiǧde. Ba, dr;o
se přeswědčjš, že čjm che se k BohU přibljžjš,
ljm !che a snadUčgi z pramčne spascnj sobě Ua:
wážiti moci budcš.

Nežrlámá ti sice ǧest tato costa, a Uikdy sUad
qsi gi nenastaUpil: ale gen se o to pokaZ opraw:
dowě, a wžtáhna rUkU Ua frdcčx,pomni Ua Wsse:
wědachdo, genž lm)sl twaU prozjrá, a odpowěz
mi prawdiwč wssak a uprjmně: nu Neostýcháš
se sxaudrxchx(ia sančastrnců hřjchčiw fwých, boge
sr, dy gim tx.oé k BohU, k Uářďožexxstwj a crnosii
se obrácmj a polrpssenj známo Učiněno nebulo?
Máš tolik frdce, byš se weřegnš nábožm)m a
bodabogclým člowčxkem proukážal 0přeřdtčxmi, kteřj
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tě gakožro erěřjcjho náboženxťwj baslce, znali?
Neostýcháš se přcxd ty předstmlpiti, kteřj to wčdj,
gak gsi se prw sUažil, Uábožné směssnými Učiniti,
a že gsi gegich mrawopočestnost blázuowstwjm,
gegich kagicnost samowražrUjm, a gegich pobožnost
kšwkljřstwjmnazýwal? u Bndeš:llž Uhnj gesstě
pofmjwati se swědomitostť, a gi držcti za wadU
wychowáUj? u Bndeš gessžě modlenj pokládari
sobč za mařžer časU? u Rekl:byš gesstě o tšch,
ktčřj žádosti tčla modlitbch a střjdmostj Ua Uzdě
držj, řekl byš o nich Ussrěpačně: že gsml ledowé
hraUdy, smUi proti sobš a přirožersti?

Nessťastnjče! nawrátila:li se gedinká toliko
giskra kťxesianstwj do tebe, stUdem a ljtostj mUsj
se srdce twé Uapluici, a Uetoliko před tUpiteli wj:
ry, Uýbrž i před celým swětem wyznáš se, že gsi
byl blaUd, a zpoždilec, k!erýž ž ctnostč si tropil
fmjch, c: w erčře fwé až k hrobU se dowlekl.

Wzded) djky BohU, žčš koUečUě chyby fwé
pošnal, a dokaž swětn, že gest ti na spasenž twšm
záležrno. Ubožpečen bUdiže,že genom tam prawé
gest pokánj, kde siranssenost gest wsrdci, wyznánj
Ua rtech, a Uáhrada UčiUěUé sskody w skUtkU. uu
Nřc Ua tom nezáležj, co ǧinj o Uynčgssjm stawU
dusse twé smeyfslegj, Uýbrž Ua tom, gak ty se w
Učm máš, a zdali sobě přegeš, prawého nebesčého
powolánj fwého dogjti. SUadUo nahljdneš gak
řěško nčďUi) řwůǧ dUchoij k Uťěčenj ǧesi, ǧeťikož
ssčoda na dUssčtwé způfobená skrze Umohá léta
skoro Uenléčitclnan se stala. Genom nepowažug
staw dUsse swé za maťiččost, aniž ho wymlanwey

Pane znstaň š Uámi. l. 12
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o?.xešugc Ua gedňánj giných; také UeUařjkey na obx
drž,rné wx,xchowánj anina swm:powahlx. Co zpou
máhagj wssexckyračowé wýmlmoy, an tě l,)laš
wlastnjl)o sx.oědomj zarracUǧe? xm Neměg žádnm:
náklonnosi ša newinnaU,kteraUžwcxřegněpogmeno:
wati se stydjš. u Ach! i godna gcxdiná UárUžix
wost gest što, celé srdce počxussčti,a mohlo by se
řjci: Kdo milUge ncxprawost gednu, že milUge
wssecky; aneb, kdo wymlamoáa hágj poklésklxgcxdnU,
lchce pro wssecky wýmlmďu naležUe. Nenj zde
řeči o tom, gakby zády zárodek Uoprawosti měl
kxýti UdUssexU,zde radčxgi platnost má, co Jržjš
řcxkl: „Pohorssuge:li tč oko tnoě, wyll:p gčx.“
(Mat. 18, 9.) uw Než giž paul)š pčxedsewzcxtj,
dřjssnš náwyky wx.)wrhlt.xUti čili wypleniri, žččdá
gistau duchowťxj sle. Z pal:hého přeswčxdčrnj o
dobrém Uepochážj sjla takouxá, a z požnáwánj
prostřrdťů wcxdml:jch k cjli tomU nepoxostáwá
pewná, silná wčxle gčch poUžjcč. Hřjssnjř tedy
wšdychagjčj po polepssenj zapotřebj má pomo:i
š hůx:y, a pomoci t.š nabudr wčxraU a modlitbm:.
uo Leč, auwé bčxda! w onom dlmchěm od Bo!)a
odsa:lčrnj zapomUčxl gsi asi Ux:odliri sex, a gelikoš
modlitba ze srdce mUsj pochášetť, tačé gsi sc za
žiwodntj hťxjssnšt)o náležitčx, emeb zo sxxdccxmodltri
Uemodl; nedoč chžjš a Belial nrbytugj pospcxlU.
Musjš se tčdy delitbě opčxtUčiri, a žádný ne:
r.aučš sc lé:ec a wraucnčgi Ux:ořliti, gako tcn, kdo
w Uauži a tráper gcst postawen. Prawým by
tedy pr.o tebe bylo dobrodinjm, kdoby té Bůh na
l.čžko nrmocné položil, byš sc modlitdě naUčil, a
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Bot)a opčt Uaťezl, gchož gsi opomčUánjm modlitby
dáwno giž ztratil.

Wšxč stařecj gest Uemoc fmrtelná; pročež gfa
xo UebrzpečeUstwj obrať se k Bol)U, a modli se.mw
Nechť se s:něgj spolUwiUnj twogi, widaUce tč na
modlitbách; lchce, oprawdowé:li spasčenj dogjtč
žadúš, pofmč!chu gegich Ugjri můžcxš. Qwssem, že
8 tee.xau nenaložj mjrněgi, Uež 8 každúm ginúm„
ktcrý drahU gegich opUstiw k Uáboženstwj se Ua:
wracuge. J o robš mlUwčti budaU: „Hle! ten
starý hšxjssUjkcjtj swaU slabost, a nemoha che
radostj požjwari, ct,dcese nwdlrnjm wetřjti do nebe.“

Tl) wssak, ginák:li po Uebi taUžjše UebUdeš
hlčdéti do Uěl)o se wtřjti a wpljžiti, Uý!drž poká:
njm a žiwota polepsserm d.o Učxho scx dostati se
wnnasnažjš. Přihážjwá se, že odUťxtjm toliko
aUdU zat,mjwagjcjho ršlo zachowari se dá. Přede
wssjm giným teďy wčxř w milosrdenstwj Božj,
kteréž mdlobU. lidskaU Ue:,xl.ěpezná! xu Modli sex,
modli se pokorUčx, Uxodli fe dčiwěrně, a Uaplněn bU:
deš útěcha!l, a obdiwowati fe blldeš dobrotě božské,
krčráž Syna swél)o za l,xřjssnjkyťotci se anracU:
gjcj odčtowala, dy gr bez wr)ijčy wsseckyspasi.:
la. Wěř w fmťloxoánj božská, ktrráž wčxtssj gsaU
Ucžli hčxjch, buť byl i ten Uel,xwčxtssj. Wčxř w mie

losrdcnstwj Božj i tenkráte, když ti rwá mnohá
pronmrUšná léra anzkosti a strachU nahánégj, Ueb
když chUrawost télesná odtjžná ti býwá,a o Uaděgi
wěčné blaženostč připrawiri té UsiiU.ge. ery swé
se pewně přtdrž, bxyť se w tobčxi sebe che zatem:
nilo. era twá bUdiž ti kotwčcj i w Ue?ystrassněg:d

12el
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ssj banři, a Ubezpečen bUdiž, že cě Uenechá žahynaxxe
tř. Tak gako fe otec smilowáwá Uad djtkami fwý:
mi, tak se smilowáwá Bůh nad hřjssUjky pokánj
činjcjmi. Ba plU milosti gest Bčch, a dobroty
přeweliké; pročež Uaň se spoléhey, onť skála gest,
w kteraUž danáme, a gjžro se přidržeti máme.
Nesansstčg se Boha swék)oUikdyche, a nedá ň
žrchynaUti. Trp ochotně, co fnad za hřjchy trpěti
ti bUde; a Ualege:li tč Bůh welký Utrpenj kalich a
plUý, za gisté rUkogemstwj to měg, že tě fpasiti
chce. nu Upokog se tedy, a chop se bez prodlenj
prostředkči,kterýchž ti Uáboženstwj kposwěcenj twémU
poskytnge. PewUě wůle toličo zapotřebj gest, boš na
wěky ssťastným byl. u „Hory se mohaU zpro:
padnaUti,“ dj Hospodin, „milost wssak chi od tebe
erdstaUpj, a úmlUwa pokoge nepomine.“

UsilUg o božsič požchnáni,

Hodným ho wždy býtj, pšťť lUťgi
Ať i crlý swťt w tom tobč bránj,

Práce, fnahy žádně nepxǧkey.

Hťjssných lstiwý pofmčch Učbraň tobč

Konať powilmost swaU w kexšdé dobčx;

Ty gen wzl)čer pohljžrg!
Tam Bňh, gak kdo zde zaslUhUge,

St.másodně gemU odplacuge;
Proťež Uelrstaň, a myslť nabýwep.
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36. Doďrý přjklad w sieiřj.

Stmým lidem fe wyčjtá, že řxýwagj newrlj,
wadiwj a podczieliwj; prawda slce, že se chyby
takowé na starcjch Ualešáwagj; gfaUť to wssak
wadn, ktcxréž z let mladssjch do kmcrsiwj fwšl)o š
sebml přinesli , Uekxochyby Uelpj na létrch, nýbrž
na lidech. Tak fe také bezpráwně řjká, že gest

stářj mdlé, že staiecj lidépwe! swčtě k žáknémU wj:ccxpxospčxchxlnegsch a t ouo Powášjme:li wssak
že wsse , co žiwe fe rozssiřUgex, zwětssUge a zdoko:
xmlUge, a že Uenj w žinxobytj Ustánj, Uýťxrž neU:
stálé pokračowánj, a Zcchcilka wěcj stwoředxých že
fe an tnysliti Uedá, wdfwitá gafně, že i stášxj gak:
koliw slabé a hynaúcj, předc dle sjly swé a možno:
sti ančinné býti, a dobré Půfoditi může. Pozcx:
rUgme člowčxka wěkcm sessléť,xo, , pro nedUhy a chU:
sawost na odpočim:tj řanélǧo, při wssj gcho nedo:
statečUosti nebUde se mU Uikdy přjležitosii nedostáw
wati, lxýti profpěssmťm fpolnochgjcjm. U přjkla:
dU, giž pmchým prostřcdnictwjm. uu Skmxým lxez
toho wčxtssjmdjlem wssccky fwáry a růžnice přjbxlš:
ných k Ussjm se dostáwagi, a člowčkU starémU pr:
koge milownémU lel)ko býwa ge fmjřiti! xu Když
gen proti fobě zat,xořčené k sobě pcxwolá, a gim
přrdsiawj , gak UxUm.xnj blaze, gelikož se w frdci
gcho žářné zcisstj neozýwá ; a že byť idneš že swě:
la gjti měl, ani kUsse, pokUdž mU wědomo, tU
erstmdj, š kteraUž by nebyl smjřen. Qt prosi, a
pro Boha prosj rozřwogené, by mU gedinkaU ra:
dost, po njž gesstě taUžj, neodepřeli, a rUce na zna:
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menj zapomemltého Uepřátelstwj fobě podali, a
wykročrnj gcho z žiwota wezdexgssjhopoljbenjm po:
koge okrásslřli.

Qbyčegněnepřátelstwj proto nabýwagj trwano.
liwostř, že se gedrm strana k drlché Uechcč pribljži:
ti, a žádného giUét)o tU lxebý!dá, genž dy gc k sodě
bljže přiwedl. SegdaU:li fe dwa magjcj zásstj
na febe U knxeta, gehož sotxě oloa wážj, anelo U ne:
mocnéť)o, gehož oba milugj, a tento ctil)odný kmet
ge ksmjřer pobjzj, neZUj:liž každé slowo z úst
geho gako slowo šoUoho swěta k Uim mlmrené,
aUeb gako by z mrtwých wškřjsseUý kUčm mlUwil?
Zagisté, lidskaU:li gesstč cčtelnost magj, každá před:
házka, kt,eraU fobě čiUiti chtčgj, Ua rtech gegich U:
wjzne. Q! takowé přimlnwtxnj z úst dodromyslmš:d
ho starečfa diwy čťnjwá. Qbě stranxy Uemohance
odolatč prošdám geho, U fčkadla Ueb lože geho
Uenáwist swm: gako U něgakého oltáře skiádagj, a
smjřenj za obět přinássegj.

Z toho zřegmo gest, že člowěk i w stařecjm
wěkU gessrě, ač ochabnge sjla gcho, dobré konarř
může. Srozmnjwá scx,že fám srdce počogného bý:
ti mUsj, magj:li napomjnánj gcho owoce požchna:
Uého wddaň.

Deymo tomU, žeby rodjna twá, pťjbuznj two:
gi, U prostřed gřchžžiwot UeaUčixan wedeš, ti Uey:
ťepssj lidé byli, předc twé powszzexnj a napomeUU:
tj Uenj zbyrečUé,a negsi žiw pro darmo, an wlast:
njm Uábožným se chowánjm fwúm dobrý přťklad
řxaáwáš; ba, tenksáre mezi wssemi awa rodřUw
čwš Ueb domU twého gsi práwě ty teUUeyllžitečněgssj.
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ua Zwlásstš kmetowé měli br,d detkami a wm:ky
swými gako arciotcowé fc žabawowati, mohaUče
tjm sobče záslUh přcxmnoho zjskatť; Ueboť po celý
dlmchý žiwot swůg škUssersti mnoť)o nabyli, cesiy
wěčné prozřctedlrwsti pozUali, a Uenj možná giuák
leč špoBržUostj ge poslanchati, anto o žčwotU sxrém
wx,xdprawx:gjcena skUtky swé dobré gcekožto Ua wh:

tečně deoby žiwota swél)o ponazowati UxohaU.
Clowčxk welkým wěkem sesslý nemůže sice er:

bé práce zastáwati; mlUwiti ale může; a stařj
mčmďjwagj rádi a mnoho. Sám:li gsistár, a
pošorngeš:li Ua domácjch fwých chyby, slrx.Ue!U
tuxým a hlasem, ač giž slabým a třaslawým, pčxčdc
alo ctihodným silnčxgi na ně bUdeš aUččnkow.:ti Uež
kdokolčw giný.

Mjwal:liš powěst mUže počostnéť)o, Uemúže
ti w stářj ani ch!)diti, bhš i giných k počestlxeosli
nepolxjdl. Prosiopássnjka poť)chš neysnadněgě, Ubrz:
šť?šuǧo č:o, gcck tč to txčxssj, žeš ncmoc a Uslexešxlcsi

wi:mU srraU sobě Uezpůfobil, a že wefele wčxčera
žiwota swého očekáwáš. čmchmrého Ucčbržšnsiwj
posmšwáčka Ue:)lčepepřeswědčjš o pďkogi swšdcmj,
kccrý naléžáš we wjře, když UU: ponjš, že Ueibo
žemslwj gest Ux)nj gcdťnkaU twaU podporm:, Ua
kterauž se w stářj swém bezpečnč fpolel)muti mů:
žeš. nu Mluw wssak hlasem přjwštiwým přjtčle
prxčliwého, a Uwidjš, že slabý twůg wěč wywýsseo
Udšmá očreš aUčiUkowáUj.

Ste:x:ci Uedostatečnému, ať on o ť)oli chodj
nrb na lůžkU ležj, Uic tať nepřjslnssj, gako trpěli:
wost w tráchj. Nikdy by zúst geho neměto býtč
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slwssáno žlcořečenj Ucb prokljnánj cstřU sxrého.
Gsi:li sám tak welkým wěkem ztjženy, odewždey
se BohU; a dey radčgč radost na gewo, že zrrá:
penj swého brzy bndeš wyswobcščn, a očekáwcxy
hodinkn smrti, gako antnjk očcxkánxxáwečcxr. an
BUď dobrotiwý a merý ke wssem, š kterými žiwot
domácj wedeše a odUtšňUg frxstaratelům tekxepěsiu:
gjchx za gcxgichobtjžUaU prácť, sp.okrgenostj a lá:
skaU. Tak scstaw Uedosiatrčnostitn:é, tak se twůg
poslrdnj erčexr f:ane gesstě Nolau náboženstnj a
ctnosič; trrxogi se naUčj od tebe ochcntně a tčsscxtr:
pěti; genom ge Uč také gesstč wefele a pokogně
Umřjtč. Ukaž egim sám na sobě, že Umjragjcjyo
křesťcma poslednj zřcnj teprw na obloze hasne.

Tak kadeš moci, až se koUečnčwečer přibljžj,
swaU ssediwch hlawU pokogně položiti; neboť an
měřjme žiwot stráwený, blazo nám nalezatť, že
gsme djlo Uložené dle mcxžnosti dobře dosonali.
Pak gako Učedlnjci Páně můžeš k Ježjssi promlU:
witi: Pane! zůstaň š námi, Uebden fe nachyluge!
uw Zůstaň še mnaU, a Uadchni Ume silaU k wěčné:
UrU wclikémr: dle potčxrbnau. Zůstaň še mnch
PaUe! ať tč nespUsijm š očj, dokanxad se fmrtj
nešmďran. Zůslaň U mne 8 milostj sslxaU, a pcsilň
mne, až s:mt na loži mém přmxežme mjsio spánj
Ncchať w Utlpenj a fmrti tUé potčxchy naležnU,
nrchať nebe, až přcd očima hasnachma země zmižj,
widjm otewřcxné, a ať slyssjm poressčtrxlUá slowa
rnxá:, Wegdiž ke mně, a wešmi wěrnosti odplatU.
xxx Q! Qtče Ueleeskýe dcyž ať ťxrzd slowa ta pře:
slc.dká slyssjm, pak rád UmrU, a gťž nynj prmojm:
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S .Bohem mciti zemi, š Bohrm!
W chladně giž mě lňno pťigmi swě,

Aby ofchlo po trápenj mnoděm

Qko slzau trpkau smáčeně.

Na tobě, chtě dogjt radostj,

Hognost gen gfrm shledal šalostj.
Ba i doby krásně mlcidj mého

W slzách dossly uplynutj swého.

Q krásněgssjm šiwotě gsem snil!

Coš bych, Qtťe! rád gčž w hrobě byl!

Stkwjš fe kwjtky sic mnohými
Kráfná zemi! genom pro mnc ne;

Slzami gsem zaléwat gen swými

Mčl, wssak nefanťl lrhat ge.
Mnohý témčť šiwot prokťepčis,
W plné rožkossi ho proheyťil;

Marué bylo wsse mě fUažné chtěnj!

čnč fwět nechtěl pťáti polěssenť.

Q kr.ifněgssim swčtě gsem fnil:

.Š bych raděgť giš w hrobě byll

S .Bohem tedy, zemč! š Bohem!

Nech si blaho swé, toť frdci lrn;
Po pťestálčm Utrpenj mnobčm

Popťeg lčlU mémU ch!adný drn.

Swjtáť blažcně gjž gitro dne,
W nčmš Pán zawolati ráčj mne.

U nčho si bUdU stěšowatť,

Gemu !xol a bjdu šalowati.
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Q kráfnčgssjm žťwolě gscm snil!

Ocče! dey, by brob mč dlzo skrpl!

q

37. Urťenj člowěka.

Rodjme fe, a Umjráme. Co čan Uteži tjm,
bUď ho giž na krárce Ueb Ua dlaUze , na konci ži:
wota gedwa dnem gednjm se býari ždá. TcǧUto
wssak žiwota den gexstproUlčxUámpodroben. Clo:
wěk se rozlxeexnláháepoUzdrange, opcxt se rote:
máhá a Umjrá. Ba, Umřjti gest člowčxkuzáko::
nem nezměnirelným. PorUssitelné Uxá oblécč Uepo:
rUssiteonst, a pak roprw člowěk wznesseného powo:
láUj a cjle sx:déhodosáhne. Télo a krew Uemohan
králowstwjm Božjm wládnaUti a ge dčditi, kráx:
lowstwj gegich mnsj dřjwe padnanti a přestatč! xxu
Přestáwánj roto wssak přirozeUěsč děge, a býwá
Ua gednom každémxž Uáš kspatřenj. Mafo wč:
kem zponenáhlá žkostne, až konečnč krew tačé žtU:
hne, a to sr Uazýwá smrtj. Obě fe děgcxdle zá:
čonů přjrodw, dle krerýchž masa přibýwá, a krew
objhá. Smrt tedr,dpocházj z žťwota, a žiwot půx:
wodj smrt. Následowně nenj prostixede proti smr:
ti, leč Uikdn ncxrozenU býti. xw Odě wssak Uexzáwisj
od náš; Ueboť tak gako žiwot Uáš, tak i smrt Ua:
sse řjzer gest Božj. uu Nčěl bych opowrhowati
onjm mnohonásobným dobrem, kteréž žiwot do
sebe má, proto, že mi smrt Uastane, a Umšxjrimu:
fjm? uuu KřefťaU předobřc wj, že Bčch fmrt do:
:xaUsstj, bychom po nj U.xéčněa blazc žčwč byli.
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Až tedy taoé Ua tebe dogde Umřjti, pomnč,
gak mnohem lépe gest ze swčxtagdachmu, než zdc
pošůstalým. Když bige hodina rožchodU, Ue:
xxleiče odchážegjcj, Uýbrž zpět zůstáwagjcj. Qdea
bjráť fe z m:dolj plačtiwého do wěčné nepomjgegjx
cj radosti, a když U Uěl)o gest giž po bolesti lau:
ččnjm:se způfobellé, požůstalým wlastUě trápenj
Uastáwá.

Nemagj wssak pozůstalj, prawj:li gsaU ťřea
sťané, nemjrně plakati, Uýbrž zármUtek fwůg radě:
gč krotiti. Mámeť gistotU, že smrtelná částka toe
ho, genž Uáš předessel, Uynj w l)rob Uložená , pro
náš Uenj UU wždy žtracena. QUatě bola toliko
nástrogem, gchožto pomocj se Uám přcdstawowal;
obljčegem totiž zgewowal fe očjm nassim, hlasem
gewil se Ussjm a t. d.; slowem, ona část byla tjm,
dle čehož gfme ho poznáwcxli. A gedxom té tělesné,
smyslué části smrt geho Uáš zbawila, a tato ztráta
stogj náš bol a pláč. QU pak žige; a dyl:li, kým
býti měl, křefťanem totiž a přjtelrm liďstwa, zagi:
stě Uxilowal Boha nade wssecko, a bližnjl)o gako sex
be, a žiwxbUdc na wěky, a ssťastněgi Uežli prwš,
když gcxsstěbyl neUmřel.

Mimo to wjme také , že zemřelý Uenj ztracen,
nýbrž Tomu opčt nawrácen, kterýž nám ho na
čaš propůǧčil. Aniž gest na“:štagno, že ren, kte:
rý těla Uasse siwořil, ta sama těla Učxkdh opět z
prachU wzkřjsj, proměnj, a U wččné sláwě š dUssj
spogj; a pak wěčně, ba, wěčně bUde blaženost na:
sse trwati. xxu Máme tedy přjčinU geden drUhému
smrti přáti, aU rozlaUčenj nasse na krátký toliko
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čaš trwati bUde. ouo Cožby také prospčxlonáramné
nařjkánj. PomněU:e radčxgi, že PáU gcst trU, kte:
rý gak do žiwota wkročiti, tak také z něl,xowykro:
čiti nám welj ; anemohl:liž by se kwjlecjho tázati :

„Proč kwjljš a nxzdycháš? proč pláčeš nad
řjženjmmým? w Dal gsem, a wzal gsem; nu
což Utáš, gexžtobych ti neb!)l dal? Proč se ti Uč:
ljbj, co se mně ljbj? xxu Wsse, co máš, gest dar,
ode Ume tobč zapůgčený, a nikoliw wlasinj. m Qde
hodley se pak gcdexaUsám k tomn, byš na blaže:
nosti mé podjl wzal. Přjbytek w domšthcxmého
pro tebe připrawrn gest. Wriiké, a blaženosti
oplýwagjcj gest to, což gfem pro tebe přťprawil.
GeU nchlanbexy dla:cho, co byš za tak weliké kobré
měl mi dáti. Dey fám febe, a králowstwj bUde
twé. uu Nesmj wssak dýti na tobě ani poskwrny;
a lpj:li něco prachU z pozemska na dUssi twé, ob:
myg gi slžami, byš byl čist. Nepečng přjliš o
mrtwé; dokonawsse trnowé práce, odessli k thi
na odpočinutj. Zdali nenj wkročenj do žiwota
wščnél)o blahoslawenčgssj nad wkročenj do žiwcxra
počafného, kterýž Umřchm se končj?“

Ach! ani za to mxstogj ten drobet žťwora,
aby se ťidé pro nčg tak nciramně chxžili a lopotjli.
Čo pak gest také na Učm? Ani to neydélssj žiwo:
Bytj na swčxtěsrdce citelné nenpokogj. Ale práwě
to ǧcst dUchU lidskšm:c pečcrj, dokazugjcj, že !UU
něco wyšssjho Uloženo; kamž se mu ale toliko smr:
tj dostati lze. Kdofaženj redy nasseho wxxšssjho
sstčsstj eryh:tUtedlUě zapotřebj gest nám Umřjci uu
Umřjti wssak gako prawým křefťaxlům. .



277

era w Ježjsse oslazuge smrt, a zapnlege
bázeň před nj, kreráž po pádu Adcm.cnxngako
zmygax Uégaká do s:xdcj lidských se žažrala. .Ečdo
sčcil)cxžUaUmyslj osmrti přemcyfslj , trmU i wjtána
býwá, gelikož w hrobč widj koUec tak mnol)ého
mxachho přánj, a mnol)ých zámyslů. Ach gač
Umol)ý bjdy wýgcw ssťastně smrtj se skoUčil! Gač
Uxenohýnářek, gak mnohá auškost, gak mUohý s!rár
giž š člowčxkemkhrobU donessen, a š njm zahrag
báU byl! ou Zde na fwětě wsse bylo změnám podx
robeno před Uámi giž, a bUdc též po náš. Wsse,
co žiwe, smrt pohlcnge; a konečnčpohltj i Uáš, a
8 ncimj ť nasse časné žádosti a danáUj. Wssecko
se dočká swé poslednj hodinkn, a tak imy. Když
za poslcdnjm wzdechem frdce Ustane, trpjcj zawj:
rá swé hasnaucj oko, a Ualošá pokoge teprw w
onrčn chmUrném domečkU, do Uěhož l)o pochowagj.
wu Po Ucčšpřigdau opět gin lidé, giné časy, giné
žiwota přjhody a okolnostč: wssak i ti lidé že:
mran, bndaUce mřjti w každém čase, a wgakýchko:
liw oko!lčnostech. A tak fe dčlo še wsscmi pokoa
lčnjmi, gichžto památka zasáhá až do tisjcoletje
W:djmcť patrně, gak po třidccti Ueb čtyřidceti lée
tcch, gedno pokolenj po hrosich druhého se prochá:
zj, a gak žigjcj zapomjnagj pro radost aneb pro
trápenj na mrtwé , kteréž dřjwe oplakáwali, až po
krátkém prosněném žl:oobytj tšž Umjragj , a w zae
pomenllrj přicházegj, a tak ginj po hrobech gexgich
fe prochášrgj , gako oni to činjwali. Ach, nenj
na swčté stálosti! DUb w způsobu swém tak brzo
Umj::á gako charpa (neb mode:ák) paprslkem slU:
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ncčUjm UpáleUa. Ba, kdyby duch lidský nebwl ne:
smrtelný, dyloby přebýwánj nasse wezdegssj nepa:
rrněgssj nad sen okamžitý. wu Smrt wssrcko, wsse:
ckosbjrá; wssecko mej dolů do temUé řjsse zprá:
chniwěnj, dUch toliko ljdský žiwot swůg tenkráte
wlastně počjná, žádnémU che porUsser negsa pod:
robeU. Pročež spokogen bUď š řjzenjm prozře:
tedlnosti božskě, a rcř srdcť swému :

Ncrmuť se!

Trápenj gest giž na mále;
Rány twč fe ncnadále

Zahogi, a gasně Uzťjš wsse!

DUch twůg, gesstč spaután silně,
Prost fe wžnese ermylnč,

Do blašenč wlasti swč!
Nermuť se!

Nebe Pán,

Gegš zbor duchň obletUge,

ŽelUý byt Uáš pozorUge,
Pťeautrpně hledč Uaň,

Slzy š očj nňsich stjráe
Tčssj náš, an trud náš fwjtá.

BUdiž od wsscch, milowán
Ncbe Pán.

Nebog fe!
Patť tam, oded slUnce fwjtje
Miliolly hwěžd se tťphtj xxxx
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Wiz, gak we:iký dť:m Pánč ge!
Aú:! tamť tafč slilow.šnj xu

U the gest smjlowánj!
Pročeš fmrt až zatlllčr,

Nebog se!

Pokračowánj.
W přjrodě fe pozorUge neUstálá aUčinnost,

UsiawičUé pokračowcinj, wssecko kráčj cestau sodě
wykázanm:, a tak i člowěk. W celém geho ži:
wodytj Uenj Ustánj, ani mezery, anč chwjle odde:
chU, a on fám pokroko fwé Urmňž dexžeti. Pročež
mjwá křefťan zřetelswůg ke předU, Ua konečnj ži:
wota fwého meznjk, na posleduj hodjnkU swaU, w
kteraUžto lasiawj přjbnžnj želeti ho bUdaU, gako
on želel swých, kteřj ho byli předessťj. Známo mU,
že každý deU gcho poslrdnjm, každá hodan hodie
naU odlaUčer se od fwčxta býti Uxůžč, pročež fám
fodě otázku dáwá: Čj bUde to někdy, co mám, a
fwl)m Uašýwám? Co š toho wsseho š sebau wer
sz, až zčxmrU?muCo z toho wsscho tam nalezm:,
gakožto napřed odeslané.? uu Ach! žagisté že nie
čel)ožš febaU newesz, a i tam ničehožnenalean,
leč siutky swé, dUď dobré buď zlé. che:li tam
mám dobrého než zlého, blaze !Ui, che:li wssak
zlél)o než dobrého, pak děda Umě, wěčnč běda, ge:
likož odfaUzenj taměgssj také wččně wyřčeno zůr
st.xne.

Takowá rozgjmánj gfaU fpasitelná, profpěssr
ná a dšležitá Zwlásstě starcům, gičl,x.štohodinča
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brzy wyprssj. Byš wssak důležitost takowél)o se
zamčstnáwánj Uáležitě nahljdl, posaď se w myslj
k hrobu swémU, w Učmž co Ueydřjwe tělo twé
práchniwčxti bude. SpolU wssak žabrř se dále k
ono::m mjstU, kdežto dUch twůg bUde na wčxky
žjti. ue Můžeš:li předzwjdati, můžešli š aUplnaU
gistorau řjci, že tam blažen budeš? uu Wede tč
cesta, po které nynj kráčjš, konomU přefwčdčer,
že někdy Ua wěky ssťastný bUdcš? uo Gak důle:
žitá, weliká a wznessená gest ta myfslénka: Wč!če
ně bUdU, wěčně bUdU žjti! xxuoZde na zemi byl
čaš mého kwětU, tam dogdU dožránj; zde gsem
počal, tam dokonám. un A k tomU dokoUáUj
fmrt nme dowrde.

Když wssedssjm do žiwota wěčněho léta na
zemi stráwená před oči se Uám postawj, gak se
zdč!fj hřjssUjk, w gchožto swědomj hrozně powstá:
wagj dUowé předstangjce se geden po drlchěm,
gedexnkaždý Uěgakým haUebným skUtkem pozname:
nán? ux Když chlipnjk řady fwých prowinčnj,
hrdý fwaU peychU, Ua ctiUtrhač aUl)rnek swých zlou
xxUmslnostj a gegich následčw, lakomec swé Uesprau
wexdlnosti, zatwrzelec Uččněné nátisit), a celé rodč:
Uy Ua mizinn a špaustu UwedeUé Uzřj, kddž hřjchy
fwěho stawU, a swých žwlásstnjch poměrů pol)ro:
madě a w množstwj před febaU spatřj? Kd!dž
saUdce fwá bezpráwj, otec zkášU swých djtek wi:
UaU gcxbo posslaU Uwidj; a když konečně hřjssUjk
wssecko swé bezbožnosti, wssecky wynUcené slzn,
wsseckU kletbu od něho fwedrných, pohorssenýrkd,
wssecka prokljnánj těch, ktrrěž khřjchU přiwcibil
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a přiwedl w kniže schdcowě požnamenaná Ušťxj:
Č! toť bUde dch ncxyhrozUčxgssjt)ošanáUj!

Dokcmce ginák wyUachášj se hřjsssrjk kagjcj,
swátostj š Bohem smjřený a pro bolexst wnitť.xnj
Ua milost přigatý sUU. Bogj se sice spáchaných
hřjchů che Uež strti. Wčxda, že gcxstBůh spra:
weťliwú, třcxsese; Zná wssak také, a wěřj prxw:
Uě, že Bůh milosrdUý gest, a fmilowánj gčxho že
nenj koncr. Powčdomo mU, co řekl Hospodin skrze
proroka: „Nechci smrthřjssnjka, Uýbrž by fe hřj:
chu odřekl, a obrátčlz“ A také:li časem kagjcjmll
a polepssčUémU pomUěUj Ua saUdce anzkost půfobj„
přimlaná srdci swémU: Bůh Uer pmchý toliko
saUdce, Uýbrž i otec gest, mezi wssemi otci Ueya
lepssj , Ueydokonalegssj Qtec. Strpěla:li mě doa
brota Božská,adobrodinjmi takořka osypala, aU
gsem byl gesstč w hřjssjch,gak by moci Udohla Uij
polepssesrého a kagjcjho od febe odmrsstiti.

W takowých tšfných, aUZekostiplných Dša:ixžčr
Ujch, pohljžj kagjcj slzawě a pokorUč Ua swčig U:
:Urlčj kťxjž, a sám se těssj řka: Ay! rány Ua křjži
wifjcjl,xo, ay! krew twého Umjragjcjho Spasitele.
exu HlawU sklánj k twémU poljbenj, srdcr otewře:
Uo gest k milowánj, a tělo celé dcxl k txrémll wyr
kanpcxnj. Gák? Uesmjš:li, a nen!ášli wsscho od
lásky gcho se nadjti?

Za takcxxrými myssléllkami szássj se přťgatý
Ua lnilost sxxdcem a řUssj k wěčUémU; cjtje žexho
milosčdeUstwj Božj přigalo, otexwřené widj Učxbe,
žapornjná Ua žem, a okanssj trliko, gak erywáži:
tclUš dobrotinxý gest PU(U. Přesladkarl útěchaU
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oplúwexge sám wolá: O! fmrtč milci! kdy pak
přžstaUpjš k lůžkU mémU, a otewřeš mi .swatyni
s.oatých.

K teckowénm oblažugjcj:m: pocitu musjmo
hledčti frdce swé po;dwihnauti, pcxk UebUde smrt
pro Uáš nic hrršného :thi do sebe; bUdrmegi po:
kogně očekáwatj , wědance, že Uáš Že zrmě má
wzjti, a Bodu odewzdati , od nčxhožgfme se w žio
wobytj swém tak často wzdálili. Ba, smrt Uáš
přenese do krage, kde se Uestřjdá deU šedUem, a rok
Z rokem, kde nenj promšUy. Slowem, tomU, kdo
Boha miluge, Uer smrt Uic ngého , než překroče:
Uj, Učiněnš po bokU Otce laskawého do staUů
pokoge wččného.

Uwodlř:li gsme dle sjly fwé a možnosti wsse:
cko, co se swšdomj Uasscho týká, še zpowědnjčem,
léčařem swým dUsseijm w pořádcxk, š úplným U:
:xoko;;enjm budeme moci slysseti hodinu poslednj
Zž:ť, eč eřšmnslž wrsela!l š děgissčě froěta te.ch:.xře.x92)89

gjrť. uxx Bez todo Umjragjce U:pačramU toliko zč:x
mě částkU opmtsstjme, pončxwadž, ať se ťde koliw
Ueynacházjme, maljnký toliko kaUtek wyplňUgeme..
uxo Tak gsme w ok)ledUna an mjsta, kteráž odýe
wati Učmůžeme, skntečně gjž zmnřekj. uuo Aneb
rmautj tě to, že Uemšžeš Ua wssech mjstech, kteráž
gsi wřdčl,předýwati ? uu Proč by tě tedy mělo rmexu:
titi, že mjsto, kterě Udnj obýwáš, Umjrage mUslš
opustiti? o Žiwobdtj nasse dá se dokonakewypo:
?:xobslťticcxstaU, kterauš konagjce gdeme mjsty, gjchž
nčuz?:jme che. Rošwažme to sobčx, a luojdjme,
že wsse pozexmskéničjm gest. Co miňUlo, zmjšelo
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gako sexn; co přigjri :Uá, toho tU Uerxj, apochdlxno
gest, podle:li gakého na tom mjti bUdeme; co
pčxjtomného gest, tačé to,na chwjli toliko máme,
mohaUce toho každé chwjle býri Zbawčmi. Dětin:
stwj Uasse gest qiž w žapomchUtj, mlcčdj bylo ljbez:
Uť) sen, a sta“rj gest čaý zponenňhlého wadUUtj, a
konrc wsseho gest smrt.

Nám lečitým netřeba dlmcho na s!Urt čekati,
ona gest giž tu, an fe nám stutečně připozdjwá.
nuu Křesiansky wssak smeysslegjcj kxnet se nerman:
tj, nýbrž tčssj se na swé oslawenj, a tčlo, schránU
s:tlenj podrobenm:, kterauž na sobě nositi musj,
powažUge za tčežkébřemeno , kteréž mU překážj do
nowého přjbytku, do wěčného sjdla Bohem obýwaa
ného weǧjri. uu Umřenj člowčča wlastně nčnj
žcidné odlaUčrUj , žádná přestáwka meži zde a tam,
žiwot Uáš po smrti š žiwotem nyněgssjm působj
ǧčrc!: e:!te!šcúš celek, aniž gest gaké přcxstcčnjmožné,
Uýbrž, gako polede gest pokrok gitra, a siyiťj šZč:
krok mládj,tak žiwor wěčný na onom fwště rower
nč gest pokrok weždrgssjl)o žiwota, genž se počal
zárowcxň še zrošenjm se nassj:n. u „Učiňmož člo::
!x.eškak obra„;U nasscme!“ řekl Bůh, chtě člowěka
siwořřri. Búh wěčný gcxst; člowěk, k obrašU kxo:
žij stwořrxnýrcdwnšž. Proto dj sw. Pawel, žo
tam neb!čdeme mjti tš:o zcxmské, l)rubé, gako ono,
kteréž máme od prwnjho čloxočka Adama, nýbxežže
oslaweni gaťo Ježjš drlchý Adam, žmrtwých wsta:
Ueme; stkwělj, najmxtcxlxlj, Urbesstj Sežnámiwsse
fxw žiwolč tomto š žiworam nobeskwm a wčxčnwm,
wjme, že tc.m U wččné blažeexosti wečné krcččcnj od

B
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blaha k blať)ue od gedUé gaonsti k drUhé, od gedné
sláewn k drnl)é Ua Uáš čeká.

TUto sladkaU a Upočogxlgjcj potěchU dáwá
Uám xrxjra. Gaký wssak rozdjl mezi křesťanem,
genž w Spasitele Božskéť)o wčxřj, a w hodině smrti
dUcha fwého w gel)o božské rUce odewždáwá, a mc:
ži newčřjcjm, genž pln aUzkosťjwyansstj dncha
fwél)o! Qnen držj smrt za zisk, poněwadž Ješjš
gest gebo žiwot, a radUge se, že se přibljžilo gcho
spaerj; zatwrzelý wssak hřjssnjk třese se, stra:
chem hyne a zanfá , když pomyslj, že swět opU:
stitť mej. eu Pobožný, BohU oddaUý očekáwá
smrt tak, gako očckáwáme přjtele, a ochotUč pa:
dá w UárUčj gegj. Toliko Uesmyslným zdagj fe
spxčawedliwj Umjrati; rozUmný powažUge gcgich
strt za welikaU Uoc, za swátek wyswobozenj a
woweder, za weselé wykročenj k prawémU žiwotn.

Máš:li dobrě swědomj, ať se poto:xa přiwao
ij, a i)orď propařmau! th pozďwibneš rUce swé z
wlnobitj k thi, kterýž pomoci může, a zagisté tě
Uchowá. uxx Nebylť bh Bfch Boť)em, kdyby Ueslyx
ssel wolánj twého. uu Nemůžeš che nic, Uež U:
mřjti, což Uic giUého Uenj, Uež těla zprosstěUU, a
wěčnš oblaženU býti. Očekáwey gen beze strachu
bodiUU, w kteranž tč Pán zawolcč.uu Gjž gsi zsse:
dixrěl, a můžeš řjci:

Pančd! w ktcraU pak se hoďjm:

Z těfných těla swazřň wywinU?
Cť)wjle ta Uám známa uenj;

SUad giš tuto Uoc lnj wyprssj,
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Snad se mira žitř mého dowrssj,

Než se st:.nč rozřdnčnj.

Protoš Qlčč!
Dussi Tobě

W každč dobť

Odporňllťjm,
Otče! Todě odporaUčjm.

Let giš mnodo, mUobo počjtám;
Dalcko:li trdy k cjlj mám,

KorUna kdc Uech kyne
thčzúm? Neb, Pane! wůlc twá
Gesstě pozdčgi mě nčxkdyzawolá,

Aš mč tčlo zwolna žhyne?
Pňk slť, Olťe!

Dobré činy,
Bez wssj win,
Beše sskody

Dussi pťcd trňn doprowodj.

Tam gá blaše bUdU bydlcň

A se PánU wrmxcně klcmčti,
Wefcliti w Něm sc wččnť!

Tam pťestáwá hťich a klesállj,

Tam den pťeblažcných duchůw plesánj,
Ktcťj Hofpodinu wděčně

„Swatý! Swatý!“
„Swatý!“ pěgj,
Gcho zněgj.
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Z úst wssrch cřdwály,

the, Snna, D!!chachwály.

Clowšk gsi, šrozčUý pro wěčnost, i křesťan
gsi, a wědomo ti, rže Ueyche na tobě to žálržj,
by Určetxj twé wěčmšm Uepomjgegjcjm dlahem fč
stalo. J prostředků řnáš, gimiž byš se poswťtřlx
k U::čenjswšmU. Synowská wjra w záslUt)y Jcžj:
ssowy, dči:oěra, Uenáwist hřjchů a ossklčwost nad nie
mi, gsexUklenoty, za nčxžlze nebe kmlpčti.

Užjwey tedy těch kloUotů, a počni obrácenj
swé š Uenáwistj a osskliwostj Uad hřjchn. uw Nex
dostáwá.eli se tč sjly, byš starého šlšho nešpřjtete Ze
sebe wypUditi mcchl, přimla!noá ti wjra, bnš se
Uterl k Jx.xžjssi uu Učxboťkdo kdy wolaw šprawaU
důwěrlwstj: „Jexžjřji fmiqu se Uade mnaU“! bnl
oslyssán? uuu Žoxm Kanaxxiclcká wo!alrx: „SmilUg
se, Pane“! a dcexčagegj bnla Ušdrawena uu meu
slepý šebrák wolal: „Je:šjssi! f:mU Dawidůw, smia
lug scxUade mnml“! a nabwl zrakrl uon! Uatcx:
bě roliko to žáložjewolečy gexn: „SmilUǧ fe Pamx!“
a Uždrawena bUde dusse twá.

LitUg, že létta Uesiťckortatěstráwedá zpět poa
dolxti tobě chlžx, bnš wjjecko žžtnačřti, a wnecko
naprawiki mohl; Uepožbýwmx srdce, netxog sč, byť
si i dneš měl Umřjti xu AUrb se bogjš, že Buh
stdcem tedým kdx:dx! MUccho li byš se dcil, kdybo
o!šš c.wčšš cšlšsUH !š!de: xUŽl seZ.Udštš? uuo A Zest

Bčih schd ménš milosxrdm), než lidé? Neoč.izč.l
nám KrisiUšrPán w podobenstwj o ztraceUém sx)e
nu dosti zřrgmě, co kagjcj a anxčacugjčj fehťjss:
njk k očeleáwáUj má? ao
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Namjtmxš mi, že sprawedlnost božská gest
nad každš přirownánj wx.)noýssčxUěgssj.mQwsse:n!
a což milostdemstwj .Božj, Uonj:lčž také wětssj nad
každé připodořmčnj? xu Nemá obraž dodrého pa:
stýře dosii potěchy pro tede! Mohl che Učiniti,
než za cchj zrraceUaU chwátati, gi hledari, a Ua:
lezenaU na ramena swá wložjti? A Bčch, geUžto
wlxastně ke wssem lidem gest onjm dobx:xšm pa.:
stýřem, snad owci k UěmUse anracugjcj zassk:xtj,
aneť.xwlkům k ro;trhárxj předhodj?

Ktcrak pak dyxš se, Umge tolik důwodů k po:
tšssenj fe, slnx:ti ondl hrozčti, an gsi sám gxťžw
žiwobytj swém Ue geťme milosrderlsiwj chžjdo Ua
fodť zť.Usil? anu Ach! přigdiž gen 8 U:yslj syn:xw:
skaU a Upřj:!mall k Uohamn Otcowý:n, a zaǧšsiš
nedUdr ti zapotřeldj na smilowáxtj ixlmcho ččkc:ti.
O! lásia bošská Uedočkawá ,qexst, i ne!xmeUssj Ux.c:
sskárxj gi U:eážj, a spramedlnost božska“ tresce tenkčxáre
ge:l, když napoijáUj wssecka max:ná bx,dla. Wšxř
gen srdcem d:xtiUUým , a w:! wsscxm, co tčxzde po:
tká, pozUáš ruleu lxaskmdéhothe.

S:,x!xowsko,li wčxřjme, nemůže Uáš žářxmi po:
Č)xd!dmostžUopokogowati. Člowčxk gest nad wssčcka

lďiřitelnci stwočeaxUj wšmsscxllčxgssj; ač dUch Uáš ža
přjčimu obmčšonsti swé Bol)a pochopitj a posii:
lgnmxti ne:Uúže, pčxedc s!.edce Uasse dostj p:ostd:axmosii
mci, by w Ušm mo!)l prebýwari. b ;chxa po:Uá:
!,ďe.:!U.ǧm wšssx!š pšxšx!!ščl!g:!č; o!m gč!t jďj, e! !O cč!!.o:

sii ge pro!UxšUitiUexpomahá. Máme:li wje.xuw s:dci,
zaǧtsté použigr každé přjležitosti, ťm wazby hřje:
tšúxo nassich rozwázala. Nessršstj li fr Ua Uáš
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walj, Uobezpeččnstwj:linám hrozj, pozdwibuge wj:
ra oči Uasse k chdi, a prwnj slowo nňsse bd)wá
gměUoPáně. uu Ba, wjra sskodliwým žádostem
cestU žastUpUgc, rožkosse we wýčjlky swčxdomj proc
mšňUgex, bychom w bahně hřjchčřnruromxli.

Ať se Uediwj, kdo Urmá wjry , že klesá, a
UeUstále padá; p:xočzamjtá od sebe pochodeň Boža
siaU, gjžto Uložr:no, swjtiri UU:w temnostcch žiwox
ta wešdegssjho? uo Nenjliž to chtjti zablaUdilj a
UpadnaUti? xu

Nrdiwme se, že se takowý čkowěč smrti bogj,
a žiwot weždegssj che milUge, než swé wyšssj a
wččné Určenj. “ liko synowskm: dčiwčxrnost
w Boha, a Uebudeš se smrti báti; Qa, wšdychati
raděgi po Uj bUdeš, a š Pawlem žádati rozdwon
genU dšďýti.m Gakožto bUdachm Uebessťanům po:
wolUge se Uám Ua žemi gcxn pročo přebýwati,
bychom tU sodč žáslčch zjstali .era Uáš Učje
bychom o pomjgegjcj weci, pomjǧcgjcj toliko stae
rost měli Nrdowolngc Uám, bychom Ua antt
fwé Ustáli; Uýdrž pohánj Uáš, kráčcci od ctnostl
k crnosti, až se wyskyrnc drn, w ktcxrýžto do oe
bx.,xdlj wččných přigarř dUde:Ue. ouo uťčcdčge, Utče
ssenci sestra wjry, pťxcdcházj Uáš, a ncfe takořka
archU úmlUwy, w Ujžto se zachowáwagj swatá
wjry zasljbenj, krátj Uám dálkU cesty, a oslaZUge
ljhoty žiwota. Ba, odklizuge i faUženj a trnj,
ktořxš se !!ešm Uex ccxstš Ue.!mjrx::gj:wA když ke.xneč:7r7u

Uě wjra a naděge slUžbU swaU Uám byly prokážau
ly, milostmi náš otxdařily a do domU the Ue:
eoeského dowedly, zasmldUgj Uáš š láskaU, onaU
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nesmrtelnau chotj, kterauž gfme fobě přemnohými
bogi w tomto žiwobyrj bylč wybogowali, a kte:
ráž bude sstčstjm nassjm w Bohn po wssrcku
wčxčnost

Totě člowčka wčxčnéUrčer, gchož sxmtj to:
liko lze dosáhnmxti.

37.Nťodlitba.
Za oUoho časU, když djtě Ježiš w chrámU

obětowálelo bylo, žiw byl w JerUfalě:Uč zUáU:ý
stařec Simeon, kterýž dcxmxš přichážel do chrcimU
se modliti. Také gistá wdowa čtyry a ofmdesčč:
tiletá modljwala fe dUem i nocj teka:áte w chrá:
mč; a s:ito dwa stelřj dáwagj Uám přjčlad, gak
spasitelno gest, zwlásstě lidem letitým, kde)ž se
rádj, začasté, a mnoho modljwagj. Tito Uábož:
Uj stařj tak fe š Bohčm seznáxnili skrze modlith
horliwaU, že DUchem fwarým byli Uaplněni, a
Anna, gakožto p:eorokr,mě, wěci bUdach pčecdpowj:
dala, a Simrxon w djtčtč cižjm Spasitčle poznal,
kteréhož na lokty wzaw radostj šwolal: „Nonj
propustiž Pane slUžoBUjka swěi)o w pokogi;
neboť widěly oči mé fpa;“čxUjtwé!“

Gak dobře .o musj w frdci wy.)ljžeti, genž
žwolati může radostnč: Pane, propufť mě, nech
mě Umřjri!

.Ekdyby wssak nebyli do chrámn přicházeli,
.kdyby fe tam nebyli lnodljwali, nebylby žádUý z
těch dwaU starých měl sstčxstj, Uzřjti Spasitele.
Bezpochyby gsan se šprawaU wjraU modlili, ge:

13P.me zůstaň š U:jmie je
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lčkož gim D::ch Páně w djtěti chUdičkěm dal
Spasitele swěta poznati.

Mnozjby sice weliké Simčxonowo sstéstj sobť
pťxáli, ncchtj wssak do chrámU choditi, kdežro se
wkapitel fwěta denně oběruge. Newštahugj rUce
swé po nčm, a gegich po něm tUžba nenj dosti
žiwá, gakby mčla býti. Ach! by ǧen to swaté
djrě gednaU měli, nenawrátiliby ge che, a wěčně
chtělibo sladkého naň patřenj požjwari. u Alo,
bohužel! menssan toliko křesťanů má wer dosti
.pchch, wer SimeonowU, by sobě gako oU přáli
Umřjti,když oči gegich Spasitrle byly Uzřexly.

Ach ťoezwjry nikdy Spasitele Ueridjm.e, byť
bychom i do chrámU chodili, a tam se modlili.uu

U era w Boha zgčchnšho, a Jožjssč Syna
gcho, gest podstarm: prawě modlirby. xxu Gařbo
xtám wssak modlitba potřchá byla, giž z toť)o
wys:ďitá, že náš Ježjš sám modlitdě Učil, a slout
wa, kte:xáž modljce se wyslowowati máme, ústy
s:nlastUjmi ncim předncsl, a takořka w ústa mss:
wložil. S Umohými to wssčcktak daleko přisslo,
žc se za modlith poněkUd stydj, a w rozpačitost
bxo Upadlj, kdyby widšni doli, ani se Uxodlj. rxu
Wčcssixmgich chtšgj býti gdesstěopatrltěgssj, a za Ueu
wšm gak maUdré fe powc:žugj,ani prasz: Nenjnxi
Zaporřebj žádUš předepsané modlitby, aniž se dáxl
Ua mjsto gaké wázati, Ua krerém bych š Bohem
fměl mln:oiti; celý swčt, každičký hág, každá
ho:eňe režleť)ťá kragčna gest ma!:drélmt chra“mom
Pc:nš a modlitelxnix:„ť.uonito na rošxm s!ďšg h:xdj
křeťrčmxése lidU wčrnénm i posmjrďagj, ZQUZfew
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chreimjch shromažďUge, by Boha wěčnébo w tae
gemstwjch gcho ctil, a w fwátosti olrářnj se mU
klaněl. WsseckU zgeroenaU wer, wsseckUúctU Božť
držj tito Uáboženstwj haUcowé za domUšnj lůzy,
za politčckaU Uždu, kteraUšby se lid newzdělam)
řjdil. Weřeǧné modler Uažýwagj počrytstwjm,
aneb náboženským Uesmyslem a třessriwostj.

Nčxkteřj z raěchromodlirby opowrhowačů neu
zž.;chgj siče weřegně fmeysslčnj fwé, intř wssač
grsstš hůře mysljce, když se o modlirbě řeč stane,
ramenama krčj, držjce modlith za zisstný dUchoe
wenstwa podwod.

Ach! ažšehrozno gest widšti, že i letjtj a
žssedjwšlj křestané z modlitť.m, ba zcelél)o swatšl)o
náboženstwj sobě posmčxchčinj, a bez Bol)a, bez
wjro, gafo UerozUmUá zwjřata žiwi gsaU. A
ti sami lidé častcxgi zwlássrnj swaU Učenostj stá:
wagj fe Ueylstněgssjmi a UeyUkrUtnčgssjmi sselma:
ini, kteréž we swé rožUmU rozlťcrnosti wssccky
prawé ctitele Božj rádyby wx,dplenily.

Snad gsi také tak chssčastný šdrUženu býti
š těmi, čteřj fe modlitbč geU směgj? SpUstil:li
gsi se Boha, a zadlaUdil:lixZ, obrať, se dřjwe, než
smrt oďrátiti se tobě zabránj. Obrať se k BohU
fwémU, geť)ož si lchkowážně opUstil. Modli sc,
by tě Bůh od slUžebnosti hřjchU oswobodil, a
sjly k nawrácenj:fe tobě dal. WarUg se sselem
wynasnažUgjcjch se, Boha a náboženstwj geho
zmařiti. Gsi:li podobný gim opowrhel, obrať sr,
odrať se: rwchle; angelé a lidé Uábožnj bUdaU se

radowati, když opšt do fpolečnosti gjgich wčročjš„ Z,„
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a x.xpčtfr fezňámjš š Bohem, gehož si w nesmye
slnosti swé zawrhl. Pomni, že léta tmá sečtena
gsan, a počet gegšch bržy fe do:žxlslj. B:xdešli o
rom oprawdowč přemey!sleti, sá:n cčr wžbUdj srd:
ce twé k pobožnostť a modlitbě.

Za citem tjm, předstaw sobě Boha, láskU
swrchowanaU a fwatost neywyšssj, gakoby widt:
tedlně před očima twýma stál. chch se dUcha
modlťri; neboť dUch, genž w Boha wěťxj, a w
nčxho gakožto otce se důwčřuge, geho milUge a
poslauchá, prawý gest modlřč. Qtewři Bohu srd:
ce swé, a Uechho do nčho nahljdnaUtč; srdcč grst
prawá delitebntce, a wjra, nadčxgex,lcčska a po:
slussnost prawá modlirba.

Učiň srdce swé oltářem obětnjm, a obětUg
na něm polepssenj žiwota, dobrá swá předse!wzotj,
ljtost a kagicnost. axu Wěz wssač také, co pjfmo
dj: „Qbčtlxgeš:li dar swůg Ua oltář, a tU fo
rrdšpomcneš, žč brarr twčig má něco proti tobčx
(,;e zásss:j máš na něho): nech tU darU swél)o přrd
o!tářelšx, a gdi, smčř se š bratrem swým.“

ij méně čafu tl chUrawost, wčxk a bljšký
konec na žbyt necháwagj, rjm rychlegč UUlsiš o
smjřenj fe postarati. A porom přigda, a fám
aUřad knčxšekonage, občtug BolPU š Učtiwostj a
pokočaU dar fmůg. Srdct pexkš .Bohem mlij:
cij Faž řjci: Qtče! odesč kr.xgjcjmu,geuž fe š
bolestj a lásiaU fynowsiaunw:xacj. Od;ousť m!
maU lehkowážlwst, maU Uesinyslnoest, mé weřegně i
taǧné hřjchy. Sraň se takě še UmaU wůle twá
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n.xewssem, co naložjš še mnau. Trestey a mrskcy
mč zde, gen na wččUosti mne Uchowey.

BUdaU:li takowé city zoltáťxe srdce twék)o
wzbůrU kBobU wstUpowari, stanaU se prawc.U
modlitbm:, byť an hláskU rtowé twogi newxxřa:
li. uxo Ktxyby Bůh od modljcjch se bez wýmjnky
klckáUj, rUčaU pozdwihowánj, a slowa hlasiršpro:
:nlUwená žádal, gakžby se Umdlený nemocný Uxon
dlčtť a Umjragjcj dUssi swaU do rUkaU otcon
ských poraučeti modl? uo

Giž dřjwe w knize této praweno bylo, gcčk
ssťč:stnj gsme, že Búh frdce Uasse žpyrUge, a ač
nám ani gazykem hUaUti nrlše, pixedce giž wj,
zač prosjme. uuu Ba, U Boha dýwá Umoť)dypmt:
k)é tiché wzdechnUtj, anhé: „Ach, můg Ježje
ssi!“ srdcčně wysloweno, neygádrnčgssj ngrdliřc
baU. uu Bůť) náš gest práwč Boř)em Uexmoc:
ných, gimžto pro mdlobU nelze mlmrxiti; Bo:
ť,xem Umjragjcjch, ktořj třčfč:x.:cšm sš kžšž žjťoZ
ťxjrjrn, a srdcrm aUzkostUě tlUkachm k Boť,x.n
wolagj; uo Búh wssak takowé bitj žjly slyssj, a
poslednjm frdce slowúm welmi dobře rozumj, a
otcowská geho dobrota odpowjdá Umjragjcjmu
gako někdy lotrU Ua křjži: „Gesstě dneš bUkeš se
nmaU!“ u

Učme fe tedy ža dnů zdrawj, dobře se mod:
liri, bychom w čaš smrti dobře se modliti giž
Uměli. nu J tobě přigde ono okamženj, w nčmž:
to Umjragjcjmi toliko a tichými wzdechy bUdeš fe
Ulodlsti. Anjž gest zapotřebj che; nebo, ťdekoe
liw nábožný křesťan Umjrá, tUtč chrám Páně, lUtč
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Bůh sám, a mluwj ksixdci Umjragjcjho slowa po:
těchy: „Nebog se„ gáť gscxm š tebaU. Gá rozu:
waZUgi wažby, gimiž nesmrteťm) duch twůg k
schránce fmrtelné byl Uwázán. Dneš gcsstě bU:
deš w rágig“

Modťitba. Pokračowánje
Modlittxa gest poždwiženj mhsli kBohU, gest

rozmlanwárxj a zabawowcinj:fe dUcha lidského š
DUchem Nex,xwyšssjm, a wexde náš knex,xwyšssj
wýsosti, k obcowátlj š Bohcm, tak sice, že š pra:
Ux.aUwěraU se modljchm wssecko zemské maličké,
erssecko k)řjssné cxsskliwrxsti a nenáwisii hodné fer
zdá. Tak gako. člorpěk zacházřge a ochge š lid:
mi nábožnými, dobrým a nábožUým se stáwá, tak
také obcowánjm š Neyswčtěgssjm mysl gcho po7
fwěcena býwá.

Modlj„cjml s.e gost Bůh bljzck, ať fe lď
chrámě před oltářem, anebo mšzi pracj, anebo na
lůžkU,lnemocen leže, modlj. ij žiwčgssj nasse
wjra, tjm gafněgi planč plamen nábožnosti Ua
modtlitbách, a tth čisiěgssj a protřjbeněgssj gfaU
nasscxBohU přednesené profbhe oou Neyprwé má
l)řjssnjk za oswobošenj od hřjchU prosiri; a oo
prade:li bUde prositi, kagjcj modlitba sama hřjss:
Uij rUkU powede, bh zahanben w prfy fe bil,.
a pak fe o Uěm bUďe moci řjci, že se dodře mod:
lil. Wpdáwá:li Uám snxědomj dobré fwčxdectwj,
pak také posilnšni bUdeme modlitlxml, nabywsse
řxňwěrh, že modlicda nasse whslysscha bUde.
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Což může Unzného, apomoci hledagjcjho wjtč
potěssiti, gako mysslénka: BUdU wyslx,xssen! Bůh
mě zagisté nxt)slyssj! u Co může Umjragjcjho
otce, co matkU Ua wččUost fe odebjragjcj stra:xn
djtek nčdospčlých, ktrréž po fobč pozůstawUšj, a
bez pomoci do fwčxta wrženy widj, co ge může,
otce a matku wzhledem osUdU swých Uxťláčkůche
Upokogiti, Uež modlirba we gméUU Ježjssowě koo
Uaná, gjžto gisté wyslyssenj gexst přťpowěšeno?
Takowj rodičowé Umjragjcc spolék)agj w Boha,
genž i ptactwo Uebeské žiwj. GemU odewzdáwa:
gi swé djtky na starost, a Umjragj š oddanstj
do Uxůle Božj; a takowé Umjránj gest prawá
modlitba. Ach! ssťastný gest giž zde, kdo fe po:
božUě modlj!

Bsahý, gchož frdce w Uebk dljwá,

Pokoxxnč kdy oko k zcmi zťj:

Který syUowskan gen bázeň mjwá,
Na fmrt ťdyž a Saudce pomyslj!

S Ufmánjm pťiwjtá posclkyni,
Giným hroznaU uw gemU ljbezlmu

ZpráwU dáwagjcj přřtclkyni:
W radost že má wrgjť we wťčnaU.B

„Žjtč wěčně bUdU, Bůh kde králj,“

Prawj k nrbi ponažUge,
„Tam kde Serafjni Pána chwálj,

Tam ať dUch mčxg wčťnť dthge.
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Na swčtě, ach! neni po čem bažiť„

Prawé ssrěstjBůh grn slijge.
Ncbc wččnč budc dUssi blažiť,

Gak žde žádný nepochybuge.

Za milost a wjry Uprnxnťnj

Prosiwal gfcm Boba slžawť;
Wwslyssán gsem! BUďte potěsseni

Tšmto pťjkladrm, a žjte clnť.

Dotkne:li se náš nek)oda, z njrž newjme fcbě
kterak Homoci, a přčgdeme:li do UedezpečeUsiUTj,
do bjdy a naUšcx, gistaU pomoc nagdeme w modž
litbě; srdce nábožné wšmxse se thci, genž pNUGU
může a chce. u NaUše a sauženj Učj modljtbťo
xxx Mnohý ležj celé týdny, měsjce, a mnohdp i
léta na lůžkU nemocen bez wyhljdky na Ušdrawc:
Uj. Wsskch léků zkaUssj, genom modlitbh ne. xxxx
KoUečně žahrožj žiwotU geho Uebrzpečenstwj, a tU
bo teprw nauze Učjwá modlirbě. u MaUžclka,
djtky a wssickni, kteřj nemocného milugj, fbjhagj
fe k modlirlxě, a gako Učednjci Ježjssows, kdhž se
chtčla lodička potopiri, wolagj: „Pcme! wyswo:
doď Uáš, hyneme!“ Nemocný, sebraw fwch po:
slednj osle, wolá kBohU o wyswobozmj z nebez:
pečenstwj lďljzké fmrti. Modlirlxa gcho řxýwá aUž:
kostný pláč djtětc, grmUž se Uedosiároá slow k
wdgádřelxj toho, co wzbledem otce cjtj; připowj:
dá wssak prlepssiti se, chce poslUssUým, powolnýmz
a n.xe wssem Qrci po wčili býti.
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Přjpowěď aUplUého a ZcxerbUého polepssenj
gest prawá modlitba, kteráž Umohokráte giž Ua
Ua nemocných diwy konala.

Prawá modlitba býwá wždy srdeččlá rožmlU:
wa š Bohem, a dčtinné powzhlšdrlutj k thi,
ktorýžto pomoci můžo, chce, a dle zasljbenj swě:
ho zagisté pomůže; Ueboť Ježjš nám pomoc, smi:
lowánj a milost přjsljbis, a sám náš k prošbám
pobjdl: „Proste,“ řekl, „a bUdewám dáno.“ Sám
Uáš modliri fe Učil, a modlitbu nám předřjkáwal:
„Qtče deyž Uám chlěb wezdegssi nu zbaw uáš od
zlého“ nc. Ba Usilowal, dychom fe modlili, na:
pomjnage a nabjžege náš wýslowně: „Začkoli
prositi budete the měho we gménU mém, to Uči:
njm, by byt Qtec oslawen w SyUU swém.“

Ach! rozwažme sobč Uálcžitě slowa tato:
Začčoli prosiri budece. uuo Žádá wssak Pán, by:
chom we gméUU gcho prosili, t. g. bnchom gako
djtky, gako wykm:penj, kterýmž Syn Ua Occe
ponázal stoge gixn ža wyslyssenj, prosili.

Aby konečUě prawml dětiUUaU důwěrnost w
Uáš wžbUdil, welj Uám tlaucř, hlčdati, a slibuge
gako dobrý otec, že Uám i otewřer bUde, a že
naleznome, co hlrdati bUdeme. n Kterakžby Uáš
Učitel Bošsiý byl mohl napomjnati k prošbám,
kdyby Uám skutečnč nebyl chtčck dári, zač prositi
bUdeme? Gakždy wščná prawda saUžeUémU mo:.
hla řjci: t)leded! panby ničchožxnčbylo knalezer?
Gakby Bůť) pmchá, dobrota, mok)l Uáš Učiti, na
bráml nebeskaU tlauci, kdyby Uám nemčla býti o:
tewřjna?
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Chopme fe tedy prostřede neygistčgssjl)o,
gjmžto wssecko od Boha obdržeti ncim lše, mo:
dlitby totiž wegménU Ježjssowě. Profme wssak
předewssjm o wťrU,a pak še synowskcherywrátť:
telnaUdůwěrnostjk thi se deleme. era o:
tewjrá bránU ncbeš; wjra silná tolťko poskytne
nám, zač bUdemeprositi. m BUdiž zdráw. era
twá tťfpomohla, řeliežjš ewangelickému nemoxcnšx
mU.Kdo wssak erěřj,djtotéž ewangelinm,pokoden
gest wlnč mořské, a neobdržUge ničehož. .m Wj:
ra we wěčnaU prade naděgi Uassi, aU se mox
dljme, powyssUge na tak wnsoký stUpeň, že po:
znáwáme, že Uenj nťc tak důložitého a wysokéhxo,
čchož bychom k prospéchU dUsse Ucmohli proslxami
dofjci. Ba!

K dokončenřdjka sslechetU.édo

O pomoč pažádeh Bohň swšť)on;
Proniknatwá prošba Uebe
PáU Bčxh erslyssj tode.

Hledžme:li myslj synowskaU k,nebi, gedině
na polo wyslowené ach! pronťká nebrsa, otowjrá
bráUU nebeš, wygčdnáwá nám přjstUp kBohU, a
nedá se nám wx:cčtčti na žem bez darů blaho:
děgných.

BNodlitba: Pokračowcixtj.

Tak gako djtě w každé potřebě k otci bčxžj
a dennš ho o chléb profj, tak i my w každé p:::
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třebě, w každě bjdč bez messkárxj genom thci se
Utjkeyme, a prosme bo: Qrče,dey mi to Ueb ono
a t. d. Djtě myslj: Qtec gest mocný a bohatý,
můše mi dáti, zač prosjm. Gfa dobrotiwý, chce
mi dáti, eco žádám. Wčrný gsa, gistě dá, co sljbil.

Tol džtě gsme my, kdyčoli za něco prosjme,
a reU otec gest Bůh, bohatý a mocný pro wssee
cky, kteřj řqo wžýwagj. Kde žádný člowěk ne:
může pomoci, pomáhá oU. Pro každaU ránU má
balfám, a gest pánem žiwota i smrti. u Wěř
ch, a důwéřUg se w něho; neboť žemi a Uebc,
počasnost a wčxčnost w :xUkaUdržj uuw pokyne, a
bUdč tj fpomoženo. uu Nezbaw se naděge, zUáť
kámeU, který ri na srdči ležj, a může ho odmx.:
d.xti. Pewně wěř, a žarťUc na srdce gcho, a bU:
de ti otewřeno. Qtec slx,dssj twé wzdčchy, wřdj
twé slzy potexgmo rončné. Zná j.dde, kteraU žá:
dUěmU z lidj nefwčřUgeš, a čeká toliko, požádaeš:lš
pomoci od něho.

Na náš tedy grnom to zálexžj, bychom wsse:
cko saUžch, wssj spasenj nassemu přjkořj činjcj bj:
dy wčrnm: Uxodlitbau se žbawili. Modlitba, po:
zřwiženj mysli k BohU, chygistěgssj gest prostředek
k promčxnčxnjzármUtkú w rexedost, a kwjlenj w plr:
sánj. K Ježjssč wisjcjndU na křjži powžhlédnamř
gcst nám tolňko zapotřcbj. au Zde ti opčxtmUsjm
na twůg Umrlčj křjž poukážati, Ua Uěmžto Bo:
hačlowč!ča gakožto oběť fmjřenj za hřjchy Uassr
rošpiarého widjš. Pozorng gcho politowánj l)o:
dnau postex.wn, gak meži lotry Ua křjži rozpiatx,š,
ranami posetú, nex.,xtrapliwěgssjmřbolestmi weskrz
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proniklý še fmrtj zápafj. Pomni, že tento posmjx
waUý , mUž bolestj, gednorožený, mnohomilowaslý
syn Božj gest. uu Neyswěrěgssj, Ueynewinněgssj
nefe člowěčenstwa winU. Beránek Ueposkerěný
trpj fmrt neybolestslěgssj za cizj wiUU; pige zka:
licha přehořkého na wykaUper ztraceUého čloe
wěčrUstwa. uu Takowé zadostinčinčmj žádala spra:
wedonst Božská od Shna the wěčného; tak
Uechal Otec GednorošeUého swého za občxťUmřjti,
bychom my wyfwobozrni a žiwi byli.

Chceš býti Spasiteli podoben, Uetrať myslj,
Uakládá:li Qtec š tebaU gako š wlastnjm sx)Uem,
a Uecháwá:li tč Uěgaký čaš maUdrým aUmyslrm
na křjži wiseti. Chtčg toliko, co chce Qtec; a
bUdešli meeti š Jezjssem Ua křjži Umřjti, také
zagisté š Jexžjssem do sláwy Uebeské wegdeš.

Bráwey tedy Za zdrawj swého Umrlčj křjž
fwůg do rUťye a wždychey k Spasiteli fwémU:

Pane, eransstčg mť!
Popntť na němě slzer
Bolrsině a ljloslnč

Ta:tšjcjbo po smjťene.

Ach„ gak wolá dlasitě,
Znagic tjži powinnosti
K tobě dusse do n.x.ýsostč:

Pňne erpausslěg mč.!

Pane, neoansstěg mě!
W bogi š těkem Uerdolám
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Sám a sám; gáť slzawč
O twaU mocnaU pomoc wolám;
Twě mi oko mťlostUé

Ukaž k měan polčssrnj.
Wyslyš krátkě pomodlenj:

Paue erpausstčg mne!

Pane neoansslčg mne!
Trnach mé srdce kopjm

Smrt až osirým pronjkne,
A gá oťi mrancj sklopjm
thostně a skrausseně:
Odpusť dussi w saudU době,

Wezma do Uebe gi k fobě:

Pane erpausslěg mnč!

Modťčtďa. Dcilssj pokračowánj.

Modlitba gest tak důlešité a potřebné koná:
nj, gako dýchánj. Nrchtčxl:liby člowěk dýchati,
muselby Umřjri; nechce:li se křesťan modliri, giž
za žiwa mrtew gest. uw K dobré modlitbě wssak
nepostačuge, ona toliko slowa odřjkáwati, kteráž se
nám w čaš dětinstwj přrdřjkáwala,až gsme ge sodě
pamatowali, a sami odřjkáwati Uměli. Ježjš sice
Učennjkům swým také slowa modlitebnj předřjkáe
wal, kterým gfme i my od nich se UaUčili, a kte:
ráž po nich od slowa k slowU opakugeme; Učil
náš wssak také, co činiti máme, bychom se dokxře
modlili. Spasitel modle se wzdálil fe od hlUkU
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lidskéč)o, bo frdce fwé beze wssj překážky mol)l
nechati š Bohem mlUwiti. Pln fynowské důwěr:
Uosti wžýwal Boť)a o posilU a požehnánj, by swan
té djlo wykaupeldj lidského, kreréž Um Otec Uložil,
dle wůle Božj dokonal. Uctčwosi swaU Ua modlil::
bách dokazowal klekánjm; wnitřnj swaU pokorU
rlckaU zdwil)ánjm a sijánjm; synowskaU pcxsluss:
Uost swaU slowy: Qtče! Uikoli má, nýbrž rwá
wůle staň se.

Tak Uám Bčchčlowěk Ukázal potřebU modlit:
bw, Uctčwosti při tom swatém gednánj, a dštinné
odewzdanosti do wůlč thowr). Qkážal, gak o
posilU prositi mámc; bychom š to byli, powirlr
Uosti wykonati, kteréž nám Qtec Uložťl.

Powažme ǧen, gaké ro dodrodjnj , že magje
ce potřetxucsti, také Boha wssemohachl)o Za the
máUw, který Uám z každé nauze pomoci může.
MUsjme wssak také wěřiti, že Uám pomoci chce,
a zagisté pomůžeu.xn era ta, gak se giž w knjžce
této gedUaUprawilo, podstataU gest Uxodlitby; a
gako z třčtjl)o nrloe řečexma gfaU slowa aposstola
Uapomjnagjcžl)o wčřjcjch : „Trpj:li kdo, ať semodlj.e,

Mňgj.chm Uěgaké trápenj wlastně zťxjdkabý:
wá radicč, by fe modlixl; obUčegnč sám si rak ra:
djwá. W člowěkU w Bohua loěixjchl hlkaoce to giž
žaložerlo, že fe w naUži welké k BohU Utjká. GsaU
také tro:čpenj, kteráž člowčkU fwč;ěxitifc neopowažllgex
me; ale předce taUšjUw a nUtkáni býwáme, frďce
swé před nčkým wdliti, čjmž odlehčcnj nabýwáme.
Trpjcj má zexpolkřeb,owčrněl)o přjtele a zklxsseněl)o,
a Ualezá ho w BohU.u W tš přjpadnostipůscbjwá
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naUze, seč člowěk nebýwá. m Ba přjkladd máme,
žr nessťastUj, kteřj w žádUél,xoBoha newčxřili, bje
daU a UaUšj tjsnčUi sami od seťxe modliti se poe
čalť. Tyto tody naUčita UaUze Uegcdnml i wčřiti,
nýbrži moťdliti.uuuBlazxe ti tedy, gestti žr si před
naUzj giž w Boha wěřil, a gestli tč ssediwé wlasr,xd,
welké stáixj ned giné nel)ody nemnfely teprw na
Boha Upamatowatj. W každé naUzi modlirba twá
bUde požchnána, gelikož modlitbě trdé ona hrůzy
plná mysslénka nebUde překážčxti,:že gsi ňynj teprw
Bol,da wssemodal:cjho wčdčl kde hlcdari, gchož fi za
minnlé bugnosti fwé ani ža bodna hlcdánj Urdržel.

Ale dUdiž i tomn tak, žeddš dmxš teprw wěrně
po BohU byl se ol)ljdl , a horliwau modlitban ho
nalezl, můžeš dle rady aposstola se radowati, Zala
my zpjwati, a črpotšssrxljm do wůlrleBožj se ode:
wšdciwage,deliti. uu

Kdo cl)waložpčwy o Bohu fám zhotowiti
Umj, pokUsiž se o ně , a dcy srdci swémU pěti; ktxo
wssar nenj što, bUde přcxdcUměti modliti se. uo
Gsi:li giž kmet, žádm) Zalm se lépe srdcitwémU
Ueždařj nad onen starého Simeona: „Pane, pro:
HUsi slUšebnjka swéť)o w pokogi.“ uo Na modljt:
bcich nech toliko srdccxlelmxiti, neb čjm frdce oplýa
wá, tjm gazyk přeplýwá.

Gak dlaUho můžeš, tak dlanho se modli; přex
siaň wssak bnedlex, gaťdy dUch twňg násilj scxbě čiUili
Uřřčicč. Bež řoho txr;xojčjřmř nc: !ŽZZU !xo!est:!é:!!

klaut)á modlexnj fc obtjšegjč předc wssak dUsse
xxo,cichosiimwfslenjnábožná mlřže op.xkomcxtium Z
Zešskš sxšm, Zafxrčcnš;e se dljzké fmrri sroé, po č.l:
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kráre konal modťith. Po třotjkráte teprw přinesl
mUangel posilU od the z nebe.

Kdo gest leritý, bUď on čilý a woselý, bUď že
sedě w sedadle swém bez sjly ťedwa oddychUge , to:
mU seš gistoraU řjcimůže: Nebezpečnč stůněš, a co
neydřjwe še fmrrj zápasiti bUdčš. szrog fe , wěž
Uossak, že neylepssj sstjt a obrana w bogi tom gest
modlitba.

Gsi:li ty sám oneU letitý, milUg modlith.
PilUě se modli. Newykonáwey wssak modlitbu
fwaU dle hodin tak, aby když padne hodina twá ť
modlenj, wssccko wůkol tebe UmlknaUti a oněmirj
meelo. Modli se kdykoliw gsi sám, a kdykoli srdx
co twé občerstwenj gest žádostiwo. Tenkráte bUdoš,
k modlitbě Ueyschopněgssj , a tiché snássenj Utrpenj
swých pokaždé che w tobě se Upčwnj, a iteUkráte
U tebe zůstane, kdx,džfe nebUdeš modťjti. Až tako:
wému, fpasirelnémU fe cwičenj anykneš, Uxilá ri
bUdaU Utrpenj twá, pamatUgjcj tě Ua modlith;
až konečUš modlith fwaU skončjš, a mezi kůry
angelské k wěčnémx.; Bol)a welobenj powolán
bxldeš.

W twém stářj, a gsa tak chUrawého těla,
Uemůžeš Uic lepssjl)o činiti, gako giUým k powsz:
zenj rrpěliwě sUásseti, a odewzdáwage fe do wúle
Božj se modliti. ermáš sice rch aUmysl při tom
mjti, by ti, š Uimiš obcngeš, pobožnosti twé se
diwili, a pro Ui tš za fwatšho wyhlassowali.
we Předc wssak, stydčxlcli gsi srxprw za modlicbn,
Uynj weřegně se modli, byš tak wyzUal, že gsiUex
práwě činil, stydě se za modlith. eu Wěz wssak
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také, ten že fe nčmodlj dobře, kťo modljtbaU lep:
ssjm a ctUostněgssjm nebýwá. uu Ač nopřicházjš
cd modlenj š obljčegem horliwostj zardčným, přrxdc
má z gednánj twého wyfwjtati, že od Boha při:
cházjš, a že gsi šPáUem swým rozmlauwal. Čjm
lšlUdssj gest twá známost otcowsié dobrotiwosti
Božj, tjm dětinnčgi a důwěrněgi se modliti bUdeš.

Křesťan modljcj se ze srdce dětjnUého modčj
se š Uctiwostj, a cjtj ono newyslowitelně weliké
sstčxstj, že smj š Bohem mlUwiti. Blažený ge:
stiť, a pieeblažený! MaUdrost wece: „Rozkoš má
gest býti še syny lidskými.“ u Gestli i twá roz:
koš obcowati 8 Yohem, protlač se fkrze angely a
archartgely, a přibliž se k obljčegi otcowU.

Blaze ti, Uečekáš:li, až rě protiwenstwj dox
hánj k BohU, až metly geho záda twá až do kr:
we promrskáwagj, ra pocit bolestiústa twá kmod:
litbč otwjrá. uu Q bdš wěděl, gak dobře Bůh
č:xtebaU fmryfslj, gak frdce geho každé doeby fš tš
otwjrá, gak rádby Ucha swého k tobě naktonil;
gako neylexpssij přjteli swémU wstřjc byš mU
chwátal, a wssecky neytagněgssj zálexžitosti byš mU
fwěsil.

Modli se, nebo modlitba gest kljč k frdci
otcowskémU Boha Uassebo, k pokladll gcho lcisky,
geho dobroty. NeUsilUg wssak twrdossigně o to,
žač prosiš; Ueboť mnohddkráte domnjwáme se, že
ža wexgce pxxosjmo, a Otec prošbu Uassi oslyssj, wě:
da, žeby nám ssrjrcm bylo to, zač žádáme.

Gclikož Uám ale tagUo zůstawá, sintexčnč:li
Uám Užitečňo gest, zač prosjme, šanechme pokaždé
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thi dobrotiwxémU wyslyssenj proseb nassich na
wůli. Dosti potěchy pro náš, Že žádná prošba
oslyssena Uežůstane. ux Nodá:li Uám Bůh, co gfme
si přáli,dá něco mnohcm lrpssjť,!o, Uač gfme si an
Uepomyslili.

Prosiw giž dlmchý čaš, nebýwáš:li xďxdsly:
sseU, hledey přjčinu oslysser w fobě famém.
Prohledey útrobU swaU, zpthg, Zda:li srdce ,twé
UčgakaU trestatelnml náklonnost, Uěgakau l)řjssnaU
žádost w sobě neragj, Ueb Uemiluge. Postiť)neš:li
w fobě nčxgakézpronewěřer:se wšhledem Boha,
neb UeposlUssnost wzbledem geho přikážanj, žalug
Ua sebe BohU, wdzmxy se mU z chyby fwé, proš
l!o za odesstěUj a mjlost, a připowěž mU nešru:
ssitelnaU wěrnost. Nechať srdce twě š citem pra:
wš, dětinné ljtostč se modlj, a bezpeč se, že w
tom okamženj, w kterémžto chyb swých željš, ná:
rUčj Páně se otewjrá, a modlitlm twá wyslysse:
U,l l!ďmá.dň Bsxm

Nedeyme fe Uehodnostj swau odwésti oďmodx
litby; Ueboť dobře modliti Učjme se toliko modu
lenjm. Kdo má tak dobrotiwého a milosrdného
Otce, gakým Uám Bůh gest, ten Ueprosiž o Uic,
Uež o mysl synowskaU, kterážby důwěrUč k thi
přilUUla, až čaš a smrt bčh žiwora gcho wezdegx
ssiho šarašj.

Kdo se modlj srdcem dětiUUým, UebUde za
U:é wfmwlxu fo éex “lx fn Bťri l;sxilň
jljh ď elclxo prosčtl, šcč ZU ZU, 30712 lc “.55 llUl.Us
Tak syUowsky smeysslegjcj Uemocný Uemodlj se
ginák, než: Qrče! gačx ty chceš. Wida co tru
pjm, dey polehčenj bolestěm mým; tyš Pánem, a
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wjš, co fpňsenj Uxétml prospěge, žiwot Ueb smrt.
uu Qtče! gak se robě ljkxj.

Srdce dčtinné brzo zde, brzo onde pochytj gi:
skrU, kteráž fkrze pobožnml modlith plamčmxm se
stancx, gjmžto six neywětssj láska žanjtj. Tanto
lciskau pUžčxn béře se modljcj w střed člowčxčexn:
siwa, a modlj fe takto: Qtče náš! AU wssecky
lidi, gako bratřj swé mičngi, prosjm: Přigď krác
lowsiwj twé. Dcy, ne wssak tolčko Umčx,Qtče!
Uýbrž wssem k tobě wolagjcjm chléb náš wezdeg:
ssj! Odefť nám wssem nasse winy, Uasse nepra:
wosti! Odefť Uám, gakož i Uly odansstjme Ua.e
ssim winjkům! Zbaw Uáš hřjchu gakožro Ueywět:
ssjho zlého!

Dětinná modlitba proniká Uebefa, a býwá
Uokaždé wyslyssena. xuxoStarému, sesslému člowě:
kU nemůž to za těžko přicházeti , dětčnnč fe Uxo:
dliri, an dčxtinnj citowé bez toho w něm opěr se
proťxužngi Mage giž Ueda!eko k hr:x!x:! k!ež ťďx:
bo prosjwá ménč o chléb Uež o wyswobozenj od
pokUssenjchUti na dálssj žiwot u O! dětinná
modlitba dodáwá mn frdce, by š plcxf,cmwjtěze
Uým opUstjl swět, gchožto wnadn býwaly přjči:
nau, že se Bohn a wjře swé zpromxn.xéřil.umNe:
boť gemU smrt otwjrá žiwot lepssj, a fwět, w
němžto newzdychá saUžeUá ctnost, a kde! ncxnj o
chrapotU slnrtelném ani slychU. Tatnro přjcházj do
wlastť wywolených, stane se oslaweným ctitelexm
Božjm, bUde w plesu a chwále Božj před trů:
Uem blažrnosti. wččné požjwati.
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Kdo se tjmto způsobem wečexa žiwota dočká,
můše š onjm stareččem, SlmeoUem, žwolati:

Giš brzy bčb fmčxg dokonám,
A tělo brobU odewzdám,

Čaš člowťčenstwa žkUsjer.

Ach! setťe kagicUostť slzy

Smrr š licj bledých brzy,
Nčb brzy Umťřť mUsjm.

Mé lčlo hrčxzm: trUe sic,

Než dUssc nebogj fe Uťc,

Genž nadčgi swau k Bohu má,
Ač srdce bjti Ustáwá!

Dey, Qtče! w nebi podjl mjt na z(iťi
Twé pťemilostně lwáři.

DUch můg fe wznrse gesslě dncš

Tam k Tobě, kde gest wččný pleš,

Aš siďšta Žižodj sroa;ky.
W Tě danám synowsky, da, wjm,
Že na twěm saude obstogim;
Znáxmť nesmšonst twé lásky.

Giž w frdce fmrt fe zabjrá
A mt;kostnč gr fewjrá !

OexJežjssč! ceď pťč mně stňg,

A pťigmi dUssi, PaUe můg!j
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38. Láfkst k Bobno

Čťowšť Gest stwořch, by Boha milowal, ne:
toliko pokUd zde Ua zemi žiw gest, nýbrž i usta:
Uxičně, wččnč; a wěčnost té láfky giž žde se pcx:
čjná. u PokUd hřjch člowěka od Bol)a chodlaued
čž, potud má člowěk podobnost kBohU tU ney:
wčxtssj, a tato podokmost poswčxcUge ho tak, že fc
BohU ljbj.

Mnozj wssak lidé Boha málo znagi, a tu:
dy ho z celého frdce Uemilxxgj. NčxkteřjBoha do:
konco Ueznagj, aneb pozdě poznáwagť, což snad i
o tobě platj, genž gsi tčprwš wečercm žiwota po:
čal, Boha, dodrodiUce swél)o Ueywětssjho, wyl)le:
dáwati, a mUsjš tedy fe Učiti poznáwatč ho, byš
geg také náležitě mohl milowati.

Bůh gest otrc neylepssj, milowáUj neyhod:
něgssj, genž lásko nassj quplUě ZaslnhUge. th:
prwé wssak mUsjš synowsky smcxyssleti, synowsky
k Bohu fe modliti, a naUčiti se, gemu poslUssch
lxýti, pak ho budeš i synowsky a Upřjmně milon
wati.mPomni gen: Qtec, genž spolU Bůh gest!
Nexnůžcx:liž djtě od takowého otce wsseho se Ua:
djti? uu Nemčlže:liž takowú otcc také wssecko dá:
ti? u Pčeem:xyssli toliko a rozwaž si ono welké,
Ue!oyprawirelně welké sstšstj, že Boha, nebeš ižc:
mč Pána otcem nažýwati, a geho lUilowati smjš!

Třeš fe wssať takě fmrtelnjče! tčxeš se přod
Welebnostj Gllxéna Páně; poklekni do prachn, a
ci klaučxnjm, welediš podiw, lásky Boha nass.xho,
S kr raUžto miluge člowčka. un Bůk) miluge náš bš:
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dná stwořenj gako fwě djtkh, on, gsa wěčný, a
král sláwy. u Gak wžxlessenáto myssléUka! Tcn,
gchož orcem nažýxďám, gest král králů: hromowé
gfau gcho wožrm, a blesky poslaUchagj gel)o rozc
kazů, a žiwlowé gsaU gcho sluhowé.ou A toho
nezpytatelllšho Bol)a smjm milowati, a i on mi:
lUge mne.au J aUgeléxradUgj se, slyssjce welebr
ného Bok)a otcem Uassjm g:nonowati.

O fwatá wjro! fwaté náboženstwj! gak blae
ženy činš wyzanačc swé giž na zčmi ! uu Kdožx
by mage wjru rUro Uechtěl wsseho dobrého od Boe
ha se Uadjri, kdožby Boha Ueywyšssjho, miloroánj
Ueyhodněgssjl)o Uechtčl nade wssccko mčlowaci? A
až kou:čuě f:nrc náš s:Urrelnjčy do hx:obU Uložj,
počne fe teprw náš pramý žiwot; weč Uynj wěřja
mč, na to bUdeme parřitť. u Co Bčil) wčrUý slju
dčl, také fplnj. Prawdomlanýté, a zasljbenj gex
ho trwaǧj na wěky. Zasljber božská Uačdagj fe
dle dxaj a roků xUěřiri, láska geho Uen:á :Uezj, a
přinálčžj w:xčUosti.

Pčočby fe, kdo tak fmeyssťj, bál fmrtť, kte:
ráž mu k požjwáUj wčxčnélásky, č parřenj Ua Boha
dopomšiže? ouu Ať fe kresťaxa leticť) radčxgi ze swéo
ho Ziž Qč;kého odchodU radUgč, ať plosei, žč Ua Qto
ce neeoeského tw:čřj w twář patřici moci bude. Nax
Uj:liž to mysstéUša blcchoděgUá: Brzy Ježjsse, sye
Ua Božjš)o, božského bxxarra, a wkapirele fwé:)o
ofobně ž!xári so naUčjm? Uzčejm ho ozdobeného a
oslawr:ného ranami geho rUčaU, no!:x.xu a boku.
m Klančti se bUdUBohU wuezpytc:teln;ém rageme
stwj Ueyswětěgssj Trogice. Widšti a požjwati dU.x
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dU radosti, kterých žádqý strtelnjk Ua swěrě erčx
děl a nepožjwal. uu Qbychom giž žde mohli po:
chopiri, gaké náš tam ssřšstj očckáwá!

Dokonce fe tomU Učdi!ome , když člowěk ho:
diny swého důwěrného š Bohem obco:oánj za
neypéknšgssj a Ueyssťastněgssj z celého žiwobyrj
sxwéhosobš počládá. Kdo byl gednau okUsil,gae
sladký gest Pán, ten wssech prostx:xrdků a cxčstwy:
hledáwá, by se gen š Bot)em swým zabawowati
Uwht. Tato wssak Zábawa UčUj žádné ž:medbčč:
wánj geho powimxostj, opomjger práce Ucb ra:
dostj; Uýbrž posilUgjcj občerstwenj, a pobjd:mtj,
dy z lcčsky čBohu powinnosti sroé gessrě dokona:
lcgi, a tačořka na wlaš plnil.

Při tom důwěrném, stálém š Bohem obco:
wánj nikdy člowěku Urfeǧde š mysli, že Jčšjš wý:
slowně řjci ráčil: „Kdo z.xchowáwá přikázanj
ma„ tenť gest, který mm milUǧe,“a dále: „Mťlo:
wati bUdeš Pána Boha Uade wssecko, a bližnjho
gako sebe samého.“

Člowšk nábožný, milUgjcj Boha,Uer pokryo
tec, ťeterýby po farisegskU ctnost lásky k bližnjmu
na oko gen prowozowal, a při rom nčwi:most
utlačowal a gačo gedowatý pawaUk Uobpigawka
krex.o wdow a sťrQrků šsál. Nčbude se popcáwar
ti: Kdč UalerU dneš wefelm: společnost, bych so:
dě dlauť)xé chxojlx!uUkrátil? bych radostj žiwota
hogně Užil? uuo Q Uikoliw, k tomU Boha mion
gjcj Uemá časU, Uýbrž wěren láfce fwé k BohU,
kOe můše, dobřo: čťnj, a Bohu wždy takořka po
dočU kráčj.
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Tak fpogUge nasse fwaté UábožcUstwj člowě:
ka š Bohem wazbaU dčxčinnéwčrnostt. Wr wssčxch
potřebách tčxssjfč pomysslenjm , že Qrce má, ge:
hošto pečliwost se wztahUge na wesskečen swět.
DůwěřUgr se w Boha, chowá se pokorně řw
nceypokaleněgssjch wyhljdkách, zauechciwage. kde sj:
la geho nepostačuge, wedenj šcčlešitostj fwých Ot:
cj swémU nčymilegssjmll.

Tak žige člowčxk Boha milUgjcj na zčmi,
gako neibožUé djtě, obcowánj wssak gcho w ncxlxi
gest. Stogj gessrě sice w pozemském fpogčnj, a
w okoličnostech počňsných, pofměcUge wssak ge ob:
co!rdánjm swým š Bťchem. W minulostč gc:čo w
bUdaUcnosti nalézá Boha, a widj toliko Boha,
w nčhož wčřj. PoklidU dUchownjho po.žjwá ra:
kowého, gegž nemůžr dosti wync:él)n::ci!irid Tážeš:
li se ho, odkud mU teUto počog? řekne: od Boha.

era Učilamne Boha znátě,
Qtčem mčlugjch: nazýwati,
Na Uj Uadčgi swn.ll Žakládám

Nrklamnau, giž w Bořm swěl,xomám.

Mčlohau radost, B.dše! dalš mč zdr,
Zaťež frdce lnč ti dčkugr.

Po dolcstech, bjdě, auzkostč,

Udčlťlš wždy llč:o sladkostč.

S:Urt, gjž mnohý wclmi hrozj se,
Zrozenjm k wěčnosti skowe mUč.

Srdcr, twá:li milost napomúže,
Nemoci i fmrti bol pťemčlže.
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Až gen wssicknť wykwjljme,

Ktrréž tu to slaučil Pán,
Tam se opěr Uwidjme,

Blahý, wččný zarazjme stan.
Doweď, Pane žiwota, náš tam
KU wččnému fwatých sjdlu sám,

Ať slhssjme Tebe oslawowať,

Kňrů slawné „Swatý“ prozpěwowať!

Když giž žde, w tomto požemském žiwotčx,
swatá láska Božj tak hogné blažeňosti gest pra:
menem, žde , prawjm, w tomto slzawém aUdolj,
kdežto se nám potěchy Božj takořka po kapkách
toličo UdělUgex: gakž blaženi bUdeme Uapotom, až
na náš Bůh praUd swé wlastnj dlaženosti rozlege?
uu A předc gest welmi po řjde těch, genžby po
blcchoslawenstwj tomto taUžili. Neywětssj lidstwa
část tak lpj na swště, že wščně zře sobš žiwi bý:
ti žádagjce, onoho fwěta se obáwagj. Což může
člowěka k plněnj powinnostj powszditi, .když se
odměny za ně, totiž nebe, bogj, a strasti wezdeg:
ssj před radostmi nebeskými přednost dáwá? u

Množj by fobě sice přáli sstéstj onoho Učed:
Ujka, genž byl mťláččem Páně, požjwati, a w
lásce a w kťjněSpasitelowě odpočjwatč, aneb gako
Lq;ar ústy Páně přjtelem UazwánU býti, nechtěgj
wssak wýmjnkám toho swatého přátelstwj fe pod:
robiti. Nechtěgj se š rozkossmi swčtskými rožlaU:
čiti, a marných radostj se odřjci. Nexljbeznč řo

wUssjchgegich šnj, křjž Ua se wzjti, šmšiǧáčkem swým1Pane žůstaň š námi. l.
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Ua křjži wiseti, by š njm Uěkdy Ua hoře Tábor
oslaweni byli.

Boha a swět zároweň milowati, nenj mož:
Uá. u Kdo miluge Boha, oansstj smčt, dřjwe
nežli tento ho opUstj, a odewzdáwá frdce swé a
tělo swé nerozdělenče do rUkaU Páně. w Ach Ue:
be nasse má giž Ua fwětě mjti fwůg počátexk, aniž
má S njm dlmcho mosskáno býti. Zwlásstě my
letitj máme se bez odkladu k BohU obrátiti, genž
nám Uebe sljbil. Zomě gest mjsto k rozsjwánj, a
blaze nám, bUdeme:li nčxkdywěčnau lásiu wťebi
zkljzori! uxru Zde wssak giž musj se rozdodnaUti,
co tam budeme moci těžiti; zde giž mUsjme Um
wykati nebcxskémusmeysslenj, by nám tam radosti
nebeské chUtnaly; a zde giž může dUch Uáš gako
Herch žjti 8 Bohem, od Ušhož k lásce wěčně
stwořen gest. uu Q newýslowné blaženosti! U
wěčné lásce 8 Bodem býti! Pomysslenj roto gest
giž gakési předokusenj Uebe. uu Qdstup tedy od
náš každá malomyslnost, kteráž dnssi w lotU gc:
gjm k Bohu zdržUge a srážj! žiwot weždegssj
gest cesta k trůnu Božij, angel smrti gest mi:
lostný posel o prawém žiwotě nám zwěstUgjcj, a
weřegný swětxasaud bndeBoha milUgjcij wjrěz:
naU sláwaU, kteráž ho Uwede w lůno fwrchoa
wané a wěčUé lásky.

39. Zkansska lciskn k Bobn.

Ježjš KristUš dal Uám gediný a Ueygistěg:
ssj kussowacj kámen do ruky, gjmž bychom lásku
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kBohU kussowati a pozUáwati měli, řka: „Kdo
přikážaňj má Zachowáwá, tenť gest, kterýž mUe
milUge, tohoť BUde i Qrec milowati, a k UěmU

přigdemex, a přjbyrek U Uěho Učinme.“
Tato slowa Spasitelowa gsaU prawý ku:

ssowacj kámen, geUž prawé sgednocer š Bobem
od Ueprawého rošeznáwá. Kdokoliw tedy zwě:
děti žádáš, láskaU:li š Bohem fpogen gsi, dotang
se před obljčegem Pánč frdce swčxho: Srdce mé!
odpowjdey, co milugeš Uade wssecko? Boha:li, či
dobré pozemsté, sstěxstj,radosti fwětské? u Boha:
li Uade wssecko milUgeš, či sUad rozkoš těla? au
Člowčk býwá tU, kde srdce gcho, aesrdce gcho tU,
kde poklad gcho.

Tak a Ueginak to býwá še frdcem člowěka;
co člowěk ze frdce milugex, 8 tjm se spogUge. Kdo
wěci wezdegssj, rozxčossejsrožtržitosti, smyslUé po:
žjwánj z celého srdce milUge, ten pro takowé to:
liko požjwánj žige, a tomU gest fmrt kzděfenj,
ona ho o wssecko to požjwáUj oblUpUge. Ach! by
možUá bylo dUssi člowěka takowého spatřiti, sl)le:
dali kchchom7žeš rozkossj smyslUaU tak we gedno
srostla, a š nj tak spogeUa gest, gako š tčlem
swým.

Kdyby možná bylo dUssi lakomcowuwiděti,
Ušřelibychom gi špenězi gegjmi tak slaUčenU, ga:
ko š tělem. Aneb kdyby k fpatřer byla dUsse
člowěka w žádostech howadských pohřjženél)o, wir
děli bychom gi, ana gest š žckdostmi těmi Určistýe

mi frostlcč, gako še stdým tělem; Ušboť co člowěk1 F
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nade wssecko milUge, š tjm se také fpogUge, a we
wěc milowanaU takořka přecházj.

Kdyby wssak nám ddlo lze do dUsse Boha
milUgjcj nahljdnm:ti, widěli bychom gi spogeUU š
Bohem aužcgi, nešli š tělem swým; Ueboť celé
frdce milUgjcj Boha, celý člowěk takořka w Bo:
ha přessel, a gedno gest š Bohcem.

Tohoto zťUssoxoacjho kamene lze gest také
Užjti, kdykoliw láskU fwaU k bližnij chceme zku:
siti. Kdo Boha miluge, teU pro Boha také bližx
Ujho gako sebe samého miluge, nedoť oU drUhé
přikázanj za rowné prwnij powažUge. w Nynj
skaUmey tjm kamenem kussowacjm lciskU fwaU k
loližUij a taž se srdce swého: Qprade:li frdce
mé! bližnjho milUgeš? Přegeš mU geho sstěstj,
geho dobré bydlo gako sobč famémU? ux Čisto:
liš záwisti a radosti nad sskodaU bližUjho? exu
Negsi:li chladné a lhosťegné mysli k bjdě a naU:
zi? uuo Žádného:li zássrj na bližnjho w tobě fe
nenalězá? „

Když člowěk teprw U wysokém stářj, a giž
š wečerem žiwota zkaUssky této se chopja tenčráte
wýsse podotče,xxéotázky srdci Ua wlaš přčdloženy,
a od něl)o co noyUrčitčgi zodpowjdáUy býri mUe
segj, gcxličožčaš čdohoněnj a naprawenj wět:
ssjm djlom giž Uť.)ěhl. Ohlédni fe tedy zpčxt do
žiwota minulého, zda:li, a gak gsi celý teU dlaU:
hý čaš Boha milowal. Nedoť kolikrátkoli na
Boha žapomjnagjce za lenaU rozkossj a půwáb:
UaU marnostj kráčjme; kolikrátkoli bližUjť)o w
naUzi opausstjme mohaUce mU pomoci, kolikrátkoli
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chléb stůg š lačUým nezdjljme, achb starek cizj
způfobem nesprawcdliwým fobě přiwlastňUgeme,
tolikrát gednota Uasse š Bohem přestáwá; Ueboť
genom ten w BohU zůstáwá, kdo zůstáwá wláfce.

Kdo tedy láskU fwaU škaUsscti chceš, kusiž
žiwot swůg. KristUš Pán sám nám kámen zku:
ssowacj do rUkaU dal, řka: „Kdo přikážanj Um
žachowáwá, tonť gest, genž mne milUge. Kdo
činj wůli otce mého Uebeského tenť bratr můg
gexst,a festra má; tenť gest še mUaU a š them
smšm.“ Wěrné tedy přikázanj Božjch ostřjhánj gest
kámcxnkU kusser lásky.

Ať gest člowěč w okoličllostech gakých koliw,
wždy gest powinen Boha milowati; bnď on spra:
wedliwý aneb hřjssnjk, na cestě teprw k cjli aneb
giž U cjle běť)U fwého, wždy dlllžen gest Boť,xa
milowati. uu Bůh žádá láskU od chUdél)o gako
od bohatého, gelikož ne z wáčkU, nýbrž ze srdce
chce býti zaprawowán. Břemeno toto Uloženo
gest UemocnémU tak gako zdrawémU, gelikož erb:
tčžUge, Uýbrž pozdwihUge. Ncmilowal:li gsi Bo:
ha z celého srdce až dosawad, počnř ho dneš mč:
lowati. Pospěš gako Magdalena k nohaUm fwé:
ho fpasitele, a oplakáwey fwé žpronewěřchj slzae:
mi frdečnými. Láska twá počUiž špolepssenjm. uu
Mnoho milUg, gelikož gsi mnoho žamcsskal. au
Zlé bylo by znamenj, chtčxl:libyš láfce swé kBo:
hU mrze klásti, gakoby fnad možná bylo přjlčš
ho milowati. PředmčtU neyblaženégssjmlx nemá
fe lásky po skrownU odměřowatť; Uedoť přikáža:
nj geho žádá celaU twaU láskU: Z celého srdce,
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šcelš dUssce,ž celé fjly swé, zcela chce Bůh od
tebe milowán býti.

Srownáwey fwá gednánj a opomim:tj š při:
kázanjmi Božjmi, a zwjš, milUgeš:li Boha z ce.e
lého frdce, čili nic. Skutkowé gfaU kámen kusso:
wacj gednotw š Bohem. Kdo prawj, že Boha
milUge, bližnjho wssak Uenáwidj, lhář gest. Kdo
mage statků wezdegssjch, a wida bratra swého w
naUši,srdcc fwé před njm šamyká, tenť lásky ne:
má, ani š Bol)em sgedUoceU Uenj: nebo kdo bra:
tra, gčhož widj, UemilUge, gakby Boha,gehož ne:
widj, mohl milowari ?

MilUg Bol)a Uade wssecko, totě to neywětssj
přikázanj; milUg bljžnjho gako febe famého, a to
přikášanj nenj menssj prwnjho, Uýbrž gemU row:
né. Nynj tedy raké tak Upřijě i láskU swaU k
bližnij kuš. uo Mil!xgeš:li bližnjho gako febcšd
samého?

40. ZkaUsska lcifkh Uassj k blišUije

Kterak fmeyssljm š bljžnjm swým? uuo Po:
wažUgi:liž geho sstěstj neb nesstěstj, gel)o bydlo
neb chUdobU za wlastnj fwaU Záležitost? auo Be:
rU:li, wida nessťastného, bde geho sobě k srdci?
mohU:liž š njm plakari a se rmantitř? Obáwám:
liž fe také ša lidi bohaté a ssťaftné, by fnad bo:
hatstwj a sstěstj swého zle Užjwagjce, tjm pože:
hnánj Božjl)o zlým wyUakládáUjm hněw Božj na
se neralili?
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Modljwám:liž fe také za slabé, mage starost,
dy do hřjchU neupadli? uxxexModljwám:lčž se ta:
ké ža Umjragjcj, gfa pečliw odUssj gegich spasenj?

Hledjm.liž, pokUd mi možná, wssecko nesstě:
stj bližUij hrozjcj od nč!ho odwrátiti, aneb, ne:
mohUli mU pomoci, aspoň ho w ncsstčxstjgeho po:
těsstti? WžbUngi:liž ho, by křjž swůg z lásky k
BohU š odewzdánjm nesl?

Nesstjtjm:liž se nepohodlj a mrzUtostj, moha
bratra trpjcjk)o oswoboditi? A když se mně moci
nedostáwá, přimlanám:li fe U giných za něho?
aueb snad lčniwě rUce zakládám za záda, moha
giným z tjfně a tjhoty pomoci? uu Umjm:liž od:
řjci fe wyraženj a zbawiri se pohodlj swého, moe
ha tjm Užitečným býti trpjcjm?

Mohu:liž sám sobš před Bohem whdati fwě:
dectwj, že wssecky lidi gako sebe milUgi; totiž že
pro ně to cjtjm, za Uě fe tak obáwám, a pro ně
to činjm, gak bych gá sám, gsa w gegich okolič:
Uostech, žádal, by oni pro mUe cjtili, za mne fc
báli appro mrxe čiUili?

Užjwám:lčž těch famých wážek k Uwažowánj
skUtků swého bližnjho, gichž Užjwám při swých
wlastUjch činech, aneb fnad wydáwage Užjwám
leř)čjwáhy , než přigjmage? xxx Býwám:liž wěr:
ný w přjpowědjch, powažUgi:li fwé „an„ neb
„Ue“ za tak fwaté, gako přjseahU?

PozorUge na bližujm chybh a prowiněnj,
dotýkám:li se gich š opatrnostj a ssetrnostj, gako
ránn, kreraUž bych rád zahogil, tak ale, bdch mU
bolestj nenadčlal? A konečně powstáwám:liž za
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přjčinaU prowiněnj bližnjho fwéť)o š horliwostj
fwataU gako Jan, Ukazuge mU cestu k pokánj, a
ponazuge mU na Beránka Pánč, U něhož gest
odesstěnj knalozenj. A očečáwám:liž w pádU
tom prawél)o času, kdy totiž mysl geho pokogná
gest, a srdce gcho k přigetj napomenUtj méť)o
schopné; aneb až gá sám dosti wychladml, bych
fe horlerm swým, na nčm, gchož polepssiti chci,
neprohřessil?

ijto JaUem můžeš býti, byť i hlmra twá
giž ssediwá, stářj twé wyfoké, a wečer žiwota
twého bljzek byl. Powaž, gak blažené by bylo
ž žiwota wezdegssjho wykročenj, kdy byš wyUa:
snaženjm swým dussi zjskaw, owčičku tU gako oncn
dobrý pastýř na ramenaU fwých do owčince Qt:
cowa nazpčxt přťnássel. uu Nebe se otewře, a Je:
žjssem wcden, dům thůw brzy nalezneš.

b

41. Dlmchý žiwoť.

Kddby ulidem možná byto, w koléhce giž přja
hody a sauženj Ua Uě čjhagjcj předzwjdati, mno:
zjby se srxjce žiwota nčžli konce gcho, gegž fmrtj
našýwáme, obáwali; a kdyby gednomU každémU
letitémU wolno bylo, žiwot swůg znowa počjti,
tak wssak, by w nčm to neb ono zmčněUd býri
nefmělo, také by mnozj raděgi hrob než žiwot so:
bě wolili.

Nawykssc wssak getxnaU žirrotU, wssickni wel:
kého stářj dosáhnaUti taužjme. Každý bh rád
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owoce swé pilnosii, a nask)romážděné mohowitostč
fxoé w pokogi Užil, a potomstwo swé zaopatřeUé
widěl. TaUžebnost ta gest ncim wrocha, a tak
wsseodecná, že mnozj také gchom proto rádi by
dlacchožiwi byli, aby dlalcho mohli požjwati, a welmi
rádi daliby krásné nebe za to, kddby sobě za Uč
wždy trwagjcjžiwot wczdegssj mohli wyměnitč.

Ach! kdo gedenkráte tak žesmyslslěl, že fmyslné
požiwánj za Uedhlawněgssj, a Uxěcw žiwotč tomto
neostkwostněgssjpowažuge, ten se pod hodUost swaU
člowěčenskaU snižuge. xxxm Naležagj se lidé tňk
fmeystiegjcj, magjce sstěstj k fobě tak přjwčtťwě,
že b..xxzpráce a starosti wssjm oplýwagj. A prá:
wě tč statků swých maUdře Užjti UeUměgjce, lakor:
ně. bažj po požjwánj, a opěr nowěm požjwánj,
gako nádemljk po wýdčjkn, a UaUzj pUzen opět po
Uowšm wýdělkU wždychá. Do očj by se w!,d:
smáli tomU, kdož by gťm o wznesseUěgssjm lečon
člowěka mluwil. Tjro blaUdi nepřetržcňými kra:
tochwjlemč chrjce mysslénky smrtelné zaplassiti, cj:
le swého poněknd dosal)Ugj, wssak genom pcxtnd,
poknd se žiwot gcgich koncčně k wečcer neschúlť,
a přirošené Uednhy se erhlásj, kteréž žiwého kost:
liwce tak se chopj, že před sebaU ničchož, krcxm
dne poslednjho a, hrobU nowidj. By wssak i na
okrag hrobU postaweň,myfslénky smrrelné od felxe
zapudil, wystrogj se Umohý w den simxti gesstě do
swých stkwostných ssatů, a U!Ujraše: taklořka ,. šc:ssrš
fpolcčnostč nawsstčwuge. uu Až když giž Umjrá,
opowažngj se lidé blaUdU tomU řjci, že stčině, a že
gest w Uebezpečcmstwj.



Zooéb“de

Po rakowémto strti zwěskowánj mizj kwjtj,
gjmžto lehkomyslttost člowčxka toho potraUsila pro:
past mU hrozjcj, a gako přjsirachowé nočUj po:
wstáwagj w tom okamžer gehotagUé i weřegné
hřjchy, před dUssi geť)o se stachč, a poUeyprw fe
děsj roho, co ho dřjwe Ua neyweyš těssjwalo. Z
očj gcho prssj hrůža, a gest to na něm znári, že fe
Uesmj opowážiti, wxsgewiti hrůzU, genž fe w Uěm
zmjtá.

Tak konečnčdohonj ona přjfUá lpodan, ga:
kožto přexdchůdce saUdU, každého ť)řjssUjča. Nemi:
ne žádUého. Gedem zatřefe mocněǧi, drUhým sla:
běgi. Wyprssj bez zawolánj, a mimo nadálřj
gednol)o přepadá w rozkossném se potácenj, a k
drUhěmU srxpřeilaUdj na lůžkU UemocUém. Ale prá:
wš w té poslednj hodině na gewo dáwá křefťan
wlažUý a sspatmš, žexmU wykročxonj z toť)oto widi:
telného fwěta do oUoho UežUámého Uenj ldostengé.
wu Žádný wssak Uemá pozorowati, co se w Uěm
děge. Pociťllge sice ljtost nad spáchanýmžlým, to:
to wssak Uenj žadná U Boť)a platjcj bolest; Ueboť
Ucpocházj ze srdce željcjho Urážky Božj, nýbrž zau:
fáUj gest nad swým Uedezpečm)m a nezměnitelným
stawem. LitUge, gako litoxrxal Gidciš swé šxxady,
který ijsto nawrácenj se ksmjřenj, odewzdal fe
Ueyol)awslěgssj šanalosti.

W tomto hx:ožltém stawU předc gesstě Uessťast:
njk UUtj se, aUzkosti smrtelně žaplasslti, l)rdč Ua
tagemstwj Uassehonáboženstwj hledj, dokonáwá ha:
Uedný žiwor, bl,džiwcxt nessčastný, ach! Ua wěky
nessťasiný počal.
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Nedomewsslegmcž fe wssak, že lgřjssnij tomU
slitowánj Božjho wždy aUčiUUéhofe nedostáwalo.
Nikoliw. Búh žádnému člowčekUncxodpjrá pomoci,
by zahym:l; wssem podáwá rUkn swau zpomocnmx,
a i tohotoo wnitřnjm wmckáUjm často dosti napo:
mjnal.ux O! mjlofrdenstwj Božj bez Ustcinjchaeoá:
tá za l)řjssnjkcm Utjkagjcjm gako za Jonássem, bř)
ho oswobodilo od zál)Uby. nu Kdyby možná bylo
zanfalce toť)o se tázati, co fobě po hřjchU fpáchaném
od swčdomj fwého začasté mufel dáriřjci, meelby
Umzxmti, že l)o Bčih bezpočtUkráte napomjnal, by
zlět,)oa přewráceného žiwota zanechal.

Snad to hřjssnjk ren přťrožené gakési teskno:
myslnosti přičjtal, když po spáchané hancbnosti l)ry:
zonj fwědomj, tagné wýčjtky w útrobě swé pociťo:
wal. SUad to držel za předrážděnj fmyslú, kdl,xž
Uěkdy wc weselých fpolcčnostech cjtil nexljbost, a
tagnaU a:xzkost, aneb když .nchoda, gakž to nazýe
wal, bljzkého a drahého přjtele mU odňala, aneb
smrt djtě milowané UU: wzala; čjmž se stalo, že
w okamženj tom w ossčliwosti měl žiwot způsobem
nawyklým wedeUý, a že swšdomj hlasitými wýčjt:
kami naň dotjralo.

Ach! rakowé, a stero giných těm podobných
napomenUtj, byly hlaš Božje byly pobjzenj awcy:
strahy, od Boha pocházexǧjcj k zachowánj toho ne:
ssťastnjka. Ba milosrdenstwj Božské tjm gafněgč
wyfwitá. powážjme:li, že Bůh mstU fprawedliwm:
zdržol, a zatwrzelci až do welikého zostármxtj gcho

šhoijal; a gesstěw tom poslednjmokamžštll ger
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mU odpusteti hotow ddl, kdyby Božského hlan
otcowské lásky wolagjcjho naň byl chtěl Uslysseti.

Gestiť to wěc k nepochopenj,kterak mohm: li:
dé o dlaUhý žiwor tak péčliwě dbáti, kteréhožto
pro žiwot wččný nechtěgj Užjti; a gak se po zbožj
wexzdrgssjm šháněgj, magjce se lhostegtxč k pokla:
dům Uebcskýma wěčným. un Za koho bychom dr:
želi wěšně, wědachho, že faUd sinrti za hodinU na
nčxm sc naplnj, nebUde:li w tomže čafe o milost
prositi, kteraUž mu saUdce byl ipřisljbil, bUde:li
neprawostj swých Upřjmně želeti; ža koho bwchom
ho, prawjm, drželi, anby té soťděpodáwané milo:
sti Užjti, a sebe oswoťoitizaneddal? xu Nebyl: ližby
blaud, anby tU hodinu hraU a ginými kratochwjle:
mi ztráwil?uo

Tento saUdce milofrdUý gest Bxch, kternžto
hřjssnjka Upřjmně se kagjcjho š newyslowitelrmxt
dobrotiwostj přigjmá, a t)řjchy UU:odansstj Uečině
mU žádných trpkých wýčjtck. wu Ba milosixdrxý
Bůh zapomjná na wsseckominUlé, gak mile k)řjssujč
Upřjmně chyb swých želj. Prwnj slzy ljtosti, aktar:
réž kagjcj wyléwá , zabolch srdce práwě skransse:
Uého giž postačUgj ksmjřenj fe š Bohem Uražrným.
Ba, milosrdenstwj Božj khřjssnjťU„ tak obdiwox
wánj hodné a neobmčxzenégest, že wracUgjcij se
wsscxckymilosti poklady otčijrá , a gimi l)o rak řju
kage zasypáwá. uu e.eakxMagdalěna byla na mi:
lost přigara, bywssi prw pohorssenjm celémUJsřaex
li; obrátiwssi fe pak, odpočjwá rozgjmagjc U nokmU
Kristowých , a gest přjkladem pmwšho polexpsseuj.
Slšy byly slowem, slzh gegj richaU U!odlitbch U
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nohaU Páně, a cdpowěď gcho byta: „Odansstěgj
setobě ť)řjchowé množje Uoboť gsi milowala mno:
ho.“ chtr željcj mlnwil toliko slšami, slzami
hořké ljtosti mlUwil k Pám:, a Pán ho wywolil
za swél)o Uámčstka a za hkawU swé cjrkwo.

Tak weliké zaljbenj má Bůh nad hř,issnjkem
chx,dbsxďých željcjm, a oprade se polepsstlgjcjm.
Ba Bůh Uežcidá od hřjsswjka žádné giné ljtostj,
krom té, že swél)o ondodroriwěgssjho a ned,xlepssjho
the Uražil, žádné gixlé tanžebnosti, krom lásky k
Uěnm. A tak ese naplňx:šj slowa Aposstola řkaU:
cjho : Kde se zmohl hřjch, tU že se gessrě che mi:
lost rozhogrcila. ua

Začasté wssak ká;cň Božj winan člowěka přj:
cházj Ua zmar. Rnka PáUč trefce a mrská, ale
oU býwá necitelný. Gako ocelowě býwá srdce gex
ho pro rány, a tak sextrwáwá w nesmxdslné swé za:
twrzelosti až ke dUi pomsty.

Snad sám trwáš w twrdossigném Ua kagjc:
nost zapomjlránj, nedbage káránj, kreré PáU ne:
Uwcj Ua tobě žkaUssj uu Čjm ncbešpečněgssj Uec
moc twá, tjm schopnšgssj gcst strhnaUri záclonU š
očj twých. Giž stogjš na samém okragj propasti,
a genom Učxkolik kročegU gesstě, a octneš se Ua
wěčnostj. Q! gak hčozné piekwapenj tam Ua tebe
čeká, gestli tam teprw útrobU swml chceš zpyto:
wari! Co ri potom přispěge kwjlcnj nad miUUlostj
pro tebe žtracenml ? Co naplat napocom bnde otázka :
Kdo gsem byl? ao k čemU gfemjbnl stwořen, a pro
koho gscm we swěrěžil? Nadcx.rmo bUdeš potom pr)kar
li,žeš rošmml toliko k ssťasiUémUhaUeonstj fw!)ch
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wywodenj, a k přiozdobenj howadského žiwota U:
žjwal.

Blal)oslawený wssak gsi, Uemáš:li zaporřebj
na fmrt čokati, by ti minUlost odť)alila, ba prá:
wč blahoslmdellý gsi, nečinjrli ti miUUlost che
Žádmšch Mwčjtek, a Uzawřen:li gest aUčet twůgš
Pámem. Nepodšsj tš bUdaUcUost, hrozný smrti
deU bude ri dUem odměny ssťastUým, a w radosti
budrš těžiti, coš w slzách zasil.

bb pa

42. J tonm neyťeýkowcišuěgssjnm člowčklt
wyprssj konečně gcho poslednj hodčuka.

Schopni gsme gak kzlémU tak kdobrémU, a
k obémU býwáme nabjženi; hřjch Uám kyne i
ctnost; Bůl) wssak Uám fwobodnau wůli Uechá:
wá, dada Uám smysl intřnj, fwčxdomjtotiž, kte:
réž skaUmá, a dobré wolj. Kdykx.ychom rozUmUé
dUsse Uemčxli,zwjřata bychom toliko byli chschop:
Uá k ctUostť, ale Urfchopná takxé k l,xřjchU; Urboť
ctnost powstáwá teprw přemáhánjm zlého, tak gau
ko hřjch protiwowánjm se proti swědomj a pře:
swědčonj o lepssjm.

Co na náš tělcxsnél)ogest, tál)ne náš Usta:
wičně k požjwáUj roškossj požemských; co wssak
w Uáš dUchoijho ge.xst, taUšj po fwatosti, po
Boř)U, a řřř)ǧč po žiřxootčx řxoščUščU, kdčžto přesta:

ne pokUsser.
Kdo tedn ž lok)komyslUostťna Boha, na

faud a na wěčUost Uechce pomysliti, a hlaš swče



327

domj fwého potlc:čUge a rozkossj fmyslxchch nad
lďlažcněgssj a wžnessčnčgssj ctnosti pocit fobč wážj,
ten hřessj, gest zwjřeti raweň, a toho fe túká
wlastně, co sw. Petr w drlchém listU swém dj:
še odpťatu nesprawcdlnosii weznmU, poněwadž
chťipnostj slmlšj, a giné rozkosse Uezxmgj, Učxž hou
doxoánjm, mržkostmi a oplýwánjm dni žiwota
tráwiti. o

A přcxdc,Bohllžel! tak nmcxho gest lidj, kte:
řj pro tšlo toliko žčwj gfaU, gakoby dusse w Uich
nebylo. Za wsseUemožnaUwěc pokládagjpůwabům
hřjchU fe opřjti, gňko br,xdosti wt)mluweni byli,
prache: Slabý člowš. gsom, z prachU siwořen,
a co Utůže plxach protč Uepřátexlům swým; gediUé
dechnUtj gest š to, ro;plássiti ho.

Což pak ty prachU, Uexmůžcš fe Uxodliti?mn
kBchU xrolari? m opomoc ho wšýwati?uu A
Urmolšance, :Uy smrtelnjcj ničehož sami ze febe,
můžeme piedc wssockoš tjm, genž náš fjlj. Gfa
toliko prach, taž sebe emm: UčiUil tento prach w
tifjcexých giných lidech š milostj Božj aUčinných
diwy? ncswjtězil nad nep áteli ncymocněgssjmi?

MdlobU swaU piedstjráš, an byš U!čl šmčkčeu
lost swaU, a febe famého winťtť, že š náchylnostx
mi swými a mxzkostmi zápasitj nrchceee. m Žix
geš, a ncxpomysle Ua wččUost, požiwáš radostj žřa
wota, odprodaw scx, opogeU požjwánjm, fwým
Uárnžiwostem. uo Nengdeš wssak tomu, by tč ch
podjt)al mráz zpomčxneš:li Ua smrt. xxu Bůh chtě
dussi twan zachowalj, pťximěssllgečasem do kalichU
padostj Uěco hořčosti, byšUa swůgwečcr,na bržkaU
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fmrt torišto, byl Upamatowán, a Ua bUdaUcUost
pomUěl dřjme Uežli přjtomnost docela pro tebe ztra:
ceUa bUdr. Poohlédni sc gen zpět Ua swá léta, a
brzo zpozorUgeš, žeš anhými Uickami počjtal, a
w powčxtřj stawčěl..n

Tráwil:liš žiwot we swětě wznesseném, adle
zpifobx: wydraUsseUěgssjťdo, bez toho gsi třidceri a
snad čtyřtdceti let prosntl, a přeš den se ssperčil,
byš š wečorem w společUostech slUssně se dal wy:
nagjti; hrál gsi, křepčilš, smákgsi sex,grdla pil gsi,
slowem, radostj žiwota gsi Užil aUplně, a Uynj
fmrt kostlawau rxtkaU fwaU po tobé sáhá, hrozjc
konec Uččniti sstěstj dlaUho Užjmančxmu. u Ach!
nic nenj brožrtěqssjho naš smrt erčekáwanm:,
zwlásstě tořrě, gemUž wsse we! swštč k radostislml:
ščlo; Ua Učhož fe wsse Ufmjwalo,a krerýž gsi fe w
zaplassowánj myssléslek fmrtelUých wýboruě znal.
Tobč aš wypUkUUtj twého wečera hrozUé mUsi
způfobiti UlekUUtj. Nynj se ti zdá, gakobyš goxd:
wa rok byl žiw bdl,ne:xxoťáti pochopiri, gak gsi
tak čerstwě zestárm:l.

Ležjš:li konečnš Uemocen Ua loži, Uťdezpečen
dUď, že w oněch fpolečnostech, ktexréž si denně na:
wsstěwowal, chybčxUjtwé ledwa fe zpozorUge, i co
Ueydřjwe Ua tebe se zapomene. Nebo kde tak
Umoho wefelých gcxst pohromadě, wždy Učkrexý

:UUžechyběti, tak že po UěmUer an poptáwáUj
u A deyme tomU, žeby U prostřed kolotánj, a
třeba i w sjni tanečnjků smrt aUtok Ua tebe Učini:
la, w prwnjm okamženj, ana tomU slUssUost.tak
chce, wssickni sc wynasUašj, aUrrnost swaU ri pro:
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kázati,pak wýšnamně ramenama pokrčj„brzy wssak,d
ano tancowáno předc br)ti mUsj, počnaU opčt tan:
cowati, a tancUgj snad w tom okamžer, w kte:
rémž na saUdU Božjm stogjš nu a ortel swůg
slyssjš uu práwě co UeyhlxlčUěgi a neyčilčgi.

Ach gak mnozj giž od stolowánj a t)odowáo:
Uj na wěčUost, gak mnozj zkola tanečnjků před
saUdUaUstolici Božj byli zawoláni; a hroznj tito
přjkladowé erdxpůsobili U pozůstalých nic che,
než pokrčenj ramenama!

Ale gač hrozná to mysslénka! w nemjrném
smyslUém požjwcinj tak řjkage Utopený člowěk sto:
gj na faUdU .Božjm!uxx Gakých weyčjtek mej
dUssegeho pocjtiti, aU Jožjš, ondy chUdý, trpjcj,
UkřižowanýkněmU mlij: „Pomni Uessťastnjče!
pomni žeš za žiwobytj mnoho dobréť)o přigalq,ode
mne! deey počet z wládařstwj swého. Casto
mluijal gsem k tobě, ale Uechtělgsi mne slysseti.
Qd mládj swého gednal gsi tak, že osskliwosti raě
zaslUhUgeš. Qdegdi, Uežnám tš.“

Pokračowcinj.
Meyljme se welice, domnjwagjce se, že člowěk

fmwslný, geUž nad požjwánj nic nezná we swětě
lepssjho a szesseUěgssjho, w gednom toliko pádU
slabý gest, a že toliko w té gediné wěci UcirUžiwost
swaU na Uzdě Udržeti nemůže. O nikoliw; z gedu
Uč chwby powstáwá sto giných nebezpečněgssjch.

Mnol)é bohatstwj a wznessený rod nedúwagj
sice práwa k žiwotu hťxjssnémU, býwagj wssak , Ue:
bdjme:li nad nimi, neynebezpočněgssjm pokUssenjm k
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hřjchU.Za pťjklad nám poslallžj mchánj.mw Poslyss:
me wssaka rozwažme slowa, gimiž starobylý báfnjk
žimot a smrt Nina krále Asyrského popisuge. „NinUš
král asyrský mšl che bol)atstwj, Uežli gest pxjslšUw
moři. Nčkdy wssak lqolj poswátnch Uedotkl se
bůžka swého, anž zachowáwal poswátného ol)Uě,
gakž to byl zákon předpisowal, a nikdy božstwj
Uepřinesl oběť Ueb gakaU modlith. Sprawedlno:
sti sobě newssjmal, aniž dbal co Ua lid, k UěmUž
nikdy UemlUwil. Pilen wssak byl gjdla a pitj,
a kdykoliw ija swá fmjchaw si Uapil, zbyrky
po kamer rozlil. MUž ten mrtew gest, a widě:
ti gest gcho Uáhrobek, Ua Ušmž psáno : „Býwal
g.fem, a dýchal gfem gako žiwý člowčč, Uij pak
Uegfem nic, Uež země. Ničchož Uemám, Uež co
gfem snědl a k Upokogenj žádostj swých žpotřebo:
wa!, to byl a gest podjl můg. uu Bol)atstwj
wečiká oxbdiwowaltá nepřátelš mogi roz.nesaU gako
wjchr sUché listj. Wessel gsem w fmrti temnost,
a pUtUge tam erzal gsem š sebaU an zlata,
ani střjbra, an wozů ani konj. Gá, kterýžto
gfem se giUdy korUUaU a zlatohlawem stkwěl, Uex:
gfem než hrstka prachU.“

Tčxmito několika slowy popfána gest zmčm,
ktčréž každý smrtelnjk, bUdiž on iteU neymocněg:
ssj, gest podroben. Přirozenost geho sama w prach
a popxel hno proměnj, zpozdilosti geho a Ueprawo:
sti mrsstj gjm do remUostj bezkonečm)ch, kamaž
wzdechy toliko , a kletba Uexssťastných, gegichž bě::
daU wiUeU gest, za njm hlaholj k peklU l)o por
háUěgjce. uuo Tať odměna za zsý žiwor, odméxm
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bešbožnjkčiw.u Ach! gak mnobým š náš přj:
slusselby wýsse dotčený hrobnj nápiš, kdyby se ži:
wot geho mčxlpopisowati!

Gsauť wssak i chUdj, kteřj po smyslném po:
žjwánj, kwasjch a radowánkách Uemjrnš se šhá:
nčgj, gimžto nechybj tak wůle ktrestatelnému ob:
žrrstwj, gako gmčxnj. Tito tjm winně,qssj gfaU,
gelikož swaU žádostiwostj rodinU swaU na mizinu
Uwádšgj, UeUžjwagjce mťlosti gim propůgčené od
Boha, genš chUdobU wr)kázal gim za prostředek,

gěšožro pomocj by wýstupkům nestřjdmostj fUckšeU l.

Z pmchš roškosse gisti a pjti, 9est hřjcho
Po rozdrážděnj toliko smwslů a gich nasycenj bae
žiti, gest hřjch. TělU toličo slaUžiti, a žin bý:
ti, gest hřjch. ou Tažme fe wssak zmškčelého člo:
wěka, který čtyřidceri neb padesáte let rozkossně
žřw byl co mU po wssem geho Užitj zbýwá? m
Piipozdilo se, hodina geho whprssela, kteráž ra:
dostč geho w žalost a slzy proměnj
a Dutkli!ďě prawj proxok Amoš (k. 6.) w

tento fmysl: „Bčxda boharým chlUdjcř,(mfe předno:
stj swaU a žpUpně zawrhUgjcjm chUdél)o! Spěgj
Ua ložjch ž kostj slonowých, chlipnj Uc: posteljch
swých stkwostmých, gedj deránky Učywýborněgssj,
a telata nethčněgssj, lcchodj UchU ljbežnaU hUd:
baU, zpjrdagjce weseťé pjsně; wjno piǧj z ssálů
žlatxých, a Uemagj aUtrpnosti š naxlzjžbratřj fwýee .“

W tenže smysl mlij také KristUš Pán (U
LUk. 6): „Běda wssak wám bohatým, kreřjžgste
nasyceni: Uebo lačněti bUdetc. Bčda wám szp:
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Uj kwasownjci! kteřj se směgčke nynj: Uebo kwj:
litč a plakati bUdete uu

Kdo wssak Zest tim wiUeU, wyplnj:li se ta
pohrUžka na kwasownij? axe Nerliž geho wlast:
Uj wina , že dal telU Uad dUchem pexnowatč?axxu
Čaš, bohUžel! giž se bljžj, w Uěmžto Uetoliko bo:
hatstwj fwěho zbawen býti, Uýbrž i počet z Učcho
wydati má. Gedwa týdnů Uěkolikneb de mU
gesstě zbýwá k ljtostnémU maontratUě štráwených
let sobě připomenUtj. MinUlost mU wyteykcč, a
žalUge Uaň; přjtomUost mU poukange Ua smrt
a Ua hrob, w němž tělo geho má práchniweti,
a bUdaUcnost Uwodj mU na mysl sadea wččnost.
Co sobč má počjti w těchto hrozných okolično:
stech?ú

TU powstáwá nasse swaté Uáboženstwj, po:
těssenj srdcj erědachch co počjti, ze swé opox
wrženosti, a stawj hřjssnij w mrákotách gcho
bjdy gafně fwitjcj pochodeň wjry, a pewnaU dUsse
kotwici, Krjsta na křjži před oči. S pohnutjm
srdce připomjná sobě dni swé newimlosti, když ho
gesstě wjra a Uadege Ua mocných perUtjch swých
wšnássely, a tak dlmcho wznássely, až, bohUžol!
leť)ké mysli swé se poddaw, a tělU a krwi wládU
odewždaw, otrokem fe stal hřjchU.

Kristowo swaté náboženstwj posilUgjcj a wyr
fwobongjcj chopj se hlUboce padlého, a rameUem
silným ho pozdwihuge, by nabyl důwěry. Wn:
leUge slzy zočj hřjssnjka pohnutého, a wléwá ij
tost do srdce geho šnepokogeného. Ba i rUkU gex
ho wede, by bolestj w prsy se dil; ústa gcho ot:
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wjrá, a slowa fwatá,klade na gaZyk gcho. Hlu:
boce hUUt wzdychá : O Bože můg! zhřesstl gfem;
buď milostiw mně hřjssnému! u

Nad pohnutj toto prozatjm che zapotřebj
nenj, by i tčn neywětssj l)“rjssnjk k lžtosti a po:
lepssčnj přiweden byl. Swaté wssak nábožeUstwj
Uenechá hřjssnjča bez dalssjř)o fpasitelného podpo:
rowáUj. Srdce t)řjssnjka skraUsseného gest giž
schopno, š hůry milostj Božj oscheno býri. uu
Wssecko, co až pofud w fwčdomj hřjssnjka sedme:
rýmč žáworami Uzawjráno bylo, zgenge se lé:
kaři dUchoijmU tak, gako by se BohU famému
wyznáwal; a gako wodU rozléwá útrobU swau
před náměstkem Božjm.

An se hřjssUjk, chtjcj fe polepssiti, skraUsseUč
w prfy bige, pěknš whobrange to, co se w útro:
bě gcho děge. Gelikož srdče stáUkem hřjchU by:
lo, a geličož srdce hřjch okusilo a milowalo,slUss:
no, by tačé frdce bolest pocjtilo, kteraU působj
žel a ljtost.

Bylotě giž praweno, že smyslwý a změkčilý
kwafownjk netoliko w gedUom pádU býwá mdlýa
slabý, nýbrž do wssech chyb padáwá, ktčréž chti:
wosti geho zadosti čiuj, a požjwage gako howa:
do, zapomjná na smé wyšssj Určenj. Pročež Ue:
nj Ua tom gcsstč dosti,. by osskliwost Uad hřjchy
w frdci gcho byla toliko wzbnzena, nýbrž mUsj
také stále w Ušm žůstati. Ba hřjssnjk mej w
ččUčnjpokánj, a we wykonáwánj siUtkůw kagj:
cjch hbitosti nabyti, a gi na wždy podržeti, neboť
kagjcnost má býri ctnostj, která by hřjchy geho
přewážila.
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Gest:ťi člowěk polepssený a k Bok)U obrá
cený giž sestárlý,málo mU sice časU zbude, by tie
sjcero a tisicero chyb fwých oželel a naprawil;
tjm samým ale ten kratičký čaš mUsj býti pro:
měnčn w čaš kaǧjcj, při čemž Uefmj fe zapome:
naUti, že se UU: Shůry té neymoc!lěgssj pomoci
dostaUe.

Počni tedy důležité djlo swé, pokáUj totiž
bez odkladU, a š Bohem, i podiwjš se, gak se
srdce twé odewře pro Uábožexnstwj, pro které tak
dlaUho zamčeno bylo. nu Tak gako gsi dlaUho
ctUost mšl genom Za fmšssnost, Uesmrtelnost za
bágkU, Boha za nic, a šiwot tělesUý za wssecko,
tak mUsjš nij Boť)a, ctnost a wččUaU blaženost
powažowati za wssecko.

BUď gen dobré mysli! An gsi změUil swé
předefslé steysslelrj, bršy také pokog Božj blaho:
děgný U tebe se Uhostj, a dUdeš Uebe předpožjwatč.
dewj.li se ti konečnětato radost nebesiá, a bUdex
li Uebe w srdci twém, znowU obžiwj DUch Swatý
wer twaU, powšbUdj tčxk synowskě důwčřex, a wlee
gc tU lciskU, kteráž twčig kagjcj žiwot osladj, a
přjgemným Učtnj.

Kagicnost wssak nežádá, byš še sklopenan hla:
waU a očima zamhaUřenýma, wzdychage chodil,
aneb wsscxckenstatek swůg rozdal chUdým; Uikoliw,
to Uežádá od tebe Bčch, Uýbrž kagicnost twá po:
zůstáwey hlawnč we snaženj, spáchaUé zlé co mož:
Uá opšt Uaprawiti. NeUstaň wssak Ua počácku
fwého předsewzetj, anbrž kráčeg bez přestáUj ke
pšxedU.

xu
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Wywol sobě kpřemeyfslenj o polepssenj swé:
ho žiwota hodiny Ueypokognčxgssj, U přjkladU noc,
kdežto dUch twůg Uléně gest roztržitý. Postaw sc
sám Ua saUd, žkUssUg předsewzetj swé, zdali gest
smcysslenj oprade kexgjcǧť.uwNeoddčxlUgžse wssak
duch twůg kagjcj nikdy od lásky, a tak, gak gsi
fe drUhdy oběrowal hřjchU, obětUgž se nynj z láfky
kBohU kagicnosti. Srdce skraUsseUéwssndy si pů:
sobj obětUice, na Uichž zaněcUge občtnj oheň, by fwé
chtjče, žcidosti a Uáklonnosti do Ucho Uwchlo, a
MiláčkU w nebi za obeť přineslo. Tento wssak ka:
gicUostj duch doprowodiž tě až do hrobU.

.u

43. Ncihlci fmrt.

GsaU lidé, kteřj na přjprawU k blahoslaweUé
smrti ani nepomnjce, téméř Ua zdařbůh, gelikož
prý každý gednaU Umřjti UxUsj, sobč žcidagj, někdy d
okamžitě Umřjti, by o fmrti swé ani Uezwěděli, ani
tussenj o nj Ueměli. PřáUj, kteréby dřjwe howadU
přjslUsselo, a na které lidé při zabjgenj howádek
ohled bráwagj, by Ubohý dobyteček UemUsel se
dlalcho trápiti. Křesťan wssak w Boha a odměnU
wěčUaU wěřjcj, a trestů wěčr!ých se obáwagjcj, kte:
rý fpolečně š ostatnjmi křesťany Ua modlibách we:
řegUých ne gedUaU woláwal: Qd Uáhlé a Uenadá:
lš smrti wyswoboď Uáš Pane! uu gakžby ten
mohl téměř howadské přcčnjmjci, by bez přjpra:
wy, bcxžpomysslenj na smrt z tohoto známého ži:
wota Uáhle nozat, a do ginšho zhola neznámého
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přeUesseUbl)l. J newzdělaný člowěk še žáantjm
sleychá o Uáhlé smrtč známého Ueb přjtele, kreréhož
za zdrawého držel, a gchož před Uěkolika hodinami
gesstě widčl, š njmž gesstšxrožpráwčl. uu Nepogj:
má Uáš teU Ueywětssj úžaš, kdož pomUjme uu
„ždráw a mrtew?“ Kdo by mohl Uezhroziti se,
slysse žwčstowánj Člowéče zdrawý, w Učkolika
mčUUtách bUdeš nebožtjkem? uu Kdož bez tagného
trUUtj lUUžesobě předstawiti:

Náble Umťel člowěk; náhle ťclo
K nohaUm kleslo uu Smutnš skončrnj!
Gako mraky obkličugj tčlo

Wzdechy, Uáťky, úpčnja

„Boše! gaký gest to smutný pád!“
S úžasem lčd kwjlj napoťád.

Žčw a mrtew nu š hťjssné fnad ho stežťh

Swrhl sprawedlčwýBožj hnčw!
Mžikem xxu gak se žančxcUgi bleskyp

Rychle u gaťo pomsty Bošj šgewo

Sráš to š časnosti gest kolmťm)
Do wččné, ach! wččné hlubčny.

„TUto ležjm, gehož grdnjm rázem,“
Mlij k nxixntrn náhle žkácený,
„Ruka Pánč porazťla na zem“
,K wýstraze, a k ponaUčenj!“
“Proste Pána wssickni hťjssnjci!“

„Sic gste podobňi mnč bjdnjcj.“
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NegsaU rány Páně bez pohromy;
Zhaubně gako krutá wťchťice,

Rychlé ǧsau co blesk a hromy!
Žiw a mrtew! Co lo ťjci chce?

Hťesslti a Uáhle Umťjti;

J loť š to gest, dUssi zděsiti.

ZábUba nám strassná hrozj

dGealeowlny wnloťi zbmtťeněm;

Umjragjť w hťjssjch mnozj

Z náš, neš na žel zpomcnem!
Tat gest, Bože! ztčto ťasnosti
W siutkU krátký krok gen k wččnosii,

Tťeš se, tťcxš scx, fnad tě, bezdožnjťe!

Též fmrt nál)lá dťjwe zachwálj,
Nešli budeš, S lotrem „Slitownjťe!
szomeň na mne!“ moci zwoleeti.

Neumjreiť káždý š rozmyslckšm,
By mohe Boha wžýwat w bogi swěm.

BobU k hťjssných lidj zablazcnj
Mrče, morú, hladu, nrťUoci,

Hromných blcskú zapotťebj nenjš

Ancb žčwlů mocně pomoci;
Krňpěgi:li krwe pokyne,

Mžikem bjdně tělo zahyne!

Hťjssnska slyš, Bože! auwekánje
Na slzy patť okem laskawým,
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UstUp hněw twůg měmU lkánj,
Ať sc hodnč k smrti pťiprawjm.

Negsem k saUdu gesstč pťčchystán;

K romU, Boše! čaš mi bUdčž pťán.

Na koleUaU prose wolám l)lasUť:

Boše! Otče! giž fe Uehněwey,
Čerwjčka mč Uezatlápni časUě,

K pokeinj mi tUto časU dey.

Dey, ať mstu twaU božsiau Ukogjm,
Za ch člowčť“čerwjk Ucstogjme

B

Ne Uxssak! Nčc to! wždyť gsme djtky twoǧe,

W oťjch SUUU twěho dčxstogné;

Mámeť rukoǧrmstwj troge :
SyUa, Dncha, wčrUě slowo Twě.

Angelé tcež k tobě wolagj,

Smilow.inj Uám wyžádaǧi.

Bolně oko wldkě onáslrduge
Umrlčho toho do hrobu.

Snad w tom okarnženj kUge
Smrt swůg ssjp, a padnU w poroka
Grgi m chžjssi! když bUdU mťjť

Račiž š pomocj swaU pťč mnť býť!

GsaUť Uicméně„množj, kteřj nepowažUgjce
hrůzu, kreraU fmrt Uáhlá wůkol působj, gediné
proto okamžitél)o žemřenj fobě přegj, gelikož se bo:
lestj fmrtelných, a koUečněfpatřer fmrti samé l)teo:
zj. Ale gať blUdná a UčxsmyslUágest žádost, co
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Ueyrdxchlegi ze swčta wzatU býti. nu Gakobd rychrd
lostj taUto okamžitau tam na wěčnostč wsseckob:)lo
pořjzeno!

Křesťan, ač fobě dlauhého leženj na lůžkU
Uemocném nežádá, předc dennč za ssťastnaU hodinkn
smrti se modlj , ro gest za přjležitost a prostředkyf
gčmiž by fe k té Ueydč:lešitčxgssj hodině náležitě při:
prawitč mohl.

W stářj be;aUhomtě:n, ze šchode sil žiwot:
Ujch sladce zeraUti každého sice křesiana gest žá:
dost; málo kdy wssak se wr,dplňUge, gelikož málo
kdo 8 žiwotnj silaU od Boha UdélenaU rozumnč
Umj hospodařiti. Ub

M:U:zj gi marně stráwj brzo nemjrnými sta:
rostmi, drzo chť,ipnostj, brzo nestřjdmosij w gjdle a
pirj. a ginými nárUžiwostmi. Nic pak nthbj
lidské tčxlotak tUze, gako nárUžiwosti, krčréžt neye
silněgssjho proměňUgj w Urdužiwce, a činjce ho před
časem kmetem, wrhaU ho dřjwe, neždy se nadál
na lůžko smrtelné. Přebránj w ncrozUmném po:
žjwánj iokamžčtch smrt působjwá. A kdež gest
smrrelnjk ten, genžtoby byl Ubexzpečen,že ho smrt
Uáhlá nesedčre?

Starcům by smrt náhlá Uemělabýti erčeká:
waná, gelikož k umřcrlj každé chwjle přichystáni
býtimagj. KaždaU minUtaU krátj se gegich cesta,
toť wčdj, a wčdj také, že Ulalá roliko lidjxwa čásť
welkšho wškU dofahUge; následowně by měli býti
přihotowenč, ať smrt zdlaUk)awě, ať náhle k Uim
wegde. uu Wssak i kwerechij mládeUci Ucznámo

15 e



340

gcst, den:li gen gediný přečká essediwého, ťo howjde
kU sedjcjho., dussného kmcta.

ZestárUUl:liš, stářj twé famo w sobč Uebězn
pečné mohlo by lchce mrtwicj fe skončiti. Lidaxm
starým tedy Uetřrlm dowoditi zdalčka, že br,xmohlie
Zemřjti, Uedoť gsml fmrti giž bljžcj tak, že žemřrnj
gegich wždr,xzň Uáhlch smrt držáno řdýtimůže. uu
Ať gfme stařj Uebomladj, dobře fodě poradjme, bnu
demr:li na smrr pamatowati, a š Uj fe fežnamoa
wati, abychom fe gj Uestrachowali, kdy by gč Pán

žiwota Ua Uáš scslal. 1.aue

Pokračowei:tj.
Poněwadž žádnémU známo ner, powolá:ťř

l)o Bůh že fwčta dlmchaU Uexnocj, Ueb Uál)lan
fmrtj, opatrnč Učťnj gedenkašdý, kdož fe tak pťiš
prawj, by kexždéchwjle onU pofelkyni Božj přče
wjtati mol)l. Staral:lť gsi fe posud málo o stxx,r,
a Uechal:li gsi dussi žnemocnčxti, Uebude moci ccstn
na U.xčxčslostdeš ncbezpečcnstwj Uastaupiti, a bčxdeš
Umolpo gesstě mjti prácc, b.xť se i toliko to nexď:
potřebněgssj k Uzdrar:xcxnj gegjmxl státi mšlo. uu
Uwidj:li wssak Bčch w s:dci twém opxawdcxwan

a dobran wUli, wtom nentčxssjm sám tčšexstcxneč;f
a můžeš ho ncxchati směle aUčinkowatč, a sebauwládumlti

Sroš,:xmjwá se„ že gako nemoc ršlčsn.e.xǧ::bc.xž

lékaře fám nebUdeš chtjti léčiti, také dUssč twall
UemocnaU bcž lékaixe wyléčiti chtjti UebUdeš. ,Pox
hledrn si tedx,x fchopnék)o lěkúře, geť,dožto léků wssck
Ua wlaš Užjwexr,x,máeli dussi twé fpomoženo dýri.
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QbočegUčdelssewttě nemocUých, kteřj šdiwým
ná:xUžiwostjpraUdem mUoháléta plauli, a gegichžto
wjra w Ježjsse a Učer geho wyhasla , se přil)ázjwá, že
lékař dUchoij erj, Uač by Učenj fwatél)o ewana
grliUm stawěti, a které strcmy by se dotkUaUti
měl, ťoy nškolik gisier wjry w Boha, wččnost,
odplatu a tr,est w srdci hřjssUjka opčt wszdil.

Krátčý popiš pokogUě w PánU Umjragjcjho
křesiema Ua dUchowUě Uemocných diwy činjwá,
lnocněgssj gesstě býwá krátká gadrná modlitba,
kčrráž gdaUc knčxzi od srdce, gde oepčt k frdci hřjsse
Ujča. ij býwá led erčry prolomen, wraUc:
Uostdmodlitby do frdce wtýká, ge zahřjwá, gazyk
hťxjssUjkafe rozwange, Ussj i srdce odewjragj fe
wjre.

Když koUečUťw dUsschč stonagjcjm wyhac
slá wjra opět gest powžbUzeUa, když Uáboženstwj,
lásia k .BohU a bližUij do pUstého přjbytkU
hřjssnjka sexopět naxoráttla„ teUkráte hlawnj djlo
gest poděláUo, a dUsse skraUssená Uemůže Uic pro:
spěssněgssjl)o čiUiti, gako do plamenc pobožnosti o:
lege přilěwati, čjmž srdce we wraUcUosti fe žacho5
wáwá, aby, kdyby smrt Uáhle přissia, gi bdjcj a
přihotoweml Ualežla.

AU w takowých strassných přjhodách Uáhlé
smrti, domácj, djtky, přijzUj , wssickni pomateni
býwagj, býwá ten, gehož fe ta wěc wlastUč týká,
fobč Ueyche přjtomon, a ač Ue gazykem, přeďre
srdcem š Bohem mlijwá. Byť i slabostj smr:
telnaU,gazyk byl wázáU, předce se modlj frdce,
a wzdhchá: Panc, přigmi dUcha mého! m Ač
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gsaU oči potrhány, pťxedcgesstě widj, ba Banšgť
wčdj Spasireee swél)o,gehož za dnů zdrawých člo:
wěť Ua křjži wisjcjho ke rtům tisknaUti nawykla
a kterel)o anj dUch při fx.ďém se lmlčnenj wraucně
ljbá, a tak w lásce tělo oansstj.

Po takowé pixedcházegjcj přjprawč smrt ne:
Uadálá pro člowěka dýwá dobrodinjm. Kdybď)fe
nebylo Uát)lét)o zemřcnj co obámati, mnohý člo:
wěk by obrácrnj swé až do Ueywětssjho stářj ode
čládal, aUeb by snad dokonce očekáwal, až by mU
smrt tak řjkage z očj hljdala. oxn Kýžbwchom tak
žiwi byli, gak Uáš Pán Ježjš učil: okamžitá smrt
bdla bn Uáhlým w blal)oslawensiwj fe octnUrjm.

Postaw se častěgi m dUchu před Bot)a, gako
bnš siutečně kchl powolán poččt mU wydati, a
dncdle pocjtjš, gak to š aUčty twúmi stogj. Mi:
lUge:li srdce twé Upřjmně, dokonce sobě Boi)a gi:
nák nepředstang, lcč gakožto the, kterýž tě, co
djtě swé chowá w UárUčj, a rád tě wtdj, an fr doe
brotě gel)o důwčeřugeš. uuu

NebUdiž chaUlostiwý za přjčanU mimxlosti;
twé dáon spáchaUéaoželeUé wim) Qtec krwj Sy:
na swéť)o giž wwmašal, a z tobo gčn máš se U
něho zodpowjdari, gak gsi od rolw čan milosii ge,:
ho Užil, a gak gsi od časU swého nawrácenj:se
smewsslel a čiUil. uoa Tixesexš se sice pixed faUdnúm

gek)o zřetelcxm,gelikož wssrcko twé poklésky zUá; znáť
wssak také twé Upřjmné snažerxj,gicb se šbawiti.

Tak smeysslegjcjbo a nábošslmt pokoraU o:
ždoťxeltél)o přjwětčwě Qtch Uebcxskýkxsrdci tě přiwimx,

přjtelem sw!)m nazwe, a aččoliw ro poslednj reprw
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hodiUě Ua wiUici gcho pracowat gsi pčxissel, msz
celodelmj tobě dá. uu A tjm způsobem by se stae
xla rwá náhlá fmrt nenadátým do nebe wkročenžm.

Dalssj pokračowánj.

Náhle zemřelé UesUďme. Bčch sice giž mno:
hého hrUbého a odwážliwého hřjssnjka náhlaU
smrtj potrestal: nicméně inábožné maUdrým řjze:
njm Božjm smrt Uáhlá mncxhdx,xkrátezachwacUge.
Zachwátila:li wssaksmrt náhlá člowška žiwota nc:
řádnšho, bUdiž Uám to sicc wýstrahml, ale nofa:
heyme Boť)n do geho práwa, gemUž přřnáleži faUd,
a UeťxUďmožUelaskawj k k:ližUij, do gchožto srdce
nelze nám nahljdnm:ti. uu Ach tisjccrých prostřed:
ků má Bůh k potrestcčnj hřjssnjka , a netřčba mU
seslati nál)laU smrt, by faUd fwůg fprawedliwý
na crestatelném w skUtek Uwedl. Měgme raděgi za
to, že Qtec milosrdUý, kterýžbd djtko swé wssecky
rád spasil, přrďzwjdal, že okamžer toto, to gedi:
né ssťastné bdlo gesstě, w nčmžto dusse zemřelého
gesstě mohla býti zachowána. Snad práwě hřjss:
njk přemeysslel o žiwobytj swém, a činil předscx:
wzerj, polepssiri se. Kdo pak wj, co w mďsli mrt:
wťcj raněného, Umjragjcjho člowěka fe dčxlo? zdalť
okem Umjragjcjm chybU fwaU newidčl zřetelněgi, a
nenaplnil:li pohled na hřjchy swé srdce geho hoř:
kaU ljtostj, a nebylo:li poslednj gcho taženj wšdych:
UUtjm kagicně Umjragjcjho? uux Zapotřeťxj:li gesl:
w tom okcxmžerrj k dosaženj odesstěnj břjchůw od
Boha che, Uežli bolest ljtosti hlUbocepocjtitj? uu

“Z
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Nelitowal také lotr teprw w poslednjm okamžcnj,
a neobdržel rág? uu

Bůh žádného nez.atracUge, kdo Upřjmně hřje
chů swých želj, a srdce skraUssené nemůže nikdy
přjlissnš w Boha se důwěřowati, neboť milosrdena
stwj gcho práwě na hřjssnjkll kagjcjm Ueyparrněqi
se zǧexroxlgc!.M Ach, gak dlmcho opowcižliwč na mix
lofrdenstijožj nšhřessjš, tak dlaUť)onemůžeš Bol
l)a dosti milosrdného sodě předstawiti. Milosrden:
stwj geho gest nesmjrné.

Že tě Bůh až dosawad od Ucchlěfmrti chránil
proro mxbx:dižfariseem Známarě swacost fariu
fegsiá ; zdaljž

Nenj kabát hťjssný š ctUostnau záplataU;

Sljčná gablka, genž U wnitť šl,milá gsaU;

Hrobka zewnťtť ťistč objlená,
Wnťtť pak smrdUtými hnáty Uaplněná?

Pokrytcůw to zdošně wyljčená strana
WněssUi, za niž Ukrýw.i se gegich hana.

Co gcst medle wssecka gegich swatost?

Leskem smaraǧdowým wyljčená zmyge,

Kteráž lidstwu zhanUaU gcdowatost
W klUbko swťnnta gsauc,lstiwč w sobě krygcxr

Kdo wssak se domnjwá státi, wiž aby ncUc
padl, a kdo gako Petr, důwěřuge se wsle wlaste
nj, š Páncm chce Umřjti, wiz, by ho napotom
třikráte nezapřel.

Piiwedlo: li rě Uáhlě člowěka žemřenj k přex
meysslenj, obrať rozgjmánj swá sám Ua sčbe, a
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poUmi: Co se gemU přil)odilo dUoš, mohlo by fe
šgitra přihodčti mně; gak pak by bylo ale Že
mnaU? Nemnsel:liž bych sám sebe mjti wosskliwo:
sti, kdyby se hřjchy mé w mdsslénřách, Ueb po:
tagmo spáchané před očimi postawily? u Aneb
coby mrawopočestxtj, sprawedliwj lidě o mně smey:
ssleli, kdyby wssecko odt Umo spáchcmé zlé gim
známq bylo?

O fmrtčelnjče! ať ǧest smrt twá někdd) ná:
hlá, aneb zpoxxcxxxál)léUa loži smrtelném zhasjná:
Uj, wždy na tebe čeká saUd un a ty fám fe od:
faUdjš.

U lidj se snad tjm, čjm fám sebe těssjš, po:
UěkUd wymluwjš, řka: HřjssUj gfme wssxckni!
DUch l)otow gest, ale tělo mdlé; chtěUj sice mám,
ake dokonánj se mi nedostáwá; wždoť pak Uemů:
že Bůh che žádexti nad to, seč člowčk gcst: a
Uemožno gest, U prostřed pracj a wýtržnostj, kte:
réž žiwot wezdegssj š sebaU přixrássj„ na obsah a
okreš wssech powimwstj, kteréž Uám Uábožčxxstwj
Ukládá, toliko pomnjri; u a abychom w obco:
wánj š tolřkerýmč lidmi, a w tak rožlččném za:
městnánj mUoho a často na Boba, na smrt a na
wěčnost pamatowali, toť anč :nožUá nenj.

Owssem smrtelUjče, kdy byš toliko pro we:
zdegssj žiwot byl stwořen, akdyby Určch twé Ue:
bylo wyšssja důwodowé twoqi poněkUd by tě o:
fprawedlnili. Polož wssak wýmlUwy swé Ua wá:
hU Uaproti těm powinnostem, ktexxéž ri Bůh a
Uáboženstwj Ukládá, a wjz, Zdali přewažUgj to
swaté požadowánj. uu Gsili ctnostný toliko pro
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wcždegssj žčwot, pohřbj se fwatost twá š tčlenx,
a zprcčchniwj 8 Ujm. x

Docela gincčkUčil P.Ježjš, an wýslowně řrkl:
„Kdo miluge che fwět, nežli mUe, nenjxťUme hoe
den. Kdo mnr miluge, přikázanj má zachowáwá.
Kdo pro mne wssecko opUstj, tomU w domě the
mého připrawjm přjbytšk. Kdo činj wůli the
mého, toho oslawjm, a t. p.

SkaUmey srdce swé, a naǧdeš, že tě Bčch
Uemůže Uznati za swého, Uečinš:li, co oU nxelj.uu
Kdo w žiwot bUdach wěřj, a w domě the s!e:
beskčdo přjbyřek mjri chccx,ten mUsj Ual)ljžeti. že
blaženost wěčná těm toliko za podjl býri můžS,
kteřj zde činřli, co Bůh od nich žcčdal, a zač bla:
ženost tU, gakožto odmšnU sljbil. Kdo tU drař)aU,
wěčUaU odměUU obdržeti chce, ten fe mUsi zwlast:
njbo přcswědčenj moci modlisj: Qtče! oslawil
gsem tě. Poswětil gsem gméno twé!

Bůh wssak býwá ode mne oslawen chd poe
fměceU, gsem:lj hotow wssecko činiti, co g,est gelxo
fwatá wůle. Za to Búl) ž.agssté takě mne oslau
wj. Gelikož Bůxh od Uáš che nežádá, Uež scč
gfme, mUsel by plněnj záťan swél)o Uexdbatč, ne:
trcxstal:lj by ty,geUž wčxdomč proti wůli gel)o ged:
nagj.

Přemeysslj:li hřjssnjk Uálršťtě, mUsj se zto:
ho radowati, že gest Bůh sprawedliwý; nečxoť
tjm sam!šm, že sprawedliwý gest, UebUde ho treu
stati přjsnégi nežli zaslaUžil.nuNeljbost Božj nad
hřjssnjkem stogj š hřjchem od Uěho spáchqným w
stegrté Uljře. ouu Z bázně aneb nadšge, aUeb pro
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ďofaženj zaljbeuj lidského nčxčeho zlébo fe dopUstťe
ti, byť to w očjch uassich sebe Uepatrněgssj bylo,
nedá se ofpramedlniti. Qhawnostj wssak hrozUaU
gest před Bohčm ten, kdo Uzncmé žlé proto pássr,
by zlé Učjnil, a před skUtkem i po skUtkU ze ssiou
dy wypčisobené fe radUge a fměge, že se mU či:r
zdařil. Takowý hixjssnjk má se smrti Uáhlé ro
Ucyhrozněgssjho zlél)o báti, ponšwadž weliká gčxsk
pochhdnost, by w stawU takowém milost obdržel,
a by, byť mU i podáwána dyla, w tom okamžčd.eep
nj šnj fpolU aUčiUkowati mohl. ušo Bčda wssak!
kdo txač l)lUboce klesl, Uedá fe aui patřenjm na
Umrlce smrtj UáhlaU poražeUého poť)meti. AUi
terckráte nxe, kdyby mrtwt) z wěčuosti srm wolak:
„Hřjssnžče! wiz kourc mčřg; zjtra fe š tebaU po:
dobUě může Udáti. Qbrať se„ Uchyl se k Bol,ďn,
dUeš gesstčxti lze dUssi swaU zachowati, zjtra snad
giž mx!še.“ ono chžbožnjk zatwrzelý Ua Upamatcx:
wánj takowé. odpowj aUsměssUě: Nextřeba mi twéa
ho přimlanánj, obrať se k těm, genž ho žapoe
třebj magj. Š, Uessťastmjka!u

Ach ! kdybychom erědčxli, gak w sw. ewangelie
Um ť.xoháč trestárč byl, mot)lby člowěk w pokUssenj U:
weden býti, by o saUdci fprawedliwém pochybowal„
golikož skoro wssexm podobným dřjssnjkům sstčsťj
tak k)oijá, že gest téxmčřzázrakU zapotřebj, by
tito Boha nepamětliwj něgakaU neť)odaUbwli omrá:
čeni, aneb rmUzi něgakaU pocjtili, ktčraUžby od se:
be oďwrcčtiti mxmohli. Ba, skUtečUč wolikšho zá:x
zrakU gost zapotťxebjok pol)m:tj hřjssnjka bohatéřdo.
Gsa sám sodš Bolycm, bohaprázdnau drzostj koná
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žiwota běb, a smčge fe tak dlmcho,až sepod nol)a:
ma geho wěčUá odewře propast, by l)o pohltiťa.

Nenechme se wssak dtjmto zdánliwým sstčstjm
dohaprázdných lidj we swé wjře w nčxkdexgssjctno:
sii odmčxnU,a hřjchU potreskánj meyliti, nýbrž ra:
děgi dlaUhočekánj Boha swého, gjmžto nawráce:
nj:fe l)řjssUjků očkkáwá,šúctaU feobdiwllgme, a za
hřjssnjky žatwrželé se modleme raděgi,nežlibychom
pomstU š nebe na Uě swoláwali. „Mnč přinále:
žj !Ustažee dj PáU.

Nedeyme fe tcdy we wjře w Bok)a a spra:
wcxdlnost geho meyliti, a žige:li bezbožný Ua tom:
to swětě bez trestU, pomněme, že ctnosiného na
onont swětčx korUUa očekáwá; Ueboť oko wssewi:
dach gcstiť, a fwatá sprawedlnost hrošně wssecko
saUdjcj. nu Pročež zapotřebj gest wssemožxxéproe
zieetelnosti; neboť dwé cest wede do wčč!xosti, cc:
sta ctnosti, a cesta bezbožlwsti. wu AUžčá al trno:
wá cesta ctnosti wede do Uebe, ssiroká a rozkossz
ná pak bešbožnosti do pekla. uu Časný žiwoc
wssak gest krátký gak pro odměnU, tak pro trest,
pro obé tedy gest wěčnost. Pročež strachUgme
fe trestů wěčných, daUxfeyUxewssaxk spolU odměm:
wščeiaU, a přcdstangme sobě, gako by Bůh Ua
každmrstěm:, na každallzeď, w každém krokU smxdná
slowa týkagjcj sšxbržbožUél)oBaltažara nám pfal :
„Sčrtl gfem skUtky twé, a dopl!lěni gfmlx!ee

Co takto w každém kročegi, Ua každé stěně
a zdi čtexmekagjcij a k Bok)U se nawracugjcj:
!UU hřjssnij neloudiž sialaU, š.které by se do mo:
ře tcsknomwslnosti a a::zkostliwosti fwrhl; ať see
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raděgi potěssj; Ucboť ccrr famý Bůh, kterýž Bale
razarowi faUd na stěUUUapsal, dále také dj: „W
kteraUkoli hodinn hřjssnjk kagjcj ke mně wzdycha:
ti bUdr, zapomem: Ua bežbožnosti geho.“

Mčiže:liž hřjssUij kagjcjmu Uěco potěssitel:
něgssjho řečencš býli, gako to, co Hofpodin tUto
slibUge? uuo Zádný , pražádnuý hřjch newygjmá;.
ani o tjži, ani o mUožstwj Ueprawostj n.cmlU.wj,
ani o dlaUhosti časU, po který gsi protiwnjkem
gcho byl.mu SkraUssoného wyzUánj toliko, Upřjm:
né ljtosti a horliwél,)o snaženj, UčiněnaU sskodn
Uahradiri , a spáchané zlé dle možnaosti naprawiti,
a koncčně oprawdowého předsewžetj, Uikdy che
fe Boha noprstiti, gcst hřjssxxij zapotřebj.

x Tak smexnsslog, a Qtec fmjře!ný opět dlšč!xoxkdee

gme, opět budeš gcho milým synem, a odestj
tobě !Usscckyhřjchy twé, a zapomene Ua Uě. Přte
pomcň sodč tolčko zpasljbonj Božské:

Že tť dáno bUde swětlo gafně,

Kteréž wťčUě neuhasne,

Wěčť!á prawda žwowU slťdUge.

S tjmto slowem, slerwně daným,
S t!mto slibem,rprstem Božjm pfan čm,
S rUkopisem, klerýž Urflame,
Wteš se pťjmo kaUzkěUebrš bránč;
Žádey w wěrně gcstiť silowo Páně uu
Žádey .ncbe tobč sljbcné.
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.11. Ncch Boša wlcidnaUtč.

BUdiž kdokoliw, a w přjpadnosti gakékoliw,
Uegsi w zapoomeUUtj U Boha, a nerřeba ti zda!en
ka pohledáwati, co by ti kfpaseslj wščněm:: dopou
máhalo; poohťédni se, wssecko máš po rUce, Uee
třeba che, než Uchoepiri se roho, gesttiže toho,
an sobě Uepomysle, brz roho giž UeUžjwáš. Ach!
kýž dy člowčk nechal wždy gen Boha wládUaUri,
bUď zda dnů nemoci,bUď za dUů zdrawj, neomrzčl
by fe an w té neyhorssj přjpadnosti, a wssndy
by cestU k nebi Ualešal, geU když by se w Boha
důwčřowal, a činil, co Bůh čiuirč welj.

NexmohaUcc fami ze sede Uičchož, Uýbrž wsse:
cko z Boha, kterýžto náš Upřjmně fpasč:i chce,
máme přig:UaUti wssecko, cočoli on k fpasčnj Ua:
ssemU předsebeře. Brldiž nemor, kteráž tč wrlee
Ua lůžčo bolestUé, budiž nedUžiwost, Uedůstatečmst
tšla, čterýmiž tě. Bšch gačo zlaro ohUěm wyčistici
chce: pomUi gen, že ta nemoc, co trápcxnj od Bou
ha kBodU wede. A zdálo:li dy fee!ltaké Uěčdh, gau
ko by byl Bůh šřetel swůg od tebe odwrátil, přc:
meysslrg, Uebyl:li gsi chekrát giž Uebezpečně nco
mocen, a zdali gsi, když tš dyl Bčih poždrawil,
texckrát žiwot fwůg polepssil, adlmcho:li sljbenémU
polrpsser wěrUým gsi šůstal. nu Gšsklťže se wssak
žiwot rwůg Uačlonil kwečern, bez toho dobře ijlš,
gak daleko stciřj a smrt býwagj od sebe.uquýwa:
gjcjyo ti gesstě času zagisté gest giž gen Ua
krácce; opatrnč gednači bUdcxš, Užjgešclř Uemo:
cl této gakožto požlcdnjho ťékU k zachowáUj dUsse
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swé. Co se Bolestj tělefných týká, buď Ubezpečen,
že gsau ránw Qrce dobře mjnjcjt)o, geUž tě chce ra
čťstiti, wjru twch powýssiti, a tjm stkwostnčxgssj
korUUU tobč připrawiti.

Tak fmeyfslege přestaň slzeti, wzdechy ťwé
UtichUaU, a welexbiri bUdeš PáUa, gcxnž tak orcowu
skU o fpasenj twé se stará. Toliko még Woha
přexd očima, a nexpředsicxwlxg si ho gislák, Urž ga:
ko milofrdného Scxmaritána, genž wždn stogj po:
horowč, i ry ne!)slnrtellxčgssx ráUy hčxjssUjkawjnem
a olegem wymýwati a léčiti. Předsiaw ho sobě
gakožto dobréř)o pastyřex, wztal)Ugjcjho rUce swé
po owci blaudjcj, a ncx.bjžegjcjho fe gj ramena:
ma wlastnjma, na nichž by gi do owčiUce swého
zpět doUesl. e

Ach! Bůl) má prosiřodko k fpasenj nassemU
wždy pohotowě, a Uedá žčxdnémU odegjti š
práždnem. Ba, gak mile hřejssnjk, bUdiž on ga:
kýkoliw, ljrosině se knčme wrhne, a Upřjmně
wyzná, powstáwá ofprawedlněn, a Uegen milost
nabýwá iel)kowážně promrl)anau, nýbrž Bůh U
nčho také přebýwati počjná.

Uwěřjš:li pewně wzasljbchj, které nám Kri:
stUš rak čcxsto opakowal, bUdeš se w nemoci sté,
gakožto blšščk wěčnosti, radomati z Uebe k tobě
se bljžjcjho, astaw swůg Ž gačýmkcliw frtxe che
blx,dsstjrjmstawem fwětským UedUdeš chrjtš fměniti, byť
by ti bxxl i občxtowán.

PečUg o to, byš žádnél)o ze šbýwagjcjch ti
dUů ncžnmřil, neboť tiro nexmnožj dnowé předce
gsau drwwé sldjrky rwého rozsésoánj. Trpéliwost
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Ua lůžku Uemocnjm, odewzdánj:fe do wůle Bošj,
ljtost nad spáchanýmž hřjchy, wjra, láska, nadčge
w záslUhy Spasirele Uasscho,gsau poklady„ kterýchž
nafbjrati w každěm okamženj ti lze, a kteréž ci
sexřdaUwežmcxš Ua oUrU smět. uu Ba, dmlfey geU
mnoho w Boha, a oččkeimánj twé neťoUdežcchan:
beno. Woltké ctnosti, kteréž nynj w nemoci fwxé
prowodjš, byl byš w gčných okoličnostech prowo:
diri nemohl; a nemčxloby tědto tčšssiti?uw Šlechet:
nými, dokonalýlmi, swatýmč máme fe státi, tať
smčysslj š námi Bůh, a Ua tobě to záležj, do..e
gde li BUh wžhledcm tebe aUmyslU swšl)oů

Očiefťane! UebUď chaUlostčwý, a spolchcy
Ua otcowskcm pomoc Boha swého; šdráw bUdeš,
tu anobo tam; zdexu tmwrátjš fe k žiwotU pou:
zemskému, tam uu počUeš krcisnčxgssjlwěčný žčwotďd
kde každé smtžch zmizj gako sčn. Gsa křesťan
stogjš š. Milostj wúmlUwěd Ona wolj pxro tebe,
co ti Učyprofpčxssňěgssjho; wljdně ti podáwá hůl
k podpjránj, o kteréž ti lze bezpečnč khrobll krá:
četi,aatwa toliko byla by wina. kdy bysi, od:
l)odiw gi, zahynUl na cčxstě. O radUg se radeǧi,
že gsi tak bljžck cjle, a pomyslč fobě: Bože mug!
budiž maU potčchaU w fmrtč; neboť

Brzy održwonř mť Umřráčkeme

Brzy padnU sinrtč w porobU,
Mnohý wčrný přjtelza mťláčkem
Hoťce kwjliť bUde U hrobU.

W t,čchě hrobU pUstině

Brzy setlj tělo mě
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Gako list, genž w Podzčm fwadUe:
Tak co prach gest, w prach zaš padne.

K nešměnčnj gest, co Ufmlženo;

Wssecko, co zem plodj pomjne,

Tworstwo wssčcko, zkáže pxodrobeno,O

Bauťj ťasú zdanných wyhyne.
Mám:li trUchlit, bťdowat,
Auzkostně se smrtť dát,

Aš i ke mUč kmetu wkročj,

A gi kalný zrak mňg zočj?

pe

Zachraň Bůh! gáť š myslč zmužilostj
chclau gj bUdU w oči zťjt.
Naděgč zdaž mš, neb blaženosti

Stťely gegj mohau Usskodit?
Ať mňg žiwot drahý dar,

Otče! twňg gj pťigdc w žmaro;
ij pťrdc, od trbe že wyssla,
S wůlj Twau gen ke mně pťissla.

Bože! co mi tebaU Usm:žcno,

Se fmrtj gest gako š žťwotem,
Se wssjm srdce mogc spokogcno:

Neboť láska gest lwým zátonem.

Hned:lť dUssi wypUstťt uu

A swět ten mám opUstit ou

Pťigmi, Panc! dUcha měho,
Až on wyhne z těia fwého.
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S wěrňu ze fwěta kdo stálal: fegde,
W pokog wťčný, Uepťctršrný,
W lňno thowo ten gislě wegde,
Dogde dUssj wěrných odmčny.

Deyž mš, ať fe pťčprawjm

Hodnť k blažeuostem twým.

Qlče! nu Synem twým an slUgť,
Smrti nic se Uestrachlxgť. dq

Pokračowcinj.

Giž předesslc byla o tom zmjnka, že Bůh
ginél)o aUmxxslUTš ncimi nemá , lrč náš fpasiti;
swatě a blahoslaweňě mcime žiwi býři; dokonale,
a wěčně, gako .Bůh sám bez konce blaze a wěčnč
žiw gest. Poswěccnj Uasse mej fe giž zde doko:
Uari; ty wssak, swatým býri nepředstaw:lg fobě
gakošto wšc Uemošlmu; nclxoť, ačkolix fwět celý
praUd překážek w cestU ti merá, předc gest to
možná, a mej mzožná dýti, sic by Uám Bůh tať
wznessenaU powinnost byl neUložil. Bůh zná na:t
ssi mdlobU, nasse pokussch a aecklady, a předc
wssewčdach přikázanj swá nebšře zpět, erdwolá:
wá ge, a stogj urlccswém: „BUďte swatj, gako
thc wáš nebeskýswatý gest!“

Křesčane letirý! přerrpěw na moři žiwota
wezdegssjho mnohaU baUři, a mnohě nebezpečen:
stwj, a gfa bljzek wečera swé plawby, mčl byš
snad weslo pnstit:i z rnky, a zahálege djwatť sk,
na který břch tě kouečnč wlny hodj? u Ach!
genom frdce Ueposzď, z daleka giž zemi wěčně
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fwataU dohlédnaUti mužeš: rozwiň plachtU nadě:
ge, Krista na kijžť wifjcjl)o, a š dčiwčraU wesluǧ
gesstě sk:ze těch několik skaliU,a ssťastnč se dopla:
wjš do žemě blať)oslaweUých. Drže křjž fwůg
w rUce, diwy můžrš čťnitj w.žhlrdem poswěcowánj
sebe samél)o. au PewnaU oprawdo!oostj ozbroǧrn
opakng slib fwůg na křtU fw. UčjUčUý: Qdřjkám
se satanásscx, i wssech skutkůw qeť)o! u Qdťjci fe
sataUáUe a pomocj ctnostUého žiwota obléci se w
Krista, gest: swatým býti, gest: Uebessťcmemse
státi

Nebe gest sice dar, spolU wssak také odměna
za nasse skUtky z poslUssUosti synowsié konané; a
nebýwá člowšk teprw fwatým pxo piebýwánj w
Uebi, nýbrž mUsime tam giž gakožto swarj wegjr
ti, bychom za Uebessťany přigari byli.

Rmaurj:li tč wssak twé mnohé pollšskh a
křel)kosti za přjčinaU, žc Uic nečistél)o eregde do
králowstwj Bošjho, přoš Boha, by. Ua Ucdokona:
losti twé Uepatřil, a tě očistirř ráčil. Posilni dU:
cha swél)o modlitbaU, a mdsl twá fe Upokogj,
Ueboť kde se modlilba koná, tU grst Bůl).

Dobře gednáme, činjme:li ze záležitostj swých
zálešitost Božj; tjm způsobem zpomenaUce: Bůh
gestckš námi, žbawjme se každé p.ochnbnosti, akrác
čjme statečnč přeš trUj w cestě ležjcj, a stogjme
pewni co skála w baUřť a wťchřici. Ba dobře
činjme, žalUgjce Bok)U Ua modlitbách ťwé trápe:
Uj, skládagjcc před trůnem gel)o swé starosti, a
oččxkáwagjce d.ůwěrnč gek)o otcowské pomoci.5 Zč:
stárlého a Uemocnéýo člowčxka šábawaaneyobljš
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beněgssj měla by býti modlitba. Ať gsi stckr Ueb
anUocen, modli se gch, činččasté předsewščtj, rka:
Bože! Qtče Uebeský! slyš mě: „

Modliti fe bUdU we dne w Uocť,

Po wssech cestách, ze wssj moci!
Modliti fe bUdU lehage, še

Modliti fe bUdU wstáwage,

Gak Uáš Učil Pán uu dle wůle geho uxx
O dary DUcha swatého.

Modle se, chci žiti,e

Modle se, i lpťjli.

d Ba, tak modle se dřjwe neb pozdš.qi wšUex
seš se Ua onen smčxt, opUstiw zemi, Ueboť ta 9est
wůťe Stwořitelowa, by wsseckostwořer pomjgelo
tUto, a čjm che se š pomjgegicnostj slUčUgerne,
tjm bolestUěgssjbUde rozlaUčer ňasse. ij ždleax
wěgssj a sirnčgssj gfme býwalš, rjm che“náš co
trápjwá, 3kdh.zdrawj Ubýwá, sila newr)hraditelnč
Uchabnge, a strt fe bljžj. Kdo wss.ck chce, bt)
čaš a okoličUosti gcho zdrawj Uepodryly, a špof
nenáhla aUplně nepodwrátily, texx Uechtčgž takš
radostč pocházegjcž že zdrawj a žiwora; Ueť)ot
žádey fobě eto, neb ono, wždy žádáš Uelttožttostomnm

Mandře gedUá, kdo záhy požjwáUj žiwota fe ddtžx
hýbá, ancb alefpoň fpokogen gest, Bčch:li Uemocj,
nedUžiwosimť, a Utrperm tčlesným powolUge wazx
bám, gimiž gest še swětem spogeu. RozlaUčer fe Ueyž
lel)čegi U těch se děge, kreřj se PáUU žiwota ot
smrti bez wýmjlckh odewzdáwagj, a kusserst Učj,
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že lidě ncdpokorněgssj, a w Bč)l,da fe ncx)che důr
wščxugjcj, wždy mezi tčxmi Ualežcni býwagj, ktrřj
trpj. Wida fe žc swšta téměř .wyhrlána, snáže
gde člowěk do febč, a bxšwá Bohem pohostěxx;
w čemž tak eryslowitelného potěssenj chlézá,: ž“
se wždy pewnšgi Boha přidržuge, a nadčgc gcho
pewnan se stáwá, gako skála.

Gestič geedUa z Uassich Ueyswětčxgssjch powinu
nostj, Boha důwěral: ctjti, člež prmďými ijxry
hrdinami býwáme, kteřj an tenkráte Ueklrsagj,
kdy tréčpenj gegich smrtj toliko skončoxw býti můe
že. Člowě.k, který w aUplUé š Bohem spo.ger
wessol, i Umjrage mwsl pokornau z.xchowá; a kdy:
ťsy možná bylo myfsléxcky geť,do poslcduj slysseti,

ebyly by aš tyto:

Tčlo fcbml potrdUgc,

Dussc cšstu Uastupnge,
Nťtufe trhá žiwota:
PročcxšfOtťc! wolám k tobě,

Pťťgmi ducha mébo k sobčx!

Oko t)afne .u wssUdy mrákota u
“Otšwťi fc Ucbeš bráno u

,ǧ Ješjssi! ach! xu giš gcst dokonáno!

Bt)ť d!)š j ceťá lšta Ua ťsižku Uemocnjm mšl

wšlykati, a žiwrut swůgňpozkrůpěgjch tratiti, nee
budiž Uikdy š řj;erm Božjm UrspokogeU, Uýbrž
z hodin utrpenj fwél)o, ty Uxxdfnesitelnšgssj, Uxirb
mšně .bolrstná okamžcnj, ť polepssǧnj:se, zwýnexlož
na duchoij prochášky. š“š xx W

pupúř
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45. Prochcizkp nrmornčlw na ložč.

Mnohý Uemocný ležj túdeU, měsjc, ba celý
rok Ua loži swém, ncxmage sice t)rUbých bolestj k
sUásser, nicménš pro stářj, sesslost a slabost bcž
wládnUtj sebau, a neschop:xU k práci. W téro
přjpadnosti pociťUge bez přestánj nesnáz dlanhé
chwjle, Uad čjmž býwá mršutdš, a z mrzUtosti sebe
á swé rozličUým zpkisobem sanžj a trápj. Brzy
lékař, krerýž Uemůže spomoci, brzy ljk, kterýž gest.
Ueplaten, býwá předměrem mrzUrosti, a co přitom
ne!)smUtněgssjl)o, že Ubohá manžrlka, Uexwitmé djtky
a čeleď zahořčer errlého Uemocnébo začasté ko:
lik dnj po sobě polykati mUsegj. Txakowý nemoce
ný, gsa křesťan,mohlby fobě dlaUhaU chwjlč wel:
mi UtěsseUýmzpůsoďem zkrátiti, a stdce swé slade
kostmčUapiniri; mjsto co eroli swě usz an:
sstj, a z omrzčUj Ueytrpčeǧssj wždrchy plodj, aneb
w nocjch bezsedmýchna podřijUtj neiďinných hlj:e
dačů horlj,mohl by raděgi dUchoijprocházky fox
bč obljbiri, a w dUchU tnjsta swatá anssrěwo:
warl.

Neradjm ri, cwičer toto předsekxerm:cjm::žád:
Ué dlaUhé modlcxnj; Ueboť kdo š čcxlcxm zamrače:

ným k modlitbč přistUpeUge,málo kdy lš wygasně:
Uým od Uj se macj . a Uemoch fe bez tot)o ne:
mohaU dlmcho modlřri; w dUchU wssak Ua mjsta
pUtowari, Ua mjsta sobě milá, toť mUže nemocnn,
a často i bež Uamáhánj

Přjteli nemocný! kusiž to gen gedenkráte.
Wywol si noc bezsenUaU,a mjsto co š :sztoslj
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wáť)awé hodiň na stěně wisjcjch přetýkánj počj:
táwáš, zamhaUři oči, gakobyš spal, by nižádx.ý
předmět pozornosti twš nepřekážel. Qctni se w
dUchU na Učkterém mjstš srdct twémU zwlássté milém,
U p. w zemi sxoaté, w JerUsalémč.

Gaké množstwj hodUých a swatých antnjků
ansstjwilo tU zem od tol)o časU, w ťtcrélnž Bůh
člowčč přjtomnostj swaU a UtrperxU ta mjsta po:
fwštil! Bylotš gim, gakoby Uáboženstwj a ctnosti
gegich gesstě nčxčeho se nedostáwalo, dokawad fe
KrtstU PánU, Spasireli fwčxta, na ouěch mjstech
byli neklančli, kdežto ewangelium fwé l)lásal a Ua
křjži smrcj swaU potwrdil.

Počňi tedy dUchownj swaU UáwsstěwU w zná:
mém U!ěstyš chtlémčx. Zastawerrjčko Učiň w chlé:
wč, w kterémž Maria Spasitele swšta porodila.
uxx Gesličky, wkcerých Božské djtě dřjmalo a pla:
kalo, gfaU siUtečnč che richým :Ulčenjm, Uežli
Umohými slowy k Uctěnj; pročež Ua prahU hned:
le poklekni š Uctiwostj; neboť w tom chléwš, w
těch gesličkách Stwořitel Uebe i šemč ležel co djrě
pomoci sobč: Uemohaucj. Zde ležel w pténkách za:
wimltý, zdc pastýřowé se mu klaUěli; čd! zde hla:
sem wnirřnjm bUdeš napomjnán, byš wyzUl obUw
swau; neboť mjsto gcstiť zagisté swaté.

K tomU si gesstě předstaw tichost nočnj doby,
noc zrozenjm Kristowým zaswěcermU a chlěw gaf:
ňoslj aUǧeřužrozené!ňu Spasireťi porčonu čincjch Ua:
perUý ijro předstawenjmmysl twá UábožUostj
senaplnj, a bUde tobě, gako byš před sebaUwiděl onU
swatau rodiUu, gako dyš slyssel anenstaU matku,
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anaž poneyprw šrozcňátko swé spatřiwssčzwolala:
„Byšnosti ncyfwětšgssj! gak tě :Uám nazýwati?
uo Clowěkem:li wu Či Bohem? uu Nčposijžia
telná bytnosti! Bůb člowčxk!uo Q Bože můg, š
Symf můg! mámelč wůni kadidla občxtowatitobě,
čj:li mlěča podati za pokrm? nu Mám:lj gako
matka o, tebe pečowati, či:li pokleknaUctobě slaUžčti?
umu Q zázraku, zázrakU nepochopitelného! .Nebe
gest sjdlo twé, a gál chowám tebe na čljně. Q nee
zpytatelného tagemstwj! exw Neysxdčtěgssj djtě, gaa
ko Boha tebe .š klaněnjm ctjti, gako syna swého
milowati, gako narozeňátčo opatrowati a žiwiri
bUdU.“ xxe

.z Za takowými nábožnýmť a spasitelnými Uřyn
sslénkami Uoc bešsemxá gak Uáložj Urěsseně, a rye
chle ti Uplyne, a, bUdexš tmlžirč che mjst zemi
swatš xtjmto špůsobem nawsstjwiti.

:Pokraťowcinj w přrdcsslých proc!)ei;kcich.

Chtě opět některé mjsto swaté země nawsscjx
witi pogmi š sebaU w mysli některého ze znáx
mých, Uábožného přjtele; š tjmto za rUce se weu
daUce wstUpte nrydřjwe Ua horU kalwárskaU,swa:
ré mjsto UmUčennjSpasitele nasseho; tUto pokleku
Ua poli.b Ucřiwě še:Ui krwj Bohačlowčxka žakrou
pOUaU. de,xž na té swaté hoře, a Ua mjstčx, Ua
kterém Ježjš žjwot fwůg za hřjchy nasse dal, foe
bě poslžjš, přčdstaw.fobě, žeš š Ježjssem Uemocj
swaU UU křjž přibit, wychřadké aUdy twé;že .gfaU
rány Páně, p:.kterešžneseš Ua těle fswém. w Zara:
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dUg se z tot)os Ueboť po drsnaté a trnowé cestě
toliko nxodj Pán wěrUé fwé k cjli oslaweslj. Pixed:
staw fobě také žiwě, gako bhš widěl Ježjsse, aU š
křjžena tebe hledj, a gako byš ho slyssel, an k to:
bě prawj: „Hřjssnjče! přirowney nemoc swau k
mým bolestem; ty na loži ležjš, gá wisjm rošta:
žen Ua křjži. Ty snássjš Uemoc tolikos gá pak
fmrt Uex„xbolestněgssi. Ty máš přárele, kreřj tě
občerstngj a těssj, gá pak žjznjm Uáramně, a Umj:
rám pohančU a potUpeU od wexssčerého lidU.“ u

BUdcxš:li poslaUchati tol)oz Božského xhlest,
mnoho potěssitelUého gesstě ti řekUe. Ba, radosij
intřnj Uaplnčn bUdeš,pommjš:li,že gest Otec w
nebi, kterýž ti posilU sefjlá ksUássenj twého trápe:
nj; že gest Spasitel, kterýž wprawý čaš Utrpenj
twě skončj ; a že gest Duch Swutý, kterýž dUssť
rwaU chce pofwětiti, a až se chatrč twá žbořj, do
domU Ua wěky stogjcjho, do nebe tč Uwede. Ba,
Zagisté, poUeseš:li křjž swůg trpěliwě, rUka Pánč
tě dowede k fwčtlU, pokogi, a k blaženostj wěčné.

Nebylo:lixby wssak choré a slabé tělo tw.é š
ro, snésti déle smUtné diwadlo Ua hoře kalwárskě,
a omdléwalo:li by pod břemenem bolestj swých,
pUtUg še společUjkem fwým k swatémU hrobU.
Polib š wraUcUostj mjsto,kdežlo mrtwé tělo Spa:
sitole nasscho odpočjwalo. PřitUl ústa fwá i kU
kameni, Ua Uěmž aUgel sedě řekl ženám Uábož:
Uým: „Wstaťť gest a t. ď.“ Předsiaw fojoě, ga:
koby aUgel i k tobě mlUwil: Wstalť gest Pán.
Aštohoto mjsta Uehni se, dokUd radostj Uezaplá:
češ nad wjtčzným z mrtwých wstáUjm Syna Božjho.

Pam zůstašxt námi. l, 16
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NUnj pUtUg na horU, na kteréž fe Událo Ua
nebe wstanpenj Páně, byš z mrtwých powstalél)o
widěl, an se béře do nebe. uu QxdtUd gdi a po:
zdraw Lazara z mrtwých wžkřjsscxnét)o. Předstaw
ho sobě, aU práwě rUbáš a okolo sebe obwinntá
raUcha še sebe merá a UábožUým sestrám do Uá:
rUčj kleřsá.

Kreičeg pořád dále až kJordánU řece, kdežc
to byl Spasitel Uáš křtěn. Torě mjsto, kdežto
Jan Ua wkapitele fwčxraprstem ponázal řka:
Eyhle, chránek Požj, geUž sUjmá hřjchy swěta“
a t. d.

Nawsstiw také ,stáUky pastýřů, hroka Da:
widowU, a pospěšk dáwltowěkým pamárkám arci:
orců Abrat)áma, Jč;áka, Jákoba. Dey se Ua:
potom k straně onoho prameUe, kdežto Filip po:
křtil komorsljka. xxu Ba, dogdi až do Sxmařj, a
ttchým obdiwenjm progem Uctiwost pra1eU Jana
křtitele, Elizea, a giných proroků zde pohřbených
chdi do geskyně, do kreréž prorocl za dnů pro:
náslčdowánj a hladU se Utjkáwali

A poswacná mjsta tacowmeckaspatrtw, Uctiw
a obdiwiw, poznáš gak ri Ua lUžkU chwjle, gin:
dy dlaUhá, miUUla. Ba i občcrstwen se nawx.xá:
tjš, gak Ua dUssi tak Ua těle,a takowé swaté Uá:
wsstšwt) častčgi bUdeš opakowari.

Gindy, když omrženj a dlmchá chwjle bUdaU
chtjti fe tč zmocniti, wydey fe na podobUaU kra:
tochwianU anťe Nawsstiw Nazaret, mjsto slaw:
Ué paměti w pjfmš swatém. thUd padne ti do
očj bljžká Kán“a, kdežto Uáš milý PáU wodU we
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wjno proměnil. Potom pospčxšna Tábor, mjsio
oslawenj a proměUčUj Pánš, kdežro Učednjci chrčxli
stánky stawěti, by š Mogžjssem a š Eliásscm u
Spasitele mohli přebýwati.

Pak obrať kroky swé k gezrrU Genezaretské:
mU, a odtUd Uaťseanssť, kdežto KristUš Pán ged:
UaU pčxt, a po drlché čt!)ři tisjce lidn pěti a sedmi
chleby Uakrmil. Qdcházege Uzřjš mčstečko Naim,
a znamenité KafarUaUm, wěhlasné mnohýmč od
Ježjsse tU wykonanými zázrakd.

Přjteli Uemocný; bUdeš:li tjmto způsobem
pUtowati awsso, co na mjstexch těch se Událo, gak
náležj žiwč fobč předstawowati, bUde se ti zdáti,
gako by Pcin fám Žteban pUtowal. Ba, on tačé
pUtUge š tebaU, widj twé slzy, a slyssj stdce twěe
ho plefánj, a nebUdeš mjri giného mr)fslenj, ne:
promlijš giUého slowa, leč: Nalezl gsem toho,
gehož hledala dusse má.

u z .bu

46. Nč žčgcme ncď Umjreime, w Bob.n žče
gemc i Umjrcime.

DůwěřUge se w pomoc Božj, učinil gsi
předsixwzetj to Ueyssťastxlěgssj, w BohU toliko, a
pro Boha žiw býti; wywedl byš také, coš fobě
Umjnil, kdyby ti gesstě wolno bylo, wssecky dni
mimrlého žiwota zpět powolati. Sám nynj na:
hljžjš, že Uad spafenj twé nčnj tU pro tebe nic
důlčžitčgssjho; a žena swětč wlastně Uic ti tak Ue:

přináležj gako dUsse twá, a1še twssč ostatnj bo:
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ť,datstwj i chUdoba, krása i ohyzdttost, zdrawj i
úexrnoc, sstěstj i Uesstěstj, wěcč pomjgegjcj a pro:
stixedkowé toliko gsaU kdosažexnj twého gediného,
neywyšssjho a poslednjho cjlč. ZdokonalUg dUcha
swěho, Ueboť zUěho pramenj fe wsse dobré, tak
gako žrěta wsseckw žlé UákloUUostj fe preysstj, ho:
dkagjce, cestU k ctnosti wedach, Uám šamezitj.
NahlédUi tedy okem zpthým do úrroby swép, a
brzy shledáš, gak sspatnč to Ž ctnostj twaU wye
padá. Snadno pochopjš, gak pcčliwě sebe samé:
bo ostřjhati zaporřebj, gak smyslné Uáklonnosti
twé fwčdomj twémU neustálxe se přjčj. Zákon
swatý chce tě pošdwťhnmxti we fwět fslechetněgssj,
xx.xxx(jmťto ťxázoň Božj, nábošnost a ckncxst wlád:
UaU , sx:jxmčné Uxssak pucd txxxé,U:UssléUky a žčidoski
Uche tě kzmjřectwl: fnjžiti UsilUgj. Tyto žáe
dosti zančcngj fep w srdci člowěka, a rozpalngj
w nčm taUžebnost po neobmezeném požjwánj
bllgných radosijd, a UsilUgjre txexžbaUhorach býtř
qafycem), wssecky meše fwcxtého zákona bořj. nxo
Q zagisté každý, gemuž ctUost Ua srdci ležj, z
wtastnj žkUssenosti wj, gak mnoho požornosti sna:
ženj a pieemák)áňj febe samého to stogj, k Umlk:
UUtj přiwésti zlé žádlx“xid,gak mile se gim byl po:
woljl do frdce přjstu,;x. Ba, mnoho to stogj qae
mábánj, i gedanU tcckowau žádost odmrsstitj. Q!
tUze hlafně swčdčj nám wlastnj fwědomj, gač
flmdno rUkU wštahUgeme Ua to, co trestU hodné
gest, a gak často tanžjmo po tom, co se Uám Uá:
ťxožrUstwjm žapowjdá. Ani stářj Uechránj od žá:
dostj trestU hodných. ouxu AUeb byš ty qsUař) byl
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ten gediný, genž každémU taUženj zakonU protiw:
Uému odoláš, a gehožto dUsse wždy čistá, fwatá
a neposskwrnčná zpokUssenj wycházj? u Můe
žeš fobč před Bohem dáti swědectwj, že gsimocj
UeUnawenaU náklonnostj a wábenj k hřjchU pře:
máhal, a přemohl? n Ach!d fám sw. Pawel
stjžnost si wedl na mdlobU swého těla; a ačkoe
liw duch gcho wolný taUžil po dobrém, předce w
aUdech swých nalezal zákoU giný, protiwný dUchU.

Weliká, weliká gestiť porUssenost srdce Uasse:
ho, walná náchylnost k zlémU, a tak mocně wládu
Ue Uámi zlé, še i Ua starých také lidech žgewno
býwá. Ba, tato Uáchylnost, Ua Ueyweyš nebez:
pečná, U wznesseněgssjch, a wzdělaněgssjch osob
be“re na se twářnost obljbenčgssj, a Umj wybraUr
ssenými pogemy i rozUm porUssiti, ai ty neye
hrubssi wýstUpky osprawedlniti. Tak za nassich
dnů lidé wzdělan wlastnj mrawů Učenj sobě půe
sobj, kteréž gim wsse powoluge, k čemU gen srdce
gegich pokažené náchleost w sobě cjtj; a tUdy
padagj do neprawostj tak řjkage za přjčanU zá:
kladnjch sad frcxých.uu Běda, dwakráte běda loti:
tým, kteřjž za wýsttlpk!) fwé se nehanbjcemrzkostmč
swými nad szstlé mladjky wynikagj.

U takowých w neprawostech zsscdiwělýchmálo
gest naděge k polepssenj, málo wssak takš čan k
obrácenj: se.

Když ljdě tak rozpásanj po crlý žiwot siUUg
po aozUmU a swědomj fwém byli tak ťjkage ssla:
pellť, šawšnj konečně blaš gim zakažUgjcj: „Člo:
wčče! až posUd a ne dále; plna gest mjla hřj:
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chů twých, mejš Umřjti!“ Hlaš tcxnto zawžUj w
Ussjch gcdnoho každého dřjwe Ueb pozděgi; bez oe
stýchánj prawj králům gako žebrákům, bohatým
gako chUdým: až potUd, a ne dcilcx!

Na tom wssak Bůh, chtš náš wssřcky spa:
siti, nepřestáwá, nýbrž sexsjlá Uěkďd bolestnaU Ue:
moc, aneb ginákstřežjcj náeš zlé,kleré by náš Upaur
matowalo, že Ua náš sand čeká. Časem býwá
neočekáwaný Uessťastný pcčd prostředkem od Boha
k wytchmxtj hřjssnjkaxposlaným, někdy dobrá kni:
l)a, w kteréž Bůh gako před časyJexremiássowi nau
řinge: Gdi, a napomeň hřjssnjka we gménU mém,
ať zanechá cest swých zlých, by Uezemřel smrtj
wěčUaU.

Nedá:li wssak hřissnjk prorokU wegjti k sobě,
nechce:li UapomenUtj geho slysseti, a powažUge:li
smrt trUchliwaU za anl)aU náhodU; nečte:li onU
knihu ř:dobrch,m čj ge wina, zemře:li a zahyne:li
w hřjssjch swých?

Th wssak přjteli nemocný! Uslyssow hlaš
.Božj, odhodlal gsi se zlásky k BohU w každém
okamženi Umřjti. Upřjmslá:li twá lásia, Utwrdj
tě gako Petra, tak že gako oU w zástnp, mistra
lapiti chtjcj, se wedraw, Malchowi Ucho Utneš.
Perr sice dal se na aUrěk, když Ježjsse swázali;
láska wss:k ho hnedle zase„hnala zpět, a za mi:
strem gjti donUrila. uu Ze Uapotom předc zxase
mistra žapřel, přjčinaU byla slabost, kteraUžto gsi
ty chtra tisjcekráte giž přewýssil. Přewyš ho
také m)nj ljtostj a pokánjm; alšfpoň fe mU w
tom wyrowney; a Bůh okem milostčwým poť,xled:
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Uc Ua tebe gňko Ua Perra, a odestj tobě, gako i
Petrowi plačjcjmu odpnstil. m Petr chtě widěti,
gak se mistrU powede, a gsa pečliw o Uěho, přč:
sscl w nebešpečenstwj, zapřjti ho. .Bez předsewzetj
tedy, z přeUáhlch, a spolU i šbázně řekl: „Ne:
znám člowěka toho.“ chdwa wssak byl l)řjch s á:
cháU, giž Utjkal Petr, a oplakáwal hořce. Činil
gsi také tak? uu Petr želel chyby swé po celý
žiwot swůg; čiň podotmě, a U.bezprč se, že tč Bůh
gako Petra Ua mťlostpřigme. Napotom pak Petr
anze pxeo Pána žiw byl, pro PáUa swého sauše:
Uj, pronásledowánj i smrt mUčedUickaUtrpěl. uu
W hřjssjch rownáme se Petrowi, w pokáUj wssak
Uechtjwáme se mU rownati.

Ach! po celý čaš žiwota swého stjžnost si
wede člowěk na starosti, trápenj a obtjžnosiť, kte:
ré musj snásseti; a přicházj:li smrt, by strastem
konec učinila, ždá se ťtám teUtýž žiwot drrchoceU:
Uým a přjgemmžm. Q! proč pak tak Učrádi wě:
zenj toto oansstjme? m Proč chspěchámčz to:
hoto aUdolj plačtiwého, a proč se wolně Uepodro:
bUgeme smrti, chtjcj Uáš Ua pokog Uwěsti? nu
NrUjliž to nefmysl, stěžowatč sobě Ua přebýwáUj
plUé kwjlenj, a předc ge Uechtjti opUstiri? uu A
deymež tomU, žcxbychom k žiwobytj fwémn Uškolič
gesstčxlet přidati !Uohli, kdo Uám ža to ručj , že
po ta léta Uelmdeme mUseti wětssj gesstě bjdy Za:
kufjti, Uežli gfme posUd trpéli?u:o Pročež Ueyspa:
sitelnčgi Uám, Ucmagjcjm o skončer swém gisto:
ty žádUé, odewždámč:li fe tomu, ktcrý kUy žčwo:
ta nasscho Uapřed giž sčjral, a Ueylépe wj , co
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nám prospěge. Kdy bd to na Uáš zálešeto, ery:
brali bnchom ani gediněho dne, w němžto by fe
Uám zljbilo zemijti. Žádost žiwota dennč by přjuo
čin nacházela, pro které by Umicnj odkladala.
Dčkuǧmež tedy prozřetelnosti Božské,že ncčmden,
mUohým přeť)roz!řý, Ukryla.

WědaUce, že Umřjti mUsime, na oko tokiko
fmrti fe wždáwáme; wšdánj se wssač Uasscx,bymá
wždánj fe zagatého na wognč; wzdáwá se, gexlj:
kož mUsi..

MUfjce Umřjtť, rádi bychom za zdrawéť)o tčxla
zemřelč; takowé wssak Umřenj protiwj fe přirože:
Uosti, a byko by smrtj Uásilnan. DškUǧxme radčxgč
maUdrosti Božské, kreráž tčlo Uasse tak žřjdila, žee
wazby aUdú Uxassichnemxocj wolněgssjmi se stáwagj,
a xmohaUtnosti zneUáhla mizegj.

To wssak, co w Uáš wlastně strach smrti pů:
fobj, gest swědomj, a Ue wždycky zlé, Uýbrž i také
neprawými pogemy mýlené. Nic Uer horssjho,
gako kdy člowčč práwě Uábožný pochybnostj se trá:
Pje a aUzkostliwé swčdomj sobě oblibUge, pochyb:
Uůstky fwé ša ctnosti držj, a dobře čšnirťxse domUj:
wá, aU neUstále w Uexgistotš trwá, aUzkostmi saU:
žeU býwxá , a před smrtj trne. Z Uáramné bcčžně
sstjtj fe každého pomysslenj na smrt, gako by to
UčgakU prostřcxdekbyl pxoti aUtokUm smrti nu

O! toho nikdy smrt Uepiepadne nenadále,
kdo se š nj žáhy seznámil AUZkostliwě fe smrti
báti nic neprospěge; nebo proto, že Ua Umřenj ne:
pamatUgeme, fmrri neUgdeme.

Mimo to.wssecko ale, požorUgeme:li lidi, zdá
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fč, gako by fe záhy dosti ššstarati nemohlť, ačkolťw
fe Uičcho tak welice Uebogj, gako sta“rj. Nádennjť
sobě žadá, by geU brzy wečer se přibl,ižil; cti žádo:
stiwémU, taUžšcij po důstognostech dnowé co raci
lezaU; lakomec by sodě přál, by se noc promčnila
wden,by nowých pokladů Uahraboroatimohl, arol:
njk, genž ledwa rolj swá byl osil, Uomůše fe žnj do:
čkati. Zimnjho časU szdycháme po gaře, w létě
po podždimkU, a tak zřjdka přjtomnosti Užjwagjce,
dychtjme UeUstále po bUdaUcnosti, a bljžjme se, aUř
nepozorUgjce, š dhchtiwostj k smrti; a předc se gj
bogjme.

Q kýš bychom nikdy Uešapomněli, že BohU při:
Uáležjme, ať žigeme Ueb Umjráme. Sbjrati statky
sice můžeme, pokUd žiwi tǧsme, aťe stěžowati sobě
nemáme , když Umjragjce wěcj oanssrjme , kte:
rýchž che UepotřebUgeme, a 8 sebaU wzjci Uemů:
žeme. Toho wssak Uašhromáždčri sobě Uezapomj:
neyme, co i přeš pomešj smrtelnosti Uáš Uáslcdo:
wati může.

Poťleňčowcinj.

W KristU Pám: žin býti tolik gčst, co w
dUchU gcho neb dle přikážan gcho žiwu býti. Kdo
dUchaPáně má, může Ž Pawlem řjci: „Žiw gfcxm,
ne wssak gá, Uýbrž KristUš we mnč žiw gest.“
To wssak nemožno gest U lidj, kteřj w bechnissti
fmyslnosti pohřjženi gsaU, a U Uichžto myfslénka
wyxšssjho Určenj wyhasla. Kdokoliw w KristU
PáUU žiw gest, taUžj čjm dřjwe tjm lépe wegjtť
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do welikého domU Qcowa, do přjbyrkU smrrj Je:
žjssowaU ncčm šakauchého. Ti, kteřj w PáUU ži:
gj, giž na l:omro swětě w domě otcowč se wyUa:
cházegj, a wssUdy zřj Božskm: do:nownj wládU za:
fčchagjcj až do wčxčnosti, a rrwagjcj Ua wěky.

Kdo w KristU PánU žiw gest, nehrozj sc
smrti,ckxa Uekwjlj dUeUtčxssirelUččnad Ulrtwým tělem
přjtele, gako dy tento byl wsseckoztraril, proméniw
w Ues:njrném domě Qrcoxpě byt fwůg, a stěniw
ho za lepssj. Kdo w KristU PáUU žiw gest, ch
wj , že Qtec Učbeský lasiawěgssj a ljtostnčxgssj gest
nad orce pozemsié, a že Qtec teU na djtky fwé pa:
matowal , ano gich gesstě nebylo. Kdo w KristU
PánU žiw gest, Umjrage erj o žádném rozlaUče:
Uj; Ueboťza antUjka fe powažUge, ceslnǧjcjho za
fwými milými přárelr,d, po nichž tanžj, a kteřj wssl:
ckni š Ujm weliký dům Páně odýwagj. Kdo w
KristU PcinU žiw gest, S odewzdasrostj to trpj, o x::
dem:li mU gedna radost po drUhé býwá odňata, a
Učj se Uahljžeti , že mU nic Uepřinálcžj , anž mU
čexhoszdex, kromě dUsse geho Uefmrtelné. Tčxlo swé
powažUge za raucho wetché, kteréž swlékáme, by:
chom se Uowým a lepssšm přiodjli. uu Tak wsse po:
wažUge, co fe z wůle a řjženjm PáUš dčge, w
Učxmžro, a pro Uěťšožto žiw gest. Powažugeš:li
wssak Bok,)a za otce wssech lidj, a zem i nelde, tUto
a tomto ža weliký a w grdno fpogený idčimuPáUě,
a wsseckx,d, kreřj w KristU žiwi gfaU, za gedanU
rodi:xU Božjj: proč pak byš fe smrti hrozil, aneb
mrtwé bčz potěchy oplakáwal, aU dxlchowé Uassč
w d:!mě the nebrského Ua U:xěkyzťistanaU?
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Umřjti, gak giž častěgi praweno bylo, nic
giUého Uenj, Uež odčxw fUUdati, který dUsse tak dlaU:
ho še sebe šwléká, až ssat ten, gjmž padesáte Ueb
ssedesáte let přiodjna byla, dobrotiwúm hospodá:
řem Uebeským obnowen, a gj kpřčoděnj:fe dán
býwá tak sice, že napotom che Uezwetssj. A
gest:liž, w hodince smrti š milými fwými se roz:
laučiti, co ginéhoun dnsse:li po křesťanskUgest
zaopatřena uu než na odpočimxtj gjri, gakorwssix
ckni žiwj každodenrxě na noc Ua odpočinutj cho:
djwagj?

Strassliwčč owsscm gest smrt těm, kteřj š
howady zcčrowcň o picowánj toliko tčxla swého fe
starawsse, bliž!tij činiťi Uátisky, gcho očerňowa:
li, by fobě peněž a dobrél,xo bydla zjfkali; gimž:
to k smjchu býwalo, na Uždč držeti žcčdcxsiitěles:
Ué; kteřj ldllxstwjm a nesmnslexm nazýwali , milo:
wati bližnjť)o, w chnd:,šch krmiti Sylm Božjho,
gcg Uapágrti a přiořxjwati.

Nr tak nábožlxý, ktexrýž w KristU žiw gest,
a Určenj fwé wžnossexxéctj, kU kterěmU ho Bůh
powolal. Gemu wešdegssj krátký žiwot Uenj ney:
přcdnčřgssj wčxcj gsaUcnosti swé, nýbrž šiwcxt Ua
onom swštš, kdežro wlasinč neypéknčxgssj částka
dédictwj Božjl)o pro nčxt)ogest Uchowcina. Nic nex
tratj, byť mU i Ueymilogssj z přjtxUšuých žexUlřeli;
nepřesiáwagjť mu ořimilržeti, a w dcxměthowčx
nepřetržex::ě osiáwaqjce Uegfm: pro něi)čd šřractxni,
nedoť Uenj žrraceno, co se w rUkaU Páně wynacházj.

Tomn tedy, kdo žiw grst w Pám:, smrr gest
ziskch. Qnť wj, že mU chxě nenesla samé růše,
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nýbrž i hložj, a že ho smrt z mnol)ého hoxřkého
kwjlenj wytrhne. Kdo Umj š Kristem žiw býti,
Umj š Ujm také Umřjtť. ao Proč pak by se hro:
zila dUssc cesty Ueznámě, wědaUc, že po Uj toliko
do krage žádanéljo a pokogo wěčnš blažeUého we:
gjti ng lžcš?zuo Zdali gest nám cesta, kterm:ž od
gednoho dne k drUhémU kráčjme, známěgssj? m
Ner:liž každci žiwota Uasseho hodina temUotaU
neprozračUaUžahale!m? uu ij:liž, co mě pija
sstj hodinU potká? xuu A předc se gj rUebogjm.
Tak konečně i poslednj hodan smrti přčgde. Wj::
ra má tenkrát z ccxsty Uešnáméx do milého doUřU
Otcowg známaU Učinj. NastaUpjm gř statně ; ne:
bo pročbych se gj měl obáwati? w Gesliť to ta:
též cesta,kterm:žto mogimilj pUtowali, genž ;řede
mnaU zemřeli. uu Ach! gixž w tcm sčxmém ota:
mženj,w kterémžro pozemská schráUa dUsse se serge,
Uzřjm Boha, ktcrýž mě co džtě milUǧe,j a gehož
i gá tžade wssecko milUgč.

Q! kdo gexst žiw pro Pána, tomU Umřjti
gest zifk. Smrt gest Uxunfpogenj:se Ž tjm, pw Učo:
k)ož žiw gest, a gemUž přináležj; a šhlcdánj
se š tčxmi, kteřjž dřjwe zemřčli, pro které.ž srdce
gel)o krwácelo, a cxž dofawade krwácj, kdy:
koliw sobě Ua Uč zpoU!eUe. uu Qpčt se š ni:
mi šl)ledati, opčr ge mjtč, a wraUcUěgi mi:
kowati ty, š kterýmiž ho Bůh tak aUzkýmj staš:
ky slaUčil, kteřjž mU tak dražj bxdli, a pro ťteréž
po dUeš oko gel)o slžj! au Ach! tam w nebi
anUge prawá, siaká lásia, ťterččžUezná rožlUčU:



373

gťcj smrti; láska w BohU famém, wččná, ba
wěčná, bez konce. u

Gostli že wsseckxymyfslénky tyto, plné potěs
chy, 8 to UegfaU,zbawiti tě bázně fmrri, poohled:
rri fe žpěr do děǧir: lidstwa. Tťsicero pokolenj
před tebau přebýwalo giž Ua témže mjstě, na kte:
rémž ty še sančxkými fwými Uynj přebýwáš.
Na tisjce gich putowalo zemj, kteraUž Uazýwáš
wlastj fwaU. Co gest znichzc wssech?nu co zgex:
gich žámyslů? uu Srálo:li to za ko UesčjslUé
slzy, kterýchž Uad rozličUýmxi nehodami wycedili?
Co Zest z gegťch úkonů, tač mnohonáfobným fUa:
ženjm, trampotami a starostmi wylopocených? xuxo
Bol)atj stawělxi paláce Ua stoletj; krcilowé zaklá:
dali trůuy na tifjceletj; kde wssak gsaU ri palei:
cowé mocných? uo Co prospěli rekownj čiUowé
podmanitelům fwěl:a? nu Ach! Ua každém hřbř:
towč Uzřj:š, kam wssrcka wezdegssj weličost, kam
wssecky lidské zámysly, wssecko pozemské sstěstj, ate
itaké wssecka bjda konečUě wede.

Pročež nawssrěwowánj hřbitowů gefť zwlá:
sstě profpčxssslo, gelikož gfaU neylepssj sskolaU, wktex
réž člowčk smrt a wlastnosti gegj poznáwá, a š
nj se náležitě seznange. ZkUsiž to geU gednau,
a UebUdeš fe po l)robech zemřelých procházeti bez
hlubokého intřnjho pol)mxtj. Při tcxkowé Uá:
wsstěwě pomUi, že i twé tělo brzy zde zahrabáno
bUde, a do společnosti wegde, w kterěžto budeme
sodč wssickUiroin; kdežto moch této žemč přj:
lbice a korUUy fUUdawagj, by szaUUkaU hrobo:
waU brankaU progjti mohlč. TU ležj staré lebčy
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a kosti, aniž gest které z Uich k požUánj; žádný
ncmůž sčjsti, kolik se gich tU giž w prach obrá:
tilo, a kolik gich gčsstě š Uámi, a po Uáš tUto
zpráchniwj. uo Nčkdy též takowý křjž, gakéž tUto
Ua hrobech widjš, i Ua twůg hrob bude posta:
wen, a ginj lidé,se tU rownčž požastawj, a ná:
piš přečtaU. u O! by pcxk Ua hrobč twém psác
Uo m spolU wsscck i prawda bylo: TeU, genž
tU odpočjwá, rád nastaUpil ant Ua oUeU swět,
a naUčiw se záhy Umjrati , š ochotnostj Umřel
proto, že tomU Pán tak chtěl.

Pak řečne křesťcm čtaucj ten Uás)robrk:
„Ten, kdo tU odpočjwá, prawdu měl.“ A byť:
bxe)chomse sebe che strti strachowali a š twářj
bledaU, a očima do čerweUa Uplakanýmč: o pro:
dlaUženj žiwota prositi, předce sobě smrt Uedá
bráUiti w powinnosti fwé, aniž se zeptá, zdali
ten, Ua Učmž řád gest, š Uj gjtč chce, zdali giž
stár, neb Uemocen gest. Netáže se také, frdce:li
giž ochladlo, aUeb Uatlanklo:li fe giž do sytosti?

Ach! wčxřmi! žl)Usta fami býwáme přjčč:
UaU, že se Uám smrt tak hrozná zdá. ern se
gj otak tuze newzdor!lg, a sl)ledáš, žc i wljdnaU
Ulnj býti. Na gedUaU š chmým oka zřerm
přistUpUze k lůžku Uemocného gakožto posrxlkyUč z
wěčnosti, a chmatá po chUrém srdxci,nč slmd,by ge
zdrolilň, Uýbrž bo ǧe přenesla tam, kdežtoby, blaženo:
stj angclskml žcchřáto,wěčnšplesalo. Ba, kdo w Ježjsse
spasitele swěta dčxtimtěwěřj,a koho swčdomj zžá:
dUých hrnbých !ďl)stllpků erinj, ton Umjrá w Bo:
hU, a Umjraǧe Uepociťuge žádxxého sebau potrho:
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wánj, lekánj:fe, a žádné bolesti; fmrt naň gexr
dýchne, a přichystá perutě gel)o, na nichž by se
wznesl do blažených Otce nebeského přjbytků, od
Krčsta Pána Uám připrawených. Žádáš:li, gak
náležj spokogeně od země wyljtna:xti, neklesUiž
mysl twá, Uýbrž

Srdce dodey fobč;

Neboť skončjš pUtowánj swé

W kratičkě giž době.

Ay! giž angel pokoge,

Wyslaný od the přemilěho,

Spčchá z nede

ledUč doprowodit tebe

Tam do sidla nebeskěho.

Proť by se bo báti

Kťesťan mčl ? Snad 8 njm že do wlasti

Má fe blať)č dráti

Hrobem temUým še strasti?

thanau gest fmrt mU poselkynť,

Gčřřž ťňk šťňšš uu

Srdci geho drahč

S ncbe poselstwj mU činj.
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Tam tč doprowodj,

Kde twůg wznikl, wůlj Twúrce, dUch,

Kdežro blaho plodj

Newýslowně milý Bčxh;

Kde fc budeš žáťj oslawený

WěčUč stkwjti,

W Bohu zťjti

Gako wjtěz owťnčený !
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