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Ziwu býtišgcst mně Kristuš a Umřjti zisk.
Filip. le !l.



G ič j B lUm,
fpifowatel kUiby pod Uášwem:

Utěcha, kteraUž Ualéžá Uábožrtý kčesčatt

U Uchsokém stáťj;
totiž djl th fpifu

Pcmč žústaú š Uámi.

Wžácnan laskawostjwelectibodnébopana Jana Mar:

chala, duchownjho zpráwcc w Řjmowě, r,obUděgowickčdiécesj,
čestného fpoluzakladatele Dědictwj Swatojanského, gehož horli:
wostx a Ueunawené pilnosti ďřeklad prwnjch dwau djlů d)Pa nc
zůstaň š Uámi,(( dčkugeme: dostalo fe Uám loňdkého roku
opět přeloženj i třctjho dle téhož spisu, fterý wysoce důstogná

knjšecj arcibiskUpská konsistoť Pražská pod žwlásstnjm Uázwem

d)Utěcha prawého křefťana pro wyfoké stářj,(( pro
ctihodně a wžácné fpoluaudy Dědictwj Swato:
janského pro rok 1844 práwě tuto tiskem wydáwá.

Tato kniha má do febc coš welice zwlásstnjho. Pfána

gest duchem, Uečkuli aposstolským, gtstě tak wyzralým, wzdě:

lam)m, faudným, zkeusslmýňtla Uábožným, že bychom gi fpjsse

pérU nčkteršho fwatého the, neb aspoň welikčrbo bohoslowce

a hlubokého znatele frdcj lidských připfati mohlč. Y předce

Uenj spisowatel gegj ani kněz, ani mezi kněžstwcm wycho:

waný a obýwagjcj: alc panžc wyslanžený komornjk braběte
z Jngelbeimn w městč Geissenbcimu, po prawém břehu na
Rýně, aš 4 mjlc od Mobuče ke Koblenci.
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Kdyř gsem w roce 1841 ssťastně Ua Janow Uad Rýa

nem fe dostal, spatřil gfem z této obromné wýssko w prawo

u paty swětohláfnýáx wiuobradů Johanmšocrǧských po bťchU
řeko Rýna, ležcti Utěsscné město Gcisscnheim, mjsto obýwánj

nasseho welcwzácnšho spisowatcle. Kdo pocjtj šc mnan tU ra:
dost, kdyš k wečernij stolowánj na Janow z Geissenbeimn
přigel pan dradě Jngclhcim, pčijzuý Gcbo wajcenosti, c. k.
rakauského ministra, pana knjšete Mcttcrnicha, a gá w Uěm
seral dobrodince, a přjtelc Uasscbo wzácm?bo spisowatele a

slyssel, že Blum, stařcčcř giš 8ltiletý, gcsstč gcst Ua žtwn, a

U pána fwébo Uc chc co slanšjcj, ale gako přjtel frdcc geho, od

Uěho wssj milostj Ussetťený, dosti gesstě bystrý fc wynacházj,

který že gistě weltcc potěsscn bndc, w Prašském kanownjku

wydawatelc swých spisů w gazyku Čclkém pozncxti.uu J kwapll

gscm ť němU dw prwnj pčejležitý drn dolů, no a stál gfcm tU

před stařečkcm zrůstU prostřcdnjbo a wzczřenj přjwštiwého; ge:

dožto oko gasné, a postawa stářjm posUd nesleloUěUae Přigal

mne welmi wldeě, chowagc fc kc mně welňcc lasleawě,še geho

fpisp i gazokem Českým fc wydáwagj, gewil swš potěsscnj, a
obdarowal mUc, na důkaz wděčllosti, mnodými mnc dosawáde

ncznámými spisy pěra swého z bohaté knihowlw swé. Žádal

gsem stařečka ctthodnč!bo, abp mně darowal i poznamenánj

wsscchrolastnjm pérem psaných a swětn k prospěijnstwj tiskem
. wodaných kněb; a gak gscm Užasl,spatře pozUameUánj 39 spisů

kteréš tuto zegměna kladn.
Hcrr! bleib bci Unš, 6 Tbeilc . . . 2 sl. 42 kr.

Trostgrůnde etncš 70jčihrigcn Grcisen. 2. Thle. 1 :d 12 dd
Herr! ch dů lteb bast, dcr ist krank . . 36 d
Mďchtcst dUgcstmd wcrch? . . . . 42 d)
Daš Lob Gotteš in der KrankcnstUbe . . 40 d

Herr, dečUWčlle geschcbe! Gcoctbuch . . 1 d 12 d

Ncun beil. Tage zur Berehrung dcš b. NUtoniUš 12 ud

Stcben h. Tage zUr BerehrUUg deš letdenden Erlďserš 15 d
Der Marianjsche Pilgcr . . . . 18 :d



Die Roratenmessen . . 12 kr

Kostdarkeiten zum Mitnebmcn čn die Ewčgkcit W d
Jchš Christuď dcr wabrc Gott U. Mcnsch. Gebetbuch 40 e
Kanzelbcrcdsamkeit 6 Tbeilc . . . 4 fl. 16 d

Bctrachtnngšreden, 80 úber die oier lclšten Dčnge 1 d) 30 ))

Kleinigkeiten don grošcm Wertbe. Z Tlple. 1 )d 80 ))

Hcrr, crhďre mečn Gebet U. f. w. . . . Zé: d

Herr, gib ibnen dic ewige Nubee Gebethch . 27 d
Unterricht, fromm,tugendhaft Und beilig zu werden 86 )) š
Frage eiUeš Theologen: Sollich ein Mďnch wcrden 80 d

xDaš h. Rosenkeranzgebct an ďcrschirche Wcisen 10 ))
Untcrricht, wic der Chrčst dcn Tod brtrachtén můsse 84 d

Lob Gottcš im Gcisře der karbol. Kirche. Gcbetduch Zé: d
Der b. Namc Jchš, daš Heilmittel inKrankb.úeTb. 2 d d
Neuntčigige YUdachtznr Unbefl. Empfángniš Mariň 24 )d

Betstnnch, 24, ďor dem hochwňržduigstcnGute 40 d
Soll man die b. Mcssc in deutschcr Sprache lcscn? 24 d

Jesuš Und Maria, ciU Jahrgang Predigtcn. 4 Thle Z d) 36 dd

Fortsctšung auf die Festtagc der Heiltch. 2 Tdeile l d) 48 ď)
Sicben Fastenpredigten zUden ďorhergebcnden Zo ))

Ermahmmgšrede ůber dicugcrnischtelňdEhen U ))

Prcdigt: Jm kath. Glauocn stirbt man getrost 12 ))
Crmahmmgďrcden gň daď katholische Nolk. 6 Th. 2 )) ru d

Ncun Betrachtungšreden anf die Muttcrgottcšfeste Zl) ))
Neuntňgige Llndachtzum h. Herch Jesu 24 ))
Sintďkalchi, Betrachtxmgen ňber daš b. Nbendmahl 36 w

m ))Ermalmunqšrcch ůbcr die sicben Hauptsňnden
Dcr englischcGrlaš in 8 Prcdigtcn

Kdoš gsem dosawáde o gcho aumrtj Uic neslpssel gistě

w běhu těch 4 let, co gsenz se anratil, mnohý dalssj gesstě
připogil.

Kniha ))Pane Zůstaň š námi,(e kteraU Dědictwj
Swatojansié r. 1888 a 18Z9xuwe dwau djlcch wydalo, stogj

gak Ua“m přjtomné poznamcUánj wpkangc, rp kUěhkUpcctwj
. 3
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w ga;ka německém,2 žl. 42 kr.: kde Uaproti tomn Dědictwj
Swatojanské gi w překladn za Z6 přcpansstj.

Y kniha přjtomná, w německém pod Uázwem: Trost:

grňnde elnoš 70jčihrigen Grciseš w Řjssi wydaná,
stogj w kUěhkUpectwj 1 zl 12 kr. kdeš my gi Uaproti tomU

w přjtomnšm pčckladU gen za 15 kr. podáwáme.

Danáme že ctibodUé obecenstwo UzUá, gak Dědtctwj

SwatýjaUské i tomU UeychUdssij Usnadňuge, by se fpasiteanU
pastwan wýborných wpdcinj gebo, gakož zde tauto Utěchan
pro swčš whsoké stářj, lcbcc zaupatřiti mohl,lla gař ccnau x
lewnan wssech swých wydánj řašdémU přistUpUých čin.

WděčUost asc Uassi pánům spisowateli i překladateti

tjm oswšdčugeme, když U modlitdách nassjch obau wraUcnš
pamštliwi bUdcmc.

Pesstna.



Eo gcsk w ftciťj Uehwčtssj útěchall?

Mnohý člowěk dlano žčge, stňrne a
šchěcžj, při tom ale mU Uegde na mysl, žr ko:s

z,Uečnť!také šemťe. Noznrmůžr:li se, hledčc w ka:
lcndciřč, kolik měsjcň, týdnů a dnů. gčž byl pro:
stonal; spořúdécwň fwé žčcležitostč, núwrhy a
zč:mysly, kteréž wywésti chce, by nedUhem žtra:
crný čaš, pokUd možnčx, opčt nahradil; ale ne:
pomehsslj, žr w tomže kalendúřčxtaké onen den
stogj, w kteraémžco neydřjwr žrmťr. u Q mčlý
nemocný přjtelč! kdyby dnowé w kalendčxřťpo:
znamrnanj mlUwiti mohlť, snad by mnč i tobč
ťeklč: Po čtyrech ssrsti, ofmč týdnech pťipadne
den twého úmrtj: strog fe. u Strog fe! to gest,
wegdi š Bohrm w Přčxtelstwj!xu Kdo gčnak
Umjrčx, tenť w prawěm smyslU giž mrtew gest,
a zůstane mrtwým na wčky. Gcho Uadčge č geho
žúmysly š njm zemraU, a š njm pohřbeny bUdaU.
Kdo wssak w přčxtelstmjš Bohe.m Umjrčc: w tomž
okamženj , w ktrrémž očť zawjrčx, co Ueyche
žiw grst, a na wčky nrmnřc.

:,WstUp na horU, a Umťi,eč řekl Bůh
k Mogžjssowi, a on Uposlrchl.u A tak mčlby
každý křefťan UposlechUaUtč, Žawsřanpiti do domU

1:.éc
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do kterěhož wegjti Bůh nxaU welj, a do které:
hož fe každý člowčk fmrtelný odstč!howatč mej.
TaUž rUkaU, kteraUž ňaš Bůh od hťjchů oswo
božUge, oswobodj naš i od fmrti, totčž skrže
Syna fwého; nrboť přčgde hodčna, w kteraUž
wssčcknť, ǧenž w hrobjch ǧsaU, hlaš geho slysseti
budaU, a powstaUaU, nřkteťjk potrrstúnjupřš:
telé wssak gcho k wěčné radostč.

Miluǧr:lč kdo Boba, Ua žawoléch gcho
štaUž ockdotnostjodebjra fe na onen fwčt, š kte:
raU fe Prtr wydal na moťena žawolanPaně
N wola:lč klesagjcj člowčk: ))Pane, pomoščž,
hynU!e wžtahne PaU rUkU fwaU, a Uwede wo:
lagjcjho do zemč pokoge.

Kdo 8 tjmto pťeswčdčenjm fmrtzčgde wstťjc,
tenť méc prawaU křesťanskaUmysl,xa srdnatost
geho založena gest na wjře, kterčxž grst skčxla,
genž se nepohne a neotřcsr, byť i moře a wlno:
bčtj na Ui baUťčly

Milý nemocný bratře! ž predefslých swa
žečkU fpčsU: wPane, zůstaň š nami!e UaUčťl gsi
fe žnatč ctnostč, gčchž potťebj k pokognémU
w PčxUU žesmxtj, totčž: wer, naděgč, lúskU a
důwěrU. Gestlčže gsi těmčro ctnosťmi fe opatřčl,
a na gegčch žčxkladč horliwé pokčxnj Uččnčl: blaše
tobč, pokognč! můžeš fmrl očekáewatč; neboť gsi
geden ž oněch maUdrých a oparrných, kteřjž sta:
wěli naa skčxle, genž gest Ježjš, gegjžto wysokost
až do nebeš dosahUge.

PodobnaU frdnatost měl by gedenkaždý člo:
wčk mjtč, pončwadž žúdný Uenj od smrtč wy:



gmUt. Remčxš:li paf gesstč této nanryweyš pp:
třebnš mysli, hledey gč U nohaU Spasitele stpého.
U Ježjsse nalézčx srdce, čehož núm Ua Uepweoš
třeba š sebaU wzjtč na wččnost, a to gedčné,
črbož se mč:mr držeti,“w totčž: smjťenj 8 Bohem.
Na wjťe, kteraUž nécšPčxn Ježjš obdaťčl, žaložena
gest prawei srdnatosť w fmrti, a z tohoto stano:
wisslč mňžeš 8 útčchaU hledčtť k trůml Božij.

Grhožto wssaf srdce U nohaU Zežjssowých
gesstč nebylo šhledčmo, takowémU gest hrožno
Umťjti. Takowému nenj giné rady, krom této:
Pospčš kP.Jržjssi, občtUg mU, co žčxdú,a wezmi,
co ti podčxwč:. Rassel:lčš gedenkrčxte Krčsta, ne:
bUde fr tč smrt zdč:tč che strassnč:, nýbrž pťj:
gemnci; Ueboť žiw:li Jržjš w nciš, Umťenj za
zčsk a ža oswobozenj ode wsscho zlého poklúdč:me.
Zčw:li Kristuš w nč:š, nic Uenj w srdcč nassem,
kromč Utčcha, nťc krom radost, nic krom Uadčge,
že brzy šemťeme a do Uč:rUčjSlčtownjka, w Učhož
wčťjme, se odebrťeme. Gaké to blaho, Geg fpa:
třčti tak, gak gest, patťčti na twúť the, genž
núm dal Syna, a skrze Nčho moc, syny Bo:
žjmi býti! Pťebýwč::lč Krčstuš w nčtš, Uosjme
zaprčetčné pogčsstčnj w fobč, žee zdědjme nebe
zúslUhami Wkapitelr swého.

Toho wsseho smj se wyznawač Pčma Ježjsse
nadjtč, slowo Božj dč:wč: mU k.tomU prčxwo.
Q, wčť toliko! Qnen dobrotčwý Bůh, genž tak
nmoho giž UčťUčlpro tebe, djlo swé jw tobč ža:
počaté dokonč:, a wččnč spasrna tč Učinj.uuCo
pocjtjš, deyž wssecka naděge twú bUde šplnčna,
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wida, že šplnťnj pťewýssuge wssecka očekčxwémj
lťdskčx?

Gťž předessle gfem to řekl, a nynj opakUgč,
ančž mohU dosti často opakowati, že wssecko, co
w kniže pťedesslé bylo požnamenčxno, a w přj:
tomné gesstč býti měx, gediné k potčsse Upřjm:
ných křesianů Urawer gest, a tolifo tčm, kteřjž
oprade pečUgj o spasenj dUsse swé, a kteřjž
pcwnaU wůlčj magj, wssecko, ba wssecko wyna:
ložčti, čehož kpolepssenj gegťch potřebj. Tčmto,
fwémU swarémU núb,oženstwj wčrným dUssem
nemůž dosti potčchy býti podúno. Gaf mile
hřjssnjledccsty bežbožné se žbawil, hťjchU se wy:
býbú, a nenúwčdj ho, nemůže w dobrotč Bohaj
fwého, a w lúskU fwého Wkapitele přjlčš
mnoho důwěrnosti sklúdatť.

Bůh od UéašxžúdécsynowskaU důwčrU, a
chce, bychom geg co otce ctili a mčlowali. Djtč
pťedstUpUge pťed olce š Uctťwostj, důwčrnostj a
lčxskau. u Qtrok nechť fe bogj, zlowo.lnč srdce
nechť se třefe, djtč erj o Uičem giUčm, Uež o
lčxfce. uu Budiž také Ubešpečen, že Boha na
neyweyš ctjš, když srdcem fynowským po onom
dnU wzdychúš, w kterýžto tť lze bUde, Boha wč:
dětč, a twúřj w twčxť ho požnúwatč.

Gesstě gsau sice oči .twé zastřené nepro:
niantelnaU zčxclonaU, kterčxžfe neodhalj dřjwe,
leč na pokynutj Púnč. u Nle Uecjtjšli wraUcné
tauženj w sobě, fpatťitč, co za, onaU žciclanU
pro tebe přichysťúno gest? eu Renj to potčchau
pro tebe, když pomnjš, že Bůh súmaonU šéc:
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clonu, tagemnau w.ěčnost zahalugjcj, odhqu., a
že Bůh při twěm Umjrúnj přjtomen bUde, a tč
gako za, rUkU do fwčta onoho Uwede ? uu Toš
ktomu UrčeU, gako č my wssickni, by moc,lúsko
Ježjssowo a prawda geho zasljbenj fmrtj twau
w lobč byla oslawena. Protož wlastnj rUkaU
rozwčxže swažky, kteréž tč k žemi pewnč an:
tagj. N byť meži wezdegssjm a budachm ži:
wotem byla febr wětssj mežera: Pún Ježjš
předce Učťnil, že fe přcš ni dostaneš, a že ne:
bUdeš ani Ua okamženj opUsstčn. QU smrtj
swaU giž proklestil tť cestU tam wedaucj, a
an Ua okamženj nenechč: tč osamčlého. Ba,
scim tobč korUnU podč:, kreraUž ti připrawil
a ďchowčxwň. a

Gak ale žbogisstč wykročjš, gest konec zú:
pan, a Uenj žúdné korlmyche kzaslaUžer; uu
mrtwým nclze gest bogowatč. uo Gestlť že gsi po
celý dlauhý žčwot swůg Ucbogowal pro Uebe,
nelže tobč Uynj dlaUho se ptč:ti: Pane! co mčxm
činiti? nu Poslednj hodina dne, gest takě po:
slednj hodčn:: kOrúcie Nynj gšž nrlžc mnoho
dobrých skUtkůw wykonati, nýbrž ledwa že tobč
tolik gcsstč čan zbýwú, byš w odčnj wjry fe
oblekl, a gakožto wyznawač té wjry, žiwotswůg
odewzdal, a w P. Ježjsse se důwčřuge lčtostnč fc
w prsy bil, a za odesstčnjhřjchůw prosil. Byl:liš,
o Učsstčstj! bcž wjry žiw, proš Boha, by tobč
twaU lehkomyslnost odestil, a Učiň pťedewžetj, že
chcešw P.Ježjsse wčřiti, a w té wjře, a w důwčr:
nostč w..grho žúslnhy gakožto prawý kťesťanUmřjti.



Blaze těm kdož wer peanU magj,
W Uj žiwy gsaU l Umjragj
W kobo Uwěrili wědj,
Začež sláwU Uebeď zdčdj,
.afwěceUi gsaUce kU wzkrjsser

šo poslednjm okamšenjmrteerho počdrjantj n
(Pressťastne to rozbodmxtj!)Docházegj wěčne radostt
Blaha Uesmrtconsti
Swatý pokog magj wěcně
Y bosanna pěqj Uckonchě
O!ci, SynU, DUchU SwatémU uu
BohU troggedmémU.

Ježjš UcišUtěssitela thwoboditel.
B

Nemoc twú gestprorok od Pcina wyslaný,
genžby zwěstowal tobě milostné nawsstjwenj a
kromobyčegné porokowanj Pan chce mlUwčtl
ksrdci twémU, a chcetobč zgewiti prade, kteréž
gjl za časU ždrawj swrho nalržitě UerožUmčl
pončwadž fe tč wnitřnjho pokoge nedosiawalo.

“MilUgešli tedy Pana, tčš se žtoho rozmlaU:
wanj, ba i předegdi dobrotU geho, a taž se
8 Pawlem: Pane! co chceš co mamčinčti?uu
a odpowj tobč:

prUstiti maš ssirokaU cestU žčwota pro:
stopassného wedach kpeklU a prigjti lee mně
po bodlawé cestč Utrpenj Bolestč, ktere snassjš
gsaU žkaUsskytwé wjry a trpěliwosti, a wedaU
tč přjmo lenebi.t

e Tak onen prorok, nemoc totiž, bUde k tobč
mlUwiti, i to také tobč řekne, že twa ljtost a
žiwota polepssenj welmčpochybnš gsan tak dlaUho,
gak dlaUho š pokúnjm gen hrageš; oi.dmršaUmysl
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múš polepssťti žčwota, a zcxgtragiž opět k pťede:
sslémU žlémU fr anracugeš. Takowýmto po:.
kčxnjm Uebudeš ani o wlaš lepssjm. Což tč
profpčge, dUeš ža hřjssný wýstnprk se hanbčlť,
a zrgsra š radostj opčt fr ho doansstčtč? m

Snad by se tč křčwda ččnila, kdyby se
nynj, an Uemocen na lůžkU ležjš, o litostč rwé
pochybowatč chtělo; išcl)lcďcimú se to wssak U
mnohého Uemocného, činjcjho pokúnj, že, gak
brzy sr šdrawj gcho dosti malo lepssj, a nowai
fe mU pťjlržčtosř a Uowý půwab k hřjchU po
sťthge, sian predsewžrtj mjgegj; slšywysychagj
a tak pokňnj netolčko nččemUaU hťjčkaU, Uýbrž
ť na neyweyš nebežpečné býwčx.

UpamatUg fe, Uegsili Uoté přjpadUostť, wktrréž
byš měl Bohu srdečné djky wzdňtč, že se tč rožnemocč,
ba na smrt rožnrmocč dal, bh tě od ncbezpečného
nawrč:cellj se do hťjchU ochrúnčl? mGeftlčtomU
dtc:le,bUď rč:d. Sw. Petr, aposstolPúnč, prawj
w listU fwém: (2. Pelr. ll. 20.) xTčm,
kterjž Utjfalč posskwrn swčta poněwadž znamost
mčlť Učenj Zežjssowa, opěl ale w Uč fe žapljtagj,
aod nčch se přemocč dawagj: že gim UčťUěUy
býwagj poslrdnj wěcť horslj nrž prwnj nu uu
Q Učchplarj přjslowj: Nawratčl sr peš k fwémU
wýwrath, a swčnč Umytčx do kalissrč blčxtq.(č
Bylať bo lo tedo broznei žaslechost, kdyboš Uc
mčl widčti, že Bůh Uemoc ža Ueyšchopněgssj
prostťedele k woswoboženj twémU zwolčl a že tč
od Uowého anracenj se do hřjchU, (pťedzwjdal
ge snad U těbe,) brzkau smrtj Ua wždy ochrčxnjtč
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chce. Remoc twú rožžehne tč fwětlo wjry, byš
požnal žeť newyhnUtelně potřebj maš stalého
pokúnj Pomni gen, že tč BUh gesstč gednaU
mčlost swaU podawa, a Urostředek poantkU i
přjležčtostti poskntUge. Bolestj ť hočkosřj
dúwčx tč okUsiti, kteréžto,můžčš co profebnaU
a kagjcj oběť před trůn božj klčxstč, bUdešlč ge
trpčlčwč fnčxsseti. nu Zdrawj tč častěgč žawedlo
k Uaxúrčxcenj se do hřjchU, deyž fe Uynj Uemocj
pohnaUtč k.UpřjmnémU a stčxlémUpokčmj. Nemoc
gest neybežpečnčǧssj. obrana člowčka, by se ne:
nawrčxtťl kswým předefslým prostopússnostem, a
búwa mU ne žřjdka prostředkem, gjmžto gesstč
wžťwotě tomto ža hřjchy zadost Uččnj Z toho
ohleřU gest nemoc poklad spogjšlč ho še zaslUha
mi Ježjssowýmč,a gčmčhopofwětjš, welčkýwag
dlnh U sprawedlnostč Božské žaprawiti můžeš

Yčkolčw gsipo celý čaš žčwota swého Upři
nmč na polepssenj swé Uepomyslčl, a ačko!čw
teprw Uynj Ua lůžkU nemocném se Upamatowal
a k BohU obrcitčl, předce Uemčcš malé myslč
býti, anč tpččného žahynUtj se bčxtč. Byla:li gen
zoowěd twa Upijmna, a gestlč gen ljtost twa
též gest takowa: bUdiž dobré wyslč, UeboťJežjš
gesř twůg rUkogmě, Ježjš genž třč a tťčdceč let
pro tebe pracowal ctnostč wykonawal a žatebe
Umřel Ježjš gest thg rUkogmč, že odesstčnj
dogdeš.

Ncodbjral byš fe š potčchaU Ua wččnosř,
kdybyš co mUčedlUjkpro wer fwaU Umjral?um
N UeUmřelP. Ježjš za tebe? Mčlaby snad smrt
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twčx wčtssj ceUU, Uežli smrt Boba člowěka? uu
Mčlč bo swútosti, kteréž š Učxležčtau pťjprawau
a pobožUostj přčgjmč:š, pro tebe býti bcž žúsluh
a bež prospěchu? u N což by kmla twčxwjra,
Uaděge, lúslea a trpělčmost? uu Q dUsse malou
myslUú, mčg důwčru, mlijli Bůh, že člowčk
silně wěřčtť a se důwčřowatč mci. Cwčě se gen
wdůwčře, a to se Ueylépe stane, když obraž
Ukťčžowanébo Krčsta krožgjmúUj před oči si po:
stawjš. Wlastnř mčl bp obraž ten tak postawen
bútť, boš Uaň wždy mohl patřčtč. Pťcdstaw
sobč, gakobpš Wkapitele swého slyssel, antakto
mlij k tobč: xNy, fyUU můg! gak gfcm pro
tebc Ua kťjžč trpčl, a gak draže gsem tč wykaU:
očl. Křjžem obtjžen wstaupčl gsem Ua horU Kalr
wčxrsiau, a Ua tomto dřewěgfem sez leisleyktobč
Uebrskémclthč swémU ža tebe obětowal Wežmi
Uij toto stkwostUé šnamenj wjry swé a swého
soaerj do rUkaU, a požchUeU gjm swe čelo.
Křjž gest žnamka twého wywolšUj au Patr Ua
mne, ramena mci rožpčata gsaU, by tě obgala,
hlawa mei UakloUěUa, by tě poljbila, ústa mei
otewřena, bh se ža tebc U the primlanala.
Q syml ng! drahna léta ǧčž hledal gscm tebe,
až gfem tč Ua lužkU UemocUém Ualešl MilUgešlč
mne Umřeš ochotnč pro mč, gako qa pro tebe
gsem Umrel; Ua rameUach fwýchdonesU tě k thč
mémU, a celé Uebcsié mčssťanstwo bUde tebe
žehnatč.

BUdešeli mčlý UrmocUý přjteli! šr Spasi:
tclem swým tak rožmlanati, mnohé Utrpenj



12

twé bUde tč pťčchcižetč ménč bolestné. Bolenj
hlawy UpamatUge tč Ua hlawU Spasiselowau
trnjm korUnowaUaU, twú horach žjžeň Ua žjžeň
geho bolestnaU, twé hoťké léky na hořký gcho
nčxpog, genž smjssen bl,xl žlUčj a myrrhau, twé
tlUleach srdce na bolcstné hmltj frdce geho, a
twé odsUdfe Ubjranj na geho fmrt ij způ
fobem rozgjmage UmUčenj Panč, pnjš témčř
š njm na krjži, trpjš tafoťka š njm , a bUdeš
konečnč mocč še Spasitelem fwým šwolalč: Qtče,
dokonano gest! do rUkaU twých poraUčjm dUcha
swého!

Kdo tak smeofslj, tomU lehko Umřjti, ncboť
bUdiž hrjssnjk gakýkoli, ǧak brzy srdcem skraU
sseUýmk BohU ža odpusstěnj hřjchůw wolaš
odansstj tobč pro neskončené žaslUhy snoého
Syna, w kterémž se mU dobře zaljbťlo Čeho
che mčl by Spasilel twůg pro tebe Učinčti,byš
Umjrage nabyl dobré myslč? w Kdybyš měl
PawlowU horlťwost pro spasenj dUssj, Petro:
wU ljtost, a JanwU leiskU, po.božnost wssech
wožnawačů, ččstotUwssech swatých panen, wer
mUčedlnjkůw, kagjcj skUtky anstewnjkům, b pak
boš š potěchaU ssel že swčta: zdaž ale tétéž Utčchy
nedogdeš,edalt budeš žpoléhatč na neskončené žčx:
slUhy Spasilele swého, Ježjsse Krista? NegsaU
žčxslrchySyna Božjho mnohem wčtssj, ba Uee:
magj nesmjrnaU cenU do sebe? m Daney, an
za tebe wsseckcn dluh žaplatil, on ža tebe spra:
wedlnosti wččné Učinťl ža dost.

Prawjť DUch Swatý w žalmjch Dawčdo::
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wých, že chre býtč Pčm spomocnjkem a wyfwo:
bodčtelem tčm, kteťjž fe důwčřUgj w nčg, že ge
žbřjchů wytúhne a spascny Učinj. WssUdy se
prohlassUge Bůh, gak pťjgemno mUx gest, kdnž
w mčlofrdenstmj geho dančxme., a od Učho pro
zcislUhy Ježjssex Wkapčtele Uasscho bUdach bla:
hoslawenstwj očckčxwúme.Protož bežpečnčřaney.

BUdaUcnostč se obawcime anže zté přj
ččny, pončwadž nam nepowčxdomo, co š febaU
přinefe Čekameli gč ale š wčraU w Boha a
žasljber gcho, žregmč wola k Uam: :Djtky!
důwčřůgte se w Ježjsse , ontč lčxska, a cokoliw
od nčho pochúžj, plno gest požehnúUj. Znúť
neiš, a w srdci swém Uú.ešchowčx; koruny wasse
šchowcmy gfaU, a nemohaU Učlm núsilnč odňaty
býtč.(( Chcemčlč tedy korUny dofúhUaUtč, ne:
můžeme bez boge weždcgssj ,krčxtkaU anť wyko:
nati, Uýbrž mUsjme kalich hořký, gcnž se Učxm
Ua té ccstč! podčxwú, wypjtč, a pťekčxžky, ǧenž se
núm Uamjtagj, překonati, bychom se dostalč kPčx:
nU,kdežto co wjtčžowé bUdeme korunowčxnč.

Bl,!chom wssak téhož blažeUého cjle dossli,
mejme Umťjtč, a to ǧakožto krefťané mu we
wjře Umřjtč; pak ale grst smrr wssem erzam,
které gi pťedchažegj, wssem bolestem, kteréž gegj
bljzkost šwčstUǧj, č ztratč wssecb časných starkU,
gčchž Učxšan šbange, na wždor předcžwčsto:
watelkynj pokoge, krerčxž núm koncc cesty a konec
boge UfažUge. Smrt ǧest oUen dobrý angel
ž wččného domowa, chž š nčxšswlékč:onUhrUbaU
obúlkU, kterčtž dUcha nasscho ždržUge, byse kspa:
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tťenj na Boha powžnésti Urmohl. Ba, smrt
zastúwč: wlastnč aUťad wrútněho, otrwjragjcjho
brúmx wěčnostť, a Uwodjcjho nčxš w přjbytek od
Krťsta Púna Uěcm Uchhstaný.

Sčlnú wjra, že tčm, kdož Boha milUgj,
wssecky wčcč kdobrémU slaužj, a důwčra, z ta:
kowě wjry wčxženú, gest wlastnč an moc,kterúž
frdce nasse k bogč posilňUge, a nčxš odčnjm bož:
sieým opčxfčx,kteréž Uúš šchoon ččnj, k činěnj
toho, co gsme powinnč, a koansstčnj toho, čehož
se warowatč múme. Patčjmeli Ua tnto wčcč
okem wjry, cjtjme, „žr wžnesscni gsme Uad
UřjtomUost, č Uad bUdaucUost, Uad žiwot i Uad
smrt. Ba, cjtjme famť w sobč mor oné prawdy,
že š pomocj Wssemohachho wssecko můžeme!

Mnohý Uemocný předžwjdú, že UedUhowé
geho nezhogčtelnj gsaU, a že mU tolčko fmrtj
fpomoženo býtč může; a pťedce „fe smrtč bogj. w
Co mč: takowý trpitel počjtč, kde Utěcho bledatč,
a kde pomoci Uagjti; Uehledúlč gj U Ježjsse, genž
rúččl ťjcč:. Pogďte ke mUě wssťcknč,genž obtjžeUč
gste! u Gsilč žpočtU ončch nessťastných, kteřjž
bolestč tčla až ke koncč žčwota swého snússetč
mUsegj, pomnč také, kterak tč oblažjj radostč Ue:
brsčé, gčchžto ermylnjč aUplným do řoúle božj
se odewzdčxnjm dogdeš. Gak blažen bUdeš, když
nlysl UebeskaU, kteréž dlaUhým weždegssjm Utr:
penjm UabUdeš, gčž š sebaU Ua wččnost přčneseš?
Gak ssťastnúm pocjtjš se w tom okamženj hnedle,
když do wččnosič wkročjš, a gak erýslownč
ssťastným tam Ua wčky bUdeš?
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Mčlý trpitéli! nenj bolesti we swčtě, kterč:ž
by na okamženj Uepřestciwala, poUžj tedy rčchto
krčxtkýchprúszčn, a octnč sc w dUchU na okam:
ženj w rňgč, kterýž sobč gčž Uynj Ua bolestném
lůžfU fwém pťčprawťti můžeš. WsseckUsle, š kte:
raUž gest gesstč frdce twé, wynalož Ua to, byš
se cwčččl w trpěliwostť. Wzneš se pomocj fwax
tébo Uč:boženstwj bež Ustčmj k ončm wýsostem
slčxwh, kdežto Ježjš fwých wěrm)ch čekei.
. Býwčxš:lč w trúpenj pofaUssjU k pochybo:

wčxnj, a mnjš:li, že od Boha Uaprosto opUsstčU
gsi, pončwaďž tobč okamžitč Uepomčchč:: Ueza:
wjrep proto pťedce srdce swého. oZalUg BohU
bde swaU, a rcč mU Upřjmnč, gak fe mčxš. Bůh
spomohl lťdem Ua tčfjce, lťdem mnohem bdeěǧ:
ssjm, Uež ty gsi: můžeť č tobě pomocč, a po.:
může. Kterak bpš se ostýchal toho, genž wťdj
srdce twé. Prčxwčť w frdcč gest pochybnost, šenž
tč saUžj, a nčc srdce Uasse Uečťnj schopnčgssjm
k přigetj potčchw, než obrčxtjme:lč se w UaUzč
fwé k BohU, žalllgjce mU gj.

Pčedewssjm bedlčw bUď, by pokUssenj twčx
pokUsserm Uebyla množena, aby srdre twě zcela
Uekleslo. Snad mimo nemoc ť Uedostatek polťeb
k zachowčmj žiwota trpjš! uo Snad Uemúš po:
krmU, Uemúš chleba pro djtky, gichžto bčdowčmj
Uad Uemoc krUtčgi tč saužj? u N byť tomU
i tak bwťo, a trč:penj twčx se množila, pťedce
Uemčxš sobč žanfati; Ueboť co od Boha pochcižj,
x)čgeuse k twémU prospčchU. u Powaž gen,
zawťe:li otec bez pťjččny djlč swé do mjsta tem:
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Uého, prawě, že Uij od Učbo odegde, že ho
che Uikdo U,erčdj, a že w stawU tom bnde
meetč bež přestčxnj žůstatč? no N tak by Bůh
djtkčxm fwým Uemocným beže wssj pťjčiny měl
Učinčtie? uu

NeopowažUg fe wssak chtjt tU pťjčinu wy:
skanmati, pociť toliko, gak potřebný gest tobč
Bůh, a gak mnohrm Uessťastnčgssjbyš byl,kdy:
byš UpUsřčtčměl od té důwěry, že tč Bůh po:
může. Nččjm nebýwčx wjra tak posilnčUa, gako
pťemúhúnjm qookalssenj.m We wjře pewnč sřůg,
a pak bUď cesta putowcinj twého tťeba gesstč
temněgssj, dogdeš swětla, a Uwčdjš, že tě Bčch
mčluge, byť i lčxska geho k trestU podobna byla.
Mčg za to, že tč Bůh, když se gemu ochotnč
odewzděcš, tčmito krútkýmč trčxpenjmč do Urbe
dowede. Gak chud bylby Bůh nčxš, kdyby to,
co gsi w hodčnúch anžkostčplných Ua dUssi trpťl,
tčsjceronúsobltě mynahradčtč š to nebyl, a Uebo
nechtčl? Ba, xtčsjceroUeifobnaUblaženo.stj nahra:
žnge Bůh člowčkU, genž byl pokussenj beš Ugmy
wjry přetrpěl. u Y což ǧčného gest žiwot we:
zdegssj, nežlč čaš žkaUssky a přjprawy k žiwotU
Uastawagjcjm:x, čaš, Ua němž Uasse blaha Ueb
Ueblaha wěčnost žaležj. Zdeť od kalu fmyslnostč
mame býtč očisstčnč, nemali naš praUd Uebe
ského rage co pěnU wywrhltautč

Kdo do sskoly Utrpcnj byl Uweden, ra
dngž .se ž toho, že čaš cwččch kU koncč se fchy
lUge. Yle w bodincich Utrpenj Ueyche lše ělo:
wčkU. UaUččti se. Neboť Za gedUU hodinU che
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myislének a citů w něm powstane, nežli gindy
ža měsjc neb za celý rok. um Yle ačkoliw we:
zdegssj přebýwčmj nasse bjd,né gest, předce nechce
frdce Uasse odtrhnamč fe od bjdného žiwota, a
sleaUpč fmlanú fe člowčk š pčmem žiwota, žú:
dage tolčko o hodčUkU prodlaUženj. u Ych, ne:
njliž to tjm neywčtssjm dobr.odčnjm pro nenioc:
něho, býti powolúml? u Pťedstaw fobě, žeš
byl š desjtč ginýmč žločincč w žalúřť, ž Uěhož
krúl anze tebe propUstčl na swobodU, č welikým
bohatstwjm obdaťčl, an žatjm twých fpoluwčžňů
w žalčxři Uechal. uu Reradowalbyš fr ž této
mčlostč, neslžclbyš wdččnostj?

Regsi hťjssnjk? uu N fmjmr:lťž ňa faUdce,
ž chyb nassich nňš kúragjhjho, sobě stčžowatle? u
Nchylbyš erdččným, kdyžby dobrotťwý Bůh,
co krčxl, tebe přcde wssemi gťnými fpolUwčžny
wyprostil, ostatnjch ale gesitč w mnťjrně ponechal,
ty wssak tU milost pťčgmaUti byš se ždrčchal? u
Nneb gsi ty ten gedťný we fwětč, genž trxojše?M
Uč se wěřitč w saUd Božj a fprawedlčwú tre:
stúUj, UaUčjš se také gčnúk fmeyssleti. Qwssem

o žeš se nedopUstil wssech hťjchů,co gčch gest, wssak
ale také netrpjš wssech saUžer, co gich gest.u
Bůh, gehož gsi tčfjcekrčxtUražčl, odansstj tobč,
a dčxwú ti nebe, gen gestlč gedUaU swých chyb
oželjš, ale oprade a Upťjmně,u a co dúš
ty BohU Uaprotč tomU? u Recjtjš newděčnost
swaU, a nechtčlbyš Utrýenj fwú promčnitč wcwč:
čenj kagjcnosti, Uechtčlbyš BohU k wůli trpčliwť
fnňsseti, ažby smrt, co něgaký posel z Uebe, ža:
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lř th Ug otewťela, a trbe k wččné radostč a
k wnččrnémU odpočinUtj dowedla?

Utrpenj bczpečne gsaU cesty,
Po nichž Bůb tě k ctnosti wésti chcc;
Dobrodinj gsaU a lásky trcsty,
Gimiž swědomj Bůh bUdj twé;

šrotož po kašdickéránčtcowskaU wždh ljbep rUkU Páně.

Nebe fobě giš zde mUsjme dobýwati.

Kdo fobč před smrtj fwaU nebr Uedobyl,
nrmůžr ho, když byl zemřel, che dobyti. Kdo:
faženj rčxge dosti sice několťka okamženj, toť wi:
dčti Ua lotrU kagjcjm; ale take k wččnémU ža:

hynUtj Učkolika okamžrnj dostť, na důkaz toho
gest lotr žawržrný, grnž ani Umjrage Uežrlrl Ue:
prawostj fwých. Umťrl tak gak žčw byl uu
bržbožnč.

Ty wssak, přjtrli nemocný! žúdč:š fobč ža:
gčsté dobraU smrtj fegjti? Umčnj to ače ney:
lépe fe ždaťj tomU, genž fe čafnč byl naUččl od
swěta se oddčlilč, a genž pewnaU wčraU š Kri:
siem, wjtěžem nad smrtj, fr fpogUge, a š Pa:
wlem fwatým denně Umjrň. Pryč tedy bež mr:
sskčmj š milowúnjm swčta.; něboť fwět gest pro:
tčijk, kterýžto co zlý dUch člowčka drňždj,
tjfnj, lceckci, wč:bj a sUžUge, a často i až na
nemocné lůžko pronúsledUgr. To neyhorssj, co
trnto žlý dUch do sebe mčx, gest gcho lstčwost,
kteraUžto křefťanak nrwčre fwadj; naklonjš:lč

genom dosti malo k nčmU Ucha fwého, býwa
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gako Upjr, krerýž tam, kdež krwe dossel, tak se
žakaUsck,že ho che nelze odtrhnauti, až člowěka
na smrt Utrúpj. Tato oblUda Uenj ginúk k zaa
pUzenj, leč pewnaU, nepohnutelnaUwčraU er:
žjsse Krčsta.

Chce:li tě tedy erčra pochybowačů neb
tak našwané ofwěty pťjznťwců stranU stawU dU:
sse twé a geǧjho bUdachho Určenj šnepokogox
watix, gen fe pewnč drž zgrweného slowa Bo:
žjho. u Wjře křesianfké lze gest, na wssecky
otúzky fwčdomj fe týkagjcj odpowčditč, a pochy:
bnostč, kterýchž rozUm lidský xo trwčmj dUsse po
fmrtč wezdegssj Uastawťti může, wssecky wywrú:
titč. Ježjš KrčstUš rozhodl, a kdo zr fmrtelnjků
smj odpjrati, mlij:lť Bůbe?eom Ježjš KristUš
Učťl slowem a skUtkem. Qn, člowěkrm Učiněnýg
Bůh, wčtžnostj božskaU ťekl: dGú gsem wzkřj:T
ssenj ť žiwot; kdož wčřj wc mne, byť pak také
zemčel, žčw bUde: a každý, kdo gest žťw a wčřj
we Ume, UeUmřeťna wčky.e (Jan 11, 26.)

Slysscl:lťš slowa tato z úst Božjch, gakby
mohlo bjdné Učenj rožUmkciťů žwťklatč nadčgi,
kteraUž zplodťla wjra twú w zgewenj Božj? m
Člowčk fmrtj Uebýwú znččen, Uýbrž přestUUUge
do wččného žčwota. Bůh gest wssemohach, a w
žasljbenjch fwých wčrný.

Božské ale toto přisljbenj wěčnč slúwy
pobjžj neiš, bycbom se snažčli, BohU podobnč
býtť, t. g. swatj, gako Qtec, wzor núš, fwatý
gest. uun Do řjssc Božj nic Ueswatého wegjtč
nemůže. Byš se wssak tak poswčtil, Uenj dosti



20 x

od hřjchů UpUstčtč, nýbrž i w ctnostech cwččťti
se mUsjš, genž siogj protč twým hřjchům.

Co fe téhož cwččenj dotýkú, žčxdný š Ujm
neodklúdey, a to tjm méně dospělý člowčk; ano:
brž pospčš, aby w Uich dokonale wycwičen byl,
prwé Uež odrgdeš ž tohoto fwěta, xcož snad dosřč
brzo býtč mUže an žčwobotjm gčsti Uegfme anč
dnem, anč hodanU uu Prwnj tedy okamženj,
w kteréxňžto ljtost w Uaš powstawa, bUdčž také
prwnjm k ctnostč pťčkročenjm, a prwnjm krokem
kdokonalémU sebe samého pofwčcestj. Předfe:
wzetj toto promčň w slib, a Uččň ho BohU
wssUdy přjtomnémU w tomtéž prwnjm okamžer.
Swčdkem twého swatého slťbU bUdčžJežjš Ukřč:
žowaný, gehož ljtostnč ťe rtům swým pťitisknč;
zúroweň slťb polepssenj žiwota, nechť gest potom
dnů twých giž mcilo, aneb gesstě mUoho.

Nn stétřj twé tak welčké, a konec žiwota
tak bljšký gest, fnadno porožUmjš, že bež od:
kladU hřjchů fwých želetč třeba, a lehce UsaUdjš,
gak welikčx, gak prawú a Upťejmnčc ljtost twčx
býti ma uu Nesskodj, byš se zhrožil stawU
dUsse swé, ale Uebuď bež naděge, powoley bež
messkčmj Učkterého dUchoijho lékare, by tebe
wyswobodil z patrného Uebešpečenstwj N Uka:
zal:liš gemU prostosrdečnč tagné UedUhy dUsse
swé, a pťedepfal:lč tobě potřebnýcb léků, žawú:
zal:lč rúny twé, naliw do nčch olege a wjna:
daney a nepoklúdeh se ža Uessťqstnéhoche. N
po ten celý krčxtký čaš, který snad gesstě žiw
bUdeš, nrdopUsť, by tobě odňata byla důwčra
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twň; neboť prawjm tobč, tisjckrút opakUgi: po:
silnčž srdce fwého Ucbe Utaš otewťene uu Zdaž
lotr déle na křjži w kagčcnostč žiw byl Uež ty?
Nenjliž, an na lužku nemocen 1ežjš gedno,
gakobyš na kťjži pněl? Domnjwaš fe fnad
žeby ncmocný we fwčtnici swé nemohl se cwi
ččti w ctnosiech, .genžby ho fwatým Učinčti
mohly? u Q, lůžko nemocně gest prawč: mU:
čjrna, w kteréž žpůfobcm ncylchčjm dobyti mů:
žrš wěčnč se třpytjcj forUny, a wťčnč fe zelc:
naǧjcj palmy doséchnautč. Ba nemocný může
gčž tjm swatým býtť, když trpěliwč a z lčxsky
kBobU fe podrobUge

Q gak množj lťdé fnad dneš gčž žemřelč,
a wččnčho blaha dosahlť, kterjž gessrč wčera na
lčlžkU fwém těžce oddychUgjce we(mč k polčtowčmj
byli Llle čjm se stalč blahoslawenýmč?

Gest to nčco tak welmi obtjžného Uad fpei:
chaným zlým ljtost wžbUdťti?

Neplače dobre zwedené djtč, když bylo otce
Urazilo, a když widj, že orec k nčmU nenj wjre
tak Ořjwčcčw; amcbo žc se pro tU chybU mršj,
a djtčte U sebe trpčti nechce? u Gťž to djtč
pomnslj: Ne, tak nemohn a nechcč déle žčwot
trčcwčtť, č složjm še sebe chybu fwaU a polepssjm
se. uu Tak mlij hlaš ragný k djtčti, tak i fwč:
domj twé k tobč mlij, a Ježjš KrčstUSžťegmč
pranoj, že hťjssnjk, kterýž nechce fe polepssiti a
pokémj čintti, žahyne.

Polcpssitč a kčxti se, gest tedy ten gcdčnú
pjrostťedek, gjmž:o hčxjssnjk od zahymltj může býti
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zachowěxn. N požehminj Božj, gehož kagjcj hťz:
ssnjk aUčasteU býwú, gest neysladssj potčchaU
š Uebe; a kdo geǧj slastč gednau okUsil, pocjtj,
žr mysl grho gest pťegčnačena: spúchaných hťj:
chůw swýchx bUde nenčxwťdčti, a žúdati, aby
wčnU swaU až do smrti krwawýmč slžami oplao
kciwatť mohl.

dxNčkolinonynj dobré pťedfcwšetj mčxš, a
srdce twé gest obměkčeno, ba fnad až k slzčxm
kagjcjm rožwlaženo: předce se pieihčxžjUčkdy, že
fmUtné Upamatowúnj na fpúchané zlé deždčky
k tobě fe wracj, a kagicUost twau w pochyb:
nost Uwčxdj. Netrap fe nj žhola Uic, a ša od:
powčď fobč dry, žeš přestal hřjchy pčxchati, a
že ljtost twci bolestcktobč špůfobila, genž ti
milú gest. ,

Nepřjtel wssrho dobrého předce gesstě nc:
přestane pokaussetč: bUď ale gist, že pokussenj
takowé dobrým žnamerm gest pofwčcenj twéhox.
rn Swatý Pawel zagisté mohl wčděti, že fwého
předesslého promisledowúnj kťesťanů hogně ože:
lel, xa chybU fwaU opět Uaprawčl, Ueboť ťekl:
:Gčx gsem po swém obrúcenj Uad ostatnj apo:
sstoly che pracowal.e( Nle erhljžege se Ua toto
potčssitedlné swčdectwj fwědomj fwého, předce
Uapsal: :xNegfem hoden aposstolcm slaUti, po:
nčwadž gsem tak mnoho zlého Uččnil.eeu Qžel
tedy hřjchy spčcchaUěgako Pawel, a někdy Ua
konci také š Ujm zwolčxš: Blaze Umě, Ueboť
gfem bog dobrý bogowal! Germ také gako
fw.x Pawel Spasitrle xfmého núležitč milUg, a
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bUdeš fe pokUssenj ménč obččwatč, a za ssťast:
Uého se poklčxdaqe, budeš sobč mysliti:

Plesám w dobách prászých strasti
Utěchn že plnan slasti
Nebeske gsem nassel w Bobn.
Božc! k Tobe mysl zdwthati
Tobě žjtt Tě poslaUchati
Rozkossj swaU nazýwati mohU

Když konečač ksmrtč fe pťťbljžjš, a přiro:
zenost twú trUchliti a rmautitč se počne,zúrmmck
fwůg Ua Boha slož. Krčstuš Pčm nciš smrtj
předessel, a tak množj wywolenj geho ochotnč ssli
za Ujm. Důwčťůg fe w Boha; neboť zbola
nemožno gest, by š dokonalým do wůle Božj
se odewzdúnžm še. swěta se Ubjragjcj pťjmo do
krúlowstwj Božjho newessel. S takowaU důwčraU
Umřel na kťjži kagjcjlotr. Neprosiltě Pčma by ho
od Utrnenj ofwobodčl a kťjže sprostčl, alebrž gesssč
kdrUhémU lotrU ťekl: Proč se raUhúš tomUto
newčnnémU? u Mh trpjme dle žaslaUženj. u
K PčmU Jčžjssč ale řekl: Pane rožpomeň sena
mUe, až pťjgdeš do krúlowstwj swého.

Tcnto lotr nahlžžel, oc bržn dokon.e!c,také
ale netaUžčl po delssjm žiwobytj, a odewždaw
fe osUdU swému, ťekl tolčko: Nozpomeň se Ua
mne, když přťgdeš do kralowstwj swého!

Gako onen lotr o sobč wčdčl podobnč č
ty wčdčtč můžeš, žeš bljže konce žiwota swého
a pťigmešlč smrt ochotnč gako on,a odewždaš:li
žiwot snoůg BohU co občte přetrpjšli dnchem ka:
gjcjm a ď trpčlčwostj wssecko, co ti grsstč trpčtč
Určeno: wygasnj se dUsse twú, a bUdc tobč lze
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š potčssenjm a ,Ž fyůowskaU radostj čekatč hodčny,
w kteraužto Spasitel twůg we Welebné Sweitosti
ktckobčpřincsen bUde. Q,gakbUdeš blažený,neboť
kde gest Bčch, tUť i Uebe, tam č blaženosři bez
konce. mxu Pťedstaw fobř geň hodně žiwč zč:e
stUpp angelů, a blahoslawených dUchů, genž gfaU
wůkol lůžka twého , hotowč krúlč wssech krcilů,
Ua gažka twém dljcij, seklančtť.Pomnč, gaké
to sstčstj newýslowné, tak aUžce a dokonale
š Bohem fwym býtč spogenU. SUctaU, ahořkaU
ljtostj bj fe w prsy,a awoley k Uěmu, a zagisté
obdržjš odpowěd: dDUeš ǧesstč bUdeš še mnaU
wragi!

Ny, š takowým nasiljm lže gest pxodrati
fe aužkaU branaU do Uebe N oUdčžUbežpečen, že
tč, genž do nebe wesslč, nebylč wssťckniwždy fpra
wedliwj, i hrjssnjcť býwali množj z nčch, kteřjž
č nehtčžssjmi Ueprawostmi winnými se Uččnilť,
ale kagicnostj š Bohem fe fmjřili, a Ua milost
přčgatč bylť. Kdyby obrcicenú lotr dčle byl žťw
býwal, žagčsťé by w kagicnostť byl zemřcl, a špra:
dostj by byl zemťel, neboť i fmrt mčx fwé radostč,
genž gsaU předchůdcowé radostj Uebeských, an se
Uemocný takořka gťž w předsjňi onoho lepssjho
fwěsa Uachč:žj. Necjtj che žč:dUé giné bolesti,
kromč sladké bolestť lňskp Božj. Nniž mč: gi:
ného pomyslU, kromě radostněho obdiwowúnj,
an se cjtj býti bljže Boha swého Ba, i to
cjtj, že w této radostč gako po stUpnjch pokra
čugea wždy wýsse staUpú a wždy wyšssj bla
ženosti postUpowatť bUde
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S takowýmč mysslénkamč gedenkaždý kagjcj
hřjssnjk pokognč mnřjtť, a gako onen Umjragjcj
lotr dUcha swého w rUceJežjssowy porUčťti mňže.
Taktolť sobč, mťlý Uemocný pťjtelč! fwé poslednj
okamžrnj pťedstawjš, pocjtjš seposilněn a řeleneš,:

Boť mnc opustil swět wesikcren,
Bůb uu má skála u tent mnc UcopUstj;o
Qnť sstjt můg! N ,bčda tomU gcn,
Kdo fc xlkeštopewné skaly spustj.

Gcnž fe Uad čerwjkem slituge
Tenby .nade mnaU se ncslitowal? u
Bčlh, genž otcowskh náš milUge,
Snadby Utěchynám ncdarowal? u

Mosljť na náš Bůb, co .k pokogč
Nám, a k blabU, témčř odwašUgc:
Ke mšxš tcď, an Umsxjt lépe mi,
Smrtl angcla giž wyprangc.

Smrt gest pťechodod wjrh k patťenj.

Čaš gedUobo každébo člowčka wede poslednj
geho bodčnč wstřjc, a konečně č Ueydrzegssjmx:
hťjssnij zwěstUge, že mej Umťjtč. Přehrozné
pomysslenj u Umřjti! Gťstau smrt mjtč před
očťma, tťsjcerýmč anazky santčxUU býti š žč:
wotem wezdegssjm, a nagednan býtč ode wssebo
odtrženU a do nrkonečné prcizdnoty wywrženǧl,
to gesť pro hťjssnjka pťedstawcnj tak hrozné,d žr
ho mrazenj pobjhatč.mUsj. W gaké tsti mUsj
frdce geho býtč, an widj před srbaU otwor be:
žedný, do nčbož mú býtč swržen? uu Gak asi
bUchčxsrdce geho , když hledj do tmawé samotn
hrobnju, do onoho tUha, do oné Uoci, .kterciž

2
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nebUde mjti rannj zciťe,dokawad nežawžnj trany
.š hlaš, genžckwžkřjsj a ožčwj? m Wssecky tyto

předstaw,y š nmohýmč ginýmč trUchliwýmč my:
sslénkami ležj co centowč kameny Ua frdci hťjssnjka,
roždchgj ge, a žačjnagj mUkU hrůžypanU giž
před smrtj. Nle mnohem hroznčgssj gesstč gest
trnach .aUžkost, kterčxž nic gčného newidj, než
minulost bez zúslUh, pťjlomnost bež nadčge, a
bUdaUcnost bež útčchy.

Ke ctč wssak Uasseho swatého nčxbožeňstwj
mUsj fr ťjci, že gest mčrlo hťjssnjků, kterčby fmrt
UepohUUla a k obrúcenj nepřiwedla. m Dlť gest
byl člowčk žido gakkolčw, pťedce fobě žč:dčxkaždý
w rUkaU fwútého nč:boženstwj Umřjtč a w lůnU za:
sljbenj od Bohagemu UččněnýchzesUaUti. Wjdčxmeť
přečasto, gak mnohý, genž fe prwé Uúboženstwj
posmjwal, když Uwržen gest na nemocnč lůžko,
mysl fwaU mčnj, a tU cestU UastUpUge, kteraUž
Uznúwú za neybežpečnčgssj. Wčda fmrt pťed
oččma, gde do sebe, a spjnage rUce š wrancjm
srdcem odťjkčxwú modlťtby, o enčchž zdrčxw Uičcho
slyssetč Uechtěl. Nch, Ucnjť skoro wčtssjho žč:žrakU
a dúkazu wssemohaUcUostč Božskš Uad Uenadč:lč
obrč:cenj se hřjssňjka, gakož také nynj wčtssjho
trestU pro hťjssnjka zatwrzelého nad ten, Užmi:
wati eryhUUtelnaU potřebU wjry, a pťedceť se
gj neuchopitť. Qnen nemocný, o němž se Uúm
w EwangeliUm wwprange, snad nčco Podobného
pocjtil, aU kPňnU Ježjssč prawil: Panc! Učiň,
bych wčťil, posilň owjry mč.

Žeš se rozncmohl, to byl snad prwnj twůg



27

krok anracUgjrj fe k wjře a kswatémU Učxbo:
ženstwj. Začež BohU djky wzdčcwage powažUg
Uemoc za dar Uebeský, a mčg prawaU taUžrbnost
po dUchU kaqicnosti, i bUde tobč lchkotak dlaUho
trpčtč, pokUd sc BohU bUde ljbčtč Nch, požnaš
dobrotU BožskaU z gcgjho maUdreho ťjženj, bUdeš
fe gj korčti. Nno bržy seznaš že slžy kagjcj
che přjgemnostč do febe magj, Uežlč mjwalč
hťjchowě twogč, pro kteréž ge wyléwúš. Z tobo,
co fobč nynj odrpřeš che bUdeš mjtč požťtkU,
Uež ztoho, coš fobč dřjwe hťjssnč dowolowal

Šťastněgssj bUdeš Uynj w trapenj, Uež gsi býwal
prwě w nedowoleném tak nazwanemdodrém bydle;
pončwadž trapenj twa pončkUd prostťedkem gsaU
kzaslaUženj onoho sstěstj, ktrréž na onom fwčtč
očekawaš u Mage tUto UabožnaUwer, ačko
liw tčla gsi chrawého, ťerstwčgč nynj bUdeš
kU předU kraťeti, než prwe za dnů ždrawj swého
ijto způsobem takě myslj pokognaU wstaUpjš
na horu, Ua kterež wystawčno gest mčsto Božj,.
a kdežtogfaU pťjbytky, které Ježjš pťiprawil fwým.

Gestliže dřjwr powčnnostč nasseho fwatěho
nč:boženstwj pťjfné a obtjžné býtč fe tč zdúly,
odťUď to pochčxželo, že gsi neznal onoho swatého
pomazňnj, kteréž ge oslange. Nynj ale dU:
chownjm odčnjm wjry oblečen gsa okUsjš po:
tčchy, ljbezného půwabU, a blaha ctnosti. era
twň UaUčj tč wssemU, an, genom si to dobťe
rožwaž, UaUčj tč od Boha wssecko dobrě
danatč.

Mnoho fe mlijwú o radostech,gichžswčt
2!F
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poskthge, a tčch gsi za časU lehkomyslnosti swé
z wčtssjho dle žažil; ale whžney se sčxm, gestli
wc swčtč radosti, kterč:žby se mohla wyrownatč
té, kteraU Uúm působj silnč: wjra? uu Zdaž to
nenj slast eryslownčx, nemjti žč:dného UčchnčtkU

swčdomj, a Ualežati w ljtosti auplný pokogsrdce a myslč?
Q geU se pťidrž prwnč swé wjry, a po:

cjtjš w okamženjch takowjch, kdežto w pokore
a dčtčnne sprostotč wjry pťed obražem Ukřjžo:
waného Ua kolrna poklekneš tisicekrate wětssj
slasii, nežlč wssecky swčta radostč aUhrUkem tobč
podati mohaU Pťedstaw sobč také gesstč Uad
mer rožhognčnaU blaženost, smětč se tjm tčssčtč,
žeš w modlitbč swé od mnohých giných podpon
rowčxn, a fmětč danatč, že se fplUj pťjpowčď
Pčma a Spasitele Uasseho, řkachho: :deež
gsaU dwa neb tťj fhromúžděni we gménU mém,
tUť i gčx gfem U prostťrd Uťch.ee

Ny, mčlý nemocný pťjtelč! takť obohacUge
a ssťastny ččnj wjra kťefťanska wyzttawače swé

m)ndom d éuswuéu uo ldw“e:sl sséoa
e,asilcluu lUUUZUllrchPl7U Ulcsl, Ulčl sanU

pťedefslaU modlU, gjžto grt se klanwal totiž
rozUm swůg, a z patranj toho bUde ti wysnďj:
tati, že pťirožené Uaboženstwj pťč wssj fwé hog:
Uostč pogemů wyznawače swé w chUdobč pone,
chawa co žebrakp, a rozstUnčlč se kdo ž Uich,
ničehož mn Uedawa, leč pocjtčtč bjdu, ktrrúž
neUstale ho žUepokogUgjc až k hrobU ho dopro:
wažj uu Q, byš mohl takowého swobodnč o
nčxhožensňoj smryfslčwssjho na gcho nemocUém
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ložť oozorowatč, a geho Uěmým wzdcchům ro:
zUmčti, slysselbyš že zmčzel mam geho newčry,
a že UUceU gfa maUdrostj wlastnj w frdci swém
gU myslj: Kýžbych gen wčrťti mohl! uu Nynj
pťegexďsobč pokog dUsse, gehož požjmčx kř.esťan,
kterémU on prwé hlaUpých sprostč:ků spjlal. Nynj
w Uctčwosti mč: UpťjmnaU wefelaU mysl kře:
sťanů, a ctj panickaU čťstotU co UebeskaU ctnost,
kteréž Bohnžel! nrma

Kdyby takowj polčtowanj hode gen ge:
dnaU mohlč do swatynč fwčdomj kresťana na:

božného UahljdnaUtč, tUť by teprw poklad wjry
gak Ualežj UakUpeUý Uzrelč Wťdčlťby, že na
dčge, ž wjry pochazegjc, božskú gesť, a až Ua
onen swčt dofahUge, kdežto gj ona swata laska
pťťdčlena býwa, dle kterěž dUsse Boha ma, a
dle kterě Bůh fe gj š cela propůgčUge.

ijto zdčlenjm“ člowťk, gak pjfmo. Učj,
býwčx w člowčka dokonalého pťrtwočen, a pťi:

,chěxzjk požněmj Boha, w Ježjssi KrčstU, sonn
geho, kterýž Učkdy č tčlo Uasse od prčxchUčwčnj
ofwobodj, ge obnowj, a oslawj

Z te prjččny taUžj krefťan po rozdčlenj
fwém, by od wažrb tčla oswobozen, bl,xlš Krč
stem. Tato fwata taUžebnost 8 tjm, kdož Boha
milUge, na smrtelnaU postel se klade, kdežřo kox
Uečnč smrt korUnU na hlawU mU wtčskne by
ho pro wččUostco neykrafnčgčozdobčlauSmrt
tedy gest poslednj paprslek wjry, který člowčkU
wěrnémU swjtj, by pregjtč mohl od wjry k ga:
fUšmU patťenj. Nowně č nadčge plUň fwaté
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zaťe š pochodnj fwau stogj U lůžka Umjragjcjho,
a okangc mU otewčeUé Uebe, do Učhož wegjti
laska mU kaže Křjž, který w rUkaU držj,a
wraUcUč k prsům tiskUr; ono wjtčžné znamer
nasseho wykaupenj posilňUge, gjma a wžbUnge
ho, by Umťel z lasky k tomU, genž dř we na
kťjžč ša Uaš Umřel Křjžem wyboguge křesťan
bog swňg poslednj, a oswjtj gjm temUé tagem:
stwj wččnosti.

N konečUč w poslednjm okamženj, kdežto
bez sjly Umjragjcij ústa žamykú, upoz“oroihl:ge
swaté UčxbožeUstwj,co matka aUtle milUgjcj hlan
fwého a žehnagjc ho žehnčmjm gadrným prawj:
Qdebeř fe dUsse kťesťanskci, opUsi swčt we gméUU
wssemohancjho Boha, genž tč stwořčl; we gmeUU
Ježjssa Krista, Syna Božjho gcnžžatebe trpčl;
a we gméml DUcha Swatcho, genž na tebe
wylit gest n Ubjrey fe odtUď, Ueboť Uebčpři
nčcležjš krwj Ježjsse Krčsta, gfauc kauprna!
wegdi we gméUU Ukřjžowaného do přjbylků Bo:
žjch, kdežto Ua Spasitele fwého twčxťj w twčlť
patřčti, gemU se klanětč, a geho wččnč mčlo:
wati budeš

Mezi taUto modlčtbaU pohřrjžUge fe dUsse
w moťe blažerstč, a gako U wytrženj rožbčwssi
wssecka anta tčla pospjchčx wčdčt, čehož gesstč
žňdUé oko eridčlo, a slysset, čehož žcidnč Ucho
neslysselo, a mčlowat, gak žč:dné srdce lidské
gesstč Uomčlowalo. Q, co to za rožkošž mčlo:
wati, gako aUgelé mčlugj, a wččnč, bez koUce
milowati.
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Chwúla Bohn, a pokog lidem.

Často slýchati č od něcbožných a co neylépe
přťprawených nemocných žúdost tUto: rčxd bych
zemťel, kdybych ǧen dřjwe wnitťnjho pokoge do:
gjti (mohl, a gčstotnč wčdčl, zdali mnč Bůh
hřjchy mé odpnstj, a gfem:lč w mťlosti Božj
postawen, a fetrwč:mli w Uj. uo Přjteli ne,
mocm)! tyto otúzky teprw před trůnem Božjm
bUdaU tobč zodpowjdúny. u Byť byš gesstč
defet roků žťw byl, pťedc dyš gesstč straUU toho,
gsilč w mťlostč Božj postawen, žčxdné ǧisioty nc:
Uabyl. N deyme tomn, žebyš té gistoty doǧjti
mohl, k čemU by ti slaUžila wjra anaděge? m
Bůh tomU chce, byš ččnťl wůli geho, Uňsle:
downč byš Umřel, kdykoliw RbUdek wůle geho.
Bňh také chce, bychom w něho celaU důwěrnost
swaU sklěcdali. Nneb by fnad tobč, gakž gesstč
žčxdnémU neuččnil, mčl dčxti zwlč:sstnj pogisstěnj?
Nemč:š dostč na slowU geho: xdeUfťte, a bUde
wúm také odesstčUo!e

Ubešpečenč býti můžeme, že we gméUU Je:
žjsse Krista k trůnU mčlosrdenstwj Božjho se blj:
žjce Učkdý odmrsstčni nebUdeme. Gen pro ajJe: ď
žjsse mčlme pťjstUp k BohU, a pro wer w Krčsta
Syna Božjho, můžeme se wsseho spasitelného
oddBoha nadjti. Ježjš gest nč:š prostřednjk, a
gest Bůh sč:m. MilUǧeme:li ho, milUge i nčxš,
a bUde nčUn milostčwým saUdcem, a odestjmeli,
dogdeme od nčho odesstčnj.

Upokog se tedy, oa pomnč Ua to, co sw.

ck
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Pawel o sobč propowčdčl: xChtčnj gest we
mně, ale Uťkolťwdokonňnj.e Mčg tedy důwčr:
Uost, a UebUdeš bez pokoge; Ueboť Uetolčko dor
konalým a fwatým, nýbrž wssem lčdem pťi na:
rozenj Spasitele nasseho od angelů pokog byl
zwčstowan Tuu BohU čest a chwala, lidem po:
kog, totč byl onrn pčkný nebeský dar, gegžSpa:
sitel Uarodťw fe š sebaU lťdem přčnesl

Nuže,. pťjtrli Uemocný! bUdiž dobre wůle,
a dogdeš pokoge, Ueboť Qtec darowal tč fwěho
mťlého Syna, byš wssecko dobré, čehož fe ti
Urdostčxwú, w KrčstU Ježjssť Ualezl. W prawdě!
šx Ježjssem narodčlo se nčxm wssecko, črhož Učxm
tťeba k fpasenj

Protož milý, aUžkostnč sťarostlčwý přjtelč
Uemocný! mčg toliko wUli dobran, a dosahUeš
w KristU PanU a skrze Učhowssj sprawedlnostč,
dokonalostť a fwatostč. QbětUg tcdy š pokxož:
Uostj a UctaUthi geho milého Syna. Qbč:
tug geho swatý, dokonalý žčwot, geho hořké
UmUčenj a smrt ža swaU nedbalost, a za swé
Uedokonalostč. K Uctčnj geho bolestné fmrtč,
občtUg fmrt fwaU, a tak S potčchaU a w po:
koč odewzdčxš dUcha fwého w rUcr the Ueu
chkého, a blaženč šemťeš.

lebjlť fe Bohu, byš brzy Umřel, drž fe
pewnč fwé wjry, a zemťi w pokogi. NadUg
se, žr dUssr twaž tohoto bdeého a porUssitel:
ného tčla wyswobozena, a do žčwota ssťastnčg
ssjho přrsazena bUde u Grstlť gsi dnů swých
zle Užjwal a w hťjssjch strawil pomni že gest
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řncilo lťdj, geUžby Uemeelč totéž o sobť řjcť,
protož obrať fe k Bohu, straUssenč fe whžmi:
wage, a Uedey se che minUlostmi znepokogoe
watč. Byš wssak sobč dokonalého pokoge po:
gednal, postaw si obraž Spasitele swého pťed
očč; rozgjmey si ho š pošornostj, a zamyslč se
ď důwěrnostj édo hlUbokostč ran Ježjssowých.
Proš Spasilele swého, by krwj fwaU swataU ne:
prawostč twé smazal; a Učinjšlč tak oprcčwdn,
bUď gist, že ode wssj aUzkosti ofwobozen budeš,
č tisse a pokogně Umřeš

ZUstaUelč přč wssech těchto potěssitrlUých

nťedstawúch srdce twé pťedc gesstč wx těžkomy:
slnostč pohťjžer; a bUdeš:lč žčxdost mjtť gesstč
dňlssjho žťwobhtj anze proto, byš che žčxslUh
fobč nashromaždťtč mohl powa Ug žadost tUto
ša pokUsser, od něhož srdce swe chranťtč maš
Neboť na neyweyš pochybno gest, žaslUhli čč
wčn sobě Uashromaždjš; wčtssjm djlem š lrty
množjwagj se také hťjchy Podrob tedy wůlč
swau wUlč Božj, a poždwťhnč srdce i očč k ot
ččnč Uebesté, poždraw gj co amočšsstč sweho,
kamž fe Utjkčlš, ďyš tam wěčnč ssťastným bhl
MčlUg Boha a nepochybUg o geho lčxsce, neboť
skxm prawj, že mťlUge ty, kteřjž ho UtčlUgj. Ra
wssechen žpůsob z k,jola UemožUo gčst, by Bůh
odepťel lčxsky fwé tčm, kdož ho Upťjmně mčlUgj.

NmaUtjš:lč fe z té pťjččny, že gsi teprw
w poslednjch žčwota dUech pokoge dUchownjbo
brdliw býti počal, pomnť, že č onč dčlnjcč, kte:
čjž poslednj hodinU Ua.winnčcč do prč:ce pťčssťč,
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po penjzi obdrželť. Qstatně bUď ch takě dobrč
wůle, Urboťštčm, gcnž dobré wůle gsau, pokog
gest zwčstowčm. Pomnč gen, že mčlosrdný nč:š
Wkapitel na swčt pťissrd núm bjdným hťjssnj:
kům pokog š Bohrm ongednal. Pro miš tčlo
wzaw Ua se, neyhořčj Utrpenj podstaUpil, krwj
fe potil, a smrtj ncyohawnťǧssj na kťjžč Umťrl.

TomUto božskěmU fwčta Wykupiteli, genž
ž lécskn a mčlosrdenstwj za Uúš Umťel, Uemohlbyš
wětssjho pohančnj Učťnitč, nežlč když byš o geho
milofrdenstwj pochybowal. Pťčansstjm, že gcn
rok gčž, neb mčsic, neb gediný drn gess:č žiw
bUdeš, pťcdc to gcsstč Ucnj žčxdným zpňsobem
důstatečný důwod, žc byš fe mčl Urchati od
žčcrmUtkUpotťjti a zanati. u Gfa wčraU
š P.Jržjsscm fpoǧen co žiwčxratolesk Ua kmrnU
wčnném wssrch zcislUh geho čxUčasten, a gakožto
prawč djtko Božj č dčdicem nebrš bUdeš. Wč:
raU fwaU gsi grdeU ž tčch, o nichž sw. Pawcl
prawj: xNic zatracenj hodného nrnj w tťch,
grnž w KristU Ježjssč gfaU, a grnž ncchodj po:
dlé tčla.G J sw. Jan Uapsal w lisiU swém:

.dBůh grst lčxska, kdož w lňfcr zůstčxwú, žůstčuočl
w BohU, a Bůh w nčm! kdož se wssak boǧj,
nenj w lúfcc.((

By fe lúska nasse k BohU gemU ljbila,
mUsime dobraU wůlč mjti, a toho fr warowati,
čebož Bůh ncnúwidj; mufjmc želrti spčcchančho
žlého, a ččniti pokěmj. m thraťte fe kPč:nU,
prawil prorok, obraťte se k BohU, ncboť gest
dobrotčwý a milostdný, trpčliwý a lďclčkšho
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smilowúnj. PodobUč mlij Bůh skržeEžechiele
proroka (18, 21): dBUdelč čťnitč bezbožný. po:
keinj exxxxem a faUd a fprawedlnost; wssech nr:
prawostj gcho, kteréž ččnil nežpomenU.e: N
k těmto wsscm žasljbcnjm mUsj grsstč přidčmo
dýtť, že hlafowé angelsstj na oblože hlúfalč a žoj:
wali: Cl,dwčxlaBohU, a pokog lťdem, kteřjž gfaU
dobré wč:le! u Bylatč sice půlnoc, když,se
Spasitel narodťl, ale nebe fe tťpytčlo, a noc
bola oswjreUa, když we wszchU žawžnčl pleš
a špčw: Pokog lťdem!

Gakž by trdy hťjssnjk kagjrj mohl zanatč
nad mčlosrdenstwjm šťššožjmnuaneb pochybowatč
o něm, an Bůh č Syna fwého feslal, aby li:
dem zwěstowal pokog, mťlost a fmčlowcinj? uu
Kdo gesstč stranU toho pochybUge, nemčc dobré
wůle, kteraUž lčcskaBoha nasseho lťdem ožnúmila.

Přjtelč nemocUý! nržawjrey pťed mčlostje
srdce fwého, milUg Boha, měg dobraU wůli, a
UebUdeš fe fmrtč bútč, anťž čeho Ua nj wčdětč
gčného, ťeč to, že gest přjstaw odpoččnUtj, po.:
občerstwenj po prcics, a konec trcipenj. To,
co tč dofawcid bcž Ustúnj k hřjchU drúždťlo, a
nežbednč k neprawostč popauželo, totiž tělo twé,
lehnr fmrtj w necčtrlnost a hrob; co wssakdobré
wůlč a ctnosič bylo nakloněno, co se BohU
S lčxskaUpropůgčowalo, dUch twůg, wžnesr fe
k oné wýsostč, kdežto nesmrtelnč napořeid šBo:
hem žčw bUde.

O, gen se nebog, xše mňš z počrn žčwých
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býti wywolan, a nestrachUg se wčcč, kterúž žčx:
dného z lidj nemčne.

Nenjlčž to potčssenj, wťdětť, že gdeme kJe
žjssč, k swémU Wkapčteli, ke kůrUm angelským,
do společnostč wssech swatých a sprawedlčwých,
kdežto gak pjsmo dj, stolowatč bUdeme š Nť!ra,p
hamem, Jsčckem a Júkobem? uo Negdeme do
rúge, do Uělxož wessel kagjcj lotr? kdežto Ue:
tťeba slUnce, anť měsjce, anč hwčžd, kdežto ga:
snost Božj wčxčnčfwjtj?

K črmU tedy twci nemjrnú búzeň fmrtč?
Nelne lč še srdce twé k statkUm weždegssjm, Uč:
črhož ti smrt nemUže wžjtč MčlUg grn Boha
gak se patřj, wěrně a Upřjmně, tak gak dobre
djtč otce milUge, a bUdeš sr ztoho radowatč
když brzy Umťrš, neboť smrtj toliko přigdeš
k tomU, gehož ze frdce a nadewssecko mčlUgeš,
totiž k BohU. wxx Wčtssjm djlrm ale Uemjrnéc
a pťjlťssnú búzeň fmrtť žtad pochúžj, poněwadž
erjme, gak Uěcš mčlý Bůh Ua onom swčtě
pťjgme, odmrsstjlč nciš čč mčlostčw UčUU bUde.

Yle wsseho toho také anč Urmňme wťdčtč,
ginak by nččemnň byla nasse nadčgr. xuo Bůh
chce, bhchom Uegen žiwot wěčný danalť, Uýbrž
bychom také wssecky prostřrdky k dosaženj geho
ď dúwěrnostj očekúwalč: W sobč samých Učče:
hož nenaležame kromč slabostč, a UeUstalého sem
ť tam se klacenj; protož mUsjme famč zr febe
wystaUpčtč, a wsseho k fpasmj potťebnšho U Je:
žjsse Klčsta hledati Rekusil gsi gčž častčgč,
že maděge Uasse nestúlci gest! Za gitra býwčxme
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plnč té UeypewUťgssj dňwčry, a k wečerU kle:
sč:wčlmysl Uasse. u Gakkoliw fe wynamhsljme,
bychom dopjdilč fe gistoty, Ujedce zůstúwúme ne:
pokong, plnj bčszč a zúrmUtkU.m Což gčného
w tomto zarmaUceném siawU můžeme počjri,
nežlť k UohaUm Ježjsse Krista padňqmi, a gemU
bde fwaU žaloweati. Nlespoň tolič z pjsma
swatěho wjme, že řekl Jzaič:š prorok: xHospo:
dčn powýssUge čest fman, odansstčge núm; a
blahoslawenč wssicknč, kteřjž (danagjce w Učg)
ěekagj Uaň.eč 30, 18.

NUže, možnci:lč, bychom tťmto fwatýmepťj:
powčdem na wzdor gesstč pochybowalč, že Bůh
spasiti nčxš chce? u Q, onť to oprawdowřgi
chce, nežlč my samč, a on che Učťnil, by Učxš
fpasil, nežli my k tomU přťspčtč můžeme. un
UwažUgme gen, gak hluboko se snjžil Syn Božj
pro Uúš, když člowččenstwj wzal na se. Nozgj:
meyme fobč chléw, w nčmž sr narodčl, gesle,
w nčchž ležel, a gdčrňe w dUch na mjsto lebčj
a na borU KalwúrskaU. Nch,e powažme gen
tagemstwj plné pťebýwňnj žčwého, prawého
Boha w neyswčtčgssj swéctostč oltúřnj, a posUď:
me, mčtme:lč gen stjn nčgakého důwodU, pro
kterýž by nčxm možnč: bylo pochybowatč, žej
Bůh wůlč mčx Ueiš fpasiti? wu UwažUgme gen
ncsmjrnaU welikost lěcsky Božj k núm lidem, an
sc nčxm i nemilostj hrožj,nechtčlč:lčbychom swaté
tčlo Pcemč co posilnčnj na cestU do wččnostč
přčgmaUti. Nenj:liž to gedUo, gakoby byl Bůh
řekl: Q, rožmilci dUsse, proč fe siarě:š a rmaU:
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tjš? Lze ti newčřiti, že ti nebe dčrti chcč, an
gfem sebe famého tobč dal? N bych tč gesstť
che strany toho Ubežpeččl netolčkodowolil qfem
ti, přigmaUtč mne: alebrž i přikažUgi to, a to
Uce 8 tak naléhagjcj laskaU, že byš milosti mé
a přatelstwj sc Zbawčla, když byš Ume Upo
slechnaUti Uecbtčla.

Ay, dUsse křesťanskčx, pomysslenj tedy, žeš
od Boha snad žawržena, anze od Uepťjtelo
spasenj pochažj, a potřebj grst, byš se k pomy
slům tčmto tak chowala, gako k pokUssenjm
proti dojre MUdrowati o tom gest pro rozUm
lidský tolik co w blUdťsstč se ansstčti, ž nčhož
wygjtč nelže Rčkdý, ať se nam pťčbodj cokolť,
Uemcime malompslnj býtč. BUdiž gen dobré
wůle, a pokog bude w myslč twé. uu Byť byš
byl fpčrchal hťjchy celého fwčta, přrdce Uemčxš
zanati, an odesstčnj hrjchw članek wjry gest,
o Učmž pod tresřem wěčného zatracenj pochybo:
wati nesmjme

Genom dobraU wůlč mčg, a pewnaU dů:
wčrU, wssecko daney, a nčkd.y dobroty a mčlo:
srdeUstwj Božjho UeUnawjš. Kdož o dobrotč
a milosrdenstwj pochybUge, Ureižj Boha, a do:x
ansstj fe hťjch proti DUchU fwatémU.
Byťbyš čstokrčrt za dcn Upadl, stokrčrr opět
powstaň. PowažUg se ža pocestného, genž na
cestč často Upada opčt ale powstčxwa a konečnč
předce tam dochažj, kam dogjtč chtčl; ačkoliw
che časU k tomU potťebUge ncžlč onen, kte:ýž
Uepada Kdyby wstak tentýž nessťasiný, gelčkož
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giž chekrčxte Upadl, w blútě ležeti zůstal, cestU
fwaU Uikdý by Uedokonxččl, a dwognčxsobUč ne:
ssťastný by byl. au Wykroč trdy z kalčsstě hřj:
chů, abyš se bezpečnčgi temnotan smrti brž
nowých poklésků dostal kU pťedn, wezmi fobč ža
pochodeň a hůl fwatý křjž do rUky, a ssťastně
cjle dogdeš.

Qbraz Krista Pčma Ua kčjši pněcjho.
Ne každý člowčk může fe dlaUho modliti,

hogných almužen Udčlowati, a přjfUč fe postitč;
ale gedenkaždy může fwě obyčegné skutky wžne:
sseným a fwatým aUmyslem whkonúwatč, a tak
sobč U Boha také znameUitých záslnh dobyti.
Zwlússtč Utrpenj nemocných ž lčxsky k BohU tr:
pčliwč snčxssenú gfaU zňslnžně modlitby, gichžto
se člowěk za dUů ždrawj anč žnčxtč nenančj. wu
Nenj:liž naemnoze takowých lidj, genž celý čaš
naxsmrt Uepamatngj; a Uikdý bn na Ui Ue:
fpoměli, kdyby nemocj nebylo. Protož Uelže
ginaf, než Uemoci za pťemaUdré žřjzenj Božské
powažowati. GsaUť přednč znamenjm Uassj
mdloby a nasseho bjdnictwj; ša drUhé trestem,
gimž ža hřjchy swé zadostčinme; ža třetj zfau:
sskan a jpřjležitosij k wykonúnj wžnessených a
foasitelných ctnostj; a ža čtwrté konečnč, přjle:
žčrostj k,slUssné pťjprawč k smrtč.. Q, Ucmoc
gsaU dogista profpěssnú dopUsstčnj Božjx) genžto
nčnn přjlež(tostť podčxwagj, bychom žiwot, ačko:
liw w hřjssjchstrúwený, fwatč skončili. Pomnčmc
gen, že Bůh gest otec neylepssj a neydobrotie
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wčgssj, a nechme ho naklcidatč š Ucimč dle wůle
geho, onť moceU grst i žkameUů potomky Ybra:
hamowy wžbUditi. Mat. Z, 9.

Gsilč snad welmi bolestnč nemocj trécpen,
poňtysli sobč: Bůhtč Pún! co ža dobré Ušnčx:
wci, staň se. Pohleď také okem Uúbožným Ua
obraz UkřjžowanéhoKrista, a rci S njm: thče,
Ue mčx, Uýbrž twčc wůle staň se!(( ou Kdybyš
byl Uefpokogeň š nemocj fwaU, čehož byš taU
nespokogenosij zjskal? Boba byš Urazil, nedUh
swůg netrpčlčwostj Učinčl nesnesitelnčgssj, a pťť:
prawil byš se o žčxslUhU. Ba, mjsto co se
měxš ochotným Utrper sněcssenjm očistťti, reptčx:
Ujm byš dUsse swé gesstč che posskwrnil, a
milostč byš požbyl, kteraUž tč Bůh pro milo:
frdenstwj swé poděcwú.

Zhťessil gsem, žwolal Dawčd krcecl, slUssj
se tedy bych pokUtU ša hťjchy snčxssel. Tak bnš
mčl i ty smeyssletč. Také twé hřjchy wčdj Bůh,
a kdo hřjchy ǧest obtjžen, Urmůže do krčelowstwj
božjho wegjtč; tťebatě tedy pokémj. nu Nenjlťž
to tedy přewrliké dobrodinj, kdpž něcš Bůh trescc
pokUtami časnýmč, by nciš ochrúnil od wččných?
Bl neěinjš se ž nowa trestU lxodným před Bo:
hem, když w nrmoci newrlost a nespokogenost
přč niěem, cokolčw fe ti přihčtšj, na Uzdč Udržrtč
nemůžeš? u Gest:lčž to, kčxtťse, když še wssjm,
cokoliw se tč pťčsťrogj, nespokogen gsi? xu Gest
to pokcinj, když sobč pro každaU malččkost stjž:
Uost wedeš, když gest tč brzy horko, bržy žima,
gednaU wssecko brzy, a podrUhé wssecko pozdč,
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když nic podlé chUti nenalezčxš, pončwadž dneš
tak a zegtra ginak chceš býtč obslUhowúU? nno
Chtčl byš to Uazýwati pokčxnjm, kdož hnedle
kťičjš, gak brzy se tč nčkdo tkne, a pťedstjrčxš,
že se š tebaU nessetrnč naklúdú, že tč obslUho:
wači gen sanžj, a mnčj? Takowý nemocný gest
8 to swým nčxramným bčdowčmjm swé obslU:
howače nemocnčgssjmi Uččniti, Uež gest fčlm. uuo
Gest to trpčti dle úmyslu Božjho, a dUchem
kagjcjm? Ty, genžto gsi dobrowolného pokúnj
UeUčinil ža dnů fwého zdrawj, chtěl byš sobč stě:
žowatč, když ti Bňb z pacché milostč k dokona:
lémU pokúnj neduhem a bolestmčdopomčchěc.Re:
přigjmčxš:lť trčxpenj š wdťčUostj, pťedceť i proti
wůli swé néstč ge mejš, a ue dobťe to po:
waž u žeť gc bez prospěchU fUússjš.

W čaš nemoci nquzegj se křefťaml wssecky
ctnosti, chrjce mU co wěrné přjtelkynč poslanžčtč,
a k snčxssenjtrúpenj gcho pomčchati. era pťed:
chúzj nemocného š fwým swětlem; nadčge snažj
se nemocného potěssiti, Ukažugjc mu wččnč se
lesknach korUny, kteréž Uaň črkagj; lčxska rož:
něcnge a rozmčchčrw srdci trpjcjho swatý pla:
men nčlbožnostč; trpčlčwost lege balssúm do pr:
saU wzdychagjcjch; a odewzdanost do wůle Božj
konečnč Umjragjcij kync palmaU, kteraUž co
wjtčz mci obdržeti. ijto způsobem napomčl:
hagj wssecky ctnostč společnč trpjcjho wzhůrU
powznéstč au až tam k trůnU wěčné odplaty.

x Gakožto kťefťan a nemocný nemčlbyšxnčkdy
w swčtnici swé býti bez nčgakého znamenj swého
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swatého Uciboženstwj; U pťjkladU bež křjže, gjmž
byš fe žehnal, neb fwčcenaU wodn, gjžto byš
se kropil, mčl byxšdwždy U sebe mjtč Ua důkaz,
mu gaké Uctčwostč mčcš wssecko co erkwi nassj
swatěho gest. u Nčc zr wsscho toho, čeho cjr:
kew Užjwč: a núm podčcwčx, Uenj bez wýznamU
neb bez ceny. WodaU swčcenaU se pokropťti
nebUde pro tebe bez wýžnamU a dobrého aU:
ččnkU, pomysljšlč, že giž hodnč časU UplynUlo,
co na křtU fwatém oblit gsi byl wodaU, a žex
poslednj žehnčmj, gjmžto se tčlo twč do hrobU
wyprowodj, podobnč wodaU swčcenaU se stane.
Takowj pomyslowé gsaU modlitby, a pro Umdlené
nemocné gest znamer swatého křjženryzťegmčg:
ssjm wyžnúnjm wjry a modlťtbaU. Nrboť nic
nenj snadnčgssjho, Uežlč z gčtra w čaš procit:
U.Utj, aneb pťed zrfnUtjm, Ueb Užjwcinjm léků
řjci, aneb alespoň w tichosti poinyslitč: wWe
gměml theč Syna č DUcha fwatého bUdUtr:
pčti a sncissetč, gak dlaUho tomU Bůh bUde
chtjtč.e bu Zdwčhagr rUkU k znamenúnj se swa:
tým kťjžem wyznňwúš co něgakau pťjsahaU swaU
wer w tagemstwj neyswčtčgssjTrogice, a mb
dršli toto wyznňnj častčgč za den opakowati,
wtčskne se tato kratičkčx modlťtba w mysl twaU
tak, že pťč kciždé přjhodč gako scim od sebe zna:
menjm sw. kťjže žehnatť se bndeš. N coby kor
Uečně w okamženj, w kterěmžto dUssi swaU wy:
dechneš, pro tebe mohlo býti potčssitelnčgssjho,
nežlč,xž hlUbokostč srdce swého poslednikrňte řjci:
We gméno theč Synai Ducha fwatého.
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Nmen. Na tento žprob můžeš fw křjžpo
wažowati za kljč k branč Uebeské, genž ti nebe:
skaU branU Uepochybně otewre

Qbraž Ukťišowančho.

Nňbožnj kťersiané magj w obyčegi zawěsiti
křjž nad swé klekadlo, kdežto modlitby končxwagj
neb nad postel, a k téťUUž křjžť brčxwagj aUto:
čisstč fwé we wssech fwých žaležčtostech, hledagjce
rady a potěchy, kteraUž tU také wždy Ualezagj
Kdo ale také gen patřj na křjž, mufj giž obdče
wowati welťkostlasky, kteraUžto P Ježjš Bůh
člowěk Uaš milowal an hrjchy Uasse na sebe
wzal a aby naš wyfwobodčla š them fmjřťl
občtj krwawaU se stal. xu Q mělli kdo nčkdy
wčtssj laskU!

Krjž Krťsiůw, dj fw. NUgUstťn, gest kaža:
telna, š kteréž Bůh a člowěk núš Učj ťka:
Hřjssnjče wčš, gak Bůh hřjchy na mnč trestal,
opUsť cestU fwaU. Popatť na mne, swěho Wy:
kUpitele, Učťtele, a přjtele. Gciť gsem crsta, kte:
rč:ž tč wede k fpafenj. We mne múš wčřitč.
We mne danatč, neboť genom smrtj maU wěčnč
mUžeš spafen býtč Gať gsem takč laska w
Genom na mne popatř, kolik ran na mnč wi:
djš, tolik hlasů prawj robě, že tě mťlUgi, a že
gfem tč až k smrti mčlowal Popatř Ua
mne, a powaž, co lciska mei pro tebee podnčkla,
a 8 ossčliwostj bUdeš se ohljžetč po hřjssjch swých.
Zhrož fe hřjchů swých, ale nedey fé od nčch
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k zančmj nad mým milofrdenstwjm fwéstč. LčtUg
gčch Upťjmně, a oččfť dUssč swaU krwj aewodau,
kterúž tekla z rčxny bokU mého, a zbčlj co snjh.

Yh, pčjtelč Uemocný! tak Spasitcl nciš z ka:
žatclny kťjže podneš zwčstUge milost a smčloe
wěmj wssem hťjssnjkúm, a dj: Žcljšlč hřjch,
ljtoli tobč, žeš ččnil zlé a opradelč odesstěUj
mého žč:dostťw gsi, nabUď myslč! wčř, a stane
se ti, gak gsi byl Uwťřil. MUsiš ale z hrobU
hťjchU powstatč, gako gú gfcm zmrtwých powstal.

ijeť, mčlý bratťe nemocný, žcJežjš Ue:
zůstal mrtwý w brobě, Uýbrž wstal a žčw gest
pro Uč:š, a chce, bychom i my tam se dostalč,
kdrž on gest. Tak těssj Ježjš š kťjže swého
wssecky, ktcťjž naň patčxj. Udčlnge mčlost wssem,
kteťjž gj U Učho hledagj, ú dčxwčxžčwot wssem,

xkteřjž ho žaň prosj. Ježjš gest dneš gako oUdy
Učitelcm nassjm, a tčsjce ncmocných naUčťli se
podekřjžem geho snč:sseti bolcsti a trč:penj. MUoho
tisjc hťjssnjků pod křjžcm Uasslo pokog a potčchU
pro fwé aUzkostUě trč:pené swědomj, když klečjce
před njm Ua kolenaU žpomem:li: Tak Bůb mi:
lowal nč:š, žc Syna swého gednorozeného za
Uúš ďal. uu Yno, ,Umoho tčfjc kťcsťanů, ,genž
se smrtč a žprč:chnčwčnj dčsilč, w poslednj ne:
mocč swé, ležjce Ua lůžkU gakoby Ua křjž přibitč,
nabylo w poslednjm bogiše smrtj neysladssj po:
tčchy. uuu Q, gak mlmoj Umjragjcij, když mU
knčz do rUkaUudčcwú obraz Krisřa Ukřčžowaného,
čka: Mčlý bratťe! taUto cestaU, kteréž se hrozjš,
krčxčeltaké P. Ježjš. Twůg Ježjš Umťela wsřal
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z mrtwých, i ty Umřeš, a wzkťjssen bUdeš, a
wegdeš do pťjbytkU, kterýž on tč pčiprawčl.

Kdo kťjž swůg giž až k samé brěmč nebeš
donesl, nemú mjtč žúdost nawrčctťtč se zpčt ce:
staU obrjžnaU, nýbrž mú š potěssenjm pod tjžj
kťjže dUssi swaU wydechnaUtč, a Umjrage bra:
naU do nebe wolati: Otče, dokonúno! dokonal
gsem cestU, klefage a powstčcwage, slže a wždy:
chage: dokonal gsem o:dťdtjžnělžčwotem pUtowčxnj,
b pťťgmč milostťwč dUssi maU. uu Nepťúlbpš
sobč, gfa Ua konci žiwota hťjssného, na tento
způsob Umťjti, a byť tťeba dneš tomU tak býtč
mčlo?

Když byl hťjssnjk gho wilnostč, lakomstwj,
žňwistč, mstčtelnostč, slowem gho neprawostj pa:
desút uu jsst!dt!sč:troků až kweěerU žiwota swého
nesl, aneb radčgč w něm se wléci dal, a když
Bůh konečně takowého zssediwčlého hťjssnjka
Uchopj, a kťjž těžké nemoci naň wložj, ktčrýž
ho od nynjčka mrzkostem slaUžitčneschopna čin,
a Ua cestU polepssenj wede; zdaž fobč takowýto
hťjssnjk může Učco fpasitelnčgssjho žšdati nad
tUto nemoc, genž ho co prowažem k lůžkU ka:
gjcij Uwange? N nrzdčllčžse gakoby Ježjš
sččm na této stézcc Utrpenj po bokU mU krúčel,
stťeže ho w každém krokU: Mčg fe na požorU,
pťjkrčx:tč cesta. xxu BUď trpčliw, bršy leossehou
trnj nechčxš za febaU; pak gest stéžka rownci, a
snadno po ňj krúčetč. Gen krěcčeg opatrně, a
drž se pewnč swého křjže. Zehney se gjm, by
nepťjtel dUssj nemohj ti osidla klč:stč. Modli se,

Q
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bUď .šla hlaš nrb tisse w frdci, dokawadž newy:
konúš ostatnj ccstU; pak ale giž bude šwjtčženo,
bUdeš blažrn, a rčxg dUde twůg.

Lžrliž nrmocnémn, genž w bolestech co neyr
prUdssjch až do skončmj swého mej dny i nocč
trčxwitť, nčco potčssitelnčgssjho mysliti, Učco bla:
ženčgssjho pocjtili, nežli když na to pomnj, což
wssrckn radost w sobč zawjrčx: eržjš gest še
mUaU! Pčcn fwčta, krčtl krčňů gest Sr mnaU bjd:
Uým hťjssnjkrm. Bůh, ano,

Bůb gcst še mnaU! Gakč pomyfslenj, uu
Y k gak whsoké mnc zdwihá blabosti!
K wštssij tč!wǧry Utwrzenj,
Statečnš sám Buh mi dáwá stálosti.
Slussnot bych we wjřc té se zachowal,
N tak božské potěchy fe hodným stal.
Nž fc wůkol mně giž počnc tmjti,
N giž Ustáwati počne frdce mé,
Gá pak počnu smrti, kadich pjti ue
Bošc!zaž teU hrozny bog UU Uastane u
Pomnjm gcssotě,„žew tčmž bogi, še mnqu gsi,
N mně propugcjš w čaď prawy pomocl.

Kdo o BobU mlčj, Uenlilnge ho.

MilUgeš:li Boha oprade, poznciwúš bo
a lčxsku gcho zr wsscho, co pťjroda plodj. Qd
stebýlka trawnjho až k dťewU cedrowémU, každú
keř, každú bylčna zuwčsřUgeBoha, kterýžto gesť
sřwořitrl těch wčcj,. a který wssecko pro lidi, djtko

x swé, stwoťčl. u Clowěk mčl wssccky rozmanilé
dary Božj š wděčnostj pťigjmatť, a Urtoliko tčch
ochotnč se chopiti, ktcréž ho tčssj a blažj, alebrž
i tčch, gimiž ho Bčch zkaUssj, čistj, a k rado:
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stem nebeským přťprange; zwlčxsstěpak nemoci,
gimiž člowěk co zlato ohnčm ččstčn býwa Ne:
moc gest Uolastnč ono rožhrannj, čilč rožcestj, Ua
kterémžto w myslč člowčka poslednj požůstatky,
kteréž frdce geho k žemi antagj, žUččeny,a statky
wččné dobyty býtč magj. Nť gest nemoc sebc
che obúwcina, wýhodU tU gj předce přiťknaUti
mnfjme, že člowčka krotssjm a Učxbožnčgssjm či:
njwčl. Těto moci nemůž býti zbawcna. Genom
zanalstwj pťeohyždné, kteréž patrnaU zUřčwostj
rany wlastnj rožsange, snažjwa se požehnaný
aUččnek Uemocč přrkazťti, a mjsto coby mčlo
trpčlčwým snassenjm bjdy ncbe dobytč, otwjra
si zUřčwostj swaU brúUU pekla, by dd Učho občť
swaU swrhla

Llch, kam fe může dostatč člowčk genž se
odlaUččlod Boha! u Q kdoby do srdce ta
kowého člowěka mohl UahljdnaUtť, zhrožil by se,
a polčtowal bh ho. Byť byl bjdnjk takowý
sebe déle žčw býwal, žtrčxcel čaš geden po idrU,r
hém, srdce geho zůstalo stUdeUéa prúždné Boha
č lask:š k nčmU Nunj wssak chýlj se očwot šeho
k wečern, a on hhne co starý strom, gehožto
lčstj sUché a owoce sspatne, a bez gadra gest
Nad njm wyřknm gest oncn strassný ortel:
Strom, genž dobrého owoce nenese,bUde wyťat
a do ohnč Uwržen. ou Ach, wyťat a do ohnč
Uwržen protč Uadč:nj!

Takowýto člowčk žčw a Uessťasten gest,
wssak anč k swěmU anč kcizij prospěchU. Roz:
nemůželč fe, nemoc w Uěm budj tagné: tnsseni
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ťterúžto sice gfaU wýznamně blesky, temnost dUsse
geho oswčcugjcj, pťed nimiž ale oči pewnč za:
wjrú, by zahynmj swého defateronúfobnč Uecjtil.

Nch, kdo gest bez Boha žiw, gest člowčk
politowčmj hodUý! Gelťkož nessťastné srdcc swé
zawjréc přcd ťaždým dobrým napomcnmjm, ne:
nalezú žúdného srdce, do nčhožby swě xwlastnj
pťeljti, a tak potěchy nabyti mohl. Wečer žč:
wota geho hrozné tčcho, grnž pťedchceczj krUtaU
bauťi. Wťdj, an pťútclé, genž pťed tjm,wzhle:
dem geho nčxružiwostj a prostopússnostj š njm
sauhlasilč, nynj ho oansstťgjn a on podoben

gest pramenU w baťčnach, kterýž porUssenj béťc,
pončwadž fe ť nčmU žadný pťibljžiti ncmůžr.
Magc fcbe famého w ossklťwosti a obawa flšj
kračcli kU pťch. Gako ccntnýťr tjž lcžj Ua
frdci geho pocčt wčdomj. že ze wssech tčch dlaU
hých lct žtwota fwého Uičjm gčným wykazati se
Uemůže, lcč že žčwot hřjchy obtjžcný wedl. uu
Wždwcha,aapťegc fobč zagjtť, gako šassly geho
bjdné fwčtskě radostť

Nch, new.)slow..ě fmUtna wčc šest to, wi:
dčti člowčka k ncywyšssij ssrčstj UcbeskémU
stwoťrného, aU š přebjdným zanalstwjm zapafj,
acjtj, žc na šaniknmj a žnťčenjmyslčti fr an
neda, a že ho faUd hrozný očrkawa

Ncssťastnjčr! wywiň fe ž mysslének zanal:
stwj, chtčgj:li tč pogmaUt. uu Kamby tě měly
wésti? ou Půfobjť gitťenj a zbaUťenj srdce,
Usmchgj každý dobrý pocčt w nčm a zdržugj tč
od toho, čehobyš fe gesstč k wyfwobozenj fwémU
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chopitč mohl CelaU dnssj i srdcrm čwssj silaU
swaU Utjkey fe k swatémU nabožrnstwj Pana
uZežjsse Krista, ono tč co neygistčgi a neywčr
Uěgi wptrhne z baUře žanalsiwj; Uabožrnstwj
gest neyskwosřUčgssj dar Urbeš, a mčl crUU Uad
wssecky poklady fwčta. Qnoť fjlj nčxš w bogi
protč prklU, ďčxblU a fmrtč. Ba i trnkrúte, když
oko nasse žhasinú, grst nassj grdčnaU potčchaU,
poslednjm a gedčným občerstwerm Uasseho srdce.
Brš UabožeUstwj gest člowěk fwčtýlkrm Uočnjm,
blUdičkaUnazwaným, beš plameUea tepla. Na
boženstwj ale gest oheň, gjmzto každa Uečista
myssléUka sr ččstj a pofwčcUgr

Q připog fwé cclé frdcr co Ueypewněǧi
k swatémU nčxbožen,stwj, a mťlUg ge. Qnotř
lnatka prčlčwú, kterčxž ctnosti božské: wjčU, Ua:
dčgč a lčxskUožčnge a fjlj tak, že k dokona:
losiť dofpjwagj Qno může rekonj našwan
býti kteraž srdce Uasse geUžto bčhem, žčwota
Umdlené, nadčge pozbýwa a w malomyslnost
padnaUti chce u silným ramenem zdwčha a pod
porUgr. Qno antnjka aUžkostlčwého,genž 8 stéžky
ctnosti se dawa, zwracUgr a kroko gebo rjdj,
by do propastizanalstwj Urspadl Yle, BohUžel
gak často tento fwatý, nebeský dar; co Uezna
ma hogjcj bplčna, býwčx possladan Uohama Ur:
mocného, gehožby Uzdrawčtč mohla.

Nemocný pťjtelč, genž fmrt bljzkaU mčxš
přrd očima, mUčjli tč tUssenj anzkostnú, aneb
pogjmňlč fUad při pomysslrnj Ua Uastúwagjcj
faUd dUssi twaU aUzkost š mUkamč tčsicrrým,an

3
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nic newťdjš před sebaU kromč peklo a wččné
zatracenj, woley k BohU, a wrž se pln ljtostč
do nč:rUčj swatého nč:boženstwj. Qnotč saU:
trpné, a přčfpjwň opUsstčným nessťastnjkům ochotnč
k pomoci Netažjc se, proč nessťastný ǧsi, fpo:
maha, proto že Uessťastný ǧsi, a nežada giné
odmčny kromč wčrného milowanj

Nle snad gsi po celý čaš žčwota swého
nččbožrnstwj přčrožrnémU slaUžil rozUmem i srd:
cem, a gcho stUdeným mnohowčdčnjm až k ne:
cirelnostč gsi Umrzl? Gest:lč tomU tak, o gen
bež prodlenj, pokUd fe přjliš nepřipozdj, Uteč se
k swatémU núboženstwj Pčma Jržjsse Krista, a
slUž mU po wssecky osta“tnj de žiwota fwého.
Qnoť tč sice twaU dosawčcdnj newčrU bUde wy:
týkatč, ale také fpasitelný žčxrmUtrk, a ljtost do
srdce twého wligr. N gelčkož we wssech přjpad:
Uostech fpomčchatč Umj, wložj kagjcj mysslénky
w mysl twaU, a sidce twé k ljtosti wžbUdj.
Qčč twé bUdaU slžetč, a twé hrjssnč frdce bUde
blasitě wzdychaǧjc, prositč Boba za odessrěnj
Ba, pocjtjš fe změnčna a w frdci oblažeUa
i radowati se bUdeš ž toho, žeš Urmocrn.
S UpťjmnaU a prawan bolrstj bUdrš Boha
odprossowati, a rčld každé trdčxpenj, co pokčmj,

lasky k Bohu Ž ochotnostj fnasseti BUdeť
tobě k potěsse slaUžiti, že w tomlo žčwotě tč
lže nčco trpčtč, a tak ža hřjchy swé zadost Učťnčti.

Qdewždey fe tedy frdcem a dUssj swatémU
nčxboženstwj, žamčstnčxwage fe ǧjm dřjwe nežlť
nemoc twú bolestnčgssj sexstane, a pokawčxdtobč
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w pťedsewzetj twém Uepťekúžj. Pomni častčgč
Ua to, co ti Uastčneočc: Ua smrt. au BUdeš:lč
w dUchU častčgi Umjrati, a sčxm fe pohřbjwatč,
přigde tč Uapotom oprawdu Umťjti tak sUadUo,
gako každa gina ďůležťta prace, w kteréž ǧsi fe
déle cwččil ij způsobem ro kratkčm čase w Umj:
ranj až k Umčlectwj to přčwedeš; a Uenaležneš
w smrtč nčc gčného, Uež čcho w Uj hledaš
Gako člowěk, fterýž dennč š lewhardy zachňzj,
tlamU gčm otwjrci a beže strachu rUkU meži zUbo

.gčch klade, tak že dčwéccč pro nebežxoečenstwj až
trUaU; on pak Uččehož se erbúwčc, poUčwadž
ta drawčc žwjřata znčc, a sobč ge oantal, po:
dobně, gako teUto člowčk lrwharda, i ty bež
bčxznč fmrt obegmeš.

Gak brzy fe tjmto pťjwčtiwým zpčlsobem
še smrtj feznčxmjš, wssUdy od Uj prowčczen blU:
deš, a bUde tobč gako zněcmý pťčchěczetč,na Učmž
tobč zúležj, gcx kterýž se tě prstčtť Uechce, prčcwč
proto, že š tebaU w bljzkém přijzenstwj gest,
a že mUapřčUúležjš. u Zpoléhey Ua to, že ti
fmrt Ueylrpssj anedenj dčx, gak ťxy fe pokognč
a dobťe Umťelo. Můžeš fe cwččiti w častčgssjm
pamatowčch Ua smrt, byť se č Uemoc twčx přj:
liš byla Uežmohla; podobUč pamatUge plawec
za pohodlných wětrů na baUře, kteréž by bo
fnad potkati mohly. Ba, třeba gest, ša dnů
zdrawj, sstčstj aAdobrého bhdla k Uemocč č strti
fr pťčprawowatť, bychom občma statrčnč oddo:
lati mohlč. uu Pťedstaw si, že twčx Uemoc smr:
telnčc gest, ačkolčw gen malaU, UepatrnaU ,chU:

3:::
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rawostj býti fe žda. Nž konečnčfmrt oprade
prčgde, nežhrošjš fe gj, a pokogUč do očj gj
řekneš. K tomU gsem giž pťichystan; wykoney
co wykonati maš a wešmi, co BUh odemUe
žpčt žada: žiwot můg uu

Q, gak pťjlčš bjdný gest člowčk, genž Ue:
Umj nemoci swé Užčlč, geUž pro ztrútn žiwota
weždrgssjho nechce potčchy prčǧmautč, aUeb sam
fe nechce potěssťtč Gen se co neydřjwe, když
fe roznemůžeš k BohU Utjkcy, genž nedUh twůg
w pramen fpafrUj proměnčti, a tebe fmrlj k žť:
wotU wččnémU přčwésti Umj. u Nemocč gfaU
gčsté xcesty, po krerýchž se pekla Ugjti může. mxu
W starém,zčckonč čteme, že Josef z wčzenj cčstU
k trůnU nassel, kleréž by byl mčmo žalč:ť nena:
ssel. Qdewšdúšlč se tedy BohU, a bUdršlč trčl?
penj fwčc z lčxsky k nčmU snč:sseti, gako Jozef
že žalčxťe k trčmU, tak i ty z ložc smrtelného
k Uebč postaUpjš. Gen krčxčcgszžile a odho:
dlaně po drčcže Utrper ke pťedU, a dodey sobě
srdcc tjmto pťedsewzetjm:

u Woljm statečnč a ttsse
Bez Ustánj trpšti
2l wždh mjti w paměti:
c mne nemá od Ježjsse
leaUciti žadnezle
Ani hrůza zemrti mé
Na mem lUžkU aUzkostj wsscch bjda
S bolestmi mé nemoci se strjdá
Boše! rac ge proměniti
W dráhU prjmo wcdach
K sláwě nebeš bUdach;
Rač gc sskolau Uciuitx
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W Uj;bych trpěliwosti
Učil sc a zbožnosti; e
Konečne slawným wjtězstwjm Učiň ge,
?l mnc prigmi do wcheho pokoge!

Newrloft nmožj trciper.

Trčxpenj pochúzegjcj od nemocč, na kteraUž
člowčk stončxwčx, nebýwagj tak tčžkci, a Urmučj:
wagj UemocUého tak bolcstně, gako mUčjwč: sčUU
sebe mržutostj a žlostj. Brzy sstčkčch psa, bržy
pronikawý hlaš ptčcka, brzy bodUUtj komeira za:
wdč:wčx mU pťjčťUU k Uetrpčliwostč po celý den
trwagjcj Z dosti Uepatrný žahyb na prostčra
dle gest š to takowého newrlce rozkyselčti, a
kžlostč prťwésti.

Tento žlý žwyk, Uepotlačjlč fe hned ž po:
čéctkn, žrůstěc a rožhogňUge se, a promčnčn býwčx
w Uenawist, a hnčw; tak sicr, že Uemocný ob
sluhowačům swým zdrawj žawčdj, a oči od nich
odwracj, gako ten odwracj očť od wěcj lesklých,
kdož na zančt očj trpj

Wůbec gest žciwist hanebnčx neprawost, a
ledo gj oddún, hťessj, a gest bjdný a trýznčný
člowčk. Tato hanebnci neprawost tak pewnč se
lne k srdcč, a žakořcňuge sc do nčho tak hlU:
boko, že člowčka i we welťkém stúřj, ba č na
lůžkU nemocném gesstč trýznjwčx a mUčjwčx. Tento
hťjch nčkdy Uemocného, gčnak genom netrpčli:
wého, ččnj zlomyslným a žawtstiwým nemocným
a dawa mu pocjtitč bolcstč,kterýchžto žadný lékař
poUlewčti nrmůže
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Nemčlby nemocný wlastně nččjm giným býtč
trčxpen leč nemocj. uw Nnč hřjchy geho nemčlčby
ho mUččtč; Ueboť žcislUhami Ježjsse Krčsta, lj:
tostj a oprawdowým pokčmjm dagj fe tak wy:
hladčtč, gakoby nebyly spachanh býwaly

Pončwadž ale zawist z tčžka gest k wyko:
řenčnj, Uezbawjš se, přjtelč nemocný, tohoto ge:
dowatého sstjra dťjwe, Uežli když wčcč, kteréž
blčžnij žawčdjš, twogj bUdaU N to se snadno
staUe. MčlUg gen dle pťčkašanj Božjho blčž:
njho gako frbe famého, a bUdeš se radowatč
z geho sstěstj; gcho zdrawj, geho pťednostč bUdeš
pokladatč ža wlastnj, a priwlastnjš sobě to, coš
mU šawidčl m Netolčko bjdných statkU wezdeg:
ssjch mňš blťžnij přatč, Uýbrž i š radostj na
to hledčlť, an bh fe mU korUna Uebeska Udčlo:
wala, kteraUž ty š bč:šnj a třesenjm očelečxwňš.

Mnohý nemocný oprawdowým snaženjm
tak daleko to sice gčž přčwedl, že dobrowolnč
wssech statků pozemsiých se odčekl, a také wese:
laU twčxťj smrtč wstřjc hledj; mysslénka wssak:
Ten neb onen bUde mým nčxstUpcem w aUřadč,
a pťčgde po mnč na mé mjsto, nesmj mU Ua:
padnaUti. Gak brzy mU to přčgde na mysl,
weta ,gest po gcho pokogč. Takowé pomysly
gsaU mU bolestněgssj, nežli smrt sama; a spla:
kalby žalostj, kdyby byly wssecky žčwotnj ssťawy
w tčle geho newhschly uu Takowý nessťastnjk
nenahljžj, že tento pocčt nčc gčného nenj než
welika šúwist; že fatanaš sam še fedmč gčnýmč
xčťčsselby ho prepadlč,a do aUškých wehna:
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wsse, w tenata polapilť. Z mržUtosti padú ne:
důtklčwý a popUdliwý nemocný z gedUé chyby
do drUhé, gfa toho mylného do.mnčUj, že wssecky
tyto chwby nemoci přčpsúny býtč mohau.

Wčc smčssmi ǧest to, widěti člowčka nr:

mocj wyzableho w zlostč, a byloby k pťanj, by
gedenkaždý tak zlobčwý fam srbe wčdčti mohl
gak ho zlost zpotwořUge, gak kostť a kůže w po:
hybowanj prichažegj, kteréž činj, že Uemocný, co
smrt bledý oblččrg, grsstč strasslčwřgčwyhljžj, nrž
nemocj Učiněn gest m Ych, čloročk nemocUý
nemčlbp anč wčdčti, co gest zlost

Pťjteli nemocný, gsili protč wůlč swé UU:
cen, bUď djtky buď chasU Ueb čelčcdkufwaU slown
poleěcrati„ chowey fe k njm tak, gak se Bůh
k njm chowú. BUď k trrstU hodUým dobro:
tiwý, aby ge twůg trest skUtečUč naprawčl.
Nemoch, kteřjž takořka ťrtčzem fantanj na
mjstě ležjn mčlčby Umčtč, zlosť fwaU držeti na
Uždč, a nemčli by newrlostča Uetrpčliwosti mjsto
dčcti. m Nemocný mělby kU KristU PčxnU gjti
do sskoly, a od nčho fe Učitč, ne nemocné Uzdra:
wowati, ani mrtwé křjsiti, cmi slepým žrak na:
wracowati, Uýbrž tichým býti.

Tčchost gcst ctnost, kteraUžby fobě geden:
každý nemocný tak mčl pťčwlastnčti, žebychom
gč giž na obličegi gcho shledati mohli. Mčxť se
Uemocný ke wssrm lidem tak mjtč, gakožto ten,
kdo swětU lepssij přinúležj. ProcčtnUtj geho
zkaždého pozdťjantj, mú býsiprocitnUtjw nebč;
a o tomto blaženčm, a wččněm fjdlc mčl také
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Ueyraděgi rošmlanatč. ,Nemocný by také
wždycky spasitelné Uapomenmj pro fwé domúcj
mčl mjti pobotowč na gažka, aneb přjwčtčwé
pokynmj w okU, aneb alefpoň Učxbožné přčmj
w frdci.

Gsili Uemocj na ložc wcizčxn, tedy bežtoho
od hlUkU lidskšho gsie odlaUčen, a tjm sneizř
múžeš dobrým a núbožmým býtč. Hledey tedy
fwé neywyšssj dobré w fwrchowaně Dobrém,
w BohU, a také ge w Učm Ualezneš. Dodey
si srdce k hledanj, a mčg předfewzetj, že chceš
hodným a Uabožným člowčkem býri. uu Toť

jertle prawě gcxstUzel! tUto žadost mjwagj lidé,
pokUd zdrawč gfaU, žrjdka Proto Bčch ž anhé
dobroty doansstj Ua Uč!dlalché nemoci, bde a
faUženj, ktercižby pomaterst dUcha nasscho roz:
motala. Ba, prciwč weliké gest to sstčstj, když
po dlaUhčm, léra trwagjcjm Ua Boha zapome:
nUtj zewnčtř.potopa, xanebwnitť žkaUssenjohnčm,
aneb obé Ua člowčka přťchažj Saudem, pťed
kterýž Uemoc tčžka člowčka stawj, býwame osidcl
fmyslUých rožkossj, a nezřeǧmých teUat samolasky
žprosstčni, a tUdy rake š to,o ofobč žralegi pře:
meyssletč a fpatťitč, kterak wsseho žbawenč gfme,
coby neiš gedčné fpasitč mohlo. W této opU:
sstčnosti cjtjwei člowčk fwaU dUchownj fchromlosť,
a žmčna aUplUč: počchi feuw něm. Qn fe cjtj
UUcena, wolati k BohU, by tUto oččssťUgjcjlčxžeň
skrčxtil, aUeb sjly š hůrp feslal. u TUť fe Ue:
moc stécwei angelem š Uebe, geUž prach š perUtj
nassich stjrčx, hrUbaU léctkU od zlata nafsich ?.doed
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brých skUtků odlUčUge, a ctnost nassč w ohnčwé
péci přetúpj, by byla čťsiaUnebeskaUozdobaU. u
NadUg fe z této wznessené zkaUssky, a pomni
často w srdci fwém Ua Ježjsse, a w tichosti
wzdychey k UčmU:

Q,. Ješjssi, mé potěsser„
Nch, politng mš Utrpem,
Y w prospěch dUsse proměn ge!
Q, táhniž w strastné době
MUč bolestmi a bědaU k fobě. ,
Bljž k frdci slpémn u k láfcc twe.
Necht anr;itjš mť opět zdrawj, ,
pr odesslcšmne wc rob tmawp,
Djpt: Qtčc! staň je wUle twá.r ,
Ntc gá u To sám rač whwpťttl;
W twau milost chci se poručltl,
N čekat co twá láska dá.,
Y bUdclť chtjt zdrawj dátl, , .
Wšdy Ua to Ucch mnč zpdomjnatt,

o w,nemoci gfem pocjtll:
e kratký žiwot gest wezdegssj.
e z děd,smrt Uenj Ueytrpčegss, .
e žádosttw gsem nebe bhl.

Tě Panc, bcrU za wzor sobě
Gak w Uempci tak w zdrawé době,
Chci wžd:ǧ tlzbýti podobeU.
Yt stantt dáš Uebo Umčjti,
Ncb déle gessle w zdrawj žjti,
Twá, Panc, wůle staň sc gen.

Gakožto ctUostUuý člowěk nefmjš toliko
w gedné gedčne wěcč ctnostč pčlen býti, Uýbrž
že wssech skUtků twých, a z každého gednčmj
twého mUsj patrno býtč, že twé hlawnj snaženj
gest, ctnostným býti. Tak gako ždrawj člowěka
Uržúležj pauze we zdrawj oka, Ueb we ždrawj
nohy, nýbrž we zdrawém adobrém stawU celého
tčla, tak podobnč ctnosř gest zdrawj dUsse, a

xp
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mufj celaU dUssč ožčwowatč. Nenjlč dUsse ctUostj
žčwena, chUraéwj, a gest bytnost bez sslechty.
Ctnostný mej také neUstcile w ctnosti růstč;
xoblčbUge:lčfobč germ UčkteraU gednotlčwaU do:
konalost, kteréž dosčchl, netolčko Ua cestč ctnosti
Ustčxwú„ Uýbrž w témtéž okamženj giž zpčt gde.
Nežpolěhey tedy přjliš Ua swaU ctnost, pokawad
fe tč wssecko dle wůle dařj; poshow, až se moře
zedme, a baUťe wesla a stěžeň polčnřte, pak
dokaž wrslúťské Umčnj swě. K haně slaužj
plawcč, dčxlčsobč banřj neb wlnami wesloer:
kau wywčUaUtč; Uaopak ale chwcily hoden trn,
genž přč rošbitj korúbU š weslem w rUkaU od
wln pohlcen býwčc.

Nedey sobč tedy bolestmč weslo z rUkaU
wywčnaUti, nýbrž weslUg szžilc k přjstawU
wččnostč. uu PowažUg bolestné lůžko swě za
křjž, ale nedčš fe ho, Uýbrž Ua P. Ježjsse patť,
ktcrýžto hřeby Ua kčjž pťčbčt byl. Přčznúwage
sr k nécboženstwj kťjže, mčl byš křjž mčlowatč,
a UrUtjkatč ho. Prawú lúska ke kťjžč mčx swé
stUpUě, po nichžto fe do Uebe wstUpUge. WstU:
pUg po Učch zmužčle, Uesřogjť tč to bež toho
ani krůpěge krwe; a dogdeš:li odhodlaUě Uey.:
wyšssjho stUpně, přčwedeš to tak dalcko, že po:
žnúš, gak blaže gest na křjžč Umřjti.

Nčkolčw prmňen mčlostj š kťjže plynach
pro núš kťesťany tak hogný gest, že č přrolýwú,
pxředc genom tak plyne, gako oUeU zčxzračný
oleg, gjmžto prorok ElčžeUš chUdaU wdowu obo:
hatčl; plynUl totčž genom tak dlauho, pokuď
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prúždných ncidob měla k naléwúnj. Nenjli srdce
twé Uúdoba prúšdnú, Uaplnčnoli hřjchy, nemůž
olrg milosti š kťjže plynaucj do Učho býti wlit.
Zťjdka wssak nemocný tak slabý býwú, by alr:
sýoň Učkolčk mčnUt ncxmohl k rožgjmúnj wyna:
ložitť, a tyť prúwě gsau eony prúždné núdoby,
do nichž olcg milosřč wxléwún býwú.

Bratťe Uemocný! přemeyfsleg o tom, co
praweno, a pťineš gen prčxždné núdoby, a bUde
ti hogně n:ilostť nalčto. Stěcťj ť nemoc lčxtky
dostč k přemepsslenj ti p.oskthgj, a chcešlť se
polepssiti oprade, pokúnj bUde to neyposřeb:
něgssj že wsscho, co múš činiti. Kagjcj ale
Uchopj se wsscho, čjm myslj„ žeby mohl zplčxceri
a dostičinitť. Geho statky wrždegssj poslaUžj
mU co pomůcky k pokč:nj. uu BUdiž tedh ka:
gjcjm, a zplať dthy, dťjwe nežli tč nrbefký bo:
spodúř do wččného žalúťe wfaditi dčl. w Byl:
liš gindy necťtelný a twrdého srdce, pončxže li
kagicnost na žrančného Samaritčxna. Býwal:
liš wilný a chljpný kwasownjk, ponúže tč na
chUděho Lašara přede ldwexčmč9 Ba, kagčcnost
wolč: UeUstčxle, gako Tobičcš k swémU synu:
))BUdiž milosrdný, neboť almUžna wkapUge
od hťejchň.eš

o Co ti profpělo, že gsi dřjwe ledakdpš pťed
e sebe wžal, žúkonU Božij se podrobčtč, ctnosti

a nčxboženstwj se odewždati, když ǧsi hnedle na
to od staré nawyklosti, a hřjssných něcklonnostj
se dal opět opanowati, a když gsi gako ppwč
tělU slaUžil? uxu Z toho opčt můžeš poznčxwatč,
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že mnohým, zwlasstě pak tobč welčkým sstčstjm
to bylo býti tčžkaU Uemocj postiženU Stero
zlých nawyklostj rožnemůže se spolU š člowčkem,
gak brzy oU sam se roznemůže Za dnů ne
moci klpnj se žadost tčla k zemi, kdcžto bržy
i š tčlem swým pohřbena bUde; dUsse pak po
wžnassj se k nebi, kdežto wlastnč gegj sjdlo a
gegj Určenj gest. uxNch, gažyk núš pťjlťš chUdý
a mdlý gest, Uež aby wznessenost dUsse po:
pfati mohl.

Snad gsi jgčž 9Učco podobného pocjtil,
gesili gsi se giž Učkdy w Uebezpečenstwj fmrtč
Uachčcžel. Telrkrút gsi z bolestného lůžka swého
nahljdl do onoho swčta, neboť se brěmy wčč:
nostč oootewřely očjm lwým; než, okamžitč a
Uenadale wpšssj moc wytrhla tč z rUkaU fmrtč,
a anratila opčt twým mčlým na žemi m
Llle gak pak ti bylo teUkrat? m Gak docela
giný zdč:l fe ti býtč fwět w tom okamžch, když
gsi ho měl opUstčti. Tenkrút gsi šagisté pocjtil
sle mocnosti wyšssj, genž ti k pomocč přifpčla,
a nit žiwota twého znowU připředla? uu Nle
běda! opčt gsi Upadl w swé pťedesslé snjženj,a
kořčl gsi se opčt blažnostwjm, gčchž gsi fe byl
odrekl Yy, nebylolčžby pro tebe lepe býwalo,
bhš byl chUrawý a od bezcestj wždalený žůstal
aneb dokona Umťel což tč bez toho Ua dlaUho
nemčne?

Nežadey, by BUh opčt žťwota twého pro
xdlaUžčl a Ua polepssch twé čekal Uýbrž měg

za gisto, že UyUčgssjnemoc poslednj Bohem po
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slaný pofel gest, kterýž tč do UúrUčj otcowa
zpčt přčwéstč mci. Twci chUrawost tč dzwčrstUge
dljžkaU smrt a napomjnčx tč, byš crml wykaU:
penj swého nežmařťl. NeUposlechnešli tohoto
mčlostiwého wzkcišúnj, nebUde Ježjš che twým
Spasitelemu, nýbrž toliko faUdcem. Spasitelnj
Uramenowé twého swatého nčcboženstwj bUdaU
pro tebe co zapeěetenť; strom bUde wyťat a
Ua oheň wložeU.

Q, takowého konce snad nechceš fe dočkatť,
ančž bUdeš chtjtč zbawiti se neywyšssjho dobra,
totčž nebe? u Nozwaž, že wččnč sskoda by
toho bylo, kdybyš mčl ztratčtč nebe, a š Uebem
wssecky radostť, wssecko blaho, č samého Boha?

Gesstč tč lze Ugjtč saUdU přehrozného, wszď
prawaU a frdečnaU ljtost a wyzney se Upťjmnč
ze wsseho zlého, co gsi spúchal; pak ale si Ue:
přťansstčg žčché búznč, aniž mčg UedůwčrU
w milosrdenstwj Božj, Uýbrž Uezmčnťtelnč a
pewnč důwčřUg se, že ti Bůh bUde mčlostiw,
gakož byl tčsjcerým, ktrťjž rownč žhřessili gako ty.

Uweď si Ua mysl Petra, kterýž mčsťra
fwého, o nčmž dřjwe byl wyznal, že Syn Božj
ǧest, zapťel, a přjsahaU zapřel. Nle Upřjmný
žel, a slzy kagjcj odesstčnj mU zjskaly.

Taktéž žena ona, gménem weťegné hťjssnice
šnúma, kterúž občť fwého skraUsseného frdce U
nohaU Spasitele Uložilcynedbagjc Ua to, co šnč:mj
k gegij obrúcenj:se řeknau, pončwadž se Upťj:
mnč polepssila, a m předsewzetj swém, we swe
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kagťcnostč a žiwota polepssenj stala zůstala, žige
nynj w radosti nebeské

Gestli gsi gako ona zhřčssčl, gako an
pokémj ččň QneU prawý dobrotčwý Samarčtcm

KrťstUš Pckm, hotow gest, raUy twé žhogťtť,i do
hospody tč donésti, kdežto wččnč ssťastný bUdeš

Hťjch a milost.

Polčtowúnj hodUé grstčť to bjdnťctwj, sUa:
žjlť se člowčk gesstč we wčkU starém narUžčwosti
swéwymlamoati, že si pomoci nemůže, anať
krew grho gest pťjlčš prUdka, a pončwadž od
přčrozenosti k tčm wčcem přjlťš gest nachylný.
Nch, taUto bdeaU wýmlUwaU žčdeý se do nebe
newrlžr. uu Co ale profpčgj wssecka napomjnčmj
člowčkU, genž gest samaU žmčkčťlostj twrdossčgný,
a Uegúpnostj fwaU zlowolný? uxu Bčda tomU,
kdo po této crstě krčxčj! eu Co blčxžen bUde ge5
dnatč; wsseho swatého Uečťstýma rUkama se do:
týkati, a drzj pýchaU hančtč, což nenj dle geho a
smyslu. Bez xmry w Boha a wččnost stogj
we swčtč gako w osamťlé pustťnč, a celč: zemč,
kterécž mčllčony tworů oblažUge, gest pro nčho
tolik, co wywč:žeUý, wyšchlý pramen.

Nch! stanelč fep neprawost člowčkU potře:
baU, pak gest Ukowún řetčžem nežniččtelrtým,
kterýmž tažen býwú od grdné žhowadčlostťkdrUhé,
gako tažen býwčx,na přjklad, ožralec opilstwjm. u
Zdržetč se od neprawostč, gest sice trprw ten
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Ueynťžssj, ale předce newyhnutelný stupeň k po:
lepssenj žčwota. Mťlost weťika tedy pro hťj:
ssnjka, doansstjli Uaň Bůh trapenj, fteraž ho
z onoho Uežnččťtelnébo ťetěše proansstj, a geg
uo tU fměsicč šemskaU rxu do ohnč fauženjUwr;
hUgj, by byl očisstěn, a gako žlato ohnčm ossle:
cl:tčn. Požnúwčxlč gedenkrňr djtč laskawý aU:
mysl trestagjcjho otce, býwú powolné, pončwadž
nahljžj, še maudrým pokúrcinjm od cbyb oswo:
boženo býwčx, kteréžby Uegsauce trestúny, gen
che se bylo rožmnožýly a žrostlh.

Q, kúžby to hřjssnjk Užnal, že se mU ne:
může wčtssj dobrodčnj stútť, nežlč když fe rošne:
může, a nemoc tolťk čafu mU popřjwú, by o
letech mčnUlých pťemeyfsletč mohl. Mčlť by ta:
kowý nemocný člowěk BohU djky wždúti, že mU
gesstť w prawý čaš pťčchčxzjk pomoci, aby, bnť
č tělo Uemocné zemťelo, alespoň nemocUú dUsse
byla Uždrawena, a pro žčw.ot wěčný bwla ža:
chowčma. uu Yle djky BohU wšdčxwané magj
býtč Upťjmně. Wčdjť Bůh do srdcc nasseho, a
Uedčxfe zewnčtťnjmč šnamenjmi oklamatč, gako
lidé oklamani býwagj, nemame podobni býtč
lčdem, kterjž wychašegjce z domowa pěkněgť fe
odjwagj, než domacnč Naděgi loho defatero:
Uafob ožel, žeš tak dlaUha léta lhawal BohU,
kterýžto nynj tak milostiwč k prawdč špět tč
wede HřjchU a ďablU stawal gsi w slowč, ale
BohU býwal gsi newčrný, a slčbowawal gsi
ústy polepssenj žiwota, ačkolčw srdce twé neswo:
lowalo k slčbům twým. Nle pťedce nynj, kdežto



64

múš giž do hrobU postaUpiti, podciwčx tč mčlo:
.o srdenstwj Božj rUkU, přčdciwú ti gesstč nčkolik

dnů, týdnů a snad č mčsjců, byš mčlčasUkpo:
kč:nj a k oželenj swých chyb. Nenj to dobro:
dinj? Nenj to newýslownč: mčlost laskawého
the nebeského, když tč w tak krútkém čase wssecko
zase nahradčtč chce, šo gsi za mnohčc jléta tak
lehkomyslně pčxchúnjm hřjch ztratil. Y bUdeš:lč
š milostj Božj spolU pracowatč Ua poswčcrnj
swém, UdUteibýti z tebc gesstč welikci radost pťedd
angely nebeskými.

Snčcssey tedy treipenj swé trpčliwč, a ne:
pč:trey dlaUho aUzkostnč, trestli nemoc twč: či
zkaUsska gest; na gménU nic nezčcležj, Uýbrž Ua
tom, co srdce twé přč tom cjtj, a gak sewtrčc:
penj chowč:š, slaUžjli tobč k žččslUzeneb k trestU.

Gsili gesstč mlad, mčxlo kdy snad gsi zpo:
menUl na nemoc a na smrt, a domnjwal se,
že obč tolčko še sičxřjm spogem,d býwagj, protož
gsi měl za to, že k njm gesstě tak daleko mčxš,
gako k starémU wčkU. PowažUg tedy nynj nc:
moc swaU za kašatele, dobře tč radjcjho, kterýž
tť pomjgiteonst člowčka na srdce klade, a ossklč:
wostj, kteraUž meiš nadewssjm co t,č gindy tč:
ssjwalo, tobě dokazuge, gak jdmarmša hynach
gfaU wssecky wčci wc swčtč. Poslauchey to:
hoto kazatele pozorně, a pochopjš, gak spasitelný
amnysl mč: Bůh, když ǧinocha,z newúzané pro:
stopčxssnostč,a z kratochwjlj wytrhUge, a poznati
mU dč:wú nebezpečenstwj, kter.éž ho še wsiech
stran obklččUgj.
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Mčlalčby drčxha twci skonččti fe nynj taUta
nemocj, pomni, že Bůh gest pánem žiwota
č fmrtč, a mčg za to, že Bůh tak dobčee chce
twé dobré Uynj, an ti zc fwčta odegjtč welj,
gako ge tenkrat chtěl když tč na fwčt postawil
N tenkrat pťi narozenj swem byl gsi fmrtč tak
dbljzc!kgako nynj, a milý Bůh, genž tenkrat přč
žiwobytj tč zachowal, může tč inynj zachowatč,
azachowa zagiste, gestlč ti zdrawj profpťssněgssj
Uež nemoc,a žiwot spasitelnčgssj než fmrt uuo
Genom měg núbožnaU, synowskaU důwěrnost
w Boha, geho rúmě nenj sirěcceno, a tak gako
nčkdy mrtwémU mlěcdencč welcl powstati ž múr,
tak i tebel z lůžka Uemocněho může pozdwihnamť
a Uzdrawiti. Gen woley k BohU, gakožto k do:
brotiwčmU thi; wjť sice bež toho, že nemocen
xgsi, a wj také gčž Uynj, zdalč ho bUdaUcně opčt
tak Uražeti budeš, gako gsi ho nynj nčgaký čaš
Uražel

Gen se UpamatUg, gak mnoho hťjchů gsi
fpúchal. m Gak Uezkroccný, diwoký a prosťoc
pčxssnýbyl posUd.žiwot twůg? uo Gak nespo:
kogený a mrzUtý, gak hrdý a pčmowitý, gak
zlobťwý a hnčwčwý býwal gsi k tčm dobrým
lidem, gcž gsi mčl mčlowati? wLlch, gak chladnč
měl gsi se k BohU, gak lenčwý byl gsi keplnčnj g
fwých powinnostj; gak odwrčxcen ode wsseho, což
fwarčho gesť? uo

cč)PorozUmjmaš gčž, gak prospěssna gest ňe:moce? Ba, nemoc grst kazanj ǧadrně, ae plnc
nančenj, a kdo o nčm premeyfslj mej, neoe
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mylně. bUď polepssen ke zdrawj se nawrútitč,
aneb swatč Umřjti, a do nebe wegjti. Yniž
gest kterčx Uectnost, kteraU gsme za zdrawj swého
nčxwčdčli, a kterany nemoc nasse z nčxš newy:
pudila, a Uad kteraUž by w núš litost newsz:
dila, gen kdybychom společnč š Uj o to se Uo:
kUsili chtčli.

Taž se sweho stoťdomj U pť nebýwalliš
hrdý, a Uehledělllď pyssnč Ua ty, kteťjž w očjch
twých nižssj gsau, Uež ty m a nemoc twa za:
gisté odpowj a řekne: Gen na sebe popatť,
gak tčlo twé wychřadlé, wyžčxblé, požlaUtlé a bjdné
gesi, a třlU grdnoho každého nemocného chudého
člowčka rownč. N tak w hrobť tčlo twéw stegný
prach a w stegný popel se„udpromčnj štělem Uey:
chUdssjho žebrčcka. ouu Q, gak bržy můžr se pťč:
hodčti, že zdrawý žebrčxk š ossklčwostj oči od
mrtwoly twé odwrčxtj, kteraUž raUsskami hedbčl:
wnýmč ozdobenan, gakž to staw twůg febaU při:
Učxssj,na odiw postawj přčltelé, dťjwe nežli gi
čerwům odewzdagj.

Nepťčpomjney si tyto wťci zbčžnč a lho
stegnč toliko nýbrž wmysliž se do nich co ney
hlaněgi, a mnoha z nich nij, an stůneš gi
nak bUdc wyhljžeti, než když gsi zdraw býwal
BUdeš toho želeti, žeš za zdrawj swého U Boha
winU wčUaU množil, začež Uynj w čaš ncmoci
newjš, gak zadost činitč. ouu Alr pťedce Uic lep:
ssjho nrmůžeš podniknamč, nežli když o winach

swých bUdeš přemryssleti Nemožnost, zplatčti
tolťk dthů, pokoťj tč, pončwadž gako chUdý
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žebrak pťed Bohem stogjš, a žúdné pomoci, žú:
dUého wyswoboženj, žč:dUého rukogmj Uenalézč:š,
kromč Ježjsse, přjtele hřjssnjků, genž žtracených
wyhledčnočt; kterýžto dewadesňt dewčtsynů opan:
sstj, a ža gednjm pospjchčx, až ho nagde, amocj
do domU otcowa zpčt Uwúdj.

Ncmnťcla děwcčka alr fpj. LUk.8, rx:e.

Snad byš rčxd Umřel, kdybyš mohl do
wččnostč tak ngtč, gako se gde ž gedné fwčlnčce
do drUhé; ponťwadž ale onen tagemstwj Ulný
fwčt očjm twým gesř Uedohledný, občlwúš fe
toho, co mezč tjmto a onjm fwčtem fnad ležj. auo
Dokonce wssak nčc takowého nenj, nýbrž twé
poslednj okamženj žde, gesi twé prwnj okamženj
tam. w J také fnad byš se raUchem slčlwy
přčodčl, ale odčw dussc xu tčlo fwé fwlécč, toho
sr dčsjš, a proto fe obúwúš smrcč, kterúž tč
bezděky wwfwleče. K čemu ale ta UemaUdrú
búžeň, co platna? u Unawený pamnjk, byť
sebe che občtwal se žesnutj, předc konečnť wssemU
wždorowčmj na wždor Usne. uu Umřjtť nčc gi:
Uého nenj, než zefnaUtč; N pohřjženli gednaU
člowčk w tento fen, ani knjže newj, že ge knj:
žetem, anč žebrčlk, že ge žebrúkem. Na onom
fwčtč nenj požemskýchhodnostj; š Uantjm žmižj
každú domnčlčl čestž a ať se U postele smrtelnč
kdo smčge neb plúče, ať mrtwola ležj Ua kmentU
Uebo na slěmtč, nččehož necjtj che, a nrwj anč
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o bohatstwj anč o chUdobě, ani o wznesseném
neb njzkem rodu, wsseckototo fe člowěka nic che
netýka u neboť ž.efnul

Llčkoliw toto zeantj ždčxnlčwý bog, potrhň:
wanj aUdů, chropat předchazjwa, pťedc tyto
zewnťtřnj Ukazky nťc gťného negsaU, než požů
statky wyhasjnagjcj tčlesné sjly Člowčk wnitrnj
o tom wssem ničehož newj; tak malo o tom
wj, gako o fwém průwodU Ua hťbťtow. Kdyš
wťdťl člowčka spčgjcjho, tU gsi měl obraz,gemUž
po fmrtč podoben bUdeš. Lepssj neb horssj wy:
hljženj obličege, shledúwcime č na zdrawém tčle,
aniž se toho hrozjme.

Genom powažme, coby ztčla nasseho bhlo,
kdyby nebylo fmrtč? uu Mohlyby nčxš klesagjcj
nohy neUstúle nositč, a třesancj fe rUce stúle
obslUhowatč? m Bylhby oči nasse a Ussčk ti
sjcileté slUžbč schopny? uu Recjtjš:lč giž nynj
w ssedesčxtém neb sedmdeseitém rokU, že fe U tebe
pťipozdjwú, a tčlo twé odpočinUlj žčxdčx?u
Ny, gako UmdlenémU tťeballfpanj, tak pťiroze:
ným špú„sobem stčxřj šaporřcbj měx fmrtč9 uu
Uposlechnč tedy, když tč otec welj spat gjti;
neboť tč opět wszdj, až hodina twň wyprssj.

Gak brzy nciš fmrt w fpanj Ukolébčx,
wssecky radostč ť wssecky starosřč š ncimč žesnaU;
a srdce se žawře wssem trampotcim. NúrUžť:
wosti pčesřanaU baUřťtč, a zUřiwé žeecdosti se
ochladj; hlUbocc pocjtčnčx bolest, amUčjcj starosři
wssecky 8 tčlem žeraU. w Prw nemohl gsi se
žúdného odpočinUtj dopjdťti, nynj tč nawsscj:
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wilo odpočiuntj samo, a tělo twě bUde spčxti,
až někdn trana nowě a wččné gitro zwčstúge,
a k zmrtwých wstčmj zawolčc.

Slyssme takě, co potěssčtelnéhoJežjš prawj
o žmrtwých wstčxnj. ouu xGč:ť gsem wžkťjsscnj
i žčwot; kdo we Umč wčťj, neUmře Ua wčky.e
Totoť gsaU geho wlastnj slowa, a tato slowa
opakUge aposstolxP. a prawj: d.Wčřjmeli, že Ježjš
Umřel a š mrtwých wsřal tak i Bůh ty, ktrřj.
zefnnlč skrže Jcžjsse, pťťwede š Ujm e u Nneb
pochybngeš o tom? Možnali,by wěčna prawda,
by Ježjš, Syn Božj klamal? u Možnali mjtč
pomysslenj, že š poslednjm wždychmltjm člowčk
Ua wčky zemře? eu Nikoliw, co núm Ježjš
pťipowčdčl, také splnj. Tčla Uasse powsianaU
k nowěmU žťwotU. Rowé gitro opět nčxš po:
ždraws; wěčné, božskě slUnce wzčgde nčxm a Ue:
pomjgcgjcj rannj zčxťeoswjtj nčxš. uu Gak we:
liký Uak gest to rozdjl, fpjmeli až do onoho
nowého dne w postesi nebo w raknoi?l Domali,
čť w hrobč? eu

Pťedstawme si člowčka silnč ospalého, Uenj:
liž, wygmcmeli trčxpenj,podobenUmjragjcij. u
Qba neschopnj gsaU ke wssemn, žč:dný z nich
wlastnč gak nčllržj newj, co se š njm dčge. šrx
Umřjti a zesnaUtť, zesnantč a pUmřjti, nic giného
nemohaU oba dwa činiti. Podčxwey gťm, co
Ueywýborněgssjho gest k požjwúnj, rožmlanwep
8 Uimi o swětU, a o neywyšssich swřta rado:

sťech, a neodpošoj tobě, anč na tebe patřiti nr:
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bUdaU. ZesnaUtč, totč to gedčné„po čemžtaUžj,
a pohřjžili:lč se w sen, pak blaše gim.

Nle, Bože mčlg! gak roždjlné procitnUtj
těchto dwaU. S gednjm procitnml tčfjcery a
1čsjcery starosti žiwota weždegssjho, kteréž š njm
byly žeanly, drUhý wssak wsseho toho prňžden,
blažený a newyslowitelnč sstastný gest. Wssech
bolestj nemoci, wssech starostj a strastj žiwota
tohoto widj se na wčky žbawena, a radUge se
še swého krčxsného pťjbytkU w domč the Ue:
nebeského. u Q, uUotomto mčstč swatém nenj
žč:dné bjdy, žčldné Uemoci, žčxdnésmrtč, žč:dného
hrúkm. u Kdo tedU w Krista wěřj, wůli geho
činj, a w lčxscetrwčx a Umjrci, ža spoonbčana
do tohoto krúsného nebeského města bUde pťigat,
kdežto wččný přjbyrek obdržj. Ježjš KrčstUš
w swé překrčxsnémodlitbě prawčl: :pChcč, Qtče!
xbo ti, kteréž gsi mi dal, také tam byli, kde
gčx gsem.((

Pťjtelč nemocný! žejwssech smyslů swých
můžeš šnamenati, že se připoždjwčc, a čaš twého
Zesnutj giž bljžko gest. uo Me genom tenkrčxt
tčsse a libť lze žesnanti, mčxli člowčk mysl po:
kognaU, a gestsi smjřen še swědomjm swým. u
Totě uto gediné, čehož gest šapotťebj k dokona:
lému odpoččnUrj; a bež toho gediné polřebného
aUžkostj a lekčmjm ze spanijdeš wytrhowčxn.unm
Utec se tedy nod plčxssť swatého Uúboženstwj,
kteréž tč ponaUčj, že nemůže giný bezpečný žú:
klad položen býti, kromě toho, genž giž položen
gest: Ježjš KrčstUš. xČiňte pokčmj, a wčřtr
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ewangeliUm!eč Tak znj Učeni nasseho. Božského
Uččtele, a Ua tento zčxkladnj kčxmepmUsjme hlawU
fwaU položčti Umjragjce, a pak můžeme bezpečnč
odpočjwatč.

Kdo cwangrliUm nosj w srdcč, ten také
wj, že člowčkUmjrage na wčcčpomjgrgjcjžsnadno
zapomjnčc, a že smrtxgest žřjzenj Božské, ponč:
wadž obcowčxnj nasse mč: býtč w ncbi, kamž bez
Umťcnj nclzc gcst sc dostatč.

Nuže, když tak rozgjmciš, gesstčlťž se ze:
antj hrozjš? Q, tak se tedy gen wždy pewněgi
přčdrž swého swatého nč:boženstwj. Qnoť neU:
nawenč auškostnú srdce tčssj, a slowa zúst Bo:
žjch magjc prawj, že čřowčkdUchownj žige w tčlc
sinrtclném. Qnotč matka, aUtle o djtky swé pe:
čUgjcj, kterčxždjtčtč Umjragjcij k Uspňnj dčxwč:
do rUkaU to neodražssj, co mú, totčž Ježjsse
Krista, smjrce na křjžč.n Tento Ježjš KrčstUš
občerstwuge wzdychagjcj srdce Umjraǧjcjho potč:
chaU BožskaU, a UgčssťUgekagjcjho oe smjřenj
š Bohem. uo Q, bUdiž tcdy dobré mysli!„Umj;
ragjcj, drže křjž w rUce, gesi gčž na polo osla:
wen, aediwj se wčda, an wssecko wůkol nčho,
způsobU swaU tratj a se promčňUgcx. Wssecko
sr mU zdč: býti giné, pčknčgssi a přjgemnčgssj.
Kde před tjm widčl trnj, tam kwčtaU nynj
kwjtka rčxǧfké, a tam w rúgč, w tom nebeském
pťjbytkU, widj Boha a Usne w neyblaženěgssjm
wptržcnj na wččnost.
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Wěť, daneh a dúwěťng se.

Smntnčl gest to žkussenost, kteréž častěgi
lze nabytč, že lehleomyslUosř a newčra fpolečnč:
cemi sstěstjedwezdegssjho býwagj. Ba, bohúč
býwč: snadno swaU wlastnj modlaU, a předce
domnčnj swémU na wšdor sobě scimpostačowati
nemůže. Nčkolčw sstěstj geho tak daleko súhč:,
že ho žcidUú Uehoda nepotkúwú, pťedce konečnč,
aniž se naděge, zawčge sskodný, neždrawý wětřjk,
ofaUkne ho, a wrhne lehkomyslného še wssjm
geho sstčstjm na lůžko nemocné. TU teprw
žkaUssj w gakém xpčžel omle, a že sladkým
w sebe samého danfěmjm dal se Ukolébatč, wy:
chlanage sc sstčstjm zdčmlčwým. Rynj Uznčxwčx
wyšssj moc nad sebaU, a cjtj čerwa swčjdomj
wytýkagjcjho mU, že Uesslcchetnč Uechal Uwa:
dUaUti kwčtU žiwota swého, a hořkosřpochčlžegjcj
z pomnčnj Ua ztraceně radostč dciwčx mU bde
geho dwognčxsobnč pocjtitč. m Nleuco bh bylo
z tohoto člowčka býwalo, kdyby se nebyl rožUe!:d
mohl? xu Tak Umj prozřctelnost nesstčsťjwfjmč
ďobrého proměUčti. e

TUto ležj w Uemoci swé, Uynj modla
č modlčxř w gedné osobě, kterýž sobč samémn se
klančl; a tak leže a tčžce oddýchage naťjkú na
rychlost, ď kteraUžto ho sstěstj tjmto žiwotem
prowedlo. S mržUtostj ncšchljžj, že že wsscho
weždegssjho požjwčxnj a z tisjcerých pozemsiých
radostj Učc gčného mU nepozůstalo, Urž ossklťwčx
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mjchanina pomatených Upamatowňňj, kterčxž
k tomU gesstě na wětssjm djle hřjchy possťwrněna
gsaU. Co se napřemeysslj, předce Uenaležú žčché
wýmlUwy, proč totiž po swé weždegssj ssťastně
drcižc k neywyšstij stupnč ctnostč nepostUpo:
wal, nýbrž k neyopowrženčgssj neprawostť se
snjžťl. Poněwadž za ždrawj swého kromě sebe
a rožUmU swěho žúdněho Boha Užnati nechtčl,
prawj mU redy nynj ta bjdnčx modla ǧeho, že
přťroženost ǧeho bčh fwůg dokonala, a žr ǧemU
k wčlli w bčhU swém neUstane, tak mčxlo gako
kolo, kreréž maUchU,sedjcj na oerčť geho, w prw:
njm okamženj na zemi žmačknr. u Ba, rožUm
geho mU také prawj, že dle Určenj fwého přj
rodč nawratťti mUsj, což od nj obdržel; to ǧest,
že mej Umřjtč.

Pťč wyslowenj slowa: Umřjti, nemocnémU
tomUto ginak gest U srdce. Zahanbrn Uansstj
od swě držosti, a odstUpUǧe od ssjlrného do:
mněnj, že byl půwodem swého dosawňdnjho
sstěstj.uo Q, kýžby se tenuto Učený syn přjrody
některého lza! fwých UeUčeUých obsluhowačů tcišal;
ax tenby mU bez rožmeysslenj odpowčxdčxl: Gčx
w toho wčťjm, a toho se držjm, kdož přjrodu
sťwoť“il, a gsem toho mjněnj, že neposslo nic
samo od sebe, nrboť co by to bylo za Boha,
krrrýžby nemohl mjri tagemstwj, kterčxžby ť ney:
wčtssjho rozUmU tworůw geho přewyssowati
nemohla.
o Q, přjtrlč nrmocný! Uč se pak wssrmohaU:
cjho stwoťitele Uebe č země zmitť, a w Uč!ho

4
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wřřčti. Uč se, w nčho důwěťowati, a bUdeš
ho brzy také fynowsko milowati. u Qkajšli
gednaU, gak sladký gest Pcin, gak sladkci potěcha
obsažena gest w prawé wjťe w Krista P., UebUdeš
pykati ztraceného zdrawj, a nebUdeš mjti che
tU nemaUdraU žúdost, byš opět marných radostj
swčtských brzy požjwatč mohl. Ba, i blaženost
Ualržneš w tom, odřjci se wssech swčtskýcb hřjček.
Magc fmeysslenj malččkých, gakéž KristUš P od
Uciš žcidú, brzy poznciš, že ta modla, rožUm
totiž, ctitele swé wččnč a prčlwč ssťastnými Učč:
nitč š to Uenj. Tato modla, rozUm totiž, činj
gak krčxle tak žebreika nessťccsťUým, neboť onomU
nemůžeuwččně korUnU zachowali, a tomUto hůl.
nemůže w žežlo .promčniti. ou S to alr grst
Búh křesťanů; genom tenlo, Ježjssem núm zǧe:
wený Bůh, genom tento gediné prawý Bůh
mohl člowěkU wymčťitč meže, pťeš kteréž rožUm
geho by nemčl sčchati. Genom on mohl k člo:
wěkU řjci: dGúť gsem PěcU, Bůh twůg!e: Tento
Bůh dal něcm núbožeUstwj ze srdce fwého, protož
gest plno lúsky, a gentakowé prawdw gsaU geho
zúkladem, o nčchžto Uelze pochybowatč, že š wěč:
Uostj fpogeny gfaU. Bůh Ucim dal wer, ale
dal gč pro srdce nasse, a prawťl: Kdo we mne
wčřj, a přčkcižanj mú žachowúwú, bUde spasen.

Pročby mčl Bůh neUskčclrrozUmUlťdfkémU,
kterýž toho ani hoden Uenj, wyswětlowatč, proč
wssecko tak a nr ginak gest. uuu Wždyť pak ani
my malččkým wždycky newyswětlUgeme, proč to
neb ono gest ohawné, Ueslnssné at. d., a přrdce
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očekciwčxme od nťch powolnost, kteranž gedčné
proto od Učch žécdúme, že gsme bUď gegčch ro:
dičowé ancb Uččtelowé, a mandťrgssj, než onť.
Což žbýwčx djtčtč gčněho, než Ua slowo ,Uasse
wčřčtč, a grdno pjsmeno N, a drUhé B gme:
Uowati, pončwadž my tomU tak chceme? m
N negsmrlčž my wšhledem Boha wždy neUmělé
djtkyeš xux

Nemčcme nasse fmaté něcboženstwj držrtč ža
pťedmčt rošUmU tolčko, Uýbrž čza předmčtsrdce
a wjrh, by ǧed hťjch w něm Ualržal proriged,
UcirUžčwostčswého potjratele„slowem, by ne:
prawost nalešla odpor wenúbožensiwj.

Genom nčxboženstwj Pčxna Ježjsse Krčsta
gest xprawé, a mci wssrcky žnčmcky božsleého rčsz
do sebe. Qd Boha samčho založeno gfaUc a
žgeweno, gest božské, a protož gest gedinaU po:
tčchaU, kterčxž Umjragjcjho oblažUge. Kdo toto
spasitelné Uúboženstwj celým srdcrm obgal, snadUo
Umjrčx,a promčna žiwota w strt U wjťe w P.
Ježjsse, wkapčtele pokolrnj lčdského,nemůž ginak,
než ssťastně wypadnaUtť.

Zbaw se tedy swé bjdné nčlklonnosti k po:
chybowčmj, kterúž až dosawúd wssccken cit do:
brého, wznesseného a dokanlého w tobč po:
tlačowala, a Utjkey fe k BohstwémU. wu
Q, fmUtUěcto wčc, býti od Stwořčtele k ney:
wyšssj blaženostč stwoťrnU, a nechatč se tak snč:
žUgjcj mysslénkau Ukonryssčti, že lidé gsaU tolčko
bjdnj tworospé, a anhaU hťjčkaU pťjrody, kte:
rciž pomčne, gako každěx gčnč! hřjčka pomjgj a
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Uičjmž býwa. uu Gakožto kresian nemaš tako
wým mysslénkam anť mjsta datč, tjm weně na
lůžko Uemocne gr š febau pťčnestč mu Gak
bržy erěrU xořemůžrš,r a potlačjš, ža wssrcky
statkn celěho swěta nedciš poklťd dUsse fwš; ba
milosťj DUcha swateho, UabUdrš pťeswědčeltj,
tak že šr srtnjkem rwangelťckýmžwolaš: ))Prawě
teUto Ježjš, genž na křjžiUmťel byl Syn Božj! e

Nedey wssak této fpasitelne wjťe wsrdcč
fwšm opět wychladnamť, nýbrž rožnčcUg ohrň
gegj každodrnnč; U přjkladU tjm způfobrm, když
poklekna pťed krjžrm z hlubokostč srdce fwebo
zwolaš: Jcžjssč, wkapiteli ng! pťrd nrbem
i zrmj wyznawam, že gsi prawý Syn Božj u
Tyť od wěčnostč od the zplozrn m člowč:
kem Učinčn gsi byl, a ž Marče Panny w Be
thlémč w chlšwě gsi fe Uarodčl Wěřjm, že gsi
gťstý čaš na zrmč přebýwal byš Uaš wyUččl
a nam za pťjklad byl gak bychom žiwot fwůg
žťjdťtč mělč, bychom Učkdy krčxlowstwj ncbesleého
dosčxhlč. Wěřjm také, že gsi Ua křjžč Umťrl, a
nčxš krwj fwaU od fmrti wččné wyswobodčl.
Wěřjm, že gsi ž mrtwých wstal, a wstaUpil na
Uebesa, kdežto w slčxwě kralUgeš; a že Učkdy
přčgdcš Uciš saUdčt, gednoho každšho dle skut:
kůw geho. Wyžnúwúm tě, o Ježjssč, co fwého
Pčma, swého Wkapitelr a Spasitrle, fwého
Boha a neydobrotiwěgssjho otcr. Q, Bože Ury:
milrgssj! přčgmi wyznčmj srdce mého milostiwč,
a dryž bych Uěkdy před faUdnaU stolčcj twaU
milost nalrzl.
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Přjtelč nemocný! častčgčli fe k WUkUpitelč
swémU obrččtjš, a wěrnč w fwaté rčmy geho se
pohťjžjš, pjti bUdeš z pramene Ueywyšssj bla:
ženostč, a bUdeš fe modliti, ačkolčw ústa twčl
sebaU an UthaU, a kolena twú sklončti fe ne:
mohaU. uo thrhnešli se od wčcj wnčssných,
a pozdwihnešlč myslč swé sankromj k BohU,
bUde frdce twě chrčtmem, uw Učmžto pocjtjš pťj:
tomnost Boha fwého; a gcho welebnosřčfe koť,
a tak w dUchU a prawdč gemU se klaň.

Měl:lčby wssak wssemU twémU fanženj na
wzdor dUch zlý mnsl twaU sUžowatč a strachU
pro hřjchy giž oželené a zpowědlnjku ožnúmeUé
Uahúnětč: docela pokognč se chowey; erdpo:
wjdey mU na geho aUskočné pťelUdy, nýbrž
zdwihnč pokaždé srdce fwéxxk BohU, a rci 8 po:
koraU synowskaU: Qtče Uebeský! žhřessťl gsem,
a mnoho zlého fdachal pťed očťma twýma: ale
také naprotč tomU Ježjš KristUš welikan cenaU
mne wykaUpčlu

Pewnč pred sebe wešmč, že chceš, byť byš
byl febe déle žiw, wždy lepssjm býtč a BohU
slaUžiti. uu Pťipomeň sobč také, gak ochotnč
KrťstUš giné hřjssnjfy Ua mčlost přigal. U přj:
kladU, Malausse U cla, Zachea na stromč, Mag:
daléml U Uohan swýchx, SamarčtúUkU U stUdUč
a t. d. wu. Pťipomeň sobč též, že Ježjš š hřj:
ssnjky stolowal; a že wssem ťekl: )dPogďte ke
mne a gčx wúš občerstwjm! BUdU lékaťem wa:
ssjm, a Uléčjm rúny wasse.e: u Tyto a takowé
mysslénky, kdykoliw křjž poljbjš, wszď w fobč.
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Pťedstaw fobč také, že slyssjš Jzačécsse proroka,
an ti potčch kčxže,řka: ,dNaUčn gest pro hřja
chy Uasse (KristUš). Hčjchy nasse Uesl xu a po:
ložil ža hřjch dUssi swaU.e u

Nenj:lč tobč z toho gesstč dostč potčchy,
slyš předchůdce Pčma Krčsta, Jana kťtitele, xor:
stem Ua Ježjsse Ukazngjcjho, a řkachho: Ny,
berčxnek Božj, kterýž ijmčx hřjchy fwěta! dPo:
tčš fe, neboť i twé hřjchy tento berúnek Božj
š tebe sňal. u Gak bržyr fe z hťjchů fwých
w zpowčdč wyzncimež odestj ge Bůh, a nezpo:
mene Ua Uč che. J radost welčkú w Uebi po:
wstúwú, když hřjssnjk počjnň ččnčti pokčmj. u
Negsilč wssak gesstč potěssen, pomni, že Pawrl
KrčstU se protiwil, prončxsledowaw wčťjcj w Učho,
Petr Krťsta wečegUě žapřel, a pťrdce žwolil
Bůh Pmťola ža aposstola Učxrodů, ža swataU
núdobU fwého Učenj, ra Petra Ustanowil swým
nňmčstkem Ua žemi, a dal mU moc Uebe orwj:
rati č zawjratč. un Milosrdenstwj Božj přewy:
ssUge žlomyslnost hťjssnjků, gako moře krůpčg
wody.

Byš sr doččsřa Upokogitč mohl, ččň, co činil
hťjssnjk žgewUý. Bj fe skraussenč w prsy, proš
srdečnč. za odesstěnj hřichů, a che Uedbey Ua
bčxzeň fwaU, kterúž od dUcha pekelného pochčxzj,
genžby lč rňd o důwěrU twan pťčprawil.

Býwáť těškomyslnost
Podjlem i zbožných dUssj.
Y wssak tato ni gich ctnost
Ni gich blaho Ueporussj. l
OUyt rády zármntky swé magj,
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Slzawý w nich rág fwůg nasezagj
Sprawedliwý, gehož sstjtcm byla
W strastech prawe wjry sjla
K trůml twémU wšdycky zťel
Milostj pak sjleU twau
Tebe Za swe wssecko we wsscm měl

Přjliš welkěe aužkostlčwost swědomj podobú
se prUdkémU lékU, genž che sskody Uadčlč: Uež
Uemoc, protč kterež fe ho Užjwa w Nagdeli Ue:
pťjtel pokolenj lidskeho swědomj aUtle, snažj
se Učinťtč ge gesstč aUtlegssjm, a žawéstč ge až
na wysoký stUpeň aUzkostlčwostč, čjmžby ělowěka
Uwedl w pomatenj, a konečnč w zaufanj. a:u
Gen k tomUpodwodnij nenakloňůg Ucha, Uýbrž
š fynowskaU důwěraU Utjkey se k Spasitelč,
U Učhož dogdeš potčchy, Upokogenj a bezpečnostť.

Pťjlčš welkěc aUzkost a sťarost o fpasenj
dUsse swé anč U osob fwatých Uebylaby swatčl,
neboť wždy prozražUge gakaUsi nedůwčrU
wslawné žasljbenj Spasitele Uasscho,kterúžto ne:
důwčra od dUcha lžčwého pochažj, a kttraž by
tobě Ua Ueyweyš nebezpečna byla u Pomate:
Ua mysl gest gistý drUh mUk klerež nic Uepo:
mahagj k spasenj, alebrž pod zústčraU pogčsstčnj
téhož fpasenj, často tčch Ueywětssjchsskod Uatropj

LitUgešlč ze wssj fjly pťed Bohem chyb
swých, a múšli pťedsewžetj, Učkdý che, a byť
byš gesstč gednaU tak dlaUho žčw býti mčl
hťjchU swoliti, Upokog se, a přčǧmi ochotnč, což
Bůh na tebe dopustj. u?e Kdybyš wssak pťedce
gesstč občxwatč se mčl, žeby ljtost twei byla ne:
důstatečnú, pkoš Boha, by twaU ochotnosť,zrmřjti
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pro nčho, přčgal co občt smjťenj ij způsobrm
nebUdrš se fmrtč batčx, nýbrž gi radčǧi žadatč,
gelčkož zabranj, byš Boba, gehož mčlUgeš na:
de wssecko, nikdý che hťjchem neUrazil Ponč:
wadž gednaU bež toho mUsjš Umřjtč, tedy neylépe
gest, z lasky k BohU Umrjti Krčstnš dal žiwot
fwůg za tebe, ždaliž tedy gest to nčco tak we:
likého, dcišlč ty žčwot fwůg pro nčho.

Nch, reid bych žčwot swůg dal, kdybych geU
wčdčl, hlcdjlč Bůh dUa mne Ubohého hťjssnjka,
a neodepřelč mčuw poslednj hodiUU milost spa:
fenj? uu Totč řeč mnohých, a gest nedůwčra,
kteréž fe mUsjš opťjtč. Mnjšlč, že Bůh w ney:
wčtssjm nebežprčenstwj, když BUdeš knčmU wo:
lati, Ucho fwé odwrútj, oči zawře, by wolěxnj
twého neslyssel,a slzj twých eridčl? u Q, ga:
kčc by to nrdůwčra byla, kdybyš, bUdiž také
genom na okamženj, o mčlosrdrnstwj Božjm po:
chybowatč, a šwětssj důwčraU Umjrati chtčl, an
by tebe saUdčtč mčl twůg otec, anrbo bratr,
anebo pťjtel. Možnčxlč, byš che dobroty a fmix
lowčmj hledal U člowťka než U Pčma Ježjssr,
fwého wkapitrle, genž pro tebe fmrt neybo:
lestněgssj podstaUpčl? uuu Dawid naš tčssj rka: ,
U Pana gest smilowanj, a hogné ofwobochj
od hťjchU!

Wrzmč tedy gen kťjž swůg do rUkaU, a
pocjtjš w fobč dňwčrn; neboť pohled na křjž
wede Učxšk tomU, genž Ua nčm Umřel, a taUto
mysslěnkaU fpolU k lěcscetédhož, grnž žčwot swůg
na křjži dal ža núš, a totě wlastně prawé křjže
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Uctčnj.xu Patťe na křjž pocjtjš se wszzena
k trpčlčwosti, gelčkož Ježjš řekl: Qtče, staň se
w„ůle twéc! eu Patře Ua křjž, budcš tťchý, ne:
boťUslyssjšJežjsse, an prawj: odefť gim Qtče. u
Také k důwčře patře Ua krjž bUdeš wžbUzen,
gakož i konečnč k odewzdanj dusse fwě BohU,
ato sice slowy Spasitele nasseho: w rucetwé,
Qtče, porančjm ducha fwrho

Geden gediný takowým Učxbožným rožgj:
múnjm na lůžkU nrmocném w dUchu kagjcnosti
strčxwčný den, může tobč k dostčučiUčnj za hťjchy
swé che profpčtť, nežlč na léta trwagjcj od
sebe faměho zwolené pokčmj. u Dú fe myslčtč,
že pťi takowém cwťčenj:fe w pokčmj, zpowčd,
a zpytowúnj fwědomj, kteréž nemocný za swé
poslednj držj, š auplnosij a profpěchem tjm ney:
wčtssjm se dčge. uu Pak ale také nemocný wj,
co gest PúUU dlnžen zůstal, a wyhledčxwčxwssccko,
by poslednj dth gesstč, co možnča, trpčliwostj
w trňpenj, zwlňssťale zúslrchami a krwj Spasitele
Uasseho žaprawčl.

Křefťan sice pčxčdce gesstčxwždy strachowa:ť
fc bUde, pťedstaUpiti pťed saudce božského,? wj
wssak také, že saudce tento grst gcho otece a že
gest lčxska, dobrota a fwrchowané fmilowčmj.
Wčdomost wssak ta, gak dobrotťwý gest otec,
gesstť chc srdce geho žarmUcUge, a zwčtssuge
geho lťtost, pončwadž prawč protť tčto o:cowske
lafce tak často se prohťessil u Wjť ale takč,
žr Jržjš ža naš hťjssne trpčl, a na Ǧolǧotě
na křjžť Umťel. To mu dodawa důwčry, taf
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že nic UepochybUge do UúrUčj UkřižowaUěho se
wrhne, pln lčcsky rč:ny geho ljbú, a křjžw obeee
getj držj, až koUečnč na srdcč JežjssowU dUcha
fwého wypUstj.

Křesťan také wj, že Uapotom teprw žcela
pťestane hťessiti, když přestarre žjli. u Smrr
tedy powažUge ža dobrodčnj, gelikož UagednaU
wsseckaosidla před nohama gcho odstran, wssecky
gčxmy whplnj, do Učchž tak často z Ucpožornosič
padciwal; a Ua wždycky w bežpečné mjsto ho
Uwč:dj. Wida dUssiswaU wyswoboženU, Uestarú se
o lčlo; ať sprčxchniwj, wssemohaUcnost božskčc
prach ten nčkdy Žhledci a obžčwj. xNť geU tcdy
těio gde do hrobU, gakožto mjsta swého odpo:
činutj až ke dnč wzkřjssenj, kdežto podobnč tčlU
JežjssowU, oslaweně a wččnč nesmrtelné bUdc.

thž sobě, milý přjlelč Urmocný! wssecko
toto dle wjry fwé,pťed oči pťedstawjš, nemůže
ti fmrt hrozncecpťichúžeti. J bolestť nemocč twé
ménť boletitě bUdaU, pomUjšlč: Bůh, nesmjrně
dobrotiwý Bůh! gest mým otcem, a co bh mi
prospčlo lépe zncfcUež gčx. Mohlližby, an mUe
tak Uesmjrnč mťlUgr, že gednorozeného syna
snoéhoudal ža mne, mohlližby tento otec Ueylepssj
Uechat mUe trpčti brš amnyslU? w Wůle gebo
staň se trdy č še mnaU, gako š geho božským
Synrm, až wsseckodokonémo a kalich mč Ualťtý
do poslede krůpěge wyprňždněn bUde.

Nye bratřcnemocatý! když sr tak synowskaU
myslj BohU odrwždúš, proměnj fe wzdechy twé
w dobrořečrnj gménU božij, a w chwcilU.Bez
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Uyněgssich těla treipenj, bez oddanosti, twé do
wůle Božj nťkdý byš fc byl UenaUčťlw Boha
se důwčřowatť, a k němU se modlitč.

Pončwadž pak milost Púna nassehowraucj
a aUtlaU lúskU k BohU w frdcč twém rozžala,
tedy hleď také, byš gegj plamen zachowal. uo
Gak dlaUho tato laska hořeti bude w tobě, co
dobrý angel straž nad tebau držetť bUde, a při
wssech činech swých bUdeš sobč predstawowatč,
že tč Bůh widj, a že Uabožné twé powzdycho:
wúnj a modlenj slyssj: u Yčkolčw gsi gčž wč:
kem sefslý, Uemocen a slab, mťlowati prrdce
mUžrš; mUžeš Boha a blťžnjho swého milowati
a tak Uaplnjš dle wyřantj Spasitele Uasseho
zakon Božj; a bUde mjti Utebe mjsto, co dale
Pcin Ježjš řekl: kdo přťkúžanj mčx zachowúwú,
tenť mne milUge, a přčgdU k UěmU, a pťebý:
watť bUdU U Učho.

Stčxťj bez toho k aUtlé“ lúsce gest welmč
schopno; neboť letťtý miluge pokognč a tčsse,
gako djtky, bež mUoha slow a powhkU, a tato
jnssn nosi fmnéš F nossnuumfu ku nost o ŘosxmUl.eu ďqr juuuu ďqš :Uud.:j: ďq: z ooyu.
Nno, Bůh gest laska, prawj pjfmo a kdo zů:
stčxwa w lasce, zůstawa w BobU

Nčc wznesscněgssjho a krasněgssjho nemůže
bútťo BohU prawrno nrž to: že grst laska. u
Nčc lepssjho, a blaženěgssjho také o člowěkU ne
mUže se řjcč než to: kdo w lč:fce žůstčxwú, zů:
stawa w BohU nu

Q newyslowitelnč wznessene sstčstj! myslťtč:
Qko Padřčžrlasky plné, widj mne, anaš wsseckyu

Z
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Srdce Božj milUgjcj bige pro mne, pro tebc,
a pro Uaš wssecky! Kdo se k BohU bljžj, toho
obgjma, a prst geho ozdobngr prstenem wččné
wčrwstč.

Kdo tak ssťasien gest, pokognč mUže oči
xzawrjti, a Umjrage řjci:

Giž sc béťe k ukolxčenj
Wsseckomoge trárcnj;
Poslednj dUeš slzh wyléwám
W době smrti rotěš mnc Bůh sám;
S gebo pomocj eu soť wjm
Smrt mi bndczdrjantjm
Běh můg brzy bUke dokonán
W pokog wěčný Uwcdc mnc Pán
Od swé twári nczamjtcy mne
Bošc! kdhž mé srdce Ustanc
Q kýš mjsto milosti twé dáPane! prstá sprawcdlnosttwá;
Nebo před tcbaU kdo budc cist!
Yni swatý tjm ncbýwá gist
Smilug se, o SaUdce ng,
Milosrdný bUd sand twůg;
Wolám š pocitem swe njzkosti „
Slpš mnc, Pane Boše, z wýsosti!

Búh mčc Učrmwssecko býti.

Blažcnost Uasse weždegssj gest.neaUplnčx, a
bez ftcilosťis Každé žčwota požjwcinj gest wťc
pomjgegjcj, dýmU podobnčl, a kU konci wčtssjm
djlem hořkú. Této wssak každodennj zknssenosti

gako Ua wzdor pťedce Uechceme nahljžetč, že zr
wsseho, co mame, nic stale swým nazýwatid
nemůžeme. uu TUto widjme djtč mčlené, kteréž
rodččowé celým fwětcm swým Uažýwagj, a na
gehožto bUdaUcnost welmi se těssj, ale núhle
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toto krčxfné sstčstj, morem žUúrUčj gegčchwžato,
Umjra Tamto wčdčrč přately, an fe obgjmagx
taU pewnaU naděgj, že gesstč půl stoletj w přa:
telstwj žjtč bUdaU, a gčž žegtra geden neb drnhý
ležj Ua Umrach. uo Tato ztrúta wssak nema naš
zdršetč, bychom fwých snad gak Ualežj srdečnč ne
Uřilowali, a fwazek lasky dennč grsstč pewnčgi ne:

potužowalč, a byť ť zegtra mčl fmrtj pťetržen
býtč, neboť na onom swetč na Uowo, a aUžegi
Upewnčn bUde

Člowčk může sire, a byť byl i sto let žiw,
bež djtek i bez přjtelr žiw a ssťastný býti; ale
bez Boha žčw a ssťastnýbýti, ou to nemůže u
N to nikterak pauhým zwykem, že gsme totčž
ž mladj hnedle bylč k tomU wedeni, Ua Boba
wčritč, nýbrž Bčch gest že wssech potrebnostj

nassich ta neywwšssj a neydůležitěgssj potťebnost;
a brz Boha gest tento krafný swčt toliko Ura:
zdna anssť; lidé u osirelarodina, a gedenkaždý
gako na aUtčkU před sebaU samým, a newčda
cjle fwého wezdegssjho přebýwčmj. Zwlčcsstč we
twé přjpadnostč, nemocný bratťe! lze pocjtiti,
gak opUsstčn byš byl přč wssj pomocč lčdské,
bez Boha. Múš ale také wzbuzowňnjm ctnosti
hledčti Bohu podobným býtč, a tak dokonale
mU podobným se stčxtť, žebyš témčř š Pčxnrm
Ježjssem řjci mohl: kdomne wťdj,wčdj čQtre.m
Pťčodčg se tedy krúfnan křesianskaU ozdobau:
aUtrpnostj, tčchostj, pokoraU, trpčliwostj, a hla:
wnj ozdobau křefťanstwj: lúskan. w MčlUg Boha
nade wssrcko a bližnjho gako sebe saměho.sd
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Wčz ale, že w dUssč břjchům nakloněné
tato swatú lčxskapřebýwalč nrmůže, nýbrž w dussi,
kterěcž sobč žčxdosti tčlesné podrobťla, a ctUostč
se oddala, w takowé gest lěcslea gako doma,
w takowé přebýwei, roste, a rozhogňUge se až
Ua wčkxy. Kdo Urmčx proč Boha se občxwari,
tenť fe od něho wsseho Uaděgr, a pro wssecken
swět nedú si wzjtť Boha swého, genž gest lčx:
ska sama.

Co wssak wlastnč lčcskUUassi k BohU žde
na zemč gesstč che powyssuge, a krčxfněgssjččnj„
gest lúska k bližnij, kterúž spogena š lociskaU
k BohU, neykrč:fnčgssj gest ctnost člowčka. Tato
ctnost žachowciwčx nč:m swatý pokog a fpokoge:
nost, byť i wssecko wůkol Uúš baUťčlo a zůřilo;
mej wssak býtč Uerozdjlně, a co neyanžegi še
srdcem Uassjm spogena, tak sice, bychom aUč
U hrobU se gj nezbawčlč, nýbrž na oUen swět
gi š sebaU wzalť

Nčkoliw giž Ua rozcestj do wěčnostč stogjš,
a časU gčž na male maš byš w této ctnosti
pokroky čťnčtčmohl, předce ljtost twň, žeš giž
dřjwr o to se nepokUsil, gest gakúsi Uahrada,
kteraUž Bůh kazdého okamženj mčlostčwě prč:
gjmú Ginak gest welkým, wýtečným, UčeUým,
slowútným, starým býlť; k tomUť let potťebj;
býtč wssak tjm, což nadewssecko toto gest, totiž
blahoslaweným, k tomU býwú gediný den ,po:
stačitelný. Zwlússť dnowě nemoci býwagj scho:
pnj a walnj prostředkowé k dofaženj fpaerj.
Gedenkaždý den Utrpenj w Uemocťstrčxwený gest
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stupeň k Uebč, Uestanpášli ale po nťch, na wčky
ti šůsťane zawřeno.

By wssak nemocný Ueywyšssiho ž tčch
sřupňů dossel, mnfj fe trpělčwč wůli Božj po:
drobitčx, a gak k žčwotU, tak ksmrti wolUý býtč.
Remocný mč: Utrpcnj, kterčxž mU Uložena gsaU,
za pokynutj a rožkažy Božj powažowati, a
w Uctiwosti mjtť, a nemú chtjt žčché trčxpenj
newrlr od febe zapnžowatč; Uýbrž zlé snňssctč, pro
ono dobré, ťtrréž očekěcwěx.nu Dosřč giž potěchy
gest to, že tč lže Ua Boha gako Ua podpor.U
Uetolčko w čaš trcipemj, dUýbrž i w okamženj
fmrti žpoléhati, a w božskan pomoc geho fe
důwčťowatť.

Ba, bez wčdomostčBožj ani wlaš š hlawy
.nassj Uespadne, a Uemčlby wědčti Bůh, žeš
zdrawj požbyl, a žeš nrmoccn w pťesilných bo:
lesteche? Q, Bůh doďťr wj, že ze wssech firaU
trčxpen, a trýzUčU gsi; ale gakožto UeymaUdťgessi,
ty, kteréž mčluge, a po tomto žiwotč hUedle do

wččUé blažrnosti wzjti chce w tomto žčwotč giž
co Ueyche očťssťnge uw

Bčch mčlUge swě, a ma sr k Ujm, gako
lékař k nemocnémn, gehož ťeže i pčclj, gelikož
nenj gank k žachowanj u Sesjlali tč tedy
Bůh bolest za bolcstj, tjm tobč ždrawj wččné
zgednawa Ty trpjš z pokan, a bez pokcmj
žadný hťjssnjk Uestane se fwatým nu Ty hřj:
ssnjčr bylbyš snad na pokěmj anč Uezpomnčl,
kdyby tč laskawý otec byl do sskoly kagjcjch ne:
wzal, a tobě prciwč takowé pokúnj Ueuložil,kte:
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réž tč neygistčgi a nryrychlrgč žachowatč, a spa:
fena Uččnitč můžr.

Po ktrrě cestč nčxš Bůh do ncbc dowéstč
chce, žůstawme gemn samémn. uuo Ynťž my UU
tjme woku gťUaU crstaU qetť, nrznamali nam
draha, po ktrré crstUgemc. Protož nrmocný přj
telč! nedrž nemoc swaU ža nčc gčného, nržli za
prostředek gehož Bůh Užjwa, by twau dUssťža
chowal a do nebeské wlastč přiwedl u Nepro

tiw sr tedy nožč ktrrúžto z rany smrtrlné snětx
čili mrlťnu wořežawa Nniž bUď Urtrpčliwým,
neboť netrpčlčwostanlengc bolrsti, nýbrž rož
množUge gi.

Takě anč možněc ncnj, bychom žblaUdilč
odewzdagjcr sr š celaUdůwčrau wrdenj Božij.
Bůh každaU dUssi, grnž fep lňU odewždčx, tqk
wrde, gak gcdnakaždčč mU stačitč může, gednU
rychle, drUhaU ždlaUha; gednU mnohrm, drUhaU
mcilem Utrper. uuu

. čkoliw alc rozlččnú wrdrnj Božj gsau, cjl
wssem tentýž grst. Wssčckni mUsj k Ježjssč Ukřč:
žomaněmU, gakožto gcdčněmU smjrci, wyknpitrlč
a lékaťč přčgjtť. U geho mčlostné stolčcr wssickni
fe mUsi dčxt wynagjti, a KristU PčmU frdcr swé
přinéstč, gemU ge swřťčti nynj č na wěky.

QbčtUg tedy BohU srdce swé, by š njm ,
dlr fwé ljbostč Uččnťtčmohl. Uččnjšli tak, Bčch
aUtlaU mocj potahne tč k srdcč sinémU, plnémn
lasky otcowské, a Uččnj tč žcela a Ua wždy

swým. uuu GrmU, tomUto lékari celěho zastUpU
hťjssnjků, žadný hťjssnjk nrnj pčjlčš hrjssný,
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žadný přjliš žkažcný, žadný pťjlčš nemocný, ža:
dný hťjch pťjlčš zastaralý; žadna rana tak ne
bezpečna, by gč nemohl zhoǧitč a srdce geho
gest tak dobrottwé, aUsrpné, žr nenj hřjssnjka, ge:
hožby chtčl nechati bcz pomocč. uu J nepťútely
swé zůwe Ježjš k fobč: Pogďte ke mne wssč:
cknč, stogj psčmo w geho fwasém ewangelimn.n
TUto žúdného hřjssnjka něwlečUǧe Spasitel,
ani newyssetřUge dřjwe, ždalč hoden předstauprnj.
Netčxže se dťjwe, mnohalč hřjchů fe dopUstčl, gak
dlaUhý čaš w nčch strúwťl, a zdalč teprw k we:
čerU po wyfwobozenj se nrohljžj. Pčm Jržjš
eryssrtřUge dťjwe, negsaUlčrúny welmč hlUboké,
přjlčš zastaralé, aneb wůbec nežhoǧťtelné; nýbrž
gedčnčx otčxzka grho ke wssem gest ta, chtčgjlč
k nčmU, gedčnémU spomocnij a lékařč přčgjtč,
a od nčbo Uzdrawenčbýtč ?

Chtělbyš se gesstč aU fnad welčkým dU:
chownjm nedUhem gsi stjžen, teprw rožmrysslrtč,
mčxšlč důwčrnč k božskémU lékaťč pofpjssitč?
Q, gen ani okamžrnj nemesskey, kdo knčmU
přčgde, bUde přčgat; a dosawad gesstě fe dčge,
gako za onoho čan, ťdyž Pan Ježjš na žemč
obcowal Ježjš ma moc hťjckdyodansstčtč MU:
žeť čtebe gako nčkdy U nohaU fwých plačjcj
hřjssnici na mčlost pťťgmaUtč. Wždyť i neprosen
dnaU poraženěmU Udč!lčlbřjchůw odesstčnj, Za.:
cheowi žgednal fpafenj, lotrU na křjžč rúg pťč:
sljbčl. uu Pťčblčž sc gen kWkapčtelč fwémU
beže sirachU, a on tč neodmrsstj. u Wežmč
tedy wyobrazenj Spasitele swěho, křjž do rUfaU
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ljbey ho, a dowol srdcč fwémU mlUwťtč Slyš
ale také to , co DUch swatý mlUwitč bude
kdUssč twé. Řekneť ktobě: Pewnč wťr, a
Upťjmnť w Pana se dUwčřUg; wěrnost geho tě
Udržj, a ponese, gako nčkdy Petra, přeš moře,
když se we wlnčxch zdeil tonautč.

BUdčž tedy spokogen, a wěř, že poněwadž
Pein gedenkrčxt 8 tebaU tak naložčl, nčc nenj
pro tebe spasitelněgssjho. N gak wjra twč: a
důwčra se rozhogňUge, w téžmjťe Spasitel twůg
bUde.se k tobč bljžťtť, a bUde tobě tak bljzek,
že geho prjgemné přjtomnostč pocjtjš chtjš,
že blahodťg na, božska moc od nťho wychazj, kte:
raž slabé srdce twé obegme, a k sobč potahne,
kdežto spascnj geho pocjtjš, a š radostj zwolaš:
Nynj propUsš dUssi maU w pokogi! cjtjm blj:
žkost Boha swého, a žadam býtť roždělen, a
žjti U Učbo

Uč se nmťjti.

Lčdé, gčmž se dokUd ždrčcwi gsaU nťc o
smrti mluwitč nesmj,uobyčegně bez pťjprawy od:
chúzegj nae onen swět. Tolčk prčxcr za žčwobytj
swého před se beraU, že na smrt zhola zapomj:
nagj, a teprw až w poslednj žiwota hodčnč
chtěgj wčcč k cestě Ua wěčnost potřebných fc:
bratč; to gest, tenkrat teprw chtťgj pokanj ččnitč,
wěťčtť, zpowjdatč se, a pobožnč býtt; chtěgj wsse
w poťúdek Uwéslč, poslednj wůlč Uččniti, a še
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swčtem fe rozlaUččti; tento wssak obyčegnč tak
silnč ge w obgetj držj, že od nčho tjm neywčt:
ssjm nčxsiljm odtrženč býli mUsj. Nch, mč:lo kleřj
lidé tak fe k smrtč připrangj, by se o nich
řjci mohlo: dokonali žťwot swůg před smrtj;
dennč jUmjrctclť.

Křefťan wssak mčlby dennč Umjratč, to
gest, mčlby wždocky k odchod.n na wččnost se
hotowčti. .Qdklcidatč tUto pčjprawU neprofpčge
anč k žiwotU anč k fmrti. Neboť přč tom po:
dobčx se člowčk nezwedeným dětem, které nechtj
fe hry zbawčtč a fpčxt gjtť, doťud metlaU nebý:
wagj do postele wehnany. “T

Gsili, člowčče letčcý, též takowé djlč, kteréž
ntrskěcnjm Utčssenobýtč mej, postUp předce swých
hraček gedenkrčlte osřatnjm dětem, a bUď podo:
ben ončm k odplaweltj přčhotoweným plawcům,
kteťj ža prwnjho přjznčwého wčtrU kotwy wy:
tahčlgja a š myslj weselaU na moťe ssjré se
ansstj. Přčhotow fe k sinrtč tať, byš w čqš
fmrti Ueměl nic gťného: na prčxcč, než Umťjtč.
Postarey se o to, by fc š tebau nšdčlo gako
š mnohými, kteřj Ua postel smrtelnau se do:
stawsse tak Uespořúdanj gsaU, že i okolostogjcjm
to diwno a hrozno gest, an wssecko Ua smrc
žlaU UkašUge. Předstawng gim, co chceš, nťc
ge Uepohnť. Po dlaUhě řadč hanebnč strčneoe:
ných let, po žiwotč bez wjry Uwcidj konečnč
Božskň prožťetelnost tyto hťjssnjky na bogčsstču
smrtč, kdežto mUsj býtt bogowč:no, bUď o nebe,
bUď o peklo. Hroznýto ofnd, dostatč peklo za
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odplatU!moNch, a mUky toho pekla giž na,fmr:
telUé postelč se začjnagj. TUť Uepřjtel člowčka
ď celaU silaU wywúdj Uebezpečné djlo swé. Gae
koby obchcizel kolem Umjragjcjho, obklččUgcho tak
aUzce, že nččchož erčdj, kromč to, což strassného
mU nepřjtel dUsse pťedstange. Nynj odnjmčc
od očj geho to, čjm swčxšňny byly, a Ukangc
mU fpčxchané křčmé přjsahy, podwody, klamy a
hanebnostj bcz počtU. S ďčxbrlskaUzlomyslnostj
šhrm:ge na srdce nemocné ty neyprUdssj aUtoky,
a lčteramč ohnčwými pjsse na stčnU zUč:mýpjfma
wýrok: Nnč smťlchč, anč cčzoložnjci eregdaU
do krč:lowstwj Uebeského. xu Zčxroweň wťdj
obroměný nemocný swaUa plaějcj manželkU na
kolenaU, ana rUkama lomjr Boha prosj, by gj
manžela, a djtkč:m otce zachowatč rúččl.u ZaU:
falstwj pogjmú Umjragjcjho hřjssnjka, aUkange
mU ohawnost ǧeho newčry, a welčkosř geho :oo:
winnostj, kteréž tak mnohonúsobnč zanedbal, a
tak hanebnč porussil.

TU ležj bjdnjk, a ledwa že dýsle pro auž:
kost swčdomj podčseUého; cjtě Ua foďč znamenj
jzatracenj swěho gako přčpč:leně, pťúlby, aby
hory se naň šesUly, a pahrbkowé ho přťkrylč.
Zatracenj ǧest geho gedinú mysslěnka, a gakoby
ucjtil, že tento pťehrozný saUd Uad ant gčž wyx
řkmlt gest. uo Yle prěcwě w okamženj neyhrozx
Učgssjho zanalstwj gako anǧel Pčmč wstUpUgr
knčz do swčtničky geho. uu Nedbatege.uUa kwjlenj
přjtomnúch, widj tolčko poděsený wzhled Umjragju
cjho opťcný o stčml, na njž hrůzU plodjcj wýrok
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pjfma byl psaný. uu Knčz, gat aUtrpnostj,
ňoyndawčl kťjž, a žehnč: gjm Umjragjcjho, a po:
dčxwěcmU ho k poljbenj tčmito slowy: Milý bra:
tťe! tento Ua kťjžč pofjlčx mne k tobč, a wzka:
žUge tč odesstčnj a mčlost, xgestlťže gest ti ljto,
žeš žhťessil.

Ych! ach! bčda mne UrssťastnémU, nrgscm
k wyswoboženj, zatracenj gcst osUd můg! wn
Tak wzdychěc Umjragjcj, aniž fe opowažllge kťjže
ústy fwými dotknaUti. Kněž, gčž zwhklý olegem
rčeny hřjchů žaléwati, a srdcj krwčxcegjcjch fe do:
týkati, a ge žawažowati, chopj fe slow wlastnjch
nemocného řka: Ba, bratře mčlý, nessťastný gsi,
ale nessťastné djtč gest prciwč to, gemuž otec

erprwě k pomocč přispět pospjchú. ouu Mnč
welel, otec ten dobrotiwý, bych gakožto lékař

d tobě pomocč se pokUsil, rčmy twé obwcižal, a
zhogil. Lék, kterýž tč podčxwúm, š nebe přčssel,
a mčx do febe moc, wssecky dnssewné rč:ny Ulé:
ččtč.uu Genom poslyš, co ti Bůh ústy pro;
roka Jeremčěcssewzkange: wacižč rčmú tobč,
a od ran twých žhogjm tč. (Jerem. Z()ž 17.)
N ústh Jzačússe proroka dj dňle: Byť bylč hřj:
chowé twogč gako ssarlat, gako fnjh žbjleni bU:
daU.. u (Jž. 1, 18.) Dčlle prawj žgewenj
Božj: Kdo žwjtěžj, toho nakrmjm chlebem nebe:
ským, a bUdetelč Ume Upřjmnč hledatč, dcim fe
weim nagjtč. Gčc gfem Hofpodčne Bůh twůgduu
činjcj milosrdenstwj nad tčsici, těm kteťjž mne
milUgj a ostřjhagj přikčxzanjňtých. (1.Mogž. 1,5.)

Tyto a gim podobnš průpowčdi plné potčchy
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podporUge wčrný dUchownj pastýř srdečnaU
prošbaU ťka: Uessťastný bratře, dey fe wyswoee
bodťti! Mč:mť rozkaž od otcen, na ramcnaU
fwých špčt tč donestč do owččnce. Q, pozney
pak lúskU pťedobrého otcc, genž tč wssem twým
hťjchům na wždor wždy gesstč mčlUgr; stoge
přede dweťmč twýmč tlUče, můžešliž délc nechat
ho čekati, a errhnaUti se k nohaUm gcho, a
Ueprositč ho ža odesstčnj prowčnčnj twých? un
Genom nežaney, neboť Bčch nehledj tak na to
gakýš byl, gako radčgč na to,u gaký gsi. uu
Q, gčxťčtU w frdcč twčm, gaklitUgeš, žeš Boha
fwěho Urazil, a kdybyš žiwot swůg opčt počjtč
mohl, žagčstě radčgi byš tisjckrcite Umřel, než

gen gednaU Boha Uražil. Renjlčž tomU tak, oš
k tomU gsi hotow, a že taký pocčt srdce twého? m
NUže, dčkUg BohU, že tč dal dočkatč se hodiny
těto. nu Podey mi rUkU,.na žnamenj, že Upřj:
mnč wssech neprawostj swých željš.

Nemocný, gakoby se byl k žiwotU nawrčx:
til, netoliko rUkU podúwň, nýbrž i znamenj dčxch
přjtomným, žeby š knťzčm byl rúd súm. uo
Nch! nynj poějnčx se swatšx tichota we swčtnččcr,
a tUť prciwč se UaplňUge, co ťťkl Pčxn Ježjš:
Kdežto gsaU dwa shromúžděnč we gměml mém,
tUť gsem č gčx Uprostřed Učch.

Rynj přčchčxžjmčlosk šhňry nemocnémU na
pomoc, a gjmčx frdce hřjssnjka silaU wssemohaucj
a zpowčď dlaUho občxwanč: konč: sc pťed Bo:
hem fe žnčxmkami Upřjmné ljtostč, a ,den aUčtů
stčxwčxfe dnem odmčny. m Prwnj slžaU prawé
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ljtostč blesk msty Božj Uhassen, Upfěcnj wčny grst
znčxčeno, a owčččka opčt naleženčx giž ležj na
ramenč dobrého pastýťe, genž gč žpčt přčnússj
otcč. ouu Hťjssnjk, kterx)žšo před chwjlkaU š ney:
ohawnčgssjm zanalstwjm zčxpasil, gest w stawU
Ueyssťastnčgssjm. Pobled na Ukťižowaného, ge:
hož mčlUge, zčxslUhyJežjssowy, w kteréž danci,
modlitby cjrkwe, kteréž pohnUtý knčž mU před:
ťjkúwči, a kteréž oU w frdcč rožlčtostčném ža
knčšem ťjkú, přjmlUwa swatých, a žwlcisstčochrana
neyblahoslawenčgssj Panny, o kteréž w modlit:
bčlch tčch fnažnč fe UsilUge,.toto wssecko wsz:
žUge mysl Uemocného k welké důwčče w milo:
frdenstwj Božj, tak že žčxdci, býti roždčlen, by
mohl býti š Krčstcm, gchožto mčlosť a fmilo:
wč:nj na fobč žkUsil. un lLůžko bolestné nynj
slžami UeywraUcnčgssjch djků fe žkropUge, a roz:
laUčjlč fe konečnč tato Ua mčlost pťčgatčx dUsse
š tčlem fwým, powstčchi teprw gesstč welikč:
radost w Uebi, kteraž gak Ježjš prawj, wčtssj
gest Uad hřjssnjkem gednjm pokanj ččnjcjm, než
nad dewadesati dewiri sprawedliwýmč

9

Na milost pťigatý hťjssnjk.

Kdybyš byl dťjwe pozorUč swčdomj fwé
zpytowal, bylbyš š žaantjm poznal bde fwaU,
a žagčsté byl byš hodiny fmrtč nenecl)al tak se
přibljžitč, že tč to Uynj to neywčtssj Uamčchčxnj
stogj, před skonúnjm gesstč wssecko w pořč:dek
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Uwéstč, by dUsse twčx UežhynUla Ua wčky. Hřj:
ssnjk gsi, a gakožto hťjssnjk podobeň člowčku,
který se nachňzj w mocč welčkého hada gedo:
watého, který fe mU okolo hlawy, krkU, okolo
ramenč a xnoh obwinmo a geg docela zmocx
nčw, opakowaným Usstantjm, wždy che a
che gedowatčnaU ho naansstj. Tento nessťa:
stUjk gedowatislau taU w spanj pohťjžen snj
o dobrém bydle, o rožkossč, o sladkém požj:
wčmj, a o radostech. ouo Nynjr ale probnžuge
ho hlaš Bo“žj: nemoc, kterčxž ho porazila, a
zwolčawčxho: ProbUď .fe! un Qtewra očč wčdj
fe w mocč strassného hada; cjtj geho Usstantj,
a nciramnč hroži fe ran, kterýchž mU žwjťe šlé
nadčlalo. J chtč fe hadowi wywinauti, wsseckU
silU naklňdú; ale Urnj š to. uu Cjtč mdlobU
fwau wolčxco pomoc. uo W tom žgenge fe
mU silný pomocnjk, genž Uchopčw fe hada, wssemU
geho odporU a fwjgenj:se Ua wždor koťást gcho ;
mU wydjrčl, axo žem njšU mrsstčw, ofwobozeného
tčssj tčmťto slowy: Prost gsi, a UsstkUUtj geho
nebude tobť sskoditi che, wstaň.

Ysi tak mčxš fe č ty, UemocUý pťjtelč! genž
obrútiw fe k BohU, milostj geho zachowčxn gsi
býl. uo Řegsi sice che w nebešpečenstwj, ale x
nepřjtel twůg, ležj pod nohama twýma. Do:
kawčxd naň sslapeš, chtjš owssem pohybowčmj
geho, ale on tobč nikterak Usskodťti Uemůže, leč
byš opětxžefnul, a tak dopUsiťl mU hlawy po:
ždwihnaUti. uu Pťidržjšlč fe ale Pčma Ježjsse
ď wěrnosti aemU slibenau, xoropůači tobě siln,
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co gj k aUplnemU hada rozsslapUUtj a potřenj
žapotťrbj mjlč budeš mu Sjly té wssak Urhledey
w fobč, nýbrž wyďroď si gi šhUry nu Ewan:
gelčUm nam wrlj prositi, by Uam bhlllodano
Genom se Uedomnjwey, a to sice anč w Ue:
moci fwé, žeš hada toho nessťodným Učřnčl a
že nynj che fe nemaš ho co batč uo Mysljšlč
takto, meylj:š fe. u Starj a mdloba tčla chranj
sicc mnohého hťjchU, gegž potlaččtidrjwe obrjžno
ti bylo; naprotč tomU ale sřacrý,pba čdnxemocný
člowěk k gčným wad.úm naklončn býmú, kteréž
rownč gsaU UsstleUUtjuhada, a též smrtelné bý:
wagj. u NesUndéuoey tedy lebkomdyslnč nohy
fwé š hada, sice opčt mimo Uadúnxxjpoždwčhne
hlawy wzhůru, a bUde se zanowa sňažitačl okolo
tebe se owčnaUti; čož zdařjlč fe mU, poslrdnj
wěcč twé borssj bUdaU prwnjch. Protč hřjxchrk
pťebýwagjcjnm w miš zhola nic nčnje,o keromťa
bdčnj a modlťtby, az to sice netolčko ged“nm Ueb
dwaUdennj, Uýbrž tak dleaUho tonagjxcj,l pokudž
fe hřjchU fmrtj nržbUdeme

Nedomnjweyž fe žadný, že wssecko pokU
ssenj a ponaUkanj k hřjchUž lože nemocného
do ččsta wyhosstčna gfaU. eu Nnč ten ne!ysiarssjzp
neywěrněgssj a nenpožehnaUčgssjslUha Mnč nr:
smj se tazatč, oded to, že sspatne a hanebné
mjwam napady? u Nch, žadnýť Uenj pokU
ssenj prost, ale žadný také Uenj nUcen, hada,
gehož dostal gednaU pod nohy, opčt propUstčti,
aUeb w tagnú dofrozUmčnj š Ujm wrgjti. u
Cjtjšlč geho pohybowčmj, nenj to wťna twčx; a

5
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modlčtbčx gest silnú zbraň proti takowým aUto: e
kňm. KleknaUtč pťed UmUčeným Ježjssem Krč:
stem, a důwčrnč ho prositč, žapotřebj gest w po:
slednjm k hřjch pokUssenjtak dobře gako w ney:
prwněgssjm.

Nčkdy nrmocný, genž na pščútkU genom
od newrlosti pokaUssjn býwal, požděgi býwci
xhťjssnččžlobčwým, a psotným, a to gako za přj:
ččnaU swé Uemocť, ktereiž ho mjsto lepfsiho ččnj
sobč č gčným nesnesitelného. uu Na wssem, Uač
se podjwčx Ueb pomyslj, wždy něco nalezci, co
ho mršj, a co mU nenj dle lťbostč. u PokU:
ssťtel pekelný mú gčž napolo wyhrcino, gak bržy
mU nemocný Ucha swého propňgčUge; toť wčdětč
gest žwlčxsstě na nemocných newrlých, genž témčť
samč sobč prowaž Utúčegj, gčmž se až do smrtč
UdUssUgj. uu ZnechUtťlo se mi žin býtť, řjkci:
wagj; trcipcnj mčxnegsaU k snessenj, a Ustawičné
w postelč wčzenj, a prčxssků poljkčxnj nenj déle
k wydrženj. Nechcč che žúdného léfU, beš toho
mi k Uzdrawenj nedopomůže.

Takowčc býwci rožprčxwka newrlého nemoc:
ného po celý den, a býmčx mrzUtý, že nemňže
křjž swůg še sebe šhodčti. Pťč tafowéto Urtr:
pčlčwostč twoťj sobč člowčk z nemocč swé prawé
mUky, a gesť swým wlastnjm mUčťtelem. u
Yle wčz, že gakožto mrzUtý hťjssnjk tohoto trestU
zaslUhUgeš, a bez prospčchUho trpjš. Bylť si strom,
genž žčxdnéhodobrého owoce Uenesl, a který Uynj
diohťat mci býti; chcešlčžnrwrlostj swaU dokona
zaslaUžťtť, byš byl wržen do ohnč roččněhoe?um
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Potlač gen hnedle fwaU szrnost a popU:
dlčwost, ať ǧest febe menssj, a gen fe nedonmj
wey, že, pončwadž starý a churawý ǧsi, smjš
se mraččtč,errlým a še wssjm, cotě polkawa,
nefpokogrxxým býtč u Llch Bože! starec ǧeden:
každý mčlby býti dobrosrdečUý, a pončwadž
steiťj tak welice dčtčnstwj fe podobč:, mčlaby tato
podoba žwlcisstč z mysli starce býtč patrnčx. ,u
Poslcdnj dUowé Uasseho weždegssjho přcbýwěmj
přčrozenostj swaU tak Umoho Uepťjgemnostj do j
srbe maǧj, že Ucim Ue malé bcdlťwostť tťeba, by
š léty chyby nasse fe Urmnožťly, a aU w stčcřj
ž ǧednoho Ueb drUhého hřjch mladostť se wy:
žančUne, bychom tjm hrnbssjmi stciřj fwého po:
ssetťlostmč Utjsřo prčxždné newyplnilč.

Wssčckni lčdé myslj dogjti wčkowťtostč; ale
Uemnozj pamatUgj Ua to, že k edofaženj ssťastného
stčxřj rowUěž tak zapotťcbj gcst fe přčprawiti gako
kssťastnémU šemťenj. Péče o obžčwU ččnjwéc
stčcřj trpké, a aUžkostUý cit, obtjžným býtť gi,
Uým co do wwžťwemj, čťnj člowěťU wečer žčwota
possmaUrUý a nepřjwělčwú; ale tuť opět mysl
synowska ma dokazatč, seč ǧest Llť fe letitý
š pčwnaU důwčraU w otce nebeského bez rožu
meyfslenj gemU odewšdčx, a pewnč wčřj, že Bůh
spomůže. Mnohokrčxte ǧčžpomohl, an byla UaUše
mci tak wrlikčr gako Uynj, proč by Uynj Ueměl
Uespomoci, an wččnost můž býti šjskčma Ueb
ztracena.

Ubezpečen bUď, že Bůh mpsl fynowskau
tak silnč milUge, že č řekl: NebUdeteli gako mac

5:::
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ličtj tito, eregdete do krčxlowstwj Uečbečfčého:M
BUdiž tedy wzhlrdem myslxč, a čistoty srdce ma:
ličkým, a Uebe bUde twé. Hleď swé hrUběx a
UebržpečUé chyby Uaprawiti, a hlUboce zakoťe:
nčné hťjssně Uécklonnosti wykoťeniti. uu Gsili
Uakloněn k zlosti, Učiň sobě Uaisilj, a bUď tichým
a mjrným. Gsili oddčxn chlčpnosti, siraň fe každě
pťjležitosti, kterč: ti nebežpečnú. Gsili chwúly
žúdostiwý a marný, šapťi srbe, aradUg se ztoho
gfaUli gini che ctěnč, ncžli ty. Nad wssemi.
chybami fmými drž saUd, a tU, kterň Ua tobě
Ueyche lpj, mUsjš Ueyprwé wyhostťtč.

Pťč tomto saUdU owssem shledúš, že z paé
defúti roků ledwa snad padefčxte dnů tak si strú:
wil, že byš U hospodčxťe nebcského aUčty z nčchx
sksúdati fobě důwčřowal. uu Wssecken osiatnj
čaš gest gako sen, wzhledem gehož pč:čxtimnfjš„

xbyš ho byl ňesUil; pončwxadž témčř wssecko, ččje:u
hož sobč qesstč pamčtliw z nčho gsi, w ťenťze:j
černé stogj zaznamenúno. Ll wlastnč teprw Uyn;,
mage Umťjtč, žiwot swůg počjnčxš.

, Yčkolčw cit tento zarmUcUge, nemčx tč pťedce
mysli synowské zbawiti, Uad kteraUž Bůh tak
weliké zasljbenj mň, žex Učxm bez Uj Uelze wegjti
do krúlowstwj Uebeského. LitUg tedy gen gak
Uč:ležj srdečně, žeš tolčk letx otce předobrého byl
neposlUssen. Ll takx gako djtč slzywyléwčx, kdyby
otcc rozhněwaněho rčxdo Udobřtlo, tak takě ty

, plač nad chybamč swými, a otec pťedobrý, genž
hledj do srdce twého, setře slžy š ljcj twých a
bUde fe z toho radowati, žeš Uynj grho po:
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slUssUým a trpčliwým synem. uu lMlckidlčfe tedy
denně k UčmU, a woley zhlUbokostč srdce swého:

Boše ž blaubky frdce synowskéhoWolám k tobě: Otcc usmilug sc!
Sblcdni na mnc winan skljccneho
lem milostiwýmš wýtteswe
Pomnjmli o Bože! na twng saud
Trnc kašdý tšla mého aUd

Kolik hrjchů plných dnů gsem prošil
Gako wc fnách žtw gsa každým dnem
Winu swaU t pokUtu gcn množil
Bjdn wssak swaU nepocjtil gscm;
Za to krwácj tcď srdce me
thostj a žalcm raněnc

Běda! š erzaU hlcdjm do propasti,
Gjž mi brjchy dáwno hrozily;
Gaké anzkosti a hrozne strasři
Wsrdci mem se nynj zrodily
Noc sc bljžj, wůkol mnc sc tmj:
ij wnak uu a mnc trcsce u swědomj

Kam pak Qtče, mám sc Utjkati?
Ych kdo pak mne zbawj záhuby?
Kdošby giný Bošc! mohl dáti
Dussl opět pokog, Ucšli ty.
Protož z hlnbokosti Ubobá.
Bhš gi wyswobodil k tobč lká x

Poslnnenstwj slib uo slib nchpcwnčgssj
Slyš a potwrd Bože Pane můg!
Tobě,a twe wůli Ucyfwětegssjuu
Cti twe zaswčcUgi žiwot fwčlg
Woljmť drjchu stálc odpjrat
S Uaděgj sc k hrobu Ubjrat

Mdlý gsem ú Bože! tpš wnak mocen dosti
Pomoci mi z pokUsscnj mých;
Posilň wjry me dey chuť mi k ctnosti,
?l k konáUj skUtků kagjcjch
Pak mne w sltbu mem mc nczwiklá,
Ncb ty Boše! podpora gsi má
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Pochybnosta erěra.

Mnozj stydjce fe za swaU wer před swě:
tem, Uemlijwagj o Uj gčndy, leč že chtčgj nč:
které tagrmsiwj swatého Ucibožcnstmj pohaněti
Ueb w pochybnost Uwésti. Tpš se snad také
po celý čaš žčwota swého po takowých pochyb:
Uosiech shčmčl, a Uynj se domnjwúš, že pochy:
bowati o tagcmstwj nasseho ncibožensřwj Urnj
ýřjcť,e,pončwadž gsipochhbnosič fwé tolčko dobrým
pťňtelům swčřtl, kreřjž gfaU lčcxéoschcnj, a kteťj
š tebaU pochybnosti twé Ždjlelč? nu Nch, gak
tčžko gest, U těchto wssech opět Uaprawčtč. Prwnj
se swčřťl druhémU, a tcnto opět ginéxml, a tak
se ťostal hřjch k mnohým; tagnčx pochybnost
stala fe wcřegnaU šcifadaU, a co grdrnkaždý ztěchto
k pochybnostť twé že swé ahlawy pťčdal, č ztoho
bUdeš snadéodpowjdatť. u

Llch, zachraň pak srdce swé od marné
zwědawostč, a wc wěcech wjry neptcy fe, proč
lomU tak, a Ue gčnak? Smjlťž člowčk z prachU
Utwoťený před trůn Púnč přrdsta:lpitč, a Stwořč:
tele swého strany zúzraků gcho se dotazowarie? uo
Genom wěťte, prawčl Pčm Jržjš, genom wěťte,
a gesstč wčtssj žčtzraky budete čťnitč nežlč gěl.

Núm smrtelnjkům slnssj w pokoře čefatč,
až opona fe ždwťhUe, kterúž dosawčcd hlUbUkost
wččUostť očjm Uassjm Ufrýwčt. nu Wčřťti wssak
mcime prwnč a stčxle, Ueboť mluwil:lč Bčch, Ue:
magj ústa Uassekpromlmoenj nessťastného: Proč?
fc otewťjtč.
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Newčra ččUj wyznawače swé lčdmt Ueystra:
sslťwčgssjmi. Dčgepťš Uúš Učj, že erčřjcjmu
Učc ner swatého. Wssecky hrúže, kreré mU w cestč
stogj, protrhčtwú. Gelikož Uapomjnagjcj hlaš swčdo:
mj w nčm se neožýwčx, aneb ozwati se Uefmj, Ua:d
tropj zanst gak daleko gen rUkaUswaU dosčthaUrč
může. W sobč samém žeidné blaženostč nenalézčx,
proto gč kromč febe hlrdú, bržy w Učxdhernémxpřj:
bytkU, bržy w stkostném odčwU, bržy w stolo:
wčmj hogUostj oplýwaǧjcjm, w ljhowých nčxpo:
gjch, w měkkých ložjch a gťném požjwčmj, až
leonečnč smrr žčxclonU ždwihne, za kteraUž saUd
a wččnost naň ččkagj

Co prospjwagj ereťjcij pochybnostige:ho, když ho smrt wola? m Čehož může se na:
djtč Ueb očckawatč rrn, genž Ua Učcerčrčl? mo
Y co asi mej takowý Uessťastnjk pocjtiti, když
pťč pomofslenj Ua onen swčl nefmjrna praždnčna
Uaň se ssklebj; když rožUm gcho w nekončinach
se žtracja cčty geho wždy nowýmipochybslostmi
naň dotjragj? m NepťigdelčtakowémUto nessťast
Ujku swaté Učxboženstwj k pomocč, wždy hlan
pohřjžUge se w fwaU černaU newoli, a teorw
w hodiml smrtč oanssrj přjbytrk pochybnostj,
by ho š hrožnčgssjm gesstč šmčnil.

Netrap se š neUžčtečným žpytowčmjm taex
gemstwj, krerčxžteprw na wěčňosti odhalena bU:
daU. uo Načuhlanatt, kdežtogednati mčxš?u
N k čemU ondati se pochybnostmč, do nčchž
hlan a wždy hlan fe zabjrčxš,Uenalezagekonce
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a cjle, U nčhož byš odpočinaUti a řjcč mohl:
Nynj dosti gest. u e

Q, nic Uenj prawdiwěgssjho nežlt to , že
iten, genž Boha žapjrú, wer we wssemohach
a wyšssj bytnost nčkdy ze sebe do hola wypu:
dčti nemůže tak, by ho pohled na Umjragjcjho
nrpoděsil. A byl:li Umjragjcj dokonce fpolečnjkrm
geho prowiněnj, býwú omrčxčenj geho gesstě dě:
fněgssj. Qd toho čan wystřjhěewěefe famoty, nea
boť mU býwčc, gakoby nekdožtjk wssUdy ho do:
p.row.izel a pronúsledowal. m Nčkolčw se ta:
kowémU widčnj co neyche na odpor stawj, za:
mjtage ge, nčcménč mnohostrannč radosti gcho
mU kalj. DUch nebožtjkůw kč:že mU pokúnj, a
přčpomjnčx mU Učxťkyžawedené newinnosti, wo:
lagjcj d.o nebe. UkažUge mU, gakaU kletbaU ob:
tjžil dUssč swaU, an se BobU před lčdmi pofmje
noalt žňkon geho nohama sslapal, a darů a bčč:
weU nebeských, rožúmu, šdrawj, zle xa protč
BohU saménU Užjwal, a t. d. e

Týkčclč se to, což Uynj praweno, tebe sa:
mého, čd pr.oš Boha o swčtlo w blUdU swém,
Uč se Upřjmně wčťčti, a za prawé mjti wssccko,
čemU nňš fwaté křesťaUskénúboženstwj Učj, apo:
ždwihni srdcr swédo k oné wyšssj naděgi, a na:
Uějš fe me.zi radostj a radostj, požjwúnjm a požj:
wúnjm zňěltč oncU welifl) roždjl prawé a nee
prawě ceny. Kdo wssak děcle gdc, než gak da:
leko mU wjra swjtj, tenť che nežlč hledatč cbce;
che nežli nňš žgewrnj Učj, chce wyšssjm býtč,
nežli mU pťirozenost lidskč: dowolUge. uu N když
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ho konečně bljže hrobU přčroženú geho mdloba
přepadne, a š domnčlé wýsse dolů strhne, Uwčdj
š bolestj, gak daleko pťeš meže fe pUstčl, a
žablaudil. Gakožto oběť pochybnostj pohťjžen
býwč: w propast bezednaU, kU kteréž se lehko:
myslnč přibljžil. ,
u Stogjšlč gesstě bljže této propastč, genom
hnedle k wjťe se nawrať a žmčžj hrůzoplodnň
propast. u Padni pokornč, a BohU fe klanč
na kolena swú, a děkUg wččné prožťetelnosti,
genž tč gesstě k wečeru žiwota twého Uemocj
wede k zgewrné Ježjssowč wjťr.

Snadno gest kpochopenj, že člowčk, genž
o drawdě swaté wjry pochybuge, ǧemuž Bůh
nenj nččjm, genž také o něho nedbú, brzy
w newčrU Upadci. um Nle pamatug si to: toť
nenj ponaUkúnj Ueb pokussenj k erčťe, nýbrž
skutečnú newěra; neboť swolenj se giž stalo.

Tato newěra nalezú fe w,čtssjmdjlem U lidj
ssťastných,genž magj wsseho w hoǧnostč; tčmto lehce
napadúwčt mysslénka, že k žjtj fwému žúdněho
Boha nepotťebUgj. u Nle udocela gčnak fmeysslj
a cjtj člowěk nužUý, gsa pokaUssjn pochhbowati
o BohU, bež něhož pomocč sobč nemůže. Cjtjť,
gak bjdný gest, a gak by mnohem bjdnčgssjm byl,
kdyby wjry fe mčl šbawčtč we Wssemohancjho,
od nčhož gedčné pomocčxapotěchy čekčc.xxu Kdož
necjtj hrůzy, ǧenžbh z pochybnostč této xwyplý;
wala xoroxnessťastnjka, gemuž žúdný Uemůžzepo:
mocče? xxu Nle cčt tenco nenj daleko tak dčsUý,
gakoby byl cit téhož člowěka,kdyžby na fmrtelně
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postelč lcže, a od wsscch lidj opusstčn gsa, myslitč
chtčl: Nenj Boha! aneb: Qnť nenj mým Bo:
hem! Qn Ume nežna u

Ach! raUhalbyš se, mysle, že Bůh twa
trapcnj, twaU nemoc, twě bolestč bez přjčiny
na tebe dopustil; aneb že o tobč ničchož newj,
a wzdychanj twého neslyssj. uo Uč se wčřčti, a
přeswčdčjš se, že twe nessťastné pochybnostč
z pekla wyslany byly uu Ba ďabrlskěc gestčť
to chytrost, grnž i nčlbožné k pňdU pččwéstč se
snažj. uu Qbyčegnj lidé způfobem obyčegUým,
chlipnostj, marnostj, lakotau , neb netrpčlčwostj
w trapenjch býwagj swedeni; genom lepssj bý
wagj pokaussjni protč Bohu, a nic takowým
ponaukanjm nelahodj che, než žawjramelč srdce
swé pťed Bohcm; tak gako naprotč tomu nčc
nedodawa tolčk potčchy, w obracjmeli se w la:
kowých pokussenjch bez rozpaků k BohU, a ža:
lUgemelč mU Upřjmmč faUženj swč:.

Býwčxšlč podobnč sužowčm, Utjfeh fc kBobU,
gehožto pomocč tobč třeba co chleba. eux Drž
se této potčssčtelně mysslénky: Bůh gest otec a
starň fe o wssecky swé twory a tedy č o Ume!
Pomnť, kambyš se byl častokrúte giž dostal,
kdybh Bůh bylznad tebaU nebdčl. Q, w prawdč!
žčxdný gesstě, geUž se k cjlčdostal, toho nepykal,
že ho Bůh taUž cestan wcdl. J tobč nčkdy
wssecko se wyfwětlj, co se tč šamotaným a tem:
ným býtč zda. Nenjť wssak swčtla gčného, kte
réžby z temnoty této wymedlo, kromě wjry
wzgewenjBožj Pťčdrž setéhož Božfkého fwětla,
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a twé temné pochybnostč fe tť wyswčtlj a
zmtžj.

Nezaney, ač zdegssi pUtowáUj
Cerné temno gest, a blndisstě,
Kdežso slzawéh,o bědowánj
Též x Uebezpech hogUost ge.

Bjda ani nenj kawoslowenj
Genž gest w fmutnem romro aUdolj;
Brcmenem bh byla k nesnessenj,
Bh sám Pán Uám nesesjlal gx

Wládncť BUh wsse rjdj, opatrUge,
Wedc náš n aš k hrobU tmawšmU
NU loš náš nám maUdre piiprange
PriwašUgc bjdy každémU

Snásscg rád ta kratká Utrpenj,
Stale wěr a daney, potěš fe!
Ny tam w nebi radost l.eUcwyrcenj u
Newýslowna sláwa čekeátš

BogUg statečně, by Jcžjš tcbe
Sláwp korUnaU a palmaU ctil.
SpásU, blaho, celé wezmc nebc
Kdo zde trpšliw a wěrcn byl.

Ncibošenftwj.

Gedenkaždý letitý člowěkmělby se UeUstúle
wčxžnými nčxbožcnskýmč mysslénkamč zamčstknú:
wati, a častčgč fobč.gak minUlost tak bUdaUcUost
rožgjmatč. Zwlčxsstč by dennč mčl si přčpo:
mjnatč, den žiwota mého fe skloňnge, wečer můq
fe bljžj, a múlč mi nowé gitro zaswťtnauti,
mUsjť se drjwe dokonce fetmjtč. Nle gakéž bUde
procitmltj mé ša onoho nowého gčtraeš uu
Nch, gak wclmč toho mam co lťtowatč že gsem
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za čan swého zdrawj tak do požjwanj žčwota
fe žabral že gsem oslepen gfa pro každé wyšssj
pomysslenj, očč swe tolčko kzemi obracel aniž fe
poohljdl po oné wzdalene, blažeUě wlastč. w
Kdož Ume nynj pozdwčhne na onen wyfoky stU
peň, kdežto by mč aUtokowc smrtč nemohlč
Usskodťti? uu K toxUU žapoxtťebj aUplně odewzdatč
sr swatěmU naboženstwj. uo Ba brz naboženstwj
prawč loho Uepowědom gest člowřk čebož mU
gedčné zapotťcbj. Nežnúť ani Učenj , pro které
žčw gest.

Nch, kdyby Uúš Božské žgewenj bylo er,
wyUčilo, a kdyby wjra byla knúm ne!UlUwčla,
kdo z lidj bylby kdy gměna swatoswatčč the,
Syna a Ducha Swatého š pobožUostjwyslo:
wil? uu Umjragjcj člowěk bez nčtboženstwj gest
w sťawU neyhrožněgssjm, gako naopak člowěk
Uécbožný š radostj Umjrci, an we wjře Bohrm
mU žgewené Ualeza cestU, kteraž ho temnotau
žiwota k gasnému swětlU wččnostč wede

Bůhž pokladu mťlostj fwých člowěkU
prwnij wžrčrgii:dalfwé spasitelne naboženstwj,
gakožto pečeť a potwržer swého otcowstwj. N
toto swaté núboženstwj, gemnž fe prwnj rodč:
čowé nassi Uaučťlč, starssj gest nežlť časy bč:geč:
né, a žrodťlo se gesstě před modloslUžebnostj.
Gťžz ohledU wžnesseněho pogčtj swého Ucty Uassj
zaslUhuge Gakožto djlo Božské proniklo wssecka
stoletj, přečkalo potopU, a ze zžjrawých So:
domských plamenů wyswobozeno gest PUtowalo
moťem čerwrným, Udrželo se na paussti, gakož
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i dřjwe w Egyptě,w wzagetj Babčlonskémtak
dobre, gaka Ua swobodě SioUské; w gamě lwowř
gako w brisse welryby Ba, tento Uebeský dar
dofahowal až k ponstč oUěcl časU, kdežto swěta
Wkapitel UmlUwU Uowého zakan š člowččen:
siwjm Učťnťl; a UabožeUstwjz UestarUe, w Učm
Uer zmčny žadUé Qbeť smjřenj Ua Ǧolǧotč
Ua křjž powýsseUčc bťhem osmnact.i stoletj deUUč
Ua oltarjch Uassťch fc lean, a my, klanjce se
gj, Olci wččnémU gť prčnassjme

Chndý Uessťasťnjk aby Uwěril w zgewenj
Božj, UepotčebUgežúdných qiných důwodU, kromč

že Ustawččně trwa po wssc časy, Ua wzdory
wssem Uepřatelům, kteřjž ge pransledUgj ChUdý
fam cjtj, že germ z naboženstwj ťc mU pra
meU potěchy aPreysstj, a gak mU blaze, kdnž mU
EwaUgelimU prawj: Bůh gesť otcem. troým.mu
Raprotť tomU ssťastUý bohčxč potťebuge Ua
tťsjce důwodů, kterýmiž by se mU dokčxžalo,
že ner oU sčxm fobč Bohem, a že wssecko geho
ss!čstj a bohatstwj toliko se mU zapůgčilo, a že
ž. Uěbo nopdu nnětu skjadnsr ťxndo u Ssigst,:
Uý bohač nechce Uad sebe wyšssjho trpčtč, mage
febe samého za twůrce swého sstěstj. u N tak
žaljbenj mage w fobč samém žčw gest, až fe
pťčpoždj, a smrt, kterč:ž i chUdého wolčl, gemn
hrozj a kyne. uu Co potom počjti? W gakém
nčxboženstwj mci Umťjti člowčk, genž w žčxd:
Uém nebyl žťw? GeUž padescite a che let o wssem
žgewenj pochybowal, a Ueyswětčgssjch obyčegů
nčxbožeUských,a požehnúttj gegtch nťc nedbal? Ba,

x
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genž pomysslenj Ua nebe a pelelo, na odmčnn
a trest držel.u za pokussenj, kterciž fobč z myslč
wyrňžel, pončwadž mn byla obtjžnč:. xu Tak
zafnpal gsipramen potčchy fesUlanU newěry, a newj
sobč Uynj nč rady Uč pomoci.

Tuto ale wčdětč gest poklony hodUaU maU:
drost a dobrotU BožskaU, kterúž na takowěho
zaslepeného hťjssnjka nemoc doansstj, by slepotU
swaU žpozorowal, a lékaťč se swčřčl, kterýžby ho
od nj oswobodčl.

Takowa byla zaslepenosi Dawidowa když
se byl Uaružiwosti fwe poddal, a rčžoložstwa se
dopustil. Dlmchý čaš žčw byl, anč UepozorUge
welikost swého prowinčnj, aniž slysse hlasu
fwčdomj swého. Konečnč ale fwjtěžčla milost, al
gfa nemocj těžkaU ansstjwen, wolal srdcem
kagjcjm k BohU, ťka: Ych, Pane! anrať mi
swěllo, kteréž odňal ode mne hřjch; a obnow
we mne dUcha swěho swatého, a srdce Uowé
Utwoř mi!

Zhřessillčš gako Dawčd, nčxsledUgtakě ka:
šjcno.. geho u Pom..č gen, w gakém ǧsi ne:
bezpečenstwj Chceš, by tč pochybnosti swědomj
twého gesslč déle trčxpťly, a teprw tam U faUdUé
stolčce Božj přčfsly k rozhodm:tj? mDamid Ue:
odklúdal š pokúnjm až na siUrteanU postel, nýbrž
dřjme obrčxtťlse kPčmU, wyžmiwage se z hřjchů
a řka: SmčlUg fe nade mnaU čdPane, a netresci
mé hřjchy w hnčwu swém! au Qnť slžami lj:
tostť smúčel lože swé. uu Nle neoplakciwal hřjchy
swé tolčko ofamžťtě, Uýbrž slžy geho tekly bez
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dUfiňnj, a pokčmj geho skonččlo se teprw 8 geho
žťwotem.

Tyť se ža Dawčda powažowatč, a š njm
modlitť můžeš: SmilUǧ se nade mnaU Hospo:
dťUe,ncboť nemocen gsem: Uzdraw mne Hospo:
dčne, nrboť škormaUceny gfaU kostč mě. Qbrať
se, a wytrhni desi maU, fpasena mne Učiň
pro mťlosrdenstwj swě. Žalm. 6.

Přrmjtúšlč na lůžkU fmém slowa Dawč:
dowa na myslč, bude se tobě zdútč, gakoby
tento kagjcj krcil pro tebe ge byl sepsal. ou Nch,
wrlmešlč se š nčxležitaUkagchostj zciroweň š tjmto
kagjcjm krúlem před Bobem na kolena swň, za:
ǧisté sršce twě ta neysilněgssj předfewzetj Učťnj,
a každé žjly pohmltj, každé oddychnmj bUde ka:
gjcjm wždychčmjm pťed Bohem. Gako Dawčd
pocjtjš seposilněnak polepssenjžiwota, a š týmže
Dawidcm na mčlost přigatým zhlllbokostť srdce
modlťti se bUdeš: Hospodčn, Bůh můǧ, ww:
sll,!ssel lkeinj mé; Hospodťn modlčth maU mi:
lostiwě pťčgal.

Q šagčsté bUdešlč kagjrj modlitby tohoto
swatčho krúle srdci swěmU pťeťjkúwati, Oo:
hnutci mysl twčx fpoln š tebaU se modlčtč bUde,
a twň auzkost a strach zmčzj. u Koney tedy
pobožnost swau drnnč, a rcč š prorokem kaǧj:
cjm: Pane, od bťjchů mých obmeg mne! ktokxč
se Utjkcim; Uč nme plnčti wůlč twaU, neboť
Bůh můg gsi ty.

Hle, milý pťjteli nemocný! wežmršlč dle
přjkladu tohoto žkraUsseného, kagjcjho hťjssnjka
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aUtoččsstč fwé k ctnostť: k naboženstwj, k Ua:
božným modlitbam, bUdaU ostatnjžčwotatwého
dnowč ragsstj, a prefwčdčjš se, že nikolčw twé
bobatstwj a důstognost twa, nýďrž polrpssené
frdce twč ncbe tč zjskati mohan uu Strhni se
předc wssjm xtoho, co tč neypcwněgť š taUto
zemj wazalo Člowčk chcclčoprade, welmi
mnoho může u Nť se ponjžj mysl twakmysli
maličkých, a pocjtjš sc býtť ssťastným Ueboť
Utalččkých gest klalowstwj Uebeske Dčlčnné wjry
Ueyhlawněgi tobč třcba k dosaženj duchownjho
pokoge, a onatč cestaU k domowu, krcigi ztra:
cenémU. uu Co fwěr mú půwabnčho, Užťl gsi,
co marnost stkwostnébo, měl gsi, a wssccko to
gčž, an gsi se na lůžko Ucmocné odcbral, žmi:
žclo. u NǧrUčj wssak thup.čtcle nasseho rož:
pčat gest, wrhni se do něho, plač na srdci
mčlUgjcjho Spasilrle fwého, a otcouwsky obegme
tč, a ccstami fwčtfkými i temnýmť ssťastUčtč
prowede; až konččnč hodčna rožhodna wypxssj,
kdežto fmrt co angel š nebe poslaný tě pťencfc
do onoho krafného prjbytkU; klcrýž tč Bůh
pťťprawčl.

Nassc sioaté ně:boženstwj gcst matka sta:
rostliwčr, ǧečnž fe snažj djtkúm swým nauěenj
ncyspasitclnčgssj dčlti, a genž ge we wssrm cwičj,
cožby gc spasitč mohlo. Wssecka gegj napomj
Uanj sinčťugj k nassemu bUdachmU blahu, k wěč:
nosti. u Člowěče, gsa fnntclný, zpomcň na
fmrt! uu To k gednomU každemU žnúš prawj,
a Učj nňš powažowati smrt za konec nassťch
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dnů, a ža swrchnj kémten Uasscho stagďenj, kterěž
žde wystawjme. Žúdnénm nemůže pomosslenj
ng fmrt a.hrob býti lhostegné, Ueboť rožhodnci
ona hodčna, w kteraužto poslednj swůg dech
wydechneme, gest neydůlcžťtčgssj z celého žčwo:
bytj. Bez pobožné wjry gest žemťenj člowčkaco
smrt žwjťete, a komU lze pochopťti, gak hroznč
musj býti procitnutj takowého člowčka, an saud
a wččnost před njm stogj, a on peklootewčené widj ?

Ych, knewypfčmj xgčestblaženost, kterúž pro
člowčka ž žčwota Ucibožného wyplýwč:. Takowý
žťwč)t wede ho až k trůnU Rehwyšssjho, a činj
ho přjtelem Božjm. Nychleǧssj gest ale ǧesstč
tento let dUcha člowččjho, když nemoc a staťecj
slabost šhodj požemsčé břemeno, kteréž túhne
tčlo k žemť. uu Genom toho žkUš, bratťe ne:
mocný, a žcchal sc!edocela zgewenaU wčraU, a
Uetrať myslť, ačkoliw fúm o fobě a opUsstěU
gsi, a strassnaU mrcikotaU obkljčen. Pocjtjš sr
sice aUškostmč trúpena, ale předce ssťastný bUdeš,
an, snysl twú objratč fe bUde krč:fnými obrazy,
kteréž w tčché welebnostč dUchU twémU se budaU
Uamjtatč, a kteréž žiwč a w prawdč daǧj tobč
pocjtčti, že negsi toliko pro weždegssj žčwot
stwořen. uu Q, byš germ gčž gednaU tohoto
blaženého widčnj a patťenj byl aUčasten, a aU:
časten ho. býwei žčchy dUch od těla Uemocného
napolo oddčlený; pak ale dUssc twčx wewine se
we wsse obsahugjcj spolek milUgjcjch Boha, a
letj na kixjdlechwjry k wyšssjm swčtům.

Recjtjš gesstč, čeho zbawen gest ten, genž
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fe wěřitč neb:xl UaUččl? u TUto dUssewnj rož
koš mjtč Uemůže trn genž poblažnčn gfa, Ua
fwůg rožUm se zpoléha, a we swé přepťatostč,
gemU toliko fe odewždčcwěc, zkterýžto rozUm pyssný
swaU obražotwornostj cesty mU wymčťuge, po
leterýchž we tmčxch neUstňle kolem fe točj, až
konečnč brz sebe na žemč pada

Totč nebežpečný rožUm, fterú nad wer
powýssesl býtč chce, a w pcysse fwc žapomjna,
žc naboženstwjm tolčko co pťjtelem býwa weden,
a že tolťko pomocnjk gest člowěka, Uikolťw ale
gebo fwrchowaný panownsk, kterýž ho důwody
ždanliwými w blažnowstj Uwadj u Llch, nassc
wjra raděgč z nabožného srdce pochazeg, nežli
ž maudré a opatrné hlamy. uoProl:o Stwořčtel
dUcha nasscho tak wyprawčl by z žťwota we:
zdegssjho do onoho nahljdnaUtč mohl. Proto nam
nabožrnstwj do srdce klade onU sslechetnau taU:
žebnost po žčwotě blaženém, kterýž gest odmčnaU
wežděgssjch trapenj. Nch, newčřjlč člowčk w ne:
sstčstj postawený w Boha, dwognasob Uessiastný
gest Oončwa.:.ž troi a kr: koncč trapeni žadné
giné wyhljdky nemčx, kromč hrobU a žprčxchnťwčnj.

e Byl:lčš ale we wjťe žiw, plnil:liš powim
Uostč swé, Uetřeba tobě, když Umjratč bUdeš,
pnkatč, žcš žčw byl. Qdegdeš ž mjsta, w kterém
gsi fe genom gako host na krčxtký čaš poždržel,
a nawxatjš se do onoho lepssjho krage kdežto
wsseckn swé Ořately, znamé a Oťijžné, kteij tč
předesseli, šbledaš Q wčř, že, gak tento swčt
opUstjš, nebudeš che chtjr do nčho se nawrcititi,
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a byť to,bč ť wolno bylo, žčwot weždegssj opčt
žapočjtč, a do kolébky fwé z nowa fe položťti,
fnažťlbyš fe každým fpůfobem„ byš přjšniwého
powolenj toho nemUsil poUžiti, a po běhu do:
konanémenechtělbyš opčt o zciwod bčžetť. Nčkolčw
Učxmswaté nčxboženstwj mnoho poskthge, přcdce
neUstcile Uěcrčskytrpj; od tťsjců pofmjwčmo gfaUc
bržy UUceno gest Ua ansslč Utjkati, brzy w neo:
wnitťnčgssj swatin swé fe Ukrýwatť, ginakby gafo
geho božský Zakladatel Ua křjž přčbťto bylo.

Núboženstwj gest člowčku w každém ohledU
na neyweyš tťeba, by UU:blaze bylo. Ncibožcnstwj
dčnnú frdcč Ueyslad.ssj pokog, půfobj w Uúš we:
felaU mysl, kteréž zúdnci fwťtskci moc deiti nex
může, a bez kterš žcidného prawého sstčstj nenj
k naleženj. Pokog swčdomj, nemcimelč ho w sobč,
Ucmůž UčUU aUť gaký cjfať anť gaký krúl dútť. uo
ZcidUé žežlo krcilowské Uemůže w frdci mém ta:
kowci dobrci fmensslenj wžbUdčlč, gakúž ta ney:
menssj gčskra nasseho božfkébo núboženstwj wzbn:
nge. Protož člowčk bež núboženstwj, bez wjry
w Boha, gest UUzUýco žcbrúk, byť i wlúdl wssemč
pčti djly fwěta. Konečnč fe rozmůže, položj fe
a zemře, strach fmrristoncifob ho Ufmrtj. N přeš
to wssccko, gakci Ztrčxta! Pčt swčta djlů w okam:
ženj mUsitč opUstťtč, a co bdeé zwjřr š posled:
Ujm wždechnmjm Ua wčky přestati, a zUičen
býtť. mu Byť cčlčxwogska ksmrtelné posteli ne:
wčťjcjho fe šhrnula na pomoc, nemohaU mU
gcxho tčžkého chropotn zahnatč, aUč ho přemocč.
Ba, žúdmi ozdoba perlowčx, žčchě swčta klénolU
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Umjragjcij podúwané nemohau mU oblehččti
zčxpasU še smrtj. Také wssecky léky z celého swěta,
kdyby gr žpolanl, newypůsobj w Učm pokoge
swědomj, který smrti wždorUgr a který činj,
že Umjragjcj š weselým na krjž pohledem oči
swr žawjřa.

Tuto prúwč mi napadč:, co nčkdy ďal za
odpowčd gistý minčstr gcdnomu mUdrcikowi,
který š dčwaU radostj k nčmU přčbčh pťelel:
fochersti! dneš gsem ssťasřný UčxlezUčinil:
dopjdjl gfem se totťž důwodů, že Uenj Boha.e uu
Nenjli Boha, odpowčděl miUčstr, tedy gdčte,e
a stwoťte ho; nrboť bež wjry w Boha ani Ua:
rod ani kral ani wy, anč ga Uemůžemrssťastni
býtč m Giž proto, bychom ssťastnč žiwi bylč,
Boha potťcbj mčnne, tjm chr , bhchom po:
kogně žemreli.

Člowčk tedy, ktrrýž w starj a U wečer
žiwota swého kdežto wsseckoco ma nawratiti
mUsj, w Boha Urwčťj, Ueb žčxdného Boha ne:
mčl, gehož by se držrl, gest wččnč chUdý a ne:
ssťastný. QUeU wssak genž w Boha wčťj, geho
zna a milUgr, Umjra š důwčrnostj we wssemo:
hachho, genž přjtelem grho gest Qnť přinafsi
PanU w občt dUcha swého, an se kořj ťjzenj
Božij; swaU wůli, aU trčxpenjfwé tisse snússj;
žčwot swňg, an ochotnč smrt pťčgjmč:. Wčda,
že od mnoha saUženj bUde wyfwobozen, š po:
tčchau prawj: Qtče, Umjrčxm,pťčgmi milostiwč
dUssi maU.
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Nemoe těla býwa w gistem ohledU po:
Uzdrawmjm dese.

RmaUtjš se, že Uemocengsi;x erjš wssak,
gak mnoho spasitelného z Uemoci twé prox tebr
wyplýwú. Když tčlo stůnč, mjwčx se dUsse
dobťe, poněwadž když tčlo slčlbne, dUsse šesjlj,
a tUdy fe lépe ma Mnozj lčdé chUrawostj bý:
wagj napraweni kterj zdrawjm pokažrnčbyli. uu
Kdo Ueprawust UechceopUstiri, Uemocj, i nechtč
kždrženlčwostč nUceU býwa. uo Wefel se tedy
z Uemoci swé, Ueboť tč Umohých hťjchU hagj,
a gfa k postelč swé gako Uwazan, xrraš pochwjlč;
okrm pútragjcjm frdce swé prončknauti, a sla:
bost žčwota twého UpamatUgextč Ua bde lčdskaU,
a na smrtelnost twaU. u Hle,. gcckUžitečnú
tobě Uemoc.

Genom Uechtčg Uččehož gčněho, Urž čemlr
Bůh chce, geUž Uryléxoeywj, co k spafenj dUsse
twě prospčge. DůwčřUg fe w Uřho, oUtč otec
núš„ a gemU spasenj Uasse che ležj Ua srdcčl
Uež mim. Mčlalťžby důwčra twú w Boha menssj?
býtč Uad důwěrU slepce, ktrraUž mci w slctebéhou
pacholjka, od Učhožd, dodcela se mU swčťčw,
wčsti fe dčxwča!

Rechawalč tě Bůh Uemocj bolestně trapitč,

Uklada tč tato trapenj proto, poněwadž tě mi:
lUge, a pťedžwjda, žc tjmto mjrným trestrm
zde fobč odbUdeš čehož byš mnohrm těžssjmi
trrsty Ua onom swčtč Ua wčky byl sobč odbyt,l
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nemohl. u Bůh tč mťlUge, a Uechňwú tč trpětč,
by tobč co trpiteli mohl dňtč odmčml, kteréž co
winnij dňti Uemůže. Nechčxwú tč trpčti, by
žkUsilnadčge twé. uu Daney, ba daney gen
hodnč mnoho, neboť Bůh může chč dčxtč,nržlč
ty danatč; a dle welikosři nadčge twé bUde fe
ťjdčti mjra mčlosti, kteraUž obdržjš. Welťkčxtěmoc
milostč Božj, a gcdťné okamženj postačUgr k tomU,
by že Sawla Učinčn byl aposstol, a š hťjss:
Ujfa fwatý.

Weliký, a pťewelčký gest rozdjl mežč tjm,
genž dobrowolně, a tjm, genž proti wůli fwě
trpj. HrUbý a š Utrpenjm nespokogený trpč na
Učc gčného Uemyslj, než že bo bolj; kdo wssak
trpj proto, že tomU Bčch chce, toho rčxny anč
Uebolj. Qnen wždychú pod bťemenem, pod kte:
rýmž tento wrfrle krúčj. u Každé trčxpenj mč:
také fwaU potčch, a Umjmrli gj nčxlržitč poU,
žiti, ažcechěx Uemoc neUččnj Uěcš newrlými aneb
malomyslnýmč: Pane, gak ty chcrš! gestčťpro:
mlUwenj k gedné každé bol,esti. u Sčxm SUU
Božj nmsil trpěti, a kdo mUsj kťjž néstč, tomU
Bčch dč:wč: i sjly, aneb mU ho srgme, když fe
Uefnesitelným stane.

Mčlowatč Boha za dnů sstčstj, dobrébo
bydla a zdrawj, ledwa gména ctnosti zaslUhUge,
Ueboť w té pťjpadnosti člowčk smyslný foolU mix
lUge; ale když křjžetakoťkauš nel.dr prssj, Boha
milowati, a kťjže tyto pro Učho milowati, totč
prawú ctnost. Tak gako kťemel, gsa křesčm
gisiřj, a wjtr gčskrU w plamen ro;dýmčx, tak
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trčxpenjm žahořj frdce tčch, kteřj w prawdč
Boha mčlUgj, gako U sw. Tcrrsie, a U sw.
Lidwčny.

Plcipoléeli tedy io srdci twém lčxskakSpa:
siteli, ncisledownč, aU gsi ža hřjchy swé tisjce:
krate smrt žaslaužčl, ž lasky k BohU trpčt, a
když wUle geho bUde, i Umťjt chtjtč bUdeš

Gcnom nežtrať mysli w trčxpenj fwčm,
nýbrž hleď Ua Ježjsse Ukřťžowaného genž Uam
dal pčjklad, gakbychom Utrpenjswěc snússetčmčlč.
Wůbcc neprsť Unmčenj Pňně š očj, tjm ménč
doansstčg pamútkU trpjcjho Krčsta P. šmčžetčše
srdce. Kdyby přjliš plUdkú trčlchj srdce twé
saužčtč mčla, kdyby fUad stčxlost twčx klesala , a
oči slžamč křehkostč lčdské se přeplňowaly; aneb
rty twé kalicha Utrpenj se hrožily, gen š nowa
a opčt přcd fřjž Ua kolena padnč, a wyleg swě
starosti plné srdce pťed Ježjssem tak gako pole:
kaUé djtč žalowciwč: otcč aUžfost swaU. Učťnjšlč
tak, žkUsjš, gak bljžck gest sauženým Bůh. Led:
wa že se pohne deljcj frdce, lcdwa že žaslzj
oko Ucibožného djtčte,e giž gest tU angrl tčfsitel,
a Žnjmú na rožkaz Božj š plačjcjho křjž,oaneb
pomčchčx mU ho nčstč, až se dokonce k wečerU
šchýlj a Pan řckne: Dosti gčž

Nedbey tedy Uynčgssjch swých trapenj, Uý
brž přčpomjnco sobč UčledeǧssjodmčnU, a že Je:
žjš řckl: Blažcnj lkagjcj! mo Wypjǧršliž lafko
k BohU tento kalčch hořký, a oččstjšli sc krwj
Ježjsse Krčsta od hřjchll fwých, poljbjšli co ka
gjcj hřjssnjk trrstagjcj prawčcč Bošj, drn úmrlj
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twého bUde dnem slawným; a trúpenj twú po:
gednaU w radost se proměnj.

Zamčstknúnj Uemocnčho nemčloby giné býti,
leč trpčliwč fnússetč, Učcbožnč wzdychatč, a Boha
mčlowatč. Takli ččnjš, Uetřeba myslť pozbhtč,
byť byš i ten neyhřjssnčǧssj zc wssech hřjssnjků
byl, a byť byš sebe che Ueprawostj se dyl do:.
pUstil; nýbrž občtUg trčxpenj swú Bohu co do:
browolnaU obět za Ueprawostč fwé mnohé, a
radUg se z toho, že gesstč k wečeru žťwota tak
spafňclnaU obět přčnestč tobě pťúno. xu era
twčl w Pčma Jržjsse co Wkapčtele gest twaU
podporaU w každčm Uebezpečenstwdesse. BUdťž
ale wjra twú takowčx, byš Ježjsse Krťsta témčť
očima wčdčl; byš š Janem těmčř na kljUUgeho
odpočjwal, a šx Petrem na otúžkU Pčmě: Mi:
lUgešlť mne? odwčdčl: Pane, tyť wjš, že mi:
lUgč tebe. Pčm Ježjš bUdťž při procitnmj twaU
prwnj ou a přč šefnUtj twaUs poslednj mysslén:
kaU. W Uemocč a w bolestech swých pťedstxang
sobčgakobyP.Ježjš ťtobč mlUwil: Utrpenj čfmrt
zlčxskyktobě gfem podstanpil, a ty, gsa hťjssnjk, ty
byš tato malččUtrpenj ša přjlťš tčžk.i poklúdal? m
W čaš strachU před smrtj a faUdem bUdčž tobě,
gako byš slysselslowa zúst Púně: Daney syml,
gčxť gfem hťjch i fmrt pťemohl; a gsem U tebe,
nebog fr ničehož.

Dokaž ale wer swaU oprawdowým po:
kúnjm, trpčlťwostj w strastech, a odewšdúnjm fe
do wůlc Božj. WčraU taU Ubežeprčen můžeš

býtǧ, že otec nebeský djtkúm swým žúdného wčt:
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ssjho bťemena neUložj nad to, kteréž fnésti mo:
haU, a že tč Utrpenjm twým chce na tomto
swětě gesstě očistčti. Genom wčť, že, když bjda
Ueywyšssjho siUpUě dofčchne, Bčch seim prostťrdek
Uččnj, a že žčxdného nropUstj, kOo w nčho danci,
a že konečnč trčxpenj twé we wěčnaU radost pro:
měnj. Znčxť Bčch ramena twčx, a gest š tebaU
w saUženj twém. Nrbog se tedy, nrboť fmrti
se bútč, a pťed nj se třécstť gest znamrnj, bUď
že w Pčxna Ježjsse Urwčřjmč, bUď že wjra nasse
nenj žčwú wjra. Wččjšli, bUde tč gako Tomei:
ssowi bylo, an fe ran Spasitele swého dotekl;
Uemobl gťnčcknež klančti se a ťjci: Pčm můg,
a Bčch můg! Napotom ale ani sč:mé smrtč fe
nebčxl, a Umťel pro Pčma co mUčedlnjk, wydaw
mU swčdectwj krwj swaU.

Kdnž takto wssecko rozwúžjš, možncili, bUš
to za nehodU poklč:dal, že tě nemoc ze siarostj
a zamčstknčmj, gčmťž gsi byl dlalchčx léta gako ža:
hrabún, wytrhnge, UpamatUgjc tě na smrt, sto:
gjcj přrde dweřmč twými? n W tom stawU,
w xktrrémž gsi se mnohčc léta kojem motal, ani
Bohu, anč sobč si nepřinúležel. Wssecko, co wů:
kol tebe bylo, za hodné UzUúwal gsi, žamčstkně:
wati se tjm, tolčko o spasenj fwé Uedbal gsi.
Zwčdawost twčx pUdila tč až k oblakúm snad,
měřčti hwěždy; až do propastč mořsleé,zpytowatč
hlUbokosti gegj, aneb do lůna žemě, wypútrati
wnitťnosti gegj, tolčko srdce swého UeskaUmal, a
fwčdomj swého nežpytowal gsi, žčw gsa bez Boha,
bež wjry, bez núboženstwj. Nynj wssak pťedce

6
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znamenaš, že mizj twa moc žiwotnj, cjtjš fe
siarým a chUrawým ba welmč to cjtjš že se pťč:
pozdjwa,aasmrt tč welj držčti fwatwečer?

Kdyby žkUssený stawitel tč Ubešpečil že fe
dům, w kteremž prebýwaš žboťj, přebýwalbyš
w nťm déle beže strachu; aneb wefelil byš fe
w nčm? uu Yy tomUto Uebežpečenstwjpodobno
gest to, w němž se Uachécžjš. CbUrawost, twčl
gest onen stawitel Ubezpečngjcj rebe, že dům
twůg negistý gest, a w každém ofamženj zboťiti
fe může. u Tťeba tedy, byš se po giném pťj:
bytkU poohljdl, neboť Určeno Uécm Bohem, že
tento požemský dům, tčlo swé, opUstiti musjme,
múlť dUsse nasse do pťjbytkU nebeského, wččného
se odebratč. Weždegssj přebýwč:nj gest roliko přj:
prawa k žiwotU, a tolifo w hodiml fmrti žau:
plna k žiwotU zroženi býwčxme.

Nema fe tedy člowčk nad tjm rmaUtiti,
že gest mU fmčnitč byt bjdný, byt na šesutj
š wččným a nebeským uno Člowčk gest stwoťen
pro něco wyšssjho nežli gest tento fwět; a pro
Učco trwanlčwěgssjho nežli wezdegssj stoletj. m
Nemčlby tedy člowčk Uemocný na nic tak rě:d
žpomjnati gako na wččnost, a o Uičem tak rúd
rožprčxwčtč gako o wěčnostč, a ničjm tak rčld se
bawiti gako wččnostj, do kterež brzy wegde. Nch
nemocný Uofj fmrt w stťewachswých,aašna:
mena gi na sobč, an mU denně sjly Ubýwa,a
pťedce, ačkoliw smrt tak bljško gest, nikterak
k blažené fmrti fe Uepřčprange. u Powažme
gen, co by bylo z člowčka, kdyby ho nčc na
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smrtelnost nepamatowalo, a kdyby nemoc a sla:
bost stécřj nitky žčwota požnemihla nepřetrhčcwaly.

Pončwadž člowěk a křesťan gsi, wčděti
mč:š, že žde nenj twú prawú otččna; Uýbrž
Uebe, fpolečnost angelů, patřenj na Boha, na:
wréccenj se w obgetj the nebeského, totč twé
Určenj. Zemč gest toliko mjsto přjprawy. Zde
se slawných ctnostj raUchem mňš přioždobčti, byš
tam byl připUsstěU. Dosti dlaUho wčželo srdce
twé na žbožj wezdegssjm, gakoby se nikdy Uč:
mělo od nčbo odlaučiti; až konečnč wečer žiwota
se U tebe ožnčxmila š njm i nemoc a bolestč. u
Genom nedrž nemoc swau ža Učc giného leč ža
angela, genž ti Uwúdj na pamčt„že žemč nenj
twčx prawčx wlast. Ba ljbey raděgi lůžko swé
Uemocné gakožto fwatý,núsřrog, gjmžto fwažky
býwagj přetrhúny , gimiž Uwčxžún gsi k po:
mjgitelnosti.

Klerak by tedy byld možnú, žtrécpenj twě
Uemoci Uepožnčlwati lčxsiU Božj? Zagčsté mčlUge
tě, gčnčxknefnažilby se nčktrrýmčkrútkými trčxpe:
njmč k žiwotU wččněnm schopným tč Učinčrč.
MilUgc tě, gčnčxkby wssecky twé po.mjgegjcj žú:
dostč splUil, a nepřčpomjnalbh tobč bolestmť,
kteréž Ua lůži swěm trpjš, že nenj žemě mjsto
twého odpočimltj a swčxtkU.Miluge tč, a proto
tě gesstč k wečern cestaU Urykratssj přeš trnj a
bodlčxčjwede kblaženénm pokogi. MčlUge tě, a proto
řeže a připaluge hřjssné wýrůstky Ua tobč, byš
mohť aUžkaU branan progjtč. Milnge tč, a čistj
tč co žlato w peci; neboť dobťe wjš, které tagné

6?
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hřjchy tě poskwrnčly a žneččstčly.MilUgr tě; proto
tě třjbj, přrijú, by tobč Ukčlzal,ždali ctnost
twč: nenj pléwa, ktrrčcžby odljtla. MťlUge tě,
a toho teprw w prawdč žkusjš, když žrmřeš.

Předsřaw fobě nčkdy poslednj fwaU hodčna
kU, gcck tU bUdeš lržeti, a gak ti křjž twůg
obljbený bUdaU do rUkaU dúwati. S gakaU po:
těchaUpopatťjš na Spasitele swého, a pomnjš:
Ježjssč, tyš přigal křjž fwůg na sebe, igčl wzal
ochotnč Ua fe křjž swůg. Tyš wopil kalich Utr:
Uenj do poslednj krůpčge, i gčx ochotUě pigj
žkalicha, kterýž gsi mi podal; gen gesstč nčkolčk
krůpěgj, a wyprčxždnčn bUde do ččsta. Toš
dUssč fwaU neyfwčtěgssj olžewždal w rUce the
ssocšl)o,ui gčxodewždúwčxm Ubjragjcj fe desi fwaU
dox,rUkaU the nebeského, a spogrU gfa 8 tebaU
klonjm hlawn fwaU k rúně bokU twěho, a tak
gest dokonúno!

xNebčzpečenftwj malomhslnofti.

Množj lčdě žigje dlaUho, a býnoaǧjd prasta:
rými, a an gčm nenapadne,podčkowati BohU
za tUto zwlússtnj milost, kteréž nemnožj to:
liko aučastni býwagj. wu Q, my lidé letitj, po:
žjwagjcj milosti wysokěho siúťj, padněme na ko:
lena, a klaňme fe w prachU dlaUhočekňnj a mč:
lofrdenstwj HofpodčUowU, genž co laskawý otec
zblaUdčlč djtky swé wssUdy wyhledčxwú, an my
teprw Ua smrtelné posteli UaleznaUti fe mU dčc:
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wúme. Obdinǧmež pťedcr tUto UesmjrnaU a
neobmezenau lúsleUthe nebeského, genž padlým
tak mocně pojnčchč:, co lékař dUssi nedUžčwaU
Uzdrange; cd pťjtel žcucrmčchenéxtčssj, a co
laskawý otec litUgjcjm hřjchh odansssj, a na
mčlost opět ge přigjmú. uu Kýžby lše bylo wi:
dčtč, kterak se angelé žtohoto božského smilowúnj
radUgj; kúžbychom slysseti mohli, kterak blabo:
slawenj plésagj , a pocjtčti, gak welikčlǧest rado.st
celého Uebe,x když žatwrzelý břjssnjk počjnú frbe
poznawati, a ljtostně k BobU se nawraromatť

Nch! nawraťme se wssčcknik BobU, kteťjžto
gsme w slepotě léta fwa strawilč, slaUžtwsse swětU,
tčlU, slowem bťjchU po celý žiwot swůg, a mi:
lUgme toho, který naš dřjwe mťlomal, a tak
welťce mčlowal, a gehožto žiwot byl pauhč:
dobročinnost k nčUUlčdem. u Každé pochybowčmj
o dobrotč Bošj, a každč: Uedůwěra w nč, ǧest
hřjch NedomrssUgmež tedy mer hx:jchů fwoch
hřjchem ze wssech newhrUbssjm, totiž zananjm
Uad mčlosrdenstwjm Božjm “

Zdalč se ti, miln přjtelč nemocnrš, gakoby
ti nemožné bylo anrútiti.ese k pokčmj, a gsili
ža pťjččnaU swých mnohých hřjchů w quškostech,
chop se grn swatého EwangelčUm, aUč se ž něho
požnčcwati dobrotu, a milofrdenstwj Boha na:
ssrho. uu Ježjš KristUš nrpřissel saUdit swěta,
Uýbrž wykaUpit a spasit. N bychom fpasenj swé
š celaU důwěraU od něho očekúwati mohli, xwzal
wťnU nassi na se, wstaupil na oltčať křjže, a
obětowal se ža núš. u Umjraǧe ǧesstě prosil
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za ty genž ho Ufmrtilč. uo Kterakž byš tedy
mohl newěťiti, že tobě, an hřjchů swých željš,
a za odpnsitčnj ho profjš, odesstěUj Udčlj? m
Zagťsté! prawčr a pewnčx důwčra w Ježjsse
Krista wssecko obdržj U mnohých ani nečekal
na přednessenjžadosťi hledčtoliko Ua gegichwer;
oUi Uwčřčli, a QU pozdrawil gich na tčle č Ua
dUssi Ledwa spatřiw mUžr ktečj dnaU zlama:
ného k UčmU pťťnesli giž ťekl: Daney synU,
odpausstčgj se tobč hťjchowé twogi; wstaň
a odeǧdč.

N ty, milú nemocný přjtelč, snad che byš
žapotťebj mčl k pozdwiženj swé malě myslč, Uež
Ugisstčnj, že č tobě zpomoženo bUde? Tamto
nefen byl mlúdenec mrtwý mčmo, matka, a ti
genž ho nesli, tolikd plakalč, a giž welel Ježjš
Utlčxdencipowstatč z rakwe. HťjssnťciMagdalénU
plakawssj U geho nohaU, propUstll š potčssenjm:

že se gi odansstčgj hřjchowe množj, pončwadž
ntilowala mnoho. uu Zeljli tedy také srdce twé,
ljtostj gato, hřjchů spachaných, profjli ústa twa
za odesstčnj, widj Bůh č twaU bolestnaU slzU,
a slnssj č twaU aUstnj prost Založenali ko:
Uečnč ljtost twa na wčrné lasce, žagisté obdržjš
odpowěd: deaUsstěgj se tobť hřjchoxoé mnozj,
pončwadž milUgeš mnoho, a z lč:sky prowiUčnj
swého željš

Uteč fe také prosrbnťk swaté matce Pana
nasseho QUať w Kani Ǧalilegské UegsaUcpro:
ssena, w n.edostatkU wjna pomohla, a Uemčlaby
tobť mipomocna býtť, když gj o gegj pomoc
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prositi bUdeš? Tam prawila: SynU, wjna ne:.
magj! a nemčlaby nij ničehož obdržetč, když
ťeklže: Syml, tento hťjssnjk Upčjmně želj swého
prowinčnj, plčlče a profj o mčlost. w Mnjšlč,
žeby Syn přjmlUwř gegj odepřel? n Q nč:
koliw, přissrltč Ježjš hřjssnjků Uaprawit a
spasit, a Urécžkadobroty geho bylaby to, když:
bycbom toho U nčho nehledali, což nám dútitak
mnohončlfobně sljbťl. Repsawjliž pjsmo: Proč
chcete zemťjti a zahynaUti dome Jžraelský?

Bčch zúžraky čťUj, aby nčlš fpasil, a my:
bychom mčli býti tak žpozdilj, a nedat se fpa:
sitč? u Ježjš až č fplakal nad JerUzalémem,
poněwadž se obywatelé geho nechtčli pod kťjdla
geho Ohromčxžditč, a spafenč pbýti. u Y nynj,
an ty plcičeš, a o spafenj súoé prosjš, mčlby tč
nechat šcchynaUtť. uu Q tom pochybowati, by:
loby žanatč nad milosrdenstwjm Božjm, což také
Ua onom swětč odesstěUo nebUde.

Kdybyš sňad, nemocný pťjteli, w tomto
tak Uessťastném siawU mčl se nachčlžetč, nenakloň
k hadU, k neořjteli, kterýžby tč rčxd do propastč
přiwécbil, Ucha fwého. PoslUssen radčgi bUď hlan
Božjho walagjcjbo: Ččňte pokčmj, neboť se při:
bljžčlo krúlowstwj nebeskč! SyU Božj slibUge
núm ge; Qtec Božský rUčj núm ža Uě, a DUchd
Swatý gest rUkogmč téhož žasljbenj. u Ne:
lean tedy déle, a chop se swého křjže, a zwoley
š Dawidem: Pane, žhřessilgsem, odesť mi
prowinčnj mé! u Y.neb proš š onjm zgewným
hřjssnjkem, bťge se w prfy a wolage z hluboa
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kostč frdce: O, Bože!l milostiw bUď nme hťjssně:
mU! w Tak dennč wzdycheyaproš, alexnezaney.

BUdiž wssak opatrný, a neččň sobč samé:
mU kťiwdy, mage malaU mysl ža žexufalsťwj.Bu
Wssak i proti malé mysli mUsjš bogowati, sic
tč opanUge, a žwrhne sr w bčxzeň bež nadčge,
kterčxžwssj důwčry w Boha sr žbange tak, že
mrži nj a bjdným žanalstwjm žč:dněho chc
rozdle Uenj. uxx Nožežnúwey to na wlaš, žaU:
falec sr naprosto od Boha odwracUge; malo:
myslný wssak býwú tolčko welmč búzliwý, a nedů:
wčřuge fobč thcč UebesčémUočj pozdwihnami.
Srdce zananlčwé gest zaertčlé a zatwrželé, a
hřrssj že zatwrželosti: ale malomyslné gest toliko
nrstčxlé, a blaUdj z nrwědomostč a slabosti. ZaU:
falec žahodiw wsseckUšbraň, cele nepřjtelč fwé:
mU fe poddécwú; malomyslUý wssak napoťč:d
bogUge, a dčxwú fe koUrčUč důwody potčssčtť,
an žatjm žanalec necčtelUčw žahyUUtj fe wrhú.

Pogalalť tě malomyslUost, pods)ben gsi lodi
brž kotwčce a wesla w čaš baUťe. Swěř se tčdo
zkussrnémndUchownij , ktrrúžby tebr wedl, řjdil,
a do pťjstawU bezpečnostidoplawčl. m Pama:
tUg si ale toto naučrnj, m gak dlauho š gisto:
taU nrwjš, žebyš tohožneb onoho hťjchU š aU:
plným fwolrnjm, a š gafným wčdomjm se byl
dopUstil, tak dlaUho před Bobem negsi trestU
hodný. uu Ke každémU hťjchU patřjaUplné wč:
domj, a swobodné swolenj. PokUssenj, a po:
UaUkčmj k žlěmU, Uedowolené pťedstawrnj, a po:
mysly, nepťčložjšlč wůle fwé k Učm, nrmohaU
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tobě Uetolťko Usskodťti, nýbrž twé gim odporo:
wúnj i k zúslUže tč bUde, a Bůh ge odmčUj.

Dusse bčxšlčwú, dodey si mysli, Bůh wždn
hotow gest, skrzeJežjsse Krista swého Syna, hťjchy
Uasse núm odestčtč, a Uežúdú od Uúš Utčehož
che, Uež abychom gemU wěťili, srdečnaU ljtost
nad hťjchy mčlč, gich Uenčxwčdčlť,geho pak nade
wssecko milowalč. Též také bychom se žbťjchůw
Uořjnmč wyznali, a silné předsewzetj UčiUili, žú:
dného che hřjch se nedopUstitč. mu Kdo tčmto
Božstým wýminkčxňx dostč Učťnil, teU nosj swč:
dectwj w srdci swém, že mU Pč:n wsseckyhťjchy
geho odestil, žcela promťnUl, a na Uč zapo:
mnčl. Než.čxdci také Bůh, bychom hťjchh, kteréž
ncim milosrdenstwj geho gedeUkrút odestilo, bez
přestňnj a Ukogenj oplakúwalč, gelikož Uúm pro:x
střednictwjm Syna geho hřjchy nasse odesstčUy
býwagj. .

Zpošdilost byx to byla, kdyby nčťdo špU:
sstěnj ohnčm, kterýmž dům geho popelem lehl,
Uapoťčxdeoplakúwal, ačkoliw dům geho Ua aU:
traty žemčpčma žnowU gest,wystawen, i žtrúta
geho opčr mU Uabražena. uu Takowý hledťž to:
lčko, by nowé stawenj, pamčxtka milosrdného
šemčpčma opčt kořisti plamene se Uestala. uu
deegdč, hťjchowé twogi se ti odansstčgj, ale
nehťeš che, bh tč nčco horssjho Uepotkalo.e:
Tak prawčl Spasitel núš. A tento fmilowúnj
plný Bůh nťkdp Ueřekl, žeby chtčl Uciš žatratitť,
častěǧi ale, že nciš chce wssecky spasitč.

Nucen gest bťjssnjk za Ueyobšwlússťněgssi
Ž.
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otcowskaU lčcsku to UzUatč, fdyž ho Bůh pogme,
a na lůžko Uemocně položj, kdežto naň dopausstj
wsselčké bolrstč a strastč. uu Dčtč nebrúwagj do:
browolnč léků, a zemřely by, kdyby starostliwj
rodičowě mocj prostředfů hoǧitelných do nich
newnUcowalč. uu Tak ǧako nrmocný žtrčccj chUť
k gjdlU, tak odnjmčx nemoc chUť k hčjssným rož:
kossem; a kdybo Bůb Uěkdy metlau nrpobrožil,
mnohý hřjssnjk žůstalby žatwrzelý, a hřessilby
až do poslednjho dne žiwota swého.

Q, Uznčxwrymež to trdy, gaf maUdťe a
dobrotťwě Bůh š nčxmi naklúdú, an zpťjǧrmné
drúhy hťjchů nčxš odwčxdj, a na trnowan cestU
ctnosti wede. Bůh nčlš Bolestmi a trčapenjm
hlrdj k modlitbě dohnatč. Bjda Učj modlťti fr,
a trúpenj wedaU člowčka přjmo a co neory:
chlegi k modlrnj. PozorUgme ǧen toho, w gehožto
střewčxch zUřj boledťs, a slyssme ho,ckgak nepswě:
těgssjmč gmény, ǧčchž za ždrawj nikdy Uebylo
žúst geho sll)ssetč, nynj k BohU wola

Nozljtjli se bolesti twé přjliš pomnč ǧen,
že i wina twa přewrlťka qčst, za fteraUž dosti
Uččnitč maš;.a žr si neďUhU swémU dal prerústč,
aže k Uždrawenj časUgiž Ua male; protož BUb
mUsi zdmognasobnitč prostredek gjmž dUssr twa
soasena býti mci, a že w pokčlnj twém,prnd:
kostj a ostrostj mej nahraženo býtč čeho se mU
nčdostčcwčx wžbledem šasU. uu Protož nepťed:
pčsUg BohU k Uždrawenj twěmu anč časU ani
mjry, onť neylépe znci hodiny a dno k spasenj
twěmU potřebné; a lépe gest nalomto fwětě nč:
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gakaU chwjli Uežli Ua onom po celaU wťčnost
trpěti. u Wčz ale také, že trpčliwost w trč:penj
a ochotné podrobenj fe metle Božj nenj w nassj
wlastnj mocč, Uýbrž že gsaU to milosti š hůry,
kterúchž otec poslUssnémU djtčtč gedUaU rUkaU
UdělUge, an ho drUhaU mrska Proš geU Upřj
mnč o tUto milost,a BUde ti dana w takowč
mjře, že i neystrastněgssj trapenj sneseš Ney
snadněgč nalezame potěchy w ranach Spasitele
nasseho. Postaw sobč ledy opět swUǧ obljbený
křjž před očč, a modlč se š Dawidem: Pane,
důwěro mú, rrpjm, a Učiněn gsem co čerw.
Přilmll gazyle můg .k dúsnjm mým, bčdaU a
mdlobaU k zemi pťťchwúcen gsem. Nenj zdrawj
w tčle mém. Q Bože sxoasenj mého, gak dlaUho
bUdeš Ua Ume tak hledťti? uu Zmčželo swčtlo
očj mých, a roztřžen gfem co pawUččna. uu
Pane! Uezapomeň Ua mne; nezawrhUg mne, a
neodwracUg oblťčegeswěho ode mne. uu Q Božr
můg! strach smrti obkljččl Ume; wolémjm ochra:
ptěl hlaš můg; a plačem zakaleno gsaU oči mé.
Pane! fpomozťž mi un Kosti mé seschlw gako
sUché dřewo a tčlo mé co seno Uswadlo. n
Bože můg! Učiň še mnaU dle libosti swé; od
tebe anč w fmrti neUpUstjm. Bolestmč chceš
Umr k sobč přťtčchnami, a nalož še mnaU tedy
dle wůle twé. Do přjsné kúznč wzal gsi mne,
a dlauho gčž trwci twé trestčmj; ale twútč rUka,
genž Ume mrskci, a ochotnč podrobUgi se rančxm
grgjm; neboť tisjcekrěcte che zaslaUžťl gsem Uaď
to, což trpjm. auu Než Pane! slab gfem, a
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fnadno mUe překangj bolestč mé; o bUdiž miáp
losrdný, a deyž, by čaš spasenj meho nebyl gčž
pťjliš wzdaleU.

Za takowými modlčrbamč, kteréž Uam fwatú
mati erkew zachowala, pocjtj srdce twě oUe
slastč, kteraUž nasse nabožrnstwj Umjragjcjm pro x
půgčUge, a š radostj žwolaš: Q swaté Uaboe
žeUstwj!

Oblqbo kčcsťana a sstěstj,
To gistý wů dce na rozcestj w
To swětlo Bošske! Zaplaš tnw,
A w drob ng tmawý poswět mi,
A take za Ujm oswěť stézku
Genž wede tmawým smrti aUdoljm,
Bpch nťastně w gasnosti twé leskn
Se do nelxeskcdostal wlasti
Kdež gakžto ze swědectwj twého wjm
Mi wecnc nastawagj slasti

.J to Uenboťěj múš oflazeno být.

Liť)é se bogj smrti, gako dčtč tmy, a pťč:
pomeUaUce gi sobč, třesaU fe. Této Ueprospčssné
búžnč ale mobaU fe zbawiti bližssjm še smrtj
sezeneimerm, a bUdaU núpotom smrt powažo:
watč ža angela, člowčka dwakrčct ljbagjcjhsx; ge:
dUaU, aU člowřk Ua tento fwět pťčchčczj, kdežto
ho fmrt potom Uefansstj che š očj; po drUhé
pťi geho poslednjm žde žeantj, kdežto ho w oka:
mženj do žčwota drUhého pťemissj, kterýžto se
š radostj počjnú, sak gako pxrwnj š plčxčem. un
Nasse Ua smrt pomnšnj mčlo by wždy Utčssené
býtč; neboť č to Ueyhořčj, dč: se tale Upra:
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witč a osladčti, že netolčko chutna, nýbrž i pro:
spčge. Co fc tUto děge Umťnjm, to tam milost
působj šhUry

Tato milost darUge naš sjlaU k trpčliwémU
fnússenj nemocj, k milowúnj křjže, a k weselenj
fe z toho, čehož ginj Utjkaǧj Nemocného často
tagno býwú co ž toho neb oUoho Utrprnj do:
brého mU pogde Ččge toliko bolestnaU gebo
UřjtomUost, nedbč: na siawný zisk pro onen swčt.
Zdrawj gest mU nade wssecko a dobře mň, gen
stogjli w stegné wúze š ctnostj. Nle, bohm
žel! rčcdo w srdce zdrawé lrdacoš zlého se whnj:
zdjwčx: gako: změkččlost, lenost, smyslnost, pro:
stopčcssnost, chladnost, neswčdomťtosř, slowem nčx:
rUžťwosti rožmanitého drUhU, kteréžto anhě chyby
gsaU, ale k lůžkn nemocnémn pťčstaUpčrč fe ne:
opowažUgj.

Toť mnohý nemocnýdobťe nahljžj, a proto
žčldei a pťedse béře, že takowé nadobyčegné do:
bré po dosažcrnémd ždrawj též Uskutečnj. Llled
sam sebe klame, neboť nežada tak k polepssenj
žiwota swébo fe přičinčti, gako nemoci žbawett
a zdraw býti

Chcešli wssak, pťjtelč nemocný! pro wěč:
nost pokladů nashromúždťtč, netřeba, byš dřjwe
zdrúw byl, a cestU aposstolskaU do Jndče konal,
lůžko nemocné gest bogisstč twé. Retřeba také
mUky obmeyssleti, nemoc gest ltnoě: mUčitelkynč,
a postel twůg žalňř. Genom rozUmčg nemoci
swé prúwč, a bUď gj poslUssčn, aenebUdeš nč:
čehož esnažněgi žúdati kromč toho, co giž méxš
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skUtečnřuu totčž trapeni Utrpenj z lasky k BohU
snasseti, gest modlčtba, a qest welmi aUčiUliwú
nebefa proražegjcj modlitba Zadalliby Bůh
od tebe praci tčlesnaU, bylbw tč fjly erdepťel;
nynj wssak toliko trpěliwost žčxdúe nikolčw pot
twého fnaženj: nýbrž poklťd mysli, a fookogenost
š tjm žpůfobem kterýmž š lebaU Uaklada.

Nebýwey tedy čeho giného žadostiw kromč
toho, čemU Bůb chce, a když tč žžťwota tohoto
zawola, Uwoslechnť a ččň gako onen nabožný
kmet Simeon, kterýž fam sobč pjseň pohřebnj
pěl, an držc poklad nebeský Ua loktech fwých
k BobU zwolal: Nynj proansstjš Pane! slU:
žebnjka fwého w pokogť. u Co hrozného gest
w takowémto Umťenj? Kde gest pťi takowémto
ze fwčta fe Ubjran onen kostraUn š kosaU; anekx
bog něgaký, a nasilné zapafenj še fmrtj? u

Tak gafo SčmeoU, mčlby se gedenkaždý
křesťan k wyhnmj že fwčta připrawiti; pak smrt
Uic giného nenj, Uež pťjgemné žeantj; tiché od:
počinUtj, kteréž žčxdnaU UehodaU Ucmůž ersser
býti. ou Wssak ť při neysilUěgssjm těla hnUtj
před Umřerm obyčegnč býwci nčkolik lichúch
okamženj a gafných widčnj; fmrt fr poznenčxhla
bťjžjn a ějm bljže přčchňzj tjm gemnčgssj býwú
gegj dech; wrč:skw, kterých bolest na obličegi Ue:
mocnébo naworala, bebkaU smrti rUkaU býwagj
wnrownany taf že w Učkolikaokamženjch mnohý
zefnUlý sljčnčgfsj býwa, Uežli za žiwa.

Yni zpracbnťwčnj těla twého Uenj tobč
tťrba se hrošili, cožkolťw kxhlo, prach gcst, což
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kolčw gest, bUde pracb, a č ty w prach se obrú:
tjš. Wežmi ten prach, Uřed njmž se lřefeš, do
ruky, byltě jUmfo a kosii gako ty. Člowčk gsa
stwoťen š prachu, opět bUde prachem a zemj.
Ze zrmč pochčxzegj nasse plénley i něcš rnbúš, a
wssecko, co půwod swůg mčr ze zemť,.žpomčne.
Zrno xšsseničnémUsj zprčxchnťtč,múli znowU wžgjti.

Clowěk pťirozenau mú žúdost nefmrtelnostč,
a čťgemeť to, že w okoličnostech Uassich nynčg:
ssjch Uegsme ti, kteřjbychom býti měli, a pťedc
nechceme nčxsledowatč, když Uč:š fmrt po fobč
žowe, chtjcxnčxš do onoho krčxfného krage k Ur:
čenj nassemu dowéstč. u Ziwot wezdegssj, byť
č siolelého byl trweinj, pťedce grst toliko paupč
nassebo bytj a ssero dne budachho, jetcgenom
smrt mčc tolik fjly, bn onU tčžkaU žciworU od:
strččla, a Učxš k swětlu dne wččného přencsla.
Nemělibychom tedy š radostj tě hodinh čekati,
w kteraUžro duch nňš že schrúnky wezdegssj se
wyžuge a do slčxwy Uebeské se wznefe? uu
Chtčli:libychom dussi, kterauž Bůh, bh sek nčmU
wznésti mohla, okřjdlil, na zemč zdržeti, a od
nj očekčxwati, že se z toboxto bjdného prachu tť:
ssiti bude: tolik by to bylo, gako wesskeré moře
k pobybowčmj pťiwésti, by Uéro na anolnúcbfmých
odneslo, aneb maUch zatopčlo. u Nch, nechme
gen prozřetclnosti božské wlčxdnami, a radugme
se, že gčž widjme switčmj nasseho wěčnébo dne.

Wůbec křesťann Uetťeba bčxti fe smrti, Ue:
boť stůněli,. Ursčetných mčl prostředků, gimižby
fmrt swaU žčxslužnaU sobě Uččnil. ou O gak
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wžnessené ctnosti může na loži nrmocném ko:
nati! an U přjkladU ochotně přčgjmú nemoc, a
trúpenj ž nj pocbúšegjcj, a konečnř xsmrt swaU.
ij dokange poslussenstwjswé k BohU. Bo:
lrstmť, kteréž š odewzdanostj snécssj,Uočjnú fpra:
wrdlnosti božské za hťjchn fwé zadosti činčtť;
neboť nemoc a smrt w dUchU kagjcnosti přetr:
penčc býwčx ,šadostťUččněnjm za Ueprawosti nasse,
když totčžto “smrti wolně fe podrobUgjce odbo:
dlúnč gsme, wssecko k potrestúnj fwého lakom:
stwj opUstčti, k potrestúnj peychy a marnostč swé
w prach a popel fe proměniti a k potrestúnj
tčlesných rožkossj swých fnčdkem čerwů býti.

Spogerm smrtč nassj š UeyswčtčgssjmUmu:
čenjm a smrtj Spasitele nasseho wssech těch žú:
slUh aUčastnč býwcime, kterýchž KrčsřUš ňa kťjžč
žjskal. uu Možnúli, by núš wčtssj sstčstj pot:
kalo? uo N proč fe bogjme smrtť, genž núm
nomúhěc, tak welkých a wžéecných pokladů fobě
nashromeiždčtč ?

cheť mčxme gesstč prostťrdků,. gčmiž smrt
nasse můž býti poswřcena, a tč gfaU, swaté swú:
tosti,kateréž fc Umjragjcjm UdčlUgj. Těmi mů:
žeme fwatým zeantjm gisti býtč, bUdeerli gen
famč chtjti. un Kdybych bUl tolčk hťjchů fpáchal,
kolčk okamženj gfem žiw byl; kdybych gak žčw
nic dobrého byl newykonal, nýbrž wssecko zlé
činil, předce gednaU qedčnaU,UpčijaU a skraU:
ssenaU poslednj žpowčdj odewssech hřjchů bUdU
rozwúzún, a opčt Ua milost přigat, a opčt fy:
nem milým swého laskawého the w rscbč,gehož
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tak welice milUgi, že bych radčgi zemťel, nežli:
bych fe k předrsslémU břjssnémU žiwotU nawrčxtil.

Po žpowčdč podúwú se Učxm poslednj po:
krm na cestU, totiž tělo a krew Spasitele Ua:..
sseho. Tento den wssak bUdiž tobč dnem slaw:
Uým.ouu Pomni, gakého podčwrnj hodmi milost
se tt stala. Přcdstaw si, gak nčxležj žčwč sstčstj
swě, a Utěssen žwolúš: gak bhch mohl smrti se
hčxtt: Spasitrl můg, wjtčz smrtt, súm gest še
mnaU. u N tentýž můg Spasitel, gehožto tč:
lenl nakrmen gfem, a který ž lúsky ke Umč U
mne fe Uhostil, tentýž litostiwý a milosrdný Bůh
bUde mým saUdcem! uo Gsrmlč gist lčxfkausaUdce
swého, galež bych se ho bčll? Nrmejmlčž raděgi
wsscho dobrého od lčxsiy geho se nadjti? uo
J owssem, 8 důwěrnosřj moh,U knčmU promlu:
witi: Ježjssi můg! sUď mne dle milosrdrnstwj
swého, neboť žiwot wččný sljbil gsi těm, kteřj
hodnč tčlo twé gjsti bUdaU. uu TaUto swčxtostj
posilněn mohU satanússe še wssrmi pokUssenjmi si
žahnati. Nn Boha fwého mčxm,kdo mi Usskodj?

KonečUř také dčxwš fe Učlm poslrdnj swaté
pomazěcnj, kterýmžxto též sjly nabýwčcme, bychom
útoky nepřjtrle zmařčli, a č Uenposlrdnčgssj po:
skwrnU hřjchů, ktrrých bychom snad fwúmi pěti
smysly se byli dopUstčli, wr,xhladčli. UkažUgj fe
Uňm také rčxny Ukťižowaného Spasitele, do
nichžto modlťtbami cjrkwe poraUčeni býwčxme;
a napomčxhú se Učxmpťrdřjkeiwúnjm kagjcjch mo:
dlčteb až do poslrdnjbo oťamženj. Ba, kněž
témčť swolúwčx wssecky angely, archangrly a
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swaté do swětnččky nemocného, by dUssč Umjra:
gjcjho do nebr doprowodilč.

u Gfa takto wyprawen, mťlý nemocný přj:
tceli! gsi archaU přessťastnaU, w kteréžro swrcho:
waný nrbe poklad BUh sam gest chowan eu
Q ssťastný člowěče! tyť Boha fwého w frdcč
nefa wstUpUgeš an tě angelé, archangelě, a blax

ženj dUchowe doprowažegj, k nrbi, kdežro Bo:
hem, a w BohU wččně bez konce ssťastný bUdcš

BUdeteli qako maličtje wegdete do kra: o
Aolostloj Uebefkeho

S sprostnostj maličkých, š pokoraU gest to
tak gako š wěraU; bez wjrn nelše nikomU we:
gjti do nebe. Ježjš KristUš prawil wryslownč:
NebUdelrlč gako malččtj tito, newrgdete do krúe
lowstwj nebeskěho! m Téro ctnosti mělibychom
se od maličkých Uččti, a prolo k nim takoťka
do sskoly gjti u PošorUgmr sprosřnost a po:
korU djtčře, nedržj febe ša che, nežii giné Nr:
chlUbj fr; býwali chwaleno, žardj se, nebo cjtj
neUmčlost, newčdomost swaU, a slabost, a proto
fe rúdo dúwú panUčitč. Núdo strpj, býwúlč
pro chyby fwé kúrúno. Djtč gest Upťjmné, bez
podezťenj a dowčrně, nemysljc ančž saUdjc o
nčfom žle. Totě obraz, kterým nčxm P. Ježjš
maličké wyobražčl, a gemUž podobnč býti mUe
sime, chcrmeli wrgjtč do krúlowstwj nebeského.

Kdo w prawdě pokorný gest, podobéc fe
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nemocnémU, kterýž Uahljžj, že Uemoren gest, a
prolo trpčli nechce, bp mU kdo řekl, že zdrč:w
gest. Gak welice ale Bůh pokorU prawaU mč:
lUge, wťděti ǧest Ua pokorněm pUblčkúnU, o Učmžto
prawj swaté EwangelťUm, že pln žahanbenj fčxm
meťegnč za hřjssnjka fe Udúwal, a wiUU fwaU
hlasilč wyznal.

Z bťjchů swých Upťjmně se wyznatť, po:
kornč w prfy fe bjtč, a Boha za odesstčUj
prositi, totě Upřjmnúx mUsl maličkých, kteraUž
Bůh od nč:š žč:dčx. uu Nle pyssnč: nekaǧčcnost
grsť Ueprawost w očjch Božjch, kterúž UedopUstj
wegjti do nebe. uu Hťjchů, kterě gfmr spčxchali,
želetť, a žúdných che, ktrrébychom oplakčxwati
musilč, fe UedopUstčti, totě pokčmj neygčstssj. um
RemocUémU gest Usnadnčno hřjchů oželených Ue:
opakowati, a totč šwlč:sstnj sstčstj nemocUého.

Q, kýžbochom tomU chtěli rožUměti, mUsilč:
bychom fe pťxižnatč, že lože nemocné lcižnjm se
podobčx, dUssi č tělo Uzdrangjcjm. Tak gako
celý člowčk zhťessťl, tak také celý člowčk pokěmj
končx, a žeby tohoto pťeš mer bylo, o tom aUč
řečč Uemůže býti, aU Bůh fč:m chwjle čjtú, a
sčxm konečnč prawj: dostč giž.

Polečmj nasse mej welikostť nassčch Uepra:
mostj býtč přimčťeUé, čjm che hřjchů gsme fpú:
chali, tjm wčtssjm skUtkům kagjcjm mUsjme fe
podrobiti; mjra ončch mUsj i měraU tčchto býtč. uo
Nčma fmrtelnú Uemůže gčnčxk, leč na neyweyš
bolestnýmč lěky UlečeUa býti. PoraUčUý ale toho
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Uedba, přjgemnali gest mast, Uýbrž toho tolčko
pečlčw gest, by hogila.

Skamney gen, kU kterémn drUhU hřjssnjků
patřjš Gsili ž počtU onťch lehkomyslných, ktrťj
erj, co ččUj, anebo z počtU wysokomyslných,
genž posmjwagjce se BohU, a honosjce fe wy:
fokaU maUdrostj gčné k newčťe žawčxdj? uo
Snad skUtkowé twogč tak zťegmč mlUwčli, ga:
kobyš slowy byl se proUesl, že nenj Boha;nebo
že když člowč!k Umťe, Ua wčky gest po nčm; a
děge z žčwota Ježjssowa že gsaU nččemné po:
wjdky, a wččnost toliko prcizdnčxprostora?

Kdo gest pťjčinaU, grstlč syUowé twogč ne:
wčraU twaU žawedenč w kalčsstť wssech wilnostj
a mrzkostj se brodj, w diwé prostopčxssnosti dU:
cha i srdce mrbagj, a k wečnémU zahynmj do:
růstagj? u Kdo tjm wťnrn, dcery:lč twé Ue:
stydatostj twaU stUdU pozbyly, a ža tau přjččnaU
do Uessťastných okoltčnostj se dostaly, tak že snad
gesstč nřkdy w fwém zanalslwj tebe giž w hrobě
ležjcjho prokljnatť bUdaU?

Nch, newrhlali newčra twči djtťy twé w tae
x kowaU zkúžU, že!n fe gčm w bjdče geǧťch nedo:

stčmoécroho, což gediné w nesstčstj tčfsiti může,
totčžpwjry w Boha wssemohachho; kdož giný
tjm winen, Uežlč ty, a na koho giUého padne
zlořečenj, než Ua tebe. Smčlbyš se opowčlžčti a
Umjragjcjho, neb sebe samého pťemlanatč, že
nenj Boha, že nenj Krťsta, že nenj žiwota wčč,
ného, a že wssecka Uaděge stúlého po smrtč trwcinj
gestmarnč:, a že ď mrtwolan twaU bude pohřbena?
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Nci, Uessťastnjče,genž žapjrúš Boha! mčl:
byš fmčlostč dostč řjci Umjragjcjmlx: Umřč, onoho
fwčta Uečekey, Uerť bo, w prach a popel se
promřnjš; toho čeleey, a gčného nččehož. uu
Hrozné, přehrožné by to bylo, kdyby fyn twůg
w oleamžer hťjch, slow newčry twé gsa pa:
mčtlťw, sobč dodal smčlosťi, a k sobě samémn
řekl: Nenaučťl mne tomU fúm otrc můg! Nch,
mohloližby co hrožnčgssjho Uad to w hodčnu
smrti pťed oči tobě fe postawitč! Kdyby tč lže
bylo o bUdachm žčwotě po fmrtč pochhbowati,
moblťby tě ledakterý hmyž o bUdachm po smrtť
trwčmj pťeswčdčťtč. PožorUg gen haUsenkU, ana
že sna smrti procčťugr, tož Uenj che po šemi
fnažnč a š tjhotaU ležach haneUka, Uýbrž lesk:
Uach se motýl, kterýž dle lčbosťi do wýsse fe
wžnčxssj. NeponažUge Uúm fwatý Panoelu Ua
miš bUdach staw, an prawj: že fjmč mUsj dřjwe
zprúchniwčti, mčxli žUowU šrůstč. ur Toto fjmč
gesť tčlo Uasse, a porUssitelné whoženo býwš
do zemč, a powsťane neporUssťtelUé.

Gaké to esladké pomysslenj! k wččnémU ži:
wotU mčxme powstatč; Uowé, neporUssčlelné tělo
mú zhrobU wyǧjtč, a pak wččně bútč žiwo
U Boha. Bychom wssak š Bobem mohlč by:
dliti, musjme wssj silaU se sňažťti, bychom wsse
od febe odmrhlč, coby Uúm w tom pťekcižetč
mohlo. MUsjmeť se pewnč Boha držeti, a wč:
ťiti, že z mrtwých powstaUeme, do žčwora wčč:
ného wegdeme. N na to musjme naložčtč wsse:
cko co mcime, a můžeme. mdKř!!o we mne wčřj,
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prawčl Zežjš KrčstUš, UeUmťe Ua wčky! uu
Zdaž tento potčssitelný wýrok Kristůw Uepodobčl
se dchnUtj Uebeskému k tobč wanachmU, wer
twaU fjljcij, množjcij, a k aUplnémUpře:
fwědčenj tč wedachmU, že Bůh wsse, co rrpjš,
gediné za pťjčťUaU wččného fpasenj dUsse twé
Ua tebe dopUstil? uu Nch! ale mjsto cobyš
wšbůrU k Bohu měl pohljžeti, sťčcletolčkok zemč
palřjš, mage zťenj gen Ua swau nauzč, na Ue:
moc a bolesti; a wždy gen tjhotU wúžjš swého
kťjže a nikdy oUU Uesmjrnau pťewahU swé od:
mčny, krerčxž tě Ua konci čekčc.

Q milý, trpjcj bratře! powažUg hodčUyUtr:
penj fwébo za hodčny cwičenj, w nčchžto až
kfwrchowané dokonalosti dostati se můžeš. Stoge
na stupnjch k nebi nechceš popatťiti, gak wU:
soko lč Bůh giž doprawil? Ba, mjsto cobyš
mčl ž toho se radowotč, UeUstčcleš plúčem hlee
djš dolů k zemč, wida se tak daleko od Uj od:
tržena, a mage gi žcela opUstitč. u Co pak
nemčx krúsné Uebe krčxlowstwj Božj, ktrréž co
Ueydřjwe twaU wěčnaU otččUaU bude, pro tebe
dosti potčchy, by tě Ua hodčnU, den Ueb týden
ž trúpenj twého powyražilo? on Co pak gsi ni:
kdy oprade se Uemodlil: Přčgď krúlowstwj
twé, bUď wůle twčxe?

Pomni tedy, že modlčtba twčx wyslyssena,
a wsse, co trpjš, wůle Božj gest uu což č skU:
dtečně o tobč fe ťjci mUsj u Bůh tě chce do
krňlowstwj fwého přčgmaUtť, dťjwe wssak hrUbé,
hřjssné ččxstkytwé mUsegj býti odloženy. Súm
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wjš, čeho tťeba ktomU, byš tak ččst byl gako
djtč? nb NebUdetrli gako malččtj tčto, newegdete
do krčxlowstwj Uebeskěh.o.

To tedy, co tobč k snčxssenj Uloženo, a co „
ty ža pťjliš těžkaU žkaussku powažUgeš, lélska
gest, prawú božskčx,otcowskčc lúska. u Za to
mčg ofUd swůg, a ochotným do fwaté wůle
Božj fe odrwždčmjm synowskaU fwaU lécsku do:
kaž. Nnebo byš snad chtčl k Spasiteli fwémU
se odebratč, nemoha š Petrem Upřjmnč gemU
řjci: Pane, tyť wjš, že tebe milUgi! u

Bež této Upťjmné lčxsky k BohU bolbyš
w Uebežpečenstwj, každého okamženj š wýsse doa
sažeUé opět dolů spadnautč. J wssecky ostatnj
ctnostč, gčmiž byš Udržetč se mohl, bylyby žtraceny.

Trčxpenj a nemoc Učj nčxš poznčxwati ctnosti,
gimž nčxš žčxlxný pťjtel, a žčldnč: kniha wyUččti
Uemůže. N býwčxmeť nčkdy také k trúpenjm
swým tak dowčrnj, gako k pťjbužným swým,
kteťj nčxš Uikdy erpUstj, gčž proto, žr přijžnj
gsaU. uu Gestčť to prawda rožhodnutň, že Bňh
ne wždy tresce núš, podčxwage nč:m kalčch Utru
penj, nýbrž že se to i ž otcowské lúsky stúwú.

Powaž tolčko, kdyby tč Bůh nemilowal,
coby ža twého dlaUhého žiwota giž stokrút bylo
z tebe býwalo? ono Nch, Uelze nčxm lúsky Pěmť
lépe pozorowati, Uežli když ho na kťjži widjme,
kdežto ža nňš hřjssné Umťel, bychom žčwota
wččného dogjtč mohlč. Pomnřme gen na slowa,
kt.erčlžJežjš Umjrage gesstč mlUwil: Qtče, od:
pUsi gim, Ueb newčdj co činj.
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Mnjšlč, že Spasitel Ua trůnU the swého
nebeského nynj sedč neťekne: Qtče! wiz tamto
na onom lůžkU bolestném hřjssnjka kagjcjho, od:
pUst mU pro mne. Zeljť neprawostj swých, a
méc peanU wůlč, kdybyš ho gessrč spřč žiwo:
bntj nechal w kagjcnosti setrwatt; tebe poslUssen
bútč, tobč slaUžčti, a tebe nade wssecko milwatč.
Wůle twčx, Qtče neyfwčtěgssj, gest č geho wůle
odesť gemU!

Ny, gak ssťastnj gfme! gčž anžeewůlj
oOraxodowaU můžeme sobě žcislUhy UBoha žjskati.
BohU se ljbj nasse dobrú wůle, gako sleUleksčxm,
kteraUž Přť ččnech swých múme, a skUlky nasse

faUdj gen ppdlé wůle.

Kdyby lakomémU bolo lze anbaU wůlj
peněz nabylč, gakých bohatstwj nafbromúždilby
w krěctkémxčan? uu Nch mělčbychom se stydčti,
že nedbanliwšgssj gfme dobýwčxnj wěčných po:
kladů, nežli pomjgegjcjch bjdných statků požem:
ských. PoUžj tedy krútkého žiwobntj swého k tomU,
byš Boha wždy che a che pozněcwal, a chtč:
laliby gesstě gakč: poclmbnost pokaUssetč tebe,
otewťi gen očč, wsse, co w postranném rworstwU
wčdjš, hlasitč dj: Gestčť Bůh, ǧrnž wsseckwlčdi,
co djtky swé mčlUge. Nch, gen pewnč wěť, že
gest Bčch!

Patť k blankth, tam k nebi hwězdnatémU,
Kdeš swětla lcskná ofwšcngj noc!
Blch trna koř a klaň fe Bohn swemu.

l N flčamt cti gcho wclemoc.
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Th mitliony hwězd tam qemU swědčj,
N plamcxman k Uam tworům mlij recj:

J gcstirBuh!
Jgestlt Bxch!

J oblaky k Uam msnwj dosti blafně
Z wlnotxitne more že gest Bůh!
Geg znat gest z mrakU gak ze slUUcegasUč
Gar w Udoljch tak Ua wrujch gest BUh;
Gcg welcbj l hág gcg luhh slawj:
Y wssndy gcho fwate stoph prawj:

.Tgestlt Bůb!Jgrstiť Bůb!

Bhš w Boha wčril pifmo gcwj tobč;
Té wjry treda ku blašcnosti

. Q Ucdey wzjri Utěstj tohd fobě
efynem Bošjm frcsranem že gsi

Mnk pochytmosti pekelUúch ti nmgjjr
Genž prawdu d)šc gcst Buh(e Uám popjragj.

Ogestit Bnh!
Qgestiť Bčch!

Staťj lidé erěli bh se fntrti beiti.

Byl:li člowčk padescit uu ssrdrsút roků žiw,
gde žčwot geho zpčt, přčrošenosř UastUpUgr zpú:
tečnj cestU, a žpoUenčchla, a gako po stUpUjch
lrže dolů. Nabražowčmj sil žpotřebowcmých fr
UmenssUge, hlawa š hoťegssjm tčlem fe klonj
k zrmč, kolcUa klesagj; wlafy ssedťwěgj a tratj
fe. Gakž by mohl člowěk ktrrýž fe do těchto
let dostal dlaUhélw gesstč žťwobytj fe Uadjti?
N do takowých prjpadUdstj mUsj každý lrtťtý
pťigjtč Wjdúmeť to deUUě, že stařj wssUdy té:
též powrchh gest Tčla lidj starých gsaU ro neUu
stalém tťaslawém pohybowanj Krew gegich

7
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ztrčxcj tcplo žiwotnj, až koncčně aUdy stydnaU.
W tomto chodU pťčrozenosti, kračj žiwot wždy
meUssjmamenssjm krokem; wnfchla kůže,aašte:
tlelé hnaty býwagj posléže gesstč ty neyhlaw:
Uěgssj častky, z Uichžto sestawa tčlo wyschlé, a
tak, gak dřjwe přiroženost tčlU k žrůstU napo:
méchala, poslednj gesstč konú službu tjm způso:
bem, že žiwot sama w fobč šžjrú, ža kteraUžto
pťjččUaU strog tčla prodléwěx, postéaweex, až ko:

nečně rUstc!mč.
ij che stcirneme, tjm kratssj šdagj fe

neim býtč léta, a ztwršuge se, což pjsmo dj:
:,Dnowé let nassich samč w sobč sedmdefate let
Gestli pak kdo silněgssjho přirozenj, ofmdesate
lete( (,Žalm 80 10.) Nch, a po tčchto stUpUjch
kračjme tak spěssnč, že se mimo nadanj na po
slednjm nachazjme

Na kolikatém stUpUi žiwota gčžstogjš7 uw
Kolik tč gich gessrě žbýwa? u N newěrjš že
twé lůžko nemocnč gest gčžonen poslednj stUpeň,
š kteréhož přjmo do wččUostč wkročjš? .un

Q, gen se Uelekey toho krútkého čan,
w kterémž gsi se na ten poslednj stUpeň,dostal!
Powažug radčgi den swého úmrtj ža deU wy,
swobozer dUsse swě, kterňžto ž okowů weždeg:
ssjch wyprosstčna gfaUc, z přjbytkU starostj a
bjdy w přjbytek wččného pokoge se stčhUge. uu
DlaUho gsi byl žčw, a předce zdú se ti, že bnl
žiwot twůg tak krčctký, gako kdybyš byl ne:
děcwno z kolébky byl wzat, a také hUedle opčt
do rakwej položen býwal. .
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Tento prUdký časix bčh musi tě, an sřogjš
na poslednjm stupnč žčwota, Upamalowalť
na rožlančenj:se še wssjm, což pod tebau gest.eu
Gen wzhňru musj oko i frdcr lwé obrciceno
býti; neboť wssecko ostalnj, což opUstťlč mUsjš,
byl .tolčko srn. ou Zeš w tomto sUU šesřčxrnUl,
nrnj nic zlého, leč žaxoedl:li tě sen twúg k Uč:
čemU žlémn, ž črbož snad gesstě nynj pťi pro:
cinulj radost a potčssenj mčxš.

Ne gednaU, ale tisjcckrčxtwolal tě Bůh,
by tě xmarného že sna Hrobudil; a gesslč Uynj
wolú hlaš Božj: Nechcč smrli hřjssnjka! Ba,
bratťe nemocný, bUď dobré myslč, neboť pťifcihal

Sám Pán Bůh, wssemohach fwčta stwoťitel;
Laskawý a maUdrý wssebo ředitel,
Genš ..u by jipeřwu milost Ukázal,
K nám se snjšlw, člowěčelxstwj na se wzal, ua
Tentýš Bůb še fám zawcžzalpřifáhau,
Ze fmrti nechce twé, gakr žiw nad oolohau,
Nýbrž, byš se kenčxmu obrátil,
Wščně žiw, a wčččnšblašell byl.

Ba, Bůh nčchce, by zahynul hřjssnjk,
nýbrž by se Poolčqofsilza wěčUě žčw byl. un
Stč:ťj žwlcisstč hodj fe k rozgjmcinj, gak múlo

dxsmrtj tratjme, a gak mnoho žjskati můžeme,
když chceme. A staťj lťdé nemělč by fe rmaUlitč,
že gdaU dnowě gegich kn konci, alebrž rado:
watč, se, že takowého wěkU dosúhli, a že nynj
oko Božj na Uich spočjwú, a že ge Bůh,
gakožto slabé djtky, krčxtkými křoky do swatynč
nebesleé dowésti chce. Q, n.m přrssťastnj, kteřjžto
bludissrěm žiwota wezdegssjho až k branňm wř:

7te
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čného nebe gste fe dostalč, genom nťkolťk dnj
gesstč měgte strpenj, a anǧel Púnč owčnr
w ctnosti zssediwělaU hlawU wassi wěncem,
otewře wč:m brčmu Uebeš, a dowede wč:š w přj:
bytrk Neywyšssjho, kterýžto wčxš ža swé bez
prodlenj Uznčx. Widělť wč:š we wassj pozemské
bjdč, an gste trpčlčwě a radostňč powolčxnj swé
kanlt, a neměl na tšm dosti, býtč ťoliko očic
túm swčdkcm wassj fnažnostť a wěrnosti, nýbrž
každé slowo ža pťjččnaU wasseho powolčmj proa
nessené gakožto občť smjřrnj přčgal. Ba, č také
každaU krúpěg potu pki prčxci wassjx, každé
wždechmltj na wassich nč:božných modlčtbč:ch
Ufchowal, a co drabé perly w korUnU wfadil,.
klerciž wé:m Uynj wěčnaU.bUde ozdobaU.

x Ndzgjmúšlč tak fpasitelnč, možnč:lč, byš se
úmrtj búl a hrozil? Nenalopotťl:lťš se giž dosk
a nenabogowallč gsi fe gťž dosti še swětem,
8 tčlem a š ďablem? uu Pan chcc, byš žefm:l
Ueboť fmrt fprawedlčweho Učc giného nenj, nrž
ztfmlfj uu Snad fe méně obawaš smrti, než
tohs.!, což po fmrtč nastčxwčx., totťž saUdU? uxuo
Prawda gest, že gsi hřjssnjk toť gisto; ale
gakkolčw trestU hodnč gsi žťw byl, předce se.
Upokogťtč můžeš, když se ž chob fwých, gak
bržy možna, wyzwowjdaš a gčch oželjš xxxd
Kagjcj a polrpssenj hťjssnjcčslaUžj BohU k slúwč
tak gako newčnnj auuoKřesťan, kterýž febe zpy:
tUge, neprawostj fwých želj, a fe lepssje gest
w očjch Božjch opět čistý, nabožný adobrý uu
Milůg tedy Boha mčlofrdnéhotjm che, a Usly:
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ssjš i ty, což Pan Ježjš o weťegnehřjssnčciřekl:
:,Odansstčgj fe gj hřjchowé mnozj, pončxwadž
mčlowala mnoho e

Múšlč, Uemocný Uťjtelčz cestU swého UUU:
towčmj tak dalece ža febau, že fnad ža nčkolik
de Urb týdnů do blaženčho mjsta fwěho Určenj
se přestčhugeš gen přjwětiwč smrtč hleď wstťjc
kteraž tobč braml mčsta otewřr, w němžto nowý
žiwot počnrš a kdežto U prostťed blažených
dUchU Uebeských wlastnč gako w otčťně fwé žjti
bUdeš. Tam w tom lnčsťč Božjm zaUpan ssťa:
siný bUdeš. Tam anč hodin possmaUrné ne:
bUde, tam š žčxdným nepřjtelem se nesetkúš,
tam žčxdné saUžcnj, žcidUčr nemoc tč Uepostthne,
nýbrž wččmi radost, wččně sstčstj, wččnčx bla:
ženost wsseckp žcidostč twé naplnj. uq Renjlčž
to k podčwenj, když nč:božněc dUssc malomyslnč
hrožj se mjsta swého neywyšssjho sslěstj, a fe:
znúmťtč fe š Bohem se obč:wč:, a z Uččemné,
a hanebUé bažně hlan otcowského Ueslyssjca na
laskU Božj nedbagjc, co Uešwede,né djtč žaleža,
an wola otec, krerýž ge obdaťčti araUchem no:
wým pťťodjtť chce mu Q gak Uehodem bhl byš
fwého wžnesseného powolúnj nemčlolč by tě wě:
domj: Bobau spatťjm, k úžan přčwčstč.Yngel,
genžbw .fe chladnč k BohU mčl, byl by š Uebe
wyhosstčn, a tebe, kterýžto žčxdného taUženj ne:
múš k BohU pťťgjtč, mělby fněsič Bůh?

Nch, radUg fe srdečnč ž brškého na Boha
patťenj, a o samotř we swčmičcc swé w my:
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sslenkach šanasseg se tjm, což tč co neydťjwe
potkatť mú.

NebUď pečliw o to, což fe děge mimo a
wůjol tebe, a mjsto galowého a ničenmého ho:
woťenj, žaněcsseg dUcha swého přemeysslenjm o mť:
UUlosti a bUdaUcnosti, a tal pťčlaUdčmj:fe smrti
ani nezpožorUgeš. Trpčliwost w trčxpenj gest
témčť kaUzlo, gjmžto Uemocný swaU bde afwé
wždcchy Umoťťtč a UdUsicč mčxžr. Myslj pokoǧ:
naU bljžj se nemocný žponenčxhla k swémU skox
nčmj, a nčt žiwota geho nepťetrhne se okam:
žčtč we dwý , unýbrž zdlaUha fe natahUge, až
konečnč co newidět wlčxkna od sebe pUstj.

Genom zatwrželý hťjssnjle trne w hodinč
smrtč, a gest malé myslč, když pomnj na swé
wykročenj ztohoto na onen swčt Nabožný pak
krefťan š potčssenjm ždwťha očč fwé k nebť, ne,
boť wj, že se bljžj čaš fpasenj grho. Bljžj se
sice bcižlčwč, ale š modlitbaU a aUpanU dčlwě:
raU k trůnU Božij. uu Takowýmč a těm po:
dobnýmč pťedestawami bUdj w srdcč swém žú:
dost brzkého wykročenj, a wzdhchú:

Q wyprš chwjledlano čekaná
Q dobo spasy wraucnč žadaná!
Boch fmrtj narsyl žiwotq
Nzrxrossten Zdeqssjstrasti
Wssel do nedeske wlasti
Kdež swrchowaná sjdlj dobrota
Q blaze mi po krátkem trápenj
Miig Spasitel mně dj:
Yo! wegdi do králowstwj mého
Y okuš blaha wčcně pokoqného .
Poqď k trůnn memu teš se odměnaU e
Wssem trpirelům zbožným UrcenaU
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Welké stciřj gest neykrúsněgssj pocbwala žč:
wota Uasseho, můžeme:lť pokognaU dUssj na mic
mllost se Upamatowati, a bež zčxrdčnj ťady
skUtků fwých přehlednami. Gsilč stčxr, a Uložťl:lč
tě Bčch na lůžko nemocné, nemčgu přjlčssnau
žúdost zdrawj, a za dobréli Uznú Bůh, byš
žiwot swůg tolčko dle hodťn Utrpných počjtal,
pomnč uže také welťkú odměna tč očekúwčl. Bú:
wal gsi snad ža zdrawj swého zpoždčlý dosti,
nespokogen še sstčstjm fwým, a žadostiw gU
búwal wždy toho, čeho gdč nrměl aneb což ZU
U gčných wjdal, ancb čehož gjl mjtč nemohl
Tafowéto marné žúdostč múmjwagj člowčka ,až
k geho Ueywětssij stciřj, a častox i až k lůžkU
Uemocnémn; tU ale pťestúwčx mam, a smrt Uka:
žUge Uúm fwět we geho prawé žpůfobě. Talo
žwčstowatelkynč prawdy Učj núš, že nčc wlast:
njho nemčcme kromč Upamatowúnj. N blaze
člowěkn tomU, kterýž k wečerU na mnoho do:
brých skUtků se mňže Upamatowati, a wčdomj
gich a pamútku š sebaU na wěčnost wzjti.

Wlasinč mčlby gčž každý slUnce žňpad na
wečer žiwota núš Upawatowatč, a k frdci na:
ssemU wolatč: ))Hřjssnjče! wečer twůg fe bljžj;
spoťúdey fwědomj fwéP Ueboť tato noc může
twaU poslednj býtč. u Gen fe podjwey na
fwaU ssrdčwaU hlawU, a wčz gak dalece si tč smrt
gčž psxichystala. Celý den sUažj se, tčlo twé podko:
pati a co Uendřjwe ssedesatč nrb skdmdesúriletě
štetlelé stawenj bez hřmotU šerge fe; tak gak gsi
to na giných tebe mladssjch i silnčgssjchwjdal e
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Kdybyš pokUd zdrěcw gsi, častěgč fobč tak
upťedlťlčxdcxl,a pompslil: této nocč sUad poslednj
bodan mčx odbige, u zpomenUl:lč byš přč tom
Ua Uafocenj žapowěžené hřjssné žúdosti? un Chtčl:
li byš podrzřelaU, a nebezpečnaU společnost na:
wsstjwiti, kdwžbn ti na mysl prčpadlo, že fnad
po UplynUtj Uekolťka mimxt k faUdU Božij
bUde se lobč dostawitť? wu Můžeš liž pokognč
zefnaUti, mage gesstč tak nmohý poččt prohlj
dnami, a š tak mnohýmč dlužnjky se spočjtati?
Q gaké bylo by to Ulekmrtj, kdyby tě smrt
prúwč w tom oťamženj pťepadla, w klerěmžto
z lichwy penjže fwé přepočjtčxwč:š, chtě žwčdčrť,
gak mUoho žiskU dneš ti pťinrslp? u aUeb
w kterěmžto gafožto lidU nepřjžsliwrc z ppkoťo:
wúUj bratra fwěho se radugeš, aneb o to fe
radjš gakbyš hUčw swůg na newinného wylil
ageg pronaslrdowal?u

Zagčsté, Bčch žna wssecky ony mamy, kte:
rými gfaU obkljčeni wssickni fmyslowé twogi,
i cele frdce twé, a kterýžby tč na wčky nrssťa:
stným Uěinily; prolož sčxm pokUsil se o twé wo:
smobozenj z pekla; a Užjwú kdosaženj téhož aU:
čcln přjfnýcl: prostředků, chUdoby, prončxsledoc
wčmj, nemocť, gčmiž tě, co mrtlamč, od nepra:
wostj odhčmj podobně i naUžj a chUrarďostj,
kteréž fjly twé Uǧjmagj, a chUdého bjdnébo tč
Ua lůžko Uemocné UwrhUgj., kdežro konečnč po
žiwobytj lepssjm fe ohljžrge siéžleu aUzkaU do
ncbe wedancj nalezaš

Nynj fnad Uařzkúš na dnč smého Utrpenj,
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nemoha Uččehož whdčlatč, mUsjš č také to,
coš prwé Ua stranU ddložil, usooydati,a při tom
gesstť bolestč a bde i Uedůstatek Ueyobtjžněǧssj
trpčti. Me pomnč, že lépe gest toto saUžrňj
nčgccký krčxtký čaš trpčtč, než abyš ža Učkolčk tý:
dnů nčb mčsjců lUUsil naťjkati nad wččným
žahynUtjm, do nčhož byš fe bež pochyby bol
dostal, kdyby tč Bůh do této fmUtUé pťjpadnosti
byl nencchal přčgjti. u Nch gak mnohé požitj,
po nčmž se lčdé fhňnjwagj, by se nčkolčk dnj
ž nčho radowali, po celaU wťčnost býwčx pro:
kljnčmo. uu Bůh pečUge ;ootwé wččné blaho,x a
Užjwú k wyswoboženj twémU bččů, tak gako
otec, metly, by Udržel djtč w kčxzni, anrb gako
rodičowé doansstčgj djtčtč odnjli UobU, by ža:
chowčlno bplo při žčweobytj.

Bčch také nřkdy doansstj, bychom wssj lčd:
ckusképomocč byli zbaweni, a témčť nuceni gedčné
w enčh,o daxnfatč. Ba, “Bůb měc w tom žaljbenj
fwdéu, když trčcpenjm a xlelebrdžxpečerňsťrřdjlnobkljčcni

gsaUre k nčmU wolčcme, Užnúxwagjce, žc na nčm
tolikd sstčstj uUasse spolehčx. Nčkdy i poodložj
pomoc swaU ma dúlssj čaš, by dřjmagjcj Uařxěge
nassj powžbndčl. xwuxuTam Ucbýwéc naděgr, kde
skťjnč P“lnč oftatťů, a feypky Utalé gsaU k fchrčč:
Učnj požčtků. uuo Kde žd;eawj gest a čest, slowem,
kde wsscho, co srdce arc5exčj,tam nebúwú k nale:

ženj důwčra w Boha, nýbrž w stwořřnj, 5axza:
pomjnčxwú se na to, že č ten, genž wsscho hog:
Uost mň, w čaš smrtč wssecko opUstčtč mej.

W nepřetďženém a Uepokalrném sstčstj žiwu
xp
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býtč nebezpečno grst, naproti tomU ale nesstěstj,
nedůstatky a naUze wedau nčašk BohU. J apo:
sstolowé zrfnUli, když ticho bylo Ua moťť; baUťe
wssak zbudila ge, a zwolali: wPane, zachowey
núš, honeme!e

Nošwaž aUml)sl, gaký mú š tebau Bůb.
Dopustil na tebe nrmoc, byš nahljdl gak zlé
gsi Užjwal zďrawj. šu Bůh tč od zaměstkncinj
swčtských odtahuge, a k sobč přitahnge; neboť
bez bolestj Uemoci twé, anmčlbyš ani wmnslitč
se w takowý siaw, ktrrýžby ti osskliwost wssljpil
nad dofawcidnjmi rozkossemč fwčtskýmč.

Blaze tomU kdoš to cjtj
Že gen w fan;enj lzcžjti
Nad obyčeg slawněgi!
Yuzkostj když frdce nassc trnaU
?lngelowe k nám se libč hrnaU u
Utěcha k nám ď nebe wane walněgi!

Člowěk, U nčhož fr .přčpozdjwčx, nadarmo
naťjkč: Ua bčh přčroženostč, neboť nebUde U Uč!ho
Uchýlenj od obecných zúkonů tworstwa. Spa:
tťUgjť to lelitj famť Ua fobč, an přjroda na
wlaš zčckonů od Boha gj pťedepfaUúch se držj,
bez Uasscho wčdomj a pťičinčnj stécrneme, a ge:
stiť to takořka k makčmj, gak pťjroda twořj a,
působj, gak fmrt š žiwotem bez prjtrže rUkU
sobč podawagj Gest pošorowatť, že stalé grst
strjdanj w prlchazer tworů na swčt a geǧich
odchúžčnj odtUd, a že nčcménč wrsskerenstwo
wždy weliké, wždy nepochopčtelně zůstčlwč!. Yle
prúwč tU gfaU mezr, ktrrýchž křefťan nepťekrox
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čugr, a U kterýchž poklekna Stwořitrlč swěmU
hlUboce se koťj. uu Nechť gdrme o tčfjc le.s zpčt
aneb ke předU, wždy roidčti, že tak býwalo,
gak Uynj gcst, a že tak bUde až k onomU dml,
kdežto Uzťjme na nčbč znamenj Syna člowčka,
an š welebnostj a slčxwaU w oblacjch nebeských
přťgde.

Takowé gest smýfslenj křefťana straUU gebo
Určenj, a wjra ugeho Ukažuge na lepssj, wččný
žťwot. u Nadčgr, že tohoto lepssjho, wěčnébo
žiwota dosčchne, ožčwuge geho obražotwornost, a
rožnčcUge geho dUcha ohněm lcisky a radosti, kte:
rčxž anč smrtj Uctřdl,Mjrcee.l Me nessťasřný člowěk
trn, kterýž byw lrhkomyslnč žčw, prostopcissňost:
mi žnedUžčwěl, celú léta po Uzdrawenj wzdychal,
a anj ale od. wyraženj anyklých odlaUčena
se widj. Nch, nenaUčil:lč se tento polťtowcin
hodnú gťždřjwe Boha, agcho swatého ncibožen:
stwj žncitč, bUde mU čaš břrménem, a stčxřj bjr.:
Uým, wždy stegnýum nechtenstwjm. anj pťť:
chčxzrǧjdnowé, genž Uaň žalUgj pro léta pro:
mařeněc, a saUženj geho, an Urmčc an lčtosti,
anč taUženj, polepssčtč se, gestwždy gen xtrpčj a
žčxroweň š žčwoččchynerozUmnýmč, cjtj tjž kzemť
tak mocnč ho tlačjcj, že mU nedú wzbůrU. HlU:
boce fnjžena wčdj se pod ony, kterýmiž ddťjwe
pro grgčch UčxbožnaU mysl opowrbowal. Ba,
wčdj také š tagným hnčwem, že prciwč ti, gčmž
se posmjwal, 8 důwěrnostj očekčxwagj wěčnost,
kterauž on š hrůzaU widj před febaU, a kteréž
se občxwčx.Umjrúnj poklčxdú Stwoťčteli za Ukrm
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tpnstwj, ačkolčw žčrpota syt gčst, pťedce se občxwč:
fmrti,j frerciž wnčrřnostč geho gčž žachňoútčla.

Nškpli.wšal.e šlonoěk takořoú Uessťasten ǧest,
předcc wssecky cesty k blaženosti před njm ote:
wřjUw gfaU, a takč šagisté, gak bršy fe oprade
k BohU obrcitj, tak Uúramnč ssťč:sten bUde, gak
nňramnč nessťasteU gest nym , aU na cestť
žlé stogj. , u s „

Gsilť t,h fčmt 7tcxcknřfsťasten„ Uteč fe k Uěž

kteréUiU z dřlčch oppwrhowaňých Učxbožných, zgew
ZUU wnčtřnj swš trúpenj, a dostčxňeš dd ňčxho
KB g.e.dinérža.odpowaěd: xPogď geU, a okúš, gak
sladčdý ǧllestllPcieň; soburať fe k Bohú, šežňčxm fe

8 gedp fwatúm ncibďženstwjm, a fhlteduúš š epllo:
d:čweenjfmll, gak blahoděgneč nč: ťebe aUeččňkowllaxti

dkšUd.dc. Uč se. e žncitč, a ono tč še kossrch utem:

ňúch Bochybnoe j wyrďede. o Cwiče lseu lšo ?ťčm,

Tťrdogdeš ploleoǧe fwčdopmej, rlččU ǧedčnéhb , gehož
dUsse txmcitk Uždrawenj swému sňú po,třuebj.

s Plowaži,ťg tedy ncibjoženstwj ža sěkqře, gelťž
Zwessecšy Ueňiǧdcdné, kseřjž fe mU swčř,Ugj, ǧjčstč Uléčeje.

Prwnj z pkoesiť,ckků, kteréž tořdčxšdchwčxlj, ǧest očč:

Fjastšnife ďd,ýťjchů. Ddťjwe múfjš ugelldwywrh:
una,Uti, a pak posilňUgicjrňč léky edUsse ufnráé posil:

ňilč: uur Genjom qsi teňso elečenj jšxoůsobnepoklňdeh
a ,tčžký, Uetžšť ňčž tčefjce lčdj oaUčfčňkU geho Ua

eěoď“č žkusili, a, u:,Uzddťúdččněho bhli.

C zNčxbzoženstUue!jiňči ale také Usiáňoixoéňčtlékaťe,

esřoé fwčcšné lslUhy, aglfmž iossecky lškoxgsatx žnňmý,
a kteřjžd každému unedUbU wstřjc wkřoťčtč lUsňčšxfj.
dSwčť se gédnomU z nčch, a ůléčešxJ dUsse pettúlš
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ťjm samúm gčž Ua polo fe ždaťj. Scecm také
gčž staw nemocUé dUsse swé joožUatč můžešx,
opatřjš:lť takořka swčdomj swému žjlu, a žpo::
zorUgeš lč, gak Uepokognč bčge, a gak hrubě Ue:
bezpecensiwj gesi, w Učmž fe nachašjš

Mage Pawel na wer obracen a slepoty
tčlesUé č duchoxs.mj žbaweU býti poukažanj do:
stal k NUUančácssowč, genž ho mčl od slepoty
ofwobodčtč. ux Tak i 8 tebúu. uu Pro slabost
fcc Urdužiwost tmaU za tčžko by tobť přčchěcž.elo,
wssecky raUy dUsse wyhlaedatč, a gednukaždaU dle

potreby zwlassť žawažatč Protož nechať pťiǧde
k tobě Ynnančaš, genž tdy ti přčspčl kU pomocč;
raUy wyččstčl, a gedowatiny ge sprostčl dřjwe
nežlč ti smrt přčnesau

Q mčlý Uemocňý xořjteli! anč pťedstawčti
sobč Uemůžeš š gak aUtlaU aUterostj takowý
xprjrel rce:ňy dUssewnj .wyssetťnge, a gak Boha
Z toho welebj, že mU pťčwedl dussč UemocUaU,
kteraUžto Uzdrawčti může uu Nchx, gemu se Ue:
ossklčwnge bnufnosi twébo nedUhU ančž se hro;j
mfložskwj fan le)sl), Učooť wlsloslč ččlj)jfj Učš
wywažčtekUým bohatstwjm prosiredků, od Boha
k spaskňj nňm prospůǧčenx)á:. Dey ,si tedy ra:

dčtč, a důwčťůg se w toho lékaťe, a kusjš
k podiwrnj swému, gak gemUč ran twých dotý:
katč fe bUde wu Čjm Uébežpečnčǧčstůnčš tjm
starostUčgť bUde tebe hljdati, a tjm hogUčgssjch
slž wylege, moha koUečUčťjci: deegdi w po:
kogč, Ueboť gsi Uždrawen e

Pocjťčw uždrawer dnsse fwé, Uččň,by tobě
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bylo gako MataUssowč, gehož Spasitel z celnťce
za Uúsledownjka swého powolal. u Pťedstaw
sobě tedy, gakobyš Ježjsse Uahlaš wolatť slyssel:
dNasledůg mne! ((

Ččň ale take, co čťnčl onen wýbčrčj cla:
ledwa že Uslyssel požwčxnj Pčmč, gčž se ho tčlem
a dUssj pťťdržel. Zanechal celnťce, mjsta, na kte:
rčmžto bťjssnjkem se stal. Prwnjm žnamenjm
geho polepssenj bylo předsewzetj patrnč wyslo:
wené: Pane, cokoliw nesprawedliwč Uazýwúm
swým, čtwernčafob anracUgť.

Ny, mťlý Uemocný! totč bylo patrné žna:
menj geho Uzdrawenj. xxxxMnohý lichweiť owssem
ta,čč ččnj předsewšctj, nesprawedliwý núbytek. nxaa
wratitť, ale co ho to stogj potU m gakého ne!c:t
méchanj! uuo Nawracenj stawa se někdy dlaUho
teprw po predsewžetj, a gen po droan gako
more drUhdy pohlcené rozbčtťny bohatč wypra:
wené lodi na břeh wyhažUge. ou Ba, nawrei:
cenj statkU gest lakomcům tak obtjžné, že mnohý
raděgč žiwot fwůg nasazuge, než by nahrabané
penjže nawratčl

Když wssak Uebežpečenstwj smrti dussewnj
od tebe odwraceno, a když blahodčgný lékar
prawidla, dle nčcl,džbyš se chowati mčl, tobě
byl dal: ččň, co tť radčl, a nedopUsť, by znowa
nebežpečnýmč staly lse rémy twé. Užjroey na wlaš
wsseho dle geho předpčfU, ať gest lék gak chce
hořký. ruu Nehúdeo se dlaUho Žke.fwýmč UúrU:

žčwostmi, ale zkrčltka odbuď ge, an Uzdrawenj
twé občtč žéddú.,Nneb domnjwňš fe, že to Ma:

éll
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gdalenu nestč:lo žčxdné občtč, aby .fe zbawila
sedmč duchůw neččstých, gak se pjsmo wygadřugeeť
Mnjš snad že fe UemUsila odťjce znamostj,
kterež gj prw milé byly?

J celnjk přčnesl obět žapřenj; opUstčl re:
meslo, pončwadž mU Uebežpečné bylo Neměltě
ale Ua tom gesstě dostť, že žpůsob žčwnostč swé
hřjssně opUstčl, chtčltě i také, by fpolUwintcč
gcho blahodčgnšho lékaťe Ježjsse fežnalť a žamč:
lowalč; prorož dal hostčnU, kU kteréž pozwal
pUblikčmů, celnjků a hťjssnjků. au Mžikem ža:
hoťelo frdce geho lčxskan, a přčxl si, by wssťcknč
gemU rownj týmže způfobem gako on obrúceni
bylč. Retagčl anč dost mčxlo obrúcenj fwé, a
Uetolčko mezť čtprmč stčnami saUkromj řekl: Co:s
kolčw zlého gsem Uččnil, chcť naprawťtč; nýbrž
weťegnč okčxžal obrúcenj swě pťede wssemč tčmč, x
kteťjž š njm U stolU relnjho sedělč, a š njm
spolU hťjssnjcč bylč m Ba, teUto celnjk er:
stochal se pred celým fwětem se wyžnarč, že
žhressil u Nposstolowě nazýwalč MalaUsse to:
lčko Lewčrn: on pak w ewan.geltx:m, kteréž sepsal
gmemlge fe pUblilečxnema hťjssnjkem. uu Tak gest
wzpal Bohn čest za swéx obrcicenj.

Neostýchal:lťš fe prw swčta, an ǧsi bhl
celnjkem a hřjssnjfem, a bylxlčš fnad geden
ž Ueyprwnčgssjch tUpččU Učenj Krťstowa: ne:
bUď Uynj takě žadným obyčegně kagjcjm, genž
bo byl spokogen š onaU rčchaU domacj ctnostj,
kteraž gest U ledakohoš kUalezenj Yčkolčw gesstč
od Uedawna gest sslčstj dusse twé, nčcménč nech
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tǧen fwětlče fUZŠho swjtiti, eaxUeukrýťďeh ho ďťčd
dčima tohxoto swřta. Zůstaň dle př.jpowědi fwé
Bobu wěrnxýňx, a nech ho býti léčťrelem fwým,
žagisté neyschopněgssjch a ňeybežpečněgssjch pro:
středků k spasenj pohledčc, ť dle nenmaUdřegssj
prozťetelnosii swé o to fe starčx, by hodina noy7
kaUper twého w prčxwý uxčašodbila.

Utšcho a naděqc sc Uezbang,
erU žcčdcčBUh uu w te w;dycky pewně stůg,
On rč bež Pomoci ncostawj
Snasseg wssccky bolestj a aUžkosti
Za lo wznenené dá lobě radosti
Kterýchž tcbe žadný nepozbawj ;

Pochleďme w celě pťjrodě, Uačchceme, wssUdy
stegné Určeenjtwow widjme, přibýwémj a Ubý
wémj u Cokoliw se žrodilo, mUsj Umťjti Ge
denkaždý den Umjra š wecerem, gednakažda Uoc
gitrem, gedenkaždý člowck oowčaš smrti swé uu
Toliko dussc člowččj mumře, a nepťestaňe Býti
Nemčx ani wečem ani nori; dejn wěčný, den
bez konce grst gegj Určenj. Q snažme se tedy
po tcnto krateký čaš swého weždrgssjho pobytj,
by ten wěěný den dUsse nassj stal fe dUem bka
hoslaweným. u Cbkolčso ždč mčxme, a,wřeljaU
lčxskacl mixlUgeme, dnawždy rbupde pro nciš ztra:
ceno.x Djlem to gčž pčxed očima nassima Tžmiželd,
aneb w krc?tkosti času chiš Uúsledowati bUde.
Gakožto kťefťaň ale iUtúš néomylnaU nadčgi
swého trwčcnj lPo usmrti, a radostného šhledčmj:fe
še swúmi rodčči, kteréž gsi uo!solaťčxrocdrl,še lsnoaU

ňwanželkaU, š ďjtkami pohřbenýmč, š swými mi:
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lcičky, U gcgťchžto hrobU gsi trUchljwal a za nčž
modlitby twé k BohU wstupowaly, by gčm nčkdy
š tebaU potkatč fe dal. N nynj, mage sňm ža
nimť odegjtč a š njmč wččnč se fpogiti, chtělbyš
fe třč:stč a bčxti fr trmné chodby, kteraužto oni
wssickni před tebaU sslč.

Gak řlarcho žde na fwětř k nččemU felneš,
wifj to Ua tobě co zčxwažj těžké, a obtjžnč tobč
činj wstaupenj do pťjbytků blaženúch. Ba, toto
lpěnj Ua wčcech pozčmfkých nťeschopna tč ččnj,
milowati to, což š hůry gest.xxxeMysl twčx mú
býti wžhůrU zťjžena. uu Nle co pak tč tak silnč
přčtahUge k mjstu, kdežto gsi mčl tolčk„faUžrnj,
tolik potýkčmj a starostj? rn Chtčlbyš fnad
bjdů wrždegssj šfebau nahorů wžjti? u Q, nť:
koliw, raděgi sr snaž, dUssčfwé takowaU způ:
fobU děctť, gakau ony egčž magj, kterč tč tam
Uahoťe očekciwagj.uu. era, naděge a lč:sia
gfaU ony prawě ozdoby, gťmiž okrúfslrn mú.š
býtč, byš fe kPčmU wččnosti fmčl pťibijžiti.
Snaž se tedy že wssj fjly, byš fobč ty ctUosti
přifwogil. era gest bržpečUžicrsta k oné blažcně
lčxfce, kteraUž očckč:wčlš. ij dřjwe dokonciš,
tjm dťjwe fe k Uj dosianeš. Tam, kdež poklad
twůg, bUdiž i frdcr twě. Tť, genž tě předrssli,
hUdaU tč r;mjragjcjho oblétodďatč a žrhUatč,
gestlčže :F oddanostj do wůle Božj očizawře!š.M
Nch, kdož š peanU wčraU w Ježjsse Ukřižo:
waného dUssčodrwzdú, smrt takowého grst ssťastnč
nanebewzrtj.

Gestlčže se denx žiwota twčho gedenkrúte
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k wečeru naklončl, Uebude ro giž dlaUho trwatč,
brzy pozdrawowčm bUdeš pod pahrbečkem,hnč:ty
twě ukrýwagjcjm. Pro tebe potom přestane wssr,
což giné ččnj brzo wefelýmč, brzo trUchlčwýmč.
Zmižj wsse, čebož gsi se we swčtč Uadal Ueb
obawal uo Genom skUtkowé twogč dobťj, kteréž
š fcbaU wezmeš, nebUdaU pro tebe žtracenť,
neboť nefmrtelnj gfaU, gako dUsse twcš nesmrtelnú
gest; a dle skUtků obdržjš č odmčUU.bu Šťastný
wečer, po Učmž den wččné blaženostč pťichč:žj!
Roc zmčžela, a Boha milowati bude twé djlo
dennj na wčky. Ježjsse, kteréhož gsi milowal,
an gsi bo nemiděl, Uwidjš twúřj w twňř, bUdeš
ho milowatč a mjti., J Swatj, kteréž gsi žde
ctčl a kreréž gsi tak často o přjmlUwU wšýwal
bUdaU twogč důwěrnj přatelé a fpolečnjcč Ua
wčky. m

Powolú:lč tč tedy Bčch, grstiť to to Ueyx
lrpssj, což se tobě přčhodčti může Pokorně er:
wyšssj wůliBožské se podrob Ueboť Uaš wssecky
fpasitč a U febr w Uebč mjti chce u BUdešli
až do fmrsi stqlý me wire aačo Smati lake
za Uimi wegdeš Uetolčko do hrobU, ale ť také
w onU zasljeraU zemč, kdežro š Učmč bez přex
kažky a wěčnč Uebem wladnaUti budeš.

Starey fe gen Uynj k wečerUžťwota o to,
byš ho dokonal xfpasitelnč,a erbracUg očj tam,
kdež nččehož Uemč:š hlrdatť. Zanrch fwčtU, což
geho gest: bohatstwj, rožkosse, čestnú mjsta; ža:
nech mU, což š njm zhynamť mUsi, a přčdrž fe
Boha a toho, což geho grst: wjry, Uadčge a
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lécsko. Toto trě wyprawj tč k smrtť, k twěmu
pťekročenj do žiwota onoho, a žapůgčj dUchU
twému kťjdla, byš fe wznesl wzhůru, kdežto byš
wččnč U Boha w“radostč neskonalé žil. uu Do:
konúš:li žiwot tjmto způfoťxem, Usneš w PČUU,
a smrt tobě žťwola twébo nenkořčstj, Uýbrž po:
zwolna a lehaUnce rozwčxže swažky požemsleé, a
dowede dUcha wyprosstčného do řjsse wččné,
k božfkéum frdcč thc Ueubeského, k frdci plné:
mU lúsťy.

Nch,kdybyš byl déle žiw býwal, gak mnoho
byl byš mUsil grsslč trpčti? Nle z toho wsseho
nčc nenj chr š to, tebe zasijhnami. deočjwčxš
netolifo od prčxce, nýbrž č ode wssech obljžnostj,
saUženj, trčxpenj, ode wssech starostjabčd žčwota.
Na žemi Uefmčl gsi ani pokročilč, byš se ne,
potkal š Uěgakým trUdem. uu N toto wssecko
Uynj wyměnčno bUde za neywyšssj sstčstj nrbeš.

Cbtjce konečnč tohoto nebeského sstčsij do:
gjtč, mčxme fwémU wyfokémU stciťj powdččnč
býti, gelikož nčxš wssech marmšch wěcj zbawčlo,
a ke kratochwjljm fwětsieým chladné Uččnilo. Stčxťj
ofwobozuge Učxš od hrUbúch tčlesných rožkossj, a
přestúwč:me býti gčm podrobeni. u Ny, toť zťsk
hlawnj, gegž Učxm stčxřj přčnússj. ux

WčrU, prawé bjdč:ctwj gestiť to, gak gsem
gčž ťekl, Uechce:li staťec fwých zamilowaných chyb
se odčjci, ťdož mUž š holaU a ssediwaU hlawaUš
tak sobč počjnci, gakoby stciři geho, kteréž pťedce
wssUdU Ua nčm gest pošorowati, genom anhě
pťetwaťowňnj bylo; protož také mladým a bUg:
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ným fe stawj, což mU w společnostech tak slussj,
x gako hercč, který UlohU swaU hežky sice wykoe

ančx ale žadostťw gfa zaljbčti se, ku konci tak
se Uamaha, až dechn nemůže popadnami, a
wysinan býwa

Gesstč wssak opowržrnj bodnčgssj gest ne:
wrlý, zlobťwý neb lakomý starrc, čjmž častěgi
geho frdce winno bwwa než staťj nu Také se
domnjwúwagj staťj lidé, že pro stčlčejswé býwagi
ménč wčxženť, zawrhowčmč neb posmjwčmi, a
gsan;lč popndliwé mnsli, takowci Ubljženj.dwog:
nčxsob gc boljwčx, proto takowéto chyby přigjmagj
na febe způsobU grmněgssj, a býwagj snesitelnčgssj.
Gak ale člowčkU we wysokém stécťj gesstě lako:
titi možnci, to Uenj k pochopenj. Lže:lčž co
zpozdilegssjho fobč moslitč Uad to, tjm che
penčz na cestU šhrnowatť, čjm kratssj gcst ccsty
žbotrk? oou Mčlťbo gedrnkašdý wčdčtč, že smrt
od stařj Uenj přjlčš wšdalena, a žc každé hodin

x odbigenj může heslem smrtč Uassj býti
Nch, množj fobč i na praci dagj, fokxe

i giným to wymlmoirč, že sťarj gsaU; a do:
mnjwagj se, že takowým mamemjm smrt na
dlano gesstč fe protahne Cjtj sice neporadek
w těle swém, Ucbabowčmj sjly a slňantj přiro:
zenostč fwé, ale tagj samč před sebaU bljzkost
smrti. Zabangjce se wčcmčažčxležčtostmitohoto
swčta, a Uúwrhy rozlččné činjce konrčnč býwaǧj
tak bljžko smrtč, že takořka do Učch fe wedere,
a mžikem š Učmť Oryč pcidj.

Yčkolčw gedenkaždý člowčk welkého stciťj
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žúdostčw gest, a ge očekčndú: mělby sobť pťedce
také častěgč přťpomenantč, že gednaU předce žčwot
gcho konec wžjtč mUsj. Tak galeo rostliny a
owoce stromowne, když byly dožrčxly, wadnaU
a spadčxwagj: tež podolmč š člowčkem se dčge;
roste, žrauge, a konečně ďe stromu žčwota spadňe.

Slabost těla w stúťj, wadtmtj a zwrčxsko:
wúnj obličege gest zralost člowěka; gest přiroze:
nostč geho přčmčřeUé, a swým časem samo od
febe wonagjti se dúwú. uu Také leřčtý člowčk,
nenj:li an newljdný anč newrlý, nebUde přjliš
fobč stčžowatt na obtjžnosl fřawU swého. Nle
newhodn.ý rozmar a fUrowost čloweka zakalj
každaU žiwota geho dobu, a newrlec a reptač,
ať gest bohatý nebo chudý, wždy gak sobč tak
gčným gest obljžný.

Prawda gest, že staťec mnoho wčdj, což
fe UtU Ueljbj; Umj:lč wssak trpěti a milowatč,
také mnohop Uwčdj, což mU radost bude působitč.
Gestiť to tedy erlčkčxuchyba, že siařj lidé tak
rčxdá udo wsseho fe pletaU, cokoliw ginj ččnj neb
podnčkagj. uo Toho by se wssak mčlč chowati,
neboť to přčroženost š sebau gčž Pťinússj, že
člowčk, starýx gsa, aUčinným býti přestúwčx, a
Bůh ž aUtrpnosti a mčlofrdenstwj předesslčt ge:
dUúnj starcowa ge:lťojgednotné nčtky w pořčwdek
Uwčxdj, a dle swého maUdrého a dobrotčwého
aUmyslU k wčěnémU člowčka spafenj fetkčxwú.
Člowčk ať fe přč tom gen trp.nč chowci, a Bůh
mU, co žamotaného gest w myslčgeho, rozmotati
pomůže, a bUde:lč přč djle tomlo neUstčxle Uad
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Boýa hledčti, modle se pracowatč a pracUge, se
modliti: proměnj se končc té prčxce w začútek
blahoslawené wěčnosti.

Krčxčeg tedy gen beze strachU cestau fwau,
a Uwidjš, že pokcačowúnj twé podobné bUde
chodbč přeš klenUlý most,gegjžto začčetek i konec
na gedné a též ččxťc sřogj. uu Co tč kolč po:
tkúwčr, wsse š hůry pochcižj. mu Moc wyšssj
klade člowěka gale do kolébfy tak do hrobU. m
W tomto ale hlawa pokogslě odpočjwú, a srdce
hýbatč fe pťestčxwčx. Rež wssak hlawa dokona
žssedčwj, a frdce Ustydne, často wychúžjš a pťi:
chúžjš, až koUečnč w smrti dogdeš odpočimxtj
a pokoǧe, kterýžto žčadnaU starostj che ne:
bUdc rUssen.

Blaže tedn tobě, starečkU mUohowčcký, že
Bůh wssecko giž tak Uspoťčxdal, netťeba tobř
běcti fe cesty, kteraUžto wssčcknčkrčxčetčmejme.
Gersst horlčwě se modle gť UastUp. dSlaťj rčxdi
se nwdljwagj, a mocnčǧssj Uade wssecko gesl
modlitba ncibožného starce, kterýž se pewně Boha
držj; geho modlčtba brein a žčxwory rozrčxžj, a
šwolčxwčx angely, by bylť průwodcowé gcho do
wěčnosti. uo Dey se tedy takowýmč mysslénkamč
Upokogčtč, když tč aUžfost pogjmčx. SUússey
trpčliwč a pomni:

wajlkn máš ch gcsstěbťjmě nésti,
Brzy, brzy bšldc po d.olcsti,
Brzy nepocjtjš trapcm:
Protož mjrný bUď w swém kwjlenj.
they potlačit sc pd aUzkostj,
Bjda twá se skončj blašcnostj
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W ncbi nu trpj gen gesstč maličko uu
W sláwč octneš sc giš brzyčko.
Tam se z wczdegssjho UtrpexUp
Radost wěčná tobě wptemcnj,
N po zkaUsscc plné trapných muk
Zawznj angelske“hoplesu szk.

Gsa gčž tak stěcr a slab, nebndeš che
dlaUho mežč lťdmč Ua zemi pťrbýwatč; dey tedy
požor, ať fe ncxmineš še swým wžnesseným Ur:
čenjm. Bržy fe skončj žiwota twého wrzdegssjho
drčcha, na kteréž anč bdč anč fpě neUsičxwúš
nikdy. Byť pak žčwot twůg febe délr trwal,
š bežpečnostj předcr toliko přjtomné okamženj
ža fwé poklčxdati mňžeš; což tedy Uynj gčsstč
wykonatč možnčx, koney, neboť žjtra mohlo by
giž Uoždč býtť. uuo Pokognú krew stare:owa Ue:
brúnj, pokogně o letech minUlých a o žpůfobu
žťwota přemeyfsletť. Grnom fe taž stranU oby:
čegných skutků swých asi tcckto:

Býwal:lčš až dofawad UkrUtný Ua fwé
čeledjny: bUdiž alespoň nynj ža dnů swé Uemoci
a chUrawostč aticbý, a odmčňUg se gim ša gegčch
slUžbU lciskaU. Nebudiž gako mnozjlčdé obyčegnj,
genž se domnjwagj, že fe penčžč wssecko dčx za:
platťti. ouo Yutlé ossrtřenj Uemocného z lúsley
pochúzegjcj gest ctnost obzwlússtrlj wzhledem tčch,
kteťjž tč obdslUhUgj,a penjž nenj odmčna ctnosti
důstogněc; penčzi i padaUch býwú odplacen.
Chowey se tedy netoliko k domčxcjm, nýbrž i ke
wssem lidem laskawě. Pťčwlastni fobč ctnost
lúsky, Ueboť kdož gest w lúfce žčw, žčw gest
w BohU. ou BUdiž tichý, a UeUmjš:li gesstč
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tichým býti, gdi kPčmU Ježjssč do sskoly. Neboť
řekl: :)Pogďte a Učte se ode mne tichosti.a .u
Chodjme:li k PcinU Ježjssč dd sskolh, Učjme se
prúwč blaženýmč býti, a nenjť pozdč, byť byš
ťnynj, ačkolčw k wrčerU žiwota, počal sskolU
tU nawsstěwowati. Čtemeť w pjsmč swatém, že
Nikodém w noci k Pčmn do Učenj chodil, a
gš se domnjwčxm, pro nemocUé, kteťjž w .Uoci
bez toho fpčxti UemohaU, že Uenj pohodlněgssjch
hodčn k Učenj; pončwadž w té dobč š Božským
Učitelem fwým bež, pťeťčxžky a samotnj búti
mohaU. Ba, bUdiž Ubešžxoečen,dže tč Pém Ježjš
wUUčj prawdčxm, kleréž také S pťijžnúmi a
pťčxtely Ždčlčtč můžeš. Tyto wssak prawdy mUsjš
Ueyprwé sélm sobč přiwlastniti, by ti nemohl
žňdný předhoditč: xChtč gčným pomoci, pomožčž
sobč sč:m.(( uu Snadno gest řjcť, w čem bla:
ženost liďskú žúležj, ale febe famého oblažčtč gest
Umčnj hlawnj, gemUž se neylépe we sskole Jcžj:
ssowč Učjme.

Blaženosti wťčné fohě dobýti, k tomU třrba
bollge neUstňlého, a relý žčwot Učxš w xtémž bogi
mUsj býtč strúwxen. Tolčko fmrlj skončj se ten
zúpaš. Qna Uúš z bogisstč zawolčx, a powedr
k saUdU, kdežto bog wúžen, a odměna Udč:
lena bUde.

Chodjšlč tedy pčlnč k Pčmu Ježjssč do
sskoly, UebUdc ti konečnč tčžko smrt co prňwod:
čjho odegmautč, kterýžtč zežiwota wezdegssjho
do lepssjbo pťewede. xxm

Seznúmčtč se še smrtj wčc Uetčžkú gest,
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neboť gč wssUdy potkawame PozorUǧ geU zwa:
dlaU kytkU, kteraž gesslě wčrra w erwošssj
barew kraseš před tebaU stala m Uenjliž pohled
na thrUchlťwú, agedrn každýkwjtekmrtwolaU? uu
Smrt sicr nassr rošdjlnčx gest od fmrti kwčtčny,
nicménč kytka swadlčx, an tUtak tčssepťed Učxmč

ležj, měc gakaUsi strgnost 8 Uassjm tělrm, gemUž
smrt byla očč žatlaččla.

Drše tedy a opowcižlčwě fmrtč wstťjc gjtč
gest zpošdťlost, kterčxžšňhUbU po sobč tcihne. Nřa:
lomyslně a bogcicně smrti čekatť a genom š tře:
fenjm Ua Ui myslčti, gest též zpozdčlost, gestlč
š třefenjm Uenj Uaděge spogena. wxu Lhostegně,
bez bčxznč a Uadčgr smrti čekati, a sobč tak
počjnati, gakoby pťčtom an ztrčrty aUč zčskU
nebylo, gest to Ueywčtssj blčxznowstwj, kteréž,
zpúchčmoli, Uenj k naprawenj.

o Nebýwcišlč, pomně Ua swaU bljzkaU smrl
a proměnn, gakýmsi pťedcčtembudachho osla:
wenj rozpalen a roznjceU, polťtowanj hodrn
gst, a ša wssecko traxoenj žťwota weždegssjho
ničrhož nrmaš ža odměm: kromě bremene zdeg
ssjho bytowanj u Protož eryhnmelna gestčť
to čcistka w Učrnj o blaženostť, sezncimitč se
čafnč še smrtj. u Gsnir:lč šr fmrtj naprosto
UefešUčlmenč, nenj w celě přjrodě hdrožUěgssj Uda:
lostč Uad Umřenj. uu Wčžme tedy, gak Bčch,
oneU maUdrý otrc, dobrotiwý gest, aU pťed
fmrtj wysjla bolestč, smrtč welmč podobUé, bycholň
srznamiwsse se š tčmito fnazc sneslč patťenj Ua
smrt, až konečUč pťčǧde.

8
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Tato trúper, kterúž smrt Učkdy daleko
pťedbjhagj, podčxwagj Učxmkljč kneyhlnbssjm tau
genstwjm, aodpowjdagj UčxmUa Ueytčžssj otčlzky.
ngengj zčxkladUassj Učxbožnostč,i také nestěc:
lost nassjch pťedsewzetj; a gedčným takowým
dnem Utrper můžeme sobě bUď pekla bUď Uebe
zaslaUžčti.

Gestli Uemoc twš fmrtelnň, nezhogitelmi:
gcstčť gakobhš giž w hrobě ležel, a cesta, kte:
raUžto múš gesstč wykonatť, gest temmi, a wýn
chod tagemný. Protož důwťrU fwaU anže Ua
Boha sklúdey„genž rekl: ))Woley ke mnč w čaš
naUze, a wyslyssjm tebe.e: un

Takowčx důwěra gest grdčnú, gčstň pod:
pora, kteréž fe we tmčxch twých držeti lze uu

Přehledni pťjhody žťwota swého, a Upa:
matUgeš se Ua mnohe Uebrzpečenstwj, z Učchž
tobě pomohl BUh, aU gsi Učkde gčnde pomocč
nrwidťl. uu Mčlby sUad Bůh, gehožto wčr:
Uosti a dobroty Uer konce, Uij Ua tebe za:
pomeUaUtč anebo še od tebe odwratiťč, an le:
žiš na lUžkUnemocnšm w Uebe:nečenfťmižťwotaprpprlrrj

w této naUzč, w této bjdť w tomto trapenj?
O gen čekey trpťliwě, potěssj tě, a potčssj tak
mocnč, že pohnUt gfa š wdččnosti UeywraUc:
nčgssj ťekUeš: dChwal dUsse mčx, PČUa, a Ue:
zapomeň na dobrodčnj geho!e:

WszžUg se k setrwčxnjw důwčťe swé přjkla:
dem ženy pohanky Chananeyské, genž stale prosila.
Uslyssewssč, žeby byl přissel oUen welčký prorok
z JUdstwa, genž premnohým nessiastným giž
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pomohl, aprotož i dceťi gegj š to pomorť gest,
wydala se na cestU, hledat U nčho pomocč, a
pťčbljžiwssťfe k nčmn, žwolala: xJežjssi, snnU
Dawidůw, smilúg se nade mnaU, dcera mčx zle
fe trcipj od ďčxbla!ee Jržjš alc neodpowťdčl gč
ani slowem. Negsanc, wssak tjm odstrassena,
gesstě che wolala, tak sice, že Uěedlnjcč sami
prawťli: xPanr, odbUď gi, neboť wolú za Uúmť.
Ra ktrraužto pťjmlUwU odpowčdčw Jcžjš ťckl:
xNegsem poslčxn než k owcjm, kteréž zahymlly
z domU Jfraelského.(( Y tak zdúla sc wssecka
naděge Ubohé ženy oté býtč žmařrna. Nčkoliw
twrdč zněla slowa lato ž úst Pčmě, neodúala
pťedce prosjcj matce důwčry; nýbrž probrawssi
fe zčxstnpem až k nčmU, klaněla se gemU a pra:
wčla: ))Paštc, pomoz mi.(e Zežjš odpowjdage
řekl: dNenjť dobré „wzjtť chlěb synům, a wrci
gcg psům.ee u Čehož se mohla Ubohú matka
gakožto ginowčrnčc, a cižokragnčx žeUa, po této,
gak se zdcilo, twrdé odpowědi, gesstč nadjtče?m
Yle preiwě tato odbýwagjcj odpowčd posilnčla
gj wprosl!ě a w stú!ostč. Plna p.okory a skrom:
nosti, č důwěry, že žagťsté gesstč aUčelU swého
dogde, prawila: ))Zdaliž sstěňútka negedj drobtů,
kteřjž padagj še stolU pčxnůgegčch?c: nu ))Q, ženo !e
zwolalJežjš, obratiw se knj pťjwčtčwě, ))welčkú
gest wjra twčl: staniž se tobě, gakž chceš!e( ;u

Přjtelč nemocný! UemUsj:liž přzběhem tjmto,
dobřelť bo rozwčxžjš, wjra twčxbýti posilnčna? uu
Nunemécšli ty, gakožto křrfťan, mnohem wčtssjch
dohnůtek kdůwěře, nežlč tato žena pohanskčx? uu
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Tak gako fwaU pewnaU wěraU nad wesskeren
Zsrael pťedčila, rowněž čpťed tebaU přednost
mč:. nu Gfa kťestaň, Uedey se wdůwčťe w po:
moc Božj od této pohanky zahanbiti. Snad
byš chtčl zanati w UaUžč fwé, a Uedůwčťitč se
w toho, genž wsseckypotreby twé zna, a genž
ti tifjcekrate giž ža žčwobytj tweho pomohl?
Mnjš fUad že nenj dosti mocrn, ze zlého tč
wytrhnm:tč? euxxxQ styď fc za fwaU malaU
wer, a Uúslrdug raděgč oťjklad ženy Chana:
neyské, pomnč gak často giž pomoc Božj Ua
sobč gsi kusil. Nčkolťw wssUdy wňkol tebe trUdUo,
předc Uefpj Bčch twňg, genž š to gest che
dútč, nežli ty žěcdatč fe ofmělUgcš. Takéť Uad
tebe lépe mU žnčcmo, co tč prospěge. Sljbiltě
pomoci tčm, kteřjž ho o pomoc profj, a gfa pa:
mčtlťw zasljbenj twých, splnj, což přčpowědčl.

MaUdrý otec časy rozeznáwá u

Wj též, kdy ti trýšcň slanši k profpčchU;Byš bhl kusseU kalich horký dáwá;
WěrUýmli tč ďhleda, dá ri iltěchn.
YU mh pláčem když Uáš aUzkost swjrá,
Qn giš slčh š očj nauich stjrá

Nčkolčw se zděc, gakobyš hořký kalťch tobě
Ualčtý, po mcile mčl onxedjǧetč;pauUeztrať proto
mysli! Uýbdž powaž, že se nikdy š tebaU Uedčge
manč, a že tč BUh nynj postawil Ua stano:.
wčsstě, z něhož Ua rožkaz Božj zawolan bUdeš,
bUď zpčt k dalssij gesstč žiwotU Ua zrmi aneb
k nowěmU, blažpnémU žčwotU w nebč. ou Kdo
poznenčxhla Umjrč:, teU w owoce poznenúbla
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ksmrti dozrúwčx; nčxhlúxwssak smrt gest wčchťčrr,
klerciž z wčtssjho dle owoce Uakažené štťúsč:.
nu Wčč, že kdyby wssicknčUmjragjcj brz bolestč,
anewčdomky zefnUlč, ani polowťce talej mUohého
dobrého wnemocnčcjch mjsta by Uemčlo, ba anč
Uepomyslilo bn se Ua to. Nrboť dlaUho trwa:
gjcj Uemoci a žpoUeUéchlé k smrtč wadmltj, gfaU
důležité hodťny, Určené kcwččenj, kdežto se nčkdy
člowčk ža miUUlU che Uaučej, Uržli gčndy za
celé dlaUhé žčwobytj.

Nemocný, gehož swčdomj gest pokogUé,
UrtrUchlj, wida sebe poznenčchla a aUd po aUdU
Umjrati. Při takowém zdlaUhawém Umjréch
žůstč:wčx dUch bež roztržčtosti a otakořka pohro:
madč, Uetčkage po wěcech wněssných, sbjrčc, sťrogj
a fpoťč:dúwú se k bržkémU ořchodU, kterýž fe
zdčjmnmj podobčx, ž Učhož ho teprw radosti,
plefy a špčwy blahoslawených probUdj. d

Dč:lč se z UedUhU twčho Ua brzký konrc
saUdčtč, měg se Ua pozorU. u Pomni, že smrtj
wssecko žtratjš, Uržemřešlč smrtj Uč:božslých; bU:
delč wssak twú smrt ssťastnčl, wssecko žjskúš.
Nagdeš tam žiwot, Uad Ujmž smrt nemč: žeidné
moci che, a wegdrš do rčxgrwččného, kdržto
angelé a swatj bUdaU fpolečnjcč twogi, š nčmiž
Boha chwčxlitč bUdeš Ua wč!fy.

Neodklcidey š dobrým Ua zegtťj.

Se fwětem ,žčwU býtč, šr swčtem smey:
ssletč, a milowati, což tohoto swčta grst, a po:
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tom umťjti: gest tčžce Umřjtč; bez zeisluh Umřjti,
gest nebcžprčno; bez nadčge Umřjtť, gest smUrno;
w hrjssjch Umřjti, gest šwrcbowané zlé; ale běda
i tomU, kdož fe prjliš wěssj na to, což hyne
neboť on žbone pospolu.

quowýto swětomčl mčc swé nebe žde, a
požjměcnjm wssech rozkossj súm si dčxwčc od:
mčUU. uu Gesstě che do očj bčge žpozdilě fwěta
mčlowčmj U lidj nuzněǧssj tťjdy, kteřjžto dennč
še starostmč lébagj a wstúwagj, a w potu twciři
swé potřebné wýžiwy dobýwatč sobč mUsj, a předce
tak na zemi lpj, a gi tak milUgj, žeby si pťúlč,
wččnč po nj sr plažiti; a mnošj by dali nebe

xxi blaženosř swau za to, kdyby wěčnč w prachU
zemř sr wcileti mohlč, a smrti se obúwatč nrsměli.

Q gakei to hanba pro křrjťana, kteryž swého
wznessenčho Určenj tak mčxlo si wssjmú, že by gč
š bjdným osUdem zwjřete fmčniti chtčl. Po:
wažme gen staw takowého člowčka, když núble
smrtedlnč se roznrmůže, a nwnj na smrtelném
ložč smnsslrnj swé, kleréž fe mU zwykem drUbaU
přčrožrnostj stalo, zcela zgčnaččti mú. Nynj
naǧednaU, což mU bylo mčlého a drahého, mú
nenawčdětč, a wssrbo tobo dobrowolně sr žba:
wčtč, což nedawno geho Uebem na zemi bylo u
Kterak možna w této čerstwosti obratitč se celým
srdcem? uw N neobratj lč še kdo tak nelžr dau:
fati od Boha smtlowúnj. uu Ych, nonj fe ne:
ssťastný třese, xnala nmsl ho poǧjmčl tak že stra:
chem hyne wčda, že opUstčtima, což mu Ua swčtč
milého bylo.
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Nlr tjm méUě kwyswčtlrrlj gest to, že lčdeč
ačkolťw se wrlmč smrtč strachgj, Předce sc k ge:
gij přjsstj nrchystagj, a k zemřer Urpřipra:
ngjp a přeš to, č wčřj, že pťč smrtč wssecko
to snadněgč fe djtč bUde, co sc gčm po celý
žiwot neytčžssjm býtč ždúlo. u Q takowých
dú se předzwjdatč, že Umjragjce tčžký bog mjtč
bUdaU. uu Gcstlč tomU alr tak, tUť Uepťjtel
dUssj U nemocného giž Ua polo m.č: wyhrcino,
an mU byl posseptal, žr Uynj dokonce Uemú
nemoc fwaU pťrmeyfslenjm zhorssčtč; a že fe
dřjwe mej zotawťtč, nežlč by mohl swčdomj
swé zpytowatč.

Q mčlý pťjteli! Uedey k tomU přigjtč až
Ua ono rozhodné okamženj, kdcžto by Bůb Ur:
obyčcgné žčxzraky mčlostč swč Ua tobč činčtč mUsil,
kdyby dUssetwú mčla býtč zachowčma. uw Y jdehme
tomU, žebh Bůh tobě poklad mčlosti fwé otew:
řjtt chtčl, chopjš:lč fe gj také w takowčm stawU
dUsse twé, q poUžjgeš:lč gj k foaser swémU?

Nrodhodlčxš:lč se w tak bljzkém nebezpr:
čenstwj k pokúnj a polepssrnj, swým wlastnjm
Ucpřjtrlem bUdeš, a ncpřútelsky Uaklúdčcš gčž
Uynj sčxm š febaU, aU polrpssenj Ua zegtřj od:
klčxdčxšUemoha wčdčti, bUdelč ti zegtťj od Boha
gessťč pťidčmo. Dneš tobč podč:wú Bůh mčlost
k polepssenj che Uež dostalečUaU, azegtra snadu
gčž Ur tak. Yedey fr také meylitč důmnčnjm,
žcxse polrossenj twé fnadnčgi zdařj, anrb famo
od febe dú, když gesslč dč:lssj čaš o sobč bUdeš.
pťemeyfsleti. m Nch takowé myfslenj wzdčxlené
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gest od prawdy, nemesskey polepssčtč se; Ueboť
dnessek může twým poslrdnjm dnem býtť leyť
bnš i mladssj byl Uežli gsi, ponmč, že člowčk
gak bržy se Ua swčt byl žrodčl, starý dosti gest
k Uzmřenj. n Co tedy k spaser dusse swé ža:
potřebj Užxtúwňš, neodklúdey naxdelssj čaš, ne:
boť často se přčhúšj, že člowčk, anč fobě ne:
powssjmna w okoličnosti pťigde, kdežto i pťi té
Ueylepssj wůli ničchož che čťnčtčnemůže, a kdežto
smrt nextadúlá wssecky geho núwrhy rošmetčx.

Llčkolčwobrňcenj twé trpké fe ti šdčc, pomni,
že dUsse twčc Uebešpečnč stůnč, a nebylbysonen Ue:
mocnú nemaUdrý, kterýž by Uechtčl Užjwatč léfů
ginúch, nrž sladce chUtnagjcjch? xxx Mřlali by
wssak při žpytowúnj swědomj aU;kost a malo:
myslnost těbau bržy o oUU skcilu žanalsřwj
tlaUci,u tak žebyš erčděl sobč pomocč; pťidrž
fe toliko Boha wěraU, naděgj a lúskaU. Toto
trognúfobxté lano kťesianské kotwčce nikdý se ne:
přetrhnee Ba š kotwčcj taUto můžeš plautč, až
kpřjstawU blažeUš wččnosti ssťastnč pťčplU:
geš ou Llle č nynj wezmč obraz Krčsta Ukťčžo:
waucho, a rcč pobožnč: Q ng Ježjssť!

Bog těšký bogUgi

Wssakk cch wsscckytyto stjžnostiPxoc mcdlé běduqt?
Toť bog mé hrjUne prirozcnosti!
QJcšjssi můg Bo;e Pan
Zbaw nahlc smrti mnc,aaršmgmne stug!



Nic netrwci Ua sioětě wččně.
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Nasse nciwrhh, az hlUboka wymyfslené
wyhljdley wssecky, UedofahUǧj dňle Uež podeďsi
a člowčk mčlby k fobč famémU řjcč: Tato sta:
rost, tato bolest, tato radost, tato rožčťlenost
žagisté po třech dnrch szsse mé wymižj; a pak
by ofUdU swémU, budiž oU radosiUý aneb ža:
lostnú, dobrowolně fe podrobil. N tak fe dč!ǧe
č štjm, čehož sobč žcidčxme, aco mčxme, wssecko
pomjǧ,i. uu Rozwúžjšli tedy šrale wčci, kterýchž
sobč! tak wyfoce wělžjročxme, obdinǧjce ǧe, shle:
dciš, že za přjčanU fwé pomjǧťteonsti, bhť
iwsseckn twýmč slaUly, mysl twaU, cbtjcj wččnč
anefmrtclUč trwatč, UpokoǧitčnemohaU Pročež,
wčrjšli w Boha a wččnost Uemčlbnš Uikdy ži:
wotU UassemU šde na žrmť tak welikaU ceUU
pťťpifowati, byš to, co š gistotaU Ua onom
fwčtč očekawaš totiž žiwot w Uebi ža hijčkU
tohoto swčta dati chtčl uou Ba, kčrsiaU š Bo:
hem dUwčlUč ochǧjcj, každaU Ubjhaǧjcj hodťml
powažUǧe tak ǧakobo žadUa gčna po Uj přigjtč
Uemčla Na wadUachm tčle fwém wida žnamky
bržké smrtť, držj ge každé chwjle ža dostč
žralé, by položeno bylo do hrobU

SUad fe fmrti a pohřbU bogjš? anu Yle
rci ǧestli pak to Učco tak welmi tčžkéhox,wy
kročťtč ze fwěta; an wjme, že žadný že smrtel
ných tU nežUstaUe? uu N žjskal gsi Učco při
tom, že, ǧakožto starý, ssedčwý,naijtné škU:
ssenosti bohatý, Ž plúčem a Uúřkem djtek swých
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do brobU ďstupugeš, Uež abyš byl meži žpěwy
U kolébkh twé prowozenýmť, swého mladistwého
ducha whpnstil? uu Rakwččka twčx bylabo se
pod pč:ždj k hrobč donesla. m W prwmch žč:
wota lélech gakož č we welkěm stčxřj Umjraǧj
lidě ž wětssjho dle bež welkého boge, aneb
trěcpenj těla; smrt témčť co anǧel dobrotiwý
nad postelj smrtelnaU se wzncisseǧjc ǧemnč, gako
kwjtky trhčmy býwagj, srdce hynach gjmčt, by
ǧe do žiwota ǧťného pťeUesla.

My lidé nesmjme se š Bohcxm bécdatč, proč
ǧednoho dťjwe, a druhého poždčgi že swčta po:
wolčxwčx; a běda tomn, U gehožto hrobu fe
řekne: dlaUho žčl, a nččebož pro žťwor wrawý,
pro nebexančťnčl! mo Wčlssj wssak bčda gemU,
gestli dlauho nrmocen byl, maǧe lod Boba dosti
welké lhůty, by o žčwobytj swém minUlém pře:
mensslel, an pak lhůty té neužjwaǧe Uepřemeh:
sslel. u Dlalcho trwagjcj Uemoce búwaǧj wčt:
ssjm djlcxm bez prUdkých a trwanliwých trčcpenj,
a tUdjž docela pohodlné k rožǧjmúnj toho což
gfme ža žiwobytj žjskali Ueb ztrasili. Mňť také
každčx fwětntčka nemocUébo, temnč hořjcj nočnj
lampičkaU oschenčx, cosi faUdnicč swaré podob:
ného, kdežto dUchowé býwagj faUženi. Wůnč
léků, pozorné bdčnj obslUhowačů, aUžkostné do:
mčxcjch k nebi pobljženj, gsaU téměř sami swč!d:
nébo saUdU, a wěrnj přjmlmocowě ža nemoc:
rUkn. Umjraǧjcj wezma konečnč kťjž fwůg do
kowé gest ž wětssjbo djlu ǧiž Ua milost ořťgat.

PoUžj tedy, milý nemocný pťjtclč wsscho,
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což se w fwčtnččce twě Uachěcžj, a Užjwey toho
hnedle perj noci bežsenné. Postawlse co ka:
gjcj hřjssnjk pťed saUdnaU stolčci Spasitelown.
Wešma křjž, kterýžto ať nepřťgde že swčtničky
twé, rcč š Dawčdrm: :xPane, sUtčlUg fe Uade
mUaU, fmčlUg se, a obrať oči mčlofrdenstwj
swého ke mnč nehodnémU.c: u Pčťgmč nme na
milost, Pane, a odpusi mč, že gsem tak dlanbo
prodléwal, anrčxtčti se k tobě, Qtče! uu Qd:
pUst mč neymčlegssj Pane a Bože, a zpňsob
we mne, čehož žapotřebj mam kspasenj, kU
kterémuž gsi mne stworčl u Ych, bolj Ume to
welmť, že gfem tč, laskawý a dobrotčwý Qtče,
tak často ž lehkomyslnostč i žlomhslnostč Uražil
a srdce swého, w Učmžto gsi chtčl přebýwatč,
hťjchy tak posskwrnčl že se stalo UadobaU bez:
božnostč, apťjbytkem falaUassowým u QBože
můg gať gsem hťjssnjk prewelťký; ale lčtngi bťj
chů fwých,a danam w mťlofrdenstwjtwé Ych,
žanati bych mUsil, kdybyš ty, o Bože můg, byl
neřekl: Gak brzy hřjssnjk hřjchů swých želeti
bUde a skraUsseně ke mnč fe obrčxtj, Uežpomeml
hťjchů geho che. Toť gsaU wlastnj slowa twčx,
které:ž mne Upokogngj tak dokonale, gako byš ge
byl anše ke mnč mlUwčl.

Qstatnč Uedčxfe zapřjtj, že trúper každého
časU spasitelnú gfaU, když ge člowčk š tjm aU:
myslem snússj trpčlčwč, by se w pokčxnj cwčččl.
Geden každý wssak bolestmč trapený domnjwa
fe, že Uer wčtssj bjdy nad geho bjdn? Tak
domijaš se i tye? uo ale wěz, byť byl Bůh
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č giné saUženj k oswobožčxUj dusse twé ti poslal,
nčc giného byš byl nepocjtťl, než což nynj cjtjš.ma
Trp tedy, což Bčch chcex, byš trpčl, anťž po:
slauchey swé lčbowůle, mage za to, žr trčxpenj
od Boha seslanečxrychlegi k BohU ,wedau, nežli
wssecka ginň od tebe zwolenčx cwičenj kagicnosti.
Kdyby křjž, ktrrý Urfeš Urbyl lčžký, nebylby
krjžem Nlr nemagr téhož křjže, ǧenž fe ti tak
těžký žda, ani byš nebyl žpošorowal že fe
U tebr giž pťťpoždjwa, a snad byš bpl Ua po:
lepssrnj žiwora ani nepomyslil.

Nenjť Uossak na tom dostť, ťmchom genom
zlého zanechatč a che ho nepachati, mčxmeťse
snažiti, bychom ge opčt naprawilč. Mciš laké
frdrčnau žadosť mjtč bnš byl zlého dokonce
nikdý nespachal uu Zadost tato nemůž sice býtč
splnčUa; neboť což fe stalo, nemůže se odrsičxti.
Nle tjm, žr, což ti možna naprangeš, dawaš
důkaz, že spachaneho žlého litUgčš m To wssak
nahraditč můžeš bUď črst, bUď statek toťery
hnmelnč nawrariti musjš sicr gest ljtost twa
marnň, a zůsťúwciš winnjkem, tak gako drč:č
genž Ukradený statck U febe držj.u Chceli wssak
oprade odcizené anrčxtiti, každě na statek ne:
fprawedliwý pohlrdmlrj bolestné mU bUde, a po:
spjssj fobč, bh ho gať brzy možna, nawratťl

Ba, mali Bůb zlý čin twůg powažowatť
gako za andalý, třeba, byš neyprwé ty, pokUď
tč „Uložna, neUdalým ho Uččnťti sc snažil wu Ne
tčžko k pochopenj, že tjm, když Boha ža ode:
sstčnj sskody blťžnjmn Uččněné prosjme, oblaUpe:
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némU sskoda se gesstč nenahražUge. uu Netoliko
wssak křčwčxpťjsahae aneb o pomstč wolagjcj že
cti žlaUpenj mú býtč odwolčmo; nýbrž i žlý pťj.:
klad může Uakažiti, a wolnau sskodU z:důfobčtč,j
w ktrréžto přjpadnosti nčxsledownč dobrým přj:
kladem mč: se núhrada djti.

S naprawenjm ale spčxchanébo šlého Ue:
prodléweyme dlauho, neboť ledo ǧest pčmrm ži:

.wota fwého, amůže melrti, ǧak dlauho mčxǧesslč!
trwati. Y gak se gednan přčooždj, žawťe fc wčn:
Uice, na kteréž byl penjžf žjfkčmj, a budeš UwržeU
co dlUžnjk do žalčxře, dokawadž nežaplatjš do po:
slrdnjho haléťe. xuu Nrčekry tedy, až noc přčpa:
dne, nýbrž poslednj ǧesstč hodinU tcckpilně pra:
cug, co sjla twčx stačj, a wěž, že naprawcnj
twých chyb twé pokcinj tčprw celým pofňnjm
Učinj. ux Deyme tomU etedy, žeš přcxd tjm Ua
cti Utrhowal, Uččňpewné pťedfrwžetj, že budaucnč
každého žastaneš, genmž se bUdr na cti Utchali,
a to fe tobč také zdařj, neboť gažyk twůg musi
mluwitč, gak ty chcrš.,uxanb, gsili st,atkUpťj:
liš žňdostťwý, lafontú, aťneli fe twé frdce koe:
něžům, Ustanow fe na tom, že chudým tjm wětssj
dar daš, čjm obtjžněgi to tobč přichašerč bUde,
azkusjš, že gsi š to; neboť rUka twa musj či:
nčri, co gj weljš m Čjm častčgi fe tak přemů:
žeš, tjm che na to nawykneš, a tjm fnaže se
ti to ždaťj. u Nebudrš mjtť nač sobč stčžowatč,
leč na to, žeš tak poždč počal dobře ččniri. uu
Den, kteréhožto gsi prwnjkrcite proti hřjchn swénm
bogowal, afebee peťemohl, powažug za den swého
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žroženj. Slaw totockwjtězstwjǧakožto swútek po:
božnúm poklekm:tjm před kťjžem, pťed obražem
Wkapitele ufwého,za obnow swé xoťedsrnožetj,lže
gakožto kagjcj hřjssnjk, cokoliw bolestného gesstě
Bůh natebe fčfsle, msseckoochotně trpčti„bUdeš,
a w pokčmj Umřeš.

Od Uynjčka ať aUč den neUplyne, byš
w nččem se nepolepssil, a byť toho sebe méně
bylo, pťedcc k wečeru ťšdrčxce swé se radowati
budeš, a pobjdnuta fe počjtjš k wětssij wy:
nasnaženj. Ježjš tedy bUdťž twým Učitčlešm, a
křjž kažatelnaU geho, ž kteréžto tč w trěxpenjch
twých každé bodčny tčssitť apowszzowati bUde.
Uč fe od Učho saUženj a trúpenj mťlowati, a
trpčlimč fncissetč, gakož on ge trpčliroč smissel.
MxčlUgeme:li a „ctjmelč giž proto křjž, že na
něm .KristUš půl dne pnčl, pročbochom Uemilo.:
walč faUženj n trcipenj, gelikož Pčm Ježjš tťi
a tťčdcetť roků faUženj„ a trčxpenjxsnňssel. Nož:
gjmey sobě Pčma Ježjsse na kťjži, a nrbUdeš
se hrožirč, když trč:per Učgaké tě nawsstjwj.

Z wlasťnj žkUssenostč můžeš fe tomU naU:
ččri, že nenj walnčgssjho prostřede proti hřjuchU,
Uežli kťjž nésti, přidržfti se bo, a důwčťowati
sc w toho, genž Ua nčm Umčel. uo Qd toho
okamženj, co tť Bůh mjsto sladkébo gedU, krerýž
gsi pil, hoťký kalčch podal, Uaklcidčxš tebau, co
š djtětrm, gemUž dobrý otec odemčx, cožby mU
sskodilo; za to ale nčco podúwú gčného, cožby
mě Užťcečnéhoa spasitelného bolo. uu Můžešliž
tedy sobč stčžowati, že tř Bůh nemocj od po:
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kUssenj, Uebezpečenstwj, aosidel oswobodil, kterčxž
bo tě konečnč gessrě do propasti pekelné byla
Uwrhla?

Qstatnčlč pak co promessťšš za přjčinaU
swého nedUbU we wěcech časných, nežratjš mnobo,
neboť na tom tolik nezěcležj; na čemž lč ale zci:
leži wssecko, to iUůžeš tjm spjsse opatťťri: totiž,
spafenj dusse swé. .

Dřjwe žčw gfa lehkomyslně měl gsi ždrawj
ža wčc, kteraUžby tobě žeidný nrmohl odnjrč, a
nežpomenul ǧsi Ua fmrt a bUdaUcnost. Nynj ale
tyto důležité wěcč až pťed očč fe tč stawj, a
š wděčnostj mUsjš Uznati, gak ssťaslen gsi, že še
ždrawjm tčla žúroweň i rozUm nebyl tobě od:
ňat, a že gesstč w domě fwém poťcidnostč hlp:
dčti můžeš. u NemocnémU mnohčc wěr gčnaU
býtť fe ždčx, nežlč ždrawémU, a nemocný také
neylépe ofwčdčitť může, gak wznessený dar gest
ždrawj, kreréhož lidé tak mcilo sobč wssjmagj, a
kteréž prohenťj, gako nčgakaU wěc, kterčcž fe k nč:
čemUnehodj.n

PožorUgešli fnad, že lčdé nemoc twaU za
tresl Božj ti pokleidagj, a boljlč t.č to, a wjšli
žagisté, žeš sobě tU nemoc súm nezpůsobčl, ančž
ty gj fobč poklcidey za trest Božj, nýbrž pomni
raděgč na to, což ťekl Pčm,Ježjš Učedlnjkům
domnjwagjcjm se, žr onen odonarozenj slepý
mlúdenec bUď súm žhťessčl aneb rodičowé oǧeho.
Jodpowědčl gim Pún: ))Llnč on nezhťessil, anč
rodičowé gcho; ale on se narodčl slepý, aby žge:
wena byla na nčm moc Božj.e Tak gako Uždra:
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wenjm tohoto slewého Búh byl oslawen, ltak
i na tobč můžr moc božj býtč zgrwena. Meg
tolčko důwčrU gako onen slepec, a woley srdcem
wčrUým: Zežjssč, syUUDawidúw, smilUg se Uade:
mUaU!mn Zagčsté, prospčssnčgssjlč k spasenj dUsse

twé ždrawj Uež nemoc, hodiUU po hodinč lépe .n
fe mjtč bUdeš; a dostilč silna důwčra twa, dyš
we gméUU Ježčssowě prosil a žčxdal i Ua tobě
žažrak Božskšho Uzdrawenj může se statč

Gen nrbUď přjlčš o to pečliw, ǧaký konec
nemoc twa wežme. uu Gsilč star, i UU, pak brz
toho gčž bržh se dostarčxš, a mejš wčcj fwých
zanechatč, aneb nč!komu gčnémU odewzdatť. u
Nle komU byš wywedenj žčxdostj swých a důle:
žilostj bežpččnčgč odewzdal, ncž BohU, wssemo:
hachmu, nčymaUdřegssij, genmž sr důwčra
twň eljbčsťbUde. m Qnť může pomoci, protož
co djtč otcč žalUg, a a

Pri wssem co tě koli bněte
Genom w Pana dčlwčerg se wždh,
Genšto wládne po wssem fwčtě,
Nmš gest kdhwzdálený
Procpak pozoýwati Uaděqc?
Mčq qen mosl k UěmU synowskaU:
Wyslyssjť on nárky twé
S laskaU gistč otcowskaU
Gako djtko w Ušg se důwěrUg;
Y we wjre této pewnč Uůg:

epln dobroty a moci
Neenechá te bez pomoci
Nebť oU bjdy wssj tě zprostj,
Bl co rraw:) otec tebe
Uwede tam do radostj;
Gehoť gestl zem l Uebe.
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Člowěk sUU wěčnosti.

Relze ti zapťjti, že ode dúwna pomysslenj
Ua fmrt hrožné ti býwalo, pťččrmž oblčěegtwůg
pokaždé žbdledl; ba častěgč gsi sobč i Ua prúcč
dal, tU strassťčwaU myssťénkU ž pamčti wyhla::
dčtč, gelikož wždy srdce twé naplňowala aUz:
kostj. Rynj wssak nepomůže tč žúdnčr wýmlUwa,
žcidné Ukrýwěxnj:se pťed smrtj, genž U lože twého
stogj. Strčxž držj Uad tebau U postele twé až
pokyne Pčxn, by tč pogala.

Na wčky! ou Qhroqun Ustčmocišonad taUto
mysslénkaU a očima ztrUUlýma patťjš do noci,
a nesmjrnčr bezkonečnčxdúlka se otewjréc pťed tebaU.

xxx Spočti, spočtč možnčxli, krůpčge w moižč, pj:
sek na gcho bťežjch, hwčždy na obxloze.u Ba,
toť možnci, neboť wssecky tyto wčcč lže poznax
menati počtem, ale pro wěčnost Uenj počtu.
Mysli sobč tčsjceletj, přčdčtwey mčlčony k mčlio: u
Uům; čjtey oo celý žčwot twůg, a kdyby tobč
tolčk přčxno bylo) žebyš po crlčt tčsjceletj bez pře:
stúnj čjtatč mohl, tak múlo dosěchlbyš cjle swého
gako počaw čjtatč.um Q, gen pomnč, tUto dobU
bez mjry; tUto celaU wěčnost bUde dUsse twčx
buď ssťastnčx bUď nessťastnčx.

U brúmy té wččnostč nynj ǧčž stogjš, a co
Ueydťjwe wrgdeš do nj. Ych, ohlednč se pťedce
na sročx mčnUlčx léta, a wnssctřčž, co gsi po ten
celý dlanhý čaš pro wččnost nashromčtždil; od
dnesska wssecken žewnitťnj lesk, w nčmžto púcha
lčdfkčx sobč wykračUge, ža hřjčkU dčckaU powa:
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. žowatč bUdeš Wssecky hodnostť, wssecko bohat
stwj, wssecky rozkosse swčta, čjm gčným zdagj se
tobč Uynj býti, leč stjnem, který tě mčnUl
N pro tento stjn, pro toto wčcč hynach pade:
súte č ssedescite let wssecky sjly swé gsi wynalox:
žil, trécpil se, a aUžkosř trpěl, často č swědomj
poskwrnčl, a nynj tU sťogjš gako Uschlý strom
bez owoce a listj. nu Wěk twůg se skonččl, ty
mU nynj giž che nepřinčxležjš, a on tě opUstčl.
Genom gesstč nřkolťk mčsjců snad, a pak bUdeš
žjtč, a Ua wěky žjtč

Na wěky! uu .mčxlč tato bežkonečnost pro
tebe býti ssťastnaU, š poslednjmť aspoň okamže:
Ujmč dobťe hospodar, obrať se a woley k PanU
by ti odestčl hřjchy twé uo Nožwcižjš li, gak
lehkomhslnč gsi wěčné dobro pohodtl byš čafné
žjskal, ,žahanbrn sklopjš očč fwé, a w prsy se
bigc txaUžčlčbUdeš po tom, cožby tť k blažené
wššnosti schopna UččUilo.

Proskředko Uehpolčebněgssj k dofaženj sslěstj
wěčného gsaU ljtost a pokčxnj. uu Gakožro ka:
gjcij wssecko tobř„ coš gčž přetrpěl, aneb ge:
sstč rrpjš, snadné a krútké zdčcti se bUde. u
J neycitelněgssj bolestč Uťčjm Uegsau, magjli wěč:
Uost za odměml uu Tomu, genž wěčnost srd
cem powažUge žadna bolest Uenj prjlčš welka,
žadný križ přjlčš těžký, žadna fmrt přjlčš zla uu
Gfa hrjfsný UebUdeš fnad chtjt nebe bez nama:
hanj a obětj dosicč? uu Stydětč musilboš se
chtjt mjtč ža ceňU lewněgssj to, nadčež nic nenj
wyšssjho. u Kterak můžeš daufatč, že aučaslen
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bUdeš nebe, an pro ně nčr neobětUgeš? uu
Čjm wětssj to, což za ně dč:tčnmůžeš, tjm wětssj
a bešpeěnčgssj gest také twčc nadčge. Wiz to:
lťfo, by to, co podčcwúš, také wolnč a rčtdo
bolo dčmo. uu N co dčxtčmůžeš, beš toho w brz:
kém čase bUde tč odňato, občtUg tedy fwé bo:
lesti, swůg žiwot, žúdcilť to Bůh od tebe, a ra:
dUg se z toho, neboť ša Učkolikhodin Utrpenjm
zakaUpjš fobě sstěstj nehynach.

Gakožto člowčk gsi syU wěčnosřč. Pochop
tedy gegj hrůzy i radosti, lřeš i wesel se, uu
Učiň se hodna wěčnosti blažené, a zagisté gj do:
gdeš, bUde tť radostj wččnaU. uau Cokoliw gsi
ža žčwobytj swého kdy oplakal wssecko to, ǧa:
kožto honach wěc, Uestalo ša sle Llle Urawč
ta pomjgitelnost UUtj tě k požnanj, že tUto stcc:u
lého sstěstj Uenj Což pťčsslo, mej odegjti, což
se Uarodilo, mUsj Umřjti. Widjš tedy, že tč nčc
neobyčegného nepotťčcwú, když mčlš Umřjti. uu
Kterak byš takě gakožto kťesťan mohl proti Uě:

čemU býti, což gest w porade wěcj, kteréžto co
swata a blahodčgna zřjzenjBožj ctjš. uu J wy:
kročenj swémU wlastnij z tohoto swčta ménř
se podiwjš, pomnjšli na milliony těch, kteťjžtř
pťedesslť. PošorUg ǧen list še stromů spadlý,
wadnach kwjtek, žmišelé rodčče swé, a wssecky
ty, kteťjž š tebaU, a wůkol tebe chUrawčgj, sse:
diwěgj a Umjragj. uu Gako wščxch a bohatj,
takě chdj a Utlačenj pUtUgj swaU cestaU khrobU,
a žeidný tU neméc stčmj. uu Wssecko se mčnj a
ginačj. u Na mjstč pohťebnjm za Uřco mčclo
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let poskakngj a hragj weselédjtky, pletaUce wčnre
ž kwjtků oněch pahrbečků, kteřjž dřjwe neb po:
zděgi č gegich kostť pťiklǧygj: ou

Wiřa, gak zde wssecko gen na krčxtcetrwň,
nrootřebUgeš se dlaného trwčxnj twých traplč:
wých bolestj obáwati. Z rychlosti let tobč Uply:
nUlých mčlžeš Užawťjrč, gak Ua krčxtce gest gťž
twého ostatnjho žčwota N byť byš byl gesstč
mnoho roků žiw, předce konečně fwětýlko žiwota
lwého wyhasne, gako swětlo slUneěnj, kteréž kaž
débo dne k wečerU žachcižj. Zjly twé pUlfownj
pťestanaU bjtč, rúnyx twě krwcicetť, bolest twú
zmťžj š poslednjm wždechnmjm, a kam gdeš,
tam wěčnč zůstaneš. Wěěnost newracj djtek swých.
Modlč se a moley k BohU, by wččnost twú

, ssťastnč: byla.

Qbrakte feugeden den siťed smrtj fwaU.

Gakčc to zaslepenost! w hťjssjch zemřjti ne:
;chceš, a předce w nich trwčxš? u Domnjwčxš
se, že na smrtelném lůžkU za čtwrt hodiny se
naUčjš Boha nade wssecko mčlowati, srdcr swě
od hťjchň a wčcj stwoťených odrrhnamč, a swč:
domj žamotané w pořč:dek Uwéstč? Z toť by tč
giž w tomlo okamženj mnoho prčxce stúlo, a
pčedce se domnjwciš, že bndeš snaze š to, až
bUdeš nemocněgssj? Nenjliž Umťenj wěc ney:
wčtssjho pťemeyfslenj hodna? uu Nch bUdčžpak
předce prozťeselný a opatrUý, snad za třč dni
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bUdeš gčž w hrobě, a pťedce byš ša to měl, že
Uestoǧj za prčxcť,myslitč na smrt? Pťiprang
se dennč k smrti, tak se naučjš Umťjtč, a Ue:
bUdeš pťenúhlen, bpť gsi i zegtra mčl ze swěta
powolún býti. Každý, kdož před tebaU Umjrú,
prorokUgc ti, že ho nčlsledowati budeš, a toto
proroctwj gesř gen proto tak strasslťwé, xoonč:du
wadž gjm žňdný den nenj Určen, kteréhož by
twé odstčhowúnj se djtč mčlo. ou Pomni gen,
kdybyš byl w nebežpečenstwj U stolU gedowa:
tými pokrmy býti otrúwenU, šdaližbyš U každého
stolowúnj Uebyl na požorU, a ždaližbyš š aUž:
kostj nefahal k pokrnm tobě podanémU? N tak
w každém žiwota okamženj gsi w nebepečenstwj
smrtč, neboť gedno z nich žagčstě bUde poslednj
pro tebe, a prolož byš fe měl gednoho každébo
obúwatč. Mělbyš fe ale také bútč w takowém
stawU žťw býti, w gaťémž fe občxwúš Umčjtč.

Reradno, abyš š pokúnjm odklúdal: a pro:
tož Uečekey na pohodlnaU pťjležilost, nýbrž bez
odkladU pokčmj Uččň, a použig klomU toho ney:
perčgssjho okamženj.xuu Gistý starobylý mU:
drc dúwal naUčenj: Čťňte pokúnj, a obraťte fe
geden den pťed smrtj swaU! J ťekli Učedlnjcč
.geho: leiž člowčf, kdy žemře? nu Qn wssak
odpowčdčl: ij samým, ať se obrčxtjgťž dneš,
gelikož žegtra snad žemťe.oqurčxcrnj na lůžkU
smrtelném gest trpkú prúce, když totiž mdlobaU
člowčk anč pot sobě setřjtč nemůže, a krew se
waťjcj w žilúch, a bolestč pťeprUdké we wssech
ccndechj šůťj.
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Uposlechnč tedy rady mUdrcowy, a obrať
fe gesstč dncš, byš byl připrawen, a abn sc ti

unewedlo gako ončm, kteréž požwal pcem k stolo:
wúnj, neUrččw časU aniyhodťny. Qpatrnj oblekli
se w raUcha fwčctečnj, a posadťlť fr přrdr dwčře
wečrťadla: lrnčloj ale prawili: Dosti gesstččasu
Uež připrawcna bUde wécčeťe.un Nenadúlr pťč:
ssrl pčm, a ptal fe po slUžeijcjch požwaných.
Qpatmj a ozdobrnj wcsslč do wcčrřadla, a do:
woleno gim pofaditi se,l tč ale, ktrřjž byli beš
raUcha oždobného, byli od pčma rožhnčwaného
pdmrsstčnč a potrrstčxnč.

Qbraťme trnto pťjběh na frbr, a nrchce:
mrlč od krčcle wěčné slňwn gakožto lenčwj slU:
žebnjci býtč potrestčmť, musimr se připrawirť, a
gčž ža dnů ždrawj š bedliwostj Ua smrt swaU
pamatowatť uu Kdo o smrti ncpremeysslj, ne
může š pokognaU mpslj widčtč, kdy fe U nčho
přčpošdjwa

Smrt nam gest wssem gčsta, kdy přčgde,
a ždali Ue grsstč před anplným wečerem žiwota,
to grst negťsté; Uemůže naim to wssak býtč ge:
dnostegno, dřjwelč či požděgť přigde. m Kdo
fe fmrtč bogj, Uemůže pokogně anč hodčm: žjti.
Kdo může bez hrůzy núhle do fwčta nežmimého
wkročitč, ž nčhož nebnde moci che nažpčt? uo
MUsjme se tedy k tomU důležčtěmU krokU při:
prawowatč, to gest: musjmr bdjti a modlitč fr.

Bdčte a modlrte se! řeklJežjš. Gak welmč
nčxmtřrba modlitby na konri žčwota nasseho, okú:
zal núm Spasitel nčxš swým přjkladem w zahradč
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Getsemanské. Wěda Ježjš, že dosěxhlposlednjho
wečera, padl na kolena swč: amodlčl sež a řjkal
třčerčlte tUtéž modlčtbu. Nčc tedy spasitelněgssjho
k wečern žčwota nemůžeme konatč, než modlťti
se. uu Umjšli mčmo modlčth swatan, thče
nč:š!qr gesstč gčnaU srdečnaU modlčth, kterčxž
tobě rownčž k potčsse slaUžj, tedn KrčstUš P. sčxm
přjkladem tobč, že dobťe Učinjš, kdož gčchekrč:te
opakowatč bUdeš. on Modle se wssale nepřestaň
patřiti na Wkapčtele swého, a pogjmcilčtč aUz:
kost smrti, a hrčlža gegj, aechcelč dUch twůg
klesnantč, obegmi š důwčran kťjž Spasitelůw, a
pomocj geho pozdwihnč se, lin hned žpozoqueš,
že š Ježjssem wssecko můžeš. Bndešlč se š Bo:
hem bawitč Ua modlčtbňch, wssecko wůkol a podle
tebe w celém swčtě bUde se tobě š,dútč ničjm,
ančž tobě bude zatěžké takowaU nicotu opnstčtč. uu
Země gest nesmjrný hrob pro wssecko, co fe
žrodčlo, a dťjwe neb požděgč gednohokaždého člo:
wěka pohltj. uo Postaw se časem ro dUchU
k hrobU, do nčhož co neydřjwe tčlo twé žahra:
bčmo bUde, a bjdnú, krěctkú hra žčwota požem:
ského přčwede tč k předsewžetjm neylepssjm a swa:
toswatým. uu Ctihodnčc gsau takowú předse:
wšetj a nenj pochybnosťč, že tč od srdce gdau,
an smrt tč giž takořka obgala, a wssecko wy:
naložitč mčxš, byš fwého wznesseného, wěčného
Určenj ssťastně dossel.

Tyto wčxžnéhodiny býwagj wssak hodčnami
Ueytěžssjch pokUssenj a bogů, a tUto opčt gest
Ua swém mjstě, co Spasitel Uúš řekl: :,Modlete
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se, byste UeUpadlč w pokussenj! uu Kdož tedy,
gak se patťj, Upťjmnč se modlj, a ž hlUbokostč
frdce swého k thi mčlosrdenstwj wolú, teU Uenj
giž w hlanbč propasti, an dUsse geho se giž nčco
wýsse powznesla. ZUage ǧťž bde swaU, chčxpčc
se neybezpečnčgssjho prostřede; modlj se a wolčx

Bohu.

Nedry wssak přč těmž wolčmj giných slow
slyssrti, kromč slow důwčrw w P. Zežjsse, genž ťekl:
Woleyte ke mně, a wyslyssjm wčlš. Woley tedy
k BohU, by ti pomohl. Zpyrůg frdce swé fwč:
domťtč, nčkolťw ale aUzkostnč; což che kesskodě
než k platnosti. Woley důwčrnč:

Božc! milost rac mi Uděliti
N dlc fwébo smilowánj
Hrjchy mé i potrcstánj
ZaslaUženáodestiti
Deyš mi Pane! pro Ješjsse,
chjť došiwotařer
Qsprawedlllěn a fpasen wjm
Ginak nebUdu UežGjm
Cbcešli ale qcsstě prodlewati u
Cbceli déle láska otcowská
W trápenj mne ponechati
Nč mi trnějiwost genom dá
Snad geu skrze dálssjUtrpenj

xRány hrjchů mých gsaU kUlečer
Nalož še mnaU, dle fwé wůlc Qtče můg!
Cemu š tebaU wždycky bUduchtjti,
Buď fe odcbrati uu bUď tU býti uo
Neboť celickýgsem thg!

Polo;tti li mám w brob se tmawý?Possli smrt Neb dar dáš žtwota?
Gak gen ráčj otcowská twá dodrota
DUsse ma gi wždycky weleslawj
Dey gen abych ď prawaU důwěran
RadUge se z Uocj proslžených,
Z Utrpenj, ssťastněpremožených
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Kdo chce wjtěziti mufj do boge;
Ziwota loď twého až se doplawj

Wlnotǧitjm strastným w prjstaw pokoge uuRjui fmrti za sebaUa; ostawj
(ďako wjlšz slawný, tam U cjle swého
Pamštliw qsa Utrchj Uemaleho
Zwolaš: waála tobě bndiš wzdána

e Qtče! cesta má gest dokanUa!

Wččnč blaboslawextsiwj počjnci se gi;
w tomto šiwotě

Netťeba nam Umťjtč bycbom okUsilč bla:
ženosti, kleraUž Jržjš sljbil swým; gčž w tomto
žčwotč mUžeme gj Učco požjlč neboť řeliežjš:
))Kdo mne milUǧe, mčlowaU bUde od the mého,
igať ǧeg bUdU milowati(( uu S Boheni a
w Učm žjtč gest Ueywčtssj blažrnost, kteréž člo:
wěk dosahUaUti mUže uo N dale prawčl Ježjš:
Gho mé sladké gest a břjmč lehké! au Totč
redy skaUmadlo lúsky nassj k BohU. u SkaU:
mey tedy lčxskU swaU, a kuš frdce fwé, co
pro Boha cjtj, a wydržjlč žkaUsskUUa tomto
skaUmadle. u Gak dlaUho gho, kteréž Bůh na
tebe wložčl, tobč Uechtnč:, a břjmč obtjžné býti
fe zdčx, tak dlmcho negsi w lúsce, a nčcsledownč
cmi w BohU. Proto se domnjwúš, že rozdjlmi
gest blažrnost zdegssj od tamněgssj, což wssak
blUd gefř. QUa sljbenčx wččmi blaženosř gest po:
znawanj Boha, zde žapočaté, tam zwýssené,
zwčtssené a zdokonalené, w Učmžto na wčky po:

kračowatč budeme Častm a wččna blaženost
lissj se od sebe genom tak gako to, čehož menč,

9
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od toho, čehož che gest. u Chceť tomU wssak
nežmčnitelně Bůh, bychom ho Uade wssecko mi:
lowalč, aby lúsča Uassežúdslého konce Uemčla.du
Bčch mčx teU aUmysl, bychom we wjťe w Je:
žjsse Krista gemU giž zde Ua šemi slaUžili a
gemU ochotně křjže nefaUce a trpčliwč strasti a
nemoci snússegje:e lúskU fwaU dokěczalč, kterčxžto
lúska zúslUhami Ježjsse Krista poswěcenčx býwčx
a BohU tak se ljbj, žč hodnými se stúwúmr
požjwati wččného blahoslawmstwj. uu N až to:
hoto dogdrme, pak na Boha patřiti a bež pře:
trženj a konce w něm blaženi bUdeme. Pčm Ježjš
to dosti patrnč řekl, že krčllowstwj Božj w núš
gest, a že lidé bUdaU gako angelé. wn

Chcemeli tedy aUgelům se podobati, mUsjme
gako onč Boha milowati; nemčlUgeme ho alc,
nemilUgemeli také blťžnjho swého gako febe sksa:
mých. Tato lčxska teprw skUtky se gewj hledj:
meli, gak aposstol dj, wssechnčm wssecko býtč, to
gest: wssechnčm Užitečni býti, a ke wssem slUže:
bně a laskawě se mjtť.

Nčkoliw pro Uemof smaU Ua lůžkU ležjš,
a š lidmč mčxlo ochgrš, předce tč lze dobro:
činnostj k nUžným bratrskaU lciskU swaU dofň:
zati. uux Chtě wssak nUšněmU pomoci, cokoliw
UdčlUgrš, Udčl frdcem weselým a ochotným, a to
sice bež messkčxnj a ohled bera Ua stydliwost
přigjmagjcjho. QbčtUg dčcrek swůg Zwlcisstčne:
mocným, kteřj to, co ty cjtjš, ža přjčinaU swé
obtjžné chdoby dwakrút, bá defetkrčxtbolestnčgi
cjtj nežlč ty, genž mčxš alefpoň poslaUženj a
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obstarúnj, an zatjm ,takowý Uemocný bratr Ua
slčUňč leže ledwa nčco čerUého swqťeného chléba
mú k swémU posilnčnj. mu Nrdey fe také o dar
dlmcho prositi, Ucboť Uepřťgjmč: zdarma, kdo
pťťgjmčx,co byl wyprosil. uu Nelzelč profjcjbo
pťedegjti, wskoč mU do prošby, by se Uešdúlo,
gakobyš rúd se daxl prositč. Také Uepťčdč:wey
k dobrodčnjm žč:dného zčxrntUtkU, a žúdUých wý:
čjtrk; čjmž byš pťťgjmagjcjho faUžil; anž fc do7
brodinjm wychlaney, neboť skutektwůg mlij
fúm, byť gsi ty i mlčel; a teU, genž w skrytč
wčdj, odmčnj tobč. Nezhrzťž š žúdným chUdým,
Ueboť ačkolčw feim chUdý gest, pťedc gčUé obo:
hatťti mč:že. uu Mnohého sUad ssasskúťe hogně
gsi obdařil, poUčwadž tě rošefmúl: a Ježjfsi,
kterýžto w osobě chUdého krčxlowstwj nebeské tč
poděcwčc, nťčehož byš Uechtěl Udělčtč?

Pťjteli Uemocný! byť kmš byl febe bohatssj,
predce že wsseho bohatstwj toho Učctwého nenj,
kromč almUžUy, kteraU chUdým UdělUgeš a kte:
raU Ua oUom fwčtč stonafobnč opčt Ualežneš
Starčxš fe o to, by se po fmrti twě giUým do:
bře wedlo, č bUdčž také o to pečlčw, dby fe po
smrtč twé takě tobč dobře wrdlo. Lépe žagčsté
gest, by dčdčcUm twým Ua gegich dčdčctwj Učco
chybělo, než tobě Ua twé blaženosti. YUčtUgfam
š sebaU, a wčž, co maš a co Ua wččUostč že
wssech statkU swých Ualereš w šagisté Uččehož
kromč toho, co po chdých Uapred tam žassleš

ijtolč žpUsobem sřatky fwé gsi pťed sebaU
Ua onen swět poslal, žjskal gsidle rady swatého

9e:
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ewangelčUm pťčctely, kteťj tě tam očekúwatč bU:
daU u Gčž gen se déle nermUť pro přately,
kteréž tUto mUsjš po sobč: pozůstawčti; wsseckn
ge opčt naležneš, Ueboť gr totéž Učkdy potka,
co nynj tebe u totčž bUdaU mUsit Umijtč. Nneb
snad chceš, byste, gak ty tak twogč, nagchaU
Umřelč? uu Kdyby to wssak wssechUčm, genž
toho žúdagj, dopřčmo bylo, wymřrlby swčt, a
Uúsledownč gest žúdost takowú Uesprawedlčwú.
Qstatně ale bež toho giž Ustanoweno gest, že
wssčcknč po tobč zemraU, tak gako Umohý před
tebaU zemřel. Na kom gest ťúd, bn byl prwnj
oplakúwčxn, ten bUde prwnj oplakúwčm, a tak
gako ty gsi prwé gčné oplakúwal, tak bUdaU gťnj
oplakúwatč tebr nynj. uu Pomjgitelnost gest rčcz
wssech stwořeUých wčcj, a Učc na fwčtč Uetrwč:
wččnč, tolčko dusse lidskč:. Uepomjgj; žčwa gest
wřčně, ačkolčw tělo mUsj Umřjtč. Hodťna smrti
gest tedy hodčna žrozenj:se k drUhémU žčwotU,
do Uěhož člowčk wchčxžjš wčdomjm wsseho lobo,
co se š Ujm dčge, a w klerémžto hUed k doko:
nalémU stawU a wčkU pččchcižj, w němž BobU
se wěčnř klanělť, geho chwúlčťi a ssrčstj wěčného
požjwatč bUde.

Qkusil:li gsi gedenkrňte kxlaženostč nebšstč,
kteréž ncim Bišh žde giž skUtečUě okUsiti dúwci,
rošwjžj se šposlenúhla fwašky, gťmčž gfi k šemč
Uweizún, famy od febe, a UebUdeš fe ždrčxhalč,
když dťjwe neb poždčgč od swých bUdeš mjt
odegjtč. Q tobč bUdaU platčtč slowa sw. cwane
gclinm: :dŽe gsi nad mčtlem byl xočrxltlZ,Uad
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mnohem tč Ustanowjm; weǧdčž w radost Pana
swěho ((

Bolj:li tč rozlaUčer proto, žr fwé brz po:
moci mUsjš po sobč žůstawitč: pomnč tolčko, že
tť Urlže swobodUě wolitč, a že, ačkoliw Umřeš
ty, pťedce Bůh neUmťr, kterýž mčc tťsjcero pro:
stťrdků k žaopatťenj twých pozůstalých. Ty fčxm
až dofawúd bylš takowým prostřrdkrm, gchož
Bůh Užil k wyžiwowčmj tobě ncšležrgjrjch; ale
Uynj gťUým, gichžto Bčch mjsto tebe chece poU:
žčtč, mčtš Ustaupiti. Upamarúg sr Ua to častěgi,
a posilnjš se protť aUtokUm přjlissného zarmUtkU,
azesjljš šponenahla tak že plUdUwěry w Boba
ťekUeš djtkam swým: Umjram sicr, ale Bůh
gest žčw a bUde wassim staratelem DůwěrUgte
se w nčho, plňte geho wůlť,
theť, žr Učxmnelže pohromadč odtUd se ode:
bratť, ale shledúme fe tam šagčsté. Mnč Usta:
noweno gest wč:š předegjtč; gcnom malťčkd, a
opět mne bUdete mjtč, a tam Uerožlnčnč a wččUť
bUdeme U Boha ou

Upokogjš lť frbe a swč gčstotaU bUdachho
še jbledúnj, nepocjtjš tak tUze bolestnč rozlaU:
čenj, a U prostřed twých Uerš co antUjk Una:
wený. Poslednj oka twého zťrnj bUde sicek mi:
lčcčkům twým obrčxceno, ale š njm zúroweň po:
kogné Usmanj rozprostře se po oblťčegč twěm;
což gest wygadťenj blažrného pťekwaprnj, kterébož
pocjtjš pťi spatřrnj krasncho mčsta božjho, genž
od nijčka wěčným twým přjbytkrmbUde Toto
Usmúnj bUde Ua tobč k fpatřenj ǧesstě wrakwč,
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a potěssj přčxtel twých, neboť oUč Ua oblččegi
twém čjsti bUdaU pogisstčnj, že prawda gest, Uač
Uwčřilť. wu

Dokonal:lčš djlo swé dennj š núbožUaU wě:
raU, a co možnú dobťe, Uetťebakwečcrn mnoha
prúce Ua pťichystúnj:se k směnčUj fwětů naložčtč.
Súm ťekneš: giž se žčwot můg UakloňUge, a bržy
bUde po mně. Pťčhodj se mč, co šným rodč:
čům; dědům a pradědům, ouu UmrU. ijť ale
takée že U!Uťjlč mejme; kdyby uUemělo smrtč
býti, nesmčlibychom stčxrnautč, slúbnaUtč, a rož:
nemocnětč se. Stanclč fe ale člowčk gednaU sta:
rým, slabým a Uemocným,x bUde tqké brzy mrt:
wým. uu Deymež tomU, žebychom skUtečUč
w staťecjm wěkU trwati mohli, wssak ale denUě
siarssj, tUpčgssj, a chUrawěgssj bylč, gakž tomU
skUtečUě gest, kdožby fobč nežč:dal smrtč?
Bylťbyš zagčstč mohl Umťjtč dřjdoe Uržlč si kme:
tem se stal; a ždaliž ro tak tUže welčký roždjl,
býti žčw lrt tťčdcet aneb fedmdesút. W lěmž
okamženj, ro kterémž žčwota žbawenč, bUdeme, a
očč žawťeme, gčž do žčwora gťného wegdeme, a
žtrúta předesslého fnadno a bržU bUde oželcna,
poUěwadž lepssj a wččně trwagjcj gťž se poěchi.
Dle wjry nassj trwú odlaUčenj od nassich mi:
lčxčků genom až do časU opčtného se spatřenj,
a takowé laUčenj nenj tčžké. uux Umjragjce Ue:
búwúme z ťadU bytnostj stwoťených wolaUčenč,
Uýbrž toliko pťechčtžjme ž krage gedUoho do
drUhého.

Kdo z kťefťanň Urchtčlby býtč poslUssen



199

thr dobrotťwého, a k UčmU gjtč na zawolčxnj
grho? uuo Djtč nčxbožUé na wssecko gčné nrzxoo:
meUe, wolčxlčho hlaš milého the. S radosij
wrhne sr w nčerčj gcho, a on gr pťigjmčx, a
zdwihčl k sobě. ouu thnelť fe tedy dUsse twčt
do nčcrUčj thr nebeskěho, pťigme gi, a Uwede
gč do r.ige wččného, kdržto žčchého rožlaUčenj
che nebUde.

Býti beže wssebo kťjže, gest welčký křjž.

Prawú dUcha žaslrpenost gest to, když člo:
wěk, genž tisjcekrút protč BohU fe prohťessťl,
w čaš nemoci, ktrrčlž grdinké trčcpenj gakožto
pokčmj za grho nesčjslně hťjchy gemU Uklč:dčl,
bez pťestcin kwjlj a naťjkčc, tifjcekrúte se tčxže:
kdy gfem to šaslaUžčl? muPročč mne Bůh gako
čerwa nechčlwú posslapčcwati, a nepomčchčxmnč ou
a gen mně nrpom,čchčx, an tolika giným býwú
spomoženo? Mně bolest Ufmrtj.

Hřjssnjče! kterak pak sr fmjš tč:zati: kdy
gsem to zaslaUžil? Kdož gčný pťčbilKrista P. na
křjž, Uež hťjche? xu Yž podneš Spasitrl Uciš
hťjchy býwčx mrskčm. Tč, grnž bližnjho že zú:
wisit a msty proUécsledUgj,eprotč PČUU Ježjssi
se ožbrogUgj. Ti, genž fe posmjwagj wjře, ký:
wagj hlawamť, gako Uěkdy Zidé pťč Ukřčžowčmj
Krista Pčma, a gakoby posměchem swým pra:
wčli: Gsilč Syn Božj, šstnp š kťjžr! nu Ne:
střjdmj opilci a prokljnačč podčxwagj,zlomyslnostj
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swaU Spasitelč zluč a ocec. uo Rečistj a chlčpnj
zlehčugj krew Bohačlowčka, a gfaU tak opo:
wúžliwj, že prawj: Zhřessčli gsme, a co se núm
stalo? auxoxKarbanjci, kleřj drahý čaš a gmčnj
swé karbanem trčij, metaǧj o raUcho Krčstowo
loš, mařj čaš, Utrč:cegj penjze i blaho swé. nu
Ych, i ti kččžUgj Ježjsse co neyUkrUtUčgi, kteťj
hťjchů djtek swých, neb sobě podřjšených, netre:
stagj, a zlých Uťjležitostj nežannčšllgj.u

NUže, bratře nemocný, genž se tak často
tč:žeš; kdy gsem to žaslaUžčl? u nemúš na
sobě žúdného z hřjchů gmenowaných? enoSmjš:
liž PčxnU dobrotiwémU, genž tě k wečerU ži:
wota gesstě k přčgetj poslednjcb poswěcUgjcjch
mčlostj schopna Učinčti chce, předpifowatč způsob,
kterýmby š tebaU Ualožiti mčl? uu Domnjwč:š
se, že bež trcipenj, bež pokúnj, bez zadostčččněnj
zbawen bUdeš pokut za l,dřjchy? uu Chtčlbyš
gako onixhřjssnjci w čaš potopy gjsti, pjtť, a
chlionsti tak dlaUho slaužitč, ažby Noe bez při:
ččněnj twého do archy ohromné tebe Uwcřdle?n
Ych, dobťeť to Bohu žnčxmo, že hťjch tebe opU:
stil, a nikoliw ty geg. ew Bež trúprnj pťjtomné
nemoci pohrčxwalbyš snad dosawčld š hadem,
genž těxusstkmll, nosilbyš ǧesstě oheň za ňúdry,
ťeřawé Uhlj w rUkaU, žpolchage na to, že fe Ue:
spčxljš a ertrčijš. Nemocj chce tč Bůh Uchrú:
niti od ztrúty wččné blaželiostč; neboť w čaš
saUženj hledčxwame Boha, a když on djtky swé
tresce, wolčxwagj w aUzkosti srdce k UčmU: Spo:
moz, Qtče! ach spomoz!
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GeU také wolry o pomoc, a bUď gist, žr
tě Bůh ž panhé lčxsky tresce, pťi črmž gcho
otcowské sljdce grsstč che k tobě se nakloňUge,
ba, on také bťemeno, kteréž na tebe wložčl, Uésti
tobč pomůže, budešli ho ža to prositč. uu
W prawdč, Uebylbhš hoden krčchého Uebe, kdy:
byš z lč:sky kP. Ježjssinechtěl křjž swůg na se
wžjtč. Nle dobťe rozUmčg: swňg kťjž; neřekltč
Jcžjš: Wczmi kčxjžUtůg, Uýbrž kťjž swůg múš
ochotně Ua se wzjtť, a ho něcsledowatč.

Šťastný budeš, bUdaUlč tč Utrpenj twé
Uemocč připlawowati k smrtč. Tafowauto do:
brau pťjprawan ztratj fmrt osteU swůg, a po:
kognč, bez tťefenj hrobu, zprčlchniwčnj, saUdU a
wččUostč čekati bUdeš. KU koncč trč:per, pťe:
stogjšli ge w pokčmj, Utěssenč k BohU wzezřcš,
a nikoliw saUdce xstrasslčwého, nýbrž smjťenéyo,
dobrotiwěho the na Učm, a w rUkaU geho
milost, odesstěnj a odměml Ualezneš.

BUdiž tedy w trč:per trpčlťwý, a Ueš kťjž
swůg š odewzdčmjm se do swaté wůle Božj.
Rerndawey ho, byť i w moci twé bylo, složčti
ho še sebe. Swaetý NUǧ“UstýU prawj: Křjže
Uemjti, gest kťjž welký. uxnu Pťčgmi gen wssecko
trč:penj od Boha přčchč:žegjcj š odewzdanostj a
pokoraU, a brzy pťčgde čaš, ťdežto pťestčclčcUm
penj twaU neywětssj potčchan bUdaU, a kdežto
byš nčxramUě pykal, kdyby š tebaU ginúk bylo
se dčlo.

Zdrawj býwú nčkdy welťkan překcižkaUctnostč,
a býwč:ť to w takowém přjpadU prawé sstčstj prox
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dUssi, rožnemůželč fe člowčk. NUplnú sjla ždrawj
ponaUkúwci rúda k lehkomyslnostč, k nestřjdmo:
sti a wýstUpkům mnohonafobným, čjmž dUsseUpa:

dawa w nebezpečenstwjwččného zahynUtj Z toho
ohledU býwa zdrawj podobno schodům, po nichžto
lehkomyslný od stUpnč k stUpni k zahyUUtj šstU
pUge, gakož Uaproti Uemoce schody býwagi, po
Uichž od stUpnč k stUpnč se wstUpUge koné bla:
žcnostč, kteraž na wřky sr nrskončj uu Zťjdka
žUstawa člowčk tak gak gest, a může Ua každém
stUpni býtč lepssjm, sslechetnčgssjm a fwčtčgssjm,
a mUžeť se wssak též bržy Pohorssitč Po
kračowatč w šdokonalowcinj sebe samého gest
korUna, kterež dosjcč fe maš Wžalli gsi tedy
na lůžkn bolestném předfebe wthrU wstUpo
watť, a sam se žbawjš korUny zasljbeně.

Reměg na tom dostč, okUsilli gsi ctnost,
Uýbrž naschg Uj dUssi swaU, a Uech gi dennjm
pokrmem swým býti. wu Zpytng se, a brzy
Uahljdneš, gak mnoho wzdčlčmj gesstč žapotťebj
tobč, byš byldokonalým. BUďte dokonalj,prawj
oéošiš wnku oťor mnš Uofwfsiu dukuUnfu m!stC.PP(„U, ZU:7 UM

K těto dokonalosti mUže tobč nemoc twa
něcpomocč, bUdešlč Utrpenj swa š takowaU od
danosij snússetč, gakaU Bůh od tebe žňdéc.
Znčxmo tč, že tč Bůh wťdj, an trpjš, a že gest
přjtelem twým, kterýž ti dobre chce BUdešli
o tom pťeswčdčenx, gako orel wznese se dUcb
thg swobodnč a bystťe wžhůrU, a Uwidjš
fwčtlo tam kdež prwé tma bhla Kdo pewnč
w zasljbenj božskčawčťj, wsseho se může od
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Boha nadjti Tak gako dostč grst gedčného slUnce
by ofwjtilo žemi, podobnč dostť gest anhé Ua:
dčge by naplnčla dUssč potěchaU newyslowťtel
naU Radřge gest podpora neysilnčgssj, Ua ktr

raUž žpolehati můžrš bez ktrré ale mysl twa
nemůže se wžtýččtč, nýbrž gako hrozeň bez tyžky
we swých wlastnjch klččkach fe zamota Který
nemocný mohlby snéstč mnohonafobna trapenj,
kdyby Uadčge Ueččnčla bťjmř gcho lehčjm? Po:
myfslenj: Bčch mč pomůže, bržy pomůže,a ža:

gčstě pomUže, bUď Uzdrawčnjm, bUď posilněnjm
k setrwanj potťebným ažbych wssecko pretrpčl
Tato Uadčge gest gčtrnj zare, kteraž Uemocneho
na lůžkU občerstnge, sjlj, a ždwihei. WygasňU:
geť mysl trpjcjho tak, že Uahljžj, že gest to
š trcipenjm geho skoro tak, gako š Uěkdegssjmi
gehú radosťmč; co sčUU do Uich wložčl, to wčte
ssjm djlrm w nčch Ualežal. u Q, tUzr často
Uasse radost neb žalost žúležjwú Ua tom, ssťast:
Učli čili nessťastnč frdcr nasse wčci sobě wy
kladatč Umj uu Neboť gsaU lčdé, ktrrj že zbčhů
walečných se radUg,j a wyprawowanj poražek
nrykrwawěgssjch š potěssenjm poslaUchagj; na:
protč tomU ale tčchého modlitele widaUce Ueb
anstewnjka w Uabožné mnsslenky pohřjženého,
wyhlassUgj žčwot tento tčchý za samowraždU

Tak mnohý Uemocný mlčedjwa se ranhogččť
w oblččeg, an tento mU UohU odnjma; ty wssak
snad giž pťť neymčnssjm zabolenj hlawy hlasitč
nařjkúš. u Mnjš snad, žč powykem Umenssena
bUde twci bolest? J kťič a bčdUg po wssecky

l
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dny žťwota swého, a Uařjkey celé noci, předcc
bolest swaU Uepťiwedeš k Umlknutj,l ale raděgi
rozhongš gi. uo Co Ua plat, bh tť, kteřj gfaU
okolor tebe, š tebaU fpolečnč kťičelť, a Učxťkyswé

š twými spogili, bolesř twč: žůstane bolestj a
neda fe žadUým byť i sebe hlasitčgssjm křčkem
zakřjknaUtč Nadčgč trpčlťwč neš břjmě na tebe
wložené z lúskh k BohU, alespoň bUdeš mjtč
žaslUhU za traper un Toho, kdož ochotnč Uaep
sledUge, Bůh wrde, wzdorného ale tčchneč proti
wůlč geho

Zaležjlč tobč na spasrnj wččném, Uomni
gen, že tč BUh tUto nemoc seslal by protřela
očč twé, tak žeby wťdčly propast, na gegjmžto
kragi skUtečně stogjš uu Zadostč wssech drUhů
pUdily tč na bezcestj,aBůh dlaUho fe djwal Ua
nefprawedlnosti twé; Uynj ale milosrdenstwj geho
chce tč z cest hřjssných žwratiti, protož trnj meta
Ua stčku twaU uu Přeweliké tedy dobrodčnj
prokange tobč Bůh, když mjsto coby tě mobl
peklem wěčnč trestatč, genom zlchka metlaU tč
mrskú, a tolčko proto mrskč:, by tč k ljtostč po:
wszdťl, což když se stane, žcislUhySyna swého
tobč darem da, gčmiž byš mohl fobč nebe kaU:
pitč uu Nenj to milost, genž wssecka lčdska po.:
Učtj přewýssUge?

Q, Uereptey protč trapenj, kteréž chwjlkU
trwa, kterýmž ale nekonrčných radostj zaslaUžťti
můžeš nu Kdykolčw cjtjš že ponaUkan gsi
kna ťkUm, popatť na křjž, a pomni: Tento,
genž na křjžč pnj, gest Shn Božj, Spasitel
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ng, kterýžto z lasky ke mnč Umťel Ba, bU:
dešlč tento zažrak milosrdensiwj Božjho š ohle:
dem na hťjchy swé gak Ualežj rožgjmatť, UebUdeš
se dlaUho š nemocj swaU hčcdatč, a nebUdrš
prťwčssowatť gčsstětěžssj žawažj k traperm swým,
kU kterýmž samo od sebe tak mnoho tjžj se přč:

wěssUge, kteraž ale take sUadUo daašj se snassetč,když si pomysljš: Bůh tomu tak e! Ll neza:
pomeň, že řelel,Žalmťsta Panč: :,Ktečj rozsi
wagj w slzach w plrsanj žjti bUdaU.c: N Pún
Ježjš dj: ZčcrmUtek wčxš promčnj se w radost.
Nuže!

Prjteli gen w slzách rozsiwey,
Wždy wstak pewnaU w Boba wer měg!
Bhťbyď po erdrsněgssj mčelstezce gjti
Potčchu tU nemůže ti žádný wzjti,
Že te po bolu a žalosti
Obweselj wččne radosti
Bog ten famý bogowawsse
N fwau wer zachowawsse
Mnozj pred tebau si Ucbewydobyli
KorUnaU fe wěčnaU ozdobilj
ijtšziw i ty
Dogdeš korunh
Pomni z otcowské že ruky,
Plné láskh, possly twoge mUky
Wšdy tě milosrdnč pěstowala,

osledně i krjžem znamcnala
lzawým tjm audoljm te chce

Dowšstl Bčlh do nebe
Krjš swůg nesa cwič se w tichosti
W důwěre a ponjšenosti
?l když konec zkaUsskh budc twe
thjdneš sewesele
Zpč!t na cestn prawau
Genž tč:k swětlU wedla nocj tmawaU.
Tam giž žádne Uepotckau slšh che,
Kterež tUto smácelo twé ljce
Utěcha tam z nebeš wýsse
Tekanc w srdct rozlewa fc tjsse,



Z blaba wěčnébo preysstjcj,
N šcl každý oslazngjcj
Čekcy trpěliwostměg u
Bazni n brůze wýhost dey
Nebeské když gitro pocne fwitati
Wefelc dům Páně budcš wjtati
Kterýž tobě Qtec wystaroěl

x Byš w něm prjbytek fwůg wčcný mšl

Gak ftrom padne tak lebne.

Schlegelč se w pťjrodč k wečerU, strogj
se každý člowčk na odpoččmltj, odwracUge my:
sslénky ode wsseho, což by geg z nčho wytrhowatť
mohlo, gen aby pokognč mohl Usnauti; když
ale smrt wečer žčwora zwčstuge, počjnúwúme
sobč tak, gakoby zhola žúdných pťjpraw k po:
kognémU zcantj nebylo pprřebj, a gakoby ni:
čehož nebylo, cožby mysl nassč znepokogčti, a
núm tisse žefnaUtč překčxžetimohlo. uu Ba,wčt:
ssjm djlem činjwagj lidé prúwč to, což gčm ze:
antj w núrUěj fmrtč pťeobtjžným půfobj. Ne:
chtčgj totiž by se U nčch pťipozdčlo, chtjce wždy
a béz pťestěxnj žčwč býtč. Ll Uecháwagj to ta:
kořka až na to dogjtč, padneli na ně takě pťedce
loš wssech smrtelnjků; též gednostegné zda fe
gčm býti, zdalč oUU welčkaU crstU k wččnosti
ž tančjrny, ode hry,z hoUby, aneb ž některého
podezřelého mjsta ǧčmšnastaUpčti bUde. u Mo..
hlať by se tato lehkomyslňost za UemožnaU držeti
kdyby se chně nestawčla pťed oči Q tčlo fe
starčxme, by mU ničehož nebežpečného se Uepťč:
hodilo: ale o dussč nemjwúme žcidné péče, ga:
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koby Ucim nčc do Uj nebylo. m Gakých wý:
praw býwě: na cestU Učkolikadennj: ale k wystě:
howúnj se ze swčta neččnjwú fe žéché pťjprawy.
K progjždčnj se chceme mjtč Ueybezpečněgssjho
konč; gedaUce žúděcme sobč nehžkUssenčgssjho wozkp
a poptawame fe po neygťstěgssj cestč Nle prč
neynebezpečněgssj gjzdč, přč gjzdč do žťwota
onoho, kamž ani kůň, ani wUž, ani gaký wožka
Uaš doprowažetč nemůže, kamž tmawan nocj
smrti samč pUtowatč mUsjme, nepomeyfsljme na
žčxdnaU přjprawU, gakoby zemťenj gen sen bylo.

Nch! gak polčtowúnj hodnč gfme, an sto:
gjce na prahU na smrt pamatowatť nechceme.
ijeť, že ten, genž odewzdún gest w rUce ka:
towy, Uadjtč se Uemůže, že odwolčmo bnde od:
saUženj geho; a Ue chekrúte, než gednaU toliko
Umťjti může člowčk. Wssčcknč Uessťastnj dnowé
mohaU snad wynahraženť býtž, ale den smrtč
gest geden tolťko, a kdo Uessťastnč Umřel, bčda
gemn: Gak strom padne, tak lehne.

Nemůže núm dosti často .býti praweno, že
wssecko co múme„ w čaš smrtč opUstčtč mUsjme,
tak gako antnjk Uúbptck w hostčncč. Zčwot
núš wešdegssj gest co něgaké pťenocowúnj. u
Dům swůg Uazýwčxme přjbytkem, pončwadž
w Uťm některú léta gsme strúwčlč, ale mčliby:
chom radčgč š Jobem onU osm pjdj dlaUhaU
gúmU domem swým nažýwatč; Ueboť w té ne,
tolčko geden neb che roků, nýbrž až do dne
faUdného bUde tčlo Uasse pťebýwatč. wu Podobnč
Uassčpťijznj, djtky,choť nčc gčného negfaU, ncžlť
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lidé w témž welikém hostincč, kteťjž Uúš sicc za
čan nasseho zde pťebýwanj obslUhUgj, ale fnad
zegtra wyprssj hodčna odchodU, adUsse Uasse pre:
stčhUǧe fe do onoho domU, w Uěmžto Ua wčky
bUdeme přebýwatč uu Tyš wlastnč pocestný,
kterýžto UfnUw we wozU, porad dale gedeš až
se konečnč probudjš a U cjle fe octUeš kdežto
wččnč žůstaneš

Možnú lč byš tuto cestu konage zUstallho:
stegný Wčda člowčk že ho nčco dUležčtého
patkati mú, celý den Ua to myslj, radj fe, a
připrange fe bUď k radostč buď k žalostč, gak
to 8 sebaU přjhoda přčnússj, radostnč::lč neb ža:
lostnú. uu Ych, genom k strti newyhnmclné,
k tomU neyhrozněgssij, co člowčka potkatč může,
nechceme se připrawowatč. uu Wčdjme že se
pťčp„oždjwú, ale k Uččemnž fe Uemúme, gakoby
weěer mohl tak dlaUho trwatxť, gako den trwalž
kterýž se gčž sklonil Nawsstjwjlč Uaš konečnč
8 wcčerem také něgakú nemoc, nebýwa, BohU
žel! o Uťčem gťném ťeč lcč o Uemocč, a o brž
kém Uzdrawenj. uu Ba č gčné wjdúme, an roz:
Uemohssc se Umjragj, a předce Uúm ani Uena:
padú, žebychom my samč tč Umjragjcj býtč
msohlč.dm Mnohý dú fobč č také wyprawowatč,
a poslaUchú š aUtrpnostj, gak th Ueb oneU
dlaUho n tčžce še smrtj žúpasil, a Uepomeyfslj,
že snad po nčkolčka dnech totéž o něm wypra:
wowúno bude Ba on se gesstč tjm kogj, že,
když tak dlaUho trwal že snad gesstě nčkolčk let
wylrwú uu Zpozdčlý UsUdek; rcť raděgi: žiwot
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můg giž tak dlaUho trwal, tedy Uemůže giž che
trwatč, a konec geho nemůž giž che daleko býti.

Danciš suad delssj žiwobotj proto, že gťnj
starssj ǧsau Uežlč ty? uuu Nch, kolčk tťfjc ǧčch
žemřelo, genž Uedossli twěho wěkU, proč se po;
čjtciš radčgi mežč onyno, nežlč mezč tyto. m
Nežnal gsi mladssjch sebe, kteřjž roznemohsse se
w ofmč dnecb k hrobU byli nesenť? Remohloby
se to w osmč dnecb i š tebaU žbčhnaUtč? Ge:
Uom fe UpamatUg, neufmčxl gsi fe scim drUhdy,
wčda lidč staré, kteťjž čjm starssj bylč, tjm wčt:
ssjho wčkU dogjti danalč? uu ex„akowý i ty
nynj počet si dčlěeš, a budešáfnad pťjsstjm mč:
sjcem poznamenčm meži žemťelýmť. nu

Když tomU trdy ǧinéck nenje a takoťka
w poznamenčxnj žemřelých giž stogjš, pomnč, co
by uti w krč:tkém časU gessrč ččnčti, naprawčti,
čeho oželrtč, co odwolatč, a z čeho se kčxtč něc:
leželo. S činč!UaUjbUdeš mjti, proǧdešlč xgen
swú poslednj třt uu Ueb čtyry léta. Ll čeho se
teprw dopúrrčxš, progdešlč celý ťad čtyředceti
neb padesěcti roků. m

Tak gako radost gestx w nebč nad hřjssnj:
kem pokúnj ččnjcjm, tak také rmaUtilťby sexan:
gelé a fwatj, kdybyš w hřjssjch fwých žůstal, a
na milosrdenstwj Božj opowúžliwč se žpoléhalš
mysle že gčž wčtssj hřjsschč než ty donebe se doč
stalč, aneb že přč Uemocč twé na cwičenj fe
w nčkteré ctnosti nenj žčxdnéhopomysslenj. Chtčl:
byš fe opowčxžit, húdatč sr š Bohem? un Přť:
gal:li Búh ony welké hťjssnjky do Uebe, stalo
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ese to genom proto, že milosti Božj Užjwalč, a
pokčmj čiUili. uau N gfauli wčtssj hřjsschť než
ty w Uebč, gsaU také mUožj w pekle, kteřjž fnad to:
lik žlého Uespčxchaligako ty. no Smeyssleti, gako
Zy smeyssljš, ǧest pokaUssetč Boha, kterýžto súm
rčtččl řjci: xNebUdeteli činiti pokčmj, newxegdete
do krúlowstwj nebeského.(( Bůh milosrdný do:
pUstiw na tebe přjtomUau bolestnaU nemoc, ney:
pěkněgssj pťjležitost k pokěmj tobč podal; každé
okamženj žčwota twého dúležité gest. BUdešlč
ž lčxskyk BohU trpěti, byš tjm krcitkým Utrpr:
Ujm za břjchy fwé žadost Uččnil, můžeš š po:
dmocj Božj gednjm dnem býtč kagjcjm, a pra:
wécli twčx ljtost, č fncnatým.mz MUfjť ale wssecko
naloženo býti, co sily múš; ostatnj UččnjBůh fúm.

Deyme tomU, že gesř Uemoc twú welmč
bolestnčc, proto gsi pťedce š to, odňataU čest,
a nesprawedlčwý siatek nawrútirče; nepťjteli od:
pUstitč, a Uraženého bratra o smjťenj xorositč.am
Nesmj se wssak meži to pokrytstwj wlaUdčtť;
Ueboť farižeyskú pokora neotewjrčx Uebe, nýbrž
skraUsseUé hťjchůw wyžnúnj PUblikcinowo pťj:
gemné gest BohU. Zalostné w prsy se bťtj, a
profba: Q Bože! milostčw mnč bUď hřjssnémU!
pronikú oblaka, a otwjrú Uebeš brčmy. Radčge
konečnč obrúceného až k BohU samému ždwjhčx,
a shlrdčxwčxse na Učm, coš.pjsmo swaté w prw:
njm listu swatého Jana prawj: wKaždý, kdož
mci Uadčgč w Ježjssi Kristu, poswěcUge. se, ga:
kož č on swalý gesř.(( (1. Janu 3, Z.)

TaUto kotwicj opatťen plaw fe szžile
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k pťjsiawU wččnosťi. Pak ať se ždwčhnau banťe,
ty pťedce UeUtonrš. Spogjšlč nadčgč swaU w mi:
losrdensťwj Božj š prawaU ljtosťj, a š Upřjm:
ným hřjchůw wyžnčmjm, Uebnde danúnj twé
žúdnčc opowúžliwost, nýbrž synowskei důwčxra,
kteraUžto Bňh ctčn býwč:, tak gako ho nedů:
wčra žneUctjwčx.uu Bůh tč nemocj twaU témčř
k sobč wolal, a tyš k nčmU ssel. Byloť by
to tedy lciskU geho Uražiti, domnjwati se, že tč
Bůh zwal, i tobč welel do mirnčj geho se wr:
hnanti, a že wůle nemčl, pčiǧmanti tě.num Ne:
žertUgeť Bčch, aniž nácm podúwú prawicč swé,
by miď opčt nechal padnaUti.

Wčťme tedy co neypewnčgč, že Boha sy:
UowskaU a pokornaU důwčraU ctjme. Ba ža:
gisťé, důwčra w šešsluhy Spasitele nasseho ne:
může Učkdý pťjlťš welkčt býti, a pjsmo fwasé
na che než Ua sta mjsřech Učj núš, že měcme
danatč w Pčma. uo Múmrť ale we wssj po:
koředanatť. uo Pokoratč fprostú, nemUdrUge; na
to genom pošor dúwč:, co Bůh prawj, a grst
poslUssnčx.

Blahoslawený, wěčný žčwot gest cjl, kU kte::
rémUž núš Bčch stwoťčl a pro nčgž núš wykaUpčl.
.Žčxdný wssak této blaženostč nedogde, kdož gj
srdrčně nrnj žúdostčw. Bčch ncim k dofaženj též
blaženosti potřrbných prostředků dčxwú. Tak
U přjkladU tobč dal nemoc bolestnan, kteraUžto
sr w kratičkém čafe tak očistjš a ždokonaljš, že,
až jwůg hořký kalich do poslede krůpěge wy:
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pjgeš, Pan tě slawným gménemzawola: Pogď
požehnaný, wežmi, nač gsi wčřčla což gsi danal!

Gsmeli Ualežitč ožbrogeUč žgewenaU wčraU
w Ježjsse Krčsta, nechť Uaš cokolčw potka, q
tjme fr posilnčny mocj zčxžračnaU, co djtky Ue:
beš gčchžto přjtomnosť wssudy požchUanj pUsobj

Zwlasstnjm prostredkem kpolepssenj žiwota

gest samota twé swčtnťčky, w kteréžto Uemocen
ležjš Ba Ua Uehweyš potťebna gest ti ta fa
mota, protož bUdiž prožťetelný, a warUg se, by
žadné hťjssUé wýtržnostč tento kraný žaklad swa:
tých předsewžetj Uožem gedowatým nežrUssčlyuu
Nedoansstčg, aby opčt Uhqanl oheň, který wjra,
důwčra a lciska kBohU w srdci twém rožnjtčly,
a Uedey si korUUU z Uebrtobč podčcwanaUž rU:
kaU opčt wywčnaUtč. uu Wůbec Ueměg se chla:
dnč k wěcem, wččného spasenj twčho se týkagj:
cjch, a když se koUečnč wčraU, modlčtban, axx
dUcha snaženjm až k wýsostč pewné dUwčry do
staneš požor mčg, by mala mysl zdrUhé strany
opčt tč! neswrhla.

Bý wallčš snad za zdrawj fwého nepťjtel
samoty,h a nechtjwalliš samoten býwatč, bUdťž
alefpoň Uynj w čaš nrmoci fwé samoten. Ne:
žč:dey by Ustawťčně Učkdo, manželka, djtky, a
domčxcj š tebaU se zamčstknúwali; a odstranli
se, Uenařjkry sobč hned, žeš giž pťed smrtj od
Uich opUsstěn; a Uedrž gťch za necťtelné, když
Ustawččnč neplécčj a nekwjlj. Totoť gsau pokU:
ssenj, gichžto tč žčxdný žbawčti nemůže než ty
scim. Wůbec chowey usew samolč swé tak,byš
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fe pťed wssexnohachm nepotťcbowal stydčtť, že
gsi byl samoten.

Neččň sobč nemocč swé tčžssj pťedstawowú:
njm fobč treipenj, kterčxž snad grsstě bUdeš mjt
sUússeti. uu K črmU gest bčdowčmj Uad bolestmč,
ktrrýchž tU gcsstě nenj, a fnad Učkdy nrbUdč?
Pročbyš gčž nynj ke pťedU počjtal hodiny, a
pťedklčldal, což tč tU nrb onU hodčml Uepřjgem: e
Uěho potkci? Toť gfaU lUUklZ brz žúsllchy. m
thUd pochúžj, že mUohý Urmocný žčldčx nc:
ssiastnčgssjm se ždč:tť, Uežlč skUtečně gest; by gen
che byl polčtowcin, a tUdy w skUtkUbýwč: tak
hoden polčtowčmj, gak ždčltč fe sobč žcidal.

S Urmocným bež toho každý mčl aUtrpnost;
ale gak malú potčcha gest, kterčxž w anhých
toliko slowjch se žaklč:dčc, tak také nemaUdré
gest nčmocnémU bolesti geho chtjti mUdrckými
Uéchledy Uleččrť.uuo Neylepssj důwodowé potčcho
prp Učmocného gsaU w jwatém nčtboženstwj.
Genom ono gcestš to, prahnachho občersiwčtť,
a gemU hoťký kalčch, kterúžto pjtč mč:, osladčtť.
Ych, gfaUť trúpenj a Uesstěstjn w kterýchžlo kťe:
sťan cčlého miboženstwj swého potřebj mčx, by
hoťem nepossel.

Ncibožrnstwj Ume Učj, že trččpenj od Boha
žwolenčx k potrcstčmj mémU, také neyfchopnčgssj
gsaU k tomU, bych Ussel geho faUdU, bych se
dostatečnč kčxlžc fwých hřjchů, a tak nebr fobč
žaslaUžil. uu Počjnagjli se bolestč mé přjlčš žmác:
batč, ponažUge mš wjra mčx Ua Boha člowčka,
kterýž z lčxsky ke mnč Ua křjžč Umťel. Tatčxž
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wjra UkažUge mi po pťestúlém trcipenj otewťené
nebež a ža Učkolčkadennj Utrpenj wččnau odmčnU.

Ncb, milý nrmocný bratře, byť nemoc twci
byla i ta neybolestnčgssj, Uččň genom to, což tč
w knčže této gčž častěgi bylo raděno; wežmč
křjž do rUkaU, a rozwažUg, co Spasitel Učxš
trpčl, a wčz gsaUli Utrpenj twčx wčšssj. u BU:
dešli rčmy Berúnka Božjho aUtrpnč rožgjmatč,
pocjtjš oblewU bolcstj swých, a zagťsté š swat.
Pawlem žwolčxš: ))Wssecko mohU w tom, genž
mne sjlj.ee uau thnešli se ro křesťanskýtrpitel
w UcirUčj trpjcjbo Spasitele, gako angelem po:
silnčna pocjtjš se, a bUdeš spjsse dčwčxkem přč
twých trčlpenjch, ncžli samým trpčtelem. Zpo:
zorUgeš, že Urytjže ncfe len, kdož břemeno še
sebe střč:sti UeUstčxle se snažj. uu Cesta k nebc

zdčc je genom tčm býtč twrdčx a bolestnci, ktčťjž
bez pťestúnj kžemť trnowité hledj. Qbrať oči swé
wžhůrU k Uebi, a dosčchneš mždy, korUny i pal:
my wjtčžUě, kterauž tč Spasitel ozdobj a wččnč
ssiastným Učinj. NmeU.



NeylaciUěgssj messžlj žá,dUš.

Mešnj ZádUš stawj BUď zakladateli samemu bUď wý:
sloanu wůlj zakladatelowaU wylkmxtým milým geho žbožnau
a wěkostcilml pamatkU za dUsse geqich, by UekrwawaU swato:
swatau obštj UowozcčkoUnj,a modlitbaU cjrkewnjBůh Uprossen
oyl gim mtlosttw a Umjrnil wtm: gegtch; pakllbh pro kterč:
pokleskh a Uedostatky pred lrůnem geho slawau wččnau ozáre:
Uým sborem Serafjnským pjsně chwalh střjdati gim hncd
gak mjle raucho smrtedlnosti fwěklh, nebhlo doprjno Tať
krefťana maUdrost gest nehdUstogněgssj, za dne řonati djlo
dobre (Jan 9 4 ), anUti fe k ctnosti srdcem celým a speifu
dUsseswe strjci pawczau BeránkowaU

Swrchowanebo Ucbeš blaha dofjcj, gest neodmlUwUš
Uloda ta neyduležitěgssj a UehkrUnUěgssj, gelikož kralowstwj
Bošj Uasilj trpj, rozUm lidský obmezený, wůle porUsseUa četno
ncpřátel bog tUhý a wjtězstwjchnadUc; cesta tam Uzmmleá
powolaných maaobo wywolených pak málo Komu plawba
k wěčnosti Zdá se prstý žiwot drewných predků swých, gaktě
na pauntjch žigjce, w mrtwenj těla býwali pilnj, w postech
boqnj, Ua modlitbcich dnem a Uocj trwagjcj, w plněnj swých
powinnostj neUaner, wůbec celaU dUm o to se zasazowali
aby denně dokonalegssimi swětěgnjmi a zcislUssněgnjmisc stali
a predc weslugjce k osndncmu prjstawU wěcnosti bazen fwaU
Utagiti Uemobli Plawba darj se, waneli klidný wštrjčeř Q kdeš
š Uetxešwtšne DUch Páně zawjtá k Uám a Ua perutjch diwo:
tagUých fwé milosti Uaš nesc kstanowinti blahoslaweUemU! Qn
wssak wěge kam chce DUcha ale dobrého dei Qtec ncbeský
wssem genš wraucně zaň prosj N ten DUcb fwatý, když prigde
wlewá w srdce ciste a pokorne dary swe a Usnadňugc plawbu
UanidUchownjRozdjlnj gsaU darowe a milosti alc
tentýž DUchRozdjlnei gsau půfobenj, ale tentýž
BUh ktcrýž puso bj, wsseckowc wssech; a rozdelUge
chnomU kqždemU gakžchce (1 Kor 12 4 6 11)
Gednobo gestiť tcdy potrebj, modliti sc š Ueroztržitan mhslj
a š prawaU wraUcUostjdUne Bezc mne nic nemUžetc
Učiniti wecePán (Jan 18 š) a žádný Uemůže pri:
qjti ke mne gedinč lec Otec kterýž mne poslal
pritáhne ho (JaU 6 44) Sw Pawel dokláda:Nc žeby
chom dostarečni byli mysliti něco sami zc sebe,



gallkožto fami ze febeoalc do.statečnost Uasse z Boha
gest. ,(2.,Kor. Z„ .Fp.)Bnb zaglstč gesř, ktcrýž pčlfobj
w,lžaď l chtěnj ldokonánj podlé dobr.š wUle swš,
(Flll:xu2„13.) Protož welj: Bez přcstánj se modletc.
(1. Tess. 5, 17.) Sw. Jakoo gcst Uám radaU taU: Gcsřliže
kdo zwáď,potřcduge mandrosti, žádehš gi od Boha,
kterýž dawá wsscchněmhogně a ochotUě, a er:
mlaná, a bUdet gemn dáUá. (1, 5) Pak schwalUgemoe
dlith pospoli,taU,řka:Modlct.ese za fedc wefpoick,aby:
ste fpafclťl boli, mnohot zagistš můše modlilba
fdprawedllwšho Ustawičná. (Sw. Pawel se sám modlitbě
ijanů poraUčj,čka:Prosjm wáš, bratřj, skrze PáUa
nasscbo Ježjsse Krl“sta, a skarzetU lásteU, kteráž gcst
dar a,owoce Ducha sw.,abyste mi„pomohali Ua swých
modlltbách za mdne k Bohn. (ij. 15, Zl).) SaUdil:li
Učitel národU modllst prawowěřjcjch sobě býti prospěssnaU,
tjm che mčlibochom celaU dUssj k tomU se Uésti, bychom ňmy
přjmlUwy a poňwci gcgich doxsli. Nebot blaho Ucbeš gcst swr:
chowažtč dobro, a proto k dosqželtj ho dlUžUo Uám wýtečných
ctUostj, gakowšš wssak bez wyšssjho půfochj DUcha sw. Uám
prowozowati nclzc.eNeoswědčUgeli, Ucobžingc, Uesssechtj,aneš
občcrstngeli rosaU nebeskaU DUch sšďatý dUsse Uassc, Uel,xýbáll
srdcc.l, Uchli tegUaU geoo mocj wUle Uasse k ctUémU, fwaa
témU a blašnšmn žiwo(U kloněUa, pnzena awecha: zhola ree:
možno gest Uám moslitl a gchati tak, gak zákon Kristůw káže,
a Uám co členům řjsse angclské powinno.

Máme:li gjti w zapaď smrtedlUý, a Uechcemeli aUraz
wzjti, prospěgc cizaU pomocj se ohraditi. Nchtěžssj býwá bog,
když dnsse na odchodn k wččUosti posledně š tčelem žápasj.
Qbraz smrti děfj každčxbo i brdiUU Ucondatnčxgssibo. Hodilm
gcgj gcst, hodanU šštj wezdšgfsibo Uehdůlešitšgssj, ana rozho:
dngc ssťastUaU inessrastnan wěčUost Uassi: Ucboť gak žde člowěk
dokanl, tak tam počjná; gak zdc Umťel, tak tam žiw gest.a
Za taUše pčjčinaU pohlcdáwá nmjrafgjcjrwofudnš tš,době mpzl
pozemčany i chbcsstanh bezpcčUého Utočasstě,by modlltba geglch
bhla mu zásstitaU, a Duch Božj Ua přjmlUwUobapolmǧu zbožnp
úmysl a dobraU wůli w srdc: gcho wlil, dUsse k TwUrci Upřj:
mUě se obrátila, a tchaU smrtj braUaU prozřcla šswě(ln
ncrťonalémU wýssc zabwčždnj. Pakliby zásoba skntkU gcglch
w knjze šiwota wyznačeUých Ua wábU Bošskč sprawcdlnostx
wložeUa saUdem Páně Uedostatcčlm fc shledala, aby zlato:
stkwach brána wěčUébo pokogc gj byla otšwřena, q onam,zaeu
slaUžila w slUUe:čnjzáři UeyfwětěgssjBthostl sc kochatl: tUmmc
žebh gj nsslodlitby, fwaté messnj občti, almn“;lly a pododbm
skUtkowéu, an t,rUdUý staw dnssc za,wadnéo ncgcn lchěgssǧ,za
fncsitclnšgssj, Uobrž i gl samaU k požjwám Uebeď blaha zpmoe



bileqssj činj, wyfoce Urofpěli gessto swaté pjsmo zrctelně na
rozum nam dawci, žc fwaté a spasitclne mhssjenj gcst
za mrtwe se modliti aby od hrjchů byli zprosstent
f:! Machab 11 16) Než lzeli se na pomoc takau fanratlj
zustawených zpolehnalltiš uu Radno tedy hned za šiwa obsta:
ratt zcčlešitostňswe dnsschj ij duchcm narsseni bohomyslnj
predkowé Uassj zábh prozjrali ku fpásc fwé bohate nadawssc
koslelh, fmy sskolh, chorobnice chndé ustawy atd a urciwnc
wýrocné dni kdeby mcnnj fwate olxělt se konaly za dussežšc:
gtch erkwe swaté wraucj modlttby za mrtwe k nctxemm
se zasjl?aly, a dlnh gcgřch se zplacel hoqnau almUšnau aoy tjm
smjch ncbeš Sletownjk qe wracqucj sc zbogc srxezděgnjbo
wěUctl kornnau sláwy K tomu nabždl naš sam Pan wece:
Člnlež fobe prately zmamko ncprawosti abh, kdyš

bhste z)emreli prigali waš do wěcných stanů (LUk16 9
Taše horliwost posnd plage w srdcjch prawokrefťanských,

dosUd zakladagj zbošněgssjkatoljci zádnš Uazche penš;itým za:
kladcm casto těšce ustrádným a ncgednolw to bolj, šc nemuže
UskUtecnili zdošUý innysl swůg Komu spcčxadUsseqcho Uafrdci
lcšj a grmU nemožlw 20 zl na stijbrc Udlcdatl k zrjchj zá:
dunc dle zcikeonnjchzákladů: tomu lacinšgssj nawrbngi šmno
bými ncwnednjmi wýhodamiw D ě d i c t wj S w a t oJ a n:
skem w Prazc

Dle zakadnjch Urawidel Ustawu ))Dedictwj fwa:
těbo Ja n a N e d o m Uckéh o(e gest každý spoluaud powincn
mezi oktáwcm fw Zana Ncpomuckého knězli qednn mnl
swatau za žiwc imrtwe spolraudstwo slaušlli swětskýli w tom
témdnt za Ue se modltti An Ustaw lcnto nkoncenjm r 1844
spolnaudů Uašche duchownjchcjta, na qewnt lešj, še gedUotliwý
fwoluaudSwato Janský ža šlwa iro smrti ka;dorocné w dot:
ccném témdni pro swe dussc spascnj nmoho sct ncoswěteqnjch
odětj mnc swate a mod.liteb aucastným sc sicm:ciAcGaka to
wýhora! an zaU toliř fct U Noha šbošUě sc Uchazj, txy Ua
mocnau prjmlnwn sw Jana Nepom. půsodcnjm eDucha sw.
swětlemprawe wjry oschcn kctnosti aswatosti šiwota wedcn
a pakli š swětcm roz;ehnaw se k odpociUUtj po raci pryc ode:
bral fe w pixcblašcnetowaryšstwj angclske Umjnst oyl

be sc kdo fpolnaudcm Dčdictwj sw Jana Nepomuckebo
stal stogj gednaU na wždy gcn 10 zl střjtxra; kdobh pak celau
rodinu swau spasitelne obmysliti chtěl slo?j 20 zl na stijbic

.Tak zalo;ilo w Cechacha Ua Morawe mUoho iš rolnjků prl:
stanptwssjchď pijfpěwkcm 21 zl str k Ustawu Oědictwj Swato:
Zanskeldo za sebc l rodinh fwe zeiduš tUto neylaciněqnj

Z žjdla žadussj tuto schwaleneho, rinc snoluaudstwu wý
e Letoša glž oťcď 709
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boda gžná Umcčše,njabodna. Každšmu po celé šiwobhtj geho se
dpstáwa, bez dalssjho přjplatku, geden wýtisk kašdoročně Dě:
dlctwjm Swato:Janským w českémgazykn whdané a wázané,
wzdčxláwatelně knihy darem. Náwdawek ten gcst djlo gádrné,
d,ůk.adné a do žiwota mrawnč!ho falmgjcj, gelikoš wždh, Uež
tlskU dogde, wnsoce dčlstognaU knjšecj arcibisknplkml konsistořj
Prašskan yofaUzeno a occněno býwá. Ustaw tcn honoso fe:
dPopUjárUl Dogmáfikalt,(( d)Bohoml“lem,e ))NodinaU obo:
nočn:ulýchwe))Pane, žůstaň š nami!(( F,tlotheaU, a ginýmč Uápodo:
bnými, glchž na 100.000 wytisků po Cechách,Morawě, Sležkn a
Slorbensku rozssjřeno a čjtánq. chnjmcli i ten duchownj pro:
fpěch, gaký, fpoanUdům l,rodmám gegich čiteinjm odtuď plync,
gest to žaglsté dral,mwžácnp dodatck k zádussi o fobš laciné. .

Slqssno aoy katollckš dUchowenstwo dle přjl,yodnostť
časU a mgstq fchwálilo zádUš Swato:JaUskaU i š wl)ťxodaml
blahodasnyml podřjzcným sobě farnjkům, falno pak tjm čet:
něgi k Ustawu ))Dědictwj fw. Jana Nepom.(( přistaUpilo, čjm
mocněgi wzorem gcho mysl ofadnjkčx sc wzděláwá. J nám
mělatxy pťjmlUwa a ochrana fw. Jana Nepomuckšlyo, i nám
modlttby a oběti msse fwaté spoanUdstwa přigjti whod, ge:
likož imy mUohotwarnče mdloby a nedokanlosti lidrk;ř ,do
sebe cjtjme, a š ncimi Saudce sprawedliwď w poměru gmych
mnobem přjsněgi ančtowati bUde. ,

Zatjm sl wažmc toho co máme, zc záfobh Swatoj,anskě
do žiwota Uwáděgmc, ne“;istUaU horliwostj a sl,Ušebnostj yo:
dáweyme a půgčUgme bogně kněb dUchem katollckým psarjych
fwým ofadnjkům, aby w swátečUjch dobách nawhkall čjtqtl
w kněbách bobomrawmch, a profpjwagjcc w ,prnwé wjře
a mrawech č,istých,wzdčxláwalise w lid wzácnh, náslcdo:
wný dobrpch skUtků. , ,

ZádUš Swatojansteá i ď wýbody swymi bUď nam. tcpy
wclcwzácně wjtána, otcwře gj průchod kžiwotU w ojadach
fwých, zwelebugjce gi kU kráfnému kwětU a ždárllý aUslǧodUostl,
ohraďme pod žássttrau sw. Jana NcpomUckǧšhom fpau,t dnss;
swýchi obě swěťeněho stáda, bhchom fpolltaU pomošj .fpoln:
aUdstwj watojanskél,xo rozhogňowali fe wmilostj Bošǧ kU po,:
fwěcenj, a položili, pokUdžch, z mamony ncprawostl pewny
žáklad k blahoklidnč wěčnoy“ti.

W. Poban,
dčkan Pořiéský nad Sčxzawan.



W roce 1844 k Dědirtwj sw. Zana NepomUckěhoža SpoanUdh HťistaUOile:

xšx Z Š xxš še eš
B xeR U U jeua x.ú

P. a o. x:o. Z š P. a de x. e.x: š

Wogtčch Hrop, knjž. arcih. tagcmnjk a le ceremouář stal Králowčce, měssťanů tamnjch oddélenj drube“, w exrcida . W lll j
se doplaceujumSpolnzakladatelcm . . . . . 60 Zrl. 4 Dřcťeoeckáobec, Králo!pjckčfarp, Plaďsk. anstwj w cm:d 20 u u

Jan,rptjřzŠmdlerů, Erc.Prestcht Swob. Státu Krarowa 20 ll 2 Kočjnskáobec„Králowlckéfarp, Plaďsk. panstwj w arc. 20 u u
Nng. Rxchter., sladownle!ý w Rpchnowe, ldreřlohradiéc. . 10 ul l odinská obec, Králowické faro, Plaďskj panstwǧ, w arc 20 uu u
Karel Scafcrt, knez cjrk. w Něm. Brodě, rrálohr. roičc.u 10 u uo edmcká obec, .sirálowické fgry, Plaďsk. panstwl, w arc. 20 xu u
Nnt. Wcrsach,wrch. panst. Plafkx K. zMettcruichU, w aršld. 10 u BcuejouDaňkowa, hagná z Cefné Gámy, Pl. panst., w arc. 10 u ux
Jys. Bobxcer, liaplu w Citolibech, LaUnsk. ojk. lčtom. dxéc. 10 ou xu Kppldclská obec, farp Zcbntcke w arcidiécefj . . . . 20 xb u
Pluů rdlna, prém,.srathlár, lap. w MiliskU, butš. diéc. 10 u xx leouplká obec, farp Podworolpské, w arcidičcesi . z. 20 x ux
Plšch ř Gpmn., pečj prém. kapxt. a kate Nrnolda Sindeláře 20 u u Hradlsstská obec hořegssj, Zcbn!cké sarp, w arcidjéccfč d 20 ux xx
Jos. d.sřcrneee,far. čo Lušcu,dBudžow. oak.. králohr. dičc. ř 10 u u Dlaubo:Třcbowská obcc, farp Cesko:Třeb., Lansk, br. dlec. 20 u u

r. Cančara, kapl. w Lušca„Bldžow. dir., král. dléc . 10 u uu Jan Pátck, oiceděk.a faru w QďfckU,Lipnřcudckl,Olom. arc. 10 bx u
čdm. Woudmžta, wdowa ťo Dužci, oa,maužcla a rodišc 20 p Fr. ?crch, koope w Lipnij, Olomauc areidižřccse . . 10 x ú

Jan Radda, ssasářjw Dobřlchowě, Kolmsk. ojk., w arcld. 10 n w Manm. Nosičra, sar. w Křečowe, !ť:anžetumk. w arc. e p 10 u „ m
Jarolxm Lpsck, ťapl. we Wpsskowe, Kole děk., w Holom. 10 u wx Planická sskola, Nepomuck Uik. bUdegow. diécese . . . W ux ǧ u
Jgk. Fanta, saus. w prn., Plalk. p. w arcld., pro rod swůg 20 uu u Fcrd. Springer, dUchaspr. w Zábřcži, Wfčjsteťadek., Qt. arc. x10 u u
thyměřxckého alm,nmt,n knlhowua . . .„ . . . . . 20 u uu Wogtěch Zumann, kapl. w LaUUech,Litom. diéc. . p . 10 x n
Wacl. Braasowslh, zam. kqpl. w Sussici, Cásl. oik.,hrad. d. 10 u u Jos. Nron, fnr. w Brandehsa, Kostelee ou“k.,hrad. dtéc. 19 u xu
Jos Oaaď,d aplz w Zthm,qudž. oik. frálohr. dňéc. . 10 uxx u Joso Swoooda, alUmu u. rokU w Semincčři BUdeg. .o 10 ux u

Nnt. Beucš,n leoop,uro KřtéUch, téhož dčkanstwj lorměnudťéc. 10 m uo Jan Fcttcr, fupec w Brand.,téhož oir., w arc.,xpro rod. swpg u20 xx xxBarb. Lwalkonša„ měsst. w mažlz, téhož oik., bUď. d. 10 u xx Nntj Matěgowskýa far. w Kremfu, KtUmlo ďjť., bUďddleco 10 u 7
Jofu PeraUtkowa, měsst. quomažl. téhož oir., bUď. d. 10 ux u Welko:Mezřičskásskola, brň. diéc., dobroč. ps raph Kallaba 20 x x
Nnt. Sošol, koop. w Ptpnl, Čcchsleddck., holom. arciiol 10 u u Mnrt. Dwořák, kapl. w leém YUged., Rychn mk., hrgd.d. 10 ur x
Pet,r Hšdnz, far dy Potwor. Z. dčk., w arcid. 26. záij xř 10 uu u Jau aBnchtel, koop. w Klásstersku, rnl. otk. hrad. dlec.d 10 u ux
Wacl. Cclžnohorskp, kapl w xláloroicjch,w arcčdiécesj . l0 u uu Marua Roch, farnj,hospod. w Zátoni, Krmn dike, lontžad. 10 u u
Hynek Wšlt, kaplan w Králowicjch, w arcidiěcesj 10 u u Rehcžř Matassowskp, blskUp. cerem. w Nitr“e,dw Uhřjch. 10 ux xx
Jak. etrjk, w,rch. pacht. w Sck,nncjch, Plask. panst., w arcu 10 a u Jmnch Stauik, dtccre,rt. ldjslelscmcnáře w Uhřjch. . .u . Hl0 wx w
Jan p gwwsko, wrchpnjhospod. w Plaďsjch, w arcčdie“cefj j0 w u Roger.Sora“d, řádu sw rant. emerl lcrtor fap. dNutr. 10 u ux
Zebmcka sskola, Zepťllck. d. far. Fr. Qpeltem darow. w arcid. 29 u u Zos. Jlrák, fUUd. kate md ábsix,Ešcntilp mk„ ,lit. dléc. . 10 u u

Woborska,obec, pec)swe“hodůst farj Karla cholo, w arcid. 20 n .u Nnt. Qerdert, mistr.zcdmcký w Nutře, w Uhčť,chx. .. . 10 u uKasňo,wska obec, pšch sPého .důř. far., w arcidiéc. 20 wn u Jofe Krupař, far. ŠUmbUrský, Semild oik., atpm. dléc. 10 xx x
demcka obec, pěčaswcbo dest. faráťe, w arcadiec. . . 20 u u Wáclaw Waněf, dekan we Wclwařj , w arcidlésx . 10 xx u

Jof. Halda, kapl. na de.žperlenl GrUlčchl dik, král. die“c 10 u u š Keperta, ťdllchafptd w Petkowě, kUl. ďťk., hsad. dr 10 u xxFr.,JUnck, zch towaroš z Petrowic, Lausk. oik., hrad. d. 10 xu u ogt. Kopecký,xkoop.w KUmoalde, Grnla oik, hraťs. d. 10 n u
Waǧ:l.Kysilřa, dUch,xsdráwce w Korauhwi, Pol. dik, rre d. 10 u uu Jan Tomaů, fapl. w Ntfoťj, Gtul Ujťo,bsadu djšex x j e 10 u o

x Kralodpoorská ynpcx sskola„w ul!cxálorxmdcereřdseřcj . . x 20 xu u Nowo:Plaďské sausedstwo,panst. knjšeMetterna, w arcldoa 20 u ú
la,ďsstjnželezolatczl,panstwj knjš ď MctternichU, w arcid. 20 u u Jos. BUrda, wrchnj hagný w Kraš., Plcrskdpanst., w ašecld. 10 u u
dq,lowl.ce,měsstanů tamujch ppwuj oddelenj, w arcid. . 20 uu uu Jos. Kabgt, aftUar rorchnx.auřadu w Plcurďsich,jw qrp;d. 10 u u

Garj Bler„pUch. spr.ew Strarlssti, Taužetin. olk„ w arcid. 10 w w Fr. Onrtlg, pjsař dUchod. auřadU wxPlaňsjch, w arcldaecesi 10 x u
Jof. Hlawac,ck, !nlhneazťdw Dobrowancch, Nimbu ďňk. llt d. 10 u u Arnosst Zenťcr, pjsař práwnjho auřadu w Plašfjch, w arcld. 10 u n

šlnt.qŽ.Nrarošalč,fiknl! Luboch., ?!l,ust.čochpaštsš.p. z Beitu, lit. d. 13 ru un Jan Nep. Sladkowský, diurn. U cjo. král. stát. aučt., w Praše l0 u ǧr. p aU a: o . pom. ro lmUj ,Qe obr. djr, w arcřd. 1 nu u x puxsaxdxy :Txex ýouřumx“ ax a m
Jan Nowoc„no,tyw. ssewc.z Lme, fary T.xrladsre, w are. xo n. a Fr xx.šžpsšššFšrobšxštšš šššezšžxlššššššššššxlxšůšoloxxlo xšš0 90 95
Frx Wondťech, zallčefaple w Zllwwe, Bero Uckx,w arellde 10x n m Sdšoluzakla,ďatejů doplšerx“m po“táme loňskél ol rofu o . 1

:P?te lMec!šk,ksalkdcdlx!cBušoyi, š)jhl. děr.kbmen. šjec. 13 n m SpoanUdů ll třjdy j q ) 1x;o. om , ap.woxmomcr, Udčn.ojzwarciiéc. 1 u u u. e dr e e e e e e e e e
Jos. Waněk, hoso,.rada Clc„ lyrjThnna w ,Sussici, w kr. .d. 10 n u š?š!šš:llšýšlllššdšufumš?ddle š. 4. stmwwm e j e : šš
Pctr Strnad,farař w Starém Koljně, Koljnu dak., wcsrcud. 10 wq u D . .. . o ! e o e o a . . . 43
.gos. Wichý, rapl. w Scf .Koljnš, Koltn, olr. w nurcidjcřcd 19 u. u Sš?šťďýllšckšřšěllstžllšššo„eržmž iefpojcčl;osž fž pžc.jteagjf) e 47
leoyď Jonota, řapl. w Cáslawč, rrálohr. diécefj x . . 10 u wu enských mezi žčmj r e e 6
M ca b. o., (kte,remu sc knťbp mpd. Ucmr., dok. se poz. ncdá) 10 uu u Ohcj e e e : e e e o ll e ll e 1;
Jof Podstrarl.skp, řapl. nžuZluuicjch, kopidln. ,oskž.,kr d. 10 u uu Šfol T T : T T : . T : : d l . T . 6
Fre Feuere messtd a pekar w Kallrjme“e w ellelldlleex e 10 Q u Wssech spoanUdů w tčch 10. lctech bylo ď koncerm r. 1844. 870

!ldpchom bUdapcue xČquti mohli, leqlik,st,áwáspoanUdů žiwých a rosik mrtwých, prosjme wsscch,ktečjj toto c“taU,gaf sc,fdo az Uich o úmrtj gepllohq
ncb drqbého spoluqudža dozwj„ qu ktcry mjsto obpwanj shoéhopromenj, lžp za obtjšné Ucdržcl, Ueyprwnegssj posstan nám to t wedomj dátl, kde st pfanj radl samx
whplatjme.Psanxatse gcnnapjssr:Na redakcj Děddctwj Swatojanssšho w Prazc.

, „ Nemůžemc nepodotsnaUti, kdpš diécesǧlnj kghhaloǧy prohljš“n,te, ga,k hy. se poc“etSwatyjanských spolpaudč,l muxolpočetšjě rozmaloščň mohl, kdybp sc chc
welectlhodeleho dUchowcnstwaUaklontlo, knam fe prapogm: a kdpbh slm nc požadam Uassc wpslpsscn chtělo: l nabožnhch osadnjkn farmch okrfslků swých k přiwtelenj
kDědlctwj Swatojanskčm Upowzbmditiu

Rcd.ř Na zcmřclé spolraUdp modlttbaU pamatngmc wssicknt.



Prawidla Dědčctwj swatého ,Jana NepomUckého.

MGJZZ

u NUtoU,xU HaU,ťkhs„rodem z Pjrahy, 21. ťjgna, r. 1758, elje:
smta,a pension. zam., kapl. mee,rxky, ,duděg. dxéc., mnjnil sobe, w čafe stoleté
pamatťo za S,wate,ho w,ohlass,em sw.pJanq NepomUckébo, P roce
1829, nq pa,matku te prwm stolete slawqostl, založxtčUstaw, gjmžbp dobrc, wzdě:
lawatelne k;nhp wrgazka šeském, glš wazaUé, w ceně neylašiněgssj prodáwciny
bylp. sPožadal kmždecj grclbxskupske ,konsistoře Pražské, by Ustaw teU we swé
wede,nj přxgalaa; kcemnz, g;xkožto izať,lcxdeyt, 1900 zl. Ua stř. přilojile a fobe
whžadal,aby ustawjten gmenoDedlcth sw. Jana Nepomn e o ncsl,
a k Uemnž wesskerq obeqenstwo w spolalgudstwo pozwáno bylo. Tuto šádost
ebo m.ud. Konsistor 9. llst. 1829. wyplmla: Geho Magestát ijať a Král

šrantlsser l. dne„W. řjgnda1ďšď.uprarwtdla geho porwrdřl; a ústš:w ten ď r.
1888 w zlwot a aucmkowapj fwe wstauml. (ZemřelZakladatel Uáš w Tálwře,s
15. března 18?8, 89, let star.) w

Prawedla UstawUtoho gfau Uáslcdugjcj:

0Pťjstnh fpoanUdú.
1. SpoluaUdem ,státizsex njůžc každý, bUď Ustanoweným pcnčžitým přj:x

fpěwkem: anehq podanjm pjsemnjch pracj, kteréž kpodotčene“mu aUčelu fme“!čngj„jxp
a ohledne wmtrnj cenr.,dsfwe„od w. cd. arctb. konsistoře k wydánj za hodglšž
UznarrjmubUng. u Penéšutě prjfpěwky l pjfemné prácc w konsistornjm kancelařxl

„sc prtšnmaqj. , , U a ,
2. Kdokolxw k temuž UstawU 100 zl. na stť. pťaspěge, powažowan bUde:

za spolnzakladatelc. r
Z. Kdo (Zednan Ua wědycky) podá: 40 zl. Ua stř., gest tčhožUstawn:spoanUdem l. trǧpy. u S r20 z. spoluaUdem ll. u a o 10 zl. spoluaudem lll.d

třjdh. Me,nssi prjspedpekupřx,q,mese wděčně za dobrodinj.
„ 4. Rehole, cqle.ďlk,arlašp, ofady,esskoly, rodinh wstUpngj dwognásobným:

qukěwkem do Uadrecenych dtrjd. deš fe ale rUupuť.manžel .ď manželkaxu, Uebbt,ear úe scstra.n wgeden zařjad lfpušgj: tU fe kmhp gen až do zemřenu prw::
Ujhy wydawagj. lw ?lhp qu,šems,em spolpauda. ústawu k známosti přio o: žáe:
dagj fe duchow,m pastyrowš,nmrn rejdakxcluskrze důstogně Uikariátnj účady ročUeř
kdwědomostlf datl; n gchdl take pywossemjsaždého duchownjho sroluanda, exnetj
prestéhowam geboona gmau sstacj, třpbqť i přjmo posstaU úsřawU oznámiti.

5. Doplslčmm Z,aťladU we Ušhšssl trjdu, kašdémn přistaupitř wolno; U pť.d
k prwmm ,10 zl. drnhpch 19 zaslatl, a raťdse spoluaUdem u. třjdy státt. u Nbšd
ale kdy fwe spolUž!U,dstwjgšpcmn yqstaUpal: pro mnohé obtjžnosti ústawU přl.:
gmqutr nelze.rKa.;dy ale prlsšnpugjcj pamatUg o)gmč:noa mjsto obydlj w gazykn
ceskem postawltl, a fpolu,wa.g, lemžiát pqznamcnati.ǧe

p 6. Kdo.w poslednj poradnostl wé odkáže Dedictlyl che než 100 zl.
nq str.: powa;owan bude zžxspoln q ladatele; a ga,kehož lerobu sloa.:
teho ana Neponťnckeho zw asstnj msse wata za mrtwé obeto::
wana Udešuo S,tawa„se n,adty i aUčastnpm dobrodinj šu 9ho.

, , 7. Spaspwatcle, kterjž swe prace témxlž ňstawn obětngj, gclxřož po ná:
lešťtem. oceně,m k t;sku eUwsřemor,nenyb;ldan, dooýwagj sobe, dlc obstjrnosti, dů:
l;ždtostl q gadrnostl splfžl swych, prawo fppanUdů buď l., bUď ll„ buď le
ttl,dh? co! w. d. llšoUsidst,tUeroďhodr.e. Podánjm chc důkladných praq wystanpj
fplfowatcl do šdyšžňi ťrjršy. “

8. Kdoš temuz UstawU zdarl!e pčelo,čeunj Uřjbodnš ťyibo podá, stanc sur
spoanUdem llle trjdy; un opetowanhm podamm postaupj wossc.

x Uem

, 9. ,Dle poslcdnj wůle zakladatclowy žádagj sq iduebownl spoluaudowé, aby
mezu pktawem fw. Jana Nepomuckšho, za Ueywyšss stař au rodiUu, g„akož
i za žawéra,za mrtwé spolUmǧyydle pobodonsti mřl fwatazl slaUžili.b ij
tedh qudp s olnand za zxǧdg i po smǧot.l,ka;doročU,e, pr,o swé, dussr
tpšlsegn tolš a set Uehswetegssxch obetj mssj sloatycb Učastxnym se
stawq: kollka,set dUchoijch meži spolnandh se Uacházi. u Nes
opomuž lale žádno pň této .pobožnosti nc samébo zakladatele wraUcné pamé:
tllw byn: tak quož l fwětsstj rp.lfpoluemdoweš w tom témdni Ua zakladatcle a
fpoanndy modlutbaU pamatowatx.

Wýhodo spoanUdň.
10. Ka“;deeknihy, týmš.ústarocm a w tomž roce wydané, obdršj: U)

Spoťnzakladatel 4 w„ýtuťh;d) Spoluau,d l. tixjdyZ wýt.; a) Spoluand ll. třjdy
: wot. ja cl) Spolnandllu. třjdy 1 wytjsl. N to tak bez přčplácenj po celé
žlwoloytj.um tžl)ozorowatl alc sluR, že kqžrý přistUpUgjcj spolnaud gen těch kněh
očekáwatl mUže, .ktere, od času geho přlstaupenj tnkem wydánp byly. u Stogj
ale swatau powmnostj kašdemn spoluaudu, kněh nákladem Dědictwj
qutojanskéhq wydanýchco mošná rozssiřorpati,a giných k tomn Uabjzeti;
neb Ustaw ten gedmé proto šawcden gcst, a kmhp gcdiné oroto fe gjm wyt:ál
wagj, aby rozssjřené, lxd wzdčxláwalyd , .

11. Sptfowatelé, gichš půwodnj prace nákladem UstawU whdánp oudau,
obdržj z téhož whdáUj 21 uoýtňsk“ů,;ppjcklaratclš, gclikož překlad gegich fe pčigal
a na fwětlo wyssel, obdržj 12 wyslsku darcm. Qpětowanan záslnhan i za spo:
lnzakladatele gmenowáni býtx mohaU. x

Nozefjlánj wýtiskú.
, , 12. Wpdáwagj,se pak knihp giž Uoǧášan;ědu Na prwnjm ljstkn přitisstěn„o

bywq znamřenj tebož Ustoawn, ggk,ož t, kramska cena; kt.eráž gest wšlšh.neplacl,c
Uěgssj,a prr,š dkteran; se lp zadn;xnťkwe,bknpecth wjre platltl nema.

1Z,.uPam spplnandowe obdržx ttsstčnp ljstck, Ua Uěmž se pokažde odc:
braně wotusky odepj,ssš. , “ . . r s

14. Tyto wytaskpjfc wydáwagj w kancelařl řmšecj arclhxskUpské kosnsi:
stoťe. ,xu Wně, w,arcxdls?ccsi,a ge spolualUdorpš obdťžegj skrzq arclbiskUpské mkar
riátn, Uřady. Ktcryž pořadek r w ostasnzcd blskupskpch dtécesjchzaweden gest.m
Gestibhz ale,celé okresy neb ednotlle ďběratelowé oiš fwš w. d. koslsistpřp
wzdálem, kmhy tylzrowna z, rahy pohodlnégilpřlgj„mall: at o to U arclbr:
st“upskš leonsistoředpjfcmnč pošadqu, a kppž by gxchpřlgjmati měl, aneb kam oy
fc gim dodáwatl mňll, gmelnowltšdxpyfažj.“ , z , , . d o

15. Kašdá kpnsistoržm pexpedlcj, kteraz se temuǧ rozesslam podwolr,la, každe
kněhkupcctwj, tar l rašdp glstp ďoeratel odošratelu obdržj na 10 wpt. dwa
zdarma. p

o 16. PoznameUánj nowě přistgupiwňj,chspolnaudů k Casopisn pro kar
tollcké dnrbowenstwo fe,pižlpogj; kterpž se U ronsistoře každorolčně we 4

?)deazpjchuza 2 zl. we stř. wydqwa; a w čteremž fe o wssech Udawssich přxpadnostechdlctwj Swatojanskeho docnn lze gesl.

ck



Pět hwěžd SwatojaUských.

Yby redaktor žádostem wybowěl ktere se gemUod mno
hých w cjrkewnjch zpěwech zběhlý pánů bqsnjřů predneslo, by
sam látko Udal dle kterýcd by gemU žádane pjsnš Swato:
janské mělypsáti klade tUto swe nawrženj w 12ti rozwrzjch; gřnák
ale pánu básnjru erbmeznqe kdy;by sobě gine látky obrati
chteli Gen ať UeqsaU gednotliwe preš 12 werssů protože se
gich U fwatč:ho hrooU w gedné hodině pět wyzpjwati má

Tyto rozwrhy gsaU následUgjcj:

1. Jan kazatel Z. Jan řed rodiči.
Jan zpowědlnjk. Jan řed Učiteli. .
Jan antnjk Jan přcd poslauchačr.
Jan wezeň. Jan před králem.
Jan mučednjk. Jan pťed Bohem.

2. Jana narozenj 6. Janowa newinnost.
JaUa wyfwěcenj Janowa pokora.
Jana wywolenj Janowa skromnost.
JaUa UmUcenj Janowa sstědrost.
Jana oslawenj. Janwa wěrnost.

Z. Jan ministrant. 7. Qheň Ua domě.
Jan sstUdent. thň w srdci.
Jan doktor. Qheň na skřipci.
Jan wůdce. d Oheň na Wltawě.
Jan pťjmlUwce. thň po Praze (w slqwnost

swatwečernj).

a. Jana nábqžnost. 8. Zástnpce chUdých
Jana horellwpst. Zástupce osirelých
JaUa mlčepllwost. ZástUpce zlelžcowmtých
JaUa trpělrwost. ZastUpce trpjcjch
Jana wptrwalost. ZastUpce ho wzýwagjcjch

9. Gazhk neporUsseUý.
Uschlc rámě Uzdrawené
Děwče w kolech zachowane
RaUhac hrobU geho potrestaný
Uctěnj po wnem fwětě.



10. Pofwátllj mjsta rád nawsssěwowal
Na ntch w Bobn swém fc tessjwal
Bodickn Neyswšteqssj tam oslamowal.
Ptskladcm fwým tam rozněcowal
Ksstastnč: smrti se tam dridrawowal.

Bychom dle gcho přjkladu:

dp11. prospjmali w katolické wjře
rostlt w nadšqi k Bobu
rozthili fc w lásce d
Utwrdtli sc w sprawedlnosti
na zcmi obcomalt gako giš w nebi

12. Pmltnjci fe do Praldy chostaqjcj.
Pmltnjct po ccste kU Praže
Pausnjci na Pra;skem mostč!
PaUtUjj U qcbo fw. hroon
Pautnjcl z Prahy se odcrjragjcj.x

Poslednj bUď w qednš pjsni u duď w gcdnotliwúch
Ujsnjch u Ailnj rozwrdy zňstawagj na lťdosti wašcných dncho
wnjch pěwců

Gak po wssc lčta, od rokU 1934, tak i letoš 1848,
nowe patcro pjfnj ke ctt fw Jana N cpomuckeho w obau re
cjch š Uápěwy wydany dyly Udala sc lctoš ta wžacná přj
padnost, ;e Ullwodnjch pcxt pjfnj w gažUkU němcckém poslal
ředttel rcalnjch sskol w Liocrcř ixňstquý ErwinWeyraUch ple:
klak ccsteý nám ochotnč: otdstaral wclcctildodltý EUqcn le ,
karlan w Nadnici a nápšwy žase tšch pjmj o:xatrtl wclccti:
lyodný Michacl Martinowský, ka:xltnlárUj rcditcl kůrn pčt chramu
Panš Ua Stmbořdš wntckUi trt kapitlllarnj fynowč: wčxhlamelpo
Siona w Pražc

ijwagj sc tyto pstč! kašdého rokU w oktáwn Pecpo:
muckém z wcčcra o sscstš hodině U slawnš okrádslcdxébo a
bodatě oswčxtlcnébohrobu fw Jana Ncp od wclikebo muoš
stwj lidj a sice sttjdawě w;dy chna cexká a drndá Uemecká;
a druldšho dnc opacUě bp Uarod w obml gazycjch oslawowal
Patrolm swatebo

Slawnost oktáwnj dšge se Uáslcdqucjm porádkem:
Hrob tlkwostný dwan oltatň sw Zaua Ncp wenci kwčx

tinowými geUš wc Wdeix 800 ;l str stály, býwá wkUsUca
aUprawuě odlo;en, strjbrná socha swat Jana zlalan dwězdaU
š pětj brilialttowými hrdeždami ozdobcna, ztďaldachinu wisj
po plch zlata po ZadU stčjdrna lampa a kolkolcm fwateho



hrobn giných 27 strjdrných lamp š karminowým obněm; olta
rowe oba gsau dobate ofwčtlelly a stkwostně obložcUy

Pred slaonstj o Z bodmč orpolednj dršj w d kaptc
tolUj pan probosst ď infulowanaU kapitolaU flawnc Nessdory
Kompletár a Matutium Q slawnosti samedršj redjtel Drdictwj
Swatojanskébo U sw hrobu o lyodmě6te mssi sw za spolU:
andh dědčctwj Swatoianskébo; o bodiUč7dršj flawnan
tam MatUrU w d pan kanownjk ktcrý ma tých Q bodině
8 gcst tak nazwaná česká msse sw š požcbnanjm Qdď872 „do
97z gcst Uč:meckškázan Qd 19 do 11 gcst ccrkékázan Qd
U do 1272 weleslawna doUtisikálnj msse od Neydnstognčxgssjbo
Knjšctc Pána Nrcidiskupa Knjšecj Milosti š plnomocUými
oddustkyaPanešským pošthanm oriašdlstcch cele thUlowaUč!
kapitoly Q bodiUě trctj odpolchj qsaU od w d pana pro:
bossta a ccle iUfUlowaUé kapttoly slaer ncssporh Na tyto
Uaslchgc w kostelc Uěmccke a pred kostelem čcske kašallj: po
kterých od welkebo oltáxe Ncydůstogněqssj Kujše Palt Nrci
biskllp š Nehswštegssj Swatostj procešsj po kostele drj, gcř.
wesskcra kapitola š borjcjmi pochodněmi prcdcházj;UUNcpo
mUckébo fwatého hrobn sstacj postoqj, šdc cjrkewllj modlňtdy
wykona pri Salonm fac fw požebnanjUdělj, a Ncyswe:
tčgnj w kapli f.w Wáclawa slawně Ulošj Q 6 weccrnjqqsaU
Sw Nepomucke zpěwh pěti hwčzd Swatojamkých. u Sotwa
u mimo Řjma u kdewelcldnčxgssja stkwostněgmjslawUosti thdjš!

Po cclý rok qe n fw hrobu každe půl bodmy, od d
do 12te hodino, ticha mssc sw w oťetáwšalc sw Patrona gcst
kašdeho dne o 6. mne swatá š modlitbami š lidem š po;e:
bUáUjm a pjsneřmi Swatojanskými pri warbanech wšdy od
reditrle Dšdictwj Swatojanskšdo Q hodiUě 7 po cclých osm
de stijdaqj sc wyfoce důstognj pani kanijci U fw lyrobU
pll ašrlstencj, dršjcc špjwanau MatUsU Trxkrate w oktawe
slanšj u fw lprotxu sám Ncydustognšgssj Knjše PáU Nrcřbnkuo,

Gcbo Knjšecj Milost mssi swatau a to wšdy okolo bodmoosmé We ctwrtck toho oktawn prichazjwá o 6 wesskcčý
arcioisknpský alumnat keemssi sw kledan pri prcdnjm oltali
dustogný probout a lektor Semiuáre U zadnjbo dustoqný
Préreš dršjwa; při ktcré rooo;norři budtxu Ua kůrU q latiu
ský zpšw pčed swatým hroocm alnmnowe rrowož:lgj Pak
qsaU tiché msse sw ka;de půl bodiny aš do půl chUé u Qd
půl dnr o 4 bodinš qfall ooyccgne odpolode slušby Bošj
U wclkébo oltaie; o 6 pak aš do 7 prowongj fe one pjsně
wPet bwězd Swatojansleých(( pri ofwětleném hrooě a U prjtoúx
nosti Uťewelikeho msto;stx:xj lidj; po kteaých gcst U fw blobU
lytanie keectx fw. Jana modlltby a swaté pošchUánj; naceš
fc kašdořcnmj potxošUost š p.oráwáUjm swat gazyka k uctčxnj
sioncnqc leaw UzawjráslawneTe DeUm laudamuš



Sklad českých knšh w NrcibťskUpfkém ťoU:
sistorUjm kaUcel.áťi.

Činjme pozwánj na wesskerč dnchowenstwo wrchnosti
a prátele sikolnjch djtek kteřj mandre a fpasitelnč o wzdělánj
gich pečngjce, w chwalohodném způfobU maqj prospšnnými
knihami glch podělowati by ohled wzali UaspisyDedictwjm Swa
tojanským wydane,aatemčto qe obmysliti sobě obljbtlč an gim
glž sirma Yrcibisknpske koUsistore gak za obsah ncgenom pri:
měreUý, ano i nehweyš prospěssný: taki za cenn gtstč welice
lewnan rch

Redakcj to činjš tjm wětssj dUwěrnostj, an dUchowene
stwo wzrůstagjcjho potomsřwa gfan prawj dUchownj otcowe a
w Uábošenstwj a dobrých mrawech prwnj pěstitelowe Čtemeli
w konsistornjch kancelařjch wýroch wisitačnj relace, a ctěme
w Pražských nowinách weregne pochwálenj: tak fe prefwěch:
gcmc, že gak welectihodne dUchowrnstwo dle swšho powolcinj
má býti: že také anřadU swému takzadost cinj, l)orliwč sipocjna,
a snopky welečetných zásluh sobč na odplatu nebeš skládá

Kdyš o takowem flawnem pocjnánj každoroch preswěd.
čenost máme můšeme se na welcctihodne dnchowenstwo še wssj
důwčrnosij obrátiti a fmšle bo pozwati by kpodělowánj wsscdnj
i ncdělnj sskolUj mládcže, pak k podělowánj fUancncU a z.xslau
žeUýchmšsstanU a sanfcdů oozwlasstěpak kde wlažných katolij
Utwrditi a nanjch odlxornjků ponaUčiti trcba sobě obljbili kněb
skladU Dčdictw Swatojanskeho fobč UakaUptti iginým ge fchwá:
liti Neb gfan to kniby wýborne; ne aby spisowateli a wydawatelt
procenta Uesly: nýorž abh pro králowstmj Bošj w dnnjch ctc:
nárů stonáfobný U;itek působily u N když máme z dUchowcn:
stwa U Dědictwj preš 700 fpoanUdů tedy giš ttto dleš stano:
win zawázani gfan nac se sami slošili o rozssjrenj spasitelných
kněh take borliwě se přiciniti

Knihy, které gim tuto schwalngcme, gsaU náslcdngjcj:

Q postn . . . 2 kr.
Kapitola Plažská za casUsw. Jana Nep Z a
Swatodennjporádek . . . . . . . Z a

roc gfem katoljkem . . . . . . . . 6 a
prjfaze . . 8 a

Ziwotopčš Hanikýre, zakladatele Dědictwj Šwatojaněskho 8 a
Q Uražcc fpiš sw Jana Zlatousteho . . . . . 10 ee



Qd
Qb

mšUa pilných djtek
raz smjsseneho maUželstwj

Utrchj fw mucedlnjkůprwnjcť)stoletj
Utěcha pro wysokš stárj .
Soliloqma sw NUgUstan
Popsan kostela fw MikUlasse xia star. městěPražském
Wýbor cjrkewnjch pobožnostj u.
Nodan Bohowěrných . . .

hilothea fw Frantisska Salczia .
ohomila drUhewhdan .

Wamberowých kázan dwa djlo
Pa

ešo

ne žůstaň š Uámi ldwa djly
dUlarUj dogmatika
městě Božjm, sw YUǧUstina 5 djlů .

. 10 kr.
10((
10a
15a
12a
12 e
15((
24a

.26((
Z0e
ZSa
Zše

. 45 e
1zl. 40a

Rcdaktor: Wácl. Pesstna,kanownjk, kon. rada, děk. Ufw.e!lpollin.
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