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I.POGEDNÁNL
l. Zdaž swatý Apoštol Petr přednost mezi
Apoštoly, a wrehnj zpráwu cjrkwe od Krista Pána
obdržel?
Od Josefa Mirowita Iíl'aile, kněze ejrkewnjho w Branně.

Nenmlále W Slézku l. 1827. wydoný spis pod
mizwem: „Die katholisehe Kirche besonders in
Schlesien, in ihren Verbreehen“ do ruky mi padl,
spis, gen'z'wprawdě zbirkau &hanebného cir—
kwe katolické utrhánj nazwzin býti zasluhuge. Na
prwnj toho spisu stránce, Primz'nt,čili přednost sw.
ApoštoluPetra mezi Apoštoly, &geho \\Tehn'j zprá—
wu ejrkwe se znwrhuge. Kristus, prawj ten ne—
gmenownný spisowatel, wšecky swé Apoštoly steg—
nau moci Ozbrogil, řku; „Guko mne poslal Otec,
i gú posilám mís.“ *) —-—Petr, prawj

ten spiso—

watel dále, zwlz'nštninad giné Apoštoly přednosti
neměl, 311od nich (lo Samaří byl odeslán;
A—
poštol Pawel Apoštola Petra pokryt-cem nazwal,
kterou weytku on trpěliwč snesl; ***) &Apoštol

Petr sám sebe spoluslaršjm nazjwáftttt)
') J.-„. 20, 21.

") Skulk. Apošt. s, 14.

Gnlnlům 2, 11.

"')

z čehož
Psanj Lu

) 1. psani sw. Palm 5, 1.
._

0_
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prý následuge, že Petr Apoštol ctj,llo(l_nostjacjr—
kewnj ředitelskau mocj nad ostatnj Apoštoly ne—
předčil.
Že těmto pisma sw. textům negmenowaný

spisowatel nerozuměl, dokazuge se takto:
I. Kristus Pán owšem swým Apoštolům stegné
učenj přednášel, gednostegného Ducha sw. wšem
udělil, stegnau mon lcukázanj swého Ewangelium,
k odpauštčnj hříchů a k rozšiřowánj ejrkwe ge o—
zbrogil , & Wšecllny tan stegnau mon ozbro—
gené (lo swěta wyslal. Tauto mocností a ct'j
ozllrogeni l)yWše,l)yl'1owšemwšickni tím, čímbyl
Apoštol Petr., gak (lj sw. Cyprían; *) wrchn'j prá
womocnostj Wšak a zprávau cjrkwe gemu rowni
nebyli; nebo gon gemu samotnému u přitomnosti
Wšecll ostatnich Apoštolů předložil tu otázku Kri—
stus : „Šímone Janů ! milugeš mne \vjce nežli tito ?“
To gest: milugeš mne che nežli ti přítomni spo—

luapoštolowé twogi? Dj gemu Petr: Pane, Ty Wjš,
že milugi Tebe. ngemu Ježiš: „Pasberúnkymé !“
Dj gemu podruhé .ležjš: „Šímone Janů! milugeš
mne che, nežli tito ?“ Dj gemu Petr: Owšem, Pa—
ne! Ty Wjš, že milugi Tebe. Dj gemu Ježiš: „Pas
beránle mé !“ Dj gemu po třetí Ježiš: „Šimone Ja.—
nu !"mllugeš mne ?“ O(lpowčdčl Petr: Pane! Ty

znáš wšeckyWěcí,Ty

že mílugi Tebe. Rekl

*) S. Cyprianus in trnctatu de simplicitate pralalorum: I-Ioc
emu! ulnquc ct cxtori Apostoli, quod fu'ltPetrus, pari con
sorlio pra-(lití ot honoris, ct potestatis: sed exordium ab
unitate proliciscímr, ul Ecclesia una monslretur.
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gemu Ježiš: „Pas owce mě!“ *) -—Dwakrát řekl
Kristus-: „Pas ])Cl'i'lílkymé,“ a po lřcti: „Pas owce

mě.“ Skrze beránky, dle wýklndu Torluliána, sw.
Cypria'um,Ambrože, Augustina &giných sw. otců,

rozumi Krislus l'a'mwšeckywčřjcjswé., maléiwc
likó, u wíře dospělé i nedospělé čili laiky; skšzc
owcc wšnk rozuměl J\poštoly, gogich následow
niky, biskupy &kněze, klcř'i též ku SláduKIÍS'IO“
wu, čili do počtu wěřícichnáleži. Slowem : „Pas
owce mé !“ pastýřskou wrclmj moc Apošlolm-wi.
Pelrowiudčlenau \vyznmncnul. Nebo nuřml ohod—
nost pnmýřo nezáleží gen Wiom, aby owojm po—

krmu podával, nýbrž také Wlom, aby gona pasl
wu wodil, zpět uwádčl, hogil, řjdil a zp “awown'l..
A protož také w pjsmč sw. slowo : Pásli,sluge lolik,
gako řízení :) wrchnj ])rz'lwomocnosl wésli. Tnkúsl _y

Isn'uišc proroku Prawj Buh Cyrowi: „Pastýř mů;
gsi, “ Wšccku Willi.mau naplnjš. M) Dawid Wžal

mu 2,9. di: „Zprawowoli ge budeš W prulu 20-
lcznénn“ 'l'cxt ]mhrcgský mz'n: „Pas ge w prutu
železm'nnfc ***) Sw. Emmgolism

Mulauš opčlugc—

proroctwi MichcášoprorokaoBcllémě,

pru

\\i: „Z lvlm, (lolik 7, „'n-Hóan
W)"gile W)"WOQIN,
kl.—r),
zl.)—zpnmo'x-vnl lid můg 'lsmvlský.
Dle

lwbrogského

lcxlu: ,.Z tebe \vygdc \\-'ý\-\—Od:1,klc-

Juu 21,15. Pair prwé, nežli Jcžjš gchugnušno zmemímu
zjwul se Šimon Janů, guk clcmc u stunul.
Mumušclb,
17, 18.

***) Izaiáš

H,

28.

***—llPuscc cos virgo fer

rca. Latinský text : [\cgcs 0.05 in virgo fcrrea.
chcáš 5,2.
'i') Mulauš '2, 6.

***“

Ni
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rýžlw pásl lid můgIsraelskýf“ Kdyby Kristus těmi
slowy: „Pas ])erz'ulkymé! Pas owce mě!“ žádné
wrohuj na Apoštoly :) eelau cjrkew se wztnhugjcj
ředitelské mocnosti Petrowi nebyl chtěl uděliti, ne—
bylhy gistě gen geho samotného gmenowal,a k němu
samomémumluwíl, nbrž ku wšem shromážděným

Apoštolfun bbey řekl: ,.Paste owce a beránle
mé !“ guko ku wšem mluwil, an ge do swěta wy—
sjlal, řka: „Geko mne poslal Otec, i gá posilám

wás. Přigměte Ducha swatého; kterým odpustite
hříchy, odpauštěgj se gim; &kterým zu(_lržjte,za—
držúni gsau. *) Gdauce po wšem swčtě,kužte Ew—

angehum Wšemustwořenjf“
Ztoho poznáwá—
me, že ostatnim Apoštolům tak obšírná ana celau
cirkew se wztuhugioj mocnost, gako Apoštolowi
Petrou-i, ani sljhena, ani udělenanebyhl; nebo 0
statnjm Apoštolům udělená" mocnost toliko na od—
puštění hříchů se wztahowala. Co gim Kristus na
gednom místě (Jun 20,21.) slib11-ge,řka: „Kterým
odpustíte hříchy, odpauštčgi se gim,akterým za—
drž'jte, zadržz'íni gsm,“ to také, a nic wjeo slihuge
gim ginde, řka: „Cožkolíw swážete na zemi, hu
deÍ swázúno i na nebi, & cožkoliw rozwa'lžete na

zemi.,budet rozwázáuo i na nebi.
Apoštolo—
wi Petrowí wšak, geho starostiawrohnj stráži pn—
stýřské wšecky owoe Kristowy, beze Wšj Wýmjnky
n obmezenosti tčnií slowy: „Pas ])eránky! Pas
owce mé !“ swčříl Pán, a gemu obzwláště bez
*) Jan 20, 21.

**) Marek 16, 15,

***) Mat. 18, 18.
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obmezenosti sljbil: „Cožkoliw rozwážeš na zemi,
bude rozwázáno i na nebi, a cožkolíw swážeš na
zemi, bude swázáno i na nebi.“ *)
Tu Přednost Apoštola Petra před ostatnimi
Apoštoly,awrehn'j ejrkewn'j ředitelskau od Krista
gemu udělenau moc, geště zřegměgi slowa Kristo—
wa, též k samému Petrowi promluwená, dokazug'j:
„Ty gsi Petr, a na té skále wzdělám cirkewswau,
a brány pekelné nepřemohau gif“ **) Ze celý ten.
text na Apoštola Petra, genž prwé Šimon Janů se
gmenox *al, směřnge, to zřegmě poznáwá ten, kdo
následugjej přeloženj pisma sw. čte. Syrská ahe—
bregská blbli má: „Ty gsi Cepha (t. g. skála,) &
na té skále Ste.“ ***) Armenská bibli dj : „Ty gsi
skalina (auskali,) a na té skalinč &&“WW) Řecká
bibli má : „Ty gsi Petra (7)11597905,
t. g. skála,) a natě

skále \\fzdělám cjrkew swau. ,Kristus gest hlawa
vjr-kwe neywyššj, základ a skála ejrkwe půwodnj
a podstatná. Petr gest skála, čilí základni kámen
druhý nesmírně menší pod Kristem, toliko mjsto—
drž'jej a náměstek geho. Gako mocnář nepřestáwá
za Wl'chnj hlawu luálowstwj držán býti, když ně—
koho ze S\'VýCh.poddaný eh za náměstka nebo mj—

stodržjejho si woli, tak také Kristus wrelmjapů—
wodn'j skála a základ cjrkwe, tau wrelm'jpůwodni
skalau, nebo gak dj sw. Apoštol Pawel, uhelnjm
wrchnjm kamenem býti nepřestal, an Petra Apo—
'

„

*) Matans 16, 18.

*;

) Mm. 16, 18. ,

***

) Tu esCepha,et
o...

super hanc cepham mdifiealm Ecclesnam meam.
) Tu
es rupes, et super hanc rupem mlííicabo Ecclesiam meam.
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štola swého skalau a základem sebe nesmírně men—
šjm, čili mjstodržjcj—ma náměstkem swým učinil.
A že o té druhé menší skále &základu, oPetrowi,

w nadepsaném textu mluwi Kristus, a ne sám o
sobě, skále wrclinj a půwodnj, gak tomu učitelowé
protestantšlj chtj, dokázati se může takto : „ Ty gsi
Petr, a na. té skále wzdělám cjrkew swau,“ta slo—
Wa newztahugj se na Krista, &wztahowati se ne—
mohou, poněwad-ž,kdyby se na Krista wztahowala,
gen nucený nesmysl“z nichby pošel: nebo celý,ten
text by pak zněl takto: „Ty gsi Petr, a na mne,
Kristu, na skále Wzděluti chci ejrkew swau.“— A
dále stogj w tom textu přislowce (té),wakazowa—
cim způsobu, které na tu wčc, onj'žbezpostředně
se mluwilo, wztahowati se musi, & ta wee, o niž
bezpostředně Kristus mluwil, byl Petr, následownč
celá ta Kristowa řeč naPeira se wztahuge, awzta—
liowati se musi. Nebo kdybych řekl: „Ty,Pawle,
gsi můg přjtel, &tomu př'jteli CllCitist zlatých da—
rowati,“

zdažby mohl někdo řjei, že t:—-1ni;-'ipř'jpo—

wěd na někoho giného, nežli na toho mého při—
tele Pawla se wztahuge, anebo že gsem sám sobě
těch tisíc zlatých připowčděl? A tak také ta slo—
wa: „Ty gsi Petr, a na té skále wzdčlám ejrkew
sumu,“ ne na Krista, ale na Petra směřowntimusi.
Petr Apoštol přátelsth a lásku ku Kristu Božské—
mu Mistru swému na gewo dal, an srdnutč & sr—

dečněwyznal : „Ty gsiKristus, syn Boha žiwéhofťž)
") Maran; 16.
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Za to krásné srdečné wyznánj chtěl“Kristus Pe—
trowi odměnmudčliti, :) ta odměna obsažena gest
w slowich k němu samotnému pro-miluwených ana.
něg samotného se wztahugjcjch : „Gz'lprawjmtobč,
ty gsi Petrus (skála,),a na té wzdělám cjrkew swau,
a brány pekla nepřemohau gif“ Kdyby Ježiš skrze
tu skálu, o niž zde mÍuwj, sám sebe chtěl wyzna—
menati, nebylby mohl ci:„03x0(70m;'6e0
na?mp)Eaml'rž—

wav“ t. g. wzdělám cirkew swau, nýbrž bymy mu—
sel řjci omoďouěw,wzděláwám na této skále, niž
sám gsem, swau cjrkew ; p oněwadž giž tehdáž ney—
hlubšim uhelnjm kamenem ojrkwe swé byl, *) giž
ojrkeW swau na sobě neywyššjm půwodnjm zá“—
kladnjm kamenu wzdělz'hval; na Petrowi Wšak, ga—

kožto na skále newýslowně nižšj, pod njm, půwodni
neywyššj skalou, stogjcj, swau ejrkew wzdělalí tea—
prw přisljhil, kteréž sljbenj swé naplnil, an po swém
zmrtwýoh wstánj gemu (Petrowí) Po třikrát po—»

rueil, aby geho owee a beránky Pásl. “)
Ale připustjmelí, že Kristus, gaktomurefor—
mátowé ch'lj, s]owy: „A na té skále wzdělám cir—
kew swau, &brány pekla gi nepřemohau,“ sám o
sobě mluwil, &sám sebe \vyznamenal; tedy timto
slow Kristowýeh Wýkludem reformátštj učitel'owé
swé učenj porz'tžj, :) sami sobě meč dosrdee wrz'tž'j.
Oni něj a gistj, že cjrkew Kri—stowa katolická na
počátku čisté &nepoškwrněné učenj Kristowo za—
chowala &přednášela, potom wšak že chybila, &
*) Psauj kEfezsLým 2, 20.

2M")Jan 21, 15, 16, 17.,

170

Pogednáni

prawau cjrkwj býti přestala. Gestli ale Kristus
w skutku tun skalou gest, na niž cjrkew, aby gi
brány peklu ne]_)řemohly,wzdčlána byla, tedy ni—

kdy chybiti, nikd padnauti nemohla,:lkdyby před—
ee byla pádla, bylyby gi brány pekla přemohly, &
tak zasljbenj Kristowo lžiwé & swodné by bylo.
Zasljbenj Kristowo gest prawdiwé :) neoklamné,
z úst wě'ené prawdy pocházeg'jcj,které se naplnilo,
a naplniti muselo. A pokudž se naplnilo, tedy cir—
kew Kristowa neehybila, & chybiti a prawau cjr—
kwj býti přestali nemohla. Pokudž wšuk cjrkew
Kristowu nikdý nechybilá &chyblti ne1nohla,ted y
žádného Opmwowatele nepotřebowala, :) když o—
prawowatele nepotřebowala, byl Luther nepotře—
bný, zbytečný, &gako bludař, genž swýmnowým
učením lid mámil, musi zawržen býti. —- _
Přednost Apoštola Petra mezi Apoštoly, &
wrchn'j zpráwu erkwe od Kristu Pána gemu u—
dělenou, neodolatedlně dokazugi slowa Kristowa
kněmu samotnému u přitomnosti ostatnich Apo—
štolů promluwená: „Tobě dám kljče laálowstwj
nebeského; eožkoliw swážeš na zemi,budet swá—
záno i na nebi; &cožkoliwmzwážeš na zemi, bu—
det rozwázáno ina nebi.“ *) Kljče, zlsíg, claves,

w starém zákoně znamenímneywyššjmocnosti
byli. Tak Eliakim ředitelem domu anidowa a
celého krá'lowstwj podáním mu klíčů byl učiněn. %)
I také u Íi'jmunů ženám kljče od domu odewzdáni,
*) MulčnLš16. 19.
""'l'l Isuiás 22, 20. Pownlám služelmikd
swélm liliueimn. synu l'lelcia'lsnwa— a dám kle domu Uzl
\\'l'lu\vu nn mnmnn gel-m.
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při rozwetlen'j manželském zase gim O(lňati bý—

wali.

Kristus swaunáboženskauspolečnost, čili

na tomto swětě založenau ejrkew swau, nazjwá
králowstwjm Božím, Hamleta 'b'O'V
ngavwv. Této ná“—

boženské společnosti, čili eirkwi swé, předstawil
Kristus gakožto wrehnj hlawu &zpráwce Petra,
podáním

mu kljč—ů,gala u sw. Matouše kop. 16.

zaznamenáno nacházíme. Také ostatnim Apošto—
lům dal sice moc rozwazowati azawazowati, (gak
čteme u sw. Mat. k.18_); ale nedal gim kljče, &
následowně gako Apoštola Petra hlawau—
cjrkwe ge
neučinil.

Kdyby, gak tomu ohti protestantštj učitelowé,
wšem Apoštolům stegnau mon klíče byl odewzdal,
bylby k nim Wpočtu množném mluwil : „Dám Wám
lgljče králowstwj nebeského,“ gako w množném
počtu k nim mluwil, an se gioh tázal: : „Wy pak
kým mne býti prawjte?“ — A že Petr ne ústy
wšeeh Apoštolů, nýbrž sám pro sebe na tu otázku-'
„Ty gsi Kristus, sy'n Boha žíwého,“ odpowěděl, to
znásleďugjcj hned na to odpowčdi Kristowy, sa—
mému Petrowi daně se poznáwá. Nebol' neřekl:
„Bluhoslaweni gste — tělo & krew wám to nezge—

\vila ; ale Otee můg, který gest wnebesjcl1,“nýbrž
pruwil w počtu gednotném: „Blahoslawený gsi,
Šimone Jonzišů: nebo tělo akrew uezgewilo tobě;
ale Otec můg, kterýž gest uvnebesjeln“ ——Gestli
Wšak pod gménem „králowstwj nebeské-“ ne cir—
ž'l) Demster zu Rosini Antiqu. Lib. V. cap. 18.

172

Pogednáni

kew na tomto swětč od Krista založena, ale něco
giného se rozumi, tedy at přeučenj páni učitelowé
cjrkwe reformowané nám powj, co kljčowé ti, 0
nichž Kristus mluwj, a gež Petrowí Apoštolowi
odewzdal, wyznamenáwagi, &gaká práwomocnost
těmi kljči Petrowi udělena byla ? ——
At lepším wy—
swčtleu-jm těchto slow nám poslaužj. —-—

Druhý pisma sw. text, na něgž onen spisowa—
tel Slezský přednost Apoštola Petra mezi ostatní—
mi Apoštoly zap-řjti a zwraititi ehtěgc, se odwolú—
Wá, zuj takto: „Když uslyšeli Apoštolowé, že Sa
mařjpřigala slowo Boží, poslali k nim Petra aJanaŘ)
Ani tomuto textu pisma sw. ten negmenowaný'
spisowatel

nerozuměl,

a hrubau we wykl—z'ndx'nnj
pj—

sma sw. neumělost zgewuge, an newi, že posláni
kolikerým způsobem djti se může, a sice: 1) způ—
sobem rozkazným a porubliwý'rn; tak král, kníže,
anebo pz'inposila poddané-ho a služebníka swého.
2) Způsobem rady & usnešen-j; tak rak'lcowókrá—
lowštj a knjžecj posjlagj do boge krále a knjžetc
swého. A timto způsobem Apoštol Petr od ostat—
nich Apoštolů do Samařjbylodeslain. Odeslán byl
ne rozkazným :) poruCliwým způsobem, gakýln
wrchnost swých poddaných wysjlá', ale ldskaubra—
trskau a pohnutka-u, gako bratři posilagi bratra
staršjho, audowó' nčgaké' biskupské kapitoly .bi—

skupa swého k papeži neb k ejsaři,

odeslali

&*) Skutk. Apošl. 8, 14. **) Ita S. Cajetanus in Explanat.
Act. Apostola cap. &.
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ostatni Apoštolowé Petra, gelikož hlaWn cjrkwe,
do Samařj, aby na tamné obywately, ktěř'j od Fi—
lippa & Jakuba pokřtěni byli., k obdržení sw. Du—
cha sjly a stálosti, ruce Wzkládal, a s Židy na wjru
obrácenými, s nimiž Wnesmiřitedlném nepřátelstwi

žili, swazkem lásky žákona Kristowa ge spogil.
Třetj pisma sw. text, na něgžnadepsaný spi—
sowatel k zapřenj a k zwracenj přednosti Apoštola
Petra a wrchnjho řízeni se odwoláwá, znj takto:
„Když pak přišel Petr do Antiochie, zgewně gsem
gemn odepřel, nebo byl hoden trestáni. Nebo pr—
wé, nežli přišli někteří od Jakuba, g]dalspohany,
když pak přišli, scházel a oddělowal se od nich,
boge se těch, kteří byli z obřizkyz A gebo pokryt
stwj powolowali ginj Židé, tak že i Barnabáš u—
weden byl od nich Wto pokrytstwj.“*) Ani to, že
Apoštol Pawel Apoštolowi Petrowi do očí odpíral,
geště důwodně nedokazugo, že Apoštol Petr moci
a hodnosti menšj byl, nežli byl Apoštol Pawel.

Nebo i w
Whodnosti

hodnosti slogjcj člowěk člowěka
postaweného5zachowánjmslušné

mrawnosti, uoliwosti a poddanostinapomjnati mů—
že, gak nej sw. Cyprian,
sw. Řehoř, ***) sw.
Augustin MM) a g. Mogžjš byl W'mnohem Wětšj

hodnosti a důstognosti postawen, nežli Jetro, a
předce Je'lro geg napomjnal. 'l') Dawid gsa nad
Joaba sláwau &hodnosti wyššj, napomenntj geho
*) Psanj lm Galau'im 2, 1.1. „) In Epislola ad Quintum.
„*) IlOmilia 18. in Ezechiel. "**) Explanat. Epist. S.
Pauli ad Galatos cap. 2. %) Exodus 18, 17.
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trpěliwč přigal. *) Že nižšj hodnosti člowěk člo—

wěka whodnosti wyššj, gen když přitom náleži
tan lásku a poddanost zachowa, napomjnati, :)ge._
11111
geho chyby předstirati může, to sám sw.Apo—

štol. Pawel swým pjsmem i pI-jkladem uči, řka:
„Řekněte Archippowi: I—Ileďslužby, kterauž gsi
přigal w Pánu, abys gi NVyPhúL“**) Archippus
byl biskup Kolossenských, biskupa Epafra, genž

tehdáž WÍijmě u Wězenjseděl, nástupce, gak
Apoštol Wpsani swém ku Filemonowi oznamuge,
řka: „Pozdrawuge tebe Epafras spoluwězeň mug
w Kristu Ježíši/“ ***) Gestli tedy Pawel porauči
Kolossenským, aby napomjnali biskupa, by auřad
swůg náležitě konal, prot—byi také ginj poddaní
swýeh předstawených napomjnati, a kdyby to po—
třeba kázala, pro gegich Weystupky kára'li nemo—
hli? A že nižsí Wyššjho chybug'jcjho napomjnati,
a gemu geho chyby s zachowánjnl p owinné k před—
staweným uctiwosti, wážnosti a poddanosti před—
stirati 1nohau,to může dokázáno býti takto : Skutky
milosrdenstwi, buď tělesnéneb duchownj, potřeb
ným prokazov *ati,gest chwalitebné. Hřešjejeh Wšak
napominati a naprawowati gest skutek milosrden—
stwj duchownj: protož takowé skutky milosrden—
stwj prokazowati gest chwalitebné. Takowého na—
prawowánj a nap omjnzinjgak předstawenj tak pod—
dani potřebugi, ano mnohem wíce předstaweni,

kteřína wy

stupnihodnostipostawenigsauee,

*) 2. kniha Kral. 1,9, 5.
žfiiij'k')Psanj

k Filemnnowi

Psaní k“ KOIOSSBnSkýleL
11 23—
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Wčtšjm nebezpečenstwjm poklesnauti gsan wysa—
zeni, gak piše sw. Augustin, řka: „Ne gen za sebe,
ale i za swé předstawené se modlete, kteří čim
wyššj zastáwagi au'řad, tim wčtš'jm nebezpečen
stwjm, prohřešiti se, gsau wysazeniď) Otomna—
prawowánj Chylmgjcjch mlqu také sw. Tomáš W
slowa tato: „Dwognásobné gest bližnjho napra—
wowánj, naprawowánj sprawedlnosti, anaprawo—
wanj lásky. Naprawowánj sprawedlnosti dége se
prostředkem zákonného trestu, a náležitém, kteří
tau práwomoenostj gsau obdařeni, totiž předsta—
Weným. Druhé naprawowánj děge se prostředkem
lásky bratrské, a to gak předslawený m, tak pod—
daným náleži, poněwadž Wšickni,poddan'j ipřed—
stawen'j gsau zawázáni, wšecky lidi dlé zák0na lá—
sky milowati, a následowně hřešjcjch, szachowá—
nim Wážnosti, uctiwosti & poddanosti k předsta—
weným, napomjnati a naprawowati. Nebo láska
nežádá, abychom tau swobodan :) práwomocnostj

i předstawené swé naprawowali, gakauswobodau
a práwomocnosti swé poddané naprawowati gsme
zawázáni. Z toho tedy poznáwáme, že nikterak
přednost Apoštola Petra mezi ostatními Apoštoly_
a gebo wrchnj zpráwa cjrkwe můžezwráeenabýti,
protože od Apoštola Pawla byl napominán. O tomto
napomenutj krásně mlqu sw. Řehoř, řka: „On,
(totiž Petr Apoštol,) také menšjho bratra swého
uposlechl, aby nás přjkladem swým předešel., a
) S. Augustinus in regula nd servos Dei orga Finem.
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dokázal-, že on, genž Wapoštolské hodnosti byl ney
wyššj, W ponjženost—itaké pr'wnj byl.“ *) A sw.
. August-in mlqu Wslowa tato : „VVzáoný-a swatý
přjklad Petr s'wýmnásledownjkúm p ozůstawi'l, aby
od nižšjho napomenutj přigjmati se nezdráha'li, a
aby uižšj mužnosti nabyl-i,kdykoliw ochrana a za—
stánj prawdy toho žádá, bez porušenj lásky, wyš—

šich a předstawenýeh swýeh, gako Pawel Petra,
napomjnati-,“ m') Z dobrého aumy-slu az lásky Pr —

\vel Apoštol napomjnal Petra Apoštola, genž ne w
nur-adu učitelském, ale toliko w obcowáuj pochy—
lJ-il. ***)

Čtwrtý text pisma sw., na nčgž gmellowaný
spis k zwráeeni přednosti Apoštola Petra mezíA—
poštoly, a wrelm'i zpráwyojrlave se odwolúwá, zni
takto: „St—aršjehtedy, 'kteřj mezi Wami gsau,pro—
sjm spolustar—šj
a swědek Kristowých utrpení.“MM)
Ani tomuto textu negmenowaný spisowatel neroz—
umj, an newj, že Přednost, čili auřad wrehnj zprá—
wy ejrkwe, gest auřad a hodnost služelmosti od—
daně, ne oswobozenň, k službě a k Wzděláwánj celé
ejrkwe dle předpisu sw. písma, a zřízení ejrkew—
nich ustanowená. Pročež *en, genž w té hodnosti
gest postawen, ostatni biskupy za bratry a společ—
njky, od společného Pána Krista k Wzdělánj cir—
>") S . GrerrDomus
'
I101ml.
'

' Ezech.
18. m

** )

S. August. Tom.

2. l:.pisl. 19. ad I'lieronymum lol. 27. lin G. *") Ter“
tuliauus in lil). de Priuscript. cap. 23. ulique conversatio
'
,- .
.
.
***o
.
.
.
ms
Fun unum non przedlcauoms.
) [. Psan) sw. Petra
f
.
o,
1.
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kwe spolu powolaně, uznáwá, &sám sebe spolu
sturšjm, Guy-ngeaýzífvsgog,
consenior,1mzjwá.

.Kwy—

znamenánj swé celé cjrkwí služebně hodnosti a
důstognosti, až podnes papež služebnjkem služeb—
njků Božjch, Servus Servorum Dei, se nazjwá.
Přednost Apoštola Petra před ostatnimi Apo—
štoly, &geho wrchnj zpráwu cjrkwe dokazugj také
rozličné Wpjsmě sw. zaznamenané gemu udělené
přednosti. Gsau pak ty přednosti následugici: 1)
Gen tohoto Apoštola gméno Kristus Pán změniw,
nazwal geg Cepha, genž se wyklád'á skáluř) ?)
kdykoli Wsw. Ewan-gelium gména Apoštolů se wy—
čjtagj, wž'dy Petr na prwnjmmjstě stogj; &to ne—
děge se proto, gakoby prwnjm w počtu byl, ale
proto, že Wskutku prwn'im, předním, wrchn'jm a

knjžetemApoštolůslau-l. Petr Apoštolw pp
smě sw. we glnénu wšech Apoštolů mluwjoj často
se uwodj, gako gegich předstawený. ***) 4) Krí—
stus Pů-ngen za sebe a za Petra 010Wanarnaum
zaplatil. *“ng 5) Po znn'twých wstánj swe'mKri—
stus Pán mezi Apoštoly ney-prwéPetrowi se zge
\\“ll. '1') 6) Týž Apoštol swau wrelmjpráwomoo—
nosti gíné Apoštoly swolnl, ku zwolenj no wého A—
poštola na místo, sněhož odešel Jidáš. tt) 7) On,
po seslánj Ducha sw.. prwnj Ewangelíum Židům.
>*)Jan 1, 42— ")

'Sluuk. Apošt. 1, 13. Matans 10, ?. Ma

rok 16. Lukáš 6,14. ***) Man. 16, 16. Jan e, 60. Nm
3,29. Luk. 9, 20. Jan 13, 36. "**) NÍM. 17,25. .:.)
Jun, 21. 'H') Skulk. ApoSt. '.l, 13.
Časop. po Kalol. Duch. l. 2.
12
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počal kázati. *) 8) 011na potwrzenj prawdy EW—
angelium Krísíowa 11Židů prwnj zázrak učinil. **)

9) On sám prwnj Ewangelium pohanům kázal, a
gen gemu samotnému učiněno gest widěnj ne—
bes o powolánj pol'tanůw k náboženstwj Kristo—
Wu. ***) 10) On sám prwnj rozepři na sněmu Je—
rusalémském strany obř'jzky rozhodl. WW)
Přednost Apoštola Petra před ostatnimi Apo—

štoly, a geho wrclmj zpráwu cjrkwe dokazugi také
snčmowé cjrkewnj, ti, gežto í Luther za prawé u—
znawá, a to, co se na nich přednášelo auzawřelo,
za prawé a čisté učenj Kristowo přígjmá. T)
Prwnj hlawn'j čili obecni sněm Nícaenský ].
P. 327. počatý, a 1. P. 330. za zpráwy cjrkewnj
Silwestra papeže, a za panowanj císaře Konstan—
tina \Velkého dokonaný, na němž 318 biskupů se
shromáždilo, o wrchnj zpráwě cjrkwe Apoštola
Petra a geho následownjcjch,])iskupjchŘjmských,
mlqu w tato slowa: „Ten, gehož sjdlo gest WÍij—
mě, hlawa a kníže gest Wšechpatriarchů, gakobyl
Petr, gemuž dána gest moc nadewšemí lmjžaty a
národy gegich, a t. d.“ 'H')

*) Skutk.

16.

Abošt.

2.

***—**:
Tamtéž

mazák) Tamtéž 1.5, 7.

3, 6- 7-

***)

Tamtéž—101

+) „Concíliis primis Subscri—

bimus manu ct corde,“ prawj Hattingcrus in der biblischen
Probe des Zurichíschcn Katechismus 1). I. cap. 3. fol. 137
-;--;- Concilinm Nicaanum I. Cauone 39. „Qui tenet sedem
Home:, caput et princeps est omuium Patriarcharum, sicut
Petrus. cui data est polestas super omnes prinCiPes et Po“
pulos eorunn“ Tento Nicaenský slawný Obecní sněm nazi"
wá Luther ncyswétégsjm. (ln diSputatione Lipsiensm

o přednosti sw. Petra mezi Apoštoly. 179
Sněm hlawní WKonstantinopoli LP. 381. za
církewní zpráwy papeže Damasa, a za panowziní
císaře Theodosia staršího slawený, o přednosti
biskupa římského, gelikož onástupci sw. Apoštola
Petra, dí takto: „Římská církew, které nástupce
Apoštola Petra gest předstawen, gest hlawní církew
křeslanstwa, a wšecky giné církwe gsau gen au—
dowé gegí.“
Tak také mluwí sněm w Efesu 1. P. 430. za
zpráwy církewní papeže Coelestina, za panowání
císaře Theodosia slawený. O té přednosti a wrchní
zpráwě církwe mlqu též hlawní sněm Chalcedon—
ský 1. P. L151.za církewní zpráwy papeže LWa
VVelkého, za panowání císaře Marciana od 630
slawený. *)
Přednost sw. Apoštola Petra &wrchní zprá—
wu církwe od Krista Pána gemu udělenau,dol-;a
zugí spisowé sw. otců a učitelů církwe prwních
století.

Prw ní století.

Diwiš (Dionysius)Areo

pagita, žák sw. Apoštola Pawla, prwní Athenien—
ský, :) pak Pařížský biskup,o sw. Petru píše takto:

„Přítomen byl Petr, wrchní ozdoba, aneystarších
bohoslowů podpora.“

9***)

Sw. Klíment, římský papež toho gména Íl.,
žák sw. Apoštola Pawla, genž od 1. P. 93. až do
*

. .

) Conmllum Chalcedonense tom. 2. png. 139.

u:

,

) Diony

síus Areoímgita de divin. Nom. cap. 3. „Adon-nt Pon-us,

supremum decus, et nnliquisslnnlm Theologorum columenii
Od:
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1. P. 102. cirkew Božj zprawowal, sw. Apoštola
Petra základem celé erkwe naziwá. *)
SW. Ignác, třetí 130SW. Apoštolu Petru Anti—

ochenský biskup, genž 1.P. 101. 1. unora Wijě
byl umučen, Wpsani swémk ijanům piše takto:
„Swaté cjrkwi, která W mjstě kragině Římanů,
Prwnj má sídlo.“ **)
D ru h é s to 1e tj. SW. Ireneus, biskup Lug—
duuský we Francii, Wpsanj swém k cjrkwi římské
zaslaném dj: „K cjrkwi řjmské, od sw. Petra za
ložené, wšecky ostatni cjrkwe a wěřjcj, kdekoliw
gsau, pro gegj obzwláštnj přednost magi se Připo—
giti. Nebo w cjrkwi římské zachowáwá se Opraw—

dowé učeni Apoštolské?
SunTheolílus AIIÍŽOChenSký,genž okolo 1. 168_

w cirkwi 13531,0 Přednosti Apoštola Petra napsal

takto: „Šwcgruše Petrowa gest Sinagoga, dcera
geho cjrkew, která zprůwě geho swěřenabyla.“ '" *)
Tertuliun, kněz Kartlmginenský, genž od ].
P. 243. až do roku smrti swé w cjrkwi psal, Apo—
štola Petra skalou, na njž celá cjrkew wzdělána
byla, naziwá.

***W)

*) S. Clemens Romanus I. Epist. ]. ad S.Jaco1)um: „Simon
Petrus vera: (idei merito, et inlegrze prxdicalionis obtentll
fundamentum Ecclesiae esse, defmilus est.“

aw“) s. Igna—

tius, discipulus S. Apostoli Petri in Scriptione Epistolee afl
Romanos: „Ignatius Ecclesiae Sauctiůcam, quaepra'sidct in
loco regiouis Itomanorulw“ ***) Theophil. Amiochenus
anno 170. L. 2. Allegoriarum in Evangelium secundum
Marcum: „SOCHISPeu-i Synagoga est, [ilinque ojus Eccle
sia, quam rogendum accopil.“

"I'M"* Tcrluhalllls 13h-de lnx“

script. Lib. do pudiciliu cap. 21. síc scribit: „Lntuit ali
quid Petrum, srdiůcmldae Ecclesiae ])ctrnm dicium Ewan“
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Tř e tj st oletj. SW. Cyprian,biskup Kar—
iha-ginenský, genž od LP. 243. až do roku smrti
swé 258. Wejrkwi psal, o Přednosti sw. Apoštola
Petra napsal takto-: „Geden gest Bůh, geden Kri—
stus, gedna cjrkew, gedna stolice hlasem Páně na
Petrowi založená. Na Petrowi, genž římský biskup
byl.“ “É)A na giném místě dj takto : „Pán mluwi
kPetrowi: Gá prawjm tobě, že gsi ty Petr, a na
té—skále wzdělám cjrkew swau, a brány pekelné
nepřemohau gif“
Origenes, zpráwce školy kř'esianské W Ale—
xandrii, genž ]. P. 253. zemřel, o přednost-i sw.
Apoštola Pawla napsal W"tato slowa : „Petr, na němž

ejrkew Kristowa,kteraubrány

pekelné nepřemo—

hau, gest založena.“ ***)A na giném mjstě: „I—lie,
o gakém pexivmémzákladu &neysilněgšj skále, to

tiž o Petru, na niž cirkew swau založil, zde mlu—
Wj Kristus.“ „M)
C t Wr 't é s '(ole t
Eusebius, Cesarienský
biskup, Spisowvatelhistorie cjrkewnj, okolo ]. 17.315.
w swé ejrkewnj historii osw. Apoštola Petru, gu—
kožto I. biskupu řjmském, di takto: „Petr, řím—
ský biskup I., an cjrkew Antiochenskau založil, do

ija

se odebral.“HW)
SW. Athanasius, biskup Alexandrinský, genž

9) S. Cyprinnus Epist. 57. Item Epist. 40, 69,70,71.
'N)
Origenes nd Psalmum 51. ***) Orígenes Homil' i“ Ex'
odum. aula***)Eusebius, stnriensis Episcopus„scriplor hi
storia: Ecclesínsticx iu Chronicis. In Hist. Eccles.l. 2.cnp
13. &c.
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okolo 1. P. 326. proti Ariowi kacjři mnoho psal, o
přednosti Apoštola Petru napsal takto: „Tys dle
prawdiwého slowa Božjho Petr, (skála,) &na tom
základu sloupowé cjrkwe, t. g. biskupowé gsau
postaweni.“ *)
Sw. anilius W'elký,'arcil)iskup WKapadocii,
swatého Řehoře Nisénského bratr, genž okolo 1.P.
370. w cjrkwi psal, Wknize proti Eunomiowi ka—
ejři napsal takto: „Skrze slowo Kristowo: Petra
(skála,) rozumim Pe tm Apoštola, genž wzdělánj cir—
kwe na se přigaL“ „)
Sw. Řehoř, biskup Nazianzenský, přigmjm Bo—
hoslow, genž až do léta smrti swé 393. Wcjrkwi
psal, pjše takto: „Peu—nozjwá se skalou, & gemu
základ cjrkwe se swěřugef“ ***)
Sw. Hilarius, biskup Piktawienský W Akwi—

tanii, genž okolo 1. P. 390. w cjrkwi psal, w spisu
swčm o gednotč cjrkwe pjšeiakto: „Petr, nnněmž
Kristus cjrkew swau chtěl založiti, kterou brány
pekelné přemoci nemogi. MH)
SW. Ambrož, biskup Me(lulánský', učitel cir—
kwe, genž až do léta smrli swé 397. w ojrkwi psal,
Apoštola Petra náměslkem Krista Pánonoziwá. +)
SW. Efrem ze Syrie, genž okolo 1. P. 370,

*) S. Athanasius episcopus Alcxmulrínus in Epist. ad Felicem,
suo, et Synorli Alexandrina: nomine scripta. =**) S. Ba
Silius magnus

lil).

2.

in Eunomiun'l.

moder. Serv. in dispulntione.

inte Ecclesia.
Lucx.

9",“Š'w)111 mm. (le

*ŽĚHZ)S. Hilarius de uni

+) 8. Ambrosius in explanat. 24. cap.
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w církwi psal, Apoštola Petra kujžetem křes't'an—
ským nazjwá. *)
SW. Cyrill,Jerusalémsl<ý biskup, genž až (lo
]. P. 365. w cjrkwí psal, Petra Apoštola knjžetem
Apoštolem gmenuge. **)

P á 't é sto le 't

Sw. Jeronym, kněz cjrkwe

.Antiochenské, učitel cjrkwe, genž až do léta smrti
swé 422. w cjrkwí. psal, sw. Apoštola Petra hlu
Wau cjrkwe, & knjžetem Apoštolů naziwá.***) A
na giuém místě piše Wslowa tuto: „Tedy on,(t0—
tíž Kristus,) také Šimonowi, genž W skálu WKri—
sta Wčříl, gméno Petr 1101)skála (lol ; a Protož gnko

ku skálekněmupromluwíl: Natobě chci Wzdčlati
ojrkew swau, abrány pekelné gi nepřemolmu.****)
Sw. Jan Zlatoustý, ginulc Chrysostomus, bi—
skup Konstantlnopolský, genž až do roku smrti
swé 407. Wcjrkwi psal, napsal takto : „Ty gsí Petr,
prqu Pain, a na tobě chci zuložiti cjrkcw swuu.“
A na ginóm místě dj: „Buh Cj'rkew swuu upowuil
sllnčgi, nežli Jerusalem, an Prawil: Brány Pekel—

ně tebe nepřemohau.
Sw. Augustin, biskup I'llpponenský, uřitcl
cirkwe, genž až do roku smrti swé 433. WGirl“-vi

psal, wspisu swém o gednotě cjrkwc piše takto:
9*) S. Ephrem scrm. de transl'lg. Domini. **) S.Cyrillus Hie
rosolimitanus Episcopus Catechesi 2. &' 11. "" ") S.Plie
ronymus in Psalmum 1.3. & in Catalog. script. Ecclesia—
stícormn.
***) S. l.“lieronymus in caput 16. Mattl'rct'i.
S. Chrisostomus homil. in Psalmum 1-17. item homil.
'2. do P(ruil. in Psalm. 50.
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;,PaíllPetra nazwal základem cjrkwe; &protož cír—
kew pewný "ten základ ctj, na němž wznešené to
stawen'j gest založeno.“ *) A na giném mjstě (li
ten učitel cjrkwe takto : „Počjteytc kněze O(lstolice

Petrowy; tento gest základ askálo, kterou zpupné
brány pekla nepřemohau.“ **) Opět na giném mj—
stč nnzjwá ten SW. učitel cirkwe Apoštola Petra
hlawau wčřjcjch a postýřelu stáda Páně.“ ***)
SW. Optatu's Milewita'nn—ský,
biskup w Numidii,

nepíemožitetllný' odpůrce kacjřů Donotist-ů, Petra
Apostola hlawau \všech Apoštolů nazjwá. HW)
SW. Eucheríus, biskup Lugtlunský, okolo 1.P.
433. Apoštola Petra pastýř-empastýřů gmenuge. 't)
ll.. Na druhé stránce spisu swého , onen ne—
gmenowaný

spisowatel,

k zap-ření & k W'YVVPí'lCGIIÍ

přednosti awwchnj zpráwy e'jrkwe sw. Apoštola
Petra a geho nástupců namítá slowa sw. Cypriana:
Gedno gest biskupstwj, gehož (lj-l od každého
Z\Vltlšl ouplně se zpmwug—e. 'H') Tato sw. Cypriá—

na slowa magi do sebe- smysl tento: Biskupstwi
getlno gest na ten způsob gcko cjrkcw gest getlna:
cjrkew Wšak gedna gest tim způsobem, gako mno—
be getlnoho stromu ratolesti. geden strom gsau, &
nebo gnko mnozj potůčkowé gednu woda, omno—
i.) 5. August. de unitate Ecclesiae Catholíc'x.

**)

S. Augu—

stinus in Psalm. contra Part. Donat. ***) l'u libro quxst.
veter. et uovi Tes—lam.quaest. 75.
„H) 5. Op'lnlus Mile
vilnnus ]. 2. contra Parmenínnum—. +) 8. Eucherius iu

vigilia S. l'etri Apostoli'. ++) „Unus est Episcopalus,cu
ius pars asingulis in solidum lemem—.“S. Cyprianus de U
lilitale Ecclesiae.
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zi paprskowé gedno swětlo gsnu. Geko tedy
mnohé wčtwe, potučkowé a paprskowé', ačmnozj
gsau, kgednomu stromu, k gedné wod č“o k gednomu—
s-wětln náleži; tak cjrkew gest gedna, k níž osta—
tnj gednotné cirkwo přislušegj, &biskupstwj gest
gedno, gako 111mm, k němuž ostatn-j 'gednotnzi
biskupstwj, gako wětwe k gedno—mustromu, po—
tučkowé k gedné wodě, &paprskowě k gcďnomu
swětlu Přinz'zležj. Gednoho tedy welkého biskup—
s'le djl geden každý biskup auplně řídí; to ři—
zenj však není" stegné'ho arowné-lio způsobu. Ne—
bo Petr :) gebo nástupeowé, biskupowé římští,
wlz'uďnnutjm celého biskupstwi dilem, který'gest
guko hlawa, kořen, pramen: ginj biskupowé Whi—
dnuu Wšak těmi celého b-iskupstwi (lily, které gsau
gako Wětwe, potučkowé', paprskowé.
Dobře 'te—
dy zřeči sw. Cypriaua může se uzawřjti, že bi—
skup římský samotným Wšeeh ejrkwj biskupem

není; gsuut iginj prawj biskupowé, kteřj swý'm
k celé (rjrkwi nz'nležjejm, gegž ku zpráwě obdrže—
li, dilem, ouplně Wleidnau. Nikoliw Wšak z těch
sw. Cypriana slow může se uzawřj'ti, že biskup

římský ani hluwau eirkwe, anipastýřem celé ejr
kwe nebyl; aniž poslaupnost geho nástupců může
nimi zwraicena býti; nebo gemu swčřený ku zpří—
wč':dji cirkwe gest tolik, co kořen Při stromu, &
blau-'a při tělu. Si'im sw. Cyprian, na hoře uwe—

deni slowa: Biskupstwj gedno gest, wyswětlil,
an doložil: Gednu předee gest hluwa, geden Pů.—
wod, &gedna matka plodnosti W nástupcich (ná—
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městcjch) hogná. *)

Smysl tedy těch sw. Cypri—

ana slow gest tento: Biskupsth celé cjrkwe gest
geduo, pod njm wšnk mnon gednotnj biskupowé
se nncházegi, kteří gemu gakožto neywyššjmu
poddání gsuu; gako se děge w králowstwj swět—
ském, kde wíce wůdců, che ředitelů &zprúwců
se nachází, ale geden toliko král gest, od něhož
přikazowé pocházegj, & gehož poslušni gsau
wšickni..

III. K zapřenj přednosti & wrcth

zprúwy

cirkwe SW.Apoštola Petra & nástupců geho uwá—

dj sněm Karthaginenský.
Sněm Karthuginenský VI. W Kortugu WAfry—

ce, za zpráwy cjrkewnj papeže Štěpána, genž od
1. P. 257. až do 1.P, 260. cjrkew Boží řídil, byl
sluwcn. Na tomto snčmě Cyprian, Wpřet-hnluwě
swé gistil, že kncjři přistupugjce k cirkwi, křtem
cjrkwe pokřtěni &poswěceni býti musegj. — Cy—
prinn nesmeyšlel zle W tom, že lidé od kacjřu,

kteří o swaté Trogici práwě newěřili, ale

se

rauhali, pokřtěni, před přigmut'jm do cjrkwe,zno—
wa křtěni býtímagj. Ale bloudil Cy'prian welmi
w tom, gistiw, žeby lidé i od těch kacjřů, kteří
o Trogici swaté práwě Wěi'j,křtčni, křtem nowým
pokřtěni býti měli. Nebo ginj bludowé podstatu
křtu sw., který se děge Wegménu Trogice swa—
té, Otce, Syna y Ducha swatého, neporušugj. A
*

) „Uuum tamen caput est, et origo una,
tatis Successoribus copiosa.“

|

et mater fmcumh—
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protož také Štěpán papež, proti "tomuto učení se
postawil, a scelau cjrkwj řjmskau ten sněm za——

m'hl, a gakožto bludný odsaudil.
Přednost
a wrchnj zpráwa cjrkwe biskupa řjmského, geli
kož sw. Petra Apoštola nástupnjka, nemůž zwrá—
cena býti těmi slowy, gež Cyprián w předmluwě
iéhož Karthaginenského sněmu přednáSel, řka:
„NepOzůstáWá giného W této rozepři, nežli aby—
chom co tu gedenkažd'ý z nás smeyšlj, zgewně
oznámili, žádného nesaudjce, aneb koho, ginálc
smeyšlegjejho od práwa, od společnosti, odsuzuf—

gjce. Nebo žádný z nás biskupem nad biskupy
se newystawuge: ani 'tyranským strachem, k bez-—
dččnému poslušensle spulutowaryše swé nut'j:
ale každý biskup wedlé swobody a moci sobě
pi*Opůgčené, má swau wůli swobodnau, aniž od
gednoho sauzen býti má: poněwadž ani sám giné—
bo sauditi nemůže. Ale očekáweyme Wšickni
saudu Pána našeho Ježjše Krista„ kterýž sám ge—
diný má' tu moc, ipředstawiti nás Wzpráwě cir—
kwe swé, i 0 1011110gednánj našem Sprawedliwý

sand wynésti.“ *)
T auto zde uwedenau řeč'j Cyprian nezapjrá,
žeby žádného biskupa nad giné biskupy wyššjho
nebylo; ale toliko dokládá, že mezi biskupy na
10111lš'ar'lhaginenském sněmu shromážděnými, na
němž prwni měl misto, se nenaeházj ten, genžby'
biskupem biskupů byl, a nebo 'tyranským způso—
\“ S. Cyprimms in ('oucilío Carlhnginensi residens.
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bem přítomných spolubiskupů k poslušnosti nutil.
A když pruwj, že biskup sanzen býti nemá, nežli
od Boha, od nřřhožsamotně' ustnno wen gest ; rozu—

mj se, že nemá szmzenbý ti we wčeech pochybných,
negistýeh a tagných, gak sw. Augustin *) wylglá—
dá, an tzn-to(."-yprianowa slowa přednese, doložil:
„Cyprinn tanto řeči wyznaunenuti chtěl, že Wšiekni
na sněmu shromážděni biskupowé' u wyršetřowůnj
nůgnkó—wěci, swobodné mjněnj swé přednášeti
magi, &od předsedjcjho biskupa, čili přednosty ty—
ranským způsobem kpřigmutj geho mjněnj uwyr—
čení nuceni býti nemagj, prwe nežli předložená

otázka se rozhodne.“
Guk sw. Augustin poznamenal, Cyprian chy—
bu swan nnpmwil, “) a—wždys ostatnimi sw. otci
aupl'ně W tom se srownáwal, že Apoštol Petr od
Krista Pána přednost mezi EApoštoly, :) wrcbnj
zprz'iwu cjrkwe obdržel. Tak když widěl, že
Marcinnus ejrkew Arelatenskaukacjřstwim Nowa—
cianowým ]jioškwríiuge-, utekl se kpapeži Štěpá—

nowi, uprosil geho, aby biskupům Franským pod
wolil, by Mai—cinusbisknpstwj swržen, aginý'na
geho misto wolen byl. Zdaž t_jmtogednánjm zřeg—
mě nedokázal, že Štěpána za wrchnj hlawu cir—
kwe uznáwá'?

***)

*) S. Augustinus Epist. 93. ad Vincent.. (Regatistd 11-33- Edit!
Nova. Venci-nb. Reda lib. 8. Qumst. 5. =") Tu přednost
& wrchnj zprfnvu cjrkwe také uznáwá w spisu swem: Lil)

de unitate Ecclesia Cathol. chm Epist. 40, 57, 69, 70,717
73. Item In Exhort. nd Murtyr.
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IV. To místo, které ten spisowatel ze spisu
SW. Ambrože k zwrácen'j předností, a wr-chnj zprá—

wy cjrkwe sw. Apoštola Petra &geho nástupců
uwádj, *) práwě tu přednost á wrchnj zpráth
geho potwrzuge, kde papeže Dam-usa ředitelem
cjrkwe gmenuge. A podobně ten sw. učitel cjr—
kwe piše we Wýkládu swém na 3 kap. 1. psanj k
Tymoteowi: Ač celý swět domem Božím gest,
předce cjrkew domem Božjm se naziwá, gegim
ředitelem gest Damasus. A že tehdáž Dámasus
papežem byl, a až do léta 384 cjrkew zprawo—
Wál, to nikdo nežápjrá. Kterákhy byl ten sw.
učitel cirkwe na gednom místě papeži wrrchnj cjr—
kwe wládu připisowa—li,&na druhém zase tuhod—
nost á mocnost gemu upjráti mohl? ——
V. Uwodj k zwrácenj přednosti :)wrchnj zpr"—

Wy cjrkwe sw. Apoštola Petra &geho nástupců,
psani sw. Jeronynm učitele cjrkwe k Ewag-riowi, ***)

(ne gali on piše: ad Evangelimn). Gsaupakslo
wa toho sw. učitele tato: „Kdekoliw gest biskup,
w Řjmč nebo (WEugubii) stegných zásluh &steg—
uého kněžsth gest. Mocnost boha-|sth anebo sni-—
ženost chudoby biskupu ani menšjho, ani wětšjho
nečiní. Ostatně gsau wšickni následOanci Apo—

1) S. Ambrosius ]ib. de Sacramentis cap. I. M) S. Hierony
mus ad Ex'agrium. „L'bicunque fuerit Episcopus, sive lio—
mae, sive Eugubii, ejusdcm meri-li, ejusdem est sucerdotii.
Potentia divitiarum, et puupermtís ]mmilítus, vel sublimio—
rem vel inferiorom cpiscopum non facit. Ceterum omnes
Aposwlorum Successorcs sunt ike.“
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tolů.“ Kde pak medle Wtěchto slowjeh stogj, žeby
Petr Apoštol a geho mistupeowé wrehnj zpráwu cir—
kwe nemtšlia mjti nemohli? SW. Jeronym mlqu
zde toliko o biskupsth wohle'du řadu, ne wšak W
ohledu praxřomocnosti. W ohledu řadu čili swčeeni
gest owšem geden biskup gako druhý, bylby byl
kde byl, ne Wšak W ohledu práwomoenosti. — I
my také prawjme, že papež w ohledu řadu ani
Wětšjm,ani lepšjmknězemnenj, nežli giný biskup;
bohatsth :) chudoba žadné zwlzištnj prawonioe—
nosti nedáwa; ta práiwomoenost pochází gen od
neywyššj mocnosti, kterou Kristus, gak se giž do—
kázalo, Petrowi Apoštolowi, a Wosobě geho ná—
stupcům geho udělil.
VI. Uwodi ten spisowatel k zwrzieeni předno—
sti :)wrehnj zpráwy ejrkwenj Apoštola Petra a geho
nástupců spis sw. Augustina, *) aby dokázal, že slo—

wa Kristowa (Mat. 16,18. 19.): „Ty gsi Petr, a na
té skále wzdčlam e'jrke“r sumu,“ ne na Petra, ale
na Krista se wztahowala, a tak že gim také sw.
Augustin rozuměl, an napsal: „Na této skále, kterau

gsi \vyznal,dj Kristus, wzdělzimcjrkew swauf“
Ale zde gest pozorowati, že sw. Augustin hebreg
ského gazyka dokonalau neměl známost, gak z gebo
spisu (Lib, I. (16Retract. cap. M.) se poznawa, &
protož myslil, že Petrus tolik gako Petra, skála,
neznamená, ale Petrus že něco skalnatého, (aliquicl
*

_ ,

o-

.

'

) S. August. de dmno sermone 11.8. cap. 2.
) „:“"t'"
hane Petrum, inquil Christus, quam confessus es, azdihca
lm ECClOSlfltTlmenu).“
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petrinum) znamená,protož napsal: „Nebylo Pra—
weno gemu, (t. Petrowi,) ty gsi skála, ale ty gsi skal
natý: skálaWšakbyl Kristus.“ Rdyby wšakbyl
hebregského gazy'ka dokonalou měl známost, byl—

by poznal, že slowo líepha rowně tolik goko Petra
& Petrus znamená, anižby kdy o tom byl pochy—
bowal. To, co gsem zde prawil, také s řeckým
guzykem ouplně se srownáwá; nebo 'nšrgog, něma,
nebo jonicky něm?; gednoho Wýznamugsau slowa,
totiž skála znamenagjcj.
Tento swůg Wýklad sw. Augustín za gistý a
bezpečný neudáwá, nýbrž prawj , že Ambrož &gini
učitelowé ta slowa (Matló, 18. 19.) za slowa na
Petra Apoštola se wztohugjcj wykládagj. A pro—
tož opatrně dokládá, řka: „\'Vybeř si čtenáři mj—
nčnj to, které wíce důvodů pro sebe má.“ I Wj—
met také, že sw. Augustin wšecky spisy swé úsudku
cjrkwe &římské stolice poddal. Z čehož pozná—
wáme, že gebo aumysl nebyl, wýklody ostatnich
sw. otců zmvrhnauti, nýbrž že swými nahoře u—
wedenými domy na sr0zuměnau dáti chtěl, že Kri—
stus skulau llluwnj, :) 1..)etrskalau gemu neybližšj,
pod ním stogjci gest ; nebo we wýkladu Žalmu 69.
wygádřuge se takto: „Petr, genz krátce před tím
]U—istazaSynaBožiho wyznal,w tom \vyznzinj skalou
byl nazwán, na njž cjrkew měla založena býtí.“**)
*) Non enim dictum est 111:: Tu cs Petra, sed tu es Petrus : Petra
autem erat Christus. **) Petrus qui paulo aute Chrislum con
l'assus crut, lllium Dci, et in jlla conl'cssionc apellalus orat
Petru., super quam i'ubricuretur Ecclesia.
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Z toho, &zmnon giný'chsw. Augustina spisů

poznáwzime, .že s učenjm katolické ej-rkwe0 před
.nosti a wrehnj zpráwč ejrkewnj sw. Petra a gelio ná—
stupců se srown:'t\\*ul-.

A tak dostatečně gsem (lokalzaLgak nepráwě
onen spisowatel W Slezjeh Apoštolow—í Petrow-i
Přednost mezi Apoštoly, a ř'jzenj celé ejrkwe upi—

rá, :) mej, že o té přédnosti Wprwotináeh ejrkwe
katolické nic se newčdělo. Ten spisowatel spisy
swntýeh otců asněmů ejrkewnjeh l.)ud'nečetl, aneb
četl. Gestliže gieh nečetl, a Přetlee prawj, že Petr
Apoštol přednost před ostatními Apoštoly neměl,
tui zřegmě ukazuge, gnk nehrnbě w písmech sw.
otců zběhlý gest. Gestli wšuk ge četl., tedy gest
lmnelmý přetwářenee, genž proti prowdč poznulé
getlm'n, &gen z pnuhé bezlmžnosti wočjell lidu cir—

kew katoliekau zlehčili chce.

2- Pogednánj Wýkladosudebné (exegetiko
kritické ostaroslowenském přeloženj pisma sw.
Od Josefa Liboslnwn Zieglera, Doktora lmhomlmveeuVj,au
éinkugjcjho Člena českého národnjho Museum, řudneho Anda
slowenské neené společnosti w Uhřjch, &Dékana w Chrudjmi.

(Tokračowáni)
Progtlť-me giž \V'jCCknih starého

zákona,

&

posuďme znzu'nenitůgšj misto.
I. E\.Íogž.3,52. čte Slownnqod

Plodn (ll'0\-'Z\,“

057W204mm)TDUš'UŽ—ngukoAl(linowa :) římská přelolm.
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I. Mogž. 17. wynecháwá Slowan werš pět—
mecjtmý, gako Aldin.
IV. Mogž. 22, 22. přidz'nwá Slowan sm m;;
ódou galio Aldinv.
V. Mogž. 3, 255501!ozvalo/BavorpřeldúdáSlo—

wan „krasna dubrawu,“ swobodau wylgladatelskau.
Petrohradštj 1819. podrželi Antililián.
Y. Mogž. 28, 59. čte Slowan: „to umnožit“
misto nagaďošaoa, podlé Vulgáty: augebit, gakož
sem a tam W ginýeli knihach.
Josue 15, 10. přidáwá Slowan W Ostrožském
wydúnj: „i da precliodit“ z Vulgáty: transitque.
\'Vlmize SaudCů

19, & gvgqaoovpřeložil

O—

slrožský wydawatel „milionů,“ misto „ukriepi,“
gakož ma oprawenzi přeloha Moskewská, napo—
dolmě i Petrohradská 1819. Z toho Widjme, že

onen překladatel byl Polský Rus.
Rút 1, 16. „ja pojduf“ Zde sprostá mluwa
„ja“ dle připomenqu Al'terowa postaweno gest
misto „jaz“ nel) „az“ W Petrohradském wydánj
1819. Nápodolmě W giných knihách čitáme „mie—
siac“ mjsto luna.
?. Král. (Ž. Samuel.) 22, 12. ev rape/img aegeg

„voblacjech aernyeh.“ Zde se měl Ostrožan po—
radili s žalmem 17, 13. , kdežto ev vapelmg as(mw
swan bratři Cyril a Meloděg přeložili: „VOl)lu“-'—
cích \VZ(lLIŠllyCl1.“Pelrohradštj 1819. překládaá

„wo oblaeeeh wozdušnyclr“
3. Král. 22, 34. Misto evgoxcog,(gež01)raWc
nó \vydanj Moskewskó 1751. , gakož i Petrohrad—
Čusop. p. Katol. Duch. ]. 2.

13
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ské překládá prim'jetno, “) čte Starožitná přeloha
Ostrožská: „jemuže imja evostog,“ gakolly byla
četla Wlastnj gméno Engoxog.
l. Paralíp. 21, 23. m atavta Jeďwm OstrO—
žan překlz'ulnge: „Wse (lobrovolno vozdaju,“ ná—

sleduge Vulgáty čtauej: Omnia libens praebebo.
Slowce „dobrovolnof kteréžto se W'řeckém ne—
čte, wopraweném

wytla'mi 1751. stogi Wzá-wor—

ce, gakož inetrohradském

1819. „wsia ((lo—

Íbrowolno) claim“
Nellem.

(Ezdr. H.)

10, 34. accu.xbggoa .S*/žalo

myv Ostrožané přeložili „i žrebii poslachom,“ na—

hle'dše totiž do Vulgáty: „Sortes ergo misimusú“
Petrohradštj 1819. „i žrehíi metnuchom“ (losy
gsme metalL)
3. (čl.) Ezdr. 5, 48. 53. latinské gméno ma—
trix Ostrožnn nepřeložiw, na způsob Wšuk Slo—
wenský uchýliw, nechal „matríxif“ gešto ginde
„žiwot“ :; „utl'OlMl“položil.
3. (4.)Ezd. 9, 7. Z Vulgáty: „qui salvus fac—
tu: fuerit.“—— w staroslowenském přeloženj byl
poclržen latinismus: „iže sotvoren spasen lmdet;“
w Petroln'atlském giž lépe wysloweno : „iže spa—
setsia.“'
Tob. 8, 2. Gátra (jecur) přeložiw „utrobafč
dal na gewo překladatel, že byl Polský Rus. Petro
hladat) 1819. magl „pecen.
„_

“'.- '

'

'

V **

cc

Judyt 2,9.frumentum přeloženo„ohilb“ kte
rýmžto gménem se po slowensku hognost (aban
dantia) znamená. Nemámeli učinitt záwjrku, 'ze
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slowenský, owšem pozděgšj překladatel této kni—
hy Českau bibli buď Pražského 1488. neboli Ku—
tnohorského wydánj 1489. před sehau měl?
.ludyt 7, 23. „aeqzw anima e.stote,“ Ostrožan
přeložiw „rawni (lušeju lnuliteý“ slowa sice wy—
ložil, nikoli Wšak smysl. W Petrohradském pře—
loženj 1819. (wněmžto tato kapitola sedmá 32,
Berljnská pak hihlj Ceská 1813. zároweň sřeckau
20, Vulgáta wšak 25 Weršů počítá,) čteme 7, 30.
„derzaiteč“
Juclyt 16,7. confodit eum, — „posramije—
go.“ Četl tedy Slowan: confudit eum, gako ney—
staršj hihlj Česká wydi'inj Pražského 1488. „po—
haněl ho.“

Judyt 16, S. Gigantes. Gména latinského
Staroslowan užiwage, uchýlil ge toliko po slowen—
sku: „giganti,“ gešto giných kněh překlatlači gi—
ganta „ispolinem“ nazjwagj.
.
Esther 1, 1. ano mg nich-Ang_ „ot Sinaj..
kijafc Ztoho gména gest Widěti, že se shiratel
gednotliwých kněh podlé chybného rukopisu řídil.
Gest se wšak čemu (liwiti, že Ostrožané (lo řec—
kých ruk0pisů nenahljdli, a podlé nich swého
přeložení neoprawili. Dobře Petrohratlštj posta-—
Wili 1819. „ot Indii.“
Esther 2, 15. „iže pojal ]usebie W (lščeri
miesto/“ Dle tohoto werše mohlibychom saucli—
li, že Staroslowan \f'ulgáty :- „quamsibi adapta—
verat in. filiam“ —-—
následowal; gsaul' wšak řečtí
rukopisowé,

w nichž přitlawek:

nv 8206721'02'WSGG
93943
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ďvyafvsqaz,čteme, kterýž wopraweném

wytlánj Mo—

skewském (lo záworky Wložen gest.
Esther 6, 8. 502177!
Bvaavvn'v, Vulgáta:

„vesti—

bus regiis.“ Slowan přeložiw „odeždu carsku,“
Vulgáty následowal.
Že kniha Job w Srbsku, neboli W\Volhařjch
z starořeckého rukopisu přeložena byla, wjee (lů—

kazů mame; nebot (lwa atřidcatero rozděleni od
obyčegných hlaw rozličné, &slowa Slowenská,
toliko w těchto kragínúch užjwaná, úsudek tento
podporugj. Fbiratel wšak, rukopis chybný (lo-—
staw, radil se s Vulgátau, ačkoli welmi zřjdka.
Job 15, 33.039 ompaš noo erag chybně pře—

loženo : „jakože parodok perwjeje jagodyf“ Zdá
se, že nepřekládal Ostrožan z \'f'ulgz'lty: in primo
flore botrus ejuf, nýbrž žePjsař omylnč „jagoďy“
misto „goda“ psal; nebot se „perwjeje goda“ (losti
dobře srowltáwá sřeckým noo (&qag.
.lob 19, 24. zao Holt/30),„okowje,“ gistě písař

omylem napsal, 1njsto„olowje.“
Job 42. Cokoli po werši šestnáctém W'řec—
kých wyda'nnjeh, gakož i WPetrohradském 1819.
přidáno gest, totiž

ygg/gamme — p*mnlsvg —-—„pisáuo

že gest --—car“ — schází wbíblj
kož i WVulgátč.

Ostrožské, ga—

Ku překládání žalmů, gichž'lo rukopisowé
gsau neystarožitněgšj,
O':

neb) lo nik—(ležužito

Vul—

áty.

W žalmu 13, 3. tři průpowědi, kteréž se W
Vulgátě po třetjm werši čtau, totiž:
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Sepulchrum patens &c.
Quorum os maledictione &c.
Contritío &:infelicitas &c.
sellázegj. w přeloze Slowenské, gakkoli ge čte
Íijmská.
Žalm 30, (M.) 16. 60 zlrygoayou, „žrebií moi,“
gako Řek aVulgz'nta: sortes meac. Toliko kniha
mešní glagolská čte: „vremena moja,“ gako Itala:

tempora mea.
Knihu Přislowi Šalomaunowých gsem giž swr—
cllu připomenul; zde toliko chyby wydzínj Osnož—
ského podolknn. 28, 28. gevovab,„stanut.“29, 2.
gevovaw,podobně pocllybeno „stanut,“ kdežto má
býti „slenut.“ 29, 24.-—-27. Čtyry tyto werše dwa—
krúte přeložené nalezám, totiž z řeckého, gako
wše ostatní, a Opět z latinské Vulgáty. 30, 29.
mm ďc agar,„treti že sut“ — mělo býti přeloženo:
„lrie sut,“ mjstogméno stežegné, ane řadowé, ga—
kož čteme \VPÍSHIĚPetrohradském 1819.
VVKazateli 1, 5. xm ďvvebó ůlbog, wyneehali

Oslrožané bud' omylem tlačítelowým nebo pisa—
řowým,Petrohradšlj přeložili: „izachodít solncef“
Kazatel ?, 5). nagaďsmovg, „sady.“ Vulgáta:
„pomariaf“ VVěcpodiwná, že zde Slowan neužil
krásného gména : „ráj.“
PjseňŠalomaunowa 7,6. evrgvrpmg,„v piščachf“
(Šlo "tedy Slowan woqacag. Oprawená Wšak Přelo—

ba Moskewskaí a Petrohradská
kladaue „Vsladostech.“

1819. četla revgocasg
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Knihu Moudrosti sem a tam gsem podlé Vul—
gáty oprawenau neboli ohnowenau znamenal.
14, 11. místo řeckého

emoxomg sgcu Ostroža—

né přeložilipodlé Vulgáty: non erit respectus -—
„nelnulet rnzsmotrenief“ Oprawowatelé wšuk to
zlepšili, postawíwše podlé řeckého: „lnuletkazň.“
Předmluwa k Moudrosti Jesusa, syna Syra—
ehown, seházj wyda'mj Oslrožskému, gakož i Pe—

troltrzulskému 1819. Přidaka

Gralmwa \vydáni

Slownn obyčegně wyneoháwá, ku přikl.: 1, 21.
(pO/309lvem“ %. 't- 1- 'Oprawené Wšak pismo Ostrož—

ské ge přignlo.
Gména stromů 24, 14. (Vulg. 19) cbg71:20;
wvog, „jako ljetornslýhkl'. 16. (Vulg. 22) wegeýmůog,

„dub,“ negsau důkladně přeložena.
“" Petrohradské bibli 24, 16. a w Berlínské
České 24, 14. gest platan jnworem pogmenowán,
gešto inwor gest acer. (Wiz Vl'il'jmaWenceslawa
Hawelky Umění lesni ode mne přeložené, WPra—
ze 1819. swazelc „l.str. 64.)G111é110„terelún't“ při

gala bibli Pelrolrmlská 2-1, 19. aBerlinská Česká
24, 17. Zároweň s Oslrožnny wšak (lnli Horno—
lužíeané WBmlišinč 18203422. torpentýně gmé—
no (lol), njmž'to se quer'cus překlťulťí.
Mezi Proroky \'věl'š'imizwlzlš'ičJeremiáš chy—

Immi naplněn gest. Sbira'tel knčlw.prorockých
pismo prohližege, wíce mist podlé Vulgáty wy—
ložíl, čehož uwetlu příklad y.
ani. 50, čl. Slowenská přelolm mz'u aaa-ďst
v.nauřeniia,“ Alexamlrinská

wšak GOfpbdQ.
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7, 2. av ďgvmu švlov wykládá Slowan: „V du—

hravje du.h“; gméno dub tady wesměs za strom
bere; ztoho uzawjn'un, že Jsaiáš W kraginách
Dunagských přeložen byl. \Wšak i 1, 30. fuge—
(fwůog, gukož ?, 13. ďsvďqovW Ostrožské bihljmá

gméno obecné dub.
Jerem. 39, 4 ——13. Werše, kteréž W Řím—

ském Přeložen'j seházegi, zdogj se z Vulgáty Při—
dány býti. Že ale i do bibli Ceské sbiratel na—

hledl, prawdě se podobá z 39, 4., užiw gménn

zahrady (hortus.)
46, 17. Slowa egyptská:

(mov sa,/fas „0176O—

strožun Podlé Vulgáty wyswětlil: tumultum ad
(Zuxit tempus ——„VOPIprivede čas“; Petrohrad—

wšak „smjatenie provede vremjo,“ ačkoliby
přesuzená slowa: „'V'relnjaprovede smjuteníe“])ylu
smysl gasnčgi \vyga'ndřila. (Slawin str. 359.)
46, 25. Podlé Vulgáty super tumultum _—
uzito Českého slowa: „na gluk“ (na hluk.) Chy—
h—učwšak pjsnři rozdělili „na gluký“ psawše „nag

luk“ (nahý luk, nuclus areas.)
- Baruch 1, 2. „n desíntojeljeto,“ desátého lé—
tu; dělj se tedy Slowan od řecké bibli &od \""ul—
gůty:

ev rap eta Trg)37781175qu
in anno

quinto,

Baruch VL Nadpis Ostrožský gest od řecké—

ho a latinského rozličný', totiž kratsi, alná tento
přiduwek: „nupisažeiVaruch“ (t. g. sepsal gi Ba—
ruch.) Meyli se pak Dr. Aller, řka (Georgianische
Íi'lilel'utur 1798. str. 52) že w Oprawenóm wydá—
ni Moskewském tato kapitolu šestá seházj; nená—
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sleduge owšem po kapitole šesté“ knihy Btn—ucho—

wy, gest wšak knalezenj hned po pláci Jeremiá—
šowu, gakož i wrukopisuAlexandrinském, wy—
(lánj Grzibowu, aPetrohratlské'm 1819. pod ná—
zwem „Poslanie Jeremiinof“
Ezech. 16, 4. Přelohu z řeckého &z Vulgá—

ty smjšenau má Slowan:

(non alligarunt

„nezaVi-azašati pupa“

tibi um-bilicum);-Řek totiž čte:

om: eďqoag TO'UQ
;cagovg o'ov, Vulgata wšak:

non est

praecisus umbilicus tuus.
Ezech. 27, 12. Ostrožané '1 Petrohradšti
1819.: „srobro '1zlato í mjed iželjezo, i čistoje

olowo isvinec“ — argentum et aurum, et aes
et ferrum, et stmuzum et plumbnm, podlé řec—
kého, ačkoli ř'jmské přeložcnj zce/'.xovwyneclmlo.

Vulgata nečte ani zlato, aníměď. Z gmen „číslo—
je olowo :)svinec“ soudím, že překladatel byl Rus,

nebotceyn (:tannum, plumbum album) nnzjwa—
Rusowé olowem, &naše olowo 510mepo rusku
swinec. (Jaroslaw—aPuchmjra Prawopis ruskočes—
ký, W Praze 1805. str. 50. Bil-.)

Mimo rozwrhy na hlawy čilíknpitoly rozdči
]eno gest Proroctwj Danielowo na (lewatero
Widěnj. S hlawuu prwnj srownú'wá se Widč'n'jdru
hé, shlawau osmou \Vídčni (lewáté.

\Tkapitole

třetj Danielowě buď newšjma—

wosti wydavz—rtelslmu umel) pjsařskau

byly (lwa

werše (lo geďnoho staženy; werš 58.1)yl 559'tým
spogen: „Blagoslavite angeli -—-a nebesa, „kte
rýžto“ posledni werš pismo Petrohradské 1819.

o staroslow.
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číslem 59. r.9, &počítá“ W třetí hlawě

sto weršů, guko Vulgáta.
(Přjdawkewé této hIawy, z Theodoeionado
V111
gzíty wzatj 3, 24 — 90. nalzézagj se W Českém

Berlínském písmu 1813. Po Baruchu str. 9530)
Daniel 8, 13. S]owce hehreyskčho "JWDÉQ
(někomu) Staroslowan newyliožilz; nýbrž místo 90

pjsuř pestawil' 9 (3cdyoru); neboť Rusowé tyto
litery 9 & q) W Písmu mjehngi, an & gako f (q))

wyslowugj. Lépe Petrohradštj 1819. „niekojemu“
wyslowili.
\'Vprorocj'eh menších Staroslowan srownůwá
se častěgi s biskupem Theodorem Mopsversten—
ským.
Oseáš 11, I. nečte sŘeky sš Acywwovpere—
zalsaa m ramiacenou, nýbrž s Vulgata-tu: F ilium
mcum _—„syna mojegoš“ Podobně čtaui Petro-—

hradšti 1819.
Joel 1, 9. „www“ ku konci werše wyne—
cháno Wpřeložení Slowenské'm, gnko W Alexan—
drinském; zawedeno Wšak W Opraweném Mo—

skewském, gakož i Petrohradském 1819.
Amos 9, 12, „Gospoď wse'deržiteIf“ wyneehá—
no tedy 6 3809: mezi

azerbeg& nmmoxqcmog.

Abdiá'š XI. 7 „jaduščii stohoju“—— wzal Sl'o—

wan zVulgáty: „cumedunt tecumu' kte "zížtoslo—
wa Woprnweném písmu Moskewském záworkau
zatažena gsau, gakož 1 WPetrohradském.
W témž werši: „njest smyslů \! nem.“ Vul—
sm'lín, non, ert; pruďenúa in eu. Moskewská o—
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prawená: „Vnich“mjsto: „Vnem,“ podlé řeckého:
O'UZ E_C'LO'Ul'čO'tg

C(TÍTOLQ.

Jona-iš 1,8. Po otázce noůev 39x72?Přidal Slo—

wan w Ostrožském wydzin'j zVulgáty:

& quo va—

dis? gnkož i Petrohradštj: „otkudu griudeši, i
kamo ideši ?“
Micheáš 3,12.

ug cclaogďgvuov Překlzidagj O—

slrožané: „jako ilug duhrawsk;“ čtau tedy ĚOQ
>:chmisto ag, nenuhledše do Vulgáty, která má:
in excelsa sylvarum. Petrohradské pismo: „ja—
kože 111gduhravnyjf“
Micheáš

7,11.

drzim/'(;

601)5)7751890:
exam; wy—

nechz'nnoWOstrožskéln wydánj, gakož i quIgatě.
Ni'xhum 1, 10. Šmgůeluslwvamov, Slowan: „do

korcnijaf“ wynechaw (wmv. V!tom werši gest na
nic postnwena rozdělowaci známka; nchoř Mgr;
bylo knásledu—gjcinmwerši potaženo. Podobných

chyb gest iw ostatnich knihách mnoho.
l—Iahakuk3, 3. (pagav wylleclláno huďnedha—

lostj písařůw aneb wydawateluw Ostrožských. W
tom & Wdcwa'nlém werši slowce ďampalya Slowan

nepřeložil, ale W13. werší posadil „Vsoveršenie“
(t. g. w dokonánj, konec.)
Sofon. ?, 4. Hamm/igmg Slaroslowan

přelo—

žil: „namesamhrijuf wzaw slowo řecké za wlnst—
nj gméno misiu. Z podobné přjčiny W pátém
werši přeložil: ro Ozon/uma „v selliníZlnieou
Sofon. 2, 11. ča moon Přeložil Slowun: „o—

toci.“

Gména „otok“ ale užjwagj Slowané bljž
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Dunage bydlící, S'rbowé, \'Volhaři, a giní. W
Pelrol'lradském písmu stogí „ostrOW'L“
Překladatelproroka Aggea bnďněkterá slo—
wa řecká podržel, kn příkladu 1, 4. zozlogaďptots'
.,kylostutn1i;“ 2, 17. eLgxm/jelm„v kupsel;“ Gorm,
„sata ;“ aneb formací řeekau Wgméneeh složených
\vyslowíl, kupříkladu 2, 17. v'nobmor, „podtoči—
lic,“ an gindy Zavoo'Po slowenskn „točilo“ slnge

(torculan)
2, 18. cv avegcogpďogm,„Víetrotlíeníemýí

t. g.

zkáza, tlení Wčtrem.
Zachar. i, 4. kn konci po nvgwo' přídáwá
Slowan nan/tazne:sz „wsederžiteL“
3, 5. mďaew přeložil Slownn „korunu,“ nú—
sleduge wšak: „i klobuk.“ Zdá se, že někdo gi—
n to gméno přidal, an prwního Přeložení neschwa—
low-al.

4, 10.míst0_umqa'g četl Slowan ;cáxgczgan pře

ložil „Golgi-.“Lépe Petrolnadští postawili „malý.“
107 4.81) (Tv/(r_d
Přeloženo:

„vduchíarostí

mo—

íeín“ (in Spiritujuroris má.)
11, 1. mg zsďgovgpřeložil Slowan„tisie,“ge—

što „iis“ gest„taxus“ (Eibenlmum,) ne wšak„ce—
dnu.“ (Umění lesní odemne zčeštěné, W Praze
1819. I. str. 149. 1845) Dobře Wšuk W werši

druhém, gakož i ginďc stogí „kmín“
13, ?. frqn'uďm/qus'Slownn Opsnl: „neprizíazne—

ných líeles“ (nepřízniwých, ďábelských těl.) „Ne—
přiíazň“ slowo ďábel;
ecďculovwšak ginde sluge
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idol,“ neboli „kumir“; w Petrolíradském písmu
13,2. „idolowf“
Malach. 4, 4. \Weršymyaůqzs ďexauoluaw, kte—

WřeckémPo werši šestém následuge, nalezá
se ijsmu Ostrožském po tře'ljm, gako w Vulgá—
tě a WPetrohradském wydáni 1819.
1.„Machah.1,10,(Vulg.ý11.)óg nv-óynea sv m
nm;,—(Vulgat. qui fuerat Romae obseJ) „ižebys't
v ijje“
slowo ógmgabud' přepisowatel aneb wy—
dawate-l wynec—hal. Oprawená bibli Moskewská

1751., gakož iPelrohradská

1819. magi: „iže

hje zalogom VRimje.“ Starš'j Wšak pismo čte 9,
53, „omiry“ (obsides) misto ówgga.
1. Nachal). 11, 13. zvláštní přidawek ruko
lúsu Alexandrínského ro (Raduga mg Aamg, xao
TZSQLSÚSEO
sohz'rzj Staroslowanowí.

?. Machab. 3, ku konci werše 24. po„pre—
meniti“ zbytečněz Vulgáty přidáno: „tako da wsí,
iže derziběclm“ (ita ut omnef, qui ausifuerzm.t,)
což mělo býti u wydánjwypuš-tčno., gakož tosku—

tečně Petrohradšlj wynechali.
3. Machab. 2, 4. „Gigantej“ od Slowanu „Gi—
ganti“ nazwáni, gež nowěgšj Přeloha „ispoliny“
gmenuge.
B.lechah. 7,1. pogefmzyobg,„stratig0m,“ Sl-o—
wzm zbytečně přidal „vojelm“ (t. g. wogsk,) kte—
réž gméno w opraweném písmu, Moskewsk—éma
Polrohradském gest wyllecha'nno.
Ku konci této třetj knihy Machabeyskč gest
toto připomenutj připogcno: „Si-ia tretija knigi.
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Makkaweiskija V pročiich biblijach ne ohrj'etajut
sia, niže V samoi toi slowenskoi, i ni vlatinskich
ani v Ijatskich, točijn Vgrečeskoj, i Včeskoj; no

imy ich neostavichom“

To gest: Tato třetj

kniha Machaheyská w ostatnich hihljch se nena—
lezá, aniž wsamé Slowenské, aniž w latinských,
ani Wpolských, toliko w řecké, a české; ale imy

gsmeginewynechali. (Josephi Dobrowsky, AA.

LL. &. philos. Dr. -- Institutiones linguae
Slavíme dialecti veteris. Vindobonae 4322.
pa ff, LL)
Z těchto připomenutí tedy Widjme, že wíce
kněh starozákonních, zwláště ty, které pozdě-gi
w stoleti 14. &lótém přeloženy byly, Podlé Vul—
gáty sem a tam přeh'ljdnuto :)znj doplněno bylo,
čehož o zákoně nowém řjci nelze. (Slovanka II.,
164%) Pročež gest Wčtšj pozorliwosti třeba, když
knihy starozákonní s textem řeckým srownáwá—
me, a rozličné čtenj způsoby Wytahugeme, sbira—
gjce ge k wydánj Přelohy sedmdesáti wykladačů.
Když Robert Holmes, doktor a professor
poetiky wakademii Oxonské, psanj dne 28.řjgna
1789. strážcowi cjsařské dworské knihowny do
“"jdnč byl zaslal, 21o dowolenj žádal, srownáwati
rukopisy řecké wydánj sedmdesáti překladatelů:
ochotně se František Karel Alter, doktor lilo
solie,uwolil, srownáwati přelohy Arménské, Ge—
orgianské a Slowenské, W kteréžto práci tak po—
kračowal, že roku 1798. weškcren Octateuch,
(gakž sám Wlileratnře Georgianské str. 117. wy—
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znáwáQ skončil, a ostz'ntnjknihy až do roku swé
smrti 1801. přirownziwal. Zduliž ale W sebjránj

rozličných čtenj způsobů buď sám Alter, nebo
doktor Holmes zřetel měl na mista z Vulgáty
Wzatá, neni mi posud zni'uno. W tom gistě Dr.
Alterowi neposwčdem, že cenu přeloženj Staro—
slowenskému, w Ostroze Wydanému, Wětšj přiči—
til, nežli Oprawenému wydůnj Moskcwslsému; &—
niž se opowažugi posaudití, zdaliž přeloha Slo—
wenskz'lnowého zákona aneb žalmů, gakkolimno—
hem Wýborněgšj, králíci, neboli „cnricj přeloh“
nazwůna b ýtí zasluuž'j? (Slawín 350. 359)
Rozličnj čtenj způsobowé přeloženj Slo—
wenského zrukoPísůw & ztištčných kněh welmi
mnozi, od G. I). Pana Josefa Dobrowského se—
brunj, nalezagi se \V Griesbachowu druhém wy—
dánj zákona nowc'ho w Hali Saské &W Londy—
ně 1806., podlé nichž znatelé Wýbornost přelo—
ženj Slowenského posuudíli mohau. I&ončjm,
wlastencům na srdce hlada úsudek Griesbucln'l

(Prolegomen. N. Test. p. 46'.) že starši Mikovi—
sowé Slowcnšt'j, gcšlě sem atzun skrytj, bedliwč
prohljženi :) skaumáni býti zasluhugj.
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3. Pogednánj o swatokupectwj.
Sepsal: Josef Helfert,

Doktor práw, cjs. kr. weř. Professor

cjrkewnjho &řjmského práwa na uniwersitě Pražské, skutečný
konsistornj Rada.

Přeložil:

Jos. \'VogL. Sedláček,

Doktor filosofie, cjs. kr.

Professor malhematiky &filologie na filosofickém ústawu w

Plzniu

ďokračowánj).

Š. 8. Pády swatokupecke' B) erkewniho
P r á w &.

Za swatokupecké pády cjrkewnjho práwa
uznáwugj se W cjrkewnjch ustanowenjch následu—
gici =

a) Prodngr kostelních služeb, geuž počasný—
mi statky wládnauti, nel) něgukau ginau swětskau
službu při kostele zasláwati za powinnost magi,
k. 13. ouřad kostehijho

hospodářského,

nel) zal—

stupce, nel) kostelnjkn. *)
b) Směna pravhend **) &narownzinj o rozpor—

nau prmhendubez zachowánj weyhrud, cjrkewnjm
práwem usianowenýeh, :) bez Wkročenj náležité
(luchownj práwomoenosti. ***)
c) ])ínvěrné pra-\bendy swěřenj (Simon ia, con

jidentialis)

t. g. úmluwa, Podlénjž Praebenda, od

*) Can. 1. caus. 1. q. 1. cau. 8. caus. 1. q. 3. cap. 38 de
Simon. \Viz pogednáuj P. Helferta: Von Besetzung (ler
')yenefizieu ;. 98. **) Cup. 5. 7. do rer. permul. (3. 193
SHP) Cup. 21. de praehend. (3. 5.3 cap. de paci. _1.
SŠ.) Cup. 4.7.de trans. aet. (1. SB.)Wiz totéž pogedná—

nj

95. (197.
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gednoho obdržená,drnhélnn postaup ena bý ti má ,'ú—
mluwa, kterůž iw odřeknntj se praahendy cum re—

servatione accessus ingreuus et regressuf se za—
erá, Swatokupeetwj toto připomjna se geštč Wno—
wěm cjrkew.

PTE'HYH;zdá se, že teprwé

16 stoleti powstalo;

okolo

sněm Tridentinský ge Wšak

giž weyslowně zap owěděl 9*), a napotom i ginj
menš'j snčmowé proti němu swá nařjzenj wydali.
Neydůležitěgšj gest nařjzenj Papeže Pia V. ***)

5. 9. Oh alowč swatokup

e ctw i,(pallias'imoniee.)

Nenedostáwú se rozličných omluw, kterými
powždy zloba swatokupectwi mělaukryta býti, aniž
rozličných Wýmyslů, njlniž i mudrlanti této nepra—
wosti, zwlúště při dosazeni prvohend antočiště o-—
patřiti se snažili. Giž sněm honstantinopolitán—

ský“pod patriarchau Gennadiem stěžuge sobě,
gsau mnozi, kteřj Kristowu přikazan'j: „gratis
accepistis, grati: date“ Wšeligak se wyhy-bagí.

A zlistů SW'.Řehoře wyswitá totéž.
K odsauzenj wšeeh těchto marných omluw
postačj gedinké mjsto z oheslí'mj dotčeného sně—

mu tuto položiti.

an takto: „Prostá a zgewnú

gest přičina rozkazu Ixr'istowa. Odemne, pra;
wj, máte kněžstwj; pakli gste mně něco malé—
ho nol) welkého za ně dali, a 0110za to O(lemne

prod/mo bylo: můžetei \vy ge ginýln prodáwa—
ti; pakli gste ge ale zdarma wzali, také zdarma
*) Con. Trid. 5055. 25. Cap. 7. do reform.
“)
Bull. Rom. „*) u. p. Lib 9. epist. 106.

Const. 35.
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ge dáwey-tef“ Tato slowa gsau tak patrná, žeby
se nemělo za možné držeti, aby někdo, k ospra—
Wedlnčn'jpřestupku měl obaly Wymeysleti. A Před
ce se to stáwá. Abychom neplatnost obalútako—
Wýchodkryl-i, chcemet geden po druhém poslyšeti.
Neystaršj a neyobyčegnčgšfj omluwa gest tato :
že se musi gměnj duchown'j od swčtského odlu—
čowati. Poněwadž totiž w pončtj praebend'y gmě—
nj du—chownja swětské obsaženo gest; prawj se,
že, gestli při Podánj prmbendy nčgaký dar uči—
nčn byl, tento gakož po'casný na počasnost Pota—

howán, duohownj však za zdarma propůgčený
powažowán býti musi. Takto přestáwá Wšeliká
swatokupeotwi výtka, poněwadž ne cirkew ale
prúwo k swětskému gměnj zaprodáno, & ni—
koliw duchownj auřad, anobrž požjwánj kaupeno
gest; a protož gen to prodagné gest, co bohat—
šjm činí, to wsak, co činj k auřadu sohoPným, a
sám auf-ad, zdarma gest. ——
A wšak, kdož newj, že
práwo k požiwánj swčtského statku se gměn'jm
neb auřadem duchownim spogeno gest, že wau—
i'adu tom zálež'j,z něho plyne, a gen njmaproňdo—
saženo býti muže? Že p'ožjwánj nemůž kaupeno

býti bez prodege duehmmjho statku? Aže, když
ani-ad.zdarma proPůgčen byl, tjm samým ipráwo
k požjwánj propůgčeno gest, aniž může od toho
za ně něco požádáno býti, od něhož
dřjwe
nabyto bylo ? Práwě tehdy prohlásil sněmRhém—
ský od roku 1583. omluwu, že se při wkupo-J
Časop. p—Katol. Duch. l. 2.

14
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wzinj se na kanonikát toliko nad důchody a
časnými staiky wygednáwá , za neyneslydatěg—

protože časné statky, s duehown'jm anřadem
Wneyuzšjm spogenj slogjce, tak málo se od ně—
ho oddělili dagj, _gakose wžiwěm čřlowěkntělo s
duši nemůže

1*0z11111čili. Stjm se srownáx—vá iPa—

pež Paskál
K Poraženi omluwy télo není po—
třebí nežli se k rozkazu Spasitelowu obrátili:
„Gratis accepistis, gratis date.“ O'Iiažse sa—
mého sebe ten, který při kanownickěm wolenj hlas,
aneb při Praebendě preesentz-loj zapenjze

dal, zda—

li geg a gi zdarma propůgčil, a gako Kristus na—

řídil „gratis date“ gednal? Otaž se samého sebe
ten, který penize dal, zdali zdarma zwolen neb
przesentowán byl, a podle božského wyrčenj : „gra
tis accepixtis“ pokračowal?
Gimiomlnvagestta: že se to, co se d a—

Wá, nedáwá gako cena, ale gako p o—
hn utk a. VVšakkdož newidi, že ten, kdo podá—
fatele dnohownjho anřadu neb prmbendy časným
statkem ktomu přiwede, aby mu geg podal, gen
časným statkem k duchown'jmu přicházi, a toho
bez onoho by nedosáhl? Nepřestaloby, kdyby
platila omluwa tato, wšeeko swaiokupectwi, geli—
kožby každý zdarma k di'm'l'n'm'njmu anřadn při—
cházel, kdoby gen aumysl měl, že nemá geho dar
za cenu gmin, nýbrž toliko za pohnulku podán
bý ti? Chtěl snad kauzedlnjkŠimon ***)něco giného ?
*) Can. 7. Cams. 1. q. 5.

")

Cap. 34. do Sim,
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Papež Innocenc III. odsoudil tehdy prziwč giž na—
před omluwu tuto *); & Papež Innocenc XI. o—
pnkowal odsouzeni i**), když ímnozj menší síle—
mowé, zwlziště we ancauzich
nad nj byli wy——
řlšll.

Třte omlnwa gest : d a r, g e už s e W 01 i—

telům , propůgčowatelům

n el) pod á—

watelům dáwá, nemá býti pohnutkau
k propůgeenj praahendy , ale má při—
zen &náklonnost tě chto osol) wymá—
hatí,

& nj k p reebend č Wésti.. —
Než, go to prawda, že ti, kteří s tanto omlu—

Wau wystnpngj,

gen přz'ntelstwj :) přízně, & ne spj—

še preebendy hledagj? Neni tato gegich konečný
záměr, k němuž onyno gen prostředkowé býti
magi? Kdo wšak prostředek kaupil, dosáhl ten
záměru bezpoplatně?
Člwrtá omluwa gest : ž e p a t r o n n e ])

podáwatel

o nic p ož ádá n nel) yl, &110—

brž gen osoby, u něho platnost magi—
cj darem w p řáte lsth
zjskány hy—
ly. —- Ale ani tato omluwa nenj předešlé dů—
wodněgši.
I toto pornšenj &obdz'nrowánj gen na
podání praehendy směřuge. Kdo wšak tanto ee—
slam prznlmndu obdržel, nemůže bez zzmlť—njse
řjei, že gi dosáhl zdarma. Práwě tehdy weliPu—

pež Urban II. knězi tomu přigatau mocnost dle
'. Cup. 34. de Sim.

“) De anno 1679. Inter confian pro

positiones thes. 45. et. 46»

u:
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ustanowen'j cjrkewnjch zapowůljti, genž pro pe—
nize , ne biskupu, ale někomuz geho dworstwa
dané, poswčcen byl.

Za pátý obal slouži do bro činnost.
Dáwagj se dary kostelům &kapljm, pod porngj se
kláštery &špitály, uděluge se chudým & nuzným
hogná milostina, aby tito skutkowě zbožnosti &
dobročinnosti, gako Přimlnwčimi učinění, k au
řndu, k prvebendč dopomohli. Pozná se wšak leh—
ce, zdali se takto nařjzenj Kristowo: grati: ac—

ccpistis, gratis date \vyplňuge. Proti takowé
dobročinnosti žehral giž sw. Bazilius, řka Wged—
nom listu ke swým biskupům, že odjwagjcj swa—
tokupectwi timto pláštiókem, hřešj dwognz'nsob,zle
čin'jce, a k tomu dobrého

& šlechetného prostřed——

ku užiwagice. *) I sw. Řehoř hořeknge nad tau—
to dobrodinnost'j řka: Že není almužna, co se ze
zapowězeného zboži dz'wá, a že ten , který w
tomto aumyslu hřjšně přigimá, chtě ichwalitebnů

wynaloži'li, che pomluwen nežli omluwen býti
má; že gest ohawné počínání, z Penčzswaloku—
peckých kláštery & špitály staWč-ti; že dobrý po—

žor má (lán býti, aby pod záclonau milostiny se
neprowozowalo swatokupectwj; že gest ginz'nwěc,
za hříchy milostinu dáwati, giná zamilostinu pá—
chati hřjchy. **) Papež Alexander Il. Opakuge slo—

wa sw.ltchoře,zapowjdá Wslowně kostelnjmu sla—
9A“)Apnd Ba'lsmnon. inter can. S. Basilii can. 91.

27. caus. 1. q. 1.

m") Cau.

o swatokupectwi.
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wenj neb důchodu, nel) chu-dýmz ohledu dosaže—
ni przehe-ntlyněčeho (lziwati. *) Pročež nemohou
(luchownj &mnichowe swatokupectwj prosti na—
z'wzini býti, přímlauwagjce se u- (luehown'joh nel)

swětskýoh pánů, aby powý'Sílina przelátstwj nel;
])isknpstwj osoby, gegich chudým kostelům nel)
klfnš'lert'nn:) špiftz'nlůmpomálmgiojmebo,
hali, zawz'nzz'lnybýti magioj. "M)

aby pomá—

Šestá záminka: těcln kteřj (l á wa

k O(l—

straněnj nesprawedliwých překážek
(adredi'mendam vexam) osprawecllímge neymé—
ně. Kdo gíného penězi k tomu pohne, že se swého
práwn k auřmlu o—(lřelcne,nem-ůže zapjra'ti,

že lm

penězi dosáhl. Auskok tento gest geden z neystar—
šich. Biskup Iwo prohlásil geg za nepostači'teclL
ný, řka: že mnon w swatolcupectwi npadagi,
luqmgioe si prostřednjky, aby giným ustaupítine—
museli, a swé žádosti s odpornou odpowědik swé—
mu znhnnbenj nazpět nedostali. Když Papež Lu—
cius l'll'. toliko rmlčlu mlčluge, ahy'takto powýšef
ný'prmlát swé(lůslogenstwj složil 'i'), stalo se to
gen proto, že swatolu.1peotwj weřegné nebylo), a

on nemohl pomučeli; ale sama odnčho (lnnárad'
('Iuznwjrá wsobč powinnost, gešto W nj spolu na
učení Kristowo oknzuge, že není nic platno člo—
wěku, kdyby celý swět ziskal , na duši ale zkázu

*) Cau. 9.. cans. 1. (|. 3. “) Christ. Lupus Dissert. 2..pro
osmiali ad tom. 3.scholiorumcup. 2. %) Cap. 23. de Sour.
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trpěl.

K Potlačeni swatokupectwj pod záminkou

touto ];)a'lchaného,zapowjdage Císař Karel w prw—
njm sněmuMedíolánském *) welmi moudře Wše—
oky, bez dowolánj sehiskupa učiněné umluwy, na—
rownz'mj &poplatnosti Praebendy se týkagjoj, na—

řídil, aby každy, chtě se \vgednánj o prmbendu
od uhljženj (vexal-io) zachrá'niti, dřiwe Wěc bi—
skupu ku skaumůni předložil, zdali W nj newězi
mvulokupeotwj. Gen tehdáž přestáwá svatoku—
])GCÍÍXYÍ,
když se někdo po pogištěnj

swého

prá—

Wn k Huřadu (ius quaesitmn) ***)zubližovánj
Wyknnpil, aneb když swým darem zlehčenj Po—
swátné Wčci nastáwagjcj, odwrzítiti se snaží, ne
.akla'tdugewněm žádné ceny, aniž gaké'ho pro
spěchu z něho očekáwz.ge.

Sedmnu omluwu činí uz n alo s t (gratuita
compen.sati0.)

—- Kdyhy' dz'ínjm nel) přigetjm

wygádřená uznalost ospawedlňowala, nebyloby
gen weyslowně co prodeg umluwené'gednánj swa—
tokupectwj, (\ newygewilohy se nikdy. Muselby
i ohawný skutek Simonůw osprawedlnčnj nale—

znauti, protože toliko prawíl „deyte mí“ nikolíw
„prodeyte mi.“ Nemuže tehdy diwnohýti, že Pa—

pež Innoceno.XI. ituto proposiojodsoudil
Swatokupectwi gest tu, gnk milé uznalost umlu
wenn, zaslíbena, nel) patrně k srozuměnj dána
bylo, aby druhý k žádanému )*Ozmyslu příweden
byl; nebot když se na cenu lař-igz-ltélloneb oče
*

l

o

.

o

) hner COllSlll. do. Sumomams n. 11.
temi:

--

- -

n

mg) Cap. 28. de Sun.
'

) Inter couhxns proposnmnes thes. 4:9.
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kůwaného daru ohled hoře, a swá Wlastnj propůg—
čenj nim lněřj, chce se kaupiti. Protož tomu také
chtěl Papež. Alexander III. aby se Při rozsuzowáni

swatokupeetwjwesmčs, na postawenj podáwatele
k přigimateli, na okoličnosti času a místa, a na
welikost daru hledělo, zduliby Podle wšeho podá—
Watel k pmpůgčenj, patron k praesentaej pohnut
býti mohl. *) Gen to, co se napotom z uznalosli
dále, & nač se dřjwe nemyslilo, neni swatokupec—
twj; Wšuk ani tato polomni uznalost nemá „mjstn

mjti, poněwadž tam, kde se nikolíw o prokázání
milosti, nýbrž o powínnosti, o swčdomitém wy—
Wolenj neyzaslaužilegšjho gedná, o uznalosti řeč
býti nemůže.
'
Že Posléz osmáomluwa z e staro d áwno—

sti, obyčegnosti &rozšířenosti
kupecth

swato-

osprawedlniti nemuže, toho nepotřelyi

dále rozklz'uluti. Prawdn gest, že pončwadž pro—
ti němu kunonowé apoštolšti & Sněm. Chalcedon -—
ský nnřlzowati museli, giž se W Prwnjeh třech

stoletích, kdežto cjrkew chudá byla, wluzownlo;
že se w pátém &šestém, kdežto cjrkew bohat—
stwi a wůženosti došla, zwláště rozšjřilo; že se

za časusw. Řehoře, genž ge „malum vetusiatís“
gmennge **) W Gallií, Němejch, a na Vlfýehodu

tak welice rozmohlo, že neMlo téměř ejrlme,
nim nepoškwrnčné **)/*);že “ 11. a 12. stolte
*) Cap. 18. de Sim. *f*) Lib 9. epist 50.
ep. 5. hl) 9. ep. 40.

"">

Lib. 4.
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mnozi ge ani za neprawost nedrželi ; že dále až
k nám lidé lakotnj &ctižádostiwi se nalezali, ne—
osteyehagjce se i s nebezpečenstwj-m swého spa—
sení ])ažiti po auřadeeh & důstogenstwich a t. (1.
Ale kdož ztoho bude twrdíti, že přigdau—
časowé,
kdež přirození: zákonowé—swanmoc ztrati, mraw—
nost zwráeena, co sehau dobré gest, zlým, co se—
hun zlé, dobrým učiněno bude? Neroste nepra—
wost časem — není hřth těžšj, čim déle se W
něm wězj? *) Aneb kdo bude twrditi, že co pro—
ti Přikázanj ])ožjlnn :)cjlkewnjmu gest, to kštěsti
PI'GSPi-VW'Í,
poněwadž od giných,

cháno gest ahylo?

od mnohých

pá—

Že to, co se stalo a stáwá,

nikoliw to, co se má státi, prawidlem- našich či—

nů má býti?

&.10. Mi'zkost swa toku pectwí.
Mrzkost swatokupeotwi zál'ežj W zlehče—
nj, snjženj azneuctěnj ná'boženstwj, a geho usta—
nowenj, když se, ačkoli nadpřirozena gsauce, s
wčcmi pozemskými W žádném srownzi'nj nesto—
gj, gako při swatokupeckém poswěcen'j, ža pro—
středek k zisku, a k obohacenj užjwagj'; aneb
gako při swatoknpeckém powýšenj za zboži po—
Walžugj. POnčwadž totiž wzkl'áddn'im rukanlínoc—
nost Ducha sw. na toho, naněhož wzloženy byly,
se “ÍYIČWá **), proda'iwá se swatokupeekým

po—

*) Cap- 9. de Sim. 9***)S. August. de Triu. líh. XV. Cap.
26. -——
Can. 18. 11.17. 22. cans. 1. (|. 1. Cau. 1. 9. 10.
Šans. 1.. q. 3. Can. 5. 7. diSt. !). de conseer. — Conc.
'l'rid.

BOSS.23. 0511).4. do Sacr, ordin,

o swatokupec—twi.
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swěcenjm, gak dj sw. Řehoř, sám Duch sw., genž
wšecko wyka-upil *), & bludařstwj Macedonia-,
a geho staupeneu o Duchu sw..gest méně bezbož—
11é než toto prowiněn—j. „Uli enim,

prawj

Ta—

rasius Patriarcha Konstantinopoli—tánský, creatu
„ram et servu-m Dei—patris et fi-lii .cpirifum

deli-rande fatentu-r; ásti vero (simoniací) eun
(lem spiritmn effaciunt suum, servumf“ ***)
Hledagj z Ducha sw. &skrze nč-gpozemského zisku.
"*") „Kdož nebude 111jtiza wšednzj“ pra-wi Papež

]Iormisdasmco prodagué gest ?“ „Kdo si wá'žjý“
prawj sw. Řehoř, „toho, co se prodá'wú', aneb nepo—
kládá“ za chatrné-to,

eosekuzpuge ?“ WWW Na tu—

to přewrácenost smčřowvaltaké, gak se zdá, sw.
Petr řka k Šimonowi: „Penize twé buďtež ste—
„bau- na zatracenj, protože gsi se domnjwal, že—
,.bý dar Bož'j mohl koupen-býti za penize.“ Co
se wšak ucházenj se o auřad dotýče, musi auřad,
čim swětěgi zastáwán býti má, tjm wíce we swém
dosažení bezauhonný býti, a swatokupecké oh se
ucházenj bude tím, nešlechetněgšj, čim důležitěg—
auřad gest. Duchownj auřad má gen tak do—
sažen býti, aby se řjci mohlo, že powolauý gest
od Boha powoh'nn, a usazený usazen od Ducha
sw. pzisti St:-Tdokrwj Kristowau wyhaupcué. T)
Kdo sobě dary klesti

cestu,

newc—hťizjdwcřmi,

Kristem, ale wstupuge ginudý gako zlodčg nebo
*) Lib. 7. ep. 5.

na) Cau. 21. caus. 1. (|:. !.

117< caus. 1. q. 1.
20, 28.

"**) Lib.9.ep.

109.

***) Can.

+) Skulk.
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luupežnjk *)

Gak maudře tak pobožně nařizo—

wali řeč-tjC'jsuřowéLew aAnthemíus, prache:

Nemogradmn sacerdotíi pretii venalitatemer
cetur; quantum quisque mereatur, non, quan

tum dare sufficiat, aestimeturfrofecto enim
quis locus tutus, et quae causa esse poterit ex
cusata, si venerandu Dei templu pecuniis ex

pugnentur? quem murum integritatis, aut
valium fidei providebimus, si auri sacrafames
in penetralia veneranda p'roserpat? Quid de
nique cautum esse poterit, aut secu-rum, si

sanctitas incorrupta corrumpatur? Cessetal
taribus imminere profanus ardor avaritiae,
et a sucris adytis repellatur piaculare fLagi
tium ——— Nec pretio sed precibus ordinetur

antistes. Tantum ab ambitu debet esse sepa
situs, ut quaeratur cogendus, rogatus rece (lat,
invitatus effugiat ,- sola illisuffragetur neces
sitas

excusmulif“

—- — ***—“).

Nešlechetuost Prowiněnj toho od sw. Otců,
sněmů, křesínnskýchCjsařů Po wšecky 'casyu wšech
křesianských \vyzná'nj uznána gest. Swalj Otco—
Wé nenaiwídčlí ho tak welice, že wymeyšleli neo—
])yčegná gménu &názwy k auplnému wygziťlřeni
geho welikosli. Tuk ge nazjwá sw. Řehoř pia—

culare flagitium ***),simoniaca haeresif, "*"*)
exerf—rabileflagitium'i') , capitale crimeu H);
*) C811—113.

cauS. 1.

([. 1.

**) Const.

31. C. de Episc

ct Clor. (1.3.)
***) Cau. 5. 011113.
1. q. 1. "")
Cap. 3. 4. 5. 11.12. 112. caus. 1. q.. 1. %) Can. 7
cuus. 1. ([. 1.

++) Can. '1'1.

o swatokupectwj.

21.9

haeresís, quae ante omnes in radice pestífera
subrepsit, atque in ipsa origine sua Apostoli
ca d-etestatio-ne est davnnataiň;

SW. Ambrož:
lep-ra spiritualir, inexpiabili! venditi magi-—
:terii culch , též thesaurus criminum =**),pro—

tože

(lle

gelio

a Wjee gi—nýcli Oto-ů clo-mněnj , W

něm se nesčíslné neprawosli shromažďugi ; Papež

Alexander II.: malum detestabile „%; 'facinus
non dis par a sa—cr'ilegz'o****)
; Papež Lucius I. pe

J'tis, .mimagnitudine alias morbus vincens 't).
Aniž zpřjlišňngj Wčc cjsařowé Lew a Anthemius

prohlašugice swatoknpectwi za prowiněnjzlehče
né gasnosti; aniž Papež Paskal řkauci :. že Wše—
oky neprawosti Přirownz'nny k swatokupeotwj za

nic poklad:th ])ý'ii magi; taktéž ani Sněm Bene
wentský' pod Papežem Wiktorem III. léta 1087,
stawč swatokupce s neWěI-jcjmido rownostirf'l') Ne—
hot welikost této nepra—wostise teprw dokonale
zge'wnge, když na gegi následky, na gegj gak cir—
kwi tak obci škodliwost pohledjme. Poněwadž

se totiž swatoknpectwj zlakoty a ctižádosti, neb
z newědomj, z nedostaku totiž prawé'lio rozezná—
nj a náležitého cenčn'j (luchownjho statku Příše;
nasleduge samo seban, že ten, kdo na zlato a stři—
l)l“0hledj, učenosti, ctnosti, a swatosti giž sobč ne—

*) Can. 13.

28.

***—>
Can.

Can. 1. cans. 1. <[. 3.

14.

M.

***)

Cau. 9.

'i') Cap. 6, de Sim.

llarduín Tom. \f'I. conc. part. II. 1). 1628.

***—**)

'H') Apu'd
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ndsleduge, že ten, kdo duchowni auf-ad

kupu-ge, penize, hodnost, amocnost za swrehowa—
ný statek, duchown-j ouřad Wša-k gen za prostře—
dek drží; we swé—osadě nikoliw Wýtl-ČOWállia

wzdčlá'nj, čistotu mrawů &naprawenj žiwota, při
čemž se ani Peněz zjskati, ani cti nntčžiti nemů—
že, ale penize shrabowati se snažiti bude, nimiž

na

duehownj stupeňWylezl. MaléPohled—

nutí na wě—k
prostředn-j, na Wěk barbarsth
a ne—
Wčdomosti, kdež se swatokupeetwj neyswobodnč—
gi, neyweřegnčgi &neyrozsáhlegi páchalo, doka—

zuge to neygistěgi.
Welikost swatokupeekého prowinčn'j um-ělii
Graeián i Rnymund z Pennafortu uwaižiti. Onen
0-něm totiž w druhém dth swého dekretu hned
neyprwé gednal; tento wšuk we swém sehrán-i
rozhodů- Papeže Řehoře IX. mu přede wšcmi gi“
nými e—jrkeWnimiprowinčnjmi, i Před sumýmblu—
dařstwim misto wyka'izal..

Š. 11. Práwomoenost.
Pončwadž swzrtokupeetwj cirkewni prowině—
nj gest, náleži pra'iwo wimrjky geho snudilin tre—

stnti erkwí.

Bludné gest twrzeni,

prowinčni

lu druhdy od swčtskýeh auřndů sat-(zeno, a prá
womoenost nad nim teprw ])ři klesnutj 'práwnjch
:| ostatnich Wčd od ejrkewnjch szmdů ugata hy'ln.
Nadezngi se sice w římském prúwu :1w nowel—
..-___—.- __.
») S. Greg Lil). 9. Episl. 106. -—-C:m. 21. cans. 1. q. l.
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lách mnohá od Císařů Lwa i Anthemia, pak Ju——
stinianu na swatokupectwi se Wztuhngjcj nnř'jze—

nj. W Prawdě Wšakhrozilo toliko gedno ustano—
Wenj Prwnjch dwau císařů pi*jmým swržen'jm &
ctizmuřen'jm =*),a gine' od Justiniuna penežiuiupo—

kutau na ten Pád, kdyby Při swěcenj biskupa proti
wysuzeným 'laxám něco přigjmáno bylo ***).Ostat—
ni zapowjdugj buď swatokupecm'j wesměs , neu—
stzlnowugjcewšak pokutu na protigednagieiho ***),
aneb se odwolaíwugj, gak dalece na swrženj neb
ztrátu swutokupeckého daru neb slibu uznáwagi,
nu ustanowenj cjrkwe, potwrzugjce ge ***). Gest
známo, &obogim corpore iuris nade wšecku Po—
chybnost dokázáno , že řečtj císaři, a Franšti
Lrálowé nad wěcmi cjrkewnj práwomocnosti, ga—
Íkož papežowé nad městskými občanskými důleži—
lostmi rozsuzowali. Dělo se to sobapolnim do
rozuniěn'jm,11 nepřiosobowulu si w tom uni (ineho-—

wni mocnost swěiskuu, uni swělská duebowni prá—
womocnosl'. Článek z konkordá'tu mezi císařem
„Karlem ;) biskupem Liilicbským 'I') _podléně—
hož prowiněni swutoknpecké obogj saudcowé dlé
swé rozdílně prfwvomocnosli snuditi & trestalinm—
gi, dowozuge toliko, že země-Pánů náleži iresty
s městskými aucinky ukládati. Samo nař'jzenj w
rakouském mocnářsth wydané, dlé něhož ducho—
*) Const. 31. C. de episc. et cler.

“)

Non.

123; 110211).
3.

"“ Nov. 6. cap. 1.š.5. Nov. 123. cap. 1
' ) Nov.
123. cap. 2. 1.. Nov. 137. cap. 2. 'i') Tit. 9.art.8.
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wn'j, gemuž priebenda před prošlým konkursem
sl'jbena byla, z biskupského předsta wenj wywržen
býti n1á*").nedokuznge ničeho proti tomu. Nebol
pončwudž s farní praebendun duchownj :) městský
ouřad spogen gest, & ducl'iownj pastýř z ohledn
wedenj některých občanských ustawů za swět—
ského auřednjka se powažnge; nemůže to záko—
nodárci gedno býti, když slibem, čekanei před
konkursem učiněným, ginj schopněgšj od spolužá—
dňnj odwrziceni gsau. Ukládá tehdy na onen slib
dotčený trest plným práwem, beze Wšeho sobě
nad swatolcupectwjm práwomocnosti osobowán'j.

Š. 12. Trestáni.
Nesmí býti diwno, že wsturýeh C'jrke-Wn'jeh
ustnnowenich zwlziště swutolmpeotwj, při poswč—

cenjeh spáchané, hančno a trestem stjženo gest,w
nowý eh naproti tomu zřjdka neb nikdy se nep řipo—
mjnzi, nýbrž se zhusta proti swatokupeotwi, při

podáwáni priebend obyčegném,gedná. ij

se ani

nedokazuge, že cjrkew nyní o tomto prowinčn'j
ginziče smeyšlj než gindy, ani že ge dř'jwe znwět—

držela než nyni. erkew, mnng \'vždynnmysl,
aby při wolenj gegjch služebn'jkůnebylo překup—
nosti, už'jwá k tomu unmysln prostředků, se zwlášt—
nim-i okolnostmi se srownáwagioioh. Swnloknpee—
\\"innjci mysli gen na pot—:'nsnost. Po mno—

bzi stoleti dosnbownli poswřeenó osoby přigntým
swůcenjm službu w (?jrkwi, &prímo k ojrkewnpn
*) Dwornj dekret od 26 llSlOp 1786, 3. ledna 1.794.
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důchodům, gako ge nyn'j kanonickým nwodem
dosuhugi. Gak dlouho tomto trwulo, stižila cir—
kew owšem swatokupeckě swěcen'j trestem. Když
ale beneficie zawedeny, & swěcen'j samo pro sebe
udělowáno bylo, a protož se njm práwo ani k po—
čusnosti, ani k duchownjm auřad'ilmnedosuhowz—
Io, nýbrž zwlzištnjm wolenim neh prolaůgčen'jmse
teprw za podil dostati mohlo; počaly owšemna—
řízeni cjrkwe proti swatokupeckému podánj smě—
řowati. Stará cjrkew nepřipomjnalu swatokupec—
twi kollžitornj, protože Wswatoknpectwi swátost—
ném giž obsaženo bylo; nyněgši cjrkew žehrá
zwláště Proti swatokupectwi kollíitornjmu, Pro—
tože nynj toto ohyčegněgš'jm, tamto Wšuk řjdšjm
učiněno gest, nepomjgi ge Wšak anplným mlče
njm, gak se z některých sněmů widěti může. *)
Stará y nowá nařizenj cjrkwe magi tehdy Při od—
suzowz'm'j swatokupectwj stegný záměr; příčina
rozdilu, že tato wíce proli gednomu, tamta Proti
druhému nthle, loži Pouze we změheném řádu ;
gukož to i gen odtud pocházj, že kanonowé apo
štolštj ***)gen o swatokupectwj wyššjch poswě—
cení, sněm Chulcedonský ale i oonom nižšjch,
ano i o swatoknpechvj cgrkewnjho práwa přika—
zuge.

Abychom ale na tresty samé došli, usaudil
neyprwé sněm Chalcedonský

***) při poswěcc—

nj swatolmpeckém, na duchownjho swrženj, z
) Cuuo. Tolet. nn. 1473. Can. 25. Trid. 5055. 21. cap. [.
de reform.
**) Cau. Apost. u. 20 ——31. '. "') Cau. 2.
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něhož ustawičnt'n, žádným pokánim nezrušitedlná
neprawidelnost pocházel-a, *) na laika wyohco—
wáni. Mnozj následugici sněmowé, gmenowitědru—
hý &Pátý Orleanský ***), druhý Turonský ***),
C-hzdonský„MŠ, šestý Toledánský T), druhý a
třetí Bragaský 'H'), Mohucký *.H'tl')
, aTrullan—
ský T'H'fl'p potom sw. Ambrož >*), gakož y pa—
Pcž Alexander III. aInnocen-c III. ***) a cjsařo—
wé Lew &Anthemius, pak Justinian (©. ll.) wy—

řklitentýž trest. stař ale Justiniannařjdíl, že pro
swatokupectwi swržený biskup, ani hoduostkně—
ze neb g:"nhnamit-í má, Sw. Řehoř hrozi posléz
Winnjkům zatracenjm.. ***) Přirozeně měluby, gak
z předešlého wyswitá., tato nnřj-ženj., &wnich u—

stnnowené tresty y protl těm swau platnost nrjti,
kteří po změnčném cjrkwe řádu, ne giž poswě—
cenjm ale swatokupeckým proPůgčenjm kducho—

anmu auřadu nel) praebendě přicházegj. Papež
Alexander II. prawj to WC)-*slowně
, a pa—
pež Kalixt II. položil pokutu swrženj na swaro
kupecké propůgčenj gako na swatokupeeké po—
swěcenj. Než pozděgšj sněmowé, :) následug'jei
pnpežowé zmenšili pokutu swrženi, ano iwyob—
cowánj Při swa'tokupeckém poswěcenj apropůg—
*) Can. 25. cans. 1. q. 1. „*) Can. 3.4. 10. .") Can.
27. ***'-> cau. 16. +) 03.1.4. ++) Can. 3. 7, +++)
Cap. 2. do Sim.

'ř'ř'H') Cau. 22.

*) Cau. 7. caus.

1. q. 1. >**)Cup. 11. 13,
de Sim. '") Can.
115. caus. 1. q. 1. can.2. cans. 1. q. 3. "") Can.
l. cans. 1, q, 3,

o swatokupectwj.

225

čenj; anynj pozůstňwagj na swatokupe'ctwi tito
tr-estowé:

1)Swatokupeckěposwěcenjtresce
se zápowědj swětjcjmu swčeenj a užjwánj ponti—
fikál'ij , pak zžlpowěd-jswěcenému obdržené moci
:) přígetj následugjcjch poswěceni. *)

?) Swatokup ectW-j p ři ko nňnj cir—
k e Wn c 11 slu ž e ]) gest wyobcowánjm

na wy—

rčený čas stiženo, aneb může trestem od saudce
\vyr'čeným trestáno býti. ***)

3) Swatokupectwj při Wstaupe nj
d o d n c 110 W n h o ř " du

pokutuge

se na při——

gjmagjcjrn wrchnim zí'n-powědj,na přígatě řeholní
osobě přeložen-jm do ttlžtho kláštera ***), na

spoluwinnjcich gednau nel) druhau pokutau, &
gsaulí swětšti, wyobcowán'jm. Paldi w swatoku—
peckém přigetjněgaký klášter podil měl, gest tre—
stán zápowědj duchownjho auřadu a práwomoc—
nosti-. MM)

4) 'Swato'kupe'ctwi při p ropůgče—
nj, necht se Wolenim, praesentacj, neb gakkoli
ginák st-áwá, půsolhj neplatnost téhož pro-půgčenj,
neschopnost k'tětěž preebendě samo sehau, apro-a
středkem saudcowa uznňnj neschopnost ik giným
prmbendám; mimo to nemůže na prmhendu po—
Wýšený za nedostatkem opráwnčnj žádných požit—
*) Cap. 37. 45. de Sim. cap. 2. eod. inter exlrav. com;
**) Cau.101.
cans. 1. (1. 1.
***) cap 19. 25. 30..
40. de Sim. cap. 1. cod. inter extrav. cmm (5.1.) ***ll)
Cap. i. 2. do Sim. int. extra“ conu
Čnsop. |). Kaml. Duch. ]. 2.
15
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ků bráti, :) gest powinnovw'm wzalé nnwrátiti.
*). C0 za poswěcenj, cjrkewnjauřnd, aneb gnk—
koli ginák'swatokupeeky dáno neb pi*igato bylo,
má podlé ustanowenj městského práwn =W) ko—
stelu timto prowiněnjm zlehčenému připadnnuti;
podlé nstnnoweni

wšnk Cit'lQCNVIIÍCh
má nuwráce—

no MŠ), a k prospěchu poswátného mista wy—
nnloženo býti, při němž sx-vutoknpectwj spácháno
bylo. ***) Zdali swatokupeetwi zgewné neb
tngné bylo, nečinj Wtrestu žádného rozdilu. Trest
neplatného propůgčeni nastáwá, kdyby i swato—
kupeetwj teprw gen ugednanó bylo, poněwadž
niž itoto skutečné &zamnyslné swatokupectwi
gest. T) Tam, kde papež Pawel II. de (landa
et accipiendo mluwi 'H') , kde tehdy wykonan

né swatokupeetwi nastz'nvá,není

che 0 ne

platnosti pr0půgčenj ale ()wyobeowánj řeč. Gest
také geduo, zdali powýšený sám dur dáwzi, aneb
porušením ze strany rodičů neb přátel k prmben—
dě přichází, a W'tomto pádu o pornšenj ani po—
wčdomosti nemil- 'I"I"I')PrOpůgřenj zůstáwá gen
tehdáž, když porusenjm wolenj neb podánj za—
mezeno býti mělo, an potom '\V skutku žádné
swatokupectwj spácháno nebylo, aneb když po—
93) Cap. 12. 59. de elect. (1. 6. ) cap. 27. de Sim. cap. 2. ibid.
int. exlrav. com. Cone. Constanz 50.55.45. Const. l'ii W
Romanum; Pii V. Intolerabilis, Ut simonincx, Cum pri
mum ***) Nov.123. c. 2. $. 1. ***) Cau. 2. cans. 1.
q. 3- *.'—'t: Cap. 41.0881111.
"i") Can. 5.0nus. 1. q. 3.
-1--:—)
Cap. 2.de Sim.int.ExtraV.
com. 'i'-HO Can. 3. cans.
1.. q. 5. can. 26. 27. de Sim. cap. 59. de elect.
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rušený weyslowně swatokupecký skutek za—
wrhl. *)
Byloli sw-atokupeetwi při poswěeeni, pro—
půgčenj aneb přigetj do řehole spácháno, padá
winn'jk do uznaného trestu ipso facto, &wtomto
ohledu gest trest nowého przlwatwrdšj, nežli sta—
rého; mimo to weak, po wyřlmutěm rozsudku.
Z toho následuge, že praebendy, swatokupeeky
obsazené, ipso jure prázdny gsau, abez zwlášt—
njho prohlášenipropůgčenybýtimohou.
***)Pro—
hlášenj děge se gen proto, aby pra-ebendu de fac
to magie-j realiter swržen, a giný k gegi magjeno—

sti připuštěnbyl. Pouze wnitřnj
peetwj

swatoku—

gest sice hřích před Bohem a swědo—

mim ***) ; ale cjrkewnj prowíněnj není, ne—
Wšedši do žádného zewnitřnjho gednánj ; Pročež
také připomenutým trestům podrobeno nenj.
š. 13. 0 s p r o š t ě n i, (DisPensatio.)

K plnému porozuměnj toho, co se swatoku—
peekého osproštěn'j dotýče, musi se předewšjln
připomenauli, že gest něco giného od samého
swatokupeetwi, to gest tak osprostiti, aby čin,
ginák swatokupeeký, uděleným osprošlěnjm do—
volený byl, a beze spáehainj sxmtokupe-etwj wy—
konán býti mohl; oněco giného, osprostit od tre—
stů, zákony ustanowenýeh tak, aby osproštěný z
prowíněnj swatokupeekého očištěn nebyl, aniž se
') Cap. 27. 33. de Sim. **) Cup. 19. in VI. de hxret.
(5. 2.) ***) Cup. 34. de Sim.
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geho powýšenj se zákony srownáwalo, nýbrž gen
trest, Wzákonech ustzmowený prominut byl. (“o
se prwnjho osproštěnj dotýče, může gen tenkrát
nastati, když swatokupectwj neprawost cirkew—
njho práwa gest, az ohleduna takowé práwě, pro
tože čin lidskými zákony zapowězený, zrušením
těchto zákonů dowolený gest. Přimlamváliseteh—
dy sama ojrkew za skutek, gegž pod trestem SW'—
tokupe—ctwjzapowědčla, není on owšem nedowo—
lený, & přestáwá swatokupeckým býti. Domně—
nj těch, kteří wůbec prawi, že cjrkew, že římský

papež moci nemá, od prowinčnj swatokupeckého
tak dalece osprostiti, aby osproštěni čindowole—
ným učinilo, gest neprawé. Naproti prawda gest,
že ze swatokupectwi Božského práwa žádné lid—
ské, následowně ani žádný cjrkewnj zákon ospro—
stiti nemůže, protože Božj zákonowé nezmčnite—
dhl'j gsau, &cjrkew nad Božjmi ustanowen'jmi žá—

dné moci neobdržela. Co se druhého osproštčnj
dotýče, mohau trestowé, necht swatokupectwj
Božského neb cjrkewnjho práwa gest, prominutí
neb zmenšen-i býti, protože tresty nikoliw Boží
neb přirozené práwo, ale cjrkewnj zákonowé u—
stnnowili. Nicméně zdá se, že nebyl před 12.
stoletím obyčeg osproštowati; nebot W sněmu
římském od léta 1059, nařjdil papež Mikoláš II.
že se nemá swatokupeckým Winnjkům k zachowá—
nj gegich hodnosti žádné milosrdensthstáti, ný—
brž že magi podlé ejrkewnjch zákonů & usudků
Swat. otců odsauzeni a swrženi býti, a že genom
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od takowýeh Winnjků ač nc swatokupecky swě—
cené osoby, magjce dle přísnosti zákonů také se
swé hodnosti swrženy býti, pro potřebu W při—
gatém poswčoeni neoháni býti mohau, což Wšak
za žádné poručenj, anobrž zamilost, shonem při—
pad-nosti spůsobenau že platiti má+ Teprw ku
konci llotého stoleti léta 1099. učinil papež Ur—
ban II. w giném římském sněmu to osproštěni,
že, kdyby rodičowé pro swé djtky, geště z dě—
tinstwj newyrostlé, k dosažení něgaké pri-eben—
dy byli swatokupecky gednali, a dítky, seznaw—
še napotom prowiněnj, praebendu opusti-ly, tato
gim zweliké milostí nechána býti smi, gestliby
wnj kanonicky žiwy býti sljbily. Pakliby se ale
byly samy, gsauce giž w (lOslaělegš'jch letech,
svatokupecth dopustily, že magi, gestli při giné
prmbendě další kanonický žiwot slíbí., zacho—
vawše swé poswěcenj, k gegimu dosažení připu—
stěny býti; při dosažené Wšak praebendě že gim
nemá leč W menších nikoliw we wětš'jch poswč—
ocnich přisluhowati dowoleno býti. Kanonick—ý
žiwot znamená tolik gako podlé řehole, tehdy we
společnosti a W zawřetj žiwu býti, tak že ospro—
štčný za pokánj klášterní žiwot Wésti měl. Ob—
mezi—li tento papež swé ustanowenj na tehdegši
okolností, a z niob. wypleywagjei potřebu, za—
powjdage, ge za Wůbec platné prawidlo na budauc—
nost bráti. Protož ipraé'láli, od papeže Pawla
III. na počátku Tridentinskélio sněmu. k wyswč:t—
lenj cjrkewnjoh wad &zlozwyků zplnomocnění,
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nawrhowali, že irest swatokupecký od papeže,
sice může ale pro welikost prowiněn'j a pohor—
šenj nemá prominowá'n—býti.

w ijě

Pro-tož se inynj ge—

z ohledu tohotoosproštěniwehnipři—

sně pokračug—e,tak že ho ipři welmi podstatných
důwodech nelze tak snadno, guk se rádo zdá'wá,
dosahnouti. Ani osobné o ně požádáni, aopá'ce—
ná prosba žádatele 11nlezagj,'ga—kubezpečuge

rhus Corrardus, ohledu aprospěchu.
dech zpowědnjch

Pyr—

Gen Wpá—

pro wni—třnjforum má“weymjn—

kn k snažšjmu ho udělenj mista. AW sku1ku! gali
welíká a násilná musi přičinabýii, když prat—ben—
du zachowati neb zrownu Obdrželi chce ten, kte—
rý gi dř'jwe smnowohlým sumtoliupeehvjm
zj—
skal? Guké wýtečné' powzlhy nemqu miti ten, kte—
rý wnuřadč, do kterého se bez Íbož'jho powolťm-j
přiležitč wetřel, má nechám býti, an geg nsiano—
wenj, pod wedenjm Ducha sw. učiněná, od celé
Cirkwe sneyhlubšj uc-tiwost'j přiguta, z něho na—
wždy wylaučena mjti chij? Pukli lakotné :)olí—
chtiwé osoby k duchownim uuřadúm neschopny
gsau, musj beze Wšjpochyby neywčtši zasloužilost
u naskrz neauhonný žiwot dokázán býti, nežli pro—
winěn-j, ze ctižádosti spáchané, osproš'tť—njmzdwi—
ženo býti maže.
Ten WIC—nk,
kdo sám o osproš—

lřlnjod swolokupectwi žádá. gchož se dcpuslil,
dokuzuge se ho giž Inu'lo ža'ídosij nehodnn, on se
u něho nikterak in-jl'nnz'u kngicnost hledati nemů—
že, když otýž ouřad znowu prosj, kterého si
luhomstwim neb 'peychauznslepcn, swatokrádež—

o swatokupectwj.
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_Příčina k osproš'těnj může

gen ta

býti, když ne on, anobrž geho rodičowé, přjbnznj
:: přátelé Proti gebo wůlí swa'tokupecky gednulj,
on sám ostatně swing auřad ckwalitebnč

zustáx-vz'u,

lak že práwě ztoho známkybožjho powolánj wzu 
ly býti mohau, &spolu co báli se gest, že se za—
roweň obratný :) zusluužílý muž k auřadu' tomu
nenalezne. Pol'loršenj, kleréby z opnštčn'j pra!—
bendy ])og'j'li.mohlo, nemůže za pohnutka

slun—

žili; nebol lo práwě má zwláštč wtěch lidech, w
gcgiehžto očjch &vutolwpectwj nicnenj, nežlipo—
šctilý na'uhnělek swčdomj newědomých

lidi, gin-n':

myšleni otom prowiněn'j spůsobíli, &tak k gebo
llLISClliprospjwuli.

Dle (lekrctzilnjho práwa osprošiuge,

pnkll

swznlolwpeclwi zgewné gest, &před zewni'lřnjm
sumleln. doka'wíno býti může, neb Winnjk ospro —
šlčni, ipřed zc vx'nilřnjnlsandem platné, dosuhnunl i.
žádá, římská Du'lzn'ie, Wdruhém pádu Poeniten—

l'ia'rie; w prwnjm. 1 W druhém pádu Wšaknikoh

in, forma conussoria, Lg. nepapež,unižřjmskj
pc.vmzit(>.nfi1rosprošlnge,

unobrž zplnomocňuge $<.:

\\"luslnjbiskup, aneb Při osproštěni wnítřnjhofo
rum , zpowědlnjk.
Při obrácen'i se k ('Inlm'ii
mnsegi spolu požitky, dosawád ze swu'loknpecky
držené |_)raebendy Wža'lé, Wykážány býti.

W 0—

sprošlčni poenilentiúrn'jm przle se bez toho,
nsprnšal'č—nj
uděleno býti nemá, (Ioknwzíde požitky,
y. držené prmbenďy wzalé, dokom'nlo nan-vráceny
nebudnu, neb kdyby se to nyni pro chudobu (b"—
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žitele státi nemohlo, dokonalé nawfrá'eenjis wlastni
ugmau &nedostatkem, gak možno bude, slibeno
nebude. Někdy odpoušt'j dekret dokonce i na—

wrácenj požitků *). Osproštugjeiformule pran
i druhé saudnj stolice dá'wá tomu, Wiun'jkpra-e—
bendu pustil, negsa knj dosaženým rozwzřízánim
osehopněn. Máli gi znoth obdrželi-, udělj mu gi
znowu pro Wllitřnj i zewn'rtřnj forum biskup;
pro samotné wuitřnj zpowěcunjk. Me) Pří 0
sproštěnj pro-,-Wnitřní foru-m gest zpowědln'jku
za zákon uloženo, wi-nn'jka k tomu míti, aby gak
genom mu možné bude, wšecky spoluwinnjky k
pokání nabízel, & pohnul, n:?podobné'- osproštěnj
od řjmské'ho papeže si.wymú'hati. M*) Podle de—
kretálnjho pra'íwa nemělby biskup od trestu swa—
tokupeeké'ho gen tehdáž osprošíowati, když při
propůgčenj gednonásobné przebendy třetj osoba
bez wědomj & podilu nadnnee swatokupeetwj
se dočinila. MW) Než podle neynowěgšjho cjrkew—
njho prz'lwa může biskup, když swatokupeetwj
rozezná'mené neni,. Wždy ospfostiti, protože sněm

Tridentinský biskupům mocnosti powoli'l we
wšeeh, samé římskéstolic'r wyhraženýoh tagnýeh
pádech osproštowati. +)

14.Opatření se proti swatokupectwí.
V\Íšickni prostředkowé,

genž wy—hlezenjney—

šerednčgšjho ze Wšeeh prow'mění, swatokupectwi,
*) Pyrrhus Cormrdus in pmxidísl). MLS. cap. 9. n. 14. též
cap. 11. **) Gerardus Gastellus in- praxi curíx Rom. p.
27.

"hm—'Cup. 2. de Sim. int. Extrav. com.

59. de elect.

*Můk) Cap

+) Cone. Trid. 5055. 2-1. cap. 6.derefor|1'|.

o swatokupectwi.
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užjwánilďti mohou, zaklácl'agj se na bezpečné Wy—
zrození Winnjků & gegí-ch gisté potrestáni; nebot
Přeslupowánj zákona zamezj se gen tenkrát, když
njm wázanj gistí gsau, že žádný winnjk nezůsta—
ne ne-wyzrazen, žádný w'yzrazený bez trestu. Že

W tomto poslednim ohledu wšecka připrasz učí
něma gest, okázale se WPT-eelcllá'zegjcjehparagra—

íjeh. Z ohledu prwnjho bylo nařízeno, žeotro—
ci swé pány, &puk wšecky osob-y, pro swaumr—
zkau žiwnost k weřegným žalobz'ímnepřipauštěné,
Opráwněni: gsan, swatokupecké Winnjky, gež zna
gi, obžalowati; že spoluwinnjei udáním ostatnich
negen Prominutí zaslouženého trestu, ale pakli o—
statni k zaslauženému trestu potažení býti mohou,
i odměny naeljti se magi: & že, co se swětleetwa
dotýče, osoby, pro něg-akýzločin etinemagjej, za
swědky wystaupiti, &pouhým swým swětlectwjm
prowíněnj to dokázali schopny gsau, kdy-ž gen
známj nepřátelé“ obwiněného, &z megakého potmě—
šilého srozuměnj předswč'clčeni negsau, aneb ně—
gaký giný (lůVVOEl
gegich swědectwi zauplna ne—
porážj. *)

Aby swatokupectwj pro welikost na ně polo—
ženýeh trestů zastaweno bylo, ehtěl tomu ejsa'řJu—
stinian, aby tito při swěeenj swěcenémuzwlzištč
oznámeni byli.
Sněm Oxoní—en-ský'
l. 1222“***)

*) Cap. 3. 6. 31. de Sim. conf. cum Boluz.lib II.epíst. 260
iu fin. p. 511. W*) Nav. 6. e. 1'. i. 9.
apud Harduin. Tom VII. conc. p. 119.

***) Can. 17.
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zaw'edl Wšak geště bezpečněgš'j prostředek tim,
že biskupu welel, od každého zwoleného če—
kance přísahu na to přigjmati, že se geho powý—
šení nestalo swatokupectwim. Sněm Mohncký pod
pře(hlostentstwjm kardinála a papežského wyslan—
ce Konráda léta 1225 *) Wydal tentýž článek, &
sněm léta 1519 tamtéž držaný opáčil geg téměř
gednčmi slowy ***) Prowineiálnj sněm Saleburg—
ský léta 1568, a dioecesánský Pražský leta 1605
předepsalí k tomu konci ustanowenan přisz-thupro
wšecky ty, genžhy gakýmkoli způsobem k gakéko -—
li prmhendě přišli. Přísaha sněmu Pražského, do—
sawáde Wohyčegi, zni takto, stránka 145: Ego

N. prdesentatus (vel electus) ad beneficium N.
juro per „racromncta Dei Eva ngelía, quaemely
manibus tango, neque me beneficii obu/zemu
causa, aut ut ad id praesentarer, vel nom/,'—
narer, neque quempiam alium mm nami/n',
aut consentiente vel sciente me, quidquam col—
latori patrona, seu alii cuiquam ca (16causa
promisisse, aut dedisse, seu compensasse, aut
prius datum confirmasse, vel apud qzzempium
(Iraposuisse, neque mutuo dedisse,

vel loans-se,

vel prin; mutuo datum, commodatum vel lu—
catmn, aut quocunque modo debitum ren'zisísse
vel-relaxafse, nec de domibus, terris, pracdiis,
reditibus ejn: Ecclexi'aefructibusve, juribm ((ut
*) l-Íarduin loc. cil. p. 1-10. **) Can.91.Harduin 'l'om.lX
cauc. p. 21, 36.

o swatokupectwi.
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obventionibus ejusd'em praeteritíf, praesentí
bus et futurí: donation em, remissíonem, loca
tionemve fecisse promisisse aut inivíwe. Ita,
me Deus adjuvet , ct haec sancta Dei Evan—
gelia.

4. Rozmlauwánj oswětle ollářnjmakaděnj.
Od M. Jos. Sychry,

Faráře we Žďáru na Morawč.

(Pokračowánj.)

Fará ř. Guk ale, kdyby Wámbylnadhodil, že
si neyswwchowaněgšj Pán na podobné zewnítřni
úctě.nezakládá, k swé blaženosti nepotřebuge,
& že žádá Wduchu a Wprawdě ctčn býti.

I'Iorlícký.
pohotowě,

Bylbych honem odpowědiswau

že gestli Bůh služeb našich, toho 11-—

ctěnj nepotřebuge, gak skutečná prawda gest, že
nám tělesným lidem toho webni Potřebj gest,
abychom Boha zewnitř cl'jeeučili se a zwykali geg
W duchu :) wprawdě etjti, gol; gste o tom před
Chwjlkau zminku učinili.
F. Radost mám zté waši odpowčdi; neb gest

důwodná. Geli

o pálení swělla W kostele,

můžeme s Pawlem říci, že se to pro nás 11figu—
ře stz'th't, &že se nám tim duohown'j Prawdy wy—
Olnmzugi. (1. Korint. 10, G.)
lloř'jcj swjčky magi nám na p:.unětuwéstí Spa—

sitele našeho, genž gest swěůo prawé, kteréž 0—
swčeuge každého člowř-kapřicházegicjho na ten—
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toswět; (Jan 1. 9) bez něhož bychom Wš-ickni
gako modloslužebuj předkowé iw prawé Poledne
potmě tápalí.
Gnko rozžntá swjčka temnosti zapuzuge, akde
se co wynachzizj, k 130znz'xnjdaiwá: tak též Gežjš

zahnal husté mrňkoty bludů &Powěr, když swě—
tlo geho nebeského u'cenj wzešlo, & oswjtil cestu
k wěčne'mu bluhoslawenstwj wedauci. Osche—
ný oltář má nám spolu připamatowati rozkaz Ge—
žjšůw: Tuk swěř swětlo waše před lidmi,at Widi

skutky waše dobré, a slawj Otce wašeho, genž
gest wnebe-sjch. (Mat. 5, '16.)
H. Zaoby to stálo„ kdyby ten aušklebný Hu—
somil přítomen býti , & wás welebný otče slyšeti
mohl! oč žeby přestal naše Pálení swěte-l za po—

wěru i hloupou marnotratnost wykříkowati.
F. Tedy nám i nmrnotratn'jků nadul?
H. Owšem, :) sice proto, že zpozdí-le wbjlý
den swětla páljme, ana to guktéž na kadidlo hrůzu
peněz wyha-zugeme, kdežtoby se to na něco lep—
šjho, prospěšnčgšjho, zwláště na obžiwenj chu
dých obrzitíti mělo.
F. Zdá se mi, gakobych slyšel Gidáše wob—
gicjho. „K čemu gest ztrátu tato ?“ (Mat. 26,8.)
Podobně oni tak nazwani obnowowatelé nábožen
stwj křesťanského n—a
nešetrnost w Cirkwikatolické
nařjkali, a, žeby k dobrému chudých wynaloženo
býti mělo, co se na zbytečnou stkwoslnost wy—
hazu-ge, wůbec roztrubovnli.
Sotwa Wšak se cir—
kewnjeh skladů a zádušnich peněz zmocnili, za—

oswětleoltářnjmakaděnj.
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pomenauce na chudé: obrátili tu tučnau kořist k
tomu, k čemu gioli oblíben:-i náružiwost wedla;
ten na wogsko a stawenj twrzj,
wectwj, na komonstwo

onen na mysli—

&tak dále. ——

H. Sleyehám, že u mnohých chrámů Páně od
starodáwna založeny gsau p enjze na kostelnj swětlo.
F. Tak že tomu gest, brzoe se přeswědčjte,<lo—
woljli se Wámsematam do zádušnjch aučtů toli—
ko nahlednauti. Nolionaši předkowé, u kterýchž
Wětšj nábóžnost panowala, nežli u gegich odro—
dilýeh potomků newšedni oswjee'nostj se chlubí—
cjoll, pamětliwi ])ýWitll zzidušj zwláště Wtu dobu,
když se swětem rozlan'citi se měli, & obyčegněně—
co ze swé pozůstalosti na okrášlenj chrámu Páně

odkazovali.
I—I. Nenjli to swatau powinnosti,

aby potom—

kowé swých předků uspořádunj, když k dobrému
smčřuge, wuotiwosti měli, a co se na kostelní 0—
zdolm odkázalo, k tomu též swědomitě obra——

celi?
F. W tom wům každý, máli powáženj, přiswěd—
čiti musi. Aby se wšak žáduš'jm 11eplethalo, &
penize se na zbytečnosti lehkowážnčnewyházely,
zemským zákonem nařjzeno, aby se zádušnj aučty

pilně prohliželi, itéž

erkew sama pro uwaro—

Wán'jnepořádku ustanowilu, mnoholi se swětel při
službách Božjch rozswjliti má.

ll.

\Věruli pak? o tom poneyprwslyšim.

F. Tuk gsem se dočetl W třmjm djlku náho—
ŽlléllOspisu, genž roku 1802 we \'deni pod ná—
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zwem: Andachtsiibungen a t. d. \vyšel; že unás
za prawídlo ustnnoweno gest, aby se pro zacho—
wánj gednoty, pořádkuazamezenjpřílišného swě—
tla půlenj na weyročnj slawností 6, na obyčegné
neděle a swátky 4, we wšedni den Wšak 2 toliko
swjčky při službách Božjch rozswjtily. Kdekoli
se wšuk welebnal swátost wystawj, tul že o dwě
swé-tla na důkaz uclíwosti k přjtmnnému Gežjši
Kristu che hořeli má.
ll. Při této nařjzené šetrnosti neni k obáwánj,
žeby se kdo ožebračil, poněwadž žádný“nucen ne—
nj, aby na kostelní swětlo čim přispěl, & štědro—

sti nábožných předků zádušj opatřeno gest, aby
weylohy na oswěcowánj chrámů Páně zapruwi—
lo. ——-Na to gsem Wšukdonlžliwému

IIusomilo—

wi odpowědití neuměl, proč wedne, když dostu—
tečného swětlu máme, swiček rozžjhz'lme.
F. Bez pochyby wám powědomo gest, že Cir—
keW Gežjšowa po tři sta let od swe'ho založeni
welmi utiskowána byla, a že wčřjcj wtě'ch tr|.1chlí
wých časech magice od pohanských Wládařúpro—
Wozowánj swého nábožensth př'jsně zakázáno,
saukromj se k pobožnosti schz'lzjwali, aby k
wyzrazenj & k přepndnutj snadně nepřišli, skrý—
wali se konagjce pobožnost Wkryptách, we skle—
pjch, w slugjch &giných poslranných atemných
skreyšich.
II. A tam, gak se snadně uhodnauti dá, swč—
tel polřebowali, aby na oltář, na modlící knihu
a na sebe Widňli.

oswětle oltářnj1n&.
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F. Dobře gste to uhodnul. Že ale prwnjkře—
stane ne genom Pro nuznau potřebu, nébrž i pro
zwelebenj swých služeb Božjch swětel užjwali, z
toho se Sůlltlití (la, že giž za času staře Diokle
ciz'ma neyauhlawněgšiho nepřítele křeslanstwa
stkwostné schny a swjtelnice měli, čehož důkaz
ten, že se gim WAfrice od cjsařských auřetlnjků
setlm stříbrných a tolik též mosazných lamp s
přináležegicimi ře'tjzky a s swjčkami pobralo;
gali 0 10111cirkewnj letopisowé wyprawugj.
][. Stáwáli se ale O tom zminka, žeby byli
wedne swětel 1'0zswčcowali?

F. Gak genom pronásledowánj utichlo, akře—
sl'anům se swobody Popřálo, i (lowoli'lo, aby we—
'řegnč (lle způsobu swého Bohu sloužiti směli, ne—

opomenuli kostelů swých nádobami stkwostnými,
a mezi těmi schny a lampami ozdobiti, i neo—
hljžegjce se na to, geli (len čili noc, gich při ne—

krwawé oběti rozswjtili.
Tomu
tak gest, swč-(lectwj(láwá Paulinus
nábožný basnjř ze starých časů, genž takto
zpiwa : *)

Clara coronantur (lGTlJ'iS
altaria lycbnif,
Lumina, ceratís adolentur Odom papyris
Nocte dieque micant. Sic nom splendere diei
Fulgct: ct ipsa dies coelesti illustri: honor-e
Plus mícat innumeris lucemgeminata lucernis.
ll.
*

Skoda že latině nerozumim.

I
l
'l'
) Pauhnus
m
katal.

1
I .
samou. I'CllClS.
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W'yprawuge, že se na slawnosti

oltář-owé

swětlem hustě obWě-n-cugj &.swjčky woňawé WO—

skowým papírem

Oz-doheně že se Wedne & W 110—

ci třpýtj. ij oschenjm že se noc Wdcn pro—
měňuge, den wšak poswátný plamen nečjslných
swjtelnic Wětš'jho blesku nabýwá.
II. Pročloychom tedy nábožněho příkladu těch
horliwý'ch wyznawačů křes-íanských nenásledo—
Wali? —

F. A peti—icena oschený oltář sobě powděč—
ným srdcem nepřipomjuali., že wj'ce potře,le ne—
mame, gako Prwnj křeslané strachem Před nepřá—

teli, abychom se hradí swaú pobožnostiukrýwali.
l-I. Přigda do chrámu Páně Wždy toho Wděčně

Pamětliwhýti chci.

“?ám wšak welehný otčc!

za to děkugi, že gste ijmto nau'čenjm rozum múg
oswjtíl, a tim swětlem trudné Pochyhnosii za—
pudil.
F. Diky Bohu, že gsme swým rozmlauwánjm
drahého

H.

času nezmařili.

——

I gakby při náhožuém rozgimánj & wyu—

čowanj zmařeným slauti mohl?
F. Kdyžby žádnému neprospěl. Prohodil gste
Wšak prwé, gak se pamatugi, že si Husomilzna—
šcho kadidla Posměch strhl.
II. Stydím se oznamiti, gakhanelmě si tu wčc
wylglzhlz'na co za aušlglelmau přičiuu tomu kadčnj

podstrkugo.
F.

Neni w swětč Wěci i té neywzacněgšj :)

neyswčtčgšj, na kteréžhy bezbožně srdce něcopro

o swětle

olta'třnjm &.
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posměch newypátralo. Co pak Wy ale přjteli o
tom kadčnj saudjte? ngaké přičiny se asi siáwá?
II. Potřehami času k přemeyšlowáni, nemám
li se odpowčdjpřenáhli-ti, ase w posměch dáti. —
Snadl—iprwnjch křesřanů.nzisledugeme, gcnž W0
Vmwé WĚ'CÍ zapalowali,

aby se tim smradIz-lwý'

Puch str;-'\wíl, který W těch podzemnjch hřbito—

wech a skreyšich, w nichž se Pohožnost konala,
Powětřj kazil, &wšem, Wnčm se Zthfžugjcjm zá—

hubou hrozil?

F. A1 Plulj tato k prawdě podobná příčina!
Ta ale za našich časů, budiž Bohu chwála !přestn—
la, neb se scházjme k Pobožnosti Wstawenich Pro
slrunný—ch&zdrawých; 'k čemu tedy toho autrat—
ného wykuřowánj? —

H. To mi též Husonúl wyteykal, ahnětlo mne
fo, že nebylo čim geho prostořeký gazyk zkrotí-ti.
F.. Zkušené wěc gest, že erkew swatá žádné—
ho obřadu čili kostelnjho ohyčege netrpí, o kteť
rémžby se dokázalo, že k užitku není. Dowolila
Wšak, i užjwá kaděnj při slawných službách Bo—
žjch, z čehož uzawjrám ——
II. Že to Wčřjcjm při zralém powáženi &mau—

drém užjwánj k duchownjmu prospěchu ])ýtimu—
si, sichy dáwno tomu byla W'cestuwkročila.
F. Tato prawda, že erkew naše co upřímná
máteř o dobré swýchdjtek se stará, 3001')YŠk0dli-'
Wého bylo, hedliwě odstraňugc, má gednoho kaž—
dého katolíka potěšiti, kdykoli mu něgaká 130—
Časop. p—Kntol. Duch. !. 2.

16
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chybnost srdce swjrz'n,aneb když ner čim gjzli—
Wýoh aušklebků náboženstwj naše zlehčugjcjch

wywrátíti.
I-I. Mage o gegj mateřské pečliwosti auplné
přeswědčenjnedám tak snadné gaké pochybnosti W
sobě mista, mrzjm se wšak nad tim, když gsa

tázán, proč to aneb ono u nás katol'jků szyku
=c_šresi',
dostatečné příčiny uwésti neumim.

Tak to

bylo na Wlas, když se Husomil pro to unás oby—
čegné kadidla užjwánj do mne sypal.
F. Mohl gste ho pro uwarowánj pohoršliwe'ho
hašteřenj tjm zkrátka odbýti, že pálenj swetla a

kadidla u nás žádný článek ery neni; že to pa—
tři k cjrkewnj kázni a přjpz-ldnostem, na kterýchž
wjra naše nezáležj, a trwa'ti nepřestane, byíby se
i W těchto zewnitřnjoh neduležitých wěcech pro—
měna stala.
H. Rádbych ale k swému upokogenj zwčděl,
kdy, a k gakému 0in se ono kaděnj Werkwinašj
uwedlo? Ne tak ze'wšetečnosti, nýbrž abych se
ozwati uměl, kdyby se znowa na mne doráželo.
F. Poohybugi, že se kdo wydař'j,genžbysbez—
pečnostj dowedl čas určití, wklerémž užiwánj ka—
didla gakožto znamenj úcty k Bohu začátek swůg
wzalo.
I—I. Snadli pamětníka není? —

F. Že dlouho před narozenjm Páně W zwyku
bylo, a to gak u židů tak u pohanů, snadně se dá
dokázati. Neys'taršj řecký dčgopisec čili kroni—
kář Herodotu; prý wyprawuge, že gakýsi VVel—

oswětle oltářnjm &.
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thon Delftckému bůžkowi welmi skwostnau ka
ditedlnici darem dal.
11. Tomu gest giž hezká ohwilka.
F. W třetj knize Mogžjšowě kapit. 10. se to—
ho dočtete, že Nádab a Abíu synowé Aaronowi

náhlou smrti proto trestáni byli, že Proti práwu
a pořádku kadidelnice se uchopit/vše wložili oheň &

kadidlo swrchu.
I—I. Tedy giž za časů Mogžjšowýchkadidelnice
se při službách Božjch užjwalu.

F. Třetj kniha králowská obšírně wyprawuge,
(7, 49) gukýminádol'mmi král Šalomaunhrad Je
rusalémský

nedal a ozdobil, 111ez'1kterýn1ižgme—

nowitě uwádj deset schnů akadidelníciz neyčíst—
šjho zlata.
.
H. Probůh! zryzjbo zlata?
F. Co se tomu díwjte? VVždyÍEusebius wy
Prawuge, že prwnj křesianský stař Konstantin
hluwnjmu kostelu wKonstantinowě darowal ka—
didelnici mistrowského dan ze zlata, která třídcet
liber

wážilu!

——

H. K potěšeni mi připadá Wůbec známá Při—
boda, že geden z—těchmudrců tak nazwaných tří

králů Spasiteli našemu kadidlo obětowal.
F. Suudilbych, že tento dar neweliké ceny, &
špatný důkaz uctění byl. ——

II. Oč že welebný Pán ze mne rozum wytahu—
ge, :)zcela giněho zdňnj gest? Nedám se Wšak tim
pomásti & zpřjma powjm, že mudrc zlato darem

m
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přinášegici oddanost swau patrněgi oswědčil, než
druzi kadidlem a myrhau.
F. A tjm kwapným úsudkem na omylu gste.
Pohané drahé kadidlo W zápal dáwali gediné mo—
dlúm swým & neypředněgšjm osobám, kteréž z
hlauposti aneb z pochlebenstwi za wtělené bohy
pokládali. Poněwadž tedy onen mudrc -—
II. Giž gsem na dobré cestě, a ostatní sám u—
hodnu. Tim tedy, že mudrc Ježjškowi kadidlo
obětowal, srozumitedlně k poznani dal, že to no—
wonarozené dítě za Wtěleného Boha, aneb aspoň
za králowského syna nznúwá, a oběti tau gemu
se klanj.
F. Eyhle! gak brzce gsme si porozuměli! A
nyni též. snadněgi uhodnete, k čemu W kostele
kadidla užiwáme.
H. Abychom zčásth swalých tří králů nú—
sledowali, a Ježjšowi W swátosti oltářnj přitom
nému božskau čest prokázali.
F. Kdo tedy nás z modloslužebnosti winili
smi, když tuto obě't Ježjšowi přinášíme, a na ten
starožitný způsob poklonu swau před ním sklá—

dáme? leč kdo w Ježišowi božsth zapjrá.
'l-I. Chraň nas Bůh toho rauháni. Od dneška
chci ono kaděnj při slawných službách Bož'jch we
wětšj wažnosti mjti, a 'U'-mdomluwiti, kteřjby se
opowážili nám se proto wysmjwati.
F.

Bude hned po této wall—ij
radosti,

když ná—

mitku obyčegnau přednesu. Co odpowjte, čim
se brániú budeic, gestli se wám ponawrhue, že

o swětle

oltářnjm

SCC.
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gest onokadčnj předce genem modloslužebný ob—
řad od pohanu i židů wydlužený?
11. Co na tom! at se Wěc od kohokoli \vydlu—

když genom k platností gest, a když se wy—
půgčenj poctiwým způsobem stalo! —-—

F. Podobným způsobem hágil cti.. a prawdy
wjry křestanské cjrkewnj otec Tertulian Wobraně
swé proti pohanům, neb zaznamenal toto: Zapa—
lugeme sice gako wy pohané kadidlo, ne Wšakna
ten způsob a tim aumyslem, gak se to při-wašjch
modlách děge.
I—I. Dobrý aumysl gednánj lidské zwelebuge
1 poswčcuge.
F. Že se ale ono kaděnj nábožným, na křesta—
na příslušným způsobem stáwá, auplněgi se pře“
swědč'jte, když se dowjte, co se' kněz při paleni
kadidla a při kauřeni modliwá.
Zde s žalmistau Páně k Bohu zdychá: Budiž
zp *awowána modlitba má gako zápal před oble
čegem twým; (Žalm 140. Q.) A gako woňawý
dým ze zapáleného kadidla wzhůru k nebi se
wznňsj: tak též aby modlitby wěřjcjch z nábož—
ného srdce pocházeg—jcj k stolici Božské weleb—

nosti wstupowaly, a přigemné byly gako dým z
obětí. Abelowy. Že ]]býlumřzkadidelnice wysta—
pugíej obrazem gest wraucné modlitby, ze zge—
Wenj S. Jana se přeswědCugeme, nel) w tom čte—
me, (5, 8) že padlo před. Beránkem čtyrmecjtma

stnrců magiee geden každý z nich harlu a bane
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zlaté, plné wonných wěcý, kteréž gsau modlitby
swatých. ,
Il. Kýžby modlitba má wžtly byla tau won—
nan Bohu přjgemnau Wěcj!
F. Nepochylmgte o tom, pocházjli z upřím—
ného srtlce. Aby ale tím bezpečněgi Přistup na—
šla kOtcowi swětel, spogte gi smodlitbau kněze
neydražši obět oltáš'nj konagjcjho, který službu
angelskau zastáwá, nel) se na něg bez. násilného
slow kraucenj z částky obrátiti (lá, co svatý Jun
we swém Widěnj wyprawuge řka: Přišel angel,a
postawil se před oltářem mage katlitlelnici zlatou.
I (lání gsau gemu zápalowé mnozi, aby dal z
modliteb wšech swatých na oltář zlatý, kterýž gest
Před trůnemBožim. I wstaupil dým zápalů z modli
tel) swatých zraky angela Před Boltem. (dew.

8, 3 --4.)
H. Zle se patrně witlj, gakdůstogný gest au—
řatl kněžský.
F. Prawda; za to ale tím přjsněgšj odpowi—
(lánj nás kněži (llé řádu Melcltísetlecllowa Čeká,
gestli tlůstogný ouřad swůg nepořádným chowú—
njm swým zlehčugeme, aneb Wpodezřenj tláwáme.
Gsztuce sobě nehodnosli swé powětlomi, zwolati
musime s swatým Amlu'ožem: Kýžl)yi nám, když
u oltáře kadidlo zapulugeme,angelPáněpomocni—
kem byl ! ! -—

o památné starobylosti kostelů w Čechách.
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5. Památná starobylost kostelů w králow
stwí českém.
Od Kaspara Valentina WVeiningra, faráře Kladenského swo
boduého umčnj amudrctwj mistra.

P oznamenání farních kostelů w Čechách za časů
sprawu wedaucího nad církwí českau arcibiskupa
Pražského Jana z Genzenštcinu, roku 1384., gak'z
se pod gméuem desátků nacházegí,kteréžlo každý
farář z přígmů kostela sobě swěřeného, a při hlaw—
ních kostelích kanowníci ze swých pracbcml, též
i kaplani z oltářů nel) kaplí, gimžto posluhowali,
odwádčli powinni byli, k přispění wolcnému řím
skému císaři VVáclawowi IV. , králi Českému .k
slawněmu tažení do Říma a tamnímu korunowá—
Hi; *) zrulcOP-isu, gegž Bohuslaw Balbín arcibi
*) Ačkoli ol slarodz'mma weškeré cluchowenstwo odewšech
kralowských azemských danj a gakékol'i gméno magjcjch
poplatků gak ze swých statků, lak i zosiatnjch přjgnm ()
swobozeno bylo, předce k uadobyůeguým potřebám, spí-ed
cházcgjcjm powolenjm papežským, duchowenstwo dobru—
wolným přjSpčwkům podrobeno býwalo. Tak giž roku
1297 k slawuému konmowanj krále Wáclawa ][. papež Bof
nifac VIII. powolil, by mu české (luchowenslwo dle uzna—
nj arozwrženj biskupa Pražského kté potřebě peněžité při
spělo. To samé papež Urban VI. králi awoleuému císaři.
\'Václawowi IV. powolil, Spluomocniw Ubaldiua, biskupa
Kortouenského by negen w Č'ccl'nách,aleiw celé Neme
cké řjši od weškerého dnchowenslwa desátky, totiž (lesaly
djl přjgmu, ono přispění k slawuénncwgežtlu do Říma \w—

bjral.

Toto wšak slawné mžan do ija

podniknautikral

Wáclaw wždy odkládal, až konecnč roku 1400 pro zauc
(lbanj sprawy říšských tlůležiloslj s lé. důstognosli swržen

byl.
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skupowi pražskému, Mataušowí z lecnbe—rku, da—
rem obětowal, a roku 1683. W 5. K. swý'chsmj—
šenin na swětlo \vydal.
Opomjgjm zde hlawn'j pražské &.giné kole—
gialnj kostely, gakož ikláštery, apředewšemi tě—
mi gen wenkowské í'arnj kostely zde uwáděti mj—
njm, gežto poznatí Welebné dnchowenstwo ney—

chc žádostiwo gest.
Z téhož dosawádnjho wýkazu desátečnjho,
gehožio polowičnj odwod zde wystawen gest,ne-—
gen Lýwalj kostelowé farn'j, ale '1hýwalý přjgcm
gednoho každého faráře zkostela geho patrně se
ukaznge, když wysazený půlle'mi, totiž polowič—
nj odwod sc zdwognásobj, a pak desjti rozmno—
k. p. farář Bencšowský odwáděl polowiřřnč
1 kOpn 24 grošů pražských, celý tedy wcykaz
daně činil 2 kop. 48 gr. gcnž dcsatý d'j'll')y1gcho
přigmu zkostclnjho důchodu; celý tedy přjgeln
28 k0p. Což počitage gak za císaře Karla IV.
otce krále V\áclawa, 70 grošů na gcdnn hřiwnn
stříbra se počjtalo, čínj w našich penčzjch 24 hři—
Wen neb 480 zlatých. Byl'řto znamenitý přjgem
pro tehdeyšj lzici Wšech prostředků k obžiwč.
Rozwrh těch-to kostelů a gim přiwtělených
farních osad, ginak plebanienazwaných,gakždo—
sawz'xdcW Polsku slugi) byl: 10 Arciděkanstwi,z

nickžto gedno každé che

děkansth (což nyni

wikářstwj sluge) sobě podřízené mělo; tak že se
mimo biskupsth Lí'l'omyšlské 51 dčkanstwj a 18811:
plebanij počitalo. K tomu když se ple'banie bi—

o památné starobylosti kostelů w Čechách.
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sknp-ského okršlkn Litomyšlského W Chrudimsku
a Králowéhradeeku připočtau, totiž 112 k oněm
weyš stogjcjm

.

.

.

.

.

.

.

1884 pleha—

nim, tedy byl počet wšech
farních osa-d w Čechách . . .
1996.
Od roku 1384. až do 1415. geště 20 nowě
založených farních kostelů se w knihách nadání
kostelnjch nacházi, tak že až do toho času přes
2000 farnjeh kostelů se čítalo. Ale tak gak se od
času panowánj ejs. Karla IV. kostely a kláštery
rozmnožowali, &náloožnj Páni na statcjch swých
př'jkladem swého mocnáře puzení kostely drahným
nadánjm gako 0 záwod zwelehowali, duchowen—
st“ 11statků, desátků a giných přispěwků udjleli,
že od roku 1358 až do 1415 třinácte weli-kých
kněh před rukami gest, w nichžto podobná nadá—
nj kostelů se ohsahugj; tak naproti tomu od ča—
su wypuklých husitských rozhrogů, bludy těmi—
to nakwašeni Páni tužiwše se čtyrmi Artikuly
pražskými, na mjstě nábožné štědroty k ducho—
wenstwn, neprawým odgjmánjm k gich ohžiwě prw
daných statků aginých přispěwků se zmocnili;
erkwi swé wěrnéduchowenstwo zapndiwše, hu—
sitskými farnj kostely obsazovali, znichžto Wšak
itito posledni, pro nedostatek potřebné ohžiwy,
zwětšjho dilu sami sešli, djlem wša-k nkrntnau
zůřiwostj Talmritůwše poswátné' hnlijcich a chrá—
my ho?-jejch ani památka hýwalých farních ko—
stelu llQPOZůS'Íllla. Bylohy

wšak za času. pano—

Wánj krále Giřiho zPodřln-ml Wšc Opět ])le se
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obnowilo, kdyby gak římští papežowé Pius aPa—
wel II. gakož ikrz'íl Git—jk olmpolným žádostem
powolněgšj se byli proukázali..
VYS-akale-nepřá—
telé krz'tlowštj oba tyto papeže proti Giřjmu, &
Rokycana, W gehožto moci co Wůdce mocněgši

strany husitské žezlo a berla králowská gedině
stála, Opět krz'tleGiř'jho proti papeži popudil, tak
že konečně nowá bauře skrze wyslanstwo papež—
ské powstala, s nemalau záhubau náboženstwi ka—

tolického, genž od roku 1464, až do 1471,totiž
až do smrti krále Giřjho trwala. Učinil sice z počát—

ku Wladislaw IV. wnitřnjmu bogi konec, ale by
zcela zlosti rozpálenau krew proti ř'jmské cjrkwi
byl ochladil, žádným způsobem dowésti nemohl,
až se po QOti letech dosednutím spolu na trůn
Uherského králowstwi wíce zmocnil, a Majestá—
tem swým roku 1495 pokog mezi oběma wěi'j—
cjmi, katolickými totiž a kališnjky uwedlí. Po
smrti VVladisl'awa 1516, desitiletý syn geho Lud—
wik na trůn Českýr a Uherský dosedl. Praiwěza
geho panowáni Martin Luther mistr nowě uwede—
ných wysokých škol Wrirtemberských proti cjr—l
kwi katolické powstal, :) tak gako Hus ohlášenou
Bullu odpustků Jana XXIII. k přispěnj wálky pro—

ti Ladislawowi králi Neapolskému, tak iLnter
ohlášenou Bullu odpustků Lwa X. k přispění k uzi—
kladnému stawenj kostela sv.Petra wltjmě za pod—
nčt měl, že geho zlosti, která dlauho w 11č|11]')1'o—

ti papeži a wyšš'jmu duchowenstwu wřela, hlasi—

tě wypukla, an pod heslem potřebného obnoch

o památné starobylosti kostelů W Čechách.
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nj prawé' cirkwe křeslanské, kterau on rowně ga—
ko l-Insza pokaženau prohlásil, a članky zcela sta
robylému cirkwc katolické učcnj odporné wy—
stawil.

By pak kališnjky české a morawské k sobě
přiwábil, dobře wěda, že oni proti papežir0zhoř—
čení gsau, proto že girl).—
Papež smlauwu se sněmem

Basileyským W ohledu na přigjmá'nj pod obogj

způsobau stwrditi se zdráhá, ten samý způsob do
swých článků připogil, ačkolin o sw. Oltář-nja
oběti Mše zcela itomu odp'jral, čehož kališnjei

s katoljky za prawé \vyznáwali. Luther poslaw
skrze wyslance listy do Čech i do Morawy, W
krátkém čase i Čechům pohanč'n'j papeže, kardi—
nálů &biskupů tak W ljbost uwedl, že gich množ—
stwj do swých tenat polapil, kteřj nedbagjce wic

na Kompaktáty Basileyského sněmu, zcela gebo
wydanau konfesj prawidlcm ery býti uznáwali.
VVyzdwiženj bezžcnstwi kněží zaljbilo se we Wj—

ře wrtkawým a zženilým kněžím, tak že ze strany
podobogi i z katolických mnozi Luthrowi do
náruči padli. Král Ludwik roku 1523 na cestě
přes Gjblawu do Čech, wida Gihlawské'podsprá—
Wau Lntheranského kazatele, zle se rozhorlil, &
dowěděw se, že i Čcchowé týmiž bludy nakwa—
šení gsau, přjsnýmzkaz proti Lutheranům aPi
karditům, kte'rýmž gmé'nem aud owč gcdnoty bra-—

trské pohaněni býwali, wydal; Wšak wypnklzí r.
1524- lxrutá wz'ilkas Turky, w nižto král nMohače
na bogišti r. I5'26 žiwota pozbyl, wšccku sta—
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rostliwost o přítrž rozmzihagjcjho se kacjřstwa
marnau učinila. KrálFerdinand I. \vygjmage kra—
tičká přjměř'j, wstálém a nešlastném bogi sTur—
ky až (loroku 1545 stráwil, nemoha se zcela gak—
by sobě“byl" přál, s (luležítoslmi nábožensth sc
týkagjcjmi zaměstknáwati, nýbrž nemage Proti
Turkům mocněgšj pomoci gako zČeeh, přinucen
byl wšeliké roztržitosti skrze rozmáhánj Luthe—

ranstwa prohljžeti a gjmshoijati,

ažkonečněse

Sultanem Solimanem na 5 let přjměř'i uzawřiti
se mu podařilo,

\Vkterémžto

č:-1.se-sl)rz-1'lre1nswým

stařem lvijmskýma králem Španyel'ským Karlem
V. proti Fridrichowi Kurfíirstu (wolenci) Saské—
mu se spolčil, kterýž Lu'lhra negen mocně pod
porowal', alei gina knížata říšská swetll, že se
proti Císaři na odpor postawili a Ferdinanda- W
neytlůležitěgš'jch potřebách pomoc-i pro—li'.l'urkům
opustili.
Mimo to S\V€(ll i on dopisowťmjm a skr—

ze tagné wyslanstwo Luthranslem načichlé kali—
šnjky, namlauwage gim, žeby císařskrálem gegich
gen pauze k tomu cili proti němu zbrani se ucho-
pili, by kwúli papeži čisté Ewangeliu—mJežiše
Kr. (čjmž swé bludy wšeobecně zastjrali) pra-
wowěřjcjm z rukau \vytrhl. I zdařilo se mu skute ř—
ně, že kališnjci zpronewěřiwše se swému králi,
přisljbenau & chekráte požádanau wálečnau po—
moc mu odepřeli-, sFridricheln Saským přátelskau
umluwu obnowili, :) pro bezpečnost, kdybysmul
král O(lporowanj Wálečné pom-oci mečem mstiti

chtěl, sebrali slawowé ze statků swých branného li
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du, spolčiwše se skališnjky gak Pražských taki.
mnoha ginýchmčst, khogi se chystali; skládagjce
nadčgi swau w mocnou ochranu Fridrichowu. Ta
ge Wšak sklamala, nebot wogsku císařská wraziw—
še auprkem do leženj Fridriclm, nepřátele zce—
la potřela &i samého Fridricha zagaln. Timto

wjlězstwjm skrotli newěrnj swému králi tak, že pro
bázeň trestu, předstjránjm bezpečnosti hranic a
mezi wlastenských, swé Opowážliwé ozbrogeni
[mně-kud wymlamvati se snažili. Ferdinand dal
puwodce téhož mečem katowým trestati, ostatnim
pak, po wydánj tagných listů :) úmluwy s Frid—
richem, na milost přigal, přísně ohlásiw swau
mocnou Wůli, že mimo katoljky &ty, genž se od
nich toliko W přigimáni pod ohog) způsobau
dčlj, žadných ginak wěř'jcjch w zemí trpěti ne—
bude. České gcdnotyln'atři, ginak Pikarditéna—
zwáni, zwětsjho djluzČech se odebrali, gini puk
skrytí zůstawse, pod gménem kališnjků tagně lut—
herstwu :)kulenst'wu přáli. By pak kalisnjky nel)
ginak lllraquis'ly negen w clancich wíry, ale i Wřá—
dech cjrkewnjch skatol'jky se zcela srownáwagjcj
w gednotu spogil, wymohl před swau smrti od
Papeže swohodné pod obogj způsob-au přigpná—
nj i také powolenj, by po 124 letech osiřelé cjr—a
kwi české nowě Opět r. '1562ustanowen'ý Arcibi—
skup pražský Antonin z Mohelnic na kněžstwo po—

swčcoxml i žáky pod ohogjm. Uwedenjm roku
1556 nowého řádu Jesuitů do Prahy k založení
katolické wysoké školy, domnjwal se nábožný a pro
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katolictwo horliwý' král mocně k rozšířeni téhož
přispiwati. Ale po smrti Ferdinanda syn geho
Maximilian zcela giným duchem nadchnut, kaž—
dého gakkoli Wěřjtho strpěl a žádného pro wjru
teyratinedOpustil, ačkoli Majestát kswobodnému
a weřegnému prowozowánj Lutheranstwa wydali
Wždy odkládal. K tomu wšak swolil, ])y Kom—
paktata sněmu Basileyskěho, totiž wýmjnky, pod
kterými se přigjmúnj pod ol'yogjm způsobem po—
\volilo, a na které se i papež Pius IV. odwoláwal,
\vyzdwiženy byly. Tim se owšem brána Wšemu
kacjřstwu až do kořen otewřela, tak -sice,že pod

gménem Utraquistů, Lutheranstwo i Išalenstwo
skrze 12tileté panowanj císaře Maximiliana se
mocně rozmohlo. Rudolf syn geho wstaupiw r.
1576 na trůn otce swěho, W Španyeljch gsa wy—
chowán, chtěge do šlepěgj děda swého Ferdinan—
da Wstaupiti, radau katolického kněžstwa weden
wšecko kacířstwo wnenawisti mage, tak nazwa—
ným Pikarditům, genž weřegně se od prawowě—
řicjch pod ohogjm dělili, wýhost dáti rozkázal,
nechtěge trpěli gen katolíků a snimi gak w član
cjch wíry, tak i wohřadech se zcela srownáwa—

kališnjky; ale nedostawalase Rudolfowi, an
sobě nadewšecko wšelikeré uměni, a ze swých
dwořen'jnů gen Učence wšeho druhu zamilowal,
děda SWél'lOudatna aneohrozená mysl, skterauž—
'lohy byl odpůrce zkrotili, a namjtagici se pře"
ka'užkypřemoci mohl. Protestantštj stmvowé, "zna—

g'jce mdlolm swého krale, popudili proti němu
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bratra geho Matěge, geniužto zaručenjm sw—obo—
dy W náboženstx—vjposlušnost a dopomáhánj ku

koruně české slíbili, by gen Wailečnčproti bratru
swému táhl, a Wpád do Morawy a do Čech učinil.
Rudolf nemage ani tolik srdnatostihogowné,
aniž důwčrnosti

W skrox—vněmtoliko počtu kato—

lických swých wěrnýeh poddaný ch, w:.ilečněbr' —
tru swému wstřio se postawiti nemohl; nebot,
protestantštj stawowé sebrawše ])ranný lid, Matě—
gowi ku pomoci přispěti pohotowě stáli. Ru—
dolf ze wšeoh stran sewřin, od nikud pomoci k
daufánj nemage bratru swému Matěgowi králow—

stwi Uherské postanpil. Stawowé protestanšti
Wšak na tom nepřestali, nýbrž weyhrůžkau ztrá—
ty i králowstwi českého, s urputnost'j na něho
doráželi, ])y gim artikule k swolmdněmu weřeg—

nému prowozowáni ery swé ikostelůprotestant—
ských stawěnj ll'lajestatem cjsařským stwrdil.
Kněžstwo katolické wida to násilné & nepře—
možitedlné dorážení na krále tak náhožného, sa—
mo konečně nm rodilo, aby déle gcgich žádosti
splnili neodkládal; nebot powstalo giž skutečné
kněžstwa katolického pronásledowzlnj. I poswo—
lil tedy nábožný král násilan k tomu přinucen ge—
gich žádosti. Od toho času totiž od roku 1608

až do roku 1620 kostelowé perlraquistské

nel)

kališnicské z wětšjho dle w ];irotestantské, na stat-—

cích protestantských patronů se proměnili. W
Praze iwe wenkowských městech protestanti no—
wé kostely stawěli. Gistě, kdyby napotom pro
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testantš-tj stawowé tak opatrně a mírně k císaři
Ferdinandowi II. se byli chowali, ga—k
horliwě a
neohroženě swau konfesj —zastzíwali,žeby snad
katolictwo W Čechách nikdy panugácim nábožen—

stjm bylo neohstálo.

Tak ale giž roku 1618 za

panowánj krále M-atěge, těžce toho nesauce, že se
arcibiskupa Lohelia a opata Braunowského za—
stá'wal, kt-eřjžto připustiti nechtěli, by na gich
poddaných statcjch onen Wlněstci ]Irobu, aten—
to w Braunowě, protestantské modlitebnice se sta—
Wěly.,:zuřiwě powstali protest:-mist; stawowé pro—
ti Jaroslawu Bořitowi z Martinic, &VV-iljmowiSla—
watowi, nz-ílněstnjkůmkrálows-kým, magice ge od

wydaného Majestatu, gegž tito podepsali se zpě—
čowali, w podezření, žeby z horliwosti pro ka—
tolictwo krále proti nim 'byi-irozhořčili, obořiw—
še se na ně, ge ze síně náměštnj oknem Wyhodi—
li. Tanto přenz'nhlenaunrputnostj sprawedliwý
hněw krále Matěge, kterýž roku 1619 zemřel, pro—
"ti sobě popudili, a obaíwagjce se mocného gich
zkrocenj a Majestatn zrušeni, k Wálce proti králi

swému se strogiti nemeškali; wyhnawše Arcibi
skupa, Pr'alata Strahowského iBraunowského též
i Jesuity zČech, pod ztrátau hrdla, kdyby sekte—
rý znich po lilti dnech gen ukázal. Opowrhše
mírným napomjnánjm krále Matěge i Ferdinanda
giž r. 1617 korunowaného krále Českého aUherf
ského,

swe-deni gsau—ceod swý—chziskný-ch wzileč—

ných polnjch wůdců Thurna a Felsa, tužice se po—
gatými k sobě Morawany a Uhry nechtěli o míru
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slyšeti, anobrž mon Wálečnau swé swobody do—
býw=a'1'i. \'Yýhost 'dawší po smrti krále Matěge
Prawému Wpanowánj nástupnjku Ferdinandowi,
Fridricha Falckého kalwinistu za krále roku 1619

sobě zwolili, & Po zdařilé porážce Rakauského
wogska Přímo kVdení táhli, chtíce sencgenmě—
sta, ale i osobyluú'nle Ferdinanda zmocniti.

Fer——

dinand mage iHakušany sobě newěrné gakož i
Uhry, gen w cizj pomoci se dínyčřowal, kte—
rauž ze Šp'anyel, z Polska, z Francká země a od
wlaských i řjšsk'ýích katolických knjžat, Wéwody
Bawor-ského, a k podiweni i od Saského wolence
obdržel.
Ale Čechowé proto Wše naděgi Wj—
lěz-stwi se kog'jce, nepohnutedlně na swém stáli,
až konečně roku 1620 císař, co slawný witěz na
leé Hoře sobě Cechyi w-ybogowal. “fzhledem
na časy minulé wšecku důwčrnost w nekatoli—
cké poddané swé ztratil, rozwážiw sobě, že gen
od wěrných cj—rkwí
stálau wěrnost očckáwatimů—
že, od odpa'dl'ců pak a newěrných cjrkwi, žádné
stálé wěrnosli mu daufati nelze. Pročež když ně—
které hlawnj způrce na hrdle-, giné pak odegmu—
tim statku awyhnanstwjmPotrestal,
Přísný man——
dát Wydal, že žádných Wěřjcich, kromě katolické—
ho náboženstwj W Čechách a k nim Patřicich
kragínéch netrpí, :) že ti, genž se k Íijlnské'kato—
lické cjrkwi přiznaii nechli, do 611 měsíců se z
země wystěhowal-i musi, a i budaucně žádnému
nekatoljku práwo měštěnjnské udčhii, aniž ob
Čusop. p. Katol. Duch. I. 2.

17
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chod gaký wésti dowoliti se nemá. *) Predikan—
ti Lutherňnštj wšickni wylinůni, a kostely kato—
lickými kněžími, gichžto pro nedostatek wlasten—
ců 200 z Polska wyzwáno bylo, obsazeny byly.
Kogili se wšak wyhnanci naděgj Opět nawráce—
nj se do swé wlasti. I Podařilo se mnohým, že r.
1630, když Saské, &po něm iŠwedské nepřátelské
wogsko do Čech VVPale, s nim 66 Luthe'án—
ských &Kalwinistskýoh Predikantů &mnoho wy—
hnanců, kteříž co důstognjci zwláště u ŠWedské—
ho wogska sloužili, se Opět na čas &kzáhuhů do
Wlasti \Wátili. Šwedský neyWy-ššjwůdce ohlásil

wůhec, že přišel, by Lutheránskě poddané proti
katolíkům W ochranu wzal. Při té wšeohecně Wá—

lečné strasti kostelů a kněžstwa katolického se
nešetřilo. Polnj Wůdce Pful se honosil, že sám
800 wesnic wypálil, nad něgž mnohem ukrutně—g—

a strašněgšjbyl Banner, an žádného žiwotane—
šetřil.

Trwala pak ta Wše hubici & plenjcj Wail—

ka, gjžto počátek protestanlšt'j Ccchowé r. 1618
sami učinili, celých 30 roku až totiž do r. 164-8,
w kterémž se udatnau obranou téhož hlawnjho
města skončila. Wlastně tedy poznenáhlu zwe
z') Že wšak podgménem katoljlaů, mnoho skrytých nekaloljků
w Čechách tehduž zůstalo, zwlúště když mocj l\ wyznai—
nj wjry donuceni byli, poznalo se patrně z welkého po
čtu gich potomků, geuž roku 1781 po wyšlém Tolcruncn'jm
patentu kAugšpt-trskému & Helwetskému wyznzinj se přihlá
sili. Pan Gubernialuj rada ltiger w swé Statistice r.1788
Angšpurskó Konfessj 10505, al-Ielwetů 34236 wyznmne
nal, gíchž neywčtšj pocet gest w Clirudjmsku, totiž obogjch
16803.
Loketsko, Klatowsko, Plzensko a Žatecko ne?—j
mlo žádných. _iudiígowsko gen 3 a Prachensko 03.
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lehenj farnjeh kostelů se od toho roku počjná ; z
Wětšjho dilu wšakkostely farnj mezi rokem 1660
a 1670 zwlěštn'jmi zprí'nwci duchownjmi

obsa—

zeny byly, gimžto z p'ocútku che dosti wzdále—
ných kostelů na čas se odewz-dalo, a to sice dj—

leln z nedostatku duchowen-stwa, dilem Pak z 0
hl'edu na skrowně a nedostatečně ohžiweni ; až
pak se z 'čňstky Patronowě týchž kostelů, z čast—
ky i osadnjci po tak dlauho trwagicj strasti po—
někud zmohli, a k obžiwenj duch'own'jho nčgaký—
mi při-spěwky nap omíih'ati W stawu byli.; nebot
při mnohých farách nezůstalo ani paměti být-va—
lého farního nadání; a čehož Pamětnjci wyka—
zati mohli., stal'at W cestě ůmluwa tak nazwa—

ná solni (Contractus salis) mezi Papežem Urba—
nem VIII. a stařem Ferdinandem II. zawedená r..
1630, dle které plnomocnj pape'žštj gménem če—

ského duchowenstwa odřein se wšech statků
zemských, totiž roli, luk, lesů, rybníků, též ide—
sátkn, auroků a gakékoli gměno m'agjcjch k faře
neb kostelu náležicich důchodů, genž před pano—
wánjm staře Rudolfa II. totiž před r. 1576 Wčas
trwagicjho kaciřstwa nepráwně odegmuti aneb
mocně odcizeni byli. Naproli tomu podwolili
se plnomocni Cís. Ferdinanda Il. zkaždě bečky
prodané soly 15 kregcarů platili, kterýžto plat
po wšecky liudaucj časy k dobrému duchowen—
stwa gediné odhodlaný zůstati má.
Z oněch 2000 w Cechách hýwalých Farnichkoa-'
stelů se do r. 1784910 1406 Opět zwelebilo, pak
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za času panowánrj slawné paměti staře Josefa II.
408 nowých lokalij afar pOW-stalo. Ostatnj ko—

stelowé dilem filialnjmi zůstali, někteřjpak zby
tečnj, wyzdw-iženi byli.

Arciděkanstva

praž sk é.

Plelmnie děkanstwa Benešowského, roku 1384.
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(1) Pod tjm gménemhez přjgmj, isrozljčným
přjgmjm

78 malých

.i wě_tšjeh wesnic & dwo—

rů se nachází, znichžto 13 kostely opatřeny gsau.
Zde se nepochybně mini kostel nynj filií'nlnjNaro—

zenj P. Marie na kapilolnjm pansth Lešanském.
b) O(l týniti (Plotem ohražowati.) Roku
1393 stala se mezi faráři Týneekým a Pišelsliým
z gedně &mezi Oldřichem Me(lkem ;) synem geho
l-íuwlem na zámku Talenbergu l.)ydljcim a Zden—

'kem aarcíbiskupským panosem *) zdruhé st "any
si“)Takowé panoše, w latině Clientes, nrmigeri, mjwali uegcn
biskupowé pražšlj, ale iginj mocněgšj wlá-dykowé na swých
ObšjmÝChPalistchh neyche byrlljcjch, giclnžlo oni guk
1111cestáCh, tak iwe wálečném tažeuj doprowázeli, z nichž
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z ohledu farních přispěwků, &roku 1394136rowná—
-

."

I,

„.

o

n] obspnés tymz Zdenkem z Týnce ohleelnělesu,
f .
..: „ o
„,
.,o
..
!
pak 1 poglrsten) na 4 kopy grosu prazskyeh we
\VSi Chwystowě. Tyto wyhotowené a od Miku
láše Puchnika Officiala Arcibiskupa z Gencen—
šteinu stwrzené listy nacházegj se wtělené W 12
knjze kostelních nadání. Lib. Erectimmm pod

Go100
11.-

c) Spisowatel slawného rodu Sternber'gů má
za to, že Beneš Sternberg to mjsto založil, kteréž
po sobě gménem Benešownamval, tež irpouka'zu—
ge na list starožitný na pergmnéně, na němž ta—
to slowa nap-sanáA-nnoDni MLXX. ecclesiain
Beneš-aw co—nsecra—ta
est (\l'iz

Gelas. Dobnera

Armal. Tum, 5. p. 406.)
W třináctém století byli pánem na KonoPiq
šli &wBenešowě Tobiaš Bechyně Probošt, pak
to swé zbmguoše, praporečujky aginé důstognjky. wo
lili. Měliť gich sami Roscnberšlj přes sto, od nichž pri
slawném wgezdn na sněm doprowázeni býwali. Za službu
swým Pánům prokazownnan. požitky z celých wesuic a
dworů brali, a_nimi swobodně wládli. Gegich synkowe
co pážata dworská w službě domácj' swým pánům stáli, &
g-ich otcowé w službě co. dmžina- se střjdali, a sryljři:_1ni

lites, equites) stegné důstognosli měli. Arcibiskupowe praž
šlís Prxlutí, když toho potřeba kázala, sami wogsko w nc
mnlém poctu pod Spráwanswých panošu-postawili; uchož
posléze dokázal Arcibiskup Gencenštein, an r. 1383w 18
dnech 7000 pěšjch a 3000 gezdců pod neywy'sšj spráwau
Sulka Probošta sebral, kteříž nepřátelské wogsko baworske,
okolo Domažlic wše plenjcj a hub'jcj zahnali, & sweli—
kan kořístj se wjtěznč' nawrátili.
U slaroněmcu ti—

to Urozenci w službě králowské neb knjžecj slogjcj Lel—
knecht slugi, gak gich (losawáde Angličané Kneigt nazj—
wagj, cesky pnnoši gmenowáni gsau.
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1276 biskup pražský, genž r. 1246 tam založila
(lrahně nadal klášter Minoritů. Giný Tohiaš Be—
chynč, Probošt, Wlluk téhož biskupa, ane on sám,
gak Šaller Wswé ToPographii krage Beraunské—
ho omylně zaznamenal, slo—žiwswé' clůstogenstwj
řehqu tuto zwolil awtémž klášteře r. 1316 ze—

mřel,an pansth Konopí-štské Zelislawowi Stern
hergowi postaupil. (Pesrina Series Praeposito—

rum,)
Ten klášter farním-.u-kostelu stůl welmi na
škodu, pro něgžto, gak to wšickni téměř farní
kostelowé, gjmžto na blízku kláštery stáli, oku—
sílí, skrowná' mulá'nj od Pá'nůw Konopištských :)
měštanů Benešowský'ch se dostala; nebo gedíné
nmláni toho času se nachází r. 1398. nimžto Al—
bert Šternberg, pomoci Prokolaa Šternbergafará—
ře w Králowé Hradci založil oltář nel) kaplu ke
cti sw. Apoštol'ů & sw.Doroty, knj-ž kaplana usta—
nowiw sohyčegnými tehdáž přjgmy 81101)grošů
pražských, *) asice VVe-lelmého**); P. Jana, sy—
na P. ()ntlřege zVVlušjmn, kněze pražského. T0—
to nadání Wšak r. 1413 týž 'Pz'ínKonopištský,ne-—

pochybné pro urozenost téhož kaplana r0zmno—

žil lá'nem (uniuf araturae)
*)

Bylt' to tehdáž kobžiwč

wornjeh Po—

kněze wykňzmz—ýpřj'gem dosta

tecný (portio cnuonica) doknwadž z gedné hřiwny čistého
strjhrn gnkož r. 1300 zapauowáui k. VVáclawalf. gen 60

grošů se bilo, ne ale pozděgi, když che giuých kowů
slřjln-u se přimjsilo,

& tudy

cena peněz

se snj'žiln.

ML)

Tato pocta genwdůstoguosti posmweným, nel) z u-mzc
ného wyššjho rorlu kněžjm, gnchVlašjmowébylí, se dáwa
la. ***) Gake' weyměry avatara w sobě obsnhowalapo
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li. Tak gakž se štědrým ukázal na wyžiwenau
kaplanowi, zcela naopak lednost swau faráři
na sobě dokázal, gehožto donutiti chtěl,'byza11ěg
herni králowskausložil, a ač se geho I&onsistoř

mon ugala, přede gen rozsudkem Mukuláše
Puchnjka, O'fficiala, a Jana z Pomuk, General. Wi—

káře r. 1390 k tomu došlo, že půl kopy pražsk.
grošů k přispěnj na dotčena-u herni P. Kollatoro—
\\i složiti musel. Lib. Erect. V.E. 4. IX. O. 6. XII.

F. ).
Ostatni paměti hodni přibčhowé, genž se od
roku 1420 W Benešowě dáli,.I—Iz'vek, a z něho
Beekowský', az obogjch Schaller \vypsal. Roz—
mlauwánj wšakAeneaše Sylvia, napotomniho Pa—
peže-Pia II., s Giřjm Poděbradským málo powě—

doměw mé historyi české erlnve,wnjžto Praeugi,
obširně se nalezne. Toliko podbtknauti chci,
že Benešowštj gedni z prwněgšjch byli, genž se
bludy husitskými swésti dali, a Padše z gednoho
Ind zcela rozhodnuto není.

Nekte'řj magi za to, že tolik

"'IÍ trhu-igi. coby huspmlfnř gffclnjm plnhvm :lpgirmu spí-vř
ných wolů wrnce zdélati mohl. coťzlny lwyweyš I.'m (130

korcu. strychů) ohni-alelu. P. Pubii-ka ma zato, žeby gc—
dnoplužnj weymc'ru nun-turn) Illánu obnášela, magc za za—
klad nadauj, kterež stař Kal-ei IV méšt'auu Kralowéhradec

kómu gménem Gežlwwi r. I350 udělil, gehožto womjpo
l'e w obsahu 3%1ánuCtres cum dimidio ]auei) odewScch kra—

lowslaých dani oswobmlil.
Když pak roku 1351.10t0
nadánj i na budaqu držitele téhož statku rozšjř'd. na
mjslé Běláuu užjwá w Maiestmu swem gen w množném pm"
lu slnwjčko aralttrx, zřehož I'. Puhicka zawjrá, Zehy 3;
lánu, neb 2 geduoplužny neb aratury obnášely. Zrlanhž
wsak tim slnwem— ar—atur'ximmohi wesmés pohnost

wu (Ackerlaud) wyrozumjwalii' —

Gužlxo—
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bludu do druhého horšího, téměř wšecky prošli,
wuichžto až do počátku 17 stol-etjsetrwali, a na
katolíctwo se tak rozhořčíli', že žádné-lnu tél1ož.ná—

boženstwj práwa městskéllo.propůgčíti, aniž w ob—
ci swé trp-čtí nechtěli. Když po časepans:th Ko
nopišt se Pánům z Hoděgowa dostalo, gimžto ka—
tolické náboženstwj odporné bylo, ne-bylil i kněží
katoličtj při kosteljch na gíeh obšjrných statcjch
trpěni. Posléze, poněwadž negen cirkwí aleimoc—
náři swému odpůrci byli , trestu zaslauženého
došli-, zwl'z'nštěBernard IIoděgowa, genmžto r.1620

pansth Konopíšt, Mílíwko W Táborsku, Řepí—
ce w Prachensku odegmn—ty:) prodány. byly;

če—

hož i bratři gebo okusili, kterýmž Tloskow, Me—
tešowice, Mladegowka W Boleslawsku, Clíie-stice
a Ctowíce W Praehensku a Benice we VVltawském

kragi prodány byly.
(1) Roku 1411. založil gednau kepan pr. gro-—
šů aurokn ryt'iř Jan z Tožecíc, a z Kamberku wey—
ročnj památku při tom chrám-u Páně za W Pánu
zesnulau tam odpočřjwagjcj swau manželku Mar—
kétu a weškeren geho rod. Lib. Erecř.. VIIl. M.
9. Gině založeni, kteréž Schaller W'8 dilu na strán—
ce 169 uwádi od Pawljka mlýnz'nře, týká se ne
kostela Pořické-ho , anobrž SW. Petra na Po—
říči W Praze.

€) Tento farní kostel ač dlouho kacjřskými
neřády poškwrnčný giž nad nesčíslné giné, geště
za času trwagjcj 30tilet6 wogny totiž r. 1623
katolickým knězem opatřen byl, kterýžto ol)
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šjrné'mu okršlku swau duohowni službu konati
musel.
R. 1790 po welikěm—ohni, který i zwony-na
Wěži w slitinu obrátil, dostan se—témuž kostelu

za slitinu zwon zhory Kutné z býwalého koster
la sw. Bartolomčge, &druhý zněkdeyšjho farní—
ho kostela W starém městě Pražském Marie
Panny na louži.
Pamětihodný hrobowý' nápis, od Joachima
hraběte Pachty swému Pradědowi, zatwrzelému
Nekatoljku, an-W 90 roku Wě'kmswé'ho 3 hodiny

Před smrti \vyzná'ni wíry katolické učinil, zcte
mista zasluhuge.

Filiale monmnentum
Joannís Seniori: Pachta a Reichova,qui
quam 90 annorum cu-rsu non potuit, tribu.:
horis abultima nempe, orthodo-xae'relígíonís,
unaqueaeternitatir metam attigít. Hine quia,
non currentís, sed miserentis opusomnipoten
tis est, Víator! dic requiem mortuo, et ora,
ne deviuf, aut si devius aut bivius ef, remeti
re orbitam prim, quam dierum tuorum sol
occidat. Fallunt namqwe praevii, nullí oc
currunt obvii, quinimo casus íllorum multo
rum aeterni

OCCCLJ'UJ'
causa sunt.

f) Roku 1404, Fanoš Arcibiskupský Čai—
chun z l—Ierohic oswěďčuge faráři Netwořickému
Patřícý desátky, kgichžto odwodu se i sám Pod—

Woluge. Lib. Erect. XIII. N. 4. 5.
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g) Janowice VVrchotowy. Tento kostel za—
ložil &nadal r. 1359 Rymund, syn Mikuláše zRa—
dot'jna.,farář Staroplze—nský. Podepsán gest na tom
základnjm listu Pi Mikuláš z Olbramowic, tehdáž

děkan Benešowský, Lil'. Erect. I. K. 2. Roku
1787 kostel až potud liliálnjkVVoiici náležjejo—
Pět Wlastnjho duehownjho spráwee nabyl, Aloysiu
llolečka, genž wlastnjm gměnjm kostel pooprawil &
farnj dům na mjstě býwalé kaple sw. Magdaleny
wystawěl.
71) Tento městis někdy kproboštstwj sw. W ]—
ta na hradě pražském náležjej (Pessina) teprw r.
1730 opět Wlastnjho faráře obdržel. Nacházj se
W knihách starobylých nadání k přispění kostelnjm
přjgmům gedné kopy pr. gr. auroku dané od Oge—
ria Pána z R1ul11ic,PanoŠeArcibiskupské'ho,na zbož —
na—upamátku bratra swého Raifka z Radnic r. 1408

s podpisem Jana Zaeliory z Štědelwagic :) Janu
kanownjka pražského. Lib. Erect. VIII. D, 8.
i) Roku 1398 založila P. Markyta z Zwčře—
tic, wdowa Pana Beneše z Duby giná'k z Lešny
(Lišna), s swými syny Ondřegem, H:\skem Be—
neš-em :) VVá'clawem nowékaplunstwj astá'lauho—
říci lampu 14 kopami pr. gr. auroku. Lib. Erec! .
V. N. 4.

k) Gistý' nágemnik přiznáwá lelstnjm listem
r. 1404, že na místě roboty témuž kostelu powi—
lk) Slalkem—Lisuau s starobylým zámkem obdarowal král V\"ácluw
I. hlawnj Chrám w Mjšui r. 12-13.
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nen gest ročněodwá'děti42 pr. grošů. Lib. Erect.
XIII. N . 4.
l). Giná'k Olbramowice. Sídelní zámek staro—
bylé-ho rodu Pánů z Olbramowic. Bylil pak ro—
ku 1378 (lwa téhož rodu, Odolen & Přeeho zOl—
bramowio, oba Panošowé, mezi nimiž giž Wje
kráte Před tím powstala pře o práwo patronátnja

kteráž, wtomto roce krozhodnutj přišla 14 dubna.
Lib. Er'ect. XF. 14.9.
m) K statku Netřuokému—náležící, gehožto
Wlastnjk Pawel Kapljn r. 1620 stegné'ho, s ostat—
nimi odpndlei &králi newěrnými, osudu došel.
Roku- 1394 se nachází uspořádání mezi farářem
Běleckým a osadnjky geho z ohledu železných kraw

&wosku ku chrámuPáně. Lib. Erect. XII. 46.
Roku pak 1396 pozůstalý kšaftownj odkaz owdo—
wčlé Kateřiny po nebo-žít. P. Maříkowi Panoši z
Bielce na půl kopy pr. gr. aurokuktémuž chrá—

mu. Lib. Erect. XII. H. 46.
n) Ginzi'kMalý Chwogen. Té'muž kostelu
giž r. 1379 založil panoš Theodorik z I-Iorallic
na gednu weyročn-j Mši 1 kopu auroku, kterýžto
r. 1394 Fanoš Mikuláš T'eIeti-n spowolenjm Kon—

sistoře na ginau gistinu přeložil. Lib. Erect. XII,
A. 8. IV. 5. Též se i (leszi'tek od (lá'wna od
Patrona téhož kostelu, totiž od Pnn—ošePředochn,
odwádč'liý r. 1398 na Ctihom staršjho z Newe—
klowa přenesl. Lib. E. XII. C. 4,8.
0) Ten-to kostel, tak .gako DřewniekýaVVla—
dislawický Kunhuta manželka krále Ottokara řá—
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du rytířskému křižowniků s čerwenau hwčzdau r.
1271. do Prász Patronátnjho dala. Wiz Bec—
kowsk. na str. 425. Schaller &.8. str. 181.
p), Prwotni sídlo Pánů z Marti-nic, znichž—
to Jan Wknihách nadúnj kostelních r. 1400 po—
znamenán, an Při kostele kaplana ustan-owil, ge—

muž obyčegných přigmůna statku swém wykázul,
totiž 8 kop pr. grošů. Lib. Erect. VI.D. 4. *)
q) Pod tim gménem Opět 29 wesnic W Če—
chách se čítá.

r), Ginák VVácIawice., Za času st.KarlaIV.
r. 1342 zwláštnjm majestátem 'býwalá wes W Mě—
stis powyšena gest, gemužto 6 wesnic Poddúno
*) D1é Balhinowých weymhů kniha Vla oněch půwoduě od
Arcibiskupa Arnošta roku. 1358 zatožeuých, :) po wšecky
časy od we1cbné & důswgué kapitoly pražské opalrowaných
13 knih nadánj kostelnjch zcela scha'lzj. Balbjn, nndlnu
ho po těchlo knihách tančil-, nemoha se g-ich w Praze do
pjditi, to štěs1j m.čl konnculč, když. celý Archiw kapi—
tolnj pro bezpečnost na Kříwokl'ad přenesen byl, že “ kal
nownjka gich opatrugjcjho wělšj přjzuě sobě dobyl, a z nich

krátký wýtah učinil, který w V. knize swýchsmjšeninnu
swčtlo wydal, wšak pončwndž Sui knihu nadíunj kos-lelnjch
bud' w Praze zapomenuta byla, a neb gemu wydati se zn—
bráuila, 011 61011knihu rozwrhl, a udělal zni Šla-\laótau. Ze
pak Bulbjuowa kniha pátá, geho. smjšclún, ohsahugjcj tyto
pracné wýtahy, nadcwšecky geho oslnluj spisy tak wzá'cná
gest, že se i zuamenílěgšjm knil'rárm'un nedostáwá, pro pa—
měti hodné zpráwy o chrámjch Českých, za hodné gsem uznal,

částečně gichwtnn'no časopisu uwesti, dsznge, že se we
Iehnému. duchoweustwu těmito wzicnými zpráwami zawdě—
čim.. Což pak w Balhiuowých wýtazjch schází-, neopo—
minu se snužiii, bych toho doplnil. Těmto kniluím auphmu
cenu dal Císař Karel l'Vtý, když zwlášlujm Mujcsvmem ge—
gříeh Obsahy lýkagjci se koslcl'njch nadání, oněm wc
dckách zemských wte'leným rowny býti prohlásil, a gun au—
ptuau wjru dít-ti welel.
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bylo. (Wiz Pelcla žiwot Karla IV.) Roku 1386
kostel od bratrů Dipolda a Jana Břenky z Hodko—
wa ginák zChwogny, a od Petra z Polmanie ol)—
držel, kteréž obdarowánj

země se nachází.

teprw r. 140—1-potwr—

Lil). Erect.VL P, 9, R. 1412

porownánj ohledně—desátků mezi farářem &pánem

Zdenkem Medkemz Týnce, Lib. Erect. VH]. P. 5.
s) Starožitnost býwalé staré twrze, njžto r.
1154 ohdarowal Wladislaw Oldřicha syna.Wéwo—
dy Solaěslawa, poukazuge spolu na starobylostko—
stela.

() pí'igjmánj, čwičenj &křlčnj Israelitů.
Od Karla Kysela, Kaplana“ sw. Wogtěcha w Praze.

Gestliže opatrnosti pastýřské kde šetřiti a uži—
W:1'lipOtř€li)j gest, tot zagisté u přigjmáni, bwi—
čenj a křtěnj židů. A co se giž přigjmán'j gich

týká, tedy gak na staw mrawnosti, tak i žiwnosti
zřetel mjti slušno gest ; nebo neliodnj audowé ne—
zasluhugj, aby Wzati byli W limo cjrkwe; & ti,
genž se domeyšlegj, že 'co křesiané swobodněgi a
lépe žiwi budou, z ohledu &záměru nečistého do

nábožensth Kristowa Wstupugj. W tom ohledu
za užitečno ano i Potřelmo každý uzná, následu—

otázky“židowi, pokřtěnu býti taužjcjnm, před—
lo'žiti: Odkud gest rodem? kdo gsau geho rodi—
čowó? kde zůstáwá &(L'-jm
se žiij
kam chodil do
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školy, gestliže do křešřanskěnel) do židowské, aneb
doma cwi'čena \vychow-ainbyl? Gaké žiwnosti gest
wyučen, a paklislužebná osoba, kde a u koho slouží

neb slanžil? Proč mjnj wstaupiti do nábožensth
katolického? *) Po wykonaném takowémto zkau—
šenj, požádá se na židowí a)list ohřezánj, nebna—
rozenj Při ženských, aby \\“ědělstářj geho; l)) list
mrawněho chowán'j; c) 'dowolenj (gestliže přespol—
nj) zdržowati se Wtom místě, kde chce býti po—
křtěn, což dawá W Praze Policie, W kragjch pak
magistrát nel) úřad; (1) wyswědčenj, že bud' uně—
ho samého., neb u nágemnika přehýwa. e) Viry
swědčenj zdrawj od lékaře. ***)Ipřehlědna wše—

cka tato Wyswčdčenj, a uwažiwgich hodnost, giž
ke cwi'čenj přist-atu , kteréž následugjcjm pro—
slowem počjti může.
Žádost Waše tedy gest wstaupiti do nábožen—
stwi Kristowa! šiastně owšem Pomyšlení, chwály
hodně Předsewzeti, skutek spasení duši wašj gistč
naneyweyš potřebný. Než milý přjteli Podniknu—
tj toto waše nenj tak snadné, gakož snad šmey—
*) Zde at' zwláště opatrný gest duchoxvnj, nebo pohnutkyapřj
činy, proč na wjru katolickau přestupugj židé, býwagj ne—
walué. Muozj to einj. aby seskaloličkami oženiti a wda
ti mohli; ginj zase Ze zlosni,msly &podobných giuých ná—
ružiwosti. Tito, aby swédectwj se oddati, onino aby w
mistech obchodujch se usadili mohli. Takowý neslcchelný
záměr sezuaw duchownj, at'hned žida odbudeazapudj. \\
Quod iuprimis in persouis inferioris classis observandum
venit, dum illx teste exporientia variis morbis extern-is infe
ctx esse soient, uti scahie et aliis similihus cutis lepris, quo
vel per halilum vel etium manuum osculationem canlagiosx
evadcre possuut.
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šlite, wy musite náboženstwi tomu, na kteréž
přestaupiti mjnjte, wyučen býti náležitě, což prá/—

ci stogi; abyste sám nahlédl swým rozumem,
gaká cena a přednost gest gebo před židowským,
gehož gste se až dosaváde držel :)W něm žiw byl.
Aniž sobě myslete, žeby wnčm lehčegiaswolmd—
něgi žiwu býti bylo ——
nebo ono gest dokonalng—

nad waše, a tady giž u wykonánj wšeho, co

a geho sw. erkew předepsatiráčila, mno—
hem pilněgšj a dokonalegšj musí býti nad žida
křesian. Tak zákon wáš zapowjdá u p. wraždu,
náš negen wraždu, nýbrž ihnčw, nenáwist, a gu—
kékoli ublížení bližnjmu na zdrawj geho. Zákon
wáš zal.)owjdá smilstwo a cizoložstwo, náš pak i
každé smilné pohleděnj anebi pomyšlenj na cizi
osobu. V\"ášzákonprawj, oko za oko, zub za zub,
t. g. mstu za mstu; naš pak zákon negenom mstu
zapowidá, nýbrž i welj nepřátelům odpauštěti, a
dobře činiti gim. Z řečeného giž poznati mužete,
_Lfnkbogowati musi křesían, proti žádostem těla,
náružiwostem mysli, anezřjzenostiwůle, aby zá—
Lon ostřehl Páně, & tak duši w neštěstj neu—
wrhl. Přileli rozwažte, gstqli schopen toto Wše—

eko plniti? pakline, lépe wám bude, abyste zu—
stal tim, co gstei Uwádjm Wám slowa samého
Krista, gehož wjru wyznati gest snažnost waše,
zaznamenaná u sw. Jana kap. 9. Byste slepj by—

li. hříchu byste neměli: ale nyniprawite: Vidj
me, protož

hřích wáš zůstz'nwzi. Gako křeslan

mnohem Wčlšj odpowjdáni budete mjtízka'zdého
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zlého skutku nežli gako žid. Pakli máte prawé
powolánj, tedy proste Boha Wšemehaucjho na
modlitbách, aby rozum wáš oswjtil na poznání
wšech prawd geho, pamět sesjlil ku pan-uitowňnj
gich, a wůli podporowal, aby wšecko to wyko—
náwala, což welj zákon geho; slowem aby Wide
waše s neskončenau Wů'lj Páně powžftly se sriewná'l—

vala

Konečně i k tomu wás nabizim, byste W

(lfnvěrnosti ke mně co prawěmu otci tento tak spa—

sitedlný úmysl počal; na mně co gest, butlut wáln
prawým otcem :) učitelem, gehožto na wšecko se
otázati .as njm se pera-(lití, wám wolno a swobo—
dno bude.
Pří cwičeni musi se snažili zwlůště (luchownj
Pastýř, aby žid a) poznal to úzké spogeni &srowml—

wánj zákona starého se zákonem nowým b),
VVšecko, 'což ])ožskě, wznešeně, a welesluwně na

gest, dobřemusiwyswělliti.c) Že Gežjšgiž
w starém zákoně "zasljliený Mesiáš gest, z Proro—
ctwj důkladně at se dokáže. (i) Aby předsudky 0
Mesiáší, kterého židé očekzíwuli wywrátil, že

přigde na swět založiti králowstwj mocné, že
oswolmdj lid z poddanosti řjmské & t. (l. a
ukázal, že neyhlmvněgšj cila konec Mesiášůwbyl,
ctnost na swětě kleslau zweleliiti, upewniti, atu
dy nám wšem k žiwotu wěčnému spomoci, což
přist—jmJežjšowým se skutečně stalo.
I widu (luchownj pastýř :]nahlížege swětlomi—
tým uznún'jm, že giž žid (losti wyučen gest ná—

liožensle,

tedy ozuaimj gemu, aby swau žádost

o Přigjmánj cwičenj & křtěnj Israelilů.
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skrze \Velelmau Konsistoř na slawné zemské ři—
zenj zadal, ku kteréž žádosti přiloženo býti mu—

si: a.) \'Vyswčdčenjznáboženlej,kteréž sámdzu
chownj, genžho cwíčil,uděluge, potwrzené pečeti
fin—nj
;b) wy-swědčenj geho mrawného chowánj od

magistrátu, neb úřadu, k němuž žid náleži; pain
gen na čas cwíčenj přelzlýwílwosadě, tcdypřipo—
se list mrawného chowánj od rdomácjho 110—
spodáře, u něhož PřebýW-al..
c) Stál—jwyswělli list obřezáni nelfnmrozenj,

pakli se ten pro wzdálenost místa &krátkost ča
su zaopatřiti nedá, tedy misto něho Powolenj ú—
ře-dnjdo swěta (pas nazwaný) přiložíti se může.
Žid se nesmi prwé Pokřtiti, leč má ktomu
powolenj wyššjho, sice weliké odpowjdánj mělhy
(luchownj Pastýř. *) Po obdrženém powolenj po—
gednáwá se geště ged-naus nim 'oswátostí sw. křtu,
Wyswětlj se mu ta Weliká milost Božj, kterau'ž
powola'nngest do cjrkwe křest. katolické. Na to se
mu powj wšecko co činiti má při křtu swatém,
wložj se mu na srdce, aby důwěrně přigjmal tuto
*) Powolenj ku křt'inám židowským wůbec uděluge zemské 'r'j
zenj. Wčk ku pokřtěni žida gest XVIII let minulých, před
osmnáclým rokem nemá žádný žid pokrtčn býti dle záko—
na dwornjho 1789. Od "clrnáctého roku až do osmnác
tého powolenj uděluge sám dwůr, zemské řjzenj pak genz
důležitých přjcin. Gesui otec zdětilý se lei-tj„tedy děti až
do sedmého roku nechť chlapci neb holky pokřtěni býwa—
gi. Dáli se gen pauze matkapokrtjtl, děti židy zůstanau,
poněwadž křtiny maminy nepůmbj na děti. Dzili se wdo
wa pokřtjti, a dědek na živu? nenj, tedy djlky až do sed—
mého roku lcřlj se, kdo žiwj, tenť prěwo otce má.

Časop. p. Katol. Duch. [. 2.
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swátost na odpnši'ůnj hříchů a na spasení duše
swé. Ku kí'tinám židowský'm gest něco ohširněg—
obřad, a nalezá se we welké Agendě; wnedo—
statku _.qjimalzi se potřebowati muže st'jm samým
Pořínlkem, gnk tam následuge.
Po wykonúnj křtu, gde duchownj do sakri
stie, :) oblekna se mešnjm mnohem čte mši sw.

de die, una cum commemoratione de Spiri—
1„ Sancto, Pokřtěný pak klečí před oltářem na
klekzítku, a swědkowé w stolicibljž oltáře. Hned
po přigmuti swátosti oltářnj, býwá ohyčeg :)způ—
sob, že se na wjru obrácený &Pokřtěný židkom—
munieirnge.

Napotom ijše

se pokřtčnecWmetriku, a to

nz'nsledugjcjm způsobem;

k. 1).

Jan Josafat obchodnik, XXIHI let starý, z
N.N. krage chrudimského rozený; do matriky
otce: Jonaš Josafe't obchodnik, syn Abrahama .lo—
safata kramáře wPraze a geho manželky Anny
Zaur Israelitickýeh rodičů.

Do rubriky mateře:
Alžbeta Josufal dceru po '? Isukowi Pelřjmowi
:) Anně Zabudowě Israelitiekých rodičů —zRau—
])owic krage chrudimského rozená.
Cwičil :) křtil spowolenjm wysoce slnwného
zemského řjzenj J. A. aVVelehne' Konsistoře sro—
zmněnil-n (1. A.

N. N.

O wykonz'lných křtinách dá se opět zpráwa
welebné Konsistoři,
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7. Katechysacj o swátosti biřmowánj.
Od Mikoláše Tomka.

Def. Bířmowáni gest swátost, we které pokřtěný člowěk
skrze swate' křižmo &s]owo Boží od ducha swa'tcho
w milosti Boži býwá posilněn, aby eru swau stále
wyznáwal, &podlé ni žiw byl.

Katech eta. Pán Ježiš Apoštolům přerl swau
smrti zwěstowaw, že gen krátký čas s nimi přebý—
wati bude, koho gim přislíbil, že mjsto sebe sešle'?
Odvoz/těd. Ducha swatého. *) K. Owšem. Nel)
prawíl (Jan. 14, 16. 17.) „Gá prositi l'nulu Otce,
&giného Utěsitele (lá wám, aby s wámi zůstal na

wčky,Duchaproudy.“ Coprawil J

Apoštolům?

O. Gá prosiii &. K. Kdo gest tedy onen Utěši—

telaDuch prawdy? O. Duchswatý. K. Přišel ta—
ké ten zaslíbený Duch swatý? O. Přišel. K. Alaly
přišel, gak gste Wosmém člankuery slyšely? O.
Desatý den po na nebe wstaupenj P. Ježíše. K.
Slyšely gsie sice také, co onen Duch swatý Apo—
štolům dobrého proukázal, nel) co W nich půso—
bil ; ahyste to ale lépe do paměti Wštjpily, w krát
kosti to opakowati budeme. VVjtelipak geště, ga—
ké králowstwj Apoštolé očekáwali? O. Swětské,
zemské (Skut. A. 1, 6.) K. A učil P. Ježiš řka (Jan
18,350: „Králowstwi mé není z tohoto swětaf“
že swětské králowstwj založití chce? O. Neučil.
*) Wsecko což kličkami zawřeno gest, bez rozpogenj rozmlau
wáuj wynechati lze.
Djlem se w tom nacházj, co
djtkám giž powědomo gest., djlem co k ol)s]r11egšj1nttpoged—

n'in' )alr.
' ) l

l

„„
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K. Rozuměli tedy Apoštolě učení Kristowu do—
cela? O. Nerozuměli. K. Dobře máte dílky, Pro—
to mezi sebau při wyučowání Ježíšowu prawili
(Jan 16, 18): Newíme co prawí. Aza tuupříčinan
gim také P. Ježíš řekl (Jun 16, 12) : „GeSl'ěmnohé
wčci wám mluwiti mám; ale nemůžete snésti (gim
rozuměti) nyní.“ Což Apoštolé prawili mezi sc—
bau? Acož P. Ježíš řekl? Což to wše dokazu-»
ge, že Apoštolé učení Kristowu -—? 0. Ne—
rozuměli. (K. Guk Pak dítky, když \vy něčemu
nerozumíte, wíteli gali otom náležitě myslili, u
'l.z-'lzányodpowídatilJ

O. Newíme.

li. Když pře—

weliká tma gest, wíteli kam kráčeti máte, abyste
se neurazili mbnenpadly? O. Newíme. K. Ta—
kowému we tmč chodícímu gest Podoben ten, kdo
něčemu nerozumí. On také není kam se oln'áliti,
to gest, co otom mysliti :) mluwiti má. Apro—
to se prawí, že wgeho rozumu tmu gest. Když
tedy Apoštolé učení Kristowu nerozuměli, gali
bylo Wgegich rozumu? O. Tma. K. Čehož po!
třebuge člowč-k we tmě chodící, aby widěl? O.
Swětla. K. Čehož tedy Apoštolé Wrozumu swém

potřebowali? 0. Také swětla. K.. Toho gimtaké
Duch swatýhogně udělil.) Gali Duch swatýnn uč
wstaupil, mimo to, že rozličnými gazyky mluwiti n
zázraky kOní—lti
mohli, učení Krístowunugcdnuu a
dokonale rozuměli. (Byla geště tma Wrozumu ge 

gich? O. Nebyla) K. Aproto se prawí:„že Duch
swatý rozum gegich oswítilf“ Co tedy dobrého
ucinil Apoš'toliun? O. Rozum gich oswítil. K. Oč
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i \vy Ducha swatého žádati máte? 0. Aby rozum
náš oswítil.
Ii. Gaké králowst—wí,gak gsme dříw prawili,
Apoštolé očekáwalí? O. Swčtské. K. A proto se
mezi se])au hádali, kdo znich wtom králowstwí
neypředučgším bude. Činí dobře ti, kteří se
mezi se])au hádagí? 0. Ne. li. Gak gednali ledy
J\poštolé? . Zle. K. Čehož iwy se mezi sebau
\vyslříhati máte? O.A])ychom se nehádali. K. (Co
pak Petr zlého učinil, když P. Ježíš před Kai-a
i'ášem stál? O. Třikrát ho zapřel. K. Co měli.
Apoštolé dle nařízení Kristowa

w zahradě

Get——

sem-anské činili? O. Měli ])díti a modlití se. K.
Zachowali ono poručení? O. Oni spali. K. Když

P.

zmrtwých wstal, uwčřilihned? 0. Ne—

uwč':ři1i.)K. Plnilí tedy Apoštolé učení Krístowo
noh wídi Boží docela, dříW než Ducha sw. obdr—
želi? O. Neplnih. K. Owšem že ne;; oni častčg-í
chyhil'i, a co tím Páchali? O. Hříchy. K. Když

někdo w dobropísemnosti neb we čtení často
chylmge, prawí se oněm—že gest W tom silný, a—

neb slabý? O. Slabýjí.

Gací tedy byli Apošto—

Íé u \vyplnůní Wide Boží? O. Slahí. K. Čehož po—
třelmge sla-bý, snad. aby wíce oslábl, neb co aby“
byl? _— (Ga—k
nazíwáme toho, kdo Inn-oho unese?

0. Silným. K. Čehož tedy s1abý zapotřebí má?)
(). Aby posilněn byl. K. To také učinil Duch
sw. Apoštolům. Dříwhyli u plnění Wůle Boží sla—
“hí: obdržet-Vše ale Ducha sw.'r.adě'gi se ncchaltdo
žaláře. zawříti, lnučiti, raděgif i- neywětší bolesti
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ineytrpčj smrt podstaupiti, než aby Proti učení
Kristowu, neb Wůli Božj byli W čem gednuli. Co

raděgi Apoštolé trpěli, než aby byli proti učení
Kristowu gednali? O. Raděgi se neohalido žalá—
ře & t. (1. K. Učenj Kristowo slowe wjra. Gukte
dy ono učenj gináč gmenowati lze? O. Veru. K.
Radčgi neywětšj bolesti i neytrpčj smrt pod—
staupiti, nežli W něčem proti Wjře swé gednati

slowe: „eru swau stále wyznáwatif“ Gak slowe,
rudčgi &t. d.? 0. \'eru swau stále wyznáwati.
K. Gak tedy Apoštolé po příští Ducha swa.wiru
swau wyznáwali?

O. Stále ——(K. Wy byste od

někoho něgaké Penizedoslaly, ty byste gakožto
šetrné djtky schowáwuly, že sobě pozděgidlé rad—
dy rodičů cos Potřebného zaně koupite. \\“y by—
ste bny sami doma, llagednau by Přišel zlý člo—
wěk, řka : Penize sem! šatyawše comx'nšmně dey,
neb tě zabigi! Newědauce žádné giné pomoci, co
by ste radě-gi učinili- ? O. Radě—gi
Wše daly. K. A kdy

by tak někdo k neywětšjmu boháči přigda, wše
co má, na něm žádal, ginák že mu žiwot wez'me,
co myslíte že byraděgidul? O. “ša, co má. K.
Deyte pozor! penize, šatstwo, a giné wěcí gako
u p. (lomy, pole, zahrady a t. &.ináš žiwot,Po—
nčwadž gen pro tuto zem, &gen na čas gsau, gme—
nugeme „zemské neb časné poklady.“ Gak gme—

nngeme peníze a t. d. i náš žiwot? O. Zemské
neb časné poklady. K. Kreyear &zlatý gaké to gsau
poklady? O. Časné. K. A kdybyste geden znich
ztra l'itiměly, který byste ruděgi ztratily. O. Krey

Katechysacj () swátosti bířmowánj.

279

car. K. -A proč byste raděgi kreycar než zlatý
ztratily nel) Opustily? — Gaký poklad gest
kreycar, wětšj neb mensi? O. Menší. li. Ga—
ký poklad tedy raděgi opustjme? O. Men—
K. A který raděgi podržjme? O. W-fětšj.K.
\'Vygste dl'ij prawily, žel.)yboháo wšecky wěci,
tedy wšecky poklady radě-gidal, než aby žiwot
ztratil. Gaký tedy časný poklad mezi wšemíbýii
musi žiwot? O. Noywětšj. K. Kdo tedy žÍWOt
swůg dalwá, gaký poklad dáwá? O. Neywčtšj. -—

.K. \\"th ten příběh, když blatřonsefowipodru
hé do Egypta sBenjamjnelnpřisli, k čemuge po
zwal? 0. K stolu swému. K. A kterému Z nich
neywjoe předložil? O. Benjamjnowi. K. A komu
potom neyche šatu a peněz dal? 0. Též Benja—
mju-OWLK. Nad kte-rýmtedy zní-ch neywětšj ra—

dost měl, a kterénm neywčtsj působil, nebkte—
rého neywice milowal? O. Benjamina. K. Zce—

ho to poznáwáte, že ho neyche lnilowall' U.
toho, že mu neyche dal. K. Gakgsmedřiwpenize,
šaty atd: gmenowali? O.Casné poklady. K. lio—
mu tedy neyche pokladů dal? 0. Benjamjnowi.
K. A co gste ztoho poznaly, co že ho neywicel'
(). Milowal. K. Komu tedy ten neywětšj poklad
dziwíune, gak ho milugeme? O. Neyfche. lí. 'I'o
slowe gináč: naneyweyš, nadewšeoko. (Ío raděgi
Apoštolé ztratili-, než aby byli proti Willi Božige—
dnali? O. Žiwot. K. Kom-u žlásky to činili?—
l'rnli či wuli nechtěligednati? 0. Proti wůliBo—

K. Komu žláskytedyžiwotdall? 0. K Bohu.

289

Pogednánj.
,

K. Gaký poklad mezi wšem-i časnými gest ži—

wot? O. Neywčtšj. K. Gak tedy Boha mílowali?
O. Nadewšecko. K. A gak tim \vjru swau wyznáw
Wali ? O. Stále. K. Gali pak imy Boha mřlowati má—
me ? O. NudeWšeeko.) K. Gak tedy i my“wjru swau
wyznúwati máme? O. Stále. K. Dobře máte dit—
ky, ktomu nás wz-b-uzugesám Kristus Pán (Mat.
10, 32. 33 ): „Kdožkoli wyzná' mne před lidmi,
wyzná'mti gá' geg Před Olcem swým, gonž gest
wnebesjehý“ t. g. spasení) učí-nimho. Gak prawj
Ježiš? O. Kdožkol'i, &t. d. K. A co to znamená:
, ! “-'1gd
." .. ? O. Spasena uclnlm ge
\\yznamt
g. K.

Dále prawj

„Kdož pakma-eza-přepředlíd—

mi, zapřimř ho igá' před Otcem swý'm, kterýž

gest \VHCDBSÍCIL“
Gakprawjdále?

O. Kdož

puk &t. (1. K. To znamená" djtky: toho za mého

uCedlnjka nepřigmu, aproto spasen nebude. Co
znamenagi slowa: zapřinft ho i gá' před Otcem ?
O. Toho za mého :) t. d.
K. Apoštolowé, kteřjwždy sIež—jšemzachá
zeli, učení z geho úst slyšeli, geho swa-týpříklad
widěli, byli slul-Jj, aby wjru swau stzí'lewyznňwa—
]i, gnk Pak my k tomu budeme? 0. Také slabí.
K. Milé djtky, omnoho slabší! Kdo Apoštolyk
tomu posilníl? O. Duch swatý. K. Koho tedy

i my zapotřebímáme?O.DuchaSW.K.
ho také aučastn-i býti mužeme!

——

O radugte se milé dítky, Pán Ježiš se o to
milostíwčr postaral; on dal gakožto wšemohauci
Apoštolům tu moc, Ducha sw. triný'm lidem uděu

Katechysacj o swátosti biřmowánj.

281

lowaii. Hned se otom přeswěd'čjte, když pozor—
ny budete. (Skut. Ap. 8, 14—17.) Uslyšewše
Apoštolé w Jerusalémě, žeby Sanian přigala slo—
wo Boží, totiž. gegi o-bywatelé kai-zaujm-F ilipowým
pokřtěni byli, poslali k nim Petra a Jana, kteříž
na ně ruce wzkládali, &za ně se modlili a oni
„přigjmali Ducha svatého.“ Co-činili Apoštolé w
Samařj? O. VVzkládaliruce na ně, amodlili se za
ně. K. A koho přigali ohywatelé? O. Ducha swa—
tého. K. Tak také sw. Pawel (Skut. A. 1-9,1 ——
€).)

některé WEfesu (lř'jw pokřtil, :) pak na ně ruce
wzkládal, i přišel Duch swatý na ně“, & mluwili
gazyky, i prorokowuli, t. g.hu<laucné Wčeipřed—

powjdali, &zázraky konali.) K čemu Duch swatý

Apoštoly posilnil, gak že eru swau wyznáwali?
O. Stále. K. Snad takowé posily oni ohywatelé
nepotřebovali? O. Potřebowali. K. Anel) se
Duch sw. změnil, že gich posilnili nechtěl, HCl)ne—
mohl? O. 011se gakožto Buh změní-tinemůže. K. K
čemu tedy i ony ohywazteleposil'nil, když i oni k

spasenj duše eru swau stále \vyznáwati měli?
O. Posilnil ge, aby wjru swau stále wyznáwal'i.
K. Kdo gim toho Duc-hasw. udělil? O. Apošto—
lé. K. Ale Apoštolé zemřeli, snad takéta mooDu—
cha sw. udělowati s nimi zemřela? ——(K. Deyte
pozor! Snad chtěl“P. Ježiš ony lidi, kteř'j za ču—
su Apoštolů

žili—,spase—nyučinili,

nel-">mnoholi

z

nich? 0. VVšeckylidi. K. Kolik tedy liclj Ducha
sw. potřij má? 0. VVšiclciii. K. Gak dlauho
lidé linda-u na zemi? 0. Až do skominj swěta. li.
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Guk (111th tedy lidé wšickni Ducha sw. potře
lij míti liudau? 0. Až do skonz'uijswěta. K. Pro
tož
řka (J:-111.20,
21): „Gakož mne poslal 0—
tec i gaiposilám wás,“ Apoštoly tak do swč'ta po—
slal, gali on sám od ()Ice wyslafinbyl. Gak tedy
poslal Jež-jsApošloly ? O. Guk 011od Otce wysláu
byl. K. Když Ježjs onu moc, kterau od Otce ol)—
držel, giným totiž Apoštolúm udělil, co tedy iA—

poštolé mohli mu moci, kterau od Ježjše obdrželi ?
(). Giným gi odewzdati,uděliii. K. To také uči—
nili Apoš'l'olé, Skut. Ap.14-, 22. oui sobě wywo—
lili náměsth nel) následownjky, wzlaládali na ně
ruce :)modlili se, a tak swmi od Kristu obdržunuu
moc gim odewzdáwuli. Koho sobě wywolili Apo—
štolé? O. Naiměstky. K. Co nad nimi činili? O.
hice na ně wzklzidali :) modlili se. K. A co gim
mlčlowuli? O. Moc swuu od Krista ohdržanuudx.
Tito náměstkowé APOŠtOlŠÍigsau liiskupmvé, u
gich pomocnicí kněžj.) Kteřj gsau pruwj náměst—
kowé Apoštolsq? O. Biskupowé. K. _lxdo tedy
až podnes má tu moc Ducha sw. udělowulis'
O. Biskupowé.
K. To činj také l)iSl(UPO\VČ.
Na Clowěkupokřtěného, an toho žádá, ruce wzlglú—
dagi, mode se, aby Duch swulzýna něg wsluu—
pil, &Olegem s bulšamem smísšenýma poswěceuým
na čele maži. Co činí l'iislm'powé polcřtěnéum

člowčku, antohožr'ídá? O. “"žkhldagiruce,1nodli
se &——nmži.K. A čím ho muži? 0. Olegem s
bulmimem snůšeným &poswčoeným. K. Oleg s lml—
šámem poswěcený slowe &W a 't é k Z111o. Cim
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ho tedy na čele muži? 0. Swatým křižmem. K.
Nedčlagjli biskupowě nad pokřtěným člowěkem to
samé, co Apoštolé w Samaří konali? O. Dělagi.
lí. Koho přigali oni pokřtěni lidé WSamaří? O.
Ducha sw. K. Nemagj biskupowé tu samu moc
gakoApoštolé? O. Magi. K. Koho tedy onen po—
křtěný člowěk, na které-ho biskup ruce wzkládá,
se mode a geg sw. křižmem maže, ohdržuge ? O.
Ducha sw. K. Biskup dř'jw Wždy na člowěkapo—
křtěného ruce wzkládá, a potom swatýmkřižmem
maže ; kdo tedy sw. křjžmo obdržuge, co dřjw nad
ním biskup činil? 0. Ruce wzkládal. K. Co při
tom che čini biskup? O. Modli se. K. Modlice
se, k cti a chwále mluwjme? 0. Ke ctia chwá—
le Božj? K. Každé slowo ke cti a chwále Božj se
gmenuge slow 0 B ožj. Gak se gmenuge každé

slowo ke cti a chwále Božj? O. Slowo

Božj.

l\'. Kdyby biskup člowěka pokřtěného swatým
křjžmem nem-azal :) nad njm slowaBožjhoneřjkal,
ohdrželby také Ducha sw? O. Neo-bdr'z'el.K. Skrz
co tedy pokřtěný člo-wěkDucha sw. olidržuge? O.
Skrze swaté křjžmo a slowo Boží. K. Copak pů—
sobil Duch sw. WApoštoljch a obywateljoh Samaří
k tomu, aby eru swaustále wyznaiwalimohli? O.
Ouge ktomu posilnil. K. Kterau swátosthylidřiw

přijali? O. Swátost křtu. K. milost na kitu
swatémobdrželi? O. MilostBožj. K. Kdyhywté
milosti, kterau na křtu swatém održeli, byli dost
silni byli, byliby gim Ducha swatéhoudělili? O.
Nebyli.. K. Kdo není dost silný, gaký gest? U.Sla—
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bý. K. Gacj tedy byli obywatelé Samaří po křtu
swatém geště w milostiBož'j ? O. Slabj. K. Gaký te—
dy kazdý pokřtěný člowěk Wlnilosti Boží k tomu
bude, aby wiru swa-nstz'nlewyznziwal? O. Slabý. .K.
Od koho tedy potřebuge Wmilostí Bož'j posil-uču
býti? 0. Od Ducha sw. K. Skrz co pokřtěný člo—
Wěk od D ucha swatého Wmilosti Božj posilněn bý—
wá? ——(Skrz co Obdržuge Ducha swatého ? —-Čjm

ho ]Jiskup maže? A gaké slowa řiká

Skrz co

tedy geště gednau pokřtěný ('rlowěkod Ducha sw.
w milostí Bož'j p-osilněn býwá? O. Skrz swate
křižmo &slowoBožj. K. K čemu býwá—posilněn,

coabý stále wyznáwal? O. thru swau. K. 00 to
znamená: „eru SWuustále wyznáwati ?“ O. Raděgi
wšecky bolestí i smrt podstaupiti, než proti-wíře
w něčem gcdnati. K. Dlé čeho také pokřtěný 610A
Wěk žiw 1)ýtímá ? O. Dlé ery. K. To swaté gedna'n—
nj, Wkterém pokřtěný člowěk skrze swatókřjmno

a slowo Božj od Ducha sw.wmiloslí Božj posilněn
].)ýwá, aby wjru swau stále wyznáwal, a dlé nj žiw
byl, slowe „biřmowánj“. Gak slowe to swaté god—
ními, W kterémž atd.? 0. Biřmowáni. K. Když
Duch sw. W Liřmowz'm'j člowěka pokřtěnóho po—
s'dňuge, co mu tim uděluge? —-—
(Snad cos zlého?
O. 005 dobrého. K. Snad člowěk, který Boha, nů—

sledowně Ducha sw. urz'užj,to dobré zasluhuge?
(). Nezasluhuge. K. Nezaslaužené dobré slowc
milost. Co tedy pokřtěnému člowěku Duch sw.
uděla-gel? O. Milost. K. Lze gi viděti—? O. Nelze.
K. Proto s'lowe: ,,11ewklitedlná“. Gakau tedy mi
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lost hiřmowúnj uděluge ? O. Milost newiditedhlau.
K. Skrze co onu newiditedlnuu milost mu udělu—
ge? ——(Kdyby ho biskup

swatým křjžmem ne—

nmzal, a slowa Božího nad nim neříkal , obdržel
hy onu lpílost? O. Neolnlržel. K. Skrze co to—
(Iy hiřmowz'mj onu newiditedhmu milost mu udí;
luge? O. (Skrz swaté křjžmo aslowo Boží. Ix. Co
nz'nn tedy onu newiditedlnuu milost W ].)iřmowzini
oznamuge? O. Sw. křižmo aslowo Božj. K. C0
něco ozuamuge guk to slowe? O. Znamen'j. K. A
mohauce to znameni Widěti, takéli ge Widiledlné
ginenowati můžeme? O. \ll-i(litedlné. K. Gaké tedy
znameni nalezáme Whiřmowáni ? O. “fiditedlné.
K. A.když to widitedlné znameni newiditedlnau
milost znamená,behož Widitetllným znamením gest?
O. Newiditedlné milosti. K. Od koho ApoStolé
tu moc obdrželi. Ducha sw. mlělowati? 0. Od Je—

K. Od koho tedy i 0110Widitedlné znameni
newiditedlné milosti při hiřmowáni pochází? 0.
()(l Ježíše. K. Co gest wítlitedlné znameni newi—
(li'letllné milosti O(lKrista Pána ustanowené? O.

Swálost. K. Co gesttedylúřmowánj? O. Swátost.
K. Skrze k'l'erau gaký člowěk odDucha sw. hýwá
posilnčn? O. Pokřtčný člowěk. K. Od koho hý—
wá posiluěu? 0. Od Ducha sw. K. W čem liýwá
posilnčn. 0. W milosti Boží. K. K čemu býwá

posilněn, co aby stale wyznáwal? 0. eru
swau. lí. A (llé čeho žiw byl? 0. Dlé wíry. K.
Co gest tedy biřmowánj geště gednau? O. Bii'
mowánj &e.
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Mrawně naučení.
Když Wswátostí biřmowá-nísám Duch swalý
k nám přichází, máme se snad wzdalowati gipři—
gímati? O.. Nemáme. K. A přigawše gi hodně,
gak wírn swau k spasení duše wyznávali máme?
O. Stále. K.. I wy'dítky, owšem ne, gak poz-dě—
gi uslyšíte, gako za starodňwných času, ale na gi—
ný způsob příležitost máte &míli budete wíru swau
stále \vyznáwat-i, u p. waší rodičowě 'byliby ná—
kažliwau nemocí obklíčeni, nemagíce žádného, kdo—
by gim poslaužil. Kdo pak se dlé wíry Kristowy
rodičů neywíce ugmaul-imá? 0. Děti, K. Když ale
dítě Wídí: poslaužímli gif-n, nakazím se a pak u—

mru! Co myslíte co mápředce? O. PoslaužitLIL
Čí učení neb wíra toho žádá? O. Kristowa. K.
Když dítě to Wše napřed wí-dí, a přede rodičů ne—

opustí, proto že wíra Kristowa toho žádá, a pak
zemře,gak wíru swauwyznalo? O. Stále. K. Tím
způsobem kněží &lékařowě ku každému, byi by
sebe nebezpečněgší nemoc měl, a oni palrnč wi
děli, že se nakazí a zemrau, gíti musegí; neb tak
wíra Kristowa toho žádá. Když to zlásky k Bohu
a wíře činí, se nakazí & zemran, gak wíru swau
wyznáwagí? O. Stále. K. K čemu gich příklad i
wás wzbuditi má ? O. Abychom i my wíru swau
stále wyznz'nwali. K. O překrásně a spasitedlně
odpowídále dítky. Abyste wtom předsewzetí tím
wíce se potwrdily, slyšte příklad sedmi Macha—
beyských bratří: 2. Machab. 7. Král pohanský
Anizioch ge nutil, aby maso swiňské gedli, čož
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gegieh zapow'jdala; oni

ale proti Wjře swé gednati nechtěli. Pročež ney—
staršjmn neydřjw guzyk uřezán, kůže s těla zedře—
na, :) prsty na rukou a na nohou useknuty byly,
po čemž do rozpáleného kotle hozen a přeukrut—
nými bolestmi usmažen &usmrcen byl, a tak se to

wšem až do neymladšjho stalo. 0 toho mut
ka neywčtš'j starost měla, obáwagjc se, že tan
ukrutností přestrašen, proti wíře ono maso gjsti
bude. Pročež prawilukněmn: Synáčku111ůg,po—

hlédni na nebe! To gest:tam tobě Otec nebeský
hogně odplatj, když zde z lásky kněmu &k wire
swé trpětí budeš! Čjmž posilněn i on neytrp—
smrt podstoupil, než aby byl Proti wjřegednnl.
Gak tedy Wšickni eru swau wyznnli? O. Stále.
Ii. A čjm se ten neymladšj posilnil? O. VVzhléd—

nutim na nebe. K. Tukíwydjtky, kdyžbystepro
Boha neb pro eru

trpěti měly, na nebe pohléd—

nč—te
a sobě řekněte: „Tam mně to Otec nebeský

hogně odplati, cožkoli z lásky k němu neb wii-e
geho trpětí budu.“ Pamatugte přitom na slowa
Ježjšowa Mat. 16, 26. : „Co gest platno člowčku,
by wšecken swět ziskal, duše puk swé škodu tr—
pěl ?“ A wjru swau při každé přiležitostí stále

wyznáweyte. Neb gaký příklad nám oni bratii
zanechali? 0. Dobrý. K. Tak i Wý celému swě—
tu následowánj hodný přiklad, dlé kteréhož se gi—
nj lidé řiditi & o spasenj duše starati budau, zane—
rháte; Wšudy 0 wás to dobrá ])owěst půgde, ga—
kau lásku gsle k Bohu. a wjře swé proukázali! -
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kde nyní onibratři Muehuheyštibudou? 0. W
nebi. K. Tam na Wěčnosti za tu krásnou bolests
Anger &\vywolenými neywětšjch, nikdý neslý—
chzmýeh radosti užiwagi.

gelé &Swatj, když eru

Tak íwás Wšíckni A11—

swau stále wyznávatibu—

(lete, i sám Bůh-, galeožto miláčky swé lá'skuwětlo

swěho lůna přígme, wšecky slze otcowskaurukau
setře, &wěčnýeh radosti za tu krátkau bolest au—
častnými učínj. Co tedyradégi trpěti chcete,než
abyste wčem Proti wíře gednaly? O. VVšeekybo—
lesti i smrt. K. Deyž Bože, abyste Prawdumlu—
wily! Budet wšem bolest tato nepřjgemná, ale
tešte se tlm, že gest:
„Bolest gen krátká, radost ale vděčná.“

Pozn amenáni.
Odpowě'di zde gen pro ušetřenj mjsta krátce podotknuty gsau.
Děti celau. průpowědj odpowjdati magi.
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8. Pjseň ke mši swaté.
Sepsal Doct.

a Prof.

A 1 0 y 8 K 1 a r. *)

Přeložil Doct. Jos. Chmelenský.

K u K y r ie.
Předstawenj wšudybytnosti Božj.

Zde, Pane! před Tebau s prosbau padáme
Zde, Wšuclyl)yt11ýBože náš!

My tíži winny swe', i swau my bídu známe,
Swalý! zde před sebau hřjšniky máš.
S dětinskau důwčrau k Tobě woláme,
Nmžto se nebesa třesau;
Ty, nimž žíwi gsme, od něhož Wše dobre' máme,
Dey prosby k Tobě a'vtse powznesau.

Klopime swýah oči sludem lítosti,
\Vem nás hřišniky na milost! -—

Tebau hne skraušenost, ne slowa ljčeností,
Neřesti hříchů nás bolj &zlost.

Ach mnoho hříchů gest námi zpácháno,
A mnoho zlého před Tebau,
\Vzaslepeni dobré konání zaneclháno;
Swau winnu neseme s želem tu Před Sebau.
Před angely se chcem k swé winnč znáti,
Před zástupem wywolených;
Odpusl, al trest od nás winniků se odwrátj,

llleď na žalost Wprsau usaužených!
*) Roku 1826 složil P. Prof. Klar nekrolog c. k. Gubernial—
njho rady a Heylmnnna krage Beraunslaého, Pana P r o k o

pa Rytj ře z Pla tz erů, :) do tisku geg odewzdaw,
wýnos z prodage ureil kzaloženj fundacj pro chudé slepé
(ljlě zLiton'nčřického lxragc na Pražském priváln'ml fusurwu

pro ncwidomé a neduhoolxé. Když po rozprudúnj spisu
toho P. Professor celý užitek, 1188 21. 33 kr. w. č. oh—
nášegjcj, wznešenému c. k. zemskému Praesidium odwedl1
byla fundac) tato zcela dle nnWrženého způsobu praesidi
ulnjm dekretem dne 26. ůnora1828 &.945 potwrzenn, “
Časnp. p. Kaml. Duch. I. 2.
19
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I kTobě, Maria! ty Panno čistá!
Ty matka Páně žohnanál
Swaij x\ywoleni! i !&Wánl se prosba chystá,
Ai Přjmluwau wašj ge wjlaná.

Ke G1oria,
Potě'cha

&radost z wšeblužj—cjho přjšlj spasitele.

Na nebesjch buď čest a s]áwa Tobě
,
r
o
r
,
Bud chwala s (llkau podana,
Gak Wpisnich angelů Ti woné noční době,

lSynu Twe'mu ke cti zp)wána!
O dey, ai Ježíšem pokoge máme,

ij

literého tento swět nedá:
smíření gsme zas, nim zas Tě, otče, máme,

K nám w lásce, oko Twe' zas Pohledá.
Měg synu Boží, ach! měg smilowánj!
Zehme hř'lchy s'trašliwé;
Ty genžto solccm swým máš rowné Panowánj,
O Pane, modlitby s]yš horliwé.

li Ewangelium.
Boha- b.lowčka a Křesťanstwa hodnost a wznešenost.

Než země, slunce, hwčzd & než lněsjce,

Z počáLkuSlowo genhylo;
Tot u Boha, toi Bůh, &.bylnosl'l lis1ce

Ba swětě tom Slowo to stwořilo.

W něm žiwohyti, ato lidem dáno,
A swěllo nočním temnolám,
Slowo tělem stalo se nám obětowáno,
Buď čest Gemu, genž se ponjžil knám.
Geho Excellencj Neywyššj Pan Pnrkrabj , co zohledu lé
wěci polí-cbj, narjditi ráčil. Ponéwadž ale tjmto zákla
dem auplný kapitál fundačnj dowršeu gestč nenj, domní
wá se P. professor poněkud toho docjlili wynoson'l léto pj
sné kemši swaté w německé ačeské řeči zwlá'stě olistěné,
kteráž ismelodij , od P. Josefa Manschingra složenou, we
wšech knihlmpechvjch , a s ochotným prispěnjm \Wysoce
důstogných Kousistořj , k tomu cjli schwálně dožádaných,
uwseoh důslogných vikářslcychau'r'adů w Čechách kdostá
ní bude.

Piseň ke mšiswate'.
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Gaká milost! Bůh sám učení dúwá,
Geha! gsau Ewangelia;
\Vodi ly do nebe, kdo čest gim wěrnau wzdáwá:
Křesřan potěšen-j w nich nalezá.
Nesmíme gen s]OWemse k prawdě ználi,
1 buďme skutkem křestanv!
A mědi W prawdě Pán n'ás Wei-icimi zwátí,
At Člll & slowo wzdy gsau spogeny.

Ku Krcdo.
A toť gest to wjtě'zsle, kteréž přemáhá swě't, wjra naše. I.Jan.
V. 4.

Nebeským swětlem nás poznání dogde,
Neb nás ohgasnil pra'wdy l-ylesk;
me člowěk ;preeh a duch, ten nikterak nepcgde,
Marná ge zemská slast, &zemský lesk.
Samotný
Bůh ge Pán, ge
Pán-1Wččností,
\
I

(Jeho ge moc, gest laska Pán!
Syn Geho zaskal nám pokog iblaženosti,
'nawcz101' ]nob
' una!' n žiwot e (]án.
A

Duchem swatým rozum i wůlí máme,
Poswěceni &silu činliwau;
Činil, že rádi wše &wolně počínůme,
Co sic koná—mes mysli bázliwau.

K O'ffertorium.
Protož prosim wás bratři skrze mi'losrdenstwj Božj, abyste wy—
dáwali těla swá w občt žiwau, swmau, Bohu libau, rozumnau

službuswau. ij.

XII-. 1.

Pohledni, Otče ! sem na nás s libosti,
Ba nás pohlédni, Přeswaty'!
My dětmi Twy'mi gsme, kte zwý'šeni m'lnsti
Tim, genž Pro nás na ki'jž byl Přip'a'tý.

My lásku Kristowu giž poznáwáme,
Gonž wšecko dal, co byl, co měl ;
My Tobě ted' stělem sduš1 se oddáwáme,
O, bys milostně gen knám pohleděl.
$%

.
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Co Ty woliš, to ai ge wykonano,
Buď naší wůli Wůle Twá,
A byl i Srdce nám bylo želem zedráno:
1 w umřeni se stál“ Twá Wůle má.
Tak zpomína'une my we lásce Wezdy
Na bhzke' i na wzda'nlene';

] též na zemřelé 3— Tebaul noc gasn; hwězdy,
Tebau, co nám, swěllo gim půgčene'.

li Sanctus.
Serafqu stáli nad nim, a wolali geden kdrubému, a'r'jkali: Swa
tý, Swatý, Swalý, H05podin Bůh zástupů, plná gest wšecka
země sláwy gebo. JSEIí.V.l. 2, 3.

Blahoslawen Onen, který přichází
We gménu Páně -— Přeswaiý!
A tento zpěw al: lid wšecken hlasem prowázi,
A poctau Wděčnau al ge rozžatý.
Na Sinai poprw dal přikázani
\!Ve sláwě strašné nebes Pán ;
My křížem zdwíženi gsme nuwě ku plesánj;
Na Golgatě smrti žiwot nám dán.

K Pozdwihowáni.
Pán Ježiš w tu noc, w k1erauž zrazen byl, wzal chléb, a djky
číně lámal, & řekl: \Vezmčle, a gezte, toto gest Tělo mé,
kteréž za wás na smrtwydano bude: 10číůle na mnu památku.
Nebo kolikrzltkoli budete gjsti chléb temo, a ?. kalicha who
pjtí : smrt Páně zwěstowati budete, dokawádž nepřigde. ] Kor.

X1. 23, 24, 26.

llle Pán We wina & chleba podobě,
Bůh —ČlOVVĚlC,on to sám zde Pán!

l\ lekeyme spinagic swé ruce W této době,
On Spasitel náš ! on to sám náš Pán!

Skrytý Bůh. a Člowěk! my newidjme
S Tomášem tělne' rány Twé;
\\"šak swirau to, co on sám cítil, te'ž cítíme:
Ty Pane, Bože můg! Ty sám gsi zde!
Uč nás, al hříchu zlost azka'nzu známe,
Uč nás Twč lásky zápal znát,

Ah až se nám zgcwiš, Twogi smrtwyznáwáme,
Až budem před chau při saudu stát.

Pjseňkemšiswate'.
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Modlitba Paně.
Bohem naučení se ted' modljme
Pokorně a w srdečnosti:
Ach Otče náš ! Ty, gcgž nad námiwnebi ctíme,
Tys byl, Ty gsi, budeš do wěčnosti.
M lásku gmóuo Twe' wzdy nám. poraučj,
A wzdy sc poswěi; gme'no Twé',
Přigd' nám králowstwi Twé, aft nic nás neodlaučj,

\erdáwáme Tobě žiwobytj swé.
Ochotně má se wzdy Twá wůle státi
Gak wnehi tak i na zemi,
liač pokrm duší, rač pokrmi tělu dáti,
Genž swau milost děliš rád se wšemi.

Odpusř nám winny, gak my to knuáme,
Těm genž nás swedli gsau W nesu-az;
Zachraň Wpokušcni,nikdá a'tnepadáme,
Ale zhaw ode wšech neřestj nás.

K Agnus Dei.
Pogd'íež ke mně wšickui, kteřjž pracugete a obtjženi gste,aga
wás. občerstwjm. Mal. X1. 28.

]Iřišnicí woláme k Tobě s žaloslj,
Nehodni wclké lásky Twe',
Gen s pewnau důwěrau, ty pramene milosti!
Doháněgi kTohě nás hříchy zle'.

[\chndný gsem, hys vše] do domu mc'ho,
Mne blažil Přitomnoati swau;
.
Gen geduo slowo Twe' — a zhlédneš mne zdraweho,
Milost Twá občerslzwjhned duši man.
T_vsám přicha'uziš! Gak mám diky wzdáti?

Kdo pngme Twó smil'owáni?
Samým Serafinůln to není dáno znáti,
A marné bylo by to skaumani.
Krew gehn tck'l'a ach! pro nás W hognosti,
Smrt Geha wůhec se swělzi,
Tak gako zde, hle lak my zase na wěčnosti
\V Kristowu segdeme se obgeti.
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O diky Kriste náš! „gižuznáwáme,
Gak welice nás milugeš,
Zdaž wlásce nábožná T &wde chowat nemám.-e,
Kterauž Ty auplně nám darugeš?
Gaká milost, že máš mne za hodného
Sem Bože! Pod mau střechu wgit!
Přinášiš nebe swe' na zem do stánku mého,
Mé srdce twoge má wzdy nebe být

My Kristu Pánu ted' se obětugme;
Co wěrnj žáciKristowi,
Cak on nás milowal, se wespolek mil'ugme,
A tjm se wnebe nám zem obnowj.

K Požehnání.
I wywedl ge wen do Belanie, apozdwih rukauswých, dal gim
požehnánj. I stalo se, když gim žehnal, bral se od nich, &
nesen gest do nebe. Luk. XXIV. 50. 51.

Nyni oběí naše ge dokonána!

Powinnost k práci nás wolá,
To, co gsme konali we gménu Krista Pana,
rx
' v
I v
_! '
lo sluzba
Pane
gest a 'vcest prawa.
Tak dey nám Otče, dey swe' Požehnání,
I Synu i Duše swat-ý,
To stále doprowoď nás při wšem počínání,
Až uzřj Tě duch náš W nebe wzatý.

\„—*_—

II. OZNAMOWATEL,
a) Li t era, t ura.
.1. Pentateuch , oder (lie fiinfBiicherll'losís,iil)ersetzt von
Jos. Beru. Benedikt Venust, Abteu zu Osseg. Prag. Kraus. 1820.
gr. 4. 472 str. hebereysky a německy, 3263 str. slownjk.

>'eterné Poctiwosti šecliWec, wážný opat Osecký, wytlal
se náramnau pilnosti & chtiwosti na umění Půwodniho
gazyka pisem swatých, & několik let w tom setrwaw,

hehreyský text wněmecký lněniti započal, zktere'žto tak
prac-nepráce
dotčený SPÍSpošel. Mage Pak při tom
na mysli swau řeholní mládež ktomu nawčsti , aby pův
wotlniell nářečí pí'l'na l)“ywši, ratlěgí ze skalnatá studánky
wocl—učerstwau , nežli z pramínků wůkol daleko se wle—
kumzich, polomrtwau sobě wážila.
Ani Pak té wáš-ímé
šetlíny 'tagno bylo, že umčlust půwodnjho gazyka l)5lu
Prawá Pochodeň Lu-therowa, kteráž mu (gali o tom kdesi
psáno stogi) na cestách dosli tmawých, _ailm'žse Prý, na
to tak slawné oči-štěnj cirkwe bral, neygasněgt switiln.
Pnsuclitel zběhlost tuto ratlěgi Polní traulmu naziwá, go.
gimžto mosazným zwulgem neu-měli katolíci Přeplašeni
stytl-l'r, a neuměli insurgenti kwapně weselim Přep'atí,
_newčtlělico činí. Tomu Wšak budiž gakkoli'w, an patrno
gest, že wážný spisowatel, ani Přllilíttlnč práce & namá
lu'mj, ani Weliktího nákladu &weyloh nešetřiw, Welmi
stkwostný spis, wrauše takořk'a nádherném ku POCIÍÍWU
sti naši rozmile' wlasti Pozůstawil; za což mu. hucltž uzl
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rodně děkowáno,

& wěčnčho swělla geho mile' duši

modlitebně přímo ! !
Čeho wšak nelze než ponawrhnauti, & to bez ney—
menší ugmy neyšetrněgši poctiwosti Spisowa—telowy,gest

neyprwe' toto, že se mlčenim pominulo, odkud hebreyský
text wzat gest, zdali zPolyglottyKomplutenské neb Ant
vverpske', čiliz Pai'jžskó neb Londinskč at. d. “ ědomot
owšem gest,že hebreyský text wždy sobě rowný astegný,
nicméně některé ač malé rozlíčnosti do sebe má, kteréž
zwláš'tě w řeči hebreyske' nepatrné slauti nemohau, což
každý, genž poctiwě soudili zná, milerád uzná. Co se
týče Přeloženi, znamenati slu-ši, že spisowatel náramnau
prací o to se snažil , kterak by Prastarožitné, & cláwno—
wěke' wlastnosti hebreyskóho textu, německy, gak gen
neyle'pe možno, wygz'idřil &tak i'ka zhebreyšlil; nicméně
při té práci neduhy postižen, na mnohých mistech so
bětnost Welmi na gewo (law, některá členi kswe'mu ge—
dinómu rozumu obrátil. Přesto wšak dosti zdařile slauti

může, ačkoliw ne. gak se umí , s]owne' gest. Aby
pak se Posnditel newiděl toliko do powětři tlauci, činí
swé rozmilč wlaste—ncena některá čtení pozor-ny, totiž:

!. Knih. l, 1. „n\wx'la

Anfangs“ nemá tento Wýraz

německý tolik wclebnosti

gako obyčegný & práwě heb—

reyský „lm Anfange“ 1. Knih. 49, 4. čte se:
„Schnell wie \Vasser verschwindet er.
Du sollst nicht vorgezogen werden:
Als du deines Vaters Ehebett bestieg-est,
Da entweihtest du mein Langer.“
Takowým potahem apnnktaci smysl trochu poma-ten
se widi, & lépe snad, dle hebreyske'ho textu lJbe-y takt-o
wygádřen :
Aufgeschwollcn Wie Gewžisser, *)
Sollst (lu keinen Vortheil mehr haben;
*

'

. .

|

3 Obraz na kratce trwngjcj slnwv.
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\Veil du d'eines Vaters Lagers-tiitte—bes—tiegen,

_ Und dadu—rchsein Bett h_eílecket hast.. *)

1. Knih. 49, 10.

„WWW
. NJYWD
.,
. "W
 Bis der kůmmt,

der ist.“ Přeloženi neypod'statněgšj wěci, totiž Proroelwi
pi'išti Mesiášowa se týkagici, gesttextu hebreyske'mu ed—
Pnrne', an spisowatel čtenj hebreyské „73:43 (Sehilo) po—

držel & „der ist“ přeložiw, wygádřil německy ne ono,
ale čtení [152] neb „W, a to geš-Lěnepráwě, neb
melo dle toho čtenjpřcloženf) býti „dessen erist,“ totiž:
„Vom Juda wird der Scepter- nicht weiehen,
Nech von seinen Fůssen der Herrseherstab,
Bis der kann-nt, dessen er ist.“ "')
l. Knih. 38,17. přidal Spisowa'telWpřeloženiněmeckďm
hebreyske' s]owiůko +) ktere'ž se W textu nenachází.
4. Knih. 23, 10. slowjčko WEDDJ udělal W němčině
"pDD ?D & odwrhl 1.

Zdali pak ty &gřm mnohé Podobné změny, o nichž
se Wčasopisu tomto krátce toliko úsudek wynáši, Spiso—
wateh, čili geho mistodržicímn w Lipsku, panu profes.
Rosemníillerowí, ktere'muž tisk swěřen byl, přičteny býti
mohau, posuditeli na len čas rozhodnauti nelze. ho—
nečnč kpčti knihám Mogžišowým připngil srownik, iii—li
zbil-ku s]ow, kteréž sew nich nacházení, gakož i některá
prawidla hebreyske' umniee, čímž se spísowatel do zbož—
ného chrámu bohoslowj wstupugicjm zwIáště Poručena
činí.

K. J. Zimmermann.

>*)Práwo prworozensiwj tobě přjsl'ušj, wšak gsi přednost
ztratil, gako prudký přjwnl wody, genž břehy ])olrhá, sem
a tam se rozlege, a předešlého mjsun nikdý che nedogde,
nn gsi lože swého otce poškwrnšl.
im) Narážj na tlmolwalickau wládu synu Israelských..
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2. Des heil. Augustinus zwei und zwanzig Bucher von
der Stadt Gottes. Aus dem Lateinisehen

der Maariner Aus—

gabe iibersetzt vou J. P. Silbert.

Band. 1 —-——
10 Buch.

Erste:

\Vim. 1926. gr. 8. S.Xll. 656. chiler Band 11 — 22311011.
5. 1036. Dtuck und \'erlag von J. B. Wallíshauser. Antiqua
Schrift. Beidcr Rande Subscriptions- Preis 1.0 fl. 48 kr. C.M.

Ze mnohých spisů Sw. Augustina, gež 10 swazků we
folio naplňugí, neyznamenitěgší dílo gest: „Dc civi—

tate Dei contra p aganosf“

Gakaupilnost, gak

mnoho času a síly sw. Otec na hlawní práci tu wyna—

ložil, lze ztoho giž uzawírati,
zaměstnáwal.

že 13 auplných let ní se

Pohnutka ke skládání spisu toho byla náslcdugící:
\Všeeky nehody a strasti, které, potkal)r Řím Wpády
barbarských národů, zwláště ale laupením gothicke'ho
wogska Alarichowa, při'čítali pohané uwcdcní křeslanstwa
a zawržení služby bohůw: i rauhali se a láli křeslanfrm
pošetile a ncsprawedliwě. Těmi nezaslaužcnými nářky za—
rmauccn, a přítelem swým illarcellincm pobízen gal se
sw.. Augustin hágitikřeslanskčho náhoženstwí proti těm
nedůwodným námítkám, a odkrýti ohawnost služby 1110
dlářskč, a předstawiti křeslanstwí za gediný prostředek
k dosažení prawc' & stále' blaženosti.

Tak powstal

Wý—

borný spis o. Mě stě Bo žím, kterýr dwamccítma knih
w sobě zawírá. Knihy ty do dwau částí gsau rozděleny.
P r w ní zawírá w sobě prwnícll dese-tkněh,které zwláštč
proti pohanům směřngí; druhá
obsahuge dwanácte
ostatních,w nichž se město boží čelem proti městu swět—
skému popisuge a proti odpůrcům. hágí.
Celý Spis prokazugc nmohostrannau, obšírnau a po—
diwení hodnau učenost, gakauž se toliko Augustin hono—
siti „mohl. Negen bohosiow, filosof, a zpytatel. stal-ob)—
lostí liognčho poučení zde nachází, nýbrž i politik na—
gde tady zásady, které dosawád gemu býti mohau- pra—

widlem.

Hlawní; obsah gest:
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W prwni knize ukaznge, že nářky pohanůw Welmí
gsau nedůwodné, že gsau naopak mnohem zawděčeni
křeslanstwu; těší ty, genž ke hříchu-bylipřinuceni: blaho
slawj cesty prozřetedlnosti božj , „která onyno strasti
zmírnila; do:-nlauwá pohanům, že se tim dopuš-těnjm
božím dosawád nepolepšil'í.
WVdruhé knize dokládá, že Římané práwě za času
modloslužebnictwi neykrutěg—ibyli u-tiskowáni, že toliko
boží opatrnost říšemi-wládne, a ni-koliwl);elnonowákteři
gen kpokaženi mrawů napomáhagi; pobjzj Bil-nanyk za—

wrženi model.
WVtřetí knize připomíná—kdokonalému potwrzen'j
předešlolm -—-zwláštč on)r časy, za kterých Římané mo—
dlám slau—žiee,mnoho snášeti- musili, a sice za konsulů,
w puniekýeh- aměš'tanskýeh bog-ich, za Maria a Sylly, až
do času Julia Caesar-a & "t. d.; ukazuge mdlobu model, a
naopak dokládá, že pohané w ehrálnjeh křesianských hle—

dawše ochrany došli.

\Ve čtwrtó knize dowozuge, že trwáni Wšeeh
od moci božj záwřsj, a židowskan obec na příklad uwa—
dj: dotwrzugje nesmyslnost (pošetil'ost) modlářstwj swé—
deetwimi modlářů sam-ých.

W páte knize odkrýwá ničemnost astrologie; do—
Wodj, že předzwjdáni boží zwůři člowěka nezrušuge;
že Bůh- Řimanům ksláwě swětske' dopomohl , křeslanů
ale kgine' odplatě dochowáwá.
\V šesté knize- z pogednónj Varronowa wywozuee
ohawnost modlářstwj. wzhl'edenl na žiwot budouci, a
ztwrznge, že Daemonowč, sami esence neblazi, hlaho
slawene'ho žiwota po smrti nikomu prvpůgčiti nemohou.
\'V sedmé knize kára rozličné odpor)r wpohanskem
učení o bozích; ukazuge, že se, cokoliw 0110na s-Wě'ta
částky geho wztahuge, na gedine'ho Bolm wztáhnauti dá,
že toliko Gemu za wýšecko dik),r přináležj,

a že Spasitel-„—
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stwí každého času hlásáno, a podobenstwími býwalo
wyobrazowíulo.
\V osme' knize dokládá z učení filosofů, zwlášlě
Platonowských, půwod bohů zlidí, nemožnost prostřed—
nictwí l.)aunonu mezi boh)r a lidmi; ukazu-ge rozdíl mezi
službau boží a uclčn'ím mnčedlnílufiw, poněwadž se po—
hané, ukazugíce na uctění 'tčchto posledních omlauwali.
WV9.a10. knize dowozuge Sw. Otec, že není ža'ul
ných dobrých Daemonůw; že angelé, gež Plutonowští za
bohy měli, služby božské nežádagí; že Kristus gedíný
prostředník gest k očištění duší.
\'V 1.1. 12. 13. a 14. knize vvywinuge půwod města
božího a města swétske'ho; dowodí ničelnnos'éučení Dla
DlChtCůWo dwogí prabytností ; že zle' od“Boha nepochází;

oprawuge neprawý letopočet Assyrů, Peršanů a g.; uka
zuge, proč se tělo po udělení křtu swate'ho nestáwa'l ne

smrtedlným; následer hříchu přirozeného (pr-wolníhoč
\'V 15, 16. a 17. následnge oddělení obogích měst,
prwe' Kaínem a Abelem, potom Isn-xaelcm a ]:StllliClllwy—

obrazených; wzrustání města božího za ['atriarchúw;
prolinožci, tehdáž předmět důležitý; občt Melchisedc—
chowa wyobrazení mše swate'; proroctwí božská.
WV18. kn. zawrhugí se neprawá aučtowání ]el;
uwa—iděná
dle pořádku proroctwí na Krista se wztahugíeí ;
wěštba Sibyllínská wyswčtlená; katolická církew kacíř—
stwími sílená.
\V 19. a 20. kn. určen cíl a konec obogích měst,
a sice blahoslawenstwí, genž toliko w nebi k nalezení;
poslední san-d; domnční ()tisíclete' říši wywráeeno.
WV21. a 22. odmlauwá těm, kteří zapíragí , že tči
la zatraceneů 'trpčti mohau, že pokut)r pekelné wěčnč
trwagí, že wůbec gakčhosi pekla sláwá, a giným m'nnít—
kům, kteréž až posud se činí, z čehož ibohoslow začasů
nynčgšleh mnohého užitku nabýti- může; konečně popi—
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suge blahoslawenstwi swatých; námitkám proti tomu
učiněným odmlauwá; pohany pro newčru kárá, že na
ně neaučinkowalo tolikero zázraků, kterých SW. Augu—
stin sám očitým swědkcm byl.
l\"eykratšj gest totoudánj obsahu hlawniho; mnohem
wíce w spisu tom gednáno, o čemž zde ani zmínky;
gcliliož se i popisy tam nacházegi , nad kterýmiž se styd—
liwý čtenář zardi. Dle přeloženého aučele swého byl
ale přinucen Sw. Otec, tak psáli. W tom samém při-—
čína záležj , že wstarol)ylé eirkwi čtení te' knihy nebylo
každému powolcno, & mniši gi Před čtyrydcátým rokem
Wčku swého čítali nesměli.
Pončwátlž předmětowe' spisu tohoto hogne', & spů—
sob Wpogednáwáni hlubokau učenost prozrazuge, a pře-—
loženi p. prof. Silberta podařilé gest: zasluhuge práce
ta Wšqu Práwem slušné pocty &šetrného schwálenj.
3. Die al te Abendmahlsleln'e durch katholische und nicht—
Latholisclle Zeugnisse aller und neuer Zeit bcleuchtet. Zwei
bríickeu 1.827. Gerlrucltt bei G. Rilter und Comp. Im Verlag
des liatboliken in Strassburg. XXVIII. 484.

s gakau hedliwosti skladatel znamenitého spisu tohoto
katolická inekatolická swědectwi stareho inowého wěku
k obgasnčni učen'i owečeři Páně sebral , Pozorowati lze
z obsahu zde Položcného.
Íl..Oddělení uzawjrá w sobě swědectwi SW. Otců.
líwedoni gsau:

Z prwni h 0 stol cti : Ignatius.
Z druhého s tele tj: Justinus, Ireneeus.
Z tř e ti ]]o s to ] eti : Tertullian , Klemens zAle—
xandrie, Origenes, Kyprian, Fil-milian, Dionysius.

Ze čtwrtého

s toletj:

Lucian, wíce tří set

(lleů na sněmu Neegském, Jákob z i\isibisu, Eusebius,
Julius Firmicus, Juvenkus, Hilarius, sněm Laodicegskýv
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Alhanasius,Basilius,EfL-eem,Optat,Cyrill Jerusale'mský, Gre
gor, Naxianský, sněm Karthagínenslgý, Gregor z Nyssy,
Ambrosius,Paulin, Sir—icius,Macaríus Magnes, ustanoveni
apoštolská.

Z P áte'h o stole—ti:

Epifaníus, Jan Zlatoustý,

Sozomenus , Palladius, Maruthas, Jan Jerusale'mský, In—
nocenc, I—Iíeronym, Gaudene, Augustin, Isidor, Cyrill
Alexandrínský, Theodot, Arsenius, Proklus, Petrus Chry—
sologus, Leo, Theodoret , ]Ics'ichius, Gelasius.

Z e šestého

stole ti: Hormísdas, Remigius,Cae—

sarius, Job-ius,Primasius, 'iustíkns, Eulychius, sněm Ma
konský, GregorzToursu, Švagrius; Papež Gregor 511m
brosiaster.

Ze sedmého

stole-tj.- ll-Ioschus
, Isidor Sevill

ský, Anastasius..

Z osmého

stoleti:

Beda, Jan Damascenský,

sněm Nieegský.

II. Oddělení obsahuge: Lilurgie: Římskou, Syrskau
sw. Jákoba, Koptíekau, NeslorianskanWSyrii, Mesopo
iamii, Assyrii, Persii a Indii, &,Posléz Armenskau.
IH. Oddělení. Zde uwáděná swčdeetwi pozdnčgšj
katolíků inekatoliků, & sice: Hus, Rokycan, \\“iklef,Lu-—
ther, Augsburgská konfessi agegi apologie, Melanchton,
Sgezd we WViltenberee, Sgezd Drážd'anský, Saská konfes
sl, Bu'eer, \fVurtenberská konl'cssj, Brentíus, Zwinglí,

Karlstad, Kalwin, Oekolalnpadius, Beza, Synoda Čen—
gerská,Lutheršti theologowéw Augsburku, aStrassburku,
theologowe' \Vůrtelnberšlj, Zilrišštj, Synoda wPoiliersn,
Chemnitz, Socin, Hospinian, Urbanus Regíus, Petrus
Martyr, Muskulus, Daneau, Balamls, Ursin, Skaliger, Ka—
saubon, Auberlin, Salmasius, Grotius, Anton de Domi—

nis, llorneius, Kalixtus, Cellarius, Praetorius, Leilmilz,
Nolanus, Fabricius, Selleibler, Pfa'IT,Plank, Katechis
mus Markrabstwi Badenského, chsler, Scheihel, Horst-,
Angličané, Riedley , Hooker, ]ŠílSon, Forbes, Montaign.
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Andrews, Mead, Taylor , Poinet, Thorndike, Cosin Par-_
ker, Ken, Stephens, Urabe, \Vlrislon, Íickowe', Rossia—
ne, Armenowé, líophtowe' aneb'Jakobite', Syrowe' aneb
Nelehilé, Ncstoriáni, Thomašo-Křesíanč, Maronite', Fi—
scher, Erasmus, Kassander, \Vicelius, Ilolsius, Veroni—
us, Holden, Bossuct.

b) Smjšcniny.
&)Zákony.
fl.

Gubernialni nařízení W Čechách dne 7.
ledn & 1828. a) Direktář služeb hožichneni příslušnosti
duchownjho, nýbrž kostela. \Vydánj zaň tedy záduši
zaprawi.
b) Poněwadž Paškál swěcený do rukau laiků Přigiti
nemá: zakaupi se do těch kurá'tnich kostelů, kde toliko
gediný duchowni přebýwá, gen malá, asi dwě 1ihrytěž—

ká swice na Paškál, ata rozswěcowati se má při wšech
služln'nchbož'ich, až zcela dohoří ; kdež ale wíce duchow

nich se nachází, wte' mjře zakaupj se wělšj sche,
tjmž sPůsobem se spotřebuge.

&

2.

Gubern. nařizeni WČecha ch d ne23.]edna
1828. Žádosti o dispensaei zohledu stupni Přibuzenstwja
šwaflrowstwi kragske' auřady po učiněném náležite'm wy
šctřen'j spolu se swým uznánim přimo konsistořim dodá—
wali magi , odkudž se kdalšjmu 'uwáženj zemské wládě
odewzdagj.
3.

Gubern. nařízení WČechách dne 25.10dna
1828. Administrátoři beneí'icij, kwlastnimlokálnim požit
Íkianskrowným toliko Přispčwkem z Pokladu cjrhewnjho
(lielígionsi'ond) nadaných, složj dřjwe interkalárnj ančly,
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nežby Wýkaz na remuneraej obdrželi; poněwadž že to
liko z au'ctů těch wyplýwá, zdaliž &gak mnoho se gim z
eirkewnjho Pokladu k požil'kfun lokálním za doplněnou
přidali má.

4. Gul)ernialnj nařízení W Čech ách dne 30.
ledna 1828.

Částečni wýplatky, kterýchž pro každau Připadnost
zwlůšizaprawiti Powoleno,1nagi se duchownim, gimž nů—
]ežegi, ibez wýplatniho archu , a sice tím spíše wyplá—
celi, pončwadž Přigímatel wykázaný wýplatek na gcdnau

dostáwá.

5. Dwornj dekret dne 1. února 1828.
Podlč smyslu dwornilro dekretu ode dne 2 listopa
du 1.790 gsau také kostely, gakož ikláštery, učitelské
ústawy, &wůbec wšeliká duchoan nadání p očetn e'
(Zíihlgeld) odwůdčti tím méně powinny, gelikož (leho
c. k. Gasnost kostelnj gměnj také od odwádčnj střjdnj
daně oswoboditi ráčil.

(i. Dekret dworni komory dne 8.1'1nora 1828.
Otwíráni krámů, w kterých se loternj kolek'tury
wedau, gakož i skladů taháčnieh wneděli &o swátejeh
ráno toliko do 9 hodin, odpoledne od4 te' hodiny teprwe'
se powolugeg aby často Opětowaná Neywyšši narizeni z
strany swěeenj nedělaswátků zcela wyplněna býti mohla.

7. Gubernialni

nařízení W Čechách dne

7. března 1828.
Aby kduehownjm Praebendám negen schopné a za—
slaužile', ale spolu wnn'achh
zaehowalé osoby Přichá—
zely, W Předkláda'mieh dosazowacich toliko na ty budiž
ohled brán, kteří spolu Přjsně mruwni powahu do se
be magi; pročež se i Wkaždóm dosazowacim Předlože—
nj Poznamená, gestli že pro něgaký mrawni nedostatek
kněze, ejednák schopného, předložili neslušelo.

Smjšeniny.
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8.

Cirkulái" Dolno-Rakauské \Vlády dne
22. března 1828. W kragi nemá se žádný nalezenecw
místě narozeni gehokwychowáwánj pOzůstawíLi,kromě
kdyby wychowán'j děd neb bába neb sestra matčina na
se přigalí. Spolu se kragským auřadťun za přisnau po
winnost ukládá, ostřihati wyda'lwáni prawdiwých swě—
dechi ozd-rawi, chudobě, mrawnost-i a mohowitosti, a
w každé připadnosti přísně potrestali w—yhotowitele ne
prawdiwých wyswčdčenj; o'čemž weškere' wrchnosten
ské, duchownj, a sanitatnj auřady zpraweny být—imagi.
9.

Cirkulář Dol noaRakauske' WVládydne
28. března 1828. \“ reškerým děkanům a duchowním se
připomíná, že c. k. kcnsřsloře ewangelický'elmborů augs—
burského & helwolskc'ho wy-zna'mi, ačkoli pod gednim a
timž Praesesem, předce dw'a zwláštnj od sebe rozdjlnj au
řadowé gsau; pročež Wšeli-ke' dopisy, obau Konsist-oři
se týkagici -, dwognásobuě wyhotoweny' & na každau
zwlášl: zasjlány býti magi.
10.

Dworni dekret dne 30. března 1828.Před-*
staweni aprofessoří na 'Wjdenske'm Konviktě z řádu po
bežných škol zůstáwagi w stálém swazku s řádem swým,
a nemohau se odřici slibů řeholních. Gsau tedy wes—
měs zohledu řeholní disciplíny dohledu a zpráwě Prm
vincialowě podrobeni, a nemagj déle práwa, plat swůg
osobně wyb'jrati, aniže nim dle libosti nakládatí. Kapro—
li tomu má Provinciál, genž od nynič-ka celau su1mnu za
Weškere'na dotčeném wyehowacim institutu ustanoweuó
řeholni Spoluaudy gakežto důchody řádu užiwati,předsta=
weným aučitelům, ohledem gegich gak na konviktě tak
na gymnasium rozmnožených ;pracj, k zapraweni men
šich, od řádu aneb od konviktu uenabražowaných. po—
(žump. p. Katol. Duch. ]. 2=
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třebnosti, hogněgši přjspěwek udělowati, než gakého na
ginýeh wychowacjch aneb učitelských ústawech žapo—
třebi gest. Podobně obmezen gest Provincial w přislušicich
nm wolenjch, & dosazowánich. Neb, ačkoliw piariste',
kdebykoli ustanoweni byli, ohledem disciplinárnim swaz
ku řeholního nikdež negsau sprostčni, Pročež iprovin—
eialowi přeswědčiti se o disciplinárním gegich chowítni,
& ge dle potřeby tam neb onam přesaditi zahágeno není:
nemá se předce to poslední libowolně

& beze wšeho o—

hledu stáwati. Zpráwce řádu nesmi totiž žádnému ústa
wu donutit individuum, proň se nehodjcj; nýbrž má ge,
bud' giž nim woleno, aneb gen předloženo, před potwr—
zenim podrobili řádnému ohledání schopnosti geho při
auřaděktomu určeném; aniž pak nazpět powolati nesmi
takowé, na kterémkoli důležitém úsmwu giž ustanowe
né individuum, dokawadž tam potřebné gest, & stegně
schopným nástupcem dosadili se nedá.
11.

DWorni dekret

dne 8. dubna 1828. Pro—

vincie řádu Jesuítského, roku 1820. wllalicii powsta—
lá, prozatim, dokud Geho c. k. Gasnost gínák nenaridi,
oswobozena gest od obecního zákonu amortizač'niho na

ZpůSt)l),na gakýž se totéžklepšimu některýchginých
řeholi stalo; gen když sc , kdykoliw by mowite' neb
nemowité zboži aneb kapitály bud' darowánjm neb odka—
zem aneboli giným způsobem připadli, o tom zpráwa
zemské wládě učiní.
32.

Gubern. nařízení W Čechách dne 18.du—
bn & 1828. Aby wnáležitý čas adnúnistrátoři far iu—
terkalárnj aučty skládali , má se gim w ustanowowacim
dekretě Wýslowně podotknauti, že, gak míle od c. k. zem
ské aučtárny (Staatsbuehaltung) protokol na oddělené pn
žítky zprawený dostanau, aučty takowé hned ke krag—
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ským auřádům podati, & w nich wykázaný interkalární
užitek spolu zaslati mag'. Aby se wšak protokoly na
oddělení Požitků, na k'tcrýchž se interkalární auěty. za—
kláclagí, wždy co neydůkladněgi spisowaly, má se kurát
nímu duchowenstwu přísně přikáza'ti, aby regstříky co
neypořádněgi Wedeny byly, &wikářům okresním má se
za powinnost uložiti, aby Při Wýroěních kanonických
visitacích tyto rcgstříky podpisowali, a tím za zpráwne'
gich Wedení ze swé stran)r státi se zawazali.
13.

Dworní

dekret

dne 25. dub na 1828. Čes—

ká, IIorno - Rakauská, Štyrská, lllyrská a Tyrolsko
Voralberská zemská \Vláda sdorozuměním appellací 1m
řizuge, aby s každoročními pupillarními tabulemi spolu Wý—

tahy zamnrtních kněh kurátního duchowenstwa téhož
roku k appellací se zasílalo; Wnichž poznamenáno býti
má, zdaliž který zemřelý Plnoletý nebyl, aneb děti,SWé-—
mu poručenstwí Podrobene', pozůstawil.
14.

Gubern. nařízení WČechácll dne 2.kwět—
na 1828. O zachowáwání Postního církewního přiká+
zaní. i. llospodští, traktéři &kuchynáři gsau powim
ni w postní dní pro swe' hosti dle prawidla postní krmě
strogiti , & gen co wýmínka gest gim powoleno na sehwální
požádání, wšak gen wobzwláštním pokogi, aneb kde k
tomu příležitosti není, aspoň na oddělený stůl masité
pokrmy dáwati.
2. Proti tomu gednagící hospodští, trakte'ři a ku=
chynáři magí se W erním
postižení dwěl'na až desíti
zlatými aneb wězením od gednoho až do pěti dní: W
druhém postížení desíti až patnácti zlatými aneb wěze=
ním od pěti až do dwadcíti dní; a Wtřetím poslíženíza=
wřením žíwmsti na geden měsíc i až na tři měsíce pec.
trestati. lí zawřeni žiwnosli má se pohrůžka připogiti,
*_*-.“
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žeby na čtwrte' pOSliŽt'ni při osobnich žiwnostcch unplnf.

ztráta žiwnosti, při reálniclt žiwnostcch wšuk ale prohlá
šcni za _neschopnčltok wlastnimu 1)|'0\\'ozo\\'úni žhvnosli
te' náslcdmmlo, načež také w př_ipadnosti takowe' ús..
dek pronesti se má.
Š. 3. Pokuty peněžité magi se střihl—nanmincizapm_
wowati , &náležegi místnímu ústawn pro chudé.

,s).erkewnj zpráwy.
1. Krntičků zpráwa o žiwotu Lwa XII.před

dosednutím na stolici papežskou.

Hannibal della Genga narodil se 2. srpna léta Páně
1760 na hradě Genga blíž Spoleta we \Vlaské zemi. Giž
w autlém swe'm Wěkn na gewo dáwal wýtečne' dary a
schopnosti ducha; zwláště pak w uměni wýmluwností
nad giné předčil. I událo se, že před hogným zásmpcm,
w něm-ž i otec sw. Pius \'Í. přítomen byl, řeč přední-šel
gak wnilřni gádrnosti tak zcwnitřni ]eposti znamenitau,

která sw.0tcctak'hlnbocc pronikla, že Gcngu ku dworn
swemu potáhne, bohoslowí vq'učiti, :! potom řádně na
kněžstwi poswětiti dal. Na to pro geho učcnost &zbožný
žiwot mnohými důstognostmi nadán gsa,konečnč za Arci—
biskupa WTyru ustanowcn &poswěcen gest.
\V této důstognosti co wyslanec papežský do Říše
zaslán, wAugsbm-au le'ta Páně 1794 obýwal.
Genga pro wzncšenost gnk těla tak duše wŘiši wše
obecné lásky došel, tak že gcg wšickni co prnwefho otce,
milowali & ctili. A co se giž zewnitřni osoby gclw týká,
byltě postawy wysoke', milostného obličcge, pohledu la
skawéllo. “šak gule ušlechtilé tělo, tak i duše welcbna'l
se nalezata wněm, prokazugjc se uskutcjch u gednůnjch.
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Byl-tě wljďný, uctiwý, wážný, Weselý, Přitom mírný a
pobožný; čímž sobě tokowou powěst a wážnost ziskal,
že sám Ponowatel nad Bowárii, Karel Theodor, častčgigeg
nowštjwiw. zase- do Mniehowo k sobě zwáwol. Bylbylě'
wehni mnoho ziskal , kdyby tehdeyši Wálky a nepokoge
sFroneauzi tomu byli-nepřekazili-g kteří ik Augsburgu
přítínhše, město to oblehli- o osadili.

Tol- bylo Příčinou,

že Genga s Fridrichem \Volencem do Drážďan se odebraw,
tam až do odtažení Francouzů přebýwol.
Kod to obkljčil Gengu. Welíký za'rmutek. Pius VI. ďo—

brodinec geho odwedeu zĚjmo do Valence w zageti o
wězeni; země gemu odňatya wRePublíku změněnygsou.
Nyni musel _Gengadosli šetrně o pečliwě žiw býti. Aby
žádnému obližen nebyl, tedy swé sloužjcj rozpusliw,
skwostněgši nábytek rozprodal.
Druhýr rok opět Froneouzowe' Wtrhli do Swábsko, &
giž spočá'tku měsíce kwětno Augsburg osadili. Gengo
(loW'jduě se odebrow, a od našeho milostiwe'ho &dobro—
liwe'ho zeměpáno Františkan neyloskowěgi Přigot gso,
zacelý rok tam obýon ,\ až konečně po uzawřeném
miru dworu rakouského s Francouzským opěts Fridrichem
\Yoleneem do Augsburgu se nowrálíl.
Okolo toho času umře? Pius VI. , Po gehožto smrti
Pius VII. na stolici papežskou dosedl. Hannibal del-lo
Hanga mnohými pracemi, starostmi o cestami ouhonu no

zilrowiswe'mporitiw, pewně uzowřel do

se odo

bralí, dilem aby u swýeh Přibuznýeh zdrowi nabyl, dilem
%lake, by sw. Otci, nostaupiwššmu biskupstwi Íiinrske,
Swan Poclu prokázal. Powykonánj obeho do Sicílie ke
swým přátelům se odebral.
Repožiwoilč pak. dlouho domácího pokoge o- oddech—
mou. Smir sice mezi mocnáři. uzowřen, wšok cirkew
Minská. mnoho trpělo W lech Wálkáeh. Biskupstwj osi
řela, stolkowe ztratili swé opatyo předsrowené.akobrešm

310

Uznamowatel.

Pobráni asan. Truchliwým těmto okolnostem chtěg—e
spo
moci Pius VII., uznal za potřebí wyslance wyprawi'ti' na ro—
kowáni smocnáři, ausnešenj seodobre' cirkwe; k wywe—
deni toho Genga ustanowen gest. Ačkoli on co zběhlý
& učený muž pronikage dobře ducha Wěku, nahlížel,
že mnoho newyřidi: předce posl'ušen gsa hlasu neywyš—
šjho pastýře, do Íliše se na cestu dal, by tam zwl'áště Při
sgezdu mocnářů w Řezně ustanowene'm odobre' cirkwe
pogednáwal'.
Bylotě pak wšecko gebo rokowáni na zmar“7 nebot
welíke' wýlohyknjžat zemských na walky učiněné, a wy—
Prázdněné takměř pokladní komory Potřebu činily pomo
ci, kteráž těmi statky k wládé Přitaženými se gim stala.

Štastněgši byl w rokowánj s králem Fridrichem Win-.
temberským, a snad by se mnoho bylonged—nal'oPro dobré

cirkwe katolické, kdyby potreba geg odtud byla nepo
žádala, a do Francauz nepotáhla.
Nad timto rychlým odchodem král WViit-temberský
tak se rozhorlil, že ode wšeeh usnešeni upustil aodstau—
pil. ——W Pařjži pak welike' nebezpečenstwj na našeho
neunaweného odobro snaži'tele čekalo.

Napoleon Řjm za zem swau dědičnau- Prohlásiw,
Pia Vlt. násilím odtud odwléci, a do Fontaineblan při
westi rozkázal; načež Geng—a
tak hbitým krokem zÍ'ařiže
posPišiti musel , že't ani času neměl , by swng skwost—

nřgšj nábytek ssebau wzal.
Gedwa že w lljmč poukřál, giž gat, do žaláře wsa„
zen, napntmn z města wyobcnwán, na statku swem co
zemský“wězeň clmwán a ostřihán byl. — Konečně llulr

wšcnmhanci wyslvšel modlitby lídn nábožneho, těžce
nesaueilto,
s Otcem cirkwe hánliwč se zachází; za—
stkwěla se milost neywyššiho nad dworem Rakauslxým:
Pán wedl zástup)r sám na bog-iště, a hle potřina gsan
wogska nepřátelská. \thtč—zstwj weleslawné u Lipska
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ozdobené djkůčínčnim tři zeměwládců nwedlo pokog &
blaženost weškerým zemím. Pius VII. zwězeni propu—
štěn, Genea pak do Francie zaslán, aby dilem králi Lud—
wikowi XVIH. k šlastnémn na trůn nastaupeni štěstí
přál, dilem i ozřjzeni eirkwe, pozwednuti &zwelebeni
mrawů kleslýeh pogednal,po skončenj pak toho do WVidně
s:: odebral. \Vša'k překwapila geg we Francii Přetěžká
nemoc, &pauštěnim srdečníee zemdlel tak náramně, že
sám lékař opowstáni geho poehyhowal. Prozřetedlnost
pak Boží neráčila Gengu se swěta powolalí, nýbrž Způ—
sobila, že sily nabyw, do Říma, ač dosli těžko, se dostal.
Na odměnu za mnohonásobné zásluhy udělil“sw.
()Lee Gengnwi Wýnosne' biskupstwi,a u welike' promoci
w kardinálskěm Kollegíum, dai-il geg čel—Weným
klobaukem,

|mslčzpak za neywyššiho Kardinála Presbytera ustanowil.
(BengalBiskupsle nepřígal, aniž z geho důchodu čeho Poži
wal . mugo to Proti swčdomi, býti Pastýřem &nepásti OWcj
swých. Krom toho wůbee známo , že Genga Po hodno—
sluch nikdý netaužíl, nýbrž kpřigeti gich žádám &neb i
donucen býti musel.
Po smrti milowane'lm sw. Otce Pia VII., gehožtn
zil—álycelý swět křesí'anský žeIel,

Genga Wýtečný umě—

ním, házni Božj a dobrotíwosti swau léta Páně 1823
dne XXIII. záři dosedl na stolici papežskau.
Gaků ra—
(lnsi, gakó plesáni při gehe zwolen'i wcele' wlasti naši se

mzlchalo,powědomo gest. \'Však negen unás w Čechách,
nýbrž W celem katolickém swčtě díky Bohu wzdáwány'
h_xly',že ráčil nám dáti pastýře ctnosti a zbožnosti ušlech
tilého. Ganga Přigal gmc'no Leo (lwa) na znamení, že

silně a statečně bogowati chce a hágiti wiru Kristown
Po celý čas wezdegšiho swe'ho žiwota.
() hlažená země Rakauská! Pán twůg neymíl'osti—
wěeši František, a duchowni neywyšši pastýř Leo smě
řugj kstegnémn cili & konci, abyr totiž prawau blaženosl
L
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wšeeh poddaných zde na zemi, wěvau., ctnosti ašl'echet
nosti zwelcbili: abychom Wšickni řjzenjm a wedcnim
těchto (lwau gasnýchhwězd gedenkráte k sw élnu neywyš—
šimu Paslýři & wůdei Ježišipřišedše, u něho. sladkého
Pokoge a klidu došli !

Karel Kyselo.
2. Z Ri m a. Osmého ledna 1).r. Wstaupili Kardinálov'vě,
Opatowě , a Konsultatoři kongregaci do \Vatikánu,
aby wygeclnáwani na prohlášení služebnjka Božjho za
swatého opět obnowili. Ondřeg Bobola, rodem Polan,
z řádu towaryšstwa Ježišowa byl w Cosachi W Janowě
pro horliwe' zas-láwanj swého apoštolského auřadu mu—
čen, a Pak zawražděn. Gíz Benedikt 14. wyšetřowaw
Ziwot onoho zbožného acnostne'ho ho:-„litel'ea hágce wíry
iii-istowy, prohlásil se 8. února 1755. w tato slowa: „cle
claramus martyrimn et eausam martyrii ven. servi. Dei
Andreas Bobela, sacerdotis professi societalis Jesu ila
Probari, ut tuto procedi possit ad uiteriora, nimirum ad
discussionem et approbationem quatuor miraculorumfc
Takowe'to wyšetřowánj nyní se obnowuge —- Kardinál
Somaglia gest praefektem té kongregaci.
———'—

3. Z Říma
ráčil we

30. ledu a. Geho Swalost papežská

\Valikanu

28. ledna b. r. W tagnč Konsi's—

ioři tyto dnehowni k nas—ledugiejm cjrkwjm

za předsta—

wene prceeonisowati:
1) Za Patriarchu Antiořske'ho WSyrii, (kterážto
cirkew giž Po několika let osiřela byla) Pana Petra Gíar've,
arcibiskupa Jerusalčmskóho. 2) Za arcibiskupa Florenc—
ského Pana Ferdinanda Minueiho, kapilula'u'njbo'\Vikáře wc
Florencí. 3) Za arcibiskupa wlleggi'u, Pana Emmanuela
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liciiorada, biskupa w Katancara. 4) Za arcibiskupa w
Ghambery W Sawojs-ku Pana Antonina Martinem, biskupa
wc Farantaise. 5) Za arcibiskupa W Oristagni w Sardyníi'
l'ana Jana Mariy Buu, Det. bohoslowi. 6) Za arcibiskupa
wc \Varšawě, Pana Jana Pawla \Voroni'ce, před tím bi—
skupa lírakowske'ho. 7) Za biskupa we Fiesol'i W To
"ska'inskuPana .lanaParettiho, Det. bolioslowi. 8) Za bi
skupa WUgentu Pana Angelika od SW. Ferdinanda, Ex—
provincialaKapucinského, lektora bohoslowi. 9) Za bi
Skupa w Kaltaru w Dalmátsku Pana Štěpána Lucicha,
cis. dwornjho kaplana. 10) Za biskupa w Saluce Pana
Antonina Podesta. 11) Za- biskupa we- Farantaise Pana
Antonina Ro.chaira,arcidiakona W Chambery. 12) Za bi—
skupa wAlesu w SarclyniiAnlonina Tore, Det. bohoslowí,
a kanowníka- W Ori'stagni w Sardy-nii.. 13) Za biskupa
w )člikosteljch W líhřich Pana Schesylio Barona z Rey—
ges, skutečného biskupa Bělehradského (YVeissenburgL
145 Za biskupawAlbě Pana Pawla Matěge Szuts—itc,ka—
nownika kostela W Koloči. 15) Za biskupawliožnawě
w Uhřjch, Pana Jana Scitowského, Dcl'. bohoslowj, archi—
diakona tamtéž. 16) Za biskupa W S'acmaru WUh-řjch
Pana Jana Haina, bohoslowce kapiloly wAgrii. 17) Za
biskupa \!Veissenburskčlm Pana Mikuláše Kowatse, kano
wnjka We \Vandainu. 18) Za biskupa W Rottenburgu

nad charcm Pana Jana límllcra. Dcl. bohoslowi,biskupa
w Eva'rc in parte inf. swěliciho biskupa a generál—ního

\Vikáře. 19) Za biskupa Wlíadixu w Andalusii Pana
Jusefa z Lraša, Dct. bohoslowi a arcidiakona. 20) Za
biskupa w Amaru na Porti'lgaiskc'm Oslrowě T creera Pana
Štěpána zJesus Maria, řádu Františkánskóho, biskupa w
i\Icl'eoporuWc wých. Judii'. 21) Zabiskupa Wliiponu in
part. in-l'. W Africe Pana Františka Pawla Paretta, Dcl'.

bohoslowi. 22) Zabiskupa Trogskéboin part. iní'idclium
Yana Neušcla, opata W Quastalle. 23) Za biskupa w
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Numidii in p. inf. Pana Štěpána Blanqvnet de Reouville,

swěliciho biskupa wliheimsu.

24) Za biskupa wRodi

opoli in part. inf. Pana \'tha Burg-a, Det. bohoslowi, ka—

nownjka a děkana we Freyburšu, swěticiho biskupa w
arcidioecesi Freyburš'ske'. 25) Za biskupa W Arsinoi
in part. inf. Pana Paula Grissiho, kanownika & děkana
wměstě Matem, tamněgšiho Sum-again.
\'V té samé Konsistoři po smrti Kardíníla Ruffa,
liardinál—Diakon Vidoui obdržel čestný uázew Maria in
via lata.

4. Z P r ah y. Geho cis. kr. Wýsost a Emi—
nenci, Areiwéwoda &Kardinál Rud ol f, Kníže Arcibi—
skup Olomucký (pl. t.) ráčil We zwlášmjm dopisu ode
dne 30. kwětna 1). r. našemu Neydůstogněgšimu lini—
želi- Areibiskupowi o wšec-h pracích, wprwnjm swazku
časopisu tohoto obsažených, swau pochwalu neymilosli—
wěgi pronesli, a spolu wšem spisowatclům, ktc'muž ča
sopisu přispiwagicim swé zalíbení na gewo dati. Což se
zde kpowzbuzeni Wšech p. p. spoluspisowatelů a k obec—
nému potěšeni wšech milých wlastenců na zwiáštni po—
woleni Geho c. k. \Výsustí & Eminenci k Weřegné zná—

mosti uwádj.

5. Konsokrací Knižete —BiskupaGureekc-'
ho WSalcburku

dn e 19. a20. dubna 1828.

Dřjwe nežli o této s]awnosti zpriqu podáme, nebu—
de newhod podotknauli,
že h'oce posud stáwagici
biskupstwí, Gureckč, Sekowske, a Lawantské od Al.-mbi
skupů Salcb—urských ?. části gegich wlastni

dimce'zi zřizo—

na a nadána byla, asicc prwni od Sw. i.\rcil). G eb h a t—
d a w g-edenáctém, ostatni obě od Sw. Al'cib.. E b e r hal“—
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do W třináctém století. Odtud i pra'iwo Pochází, že
Arcibiskupowé Salcburští biskupy těchto tří stolic samí
ZWUlugí, konfirmugí & konsekru-gí .
\Vzhlodem biskupstwí Gurecke'ho staTase Wš-estnác—
těm století smlauwa—mezi Rímským králem, Arciwe'wo—
dnu Rakau-ským, F'e r (1in a n &em I. aKm—dinálem, 'tehf

degším Arcibiskupem Salcburským , M a t au š e m, aby'
slřídau dwoge wolení wždy Neyoswíceněgšímu (lomu lia—
kauskc'mu , gakožto držícímu wogwodstwí korytanské,
třetí ale Arcibiskupowí Salcburskému příslušelo. Práwo
ale k potwrzowá'ní &konsekrowání zůstalo Podl'e'též smlau—
wy i wthetlcm osazowání, od Rakauske'ho (lomu wyko—
náwaných, Při arcibiskupské stolici Salcburske'.
K Proukázaní těchto Wýtečných Práw, kterýmž by
se málo které příklady ginde wka-tolické církwi kboku po—
stawili daly, ted" w nowě udála se Příležitost. Když to—
tiž po smrti Posledního Knížete-B-iskupa Gureckého,

Jakoba Peregrina

Pauliče nagehoKn. M., Ney—

důstogněgšího Pana Areibiskupa Salcburského, A 11g u s t i—

na, řád kwolení

Přišel, wywol-il On Neydůstogněgšího

P. 01 ř h 0 M a y e r a, c. k.. Guberálíního radu, aReferen—

ta w duchowních & studií týkagících se náležitostechw
Lublani, Probošta Při tamněg-šíln kathedrálním ko—
Stole, za knížete - Biskupa Gurcckého.
Kamenická
konfirmací sIaWně mu propůgčena byla W knížecí Ar—
cibiskupské dworní Kapli- dne 19. dubna, které slawno—
sli mimo neydůstogněgšího 31).Knížete--Biskupa Sekow—

ského, S eb astian

& Roman &, & Neyd. P. Biskupa

Lineckého, eh o ř e T 0 m-á š e, i WVysoce-DůstognáKa
pitola Salcburská, i ginč wzácne' osoby slzawu (hlchowní—
ho, & neywznešenčg—ší aud'owé tmnněgších

zem-ských in—

stancí" přítomni byli. P. Professor & Duchowní Radd'a,
Ignác Ullrich měl při této příležitosti gádrnau, wzneše—
ne' slawnosti té příměřenau řeč latině, W niž, o ged'no
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tě cirkWo godnage, spolu ctnosti &wolké zásluhy Neydu—
stogněgšiho P. lxoufirmanta dotýkal. Dne Příštího, 20110
dubna r. 1). udělil G. K.. M. gakožto Metropolita Podló
tkliwe'ho & wýznamu Plnčho Způsobu & obyčege cirkwe
katolické Konfirmowanómu Poswěccni, při němž oba
gíž gmenowani Neydůstognčgši biskupowe', Linecký &Se—

kowský assistowalí.
Množstwi lidu shromážděncllo modlilo se wraucnč,
zwlášt když Posloz nowoposwěcený Biskup podlc' Předpí
su rituálního Požehnání Poprwó udělowal, za trwalc' zn
chowáni swe'ho wysoce ctěného wrchniho pastýře, gakož
iza blaho Nowoposwěcence, aza štastná dařeni gehobis—
kupských Počjnáni. Dne 22 t. 111.odgel Knjže-Bískup
Gm'ecký k nastoupení poswatného oui-adu do swé dimcč—
zi, kdež Pak 11. kwětna do swého kalhcdra'nlnjho kostc—
la wŽelanci (Klagenfurt) dle obyč—egoPředepsančho u—
Weden, & in spírítualibus et episcoPalibus ustolowán byl.
Ucho 13.11.M. pastýřský list z německého gazyka na český

přeložený zde následuge:

G i ř j,

2 milosrdensth Božího
biskup G1u*ecl<ý, cjsařstwj Rakauského Kujže
& c. kr. "uberníálni Radda.
Wšem wě'řjcim biskupsth
w Kristu Ježjší !

Gureckého pozdraweuj & požehnz'mj

Zalibílo se newystiži'tedlněmu milosrdenstwiBožímu
wzložiti na mne zpráwu osiřelé kathcdrálni cirkwc Gu—
rcckó.

\(Vedle' ustanoweni

swató

katolické

cil'kVVP.po—

wolán,wrac]m sek wíun, srdečně milowani wlastcncowč,
po nmolmlcté nepřítomnosti, gakož wvchni Pastýř wáš,
gsa ktomu Neydůstogněgsim Knjžetom Primusan &Metro
lml-ítaguzwolen & wzkláda'mim rukau geho poswěcen.
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U prostřed wás narozen, uprostřed wás skrze křest
swatý w Kristu Ježjši wnowězrozen, skrze sw. biřmo—
wánj Duchem sw. posilněn, přicházjm k wám po mnoho—
\ete'm zastáwáni pastýřského a'uřadu w mateřském bi
skupstwj, gakož wrcbni pastýř wáš obdařen milosti Boží,
kteráž mi dána skrze wzkládáni rukau biskupských. *) Aby-—
ste nowého, &Wám neneznáměho biskupa swého přiga—

li ssrdcem dobrým gest pran žádost má krozmiiému &
mně swěřene'mu owčinci.

Swědom mdlob a nedostatků swých, známí s cjr
kewnim otcem Jeronýmem negen wážnost &hodnost, ale
itěžkost břemene apoštolského pa'stýřstwi, dobře citě,
qak těžko gest náměstkem býti učitele národů Pawla, &W p 6—
cí pastýřské býti přidělenu apoštolskému knížeti Petru,
a za příkladem těchto wznešených slšristem kralugicich
apoštolu na zemi pracowali' o rozšíření králowstwi geho.
Prostež semnau wšemohaueiho Hospodina, aby milosti
swau, kteráž chtění í dokonán'j wnás působí , nestateč—
nosti mé ku pomoci přispěl, abych ty mně swěřené &
drahau krwi wykanpene' owčičký co wěrný pastýř pásl,
od nebezpečcnstwj gich ostříhal, a k wěčnému pastýři
duši gegich, Spasiteli a \Vykupiteli našemu Ježíši Kristu,
kněmuž obráceny gsau, štast'ně uwesti mohl. **)
li žádosti o waši horliwau modlitbu za mně, oswě—
lto s hury & sílu k wykonáwánj auřadu swatého připo—
gugi i tuto prosbu , abyste wlastnim take' přičiněním
kswe'mu i mému spasenj napomáhali, aby má mdloba
aučinnostj wašj posilněna, útěchy nabyla z wjrýa z lásky,r
waši,

Protož, kwám prwotně se obracim, důstogni bratři
a Spoludělnici na winiei Kristowě! kteříž k službě geho
odděleni gsauce gediné křestanske'mu auřadu pastýřskómu
*) 2. Tím. 1,6.

**) i.Pctr 2, 25.
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gste se oddali. Nás, rozmilj bratři, kter) co Aaron řádně
powolímigsme,wyslal Božský Spasitel, abychom radostné
poselstwi o wykaupenj Pokolenl lidského skrze smrtgeho
na kříži zwěstowalí, & sice ne wypůg'čenau maudrosti
swčtskau, ani w řeči ozdobné, aby wyprázdněna nebyla
čest kříže líristowa.
Toto slowo kříže gest sice newě—
řicjm bláznowstwjmig nám ale, kteříž woleni gsme, gest
moci Boží, gešto spasenyčinj wšecky, 'genž wně wěři.*)
Ačkoli ukřižowaný Kristus, od apoštolů zwěstowán, ží—
dům Pohoršeni &Pohanůmbláznowstwi byl; proto Předce
Wčdomonám, že out ten kámen, kterýž zawržen byw
od stawíitelů učiněn gest whlawu uhelní, &že w žádném
giném neni spasení; nebot není gine'lio glnéna daneho
lidem, skrze kteréž bychom měli spasení býti, nežli gmo
no Ježíše ukřižowančho. ***)
Nám, mogi clihoclnj bratři -! gichž W-tom'to neyswč
těgšim gmc'nu pozdrawugi, nám uloženo gest, bych-om
toto spasitedlne' učení w smyslu swate' , obecné cirkwc,
gegiž hlawau Ježíš Kristus gest, kterauž na nepohnute'
skále ustawil, Proti niž ani brány Pekelně nic newy-mo—

hau, hlásali, a

proti autokům nepřátelským zastáwa

li. Ne'clft nás nenáwidi Proto nepřátelé, gakož Syna Bo
žiho nenáwiděli, nech't nás pronásledugi, gakož i geg až
na smrt Pronásledowali;
nenj't učedlnik lepšj mistra
swe'ho.

Nás s widitedlnau neywyšši hlawau katolické cir
kwe, & Kristowý-m na zemi náměstkem sgednocenýcli
biskupů týkagi se slowa apoštola řk—auciho: Buďte sebe
pilní i wšeho stáda, W němž Duch sw. ustanowil nás bi

skupy, abystezprawowalicjrkew
Po mém odchodu, dokladů
gdau mezi wás wlci hltawj,

***)
apoštol, "**) We

kteříž nebudou odpaušteti

*) 1. Kor. 1, 17, 18 — 21. “)

Skulk. apošt. 4, 11., 1.2

"Ú Skutk.ap. 20,28. **H) -— 29, 30.
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stádu; i z wás samých powstanau muží, genž budau
mluwiti

Přewrácene'

wěci. ——-—
Protož

opětowal

ono wě—

ku tehdeyšímu i nynčgšímu tak důležité a potřebné na—
pomenutí: Ostříhey, což ti swěřeno gest, & warug se
nepobožnýeh &daremnýeh slow, & odporů falešně tak
řečená maudrosti swětske', kteréž někteří wyznáwagíce,
od wíry wypadli. 9**)De)r na sebe pozor i na učení, a
w tom setrwey. Nebo to číně, i sian sebe spasena uči—
níš, i ty, kteříž tebe poslauchagí. **)
Abychom Wšak wnewčřícím tomto wěku sami nepo—
blaudili W prawdách swaté'wíry křes'tanske', & co slabá třti—
na wšelikým wělrem učenímnítáni nebyli, agednomu kaž—
de'mupočet wydati mohli z naděge, kteráž Wnás gest, potře—
bí gest, aby učení naše s učením křestanske', katolické církwe
gednosworně se srownáwalo; neb ona wzdelána gsauci na
základ apoštolský & prorocký, gegížto uhelní kámen sám
Ježíš Kristus, ***) & pěstowaná dědičným otců swatých
učením gest gedíný základ prawdy,

šf***“l'ld'l)
neomylná

Bož—

ským půwodem swým, kterýž slyšeti gi káže, gakožto
Plnomoene'ho saudce WC wěcech wíry Setýkagících.

Uče—
ní gegí gest gedine' učení prawdy, wýklad gegí písem sw.
gedině prawý, Protož nesluší proroctwí a písma Božská.
dle wlastní líbostiwykládatí. %) \V těchto Písmech swa—
tých Wbedlíwe'm wy'kladu církeWního šetření neustále zpy—
townti, hlubokost a moudrost učení Božího W pokoře uzná—
wati, obžiWUgící & spasitedlnau mOc geho Wždy wrau—
cnčgi cítíti , gi neporušené kposile swěřeným nám wěří
cím zwčslowali, budiž ustawične' snažení naše & zaměst—
nání. Blahoslawený člowčk, kterýž o zákonu Božím
dnem :) nocí rozgímá.

'í—í')

1Než,rozmilí pomocníci mogi na winici Páně, coby
prospělo nám a swěřeným obcím našim, kdybychomi

*) 1. Tím. 6, 20, 21. **) 4,16. *")Efez.2,20.
Tim. 3,15. +) 2 Petr.1, 20. ++) žalmrz.
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skutečně (Ewangelium Kristowo Podlé čiste'ho a neporu—

šenéhouěcnj cjrch katolickózwěstowalí, kdyby ale skut
kowc' a obcowánj naše mu odp-jralí.. Magíli křes-tai'nské
obce nás ctiti co zPráw-ce Božj a rozda'waěe swatýchta—

gemstwi geho, gest třeba—,abychom wauřadu našem wěr—
ni nalezeni byli, a Předldádagice slowo Boží zdrawe' &
bez auhoný We wšech wěcech za Přikl—adsebe wycláwa—

li wuěenj, wcelosti a wážnosti, oft aby zastýclěti se mu
seli odpornjci naši nemagjce co zlého mluwiti o nás, aby
Pastýřský auřadnáš iod těch Wážen byl, kteřj negsau z
cjrkwe naši,
Kterak ale za dost učiní těžkému Powolánj swc'mu
kněz křehký a tělesně smeýšlegici, gestliže, nemilowný mo—
dlitby apobožných rozgimáni gen, w ustawičných rozlrží
tostech se kochá , žádného swětske'ho ohweseleni odpjra—
ti sobě nechtě? Kterak, gsa přewrácenómu towarýšstvm
uwyklý, odolá tolikerým pokušenim, nad kterýmiž sám
hohomyslný Apoštol gedine' modlitbau, těla přemáháním
ustawičným a žádosti swýc h podmaňowánim i***)
zwi lěziti
mohl, gakož nám slim Božský Spasitel tuto radu (láwá.
Běda nám, mogi rozmilj pomocníci na winici Páně,
gestliže my, ano giným kážeme, sami překonání gsauce W
bogowáni se swětem, s tělem a zlým nepřitelem, zawrže
ni budeme. Ale třikráte běda knězi zmařene'mu, genž
negen že učení, které-ž hlásá, skutky swými zapirá, ný—
brž mrzkým žiwolem swým lidem nábožnýln kamenem
urážky, newinnosti ku Pohoršenj, &zlosynům wůdcem k
neprawosti učiněn býwá.
Geho týkagj se zwláštně slze apoštola, ktere'ž nad
těmi Plakal, genž gsau nepřátelé kříže Kristowa, gichžto
Bůh břicho gest, &sláwa wzahanbeni gegich, kteřjo zem—
ské toliko wěci Pečugj. ***) Lépe byloby gemu, kdyby

") Tit. 2,7.9. **) 1.Kor.9.27.

***)Filip. 3, 18,19.
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se byl, gako onen zrádce Spasitele Božského, nikdý byl
nenarodil;*) nebo prwe' , nežli byl newinnost swedl, W
hlubokosti mořské byl pohřjzen.
Protož ctihodn'i bratří, wěrně pasmež swěřene'nám
stádo Bo'ži,**) ne bezděky gako nágemnici, ani pro mrzký'
zisk, nybrž dobrowolně, aniž gako panugiee nad dědictvím
Páně, ale gsauce příkladem stádu We Wšem,čemu učíme.
\Všelikau péči uwrhnauce na Boha & stálou wirau odpi—
ragice pokušenim, bděmcž &střízliwi buďme, abychom
Wúklady nepřítele nenpadli. Ostřiheyme wěrně řádu a
kázně cirkewnj, načež ga, gakožto biskup wáš ——budiž
toto me' wygeweni

dobromyslné od wás př'ígato ——
s otcow—

skau přísnosti stále & bedliwě patřití budu.
I Wám zwěstugí W Kr. Jež. mé pozdrawenj, kteří
gste slawným slibem swěta se odřekl'i, dawše wýhosl:
wšem geho snažnostem, pe'čcm &rozkošem; kteříž bud'
w swaté samotnosti žiwotu bohomyslnému, bud' spasite—
dln'ým pracem krozmnoženi blaženosti lidské zlásky kře——
si-anske'se oddáwáte & žiwotu wěčne'mu se připrawugete.
Poswěíte se w důstognčm powo'lán'i swém, wěrným ostří-a
hz'mim řehole swe'; wěrně následugte šlepěgi swalýcll
zakladatelů, gsau'ce poslušni synowe' a dcery“ gegieh, by—
ste někdy i W onom žiwotě snimi spogeni býti mohlll
Gestli wnábožne'm powoláni swo'm na modlitbách a
swatých rozgimánich trwate, gestli z wraucí lásky kBolm
a z ni wyplýwagíc'i Msk)r k bližnímu maličké pěstugete,
přiWodice ge k Božskčmu příteli ditek Kristu Ježíši;
gestli dospiwagici také mládeži užitečné & spasitedlnd
naučení w srdce wšlěpuqete , a el kbudarícimu po'vvola'mi
prospěšným wědomosteln Wyuěugete'; gesili gaSnau při-=
wětiwosti &šetrnau rukau opatrugete na belestne'm loži

nemocných; to't nebuďwám/ljto časného dědicle, kteréž
*) Mat. 18, e. “) i. Petr. 5, 2, 3.
Časop. p. Katol. Duelu I. 2.

21

322

Uznamowatel.

gste pro Boha opustili. Hogně odplutí wám gc Pán, w
něhož gste (laufali, neuwadlau korunau w nebesích.
Posléze pozdrawugi w Kristu Ježíši wšech wě'rících
biskupsth Gurecke'ho snažně žáda-ge, aby gste mne ga—
kožto sweho wrchního Pastýře milowali, mně swé (lů—
wěrnosti prepůgěili, a to Božské s]owo, kteréž bud'sám
nebo skrze na'uněslky hlásati gsem powolůn, upřímným
srdcem přigali, by hogne' užitky k spasení wašemu wy
dalo.

Repřicházím k wám, rozmi-lé owčičky, abych hle—

dal, což wašeho gest, nýbrž w as; přicházím s srdcč'nau
žádostí, abych wšecko wšem učiněn byl; abych swým
duchowním dítkám Poklady wěč'ne'hospasení shromažďo
wal, gsa hotow, gakož prawému pastýři přísluší, wšecko,
i sebe samého wynaložili za duše waše. *) Zadeyte po—
kornými prosbami Boha, aby apoštolského auřadu meho
žehnati a slowu prawdy prospěchu, gegž On gedine'
dáti může, udělili ráčil.

Gakož bez wry

nelze se líbiti Bohu; tak wíra

zůstůwá mrtwá, gestliže ona naděgí wě le' odplaty síle
na, owoce lásky newydáwá. Po naších skutcích poznati
má swět,že prawá gest wíra naše. Gako nezbíra'uueztrní
hroznů, ani zbodláčí fíků, tak také se neurodí prawá &
buholíbezná ctnost na nezdrawe'm & pnrušcnc'm 'kmenu
bludného učení.. l\'ež , byibyclmm i měli wíru, ktcrážby
hory"přenášela, nemámeli ale lasky, kteráž gsauc na wí
ře wštípena, owoce wydáwá anko-ře & trpěliwosti,uči
nění gsme gako měď zwučící &zwoncc zněgící gw) gsmc
strom neúrodný wrozkošnc' winici Boží, nad nímž (llanho
showíwagící Winai" mnoholetc' marně práce litugc dnes
nebo zeytra strašliwc' slowo: Usclmi! wyrkne, &neplod—
ný wytne, aby darcmně místa neugímal. ***)

*) 2.Kor.12,14,15.

**) 1.K0r. 13,1. ***)Luk. 13, 7.
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Protož pilen bud' gedenkaždý wbedliwe'm Přisluho—
wánj auřadu swe'ho, *) kterýž mu uložen, tak gakž inu
Bůh darů a schopnosti Propůgčil. \Vy djtky poslaucheyte

rodičů swých WPám
szasljbcnjm,

nebo tot gest .přikázaniprwni

aby dobře bylo wá-m, abyste dlauho žiwi

byli na zemi. \Vy rodičowe' wychowáweyte dit—ekswých
w kázni a trestáni Páně; nepowolugte gim přílišným
shoijánjm,
kteréž toliko peychu & swčmy ]nost, ——
obyčegne' wady nyněgšiho Pokoleni, zplozuge. Kewin
né & od hříchů

očištěné od-ewzdala wám ge matka

waše církew katolická co wzáctne' klenoty, kterýchž
Bůh opět gedenlu'á'te zr'ukau wašich požádá.
Pani'cowe' a Panny ostřjheyte

čistoty sw—e'duše We

Wši mrawopo'čestnosti. Pokoře a mirnosti; uchylte ucha
swóho od lákagiciho a slibného hlasu nešlechctných swod—
níků; opa'trnj bud'te u woleni towaryšů, Wkteréž důwě
ru swau skládáte; neb mnohotwárnau lsti usiluge wás
lčlesnost W osidla swá polapiti. Pomněte, že klenot
newinnosti we welmi křehke' nádobě nosíme. Rozwa—
žugte stále, co Božský Spasitel náš P—awjz Blahoslaweni
čistého srdce, nebo oni na Boha Palřiti budau.
Pewný & neporušený, gako láska a zasnaubeni Kri—
stowo scjr-kwi geho, budiž onen nerozlučitedlný &swa
tan swůtosti zaswěcen'ý sňatek, kterýmž sebe manželoWč
před twáři cjrkwe k Společné pomoci zawázali. Milost
Boží posilňug mužů ižen, aby“ Wěrnč ostřjhali swých
powinnosti. Nezanedbáweyte hospodářowé &hospodyně
křeslanšli Powinné ochran)r & peče osw-é domábi, kteréž

i inrawněgši pohané šetřili,

se ale Po hříchu tak

mnozi za našich dnů, Pí—estčiwaaicena tom, když gen
Práce chich se wykoná, tak rádi se odčitagi, ačkt)liVVPři=

sně giehnapominá sw.Apoštol, řka: Gestliže kde oswča
*) Rim. 12. s. 7.

**) Efez.6.1—— 3,

**
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neywíceodomací pe'če nemá, wíry zapřel, & horší gest
než newčřící. *)
Ale i wy křeslanští služebníci poslušni buďte pánů
swých slaužíce gim wěrně, uctiwě & ze srdce upřímně—
ho gako samému Kristu, a sice ne na oko, gako ti genž
se lidem líbili usilugí, nýbrž gako služebníci Kristowi,
činíce Wůli Boží. ***)

W poetiwosti měgte wšecky pastýře, kteréž kwám
pošli, pro swatý auřad gegich. Přigímeyte srdcem upří
mným slowo Boží , kteréž wam zwěstugí. ()stříheyte
napomenutí, kteréž Wám k spasení wašemu udčlugí_
Snažte se synowskau powolností těžkého břemene auřadu
pastýřského gim ulehčiti', nebo oni bděgí nad wámi ga—
kožto počet ]nagíce wydati za duše waše,***) hled'te tedy,
aby to sradostí činili & ne sstýskáníln.
\Vůbec pak láskau srdečnau a synowskau uctiwostí
dokazugme co šlechetní poddaní neporušenau wčrnost
kdobroliwc'lnu mocnáři a otci národu císaři &králi na
šemu Františku; poslušni bud'me gebo rozkazů & naří
zených od něho wrchnoslí negen pro bázeň, nýbrž pro
swědomí. Za něho a geho oswícený císařský dům, genž
we wšelike' křeslanske' ctnosti příkladem nám swítí, mi—
lnstiwe'mu Bohu neustálé modlitby wzdáwcyme, aby geg
řídil, chránil &opalrowal po wšech cestách geho, podle
přikázaní Božílzo, genž Welí, abychom každé wrchnosti
podd ánibýJi, buďto císaři gakožto neywyššímu, bud'to
WIádařům, gakvžto od něho poslaným ku pomstě zločin
ců, chwále pak dobrých.
Když tímto způsobem wírn naši We wšech případ
nostech žiwota na gewo dame, a dowčřugíee se wBoha
a naděgi swau pozdwihugíce tam, kde sprawedliwý &
milosrdný saudee wážiti bude činy naše; když pravní
křesianská láska obgímagící přátele i nepřátele srdce naše
*) 1.. Tim. 5,8. **) kEf. 6.5—7.

"*) kžidům 13, '17
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roznití, ——neb gen tato tichá a trpěliwá láska plnost zá
kona gest— tenkráte hodni budeme synowe' Otce nebeské—
ho slauti, genž slunci swe'mu wycházeti weli na dobré i
nazlé, awysilá dešř na pole sprawedliwých i nesprawedli

wych. Talgestmimo swěllo, wíry ona znamenitá přednost
naši sw.wirý, že nás milowati, snášeti a trpěli učí. illilng
te neprátel),r swé, dobře čiňte těm, kteřiwás nenáwidi, a
modlete se za ty, kteřiwám pro'tiwenstwi činí a utrhagi
wám. Toto swate' , slepe'mu pohanstwu , gakož Wyso—
komyslnčmu soběctwi nyněgšimu nepochopitedlnó a ne—
suesi—tedlne'přikázaniL gedinó křeslair chápe a poznáwá,

kterýž ge s úžasem a bázni swatau z učení a zpřikladm
zžiwotaismrti Božského Spasitele sweho zná-tise naučil.
Nec-htswčt křeslanskau lásku geho iiewclěčnosti splá—
ci, on nehledá lidského , nýbrž Božího zalíbení; on ne—
daufá' časne' často klamné odměny, nýbrž one' Wěčne' od
platy w patřeni na- Boha se zakládagici. Bylbychom se
srozličnými překážkami potýkali museli, &pokušení a
nebezpečenstwi nábožným předsewzetim , našemu pokání
a poswěeeni na odpor se kladla, nekleseyme srdcem;
Bůh neopustí udatného bogownika sweho neustále po
wýtečnčm cili ——Wěčnó blaženosti —- taužieího,

& geho

milost, gíž on žádnému wraucně oni prosjcjmu neod
pirá, pomůže dobýti witězstwj i odplaty.
Žádeyme tedy poker-nými prosbami Boha, neus'táwa
gice nikdý W5polečnýeh modlitbách, abychom Wšickni
dosáhli onoho blahoslaweného powoláni, ku kterémuž
Bohem Otcem stwořeni, Synem Božím, když gsme padli
a dědictwi nebes zbaweni byli, wykaupeni, &Duchem
swatým skrze milost druheho narozeni poswěceni gsme.
O kýž mohu gedenkráte, když před saudnau—stolici
státi budeme, a gá počet skládati budu zwedene' zpráwy
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Pastýřské, sBožským Spasitelem zwol'ati: Otče! zdet
esau, které gsi péči me' swěřil, owčičky me', dítky twé,
drahou krwí

Syna twe'ho wykau—pcne', žádne'ho g-sem

znich neztratil, eyhle Otče! wšecky ge tobě kwěčnó—
mu blahoslawenstwí odewzdáwám.
Tent gest rozmilí křestane' poslední cíl a konce pu—
towání našeho, dědictwí neporušitedlnó, nepoškwrněnc' &
neuwadle' , kteréž Připraweno gest nám W nebesíeh , “)
kteříž maličko se musíme pormautit—i w rozličných z-kau—

šeních, ažhy skrze takowc' zkoušení wír-a naše mnohem
dražší, nežli zlato (kteréž se wohni' zkušuge) nalezena
byla k sl'áwě při zgewení Ježíše Krista-.
Bůh pokoge &milost Pána našeho Ježíše Krista bu
diž swámi. Amen.
w Želanci dne 1-1. Kwě'tna 1828.

G i ř i.

Biskup.

6. Pautnicke' místo Altóttin g. (starýOetting.)
Altótting

leží we

přígcmnčm

& krásném

polo—

žení Baworske' zemí. Tisíce lidu negenz Bawor, nýhrži
z cizích zemí pant tam konagí , aúctu swau k PilněMarii
gnk chwalozpěwy“ tak modlitbami Prokazugí. Gesti we
zwláštuí ochraně apřízni místo to u-zcmě pána Bawarie;
giž Karel Theodor sluwnč pameti mocnář Baworský pe'či
& náklonnost Alt'Ottinšu Proqewil tím-, že 14 kněží řádu
sw. Jana. tam gak na Wykmiáwán'í služeb Božích, tak na
zaopatřowání elmrawých Paulníkú nstanowil, & důchody
po wyzdwižených Jezuilceh zaopatřil. Inynčgší pane.-.

watel králowstwí Baworskóho toto místo zwláštní obsta
*) Jan. 17, 12.

") Petr 1, 4—7.
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ráw-í laskawostí apeěliwostí, oni rozkazem swým 1826
nařídil, aby dům kněžský pro osm neb deset kněží swět
ských zřízen byl , a wýnosy ze Wšeeh pozůstalostí Po Je—
Zuitech a tlhlteských duchowních na auplne' wyžíwení
kněží obráceny byly.
\Všickni' zůstáwagí wgednom kollegium, gsau stra—
wau, bytem, a poslaužením, pak i 421. na týden, ali-2zl.
ročním nádawkem na zaopatření potřebnosti Wšelikých

up. knih, wýborně zaopatření. Oní't

společněgako

kněží wřeliolích, magí swého předstawenčho, který ga—
kož' pořadek W službách Božích, tak i wšecko weďení
wěcí

domácích

obstaráwá.

Krom

(lOlJI'OWOlnýÍClI
pří—

spěwkůmagí2400 zl. na swé wyžiwení a zaopatření, kte
réž se upřímo panu řediteli Platí.
HlaWní záměr to
hoto kollegium gest, aby ne;-en nábožnýin potřebám Pau
tníků, dlemožnosti swe' spomáhali, ale iwedeuím důklad—
ného předstawenčho, hodnými učiteli náboženstwí, ka—
zateli', zpowědníky, &duclioWními opatrowníky nemoc
ných se stali, & tím způsobem gedenkrat'ekwyššímu po—
wol'ání Wkaždém wzhledu potřebowáni býti mohli. Du
cliowenstwo do tohoto kollegium přig'ímá se ze tří o
kršku (dimcesí'), Mnichowskčho, Íiezenske'ho a Pasaw
ského, o liřigetí, a propuštění od biskupů stará se bi—
skup Pasawský. Po šesti letech zběhlých ti, genž ku
Spokogenosti'swóho předstawenčho Pi'acowalil, & žiwi
byli, na fary gindy kněžím řádu swa'teho Jana (ÍlÍalte'z—
skýinl patřící, se dosazowati mací, což dworním ustano
mmíni 1826 gim Pogištěno gest. Nebude newhod zde
et.—gich
stanowení (statuta) uwesti, genž gsau:
\Všickni kněží at nosí černý oděw šitý na způsob
oděwu ch owanců

sem inčti—ských.

Řediteli al'tgsau poslušenstwím a uc'tiwostí zawázáni.
S powoleníln ředitele at gsau místnímu faráři w auřa
du pastýřském nápomocni.
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\V domě ai: se zachowáwá ticho, aby každý we swc'm
pokogi pohodlně cwičcním se zabýwati mohl.
Každý měsíc ali gdau kSpráwě Boží.
Breviář bud'pospo—litě, & nebo každý pro sebe se

modlili mohau, a magi.
Slyšení zpowědi w pokogi gest gím zapowězeno,
leč při lidech nedoslýcha—wých. Nawštěwowání hostinců
a krčem gest zakázáno, leč-by tohoto přítomnost příbuz—
ného žádala, a to se může gen spowolením předstawe—

něho státi. Zkrátka, Wše wymez'eno gest, coby důstog
nost gegich bud' uraziti, bud' snížiti' a ztenčiti mohlo,
gako hrán'í w karty &-kuželkyr W zahradách Weřegných.

Zato pakowyražení Wdomácnosti postaráno gest. Dům
má býti w zimě o 9 awl'ctě o desáté hodině zawřen.
Gednota a swornost na příklad"wšem prawowčřícím
naneyweyš zachowawana.
A tak přízniwostí zeměpána počal ústaW tento wý—
tečnýr rokem 1827 W powolání swe'm působili, ano i k
wětšímu pohodlí pautníků kapucíni' w býwalí'r klášter
Františkánský uwedcni gsau WSlarčmOeltíušu. A poně—
Wadž gcgich počet až na dewět se zmenšil, tedy král
ustanowil, aby počet gich zatím až na dwadcet rozmno—
žen byl, a by w ostatních kla'tštcřích čtyři definitorowe'
prowinci'ála sobě zwol'il'i, který na budaucí časy wsta-re'm
Oettinš-upřebýwati má. Krom toho dal wyřčení král,
ab)r komu se líbí, z wyzdwižených klášterů nawrátiti se,
swobodně zase do řehole wstaupil, což čtyři" giž kapu—
cini učinili, na—wrátiwšese z Tyrol do starého Oettinšu.
Roku minuleho dalnowý důkaz swé náklonnosti k tomuto
pautnickc'mu místu král, powol'cním, že pautníci' ged'ním
knězem w rauchu oblečeným, &zwoněním wítáni býti
mohau.
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7. Z D r 5 žd'a m Druhého ledna b. r. swobodná,
škola w Drážďanech se otewřela.. Toto. staweni přisgěw—
ky dobrodinců wystaweno gest, gestil &zůstane wzdy
trwagíci památka-u zbožného & ledne'ho smeyšl'eni *
gest 36 loket dlauhe', 37 široké , a o trogiln poschodí..
Gsau't w něm čtyry posluchárny, wíce bytů pro učitele
& direktora, pak kostelík, 22 loket zde'l'i, 18 ze šíři,
téměř W tom obšjrnčm slaweni obsažen gest. Kostelík
ten s obrazem SW. Antonína. Paduánského — co wzorem
mládeže, byl 2. ]eďna sl—"awně
swěeen skrze Pana Mauer—
manna, biskupa Drážďanske'ho -—-Nad wehodem zeWnit'í—

gest'nápis: „K athol'is che Fr ei'schule,“

wedle'

něho oko neyswělěgšj Trogice Božj, řezbau Pana Pro
fessora Petricha.

8. Za Neywyšším rozwážením ode dne 4. března
1828 bylo Wládnhnu raddowi aReferentu- u dworske' ko

missjnad študiemi, P.Tomá ši Powondrowi

'(lů—

stogenstwj probošta W Tridentu propůgčeno._

9. Dne 13. března 1828 od kanonie řádu Przmnon—

stratske'ho sw. Norberta w Teplé za opata zwol'en byl W'.

D. Pán Adolf Jan Kop-p mann, Doktor Sw. Theo
logic, biblického učení N. Z. na wysokýeh školách we
\deni e. k. Professor &C'.

10. Dne 21. kwětna 1828 za opata kanonie W'yše—
brodské řádu Cistereienskčho zwolen byl" Důst. Pán P.
\alentiu Schoppan Administrator fary WYyšebrodske'r
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11. W'ys. Důst. Pan Ale )( a n d e r 2 A lag o wi c 11,
\Vel. Probošt w Zágrahě (Agi-amu) Prior Auranaa &Banát—
ni, Locum tenenLiarias dosáhl hodnosti skulečnj tagne'

rady.

12. Dne 1. čerwna zadáno bylo probošstwi u hlawni
kapitoly w Tržišti bwalc'mu duchownimu Reí'erentu W
Dalmatsku, čestnému kanowniku w Hořící (Goricia) , wo—
lenc'mu kanowniku w Záhrabě (Agralnu) &gubernialnj radě

\V. D. P. B enediktowi
Braunthálu._

Br aunitzer owi z

13. Z \(Vi d'n ě. Dne 3. čcrwna I). 1'. měl u cís.
král". dwora akkreditowaný apoštolský Nuncius M a r c 11e

se Spinola

wcřegný slawný Přigezd do hlawniho &

sídelního města Wrid'ně & kprwni wcřcgnč & slawnc' au—
dienci & Geho c. k. Gasnosli , a u Gegí c.k. Gasnosli Ci—
sai—owny,g-nkož iu Geha cis. k. \Výsoslí stařnwice, & u

Gegich c.k. \Výsoslj Arci-wčwodu Jana &Ludwjka.

14. Zm čna w b encficiu

111.

Za Neywyššim powolenim ode dne 9.ledna 1828,
fara W městě Benešowě W Cechách na (16-1;a n s twj

r e—

á—lnibyla Powý š ena.

15. Au mr
D Dne 22. března 13.r. usnul w Pánu \V. 1). Pan
F r a n l i š ek &(: Pan ] a .Demk Kandidát lm_lms]owi,
král. kanownik .kapšm'lyuSw. \Vita na Hradě Pražském,
&Děkan u SW. Apollinářc, stár 53 let.
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2) We \'Vid'ni (Tue 24. dubna 1828, usnul W Pánu
\Vysoce Důstog—nýPan M artin
Lor—e nz , státni &
konferenčnj- rada, íní'ulowaný opat u Sw.. Salvatora- w
Kapernaku, stár- 80 let.
3) Tamtéž 2. kwětna 1). r-. W Pánu usnul W'ys-occ
Důstogný Pan Matěg- Pawel Steindl, biskup Antinopol—
ský, Doktor theologie, c. k. rada & Dol'no —Rakauské
Wl-á'dy, kunownik ln'etroPoIitskčho kostela n- S. Štěpána,
Custos kapibolni &Preelal', Sulfragan, & Generální \Viká—

rius \deenskčho

arcibiskupstwi, Praeses arci-biskupské

l'xonsistoře, býwalý Di'rektor arcibisk. alu-mnátu atheo—lo—

gický Professor, gakož i emeritowaný Hector Magnificus
na wysokých školách We \deni, stín-. 66 let.
4) Dne 14. čer-wua b. r. usnul w Pánu W'L D. Pan
\Vo g t 3%
c 11W a g n er, kandidát bohoslowí , kapitoly u

Sw. 'tha

na Hradě pražském kanownjk, Prael'at, Archi—

diakon, & Archiva'u' w stáří 75 let.

Literni zpr'á'wy'.
U J a n a P 0 s pj š 11“a w Praze na Starém městě w.Liliowé 1in—

ci Nm. 946 w Šollowské impresst & u Jo s efy F e t tc r—
lowé w arcibiskupské knihtiskárnč w Seminář-i, pak wKrá-lo
hradecké impressj předplúcj se na

Duchowni

WVeykIa-dy

na wšecky nedě-lnja swátečnj Epištoly a Ewangelia přes celý rok.

Od Jan &Modlina,
u sw. \lea w Praze kanownjka Stráž-ného.
Tato kniha poskytuge laskawč'mu čtenáři", a-milownjku prawč

lm náboženstwj mnohý 1)r03pčch; neb se w nj obsahugj celoroc

ni (hlohoan weyld'ady na Epištoly, ctenj aE"wangelia,k19rc'cjr
Božjch

ROWSwmá na každý ncdčlnj aswálečni den wchrámjch

332

Oznamowatel.

weřegnč č.jsli nařizuge, podlé nichž se kázani arozhlašowánj slo
wa Božího děge. z nich wyplýwagjcj naučení předuášj, lidk do—

brému wzbuzuge, aod zlého se odwracetinabjzj. Gsau tak po—
chopitedluýun způ-sobem sepsány, že gim čtenář bezewšeho roz—
myšlowáuí porozuměli může.
Takowého Způsob“ w rozhlašowánj slovuraBožjho užjwal
učitel narod'ůw sw. Pawel, an dj ke Koryntům

2. R. W. 1 B I' a—

tři, nep í—išel gsem kwám mluwiti slowy wy—
wý'šený'mi W11dské maudrosti, ale w způsobu

ponjženém

&Sprostém, dokázati wám, že wjra

naše není založena na maudrosti lidské, ale
u a m o ci B o ž i, nawěšlj dawage kazatelům, kterak se k obec—

nému lidu. skloniti, &pochopitedlný'mi slowy Ewangelimn Swalé
rozhlašowati magj, aby gtm každý snadno rozmněti, dl-eslow ge—
gich se řjdlti a skutky swé sprawowati mohl.
Může tato kniha obzwláštně proslučšna býti nowě' wyswč
cenému kněžstwu, které se na winici' Páně wysjlá , a kkazalel—
skému auřadu ustauowuge, neb w nj“ nalezagj. se wystwčllenj wý
kladowé Epištol, dlenj a Ewangelij: z nich wyplýwngjcj nauce
nj se pořádně ukazuge, rozděluge, aneyl-llawněgšj castky se gi—

nýmizpjsma swalého wylaženými texty, podobenslemi npr'j
běhy dotwrzugj, aby ge wčřjcj rádi a s pozorliwosu' poslouchali,
sobě do paměti wlisldi, na srdce přiložili, atak gsauce wprawé

wíře náležitě wyučení a polwmeni, w dobrém wždy prostwaIi,
a od zlého se odwraceli, Bohu wšemohaucjmu čest a chwalu
wzdáwagjce, swého cj'le: totiž wčeného bluhoslawensle
hledáwali.

wy —

Tento Spis rozpadá na 4 dj'ly, znichž každý okolo 20 ar
chů silný na tiskowém papjře nowým čítedlným pjsmem tišiču
bude. Cena každého djhl gest w cestě předphceuj. 24 kr. W
slřjbřeco neyskrowněgi wypočtena, aby tjm Spiše kniha ta do
rukau mnohých přigjti mohla;

tisknulj

znamenitě wywýšena.

lo wyšlyg

naproti tomu wšak bude po "W)"—

Dwa. prwnj djly giž na swé—

Smišeniny.
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U Josefy Velterlowe', w knižeoj arcibiskupské knihti
skárně, wPraze na starém městě W Scminarium W Nře
190, gakož i w Brně 11knihkupců J. G. Gaslla & F. L.
Ilallera, a w Prešburgu u ()ndřcge Schwaigra k dostání
gsau následugjcj knihy:
(Pokračowánj.)
(Ceny gsau na siřjbře.)

Bohuslaw z Lobkowic a z HaSenšteynu. List panu Pelrowi z
Iioženberků, mjstodržjcjmu kralowstwj Českého o zpráwč zem
ské poslaný. Který po 307 letech z rukopisu uybralawydal
J. WV.Zimmermann.

WVeliký 8. 1819.

"za 12 kr.

Bunyaua Jana cesta křesťana z města zkázy

do blahoslawené

wěč.11051i. Z anglického do německého gazyka uwedená, nyni

pak w češtině na swěllo wydaná od J. Nedomy.
1815. za 1 zl.

2 djly. 8.

Ccsla žlwota, aneb: Podstata wjry wšeobecné křesťanské, skrze

otázky: Kde gest to psáno? proti něklerýml důmyslům na
šinců w1ěch wčcech, které s nekaloljky w nedorozum'e'nj gsau,

poukázaná od J.Bohdaneckého, kanownjka \Vyšehradského &
děkana Počáteckého. 8. 1818. za 24 kr.

erkewnj pobožnost naslawnost Božjho Těla, od J.L. Zieglera.
12. 1827. za 5 kr.
Dcerka, aneb poZná'nj cesty prawé kapasenj.

Wydaná od W.
Hanky. 18. 1825. za 10 kr.
Dni Eusehii Hieronymi Slridonensis Presbyterí Opusculum de
viris illustribus. Edilum ab J. P. *N. Dittrich. 8. 1821.
Iigat. 24 cr.
Desatero kázanj o swatém pokánj, zmnohých učitelůw sw. před
300 ]e1y wěrnč sebraných a se wšj pilnoslj sepsanýchskrze
Tomáše Baworowského , na ien čas kazatele wl'lzni, nyni

pro gich wy'bornost znowu wydaných skrze kněze J. Dittricha.
8. 1822.

za 2—1kr.
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Důležitost zgewcného náboženij

Kristowa, k dopingu; poň“

„nu, Šestinedělnjho cwičeuj pro ty, kteri mjnj od katolické
cjrkwe odstampit, O't'l\“ Luulxoly. 8.

za 12 kr.

Galini-fitka. Powjtlka pro djtky dle p. Sclun—icdu,od J. \Ylusáka.
za 6 kr.

Genowcfa, podíwuj přjběhowé rozené wéwodkynč zBrulmntu a

prowdulté hraběnky z\?\']tč201||jro\va, 12. 1824

za 12kr.

Gilgjhu Chládka otázka : Co máme o zpowě'di katoljků držeti?

gestli pauze lidské neb božské přikázaan Slowjčko w čuswc
likmtočnj. O(lJ. Hýbla, 12. 1818, za 20 kr.

Gindr'ich z Duhjuowa. Powjdka pro djtky, 'dle p.Schmicda, od
T. Kabelky-. 8. 1819. za 8 kr.
Gjtka hraběnkuz Toggenburku. Krásný přjlnřh 7.12. Stoletj dle
1). Sclnniedn, od T. liubelky. & 1819, za 18 kr.

Holaubek. Powjdka pro (ljtk'y, dle p.Schmieda. od F. Slámy.
12. w Pjsku 1827, za 8 kr.
Homilie, aneb Wyučowůnj lidu křesťanského"při ranujcli služ
bách Božjch, d-lewýkludu swatého Ewangelium, na wšecky
neděle a slawnosti Páně, od Františka Frytče, fámře Huber
ského w krag—iČaslawském, Djl prwnj. 8.-, 1828. za 40k-r.

Týchž Homilij djl druhý gest w tisku.
Chlebowé poswátnj. Knjžka modljcj pro ženskau osobu. 12. w
Praze 1826. za 18 kr.

Iwau, epická báseň wó Zpčchh, od FT. A. Rokosa. 8. 1823
za 16 kr.

Izidor, sedlák Lhotský.

Uslechtilý příběh pro lid wenkowský

i městský. Od Jos. Meystřjka, děkana Swételského. 8. 1822
dwa dily za 48 kr.

Josef Egyptský. Báseň we 12 zpě'ijh od Fr. Raymannn, dě
kana Častalowického. \V. 8. 1820. za 24 kr.
Katolické modlitby od T-. Kabelky. 12. za 18 kr.
Katolické ui—euj() swátosti biřmowánj ku poučan

ných. Od Kr. \V. Weiniugra,faráře leuduě'.

ncbiřmowa

12.2a 6 kr

Smišeniny.
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Kázani přjlcžitostné při slawné lmjžccj arcibiskupské generální
wisitacj na Čelákowě, od Jakše, faráře wGirnech. 8. wPra
ze 1817. wáz. za Gkr.

Kázanj na Ewangelium, kteréž se čle w erkwi

Boží na den Bc

žjho Těla, wěrně sepsané i kázané skrze kněze TomáSe Ba—

worowského a wylišlěné wI-Iolomauci ]. P. 1557., nynj pro
swau wýhornost znowu wydané skrze kněze Josefa Kljce. 8.
\VPraze 1822. wáz. za6 kr.
Kazani Postnj, o swatém pokánj, kteréž roku 1822. osadě swé
přednesl Fr. X. Jedina, doktorsth pisma sw. kandidát, ar—
cibiskupský weřegný notárius, wikářský tagemnjk w okršleku
Pr'jbramském, děkan w Swatém poli bljž Dobřjše. 8. w Pra

ze, 1824., wáž. 18 kr.
Kniha sw. Jana Zlatoustého o naprawenj padlého, od Wiktorí
na ze Wšehrd ku konci lólého wěku česky wyložena. 8.

1822. za 14kr.
Knjžečka o lásce, sepsaná od F. L. hraběte ze Stolberku, přelo
žená od \V. Karcše, faráře \vVlachobřezského. 8. 1825. za 24kr.

Košjcek třjprautkowy. Powjdkapro djlky dle p. Schmieda od T.

Kubelky 12: 1825'. za 12kr.
Kronika 1YIladoboleslawska, od přjŠij Čechů do země české až do

nyněgšjch časů; pracj F. Nowolného z Lůže. VV. 8. 1824.
za 1 zl.

Kronika cjrkwe od Bohnsl. Bilegowského. S neystaršj mapau

kralowsle českého. 8. 1816. za 24 kr.
Kryzelda a Bryzclda. 8. 1818. za 10kr.
kwčlenky, od T. Kubelky 12. za 12kr.
List pastýře k sladu, od prawého owcince Kristo'wa na čas pod
gménom I'Íelwelského a Augšpurského náhoženstwj oddělené

mu, od F. Šohdáneckého. 8. 1. Djl za 10 kr. 2hý zaGkr.
Lismwé ;: dawnowěkosti. Dle J. ",' Herdeer od F. L. Čela
kowského. 8. 1823. za 14kr.
Marka T. Cicerona knihy o přátelstwj, nadepsané Lelius. Z'Ia

liuy „a neim

Hrubého z Gelenj. 12. 1818. za 18 kr.
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Nešťastn'é příhody k wýstra'ze nezkušené mládeží.

8.

1820.

za 30kr.
Newjn. Powjdka pro dj'tky od T. Kabelky. 8. 1824. za 12kr.
O Sedmeru dobytka domácjho, gebo chowánj a nemocech, od
.A. J. šuugmanna. Sv 1826. za 24k-r.
Panis quotidianus neboli-2 Agenda : Za 30 km w koži w. za 48 kr.
PodobenStwj, dle F. A. Krummachra, od F. B. Tomsy. 16.

1821, delky za 1 zl.
(Pokračowáuj)

W nowě na swč tlo wyšel:
Di'l druhý
Wzdě'lánj člowěka, gaký býti má, aby mu dle swě'

ta 1 dle duše bylo blaze.
Pro d05pělé obogjbo pohlawj. Od T. Kabelky. Ont' gest ob
sahu nábožneho a mraWného , magjcj heslo : W d o b r se

potaz wemt'e, ať w-ás žádný neswodj swau
fil o s o fi jl ! —— Práce tato Brownáwá se s umyslem Geho
stařskč

Gansuosni, genž z swe Z\vl-ástuj otcoWské

pcť—liwosvi

& nábožnosli w swém dwornjm lislu odedne 10. unora 190—1
wi. 36. Weleli ni?—il.aby se s wzděláujm obecného lidu i
dosPEIegšjch mlarl'jků dle př-jrůstagjcjho wčku 'wždy pokrm—oa
Walo. Pauům rodičům, Wychowatelům, d05pělým českým gi—
nochům & diwčinkám, gakož i wšem milým Cechum a cš—
kám budgiž Vento spis odpomltčen &k WZdělánj prospéšen.
Prodáwá se giž swázaný Za 36 kr. Oba pak djly Za 1 zl. Slř.

W tisku Sewynacházegi:
Eustach.
Přjběh z d-áwnowěkosúkřesťanské, znowa wypra
wowaný pro dobré křesťany od skladatele Genowefy, přelo
ženjm 305. W. Wlasáka.

PastWa ducbOan, pro owce z prawého owčin
ce Kristowa.

T-o gest: Křesťanskécwičenj, k důklad

nému wyučowánj wenkowského katolického lidu we sw. ná
boženstwj, bud' we wesnicjch nebo w chrámu Páně.

Přelože

ná, wzdčlaná, &podle našeho Katechizmu spořádána od Fr.
Rokosa, kněze cjrkewnjho.

Poznamenánj P.P. Předplatitelů.
Gehocis.

'Wysost&Eminencí

Neyo-scheněgšj a Neydůstogněgšj Princ aPán
B U D 0 L F,

Princ rnkauského cjsařstwj, král. princ Uherský
a Český, Arciwe'woda Rakauský, Swaté Římské Cirkwe
pod titulem SW. Petra in monte aureo Kardinál, Kníže
Arcibiskup Olomucký, WVéWodaa Hrabě České kaple,
\\ clikokřjžnjk král. uherského řádu sw. Štěpána, Rytíř
král.. saského řádu rautowe' koruny a král. Imworského
řádu sw. ]Iuherba &c. &c. (Tit. pl.)
Tit. pi. Geho Excellenci,Neydůstognčgší n\Vysoce Urozc

ný Pán Pan A1o ýs Jo s ef K1-akowský , Hrabě
z Kolowrat,
swohodný Pán na Ugezdě, Biskup
Krá'lowéhradecký, Geho cis. král. apoštolské Gasnosti
skutečný tagný Rada, hlawnjho chrámu Olomuckého
Kanownik &c. &&
Tit. pi . Gcho \ arcibiskupská Milost , Neydůstogněgši , a

a 'Urozený Pán Pan Ju 15ef Fr antišek

Nowák,

Arcibiskup Zádčrský , &o. &c.
Tit. pl. Geho biskupská Milost, Neydůstognčgši a Urozenýr
Pán Pan J 0 s e f B e ] a n s k ý, biskup Bystřický &c. SCC.
Tit. pl . Geho biskupská Milost , ;Ncydůstogněgši & Uro—
zený Pán Pan 5 t č .pai11 C s ch, biskup Košický &c. &c.

Tit. pl. Geho biskupská Milost, Neydústouněgšj &Urozený
Pán Pan J a n S c it o w s k ý, biskup Rožílawský „\c.ke.

Arcibiskupsth Pražské..
(Po kr ačowánj).

Pražské hlaan Wikářstwja
“ ysoce dustogný Pán Pan J a n M ed li n, kostela SW.

“na

na Hradě Pražském Kanownjk Kustos, knižer;

Arcibiskupské konsistoře Rada wyslaužilý, &c.
Pan Jose-I'l$l—upak arcil). alumnus.
——Josef Mrňák, malíř děgin.
Casop. p. Kumi. Duch. .|.. 2.

Pan Martin Neureuter, knihkupec, 3 excmpl.
_— Ílčugen 1Nowak, kaplan u Sw. Mikuláše w Praze.

_... Fr. Palacký, Redaktor časopisů Ceskeho národ.Museum.
——Mich. Preisler, arcib. alumn.

— Jan Schellinger, wychowatel hrabat zc Salm -Reifer—
scheid.
——Fr. Schoreis, posluchač filosofie.

— Mich. Schmidt.

—-—
Kasp. \'Vidlmann, knihkupec.

Pražské ok olnj “řikářstwj.
Pan Jos. Bodušanský, farář wKegi, arcib. Notaríus.

Beraunské Wikářstwj.
Pan Mat. Bastel, administrátor We \Velisu.

Taužetjnské Wikářstwj.
Důst. Pan Vinc. Bochlitz, adm. wiká'rstwj, dozorce národ.
škol, farář wšečetině.
Pan Fr. lIOfer, farář wliahensleině.
--—Jan Hunger, kapl. W Manetině.
——Wáclaw Roli, adm. fary wTeple', zi—árlupreemonsl'.
—- Jos. Sturm, kaplan w Mame-líně.

Wotic ké Wikářstwj.
Důst. Pan Jos. Černý, arcil). wikárius,dozorce národ. škol,
děkan w Reweklowě.
Důst. Pan Leopold \Virsching, děkan W Sedlčanech, wi
kářstwi tagemnik.
Důst. a Urozený Pan Jos. Gerson, rytíř z Ragersdorfu,

děkan W Sedlci.
Pan Jan C_lrwosta, farář na KrI'ISné Hoře.
——Karel Cermák, kapl. WPočepicjdl.
——Fr. Dlauhý, farář W'Bělicí.
-—-Mik. Fischer, kapl. wNetwořícich.

— \Václ. Fiirst, kapl. W Arnošlowicich.
-— Fr. Hanuš, Exp. w Gesenicich.
——Jan llrahě, adm. wlxlučenicich.
—-—
\Vogt. llulička, 10k. wkameyku.
-— Aut. líacerowský, far. wPočepicich.
——Fr. Pištěk, fař. we \fVerměřicjch.

— Jan Polz, adm. WStřezmiři.
——Desid. Procházka, far. w Prčici.
——Jos. _;Rozslapil, far. We WVoticich.

-— Fr. Iichák, far. WJanowicich.
——Gaudenc Tillinger, z řehole sw. F1'.Quard. We \Voticjch.
——Em. L-rhan, kooper. wSecllči.

Pan Mat. Urban, kooP. me—šuwicich.
-——
Norb. \Vambera, koop. wNeweklowě..
_—Tom. TWiták, far. na Chlumu.

Biskupstwj Buděgowické.
1. Budčgowické Wik ářstwj.
Wysoce Důstogný Pan Gilgi Filekdúawniho chrámu Páně
w Buděgowicich kanownik Senior, cis. král. Gymna—
sium Vice —Dircklor, konsistornl rada SLC.
'—

\

/

'r

.

'

'

.

“ ysoce dustogny Pan W áclaw z Angehs, hlawnjho chramu
Páně w Buděgowicmh kanowujk, konsist. rada Sne.

Biskupský Theol. ůstaw w BudčgOWiCÍCh'
Pan Karel Budínský
——Frant. Ucška
_— .If'rant. Fuchs

—- Ant. Heinz

——lli'rant. Jungwirth

bOhomlqu

——Adolf Latecher

W 4. roce.

— Jan Nowáček.

— Karel Otto
—- Frant. \Vrzák
— Jan Ziegler.
Pau WVácl. Chuman
— Aloys Holý

— Tom. Hrdlička
— Jan Kubíček
——\fVác-l. Macha

bohnlnluwci
w 3. roce.

— Karel Pichu
—-—
Fr.

Přikosický

— Jos. Prawa
Jan Slaup
——-Jan

Šebcle

——Jan Škopek
——Karol Slretz
-— Jos. WVondra

Pan Gindř. IIausner
— N. ][urský
—--Ant. Lew

bohomlchi

—- Ant. Mládek

w 2. roce.

——\!Vogt. Nawáček

——Tom. Scherbauer
——Jos. Swoboda.

*w—b'
M—

93955

Pan Ant. Brabec
— Mat. Charwát
——Fr. Felix

"" A.“t' Langwgll

bohomlu-wci

—-

w 1. roce.

——Snu.

Schnelder

Sládeček

-— Jan Tuma.

— N. Twrznik
— Fr. \lVacek
——Fr.

WVogta

2. Bechinské Wikářstwj.
\Vikářská bibliothcka.

3. Blatnenské Wikzířstwj.
Pan Fr. Scholle, far. W Rožmitále-.
——Mat. Schimandl, kapl. tamže.

4. Domažlické Wikařstwi..
WVikářskábibliotheka.

5. Gindřicho-Hradské Wikářstwj.
Negmenowanj 4cxcmpl.

6. Gistebnické \ViliářSjo.
Důst. Pan Jan Ilanykýř, bisk. wikárius, afarář na Plané.
Pan Jos. ]Iádek far. WNadčkowč.
-——
Jan Kučera far. wBorotině.
——Malauš Ferschel, far. w Cholowí'ně.
—- Ignac Seichel , far. w Huslicich.
——Thad. Feehm'ich, far. wMalšic-jch.

—- \Vogt. Kowář, Adm.w Ncuslupowč.
——Karel: Kratochwil,

kapl. w Mulšicjch.

—- \Václ. Pohan, „kan w Plané.
——\Vngt. Póschl, kalech. w Táboře.

— Jos. Kamarýt, kapl. sidelni w Klokotech.

7.111ubocké \Vikář-stwj.
Pan Matěg Drexlcr, farář na ]Insinč.
——Vvácl. Koskuha, luk. w Dobré \'Vodě.

8. Cheynowské

\'Vik á,“řstwj.

Důst. Pán Karel Halík, bisk. Wikárius, &farář wChau—
Sniku.

Pau Fr. Holický, far. WRalihořicjch, Wikářský tagelnnjk.

— Jan Sádlo, l'ok. le'asiWě.

9. Horažďo wické Wikářstwj;.
Pan .Aloys Lega, far. w l-Iraděšicich.
-—-Jos. Kxegčjk, adm. w Podsrpu.

10. Hos-tauňské Wikářstwj.
Pan Jan Cenefels, far. W Žitwě..
\Yíkariátnj Bibliotheka.

11.1(amenick é W'ikářstwj.
Důstogný Pan Malěg Polák, biskupský WVi_kár.ius,Dozorce
národních škol, &far. WKardašowě—-Rečicí.

_
\Vogtěch Maršálek, děk. w kamenicjch.
Pan \Václaw Breischl, far. w Dešně.

-——
Fr. Salzer, far. wKostele—Radaunu.
——Ant. Sedláček, adm. WPluhowždárech.
——Jan Syruček, 10k. wDrahIesich..
— Fr. E(llmann, 10k. WTemnici.
— Mat. Bulisch, 10k. We Víesele'.
——
Karel Racek, kap. w Dešně.
——
()ndřeg Kreutzer, kap. wKamenjci.
—-—
Mart. Tuma, kap. Kardašowě - iečici.
——\rVogt. Jakeš, kap. wPočálkách.

12. Kapli cké Wik ářstwj.
Pan Jan Špaček, far. WČernicich, seknwikárstwj.
— \Vogt. Pardamec. kil-P.wliaplici.

13. Kašparskohorské W'ikářstwj'.
Pan Ant. Hradek, kap. na Kašperských Horách.
-— —— lXeš, koop.WRehbergu.

14. Krumlowské Wikářstwj..
\Vys. ])ůst. P. \ ráclaw. Selnbera,infulowaný archídíakon
w lxrumlowě, konsistorni Rada. wBuděgowiqch &c.
Pan Mutěg labský, kapl. w Kagawi.

15. Lukawecké Wiká'í—stwj.
Důst. P. Jan. Aug. Tiebl, bisk. Wíkář, dozor-ce národ—
ních škol & děkan w Břeskowirich.

Dflsl. Pan. Ignác Hrbek, děkan w Polínčh
—-v ——Fr. Pawlik,

děkan W Přestupícieh.

Pan Jos. Januškowec, far. W Seči..
—- Fr. Klein, far. W Auhoči.
— l'xašparh'ěmeček, far. WChudeuicjclh

Pan Jos. WVaWřik,far. w Dnešíeich.
— Jan W'aleška, far. W Koluwei.
—-—
Jos. Hruška, far. W Luka-wei..
——Beneš Kolář, adm- w Ilorčiei.

— Fr. Suda, kapl. W Břeskowicich.
--—Vikt. Livora, kapl. W Bolinč.

16. Mirowické Wikářstwi.
Důst. P. Feuhauser, adm. wikářstwi, far. WČi'lnelicleh.
Ian Jan Stěpan, tagenmik wikářstwi , far. W Pohořj.
— Simon \Vrána, bisk. notar. far. w Mirowicich.
——Jan Buclešinský, far. w Kostelci.
——Jan Kalbáč, far. w Kowářowč.

— Jos. Musika, adm. wStarem Sedle.
——Jos. Paustka, far. wChraštícieh.
-——
Jak. Rehek, kněz řáduMallh. far. wRadobícjch.

— Fr. Sykora, kap.wP'isku.

17. Nepomucké Wikářstwj.
Negmenowani 4.

18. Nowohradské Wikářstwí.
Důst. Pan \Václaw Blažek, bisk. wikář, dozorce nár. škol
& far. na \Velešině.
Pan Filip Knoll, Provinciál zřa'icluSerwi'tů, adm. WNO
wých Hradech.
-—-Xaw. lxozel, nclln. WDoln'č \Vodě.
—- \'Va'lel.Renner, 10k. we \\olešníeieh.
——Mat. Bisek, keep. wBornwaneeh.
—- Frant. Manois, keep. WDObre' \'Vodě.
——Frant. Taušek, kap. wlia'menne'm Kostelci.

19. Pelhřimowskó \Vikářstwj.
Důst. Pan Fr. Machek, hisk. wikář, doz. národ. škol,
děkan W Pelllřimowě.

_

„

Důst. Pan Josef \Vernlmrd, děkan W Cerwenó llečící.
Pan Fr. Štěpán, tagemnik wi'k. , farář we Chwognowě.
—-—
Thatl. [\otlnauer,

far. w Cerekwi'.

—- Fr. Dílerčl,fur. Wvae'm—liiehnowě.
— \'Váel. Slrecker, far. w Iiynareí.
——Jan Ílšauernllansl,

kap. w Pell1ři'1130wč.

——Jan Falun-ich, kap. w Čerwené Rečlci.
__ .lan .llm-mner, k. WPelhřimowě..
— Ang. Petrů, kap. WPel'hřimnwč.
——.lus. Hawel, knop. wBožegowč.

\\ ikariálnj biblíelheka.

20. Prachatické

Wikářstwj..

Pan Emm. Aschwítz, far. wc Wlachohřczi.
_—I'elr Schmidt, direktor škol w Prachaticích.
_- Mat. Fučík, kap. w Prachaticích.
.— Jak. Schuster, kap. w Prachaticích.

21. Sobčslawské Wikářstwj.
Důst. Pan Fr. llanzlowský, bisk. wik. ,dozorce nár. škol,
far. w Bošilci.

Důst. Pan Karel ]Iostlowský, bísk. konsist. rada, děkan

W Soběslawi.
Důst. Pan Daniel Moráwek, děkan na \Vltawo- Teyně.
Pan Jos. Wobiš, far. w ]lamřich.
-—-Fr. Raymann, far. w Scweljuě.
— Ant. Polák, far. na W'leselé.
——Jan \'Vcsclý', 10k. w Redwědicich.
-—-—
Mat. Wošúlik, kap. na Wfltawo-Teyně.
— Fr. Musil, kal). 1m W'ltawo— Teyně.
——Jos. Kuliš, kap. w Su'bčslawi.

22. Sušické Wikářstwi.
Ncgmennwaných

——5.

23. Třeboňské Wikářstwj.
,

1.

.

.

' _

\:

Dust. Pan Jak. lunger , blsk. Wlk. ,dozorce nalod. skol,
far. w Lomnici .

24. Wodňanské Wikářstwj.
Negmcnowaný.

Biskupsth

Krúlowé —Hradecké.

\Vysncc ])ůstogný &wysoce Učený Pan \Václaw Beršan
z .Iiottcnburgu,w swnhodných umění &filosoí'ií antnr,
Theologie Kandidát, kanownik, konsistornj rada &
lagcmnik W Hradci Králnwé.
_
\Vysocc .Důst. Pan Fr. Pelikán, kons. rada & 'lageunuk
w Hradci Králowe'.
\Vysnchůsi'. Pan Ant. \Vorel, čestný kanownik WHradci
králmvé, bisk. wik. &děk. WLitomyšli.
l)(lsl. Pan Mb. Maywald, hisk. wík. &děk. wŽirť-i.
„lh-l. "nn Ani. Hmm, bir—k.\\ik. .: nlř-Lzm\\ [rm—vii.
„H:—'.Pulu Hm.-s llšml. děkan \\ llni'irirh. tln'mu'u: lnfn'ml.

šlml.

Preemonštrátský klášter W Želíwě', 2 exempláře.
Pan Ant. Stránský, gymnas. katecheta w liradci—Kďálowě.

——Jan Pospíšil.,knihtlačitel eradci-Králowc'.
-——Ant. Geřa'thek, far. na Pguchowě.

—-—
\Václ. Pelikán, kap. w Zirči.

_—Fil. Spačck, kap. wc.k. špitále na Plesích.
— Fr. Fultner, kap, we Viršctarech.
-— Karel \'Vlk, 10k. we Zwoli.
-——\'Václ. Bran'žowský,

koop. we Zwoli.

——Jan Jansa, kap.wAusti.
(Pokračowání.)

Ná w ě t
©
K tomuto druhému SWazkupřiložen gest prwní ná
dawekkČasopisu našemu, a sice: Knjžka SW.Augustina,

gíž titul dal: „Soliloquia
animae a-dD eum,“ a
„Manuale“ t. g. Rukowě't , z gazykalatinského w
český, což neywlastněgi býti mohlo, přeložené od M. D.
A. z Weleslawína; &wšem, kdožkoli nanáš ČasoPis bud'
giž předpla'tili,

aneb geště do 31. čerWence 1). r. před—

platí, zdarma se dostane.
Předplacení na pauhý ča—
soPis trwá sice, pokud zásoba tištěných exemplářů do
stačí , skrze celý roční běh; ale po wyřčenc' lhůtě každý

tištěný arch nádawku 3kr. na stříbře státi bude.
Přídawky podobně W té míře se rozmnoží, w gaké
počet předplatitelů na časopis náš přibýwati bude; ne
bot wšecken čistý wýnos po zaprawení autrat na wydaizí
spisů sw. Otců wgazyku českem se wynaloží. K témuž
také cíli Knížecí Ai'cihiskupská Pražská Konsistoř zčeš
tění neyznamenitěgšího spisu sw. Augustina: „De ci
vitate D ei“ obgednáwá, &spis ten po částkách RP.
Předplatitelům , gakožto přídawek kčasopisu našemu do—
da'twati bude.
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Swazek třetj.
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Preemonštrátský klášter wL-Že'ljwě,2 exempláře.
Pan Ant. Stránský, gymnas. katecheta wllradci—lu'álowé.
——Jan Pospíšil., knihllačitel wl-Iradci—In'álowe'.
-——Ant. Gcřa'ihek, far. na Pauchowě.

.— Wáq. Pelikán, kap. wZirč—i.
—-—
Fil. Spačck, kap. WC. k. špitale na Plesich.

— Fr. Fultncr, kap.. We Wšetarech.
——Karel \'Vlk, 10k. we Zwoli.
-——Wáci. Bran'žowský, koop. We Zwoli.

—- Jan Jansa, kap.wAusli.
(Pokračowůan

Náwěštj.
(5:5. K tomuto druhému SWazku přiložen gest prwnj na—

dawekkČasopisu našemu, a sice: Knjžka Sw. Augustina,

giž titul dal: „Soliloquia
„Manuela“

animae ad Deum,“ a

t. g. Rukowčř , z gazykalatinského w

český, což noywlastněgi býli mohlo, přeložené od M. D.
A. z \Veleslawjna; a wšem, kdožkoli nanáš ČasoPis buď
giž předplatili,
platj , zdarma

aneb geště do 31. čerWence 1). r. před
se dostane.
Předplaceni na pauhý ča—

sopis trwá sice, pokud zásoba tištěných exemplářu do
stačj , skrze celý ročnj běh; ale po wyřčene' lhůtě každý
tištěný arch nádawku 3kr. na stříbře státi bude.
Přidawky podobné w té mjře se rozmnoži , w gaké
počet předplatitelů na časopis náš při'býwati bude; ne
bot wšecken čistý Wýnos po zaprawen'j aulrat na wydanj
spisů sw. Otců wgazyku českém se wyna10ži. K témuž
také cili Knížecí Arcibiskupská Pražská Konsistoř zčeš
tění neyznamenilě'gšiho spisu SW. Augustina: „De ci

vitate

D e i“ obgednáwá, a spis ten po částkách Pl).

Předplatitelům , gakožto přidawok kčasopisu našemu (10
dáwati bude.
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Hána

ďomyožšszs' fvómluv xaréxszs.
17909 Geo—Gal.A. V. 21

Veritas est dulcis et amara; quando dul cis,1)ascit; quando
amara, curat.
S. Augustinus.

Quid forlius desiderat anima, quam veritatcm?

Leo

I.POGEDNÁNL
1. Nedostatečnost přirozeného čili pauhoro
zumne'ho náhoženstwj.
Od Fr. W.. Nowolne'ho, t. č.. kaplana Lochowske'ho.

g. 1.

Auč'el tohoto pogeduáni.
IN

přemeyšliwý čas uwyká sobě na kletbu hu—

dauejch gakausi ura'n'z'liwauosobliwosti wšecko, ai
gest to Božského aneb lidského Půwodu, měříti
na pjd' Wlastnjho náhledu, 3 co Wtomto kořen
swé gestosti nemá, tim ipohrdali. Kterážto od—
Wňžlíwost se zwlňště za nynčgsj'ho wěku oto, co
ří'lowěkuneydůstogněgšjho, neydražsjho &neymi—

legšjho býti má, o prawé náboženstwj otiratí po
cjnů, takže hmolnau rukau i na takowé prawdy,
které se námw čase druhdy k oblaženj z Božských
ozjwaly ust , a za které děkowati srdečně dohro—
1iwému nebi gest powinnost neysladšj naše , sá—
hatí se osměluge, atakowé tak dlauho krautili a
žmoliti, až z rumu swého weiedůstogného půwo
denstwj gen co pauhý náhled a nález lidského

rozumubeze

thlednosti

&účinnosti wyku—

kugi: slowem, nyněgšj duch swěta usiluge sobě
'.3 u
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wšecko isebekladměgšj (positivum) zpřirozeniti &
přiosobiti na zweleben'j swého náhledu, nepowůže
té škaredě 'newděčnosti , kterou se Proti těm ata—
kowým Prawdám, gesto mu gen zwláštnj dobrotau
Božj durowány bylyprohřešuge. Gest Pak toto
POČjllíllli tim nakazliwčgšj &nebezpečnčgšj, čim za

gedno neputrnčgi :) pokautněgi se Wlidskau mysl
plj'zj , & čjln, za druhé se Při-hodnčgšj :) Přjručněg—

býti zdá důměnkz'u-ngistého sápuwého odpadl-—
stwj. Gestil to onen zárodek , z něhožto se gen
to snčtiwé silně nyněgšj studenosti, lhostegnosti,

nezdjlnosti, newraucnosti aneochotnosti trausj do
Wšeho , co se koli rozumu kuznánj azplnůn'jdo—
brotiwým Bohem klade. Pročež také potřebí gest
zwláště za nyněgši doby, aby se r0zlčza'lnj této
neřesti záhy spusné Položily hrůze , a to tím dři—
We , opatrněgi &horliwěgi, čim se che tuto re—
zowitost azpailenina lidského smeyšlenj gak pod

zlatohluwem , tak pod lbicj, gak u péra tak uge
hly, Při wýltnjch, za pluhem, ano ina Pastwách
bolestně giž spatřuge.
Že wšak ale aučel tohoto přewráceného tak
Počináni, gali Pozorugeme, není nižádný giný,
nežli z gedné strany hrubá wynášeliwost, z druhé
pak Chl'iwost atu'z'bn po bezuzdněgšjm a prosto
pášnčgšjm geště žiwobytj , za kterým nynčgšj
zheyralý swčt z blahocinneho lůna kladmého ná
boženstwj utjkage, sobě pomocjwlastnjho náhledu
gake'si nowé & swým úmyslům a náklonnostem
přihodněgšj, :) powolnůgši působí &tudy na Wět—

o nedostatečnosti přirozeného náboženstwi.
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ším djlé k přirozenému swé útočiště héře; nebo
toto gsauci téměř gen plod anález rozumu lid—
ského, také swém-upůwodci lalaudiwému lednčg—

aprominliwěgšigest; kdežtonábožensth

klad—

mé , totiž zgewené, gsnuc swého božského půwo—
du :) důstogenstwi sobě dolyře Wědomo, Wšaký
pokljsek lidský přísně, důtkliwě, apřece tak do—
ln-otiwě awzižně kárá, ngnkožto Boha urážliwý',
člowěkn pak nehod—nýzawrhuge.
Z toho se tedy
také domeyšljme, že by mezi prostředky čeljcjmi
k olmiezenj :; wykořeněnj této sněliwosti také ten
zwláště prospěšen byl, aby se nedostatečnost toho
11:il)0ženstwj, do kterého se. nyněgšj wynz'nšeliwý
swčt na zkázu swuu Wlastnj tak rád ubjrá, odha—
lila, a tak práznota &zpozdilost snažení takého
okázale.
Gukkoli nedostat-tečnost'přirozeného nábožen—
stwj pro wedenj člowěka k powolán'j geho dosti
patrná gest z (lůwodů giž přirozených, ataké od
mnohých učených :) zkušených giž mužů dosti
často důwtipnč & podařilo, a sice gak z ohledu
wzdčlanstwa, tak zwlá'š'tč zprostnictwa dokázána

byla, přecepro důležitost wčcise i my

z

nowu na uwziženj a skaumzinj geho nedostatečno—

sti pouštíme , užjwagjce k pokusu swému nowé
cesty, a sice té, že zu'troby geho seustawné do—
kázati mjn'jme nedostatečnost geho. Zčehož na—
potom samo sehau se udá , gnk zpozdile ksobč :!
gnk newdččnč proti prawému &sice zgewenému
nábožensth gednagi ti, genž se do náruči ro-zuc
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menstwi uwrhngj, na něm přestáwagj, pléwy zbi
ragjoe a perlami pohrdagjce.
Abychom wšak ale w tomto swém předse—
Wzatóm nwáženj aneb posauzenj dilem Pořádek,
dilem gistá mista k odpočinutí , dilem také gístý
základ swého wyšetřenj měli, a tak beze wšj
strannosti, co komu přislnšj, přiř.k1í,prospěge
nám dle zdánj našeho tu k našemu aumysht tak
])ř'jhodnan otázku: co se žádali může od prawé—
ho neb dokonalého nábožensth ? předewšpn pře—
deslati a uměstiti, a pak , co se nám wtakowélo
odpowědi gegi udá, na přirozené nábožensth 0—
brátítí. Čjmž pak se domeyšlime, že i těm po—
slaužjme , kteří prawé náboženstwj poznati a
gemu se swěřiti taužj.

š. 2. Co prawěmn nábožensth

udati při

11ále ží? —

Pončwadž gen to náboženstwi , které swými
prawdami člowěka wšjm ohledem k geho powo
lánj wede, Wlastněaskntečnů gen dokonalým gest:
to Wšak náboženstwj, kteréby člowěka wgistých
zwlášlě důležitých přjpadnosteeh &potřebách po—
wolán-j gcho bud“ opustilo, aneb gemu aspoň do—

statečné rady newčdčlo : giž pro tyto a takowé swé
nedostatky :)mdlobyztěžka zaslaužj dokonalým,a
následownč iprawým slanti; protož dobře gest
\x—ědčli,co prawé nábožensth
za swým cilem
C]owčku Wšecko poskytnauti a na ruku dáti má.
Z čehož-také gendenkaždý poznali il uzaWřitimů'

o nedostatečnosti přirozeného náboženstwj.
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že, zdali se Wprawém nábožensth nacházi, upak—
li tomu tak, gak weliee za toto nesmjrné štěslj
u dobrodínj děkowati má Bohu.
Dlužno pak gest náboženstwj, gežto doko—
nalým neb prawým býti má, udati:
a) swětlé wyobrazenj Boha & geho wlast—
nosti.
b) Geho srownánj k člowěčenstwu &ktwor—

stwu Wůbee igukoží tohoto opět k Bohu; nebo
gen auplnčgšjm poznáním toho, zněhožto sewše
cko, což dokonalého, wšecko dobro a blaho prey—
Lsti,poznánjm Boha, galgož i swé wlustnj sro—
wnalosti k němu, číuj se člowěk schopným powo—
lún'j swéllo.

c) Gistýa prnwý způsob ctěnj Boha; nebo
Clowčku Bolm gednau náležitě poznuwšilnu nelze
gest, aby ctěn'im & wzjwánjln nelnul rád k němu
d) Pogištčni nesmrtelnosti lidské duše, ga—
lxož inúwěšt'j, w čem gegi budaqu žiwot záležeti
bude; gel'ikož toto pogištěnj anáwěštj gest člo—

wčku útťecbauapowzbuzenjm; bez kteréžto bla
žitelné Wyhljdlcy do budauena gemu nel-ze ani
etnostnu ani štastnu býti. .Dukazowé wyřknuti
tohoto gsau dosti domáci :) bljzcj.
e) Páté, čehož žádá člowěk od prawého

nábožensth gest, aby swéznn zákonu takowau
wzhlednost &Wážnost dalo, gukowóby nelze bylo
odepřjti tak lehce poslušenstwi; gelikož, gestliže
zákon Wzlllednostj poswěcen není , zdali mu lze
guk sluší, působiti'.J —
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f) Aby, poněwadž se Wtomto swětě tak mno——

ho zlého ,. zwláště pak , poněwadž se iw člowě—
ku galcýsi neduh lnrawný, gakási náchylnost k zlé—
mn nacházi, udalo přičinu , kořen a cil zla tohoto,
gakož i spasné proti němu předepsalo léky, neho
mali ned'uh zhogen býti, musi se negen kořen ge—

ho znáti, nýbrž i hogný ch naň přikládati léků.
g) Aby udalo člowěku, gak a čjmby se opět
sBohem , kdyby to neštěstí měl , geg Wgeho zá—

koně swatém rozhněwati, smířil; akonečně:
h) aby ndalo gisté aplatné prostředky, ni—
mižto by člowěk gistěgi W'ctnosti a bohumilosti
prospěl. \Wšech těchto osm požadowzinj musi
nám při neymenšim přirozené náboženstwi po—
skytnouti, máli prawým býti. Zdali gc posky—
tuge, uwidime.

Š.3. Přirozené náboženstwi nep oskytuge
dostatečnan známost Boha.
Předewšjm wšak, nežli k posanzenj přiroze—

ného nábožensth

přiliročjme, slnšno gest také

onen znamenitý rozdil mezi nyněgšim aněkdeg—
ším rozumenstwjm uwésti. Nyněgsjrozumenstwi
gest we swých prawdzich a udánjch tak oswětle—
né, wytř'j'lmné', spořádaně a pogištěné, že se SliO*

ro dostatečným býti widi; kdežto někdegšj se
gen w trapných mrákotách Wšelikých bzichor &
dunměnck, ncgi-stot a pochybnosti až k aurazu
potlankalo. Ale at gsan rozumomil'ci tak uznali
a sprawcdliwi, a to, co se swětla, co čistoty a
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gistoty do swýeh náboženský eh pogemů apoznzi—
nj ze zgewenstwj wypůgeili &obdrželi, gel-nu
tukowé wdččně now *a'it'j, a pak k swémn užasnn—
lj pozn-ag' , gak nuzný zbytek p'ogem-ů &poznání

gim zůstane, a s timto zbytkem, at se , iii-ohan
li spokogj; 133in nemohau, přoč tedy wele—
Stčdruu ruku blužiwého zgewenstwj od sebe tak
n-mvděč-ně:) zpozdile odstrkugj?

—

Gakkoli' ale rozum lidský, mage gakausi
Wnitřnjwrozenau giž neywyššj bytost do sebe
widu (ideam), a gsu k tomu za—wšelikaui zewnitřirj
příčinou Wzbuzen a weden záhy se giž Přemey—
slenjm k uznáni gedné nutné, prwnj &posledni
aučinné' příčiny wšeho, eožkoli gest, wynesl, &
tuto působící přičinil Bohem nazwal: tak přece
gumu na tomto pouhém uznáni nebylo geště do—

sli; ejtiltě anahl'jžel, že W tomto tak důležitém
pozndnj gemn che swětla &přeswčdčenj býti mu—
; &protož se také ode ddwna giž všemožně wy—
nnsuzlžowali, seotéto bytosti llBPOChOPÍÍGIllépře—
moyšienjm—& pozerowánjm
aučinkowáni :) půso—

beni gegjho wíce dozwě'děti: než zde prdu-č, gak
u'- (r.!
brzo se pokusil skanmati i gestost Božj , „01sz
mdlobu :) nedostatečnost swe-u-bolestně poznal :)
zkusil; nebot se gakési poswatné—temno záhy
před.gebo smělé předstawilo oko, které mu do
swntyně byti Bož'jho zřegměgi nahlédnanti tim
wíce bránilo , čim wíce on 0 to usilowal; gaknám
tobe Seneka 0 Simonidowi s IIiemnem uwádi
dílkuz.
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pak náboženských poznánjch :) prawdáeh dosta-—
teenost swětla a gistoty byla.
Dle přirozeného

wy'tijlmného

giž nz'tl)ožen——

stwj, gak dalece saustawa geho oboru Wýučného
sahá, gest sice geden na neyweyš samostatný,
mocný, moudrý &swatý Buh, kterýž gest spolu
í tworcem, i \vládcem ízachowatelem wšeho, což—
koli mimo něg gest. ——Ale ach, gakéto srowná

nj mezi nizkostj člowěka a nedopracnau wýsostj
a welebnostj Božj! ——Žádné se zde mezi nimi
blahoeinné nenachází nastnpněn'j,kteréby člowě—
ka gakýmsí přibljžensmrjm k Bohu pozdwihlo &
zdústognilo, a Boha opět kčlowčku z nedoprae—
né wýsosti &wznešenosti mílostj naklonilo: slo—
wem, žádné se zde nenacházj středníetwj, kteréhy
progewngic gakýsi zwlz'ištn'j _záwazek přízně Boží
k clowěku, člowěka ])lažitelnan důwěrnosti , 1:5
skan a odewzdanostj k Bohu naplňowalo. Gen
neobmezená mocnost, wčdomost a swatost gsau
téměř gediné a neyhlawněgšj podstatnostiBožstwi
tohoto: samé dokonalosti, které, gestliže ge sobě“
člowčk wgegich

11€O])Sí,tlllOSÍíPÍ'GIHCYŠIGÍÍělpřed—

slawowati počíná, che užasngj, nežli láskau &du—
wčrnostj pogimag'j. A W moci této bytosti gest
řjzcnj azachowá'n'j tohoto swč—ta. Které gestliže
sobě rozum lidský na mysli přemjtz'u,při wšem
swém obdiwenj nad tak krásným &rozmanitým
\\“šnde pořádkem, tu tak th-tpnau myšlénkn před
sebou spatří , zdali také tato bytost welemocná :)
Wšjmwšudy wládnaucj při swém weškerenstwa
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řízení ohled Léře na člowčka nepatrného, aneb
zdali co dá na prosby geho? a t. &.
Mát owšenl rozum che př činpro tuto doměn—
ku, nežli protinj; nicméně mohau přece také 0—
kamžen'j přig'jti., která čl'owčka ktomu domeyšle—

ni , gak Cicero prawj: ]Wagna dii curant, par
va neglígzmt, Wrclkýchwěcj hledibohowé, ma—
lých sobě newšjmnau, nakloní a donutí. Cožgak
brzo čIowč—kapogme , také wšecku geho důwěr—

nost, lásku :) odewzdanost W hrůzu a strach pro—

mnčňuge , a tudy ictnost i blaženost geho z 11th
takořka wywracj.
Š. 4). Přirozené

n á—boženstwi neudáwá

ni—

žádného prawého způsobu ctčni Boha.
Gestliže wšak přirozené náboženstwí we
swém nawedenj k..požnánj Boha giž mdlohy a ne—

důs-tatky prozrazuge,

tím méně takowé ukryge,

gestl-iže naň tu požadownost, aby nz'un udalo gi—
stý a prawý způsob cl'jti Boha, nložjmo. Hla—
wnj aučel náboženstwj gest poznání Boha, ——&
zaměstknánj — etě-nj geho. Tato wšak pocta
weywyššj bytosti, k'teran člowě'kn Boha swóho
gednau náležitě poznawšjmn nutno cl'jti gest,nm—

býti, gak za to máme, tak zřjzena, aby gak
wnitřně a sice zohledu úmyslu a citu, tak ze—
wnitřně :)sice opětz ohledu Wýgewu gegjho, Bo—
ha negen hodna, nýbrž i pro člowěka powzlm—
ditelnz'u a zawdččiwá byla. Musft tedy za tanto
přičinaubýll gátlrcm a sbčhem wšoch srownalostj
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a záwazků člowěka s Bohem; nebo připamato—
wánj a uznáwanj , co wše cko Bůh člowěku gest,
gest také spolu giž to, co člowěka k wraucjmu
obdiwenj a Wdččnému Wáženj Boha a geho ne—
skončené Přizně amilosti budi, a tudíž giž giž ta—
ké pro něho na neyweyš powzbuditelné a zawděči—
wó, takže gemu nelze , aby se celým srdcem awšj
mysli u wdččne'm uznáni k Bohu newínul swému,
a geho milost a přízeň sobě získati a zachowati
nctaužil , Wčda dobře , že tato milost gest gedi—
ným aprawým zdrogcm Wšj hognosti ablaženo—
sti geho.
Přináležft sem zwlaště gakožto zewnitřnj způ—
sob etě-njBoha, gistú Boha hodná obět, gegimž—
10 smyslem dnchownjm by člowčk swé srowná'xnj
progcwil k Bohu. Způsob Wšak takowéto oběti,
kteráby wraucnost a spořádanost člowčkak Bohu
i zewnitřně obrazila, Přináležj udati prawdám

nábožensth.

Než způsob takowéto pocty čili

oběti ztěžka nalezneme w udánjch rozumen—stwi,
nebo gak brzo nelze gest nám dle učenj geho na—
ležitě poznati Boha a geho srownán'j k nám, naše
pak k němu , gak možno nam býti může, gegná
ležitč cljti, když wšecka prawa Pocta gen znale—
žilého poznánj se wyléwá a preyšti ? ——Což nám
1 také až kza-stydčnj dokazngj a doswědišugi do—
sli nehodnj a neslušnj, ano inecudnj

auk—rutnjzpů——

sobowó, gjmiž'to národowé ineywzdčlanč—gšiBoha
cljti sc domeyšlcli za oněch zwláš'lě wěků, kde
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přirozené náboženstwj téměř wlastně a gedině
wládlo.

Namjtagjl' sice přizniwcowé rozumenstw', že
Buh žádné pocty, ani služby, ani oběti nepotřebu—
ge, n:.lsledownč že také zbytečno gest, aby ná—
božensth gistý &zwláštnj způsob pocty aneb služ—
by Božj udáwulo.
Načež my w krátkosti odpowjdůme : Bůh sám
pro sebe nepotřebuge owšem niža'tdnépocty, ni—
žáflné služby, gsa sám sobě we wšem, cožkoli

dokonalého, wšecko; nicméně nábožensth

není

zde k Wůli Bohu, nýbrž k Willi člowčku, aby ten—

to zgeho wyřknutj poznal, od koho záwisj, a z
štčdroty wšecka geho hognost &blaženost ply—
ne, &následowně aby také Wčd'Í-I, dobrotu eli
ti, sobě wážiti :)gak swau uznalost powinnuu sluš—
ně na gewo (láwatí má. Dát se tato blažitelnápo—
Winnost člowěka přirownánjm patrnčgšj učinili, &
sice, gestliže krz'llum a knjžatům zemským , kteří
gen.dostnnHo O(hÚHT)SWýChpoddaných pečugL
;rlž gistým zwlůštnjm &zewniti'njm způsobem po
Winnů, gak za to máme, swau wnitřnj wážnost,
uznalost &odewzdzmost progewugjce se zawdě—
čugome, pročby také slnšno apowínno býti ne—
mělo gistým &zwláštnjm způsobem swau \WlěČP
nost i zewnltřně gewíti zi dokazowati Bohu, kte—
na'nmWšeeko gest? Pakli ale tato tak krásná,
weliká azmvdťetríwápowinnost člowěku gest, tedy
musi mu náboženství také plnčnj gegiho udati

znůsob.
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Ale prawí giní: Bůh bez toho zná & W'í
smeyšlení & dyohtění člowěka, kčemu tedy ge ze—

wnitřně progewowati? -—-I to gest prdea

pro

nás důležitá; ale zduliž také naše i neywraucněg—
City a myšlenky k Bohu, gestliže z příkladu gi—
ných podob ně rozwraucněnoh powzbuzení a roz—
llognění nenabýwagí , samy sebau neumdléwa—
? —— Kdežto zewnitřní &pospolitá pobožnost

iwnitřní rozníoenost rozhogůuge &posilňuge.
gali welice tohoto zewnitřního povzbuzení člo
wčk we swých pobožnosteoh k Bohu potřebí
má , sami nám toho nyněgší rozumowoi, genž se
we wšem oswícencí nozíwati osmělugí , dokazu-—

na nicht patrně Widčtigest, gak mnoho gim
na wraucnosti apobožnos'li k Bohu schází, schá—
gen proto, poněwadiž swau wraucnost, gest—
liže wšak která Wnieh býwá, genom sami ze se—
be žiwiti Chtěgí. Pročež ztčchto a talcowýohte—
dy příčin welmi potřebí gest člowčku gistého
zwla-ištníhoaprawého způsobu Boha swého otíti,
který wšak způsob při-rozené náboženstwí člowě—
ku dlužno ostáwá.

. 5. Přirozené nábožens twí neručí za ne—

smrt elnost lidské duše.

Gedna z neydůležitěgších potřeb člowť—ko
gest
zngisté také ta, aby wč-děl,zdali geho lepší díl, geho
duše s tímto geho wezdegším p omígegíeím trwáním
lnké b ý1i přestane čili nepřestane. Ačkoli má &uwá—

dírozumenstwí mnoho důležitých důwodů &příčin
pro tuto prawdu, které dílem z podstatnosti duše,
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dilem z řízeni Božjho čerpá abéře, z nichžto se
dosti názorně suuditi &očekáwati dá,že duše lidská
žiwa býti nepřestane; přece krom prawdodob—
nosti gákkoli wysoké &potěšitelné , nižádnau gi—
stotu W této ták duležité přjpádnosti budoucna
člowěku nepodáwá: kterážto negistota gen nuz—
kost, bázliwost a malomyslnost působí , takže
člowěk při wšem swém přeswědčenj o vždytr—
wagicnosti swého ducha se přece geště nutně,
auzkostně ataužebně po něgakém wyššjm allod—
nowěrněgšjm pogištěnj :) zaručenj této pro něho
tak l'alažitelné prawdy, bez které mu ani ctnost—
1111ani štastnu býti nelze, ohljžj. Důkaz toho do—

statečný podali nám ti, genž swau maudrost'j , co
blahočinné hwěždy rozbřeskownli mrákotné tem—
noty oněch wěků, kde rozum lidský téměř sko—
ro sám sobě zanechán gsa.,wůli &swobodu měl dle
uznáni & nahlédnutíswého sobě počinati, upraw—
dy a důmněnky takowé twoři-ti, gakowél')yge1nu
potřebné a příhodné byly, a sice mezi mnohými
Sokrates , Cicero , Seneka

&g.. 111.

Sokrates, tento neydůstogněgšj kmet pohan—
ského starodáwna, který se swým učenjm 0 ne—
smrtelnosti lidské duše tak dobře zpowěstnil &
zwěčnil, neměl sám této prawdy gistoty nižádné;
gák nám toho i Wp'oslednj'ch okamženjch zaslán
žilého žiwobyti 'swého, kde se člowěk tak rád i
lé neyslabši třtiny naděge chápe &drži , smutné
swědectwj dál , když k swým wěrným přátelům
o nesmrtelnosti swóho ducha gen s neywětši
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a neypřjkřegšj pochybnost-j taktoPrawil:
„Buď
se proměnjm W necitelný hmot, bud' pi'igdu W
společnost bohů“ (Xenoph. APOL)Cicero Pak, ten—
to přeohratný mudřeo welesluwné Romy se o

tomto tak důležitém Předmětu takto wygádřuge:
,Gen tak (llauho Přeswědčen gsem o nesnntelno—
sti duše, gali dlouho Platonowu knihu (Phaedona),
cln; gali brzo gi ale odlož'jm, &sám nad tim přemeya
šljm, gižgiž Pochylmgí.“ Na gíném Wšak alemj—
stř:a sice w swé knize, genž gednáo stáři, smey—

tentýž o té samé důležitostí clnvalitelměgi,když
prax-vi: „Ge stliže w tom blaud'jm, že Wnesmrtelnost
lidských duši wěřjm, rád blaudjm, ani-ž chci,
aby mně tento blud, W němž se kochaim, (loka

mul. žíw gsem, byl odňat; gsemli Wšnk gednnu
mrtew, ničeho, gak se někteří domeyšlegj, nepoa
citim, a proto se neobáwám, že mi tento prázný
hlud od zemřelých mudrců \vyteykz-ln bude.“
A Seneka konečně , který gíž na pomezj
pohunstwa žíw gsa wšecky nálezy &náhledy té—
11153'wšeeh tehdegšjch

učenců před sehau měl, &

tudy znich lehko neylepšj gůdro důkazů a my—
slónekpro tuto prawdu, pro nesmrtelnost lidské
duše sobě Wyhrati'mohl, tjm samým skoro smy——
slem se we swém 102. psani vvyznůwá, že gen
proto rád Wěřjdomněnkám onesmrtelností lidské
duše, pončwndž mu nimi welicj mužowé Wěc tu
neypi'jgemněgšj ztwrzugj apřípowidogi.
Gsuut wšak ale krom této otázky, zdali (lu
še lidská nesmrtelná, gešte gtné, &pro člowěka
Casop. p. Katol. Duch. I. 3.

23
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neméně ano wíce důležité otázky, asice: W čem
bude žiwot duše někdy na Wěčnosti záležeti,
31tel) Sv'ak'Y osud '1
* ]:)od bO'ukuu
“ W'fnr'nkau
)
l
bUi tamto
„

;

y ')

v_.

=,

v'

'

l

\»

ocekuwas —-—
Gesllize wsak Pnrozene nahozen—
stwj giž prwn'j otázce zadost nečinj, gakž mu mož—

110bude odpowiduti dostatečně na druhau? —- Z
čehož tedy Wšeho lehce a slušně uzuwřjti lze, že
gestliže těmto tchdegšjm swčtlům lidského znáuj
na mjstě gistoty genom přánliwé zdánj o nesmr—

telnosti lidské duše bylo, takowý to nedustatek w
tak důležitém Pozuánj genom ze mdlohy a nedo—
statečnosti tehdegšjho rozumeustwj pocházeti mohl.

6. Zákon rozumenstwi nemá dostatečné
wzhleduosti.
Člowčk

a znamená Při wšem swém

Wznešeném & dobrém uznáni achtěnj gakaus od—
pornau mocnost Waud Ich sw; ch, která se i geho
dobrému uzawřenj & x-vy'wedenj Wždy téměř na
odpor stawj ; takže gedenkaždý dobrý“ skutek ge—
ho gest wlustnč gen thězstwj nad geho náchyl—
nosti k zlému. Za kteraužto Př'jčinau & Připad—
nostj důležitou má tak—„aby whogi se smyslnosti

rezim štustně a pewnč stál, Potřehj Podpory a
posily; tnkowé Wšukgemu poskytnouti přináleži
zwláštč zákonu mrawnému, gakožto ředidlu před—
pisugjcjmu, gelikož geho powolánjzwláště w tom
zálezl , aby rozumu Proti smyslnosti přispěl.
Toto \všuk ale zastati gemu gen tenkráte lze,když
sám tukowau thleduostj
upewněn & ozdoben
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gest, proti které ismyslnost sočiwého hlasu swé—
ho pozdwihnauti se tak lehce neosmělí.
\V přirozeném wšaknáboženwstí stogí rozum
se zákonem mrawným gako dárce aspolu také ga—

ho poddanec geho, a protož

tímto srowná—

ním zákon rozumenstwí na wzhledností tratí; ne—
bo gnko dárce zákona zdá &widí se rozum nad.
swingpředpis býti, což i geho hrdost žádá :) se
býti domeyšlí, aprotož

se giž wíce gol—:oswobo—

dníknežli gako poddanec zákona mrawného po—
\mžuge, a gak brzo toto nastane, tedy giž giž zá—
honu Wa'nžnost nutně mizí a klesá.
Což se oby—
(vegněpochybowa'tním gewiii počne , a konečně W

m—poslušcnstwírOzlege, zwldštč tenkráte, když
se mezi rozumem :)smyslností rozepře shlukne 0
powínnosli 'luhowé, gichžto splnění cosi odporné—
ho aoblzížného do sebe má. A Wšuk,zdaliž může
b_\flipřece co škodliwěgšího & nebezpečněgšího,
gnho pochybnost a nerozhodnutost w powin—
nostech? —_
Z té ted y příčiny k ždddní gest, aby mraw—

nemuzákonu wyšší thlednost,

nežli ona gest

rozumu lidského, &síce takowá byla, která by
swým předpisem rozumnan wůli člowěka gistěgi
k uzawření &wykonání wedle: takowau Wšak dá—
ti zákonu mrawnému může gediné Bůh , &násle—

downě přirozené náboženstwí se tanto předností
zákona swého nikdýr práwem honosíti nebude a
nemůže, gelikož geho srowm'mí k rozumu vždy
COnález k nálezci totéž zůstane.
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5. 7. Přirozené náboženstwi

odmlčugc se

na otázku: odkud & proč tak mnoho, zwlá—
šte mr awne'ho zla W swětě? —
W tomto diWůplném swětě wídj se bý'li při
tak mnohých a rozmanitých krásách &dokonalo—
stech také mnoho zlého, zwlášté puk w člowěku
gakýsi neduhmrawny, gakási náchylnost k zlému,
kteráž gest ipř'jčinau Wšakého zncmrmvněnj geho,
nebo tuto náklonnost působj, že ne zř'jdka dobrá
wide člowčka umde uktomu, co nechce, se nahnea
uchýlí. Čehož zkušenost dosti častá &smutná nás
sama sebau giž na tu otázku přiwádj : odkud :)proč
toto zlo se zwláště W člowěku nachází, &gák se

toto snedostjhláu maudrostj aswatostj Božj sro
tháwá (\ snáší ?
Důležitost těchto otázek :)gegieh odpowčdj cj—

til záhy giž rozum lidský; než newčda sám sobě
se Wšjm swým náboženským poznáním W tomto
temnu rady, o Bohu tyto nedostatky & nedoko—
nulosti přičjsti djlem nemohn , dilem nechtěge,
přece Wšák ale kořen geho taužebné'hleduge, u—
padl do mnohých neméně drzjch &potupných
bludů &domněnek. Domeyšlegjt se někteřj (Fata
listé čili Osudnjci), žeby tento swět nebyl d.le
Boží, nýbrž aučinek slepé gen náhody. G-injOpět
gako Peršané , žeby d\Voge Božstwi, gedno dobré

a druhé zlé bylo, od kterýchžto by to dobré i
to zlé , které se W tomto swětě nacházi, gedno
každé od půwodce swého pocházelo. Ba těmto
opět na odpor Stoikowé, žeby sice gen geden
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Bůh byl, který tento swčt stwoí'íl anjm wládne,
nicméně ale gen tak dalece 'Wládne, gak dalece
ona látka, zlateré tento swět stwořen gest, od
nť-hosamého záwísj; z přirozené Wšak Powahy
této látky že se-wšeeky nedůstatky, wady. a ne—
dokonalostí Wtomto swětč wyléwagj awyswětlu—
A Pláto konečněk wyswčtlen'jté Příčiny,proč
išlowčkWtomto swětč tolika nesnázjm podroben,
:)gakausi nezkrotnau náklonnosti k zlému poru
šen &Poražen gest, uwádj lu tak nedůwodnau
ano skoro směšnoudomněnku, že člowěk giž Před
tímto s-wýmnyněgšjm žiwobytjm někde žil, tam
ale hřešil, :) pro tyto hříchy nyni na pokutu (10
nynůgšjho těla gako do něgakého žaláře-zawřin
gest byl. Té samé domnčnkybyl skoroiCicerO,
geh nám sw. Augustín swědčj (cent. Jul.) Ztčch—
to tedy dosti potupných aupadů, do kterých roz—
um lidský chtťegesohě označiti půwod a Přjčinu
\vseho zwláště

mrawného

zlá-1 w tomto swč'tě,

klesl,sandíti opět lze ,gak málo swětla ze swých
náboženských prawd a Poznán'j w této tak důle—
žité otázce nabytí mu bylo, &následownč gak
weliee potřehj měl íaž (losawáde má \vyššjho
poučeni—,kteréhy mu tu Prawau Přičinu Wšeho
zlého wtomto

swěti—Í—
udalo

& odhalilo.

Což mu

na neyweyš užitečné a potřebné gest; nebo má—
li se dlé swého ])owoláni zwelehowati, musjtnké
onen pramen znáti, zkterého se wšecka překáž—
ku u-zdokonalenigeho preyští, dilem aby prameny
geho Wšemožně ucpáwal :Auohmezowal, dilem ale
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aby také Wčdůl, komu winu této wady &nesná—
ze přičjsti gediné může, a tak poučen gsa Wlastnj
škodun 'tjm liorliwěgi, bedliwěgi & opatrněgi na

swém budaucně pracowal spasení.

8. Přir ozene' nábož ensth nemá nižá—
dne'lio dostatečného prostředku kdosaže—
nj odp uš tění hři ehů.
Zpředeslých, zwláště dwau posledních
gest spolu ipoznnti, rže člowč-ku pro geho ná—
chylnost k zlému neni tak nesnadno se pronewě—
řiti zákonu mrawnómu, &tudy se ipřed Bohem
gnkožto neywyššjm ochráncem &zástupcem záko—
na mrawného W nemilost uwesti. Což rozumu

nikdý gedno &lhostegno 'bý'ti nemůže; gelikož
swa'tost Wůle Božj lo žádá &zasluhuge , aby se
Wšudeodcwšecli, zwláštč rozumných tworú zadost
činilo, položiwši k tOmu cili na Splnčn'j odměnu,
na přestaupenj pak trest čili pokutu, aby tak Či—
lau poslušnost sobů tjm che &spjše wzlmdila &
\vydoliiln; kterážto i sp 'zrwedlnost geg'i pod do—
hledein swčtowládce mruwného také, gzik dale—
ce to gen možno gest, Wšude misto má & míti
musi, kdekoli 'tolio prospěch dobru žádá. Nami—
lá't se tedy Wtéto tak důležité připadnosti spusee
nj člowěka, tu tak prospěšná otázka, zdali se kde
něguký ústaw milosti , něgaký osprawedlňugjcj
prostředek nacházi, gehožto potřehowánjm by se
clowčk, skrze llř'iChwpokutu propadlý, gakwi—
ny, tak trestu zhawil a zmyl, t. g. gehožto aučin—
kem by clowčk Sprawedlnosti Božj tak zadost u
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1

činil , žeby se gi hodno Widělo, gemu uděliti od—
puštěnj hříchů?

——

,

Žeby takowý ústaw milosti, takowý poswě—
eugjcjčili zádostčinioj prostředek k dosažení odpu—
šténj hříchu člowěku ugeho spasenj negeu Whod,
nýbrž ina neyweyš prospěšen, ano ipolřehenhyl,
&nahl'jžj rozum dobře. Gak málo ale gemu
samému tukowý prostředek, aby způsob11ý,t. g.
aby gistý aBohn hodný byl , d:.ino bylo nagjti,
také dilem z nezpůsobuosti oněch obřadů , na
které u wyhledáwáu'j a wylileyšlenj prostředků k
osprawedlnčni člowčka z hřjehů, rozum lidský
přišel, dilem také z ustawičnýeh hádek, které se
mezi učenými o tuto Wěo dosti prudce wedly
iaž dosawťu'le Wedau, nnhijž'jme. Nalezz'uneř u
wšech téměř národů gisté obřady a způsoby ospra—
wedlíiowánj se zhřjohů, gako kaupťnni a mytí se

w gistých wodaioh, oběti, Sliby, žertwy &t'. d.
gichžto nezp ůsohnost sama nás k uznání gegioh ne—
dostatečnosti. wede.
1xtomu se také až dosmlfáde rozum lidskýr

pohrdage swčtleln zgeweného náhoženstwj , gesté
nerozhodnul &rozhodnouti nemohl, gaký by čio—
wč'rkuprostředek byl ku smiřen'j se s Bohem. U—
dúwai't'sice za takowý prostředek polepšenj.
Po—
lepšeni gest: owšem geden z neyzpůsohilegš'jch
prostředků kdosaíaenj odpuštění hřjehů; nie mé—
ně zdali ale také giž sám ze sebe dostatečný gest,

gest ginaiopět otázku, kterou rozhodnauti dosti
krušné &peprné gest, proto že gsou domněnky
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pro wyřknutj to iproti němu, a sice přízniwco
wé rozumenstwj twrd'j , žeby dostatečné bylo
polepšení k dosažení odpuštění hřjehů; přátelé
wšak zgeweného nz'uboženstwj tomu docela odpi—
rngj, gedni 1 drqu swé přjč-iny & důwody ma—
gjce &uwádčgice.
Prawj puk rozunmg'jcj: le Wšakého tre—
stz'm'jnemůž býti nižádný giný, Iečnaprawenj to
ho, na němž se ])rowozuge. deo se wšak polep—
šil, gest giž 1111-sznédobr, anz'nsÍledowněgestliže

dřiwe trestán nebyl, ted' trestu prázen býti má,
].;oněwadž gest mrawnč dobr. Pukliby ale Polep—
šen'j onen pintný prostředek k obmytj swe Winy
b ýli nmnčio, tedyby Wšiekni lidé , poněwadž wši—
ohni, ten \\jee, onen méně hřešili, &žádného pro—
Sli"G(ii'\l'llepsiho

neznag'i, newčduuee

guk :) čim

zadost učiniti, \\“ždy we \\“inč zůstali, & tudíž i
wždy trestáni, t. g. nuwždy neštastni bý ti museli.
Aby wšuk zde WSiCiulilidé a na wždy neštastni
byli , :) býti měli, protin se dobrolč Boží. Což

by i také, kdyby polepšení platné býti nemělo,
člowčku wíce od Ijtosti nad břichemzráželo, než—
li k ni ])owzbuzowalo.
Z čehož ted.)r wšeho ná—
sleduge, že polepšenj gakožto gediný adió uzná—
n] rozumu neyiepši prostředek k dosažení odpu—
šli'rnj hřjehů , také k tomu cili platný & zadosti
éšinny' býti musi.
Nucež zgewenóho nat'iboženstwj zasta'twatelč: (Til
\“všnkei'n.o
trestu není gen, gak se Wýše prawi, nu

pruwenjonoho,1m kterém se Prowozuge; nýbrž
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můžel' trestuti se také zwláště i proto, aby giní
před stegným wýstupkem wystraženi byli. Tak
se tresce na příklad. swémyslný sauwroh potup—
ným pohřbením těla geho , aby giným před
tímto škuredým čin-emoškliwost do srdce wštípe—
na byla. Tak 'se tresce zlosyn na hrdle k wý—
slraze giným, aniž se mu možnost podá, aby swé

polepšení skutkem dokázal.
Žeby Wšak ale ten, kdo se polepšil , giž tre—
stu prz'nzenbýti měl , gest teprw k dokázání, &to
tím wíce , čím méně zde rozumu lidskému přiná—
leží žádati, aby hned ana tom místě a před geho
Ocima každý zločin trestán byl: trestái se ten—
kmite, kdy a kde toho možnost a prospěch do—

brnneylópe ukazuge. Že wšok ale rozum lidský
lepšího prostředku k dosažení odpuštění hříchů
nmlpole-pšení nezná, není nižádný geště to důwod,
z nčhožby se sauditi mohlo, žeby proto giž plu—
ten byl a ploten býti musel; aniž z toho násle—
duge, žeby proto giž Wšickni lidé a to geštč na.
vzdycky neštostni býti museli; nebo zdaliž není
jlšohu swobodno, bud' wšem aneb aspoň těm,kte—
i-íby toho wíce zasloužili, zgewiti milostiwč pro—
střcdek tukowý, kterým by on smířen býti chtěl.
Uemut 'lo gediné

& Wlastně &práwem přinvz'uleží
, aby

ou, ponůwudž on skrze takowý prostředek smířen.
býti má, také nás lidi pogistil, zdali ten &tokowý
prostředek, O kterém se rozum lidský domeyšlí,
Zuby"smířliw byl, také gemu skutečně milý, příge—
mný u smířliwý, &tudy i nám lidem platný gest.,
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Mimo tyto wywrátiwé důwody uwz-lděgjzte—
to strany k dnkazu, žeby pauhé polepšen'j k dosa—

ženj odpuštčnjhřjcbů geštčdostatečné nebylo, ten
tak daležitý duwod, že, kdyby člowč'k, gak br—
zo se polepšj, aneb snad docela, gak brzo se gen
lepšiti počne , giž Wšakébo trestu prázen býti měl,
by to nemálo ano na neyweyš wzhlednosti awáž—
nosti zákona mrawnélm škodilo aubližowalo ; ne—
bo, gak brzoby tomu tak bylo , tedyby se swé—
wolnost a lebkomyslnost lidská lehce a záhy pře—
mluwila, že to se zákonem mrawnýmagebo ostři—
hánjm tak přjsně , gak se pr.-awj, newyhljžj , a že
tudíž na tom tak mnoho nenj , když se Wuli geho
zadost neučiní. Gen když, prý, se člowčk , tře—

bas až na konci swého žiwota polepší, tedy že
wšem trestům ugde, a bude geště těm, kteřj zá—
kona mrawnébo Wždy aneb aspoň na Wětšim djle
poslušni a ctnosti pilní a lnilownl byli, zároweíi
nalezen a powažowán. Kdož nenabljžj, že se tim—
to očitč křiwým abludným dtnnyslem brána 'l'é
neyzarputilegšj &neyuntyšleněgšj nekagjcnosti a
prostopášnosti rozewjrá? ! —
Ze Wšeho tedy poznati gest, gak weliceroz—
um cjtj potřebnost něgakého platného a zadoin čin
ného prostředku k dosažení odpuštěnj hi'ijchů. Ze
pak ale sám ze sebe nižádnélio tak wymysliti W
stawu neni, což mu tedy zbýwá , nežli sobě sr
dečně přáli ažádati, aby Bůh sám milostiwě ge—
mu takowý prostředek ndati ráčil. Co wšak Bůh
išlowčku w dtdežitostech gebo powolánj udá a
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zgewj, Přinzllež'jgiž zté samé Př'jčiny w okres
zgewen'j Božjho, nikoli ale w obor rozumenstwj
lidského, &následowně přirozené náboženstwi Či—
li rozmnenstwi člowěku w tomto tak důležitém

Poznání nikdý posloužili moci nebude, Protože
co samo nemá & nezná, také ginému ani dáti ani
řjci nemůže.

9. Přirozen e'náboženstwj gest konečně
i ohledem ctnosti nedostatečno.
Neyouplněgšj gest geště přirozené nábožen—
stwj we swém mrawnictwj(Sittenlehre) Což iz při—
činy dosti blizké a přirozené teče ; nebo uznzinj ně—
gnképowinnosti wždy se na srownán'j, Wgakém kdo
kekomu stogi, stawi a klade. Kteréž'to srownáni

rozumem poněkud poznané anahlednuté se také
ohyčeguě zgewenstwjm gen potwrzuge, :) lépe ge—

wyswčlluge &třihj, takže skoro se s rozu—
mem Wtom shodugic, ty samé powinnosti, aniž
\viee uda'nwá. Z čehož tedy i dosti zhledná

au—

pluost přirozené powinnosti wystupuge.

Nie

wšuk méně tato Wyhlaíšená auplnost záhy giž mi—
zi, gali brzo přirozené mramulíctwj w geho wyš—
ším stupni &sice w nauce o.ctnosti skaumálne &po—

wažugeme; nebo zde neukr se

nám nedůstatky'

&mdloby geho zwláště Wpohnútkách, které dilem
znedustatku :)negistoty předešlých hlawnjch Pře—
dewšim prnwdrozumenstwj,dilem ale také z toho
wypléwagj, že geho prawidla na prawdáoll méně
pozuotelnýoll, ba časeminadušewných okolieno—
steeh spočjwagi.
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Ach, gak mnoho neurčitosti, gak mnoho dr—
snatosti ano i studenosti &nezhlednosti nachází
se giž Wpřirozeném pogmu ctnosti, anásledowně
guk mnoho zde geště ku tř'jbenj zbýwá! —- Gal:
mdlé anepowzbuditelné gest ináwodstwj geho ! —
Ach , gak mnoho se tu nedostáwá geště' pro—

středků a náwrhů, zwláště takowých, kteřij

swau

platnosti :) prospěšnosti člowěka gistěgi a lehčegi
zasnanbili ctnosti; o kterých Wšak ale rozumen—
stwj bud' nic aneb domeyšliwě dosti málo co wi,

ner gen proto , poněwadž se w geho poznaných
prawdách nepotwrzugi & nczakládagj. Tak by
byl mezi ginými na příklad krásný, Wznešený &
unčínliwý prostředek pročlowěka k pogištěnj &
oblehčeni swé ctnosti, dobře zřjzené wzjwánj :)
ctěnj Boha; nebo zde se člowěk duchem swým
ncyche

& nc—ykra'nsněgi
rozn'j'tj , powýšj & dobré

mu zapřipowj; přirozené wšuk náboženstwj,gak

weyše okázáno bylo, nížádnéhoslušnéhozpů
sobu, gakby se Bůh od člowěku náleži-tě wziwul &

ctil, nezná.
Tak by byla ona utěšená wyhljdka do bu—
dancnosti, kde se ctnostnému teprw prawá od—
měna chystá, mocnau ostruhau &podporan stála 21
\VČI“1111])ý[ÍCtIlOSli.
Než přirozené nábožensth

gen

na neyweyš sknupě pozdwíhuge člowěku mušku
nad bud aucnoslj. Til-kbytaké welíká p omoo :)po
sila byla člowěku na trnowé cestě k ctnosti, pře—
dcwšim tenkrá'te, když se u něho Osložcnj zasta—
rulých &zcwšednělých giž hřjchů gedná, kdyby
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wčdčl, aneb aspoň daufati mohl, že také Bůh na
upřjmnéln snaženj a tauženj gebo Podíl béře, &
takowé swau milosti Podporuge &k štastnému ej—
li doprowázj. Přirozené Wšaknáboženstwj o tom
ledwa snjti může.
Nemalau Pak geštč lndlobu prozrazuge přiro—
zeminauka o ctnosti také w tom, když se o ulehče—
n'j obtižnčgšjeh zwláště Powinnostj gedná. Tak
byla na Přiklad ta owšem odporná, ale na 11ey
\veyš krásná adůležitá powinnost, lnilowa'li i ne—
přátele , a dobře činiti těm, kteřj nám ubližugj,
za starodúwna skoro docela. přehlednutzi a neu—

znána, neuznána rowněž gen proto, Pončwadž
přirozená nauku 0 ctnosti tuto velikau powinnost
swými náwrhy buď gen málo aneb docela niene—
1_1odporowaln &neoblehčowala.

š. 10. Illawnj záwěrek.
Gestliže tedy přirozené náboženstwj čili roz—
mnenstwj člowěku u gebo powolúnj bud' nic &
neb gen tak málo na ruku gest, gak se weyše W
stručné sice ale přece dosti dostatečné krátkosti
ukázalo, gnk mu tedy lze býti dokonalým? ——
Nmin wšak dokonalé, zdali by to negenan zpoz—
ďilost nebyla, howěti awěrnubýti genin., když se
muže lepšjho užjti; alelu-ž zdali z toho zgewně
1n pro člowčka tak weliká &důležitá powinnost
newypleywá, aby se, gestliže se w lúnědokonu—
lého nábožensth nenachází, záhy po něgakém gi—
nóm lepšjm čili dokonalegšim, a sice takowém 0
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hlédl, k'teréb y gemu zwláště Wtěch :)takowých wey—

še řečených připadnostech a potřebách powolánj
geho lépe, ano neylépe &neywčrněgiposlaužilo.
Kteréž pak ale bude to náboženstwi, odkte—
rého by se očekz'uwatimohlo, že člowěku neylepe &
.neywěrněgi posluužj ?—Kteréž glné, nežli práwě Bo
hem zgewené (,'-ilikladině. Dát se dobře a přirozeně
mysli.!i i také dokázali, žeby zgewenó nábožen—
sth dokonalegšj bylo přirozeného; nebo Wpřiro—
zené náboženstwi moho u prz'lwem nz'tležetigen tako—

Wéprawdy, na které lidský duch bud' náhodou, bud'
schwálnjm pozorowánjm &přemeyšlenjm přišel.
])o zgeweného ale negen tyto co zgewenj dobné,
('i'ormťdnj)protože Buh půwodcem i rozumu lidské—
bo gest, :) sice gukdulece rozumem poněkud nule-—
zenyapostjhnuly, Bohem ale pogištěny &oswčd—
"Cenygsau, nýbrž ity atakowé prnwdy, asice co
zgewenj látné (materiálni), na kteréby mysl'hdska't
nikdý byla nepřišla, kdyby se dobrotě Boží, g)
zwlz'nštěitčmito přispěti, za dobré bylo neuwidělo.
Protož také kdokoliwěk giž toho štěslj po—
žiwá wyhřjwuti se na Wýslunj blahočinného zge—
\venstwj, o ten budiž wdččen Bohu swému za tuto
přednost a milost nesmírnou, budiž wdččenwěrno
stj &poslušnostjneysrdečněgšj předpisům a radám

tohoto wůdce. Wše puk budiž we

\\fěrnosti,

upřjmosti, dobromyslnosti a lásce duchem katolí
ckým řečeno &na srdce wloženo wšem ikřesřan
ským rozumm 'atelum. ! ! ——
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& geden pohoršliwý

Protikřes'l'anský Wýklad čtenj u sw. Luk.

XXIII, 43.
Od \Václawa \Vile'ma \\thlawjčka.

Amendico tibi: Hodic mecum eris in paradiso !
OW.Lukáš gest gediný, který nám Wswěm Ewan
gelium úplnou zpráwu o dwau Ioti'jch dáwá, u.

prostředkterých

ukřižován byl. 0111“
i ta

slowa uwodj, kteráž oni k Ježjšowi byli promhv
\r'd't, gakoži odpowěd gednomu z nich danau od
I.)ánu. Sw. Matouš (27, 44.) a Marek (15, 31)
poznamenulí toliko , že Iotři s Ježišemukřižowá—
m.byli, & ulrhuwč mluwilí gemu. \Tlastně ale
h_ylto gen geden z dwuu, kterýžto bohaprázdné
úsntřšky proti božskému trpíteli opětowulpo zlo—
ÍleycnýchŽídech a gich knížatech , tak že Matauš
:1Marek hehreyského mluwenj způsobu užiwagb
misto gednotného množný počet kladauce, čili o
Sieduomgako ocherých n11uche *). Nic méně
gszm. kdož se donmjwagj,

že spočátku

oba 10——

trowó ukřižowanému Kristu se rauhuli; druhý
puk (tak nazwuný lotr dobrý) že milosthpasíte—
Iowuu])yw oschen, a zewnítř Pohnut geho duše
welikostj, nevídanou trpěliwoslj u tichosti, téži
) gako “ př. w knize Saudců 12 , 17.
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diwy &zázraky, které potom při geho smrti se
událi, &nyni giž započali , sobě usmyslil &hágil
newinnosti trp'jcjho beránka. —- I prawiltě lotr
ri'ihuwý : „Gsili ty Kristus (Mesiáš), spomoz soběi
nám!“ druhý puk trestal ho řka: „Ani ty se Bo—
ha nebogjš (posmjwnge se newinně Izrp'jcjinu ro—
\vnč goko okolostogjcj), gežto gsi Wtémž odsuu—
zen'j (spolu také na křjži krwňcjš, &swau brzkau
smrt před očima widjš)? Amy zagisté sprawed—
liwě trpjme, neb hodné Wčci (hodnou pomstu) za
skutky naše trp'jme; ale tento nic zlého, neučinil,“
8,381,amnoy angašg, nic neslušného, zlého, trestu
bodnóho! A hned na to nukloniwhlawy kJeži—

šowi, dj gemu:
„Pane , rozpomeň se na mne, když přigdeš
do klúlowstwj swého !“
Takhle inluwil lotr dobr k Ježjšowi, gakož—
to k Mcsiášowi, králi židowskému, nepochybuge
nikoli, že ačkoli on unijní i umře, zase obžiwne
o pánem se býti dokážekrálowstwi swého. Necht
také ostatně geho ponětí, kteráž o tomto králow—

s.th Kristowu měl, nedokonalá byla, dos'tit, že

po smrtiskrze Ježjše šlustenbýti daufá,w
něho Wčřj, &to W okumženj, kde Kristus

ode—

'wšech opuštěn, potupen, & skrze zdánliwuune—
možnost sobě pomoci za podwodnjku :) swůdce
lidu gmjn byl. SW. Hilarius, Jeronym, Augu
stin agini ozdobugi tohoto dobréholotra cl'lwailau
mučedlnickau pro swčdeetwj, kteréž prawdě téf
hož přimo času wydul , kde opuštěna býti zdála

“"ýklaclowě na čtení u sw. Luk. XXIII, 4-3. 369

se; on,prý, swau wlast—nj
krwj pokřtěn byl, a smrt
s welikau erau :) láskou Přetrpěl , staW se tudy
hoden znsljbcnj, kteréž gemu Kristus učinil:
Km, mrav mm;) 6 I?;(íag' Amp) 28ch cm' l'oycsgov
((CDe_ua egg; ev fm) mgaďewrp.

Et dixi-Lilli Jesuf: Amen dico tibi: Hodic
mecum eris in paradiso.

„I řekl gemu-Ježjš: Amen Prawjm tobě: Dnes
budeš semnau Wrági.“
To „dnes, hodie, dungeon“ ato „semnau, me
cum, yenmě?“, pak to „W rági, in paradiso, w
rngnagaďewrp“ činj owšem tento slib Páně poněkud
neswětlý, & dalo k wšeligakým wýkla'dům přiči—
nu & podnět. Marcion dokonce toto misto, gakž

sw. Epiphaníus (cant. Mara.) naswčdčuge, ze
všech po ruce magjcjch exemplářů Lukášowý'ch
wymazal; íwywrhli odtud dle Origena někteřj
swnn lchkowčrnostj swedenj katolici, za nemo—

tornostto pokládawšek Wěi'enj, žeby

téhož

dne 5 lotrem w rági čili Wnebi byl, kde tělo ge—
ho w hrobě spoňjwalo, & geho duše do pekel
sslnnpíln, wyswobodit duše starých sw. otců agi—

nýchlidi sprawedliwých.Tušilil gsuu, že ten werš
od.héretiků nel) gíněho pisem swatých porušitele
podwržen gest. l—IesichJerusalémský wypruwu—
ge, že mnohým toto misto takto rozděliti &puň—

ktowali se ohlibilo: Amen díco tibi hodie, mc
cum eris inparadiro.
AWšuk ncmjstná to em
plmsi, &zbytečné Wšcliké úsilí, g_ichtiti umístiti,
:m se to čtení wedl'é katolického wěroučenj welmi
Čusop. p. Katol. Duch. I. 3.

24
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dobře dá wyswětliti. Následuge zde dwogi takowý
Wýklad k ljbeznému gednoho nel) druhého oln'ánj.

a. \Výk lad Prwni.
Paradisus,
řecky mzqaďugog, gnk Pollux
chce perského adle giných heln'eyslgéhopůwodu,
slowe wesměs négnká welmi l.)řjgcmnú :) rOZkoš—

ná zahrada *), zwláště pak znamená to slowce
podlé mluwy biblické onu milostnou zahradu, kde
Bůh prwnjho člowěku usadil , zuln'aduEdenslmu ***).
W metnphorickém puk smyslu užiwagi ho sw. spi—
sowatelé k \vyznnčenj onoho skrytého mista W
mrtwých (čcďng)
, kde se duše zemřelých ctnost—

ných sprawedliwých lidi druhdy zdržowaly, a
tak Wilbec k \vyznnmenánj samého onoho budou—
cjho blahoslawenstwj , do kteréhož onyno od
příšedšjho J\lesiáše, Syna Božího, uwedcny Lny,
& imy gednau W nebi očekúwáme. —- Noyprwé
se při posledním tomto Wýznnmu, gelikož obydlí
Boží, andělů a spasenoů značj, pozdržjmc.
*) 2 Ezdraš. 2 , 8. Kazat. ?, 5.

ijsni

Šalomauuowě4, 11.

psáno stogj: Emissiones tme paradisus pomorum puuicorum,

Wpůwodnjm textu se čte:

(pardes), a odtud prý ře—

cky alatinsky, paradiSus! z kořene

.

. .

IH

(para) ——prom—

ht, frucuficawt, a 2 L-: : (hadas) , muz myrt neb myrlus
die Myrte, der Myrlenbuum), pončwadž myrt swau wůnj a
clnuj občerstwuge & w zahradách nhzwláštnj gest; pal-des,
paradísus znamená tedy myrtowau zahradu, awcsmes wšeli—

ké giué welmi přjgemné arozkošné, wšelikého způsobu plo
dnými awonnými štěpy wysazoué. zahrady. ") 1 Mogž.

2, 8.9. Jzai. 51 ,3. etc.
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„Kdo má ucho (uši, rozum, wtip) sly'š, co
Duch (S. zgeweni Božj skrze tolo widěnj ) pr:le
erkwjm: tomu kdož switězi (nad zlými př'jkludy
n pokušenjmi k břichu, 11př. k odpndlstwj od
]ď-esíunstwj) dám gjsti z dřewa žiwotu, kteréž

gest w rá gi Boba mého“ totiž tomu dám žiwot
\vččný , dám gemu nebe ; čteme wzgew. sw. Jana
II, 7. ASW. Pawel Pjše (II.líor. XII,4.): „\'Vy—
tržen gsem byl do r áge, “ totiž do nebe (em—
Pyreyského,) ——„& zkusil u eitedlnosljswuu zná—
mosti nabyl takowých wěei , Božím wywoleným
připrnwených, gichž žádný pouhý člowěk (neb

gnzyk) nemůže wyprawitif“ Tento pak rág, či
li naprosto nebe Předstawowali sobě tělesnj Žid
d(»tak skoro gnko rozkošný Eden, kde prwnina—
ši rodičowé Wplnu wezdegši bluliosti žiwi byli;
neginnk smyslili o swém Elysium (AT'UCL
Elysiu)

pohané

I zannšich gešlč časůwžádagi ůpčšgicj

nad. swými mrtwými Židé, by WEdenu shromáž—
děni byli.

Za časů pak Kristowých wčřilii gsnu, že ze
snnló duše neywyššj blaženosti rngské toliko po
g'isl'ýehstupních dostilmau, typek které geštědo—
čištěny negsau, že za něgaký čas bud' na zemi
neb někde ginde bydleg'j, prwé než do rňge při—
pnšlčny býwagi **). Alpročež slibuge na milost
přigaténiu lotrowi Ježiš, že ne teprw po několi—
') YírgxAeneidos VI. Sophokles, Plutarch, Dioůor etc. ")
cius ad Luc. 233 43.
a: a:

GTO-'
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ku, snad dokonce tisících let,

ale „dnes, ho

die, gmzsgorg“totiž Wtom okamženj, w kterém du—

še z těla wygde, snim w rági čili w nebi bude,
tam totiž, kdežto o Bohu žeby byl, a anděhun i
svatým .swým se gewil twúři W twář, myslíme,
tedy Wsjdle Božjm, sídle andělů uspaseneů.

Prawda sice, že

teprwé 4016110
dne po

swém z mrtwýeh wstz'mjna nebe wstaupil: awšak
gakož'l'o Syn Boží byl & gest on wždy Wslz'm'čOt—

ce swého, &byl tedy itoho okumženj, kde lotr
skonal, :)odlaučilá gebo od těla duše na wččnost
se odebrala.

„Dnes budeš semnau Wrági“———
bu—

deš semnou, kde gá vždy od wččnosli, Syn Bo—

Bůh od Boba (Jan '1.), kdežto i andělé aswa
tj oblahoslaweni, mugjee blažený žiwot Wčcný!
Týmž způsobem Wykla'ulagj naše čtenj sw.
otcowé, Cyrill Jerusalénlský, an catech. 43. wý—
slowně dj, že lotr dobrý wstaupil do nebe, pr—
Wé než Abraham, než Mogžjš a druzi Proroei ; sw.
Chrisostom hom. secunda de cruce et Zutro—

ne _- patuisse, prawjl', illi cuelum, eoque ante
caeteros introiue; nápodobnč mluwj sw. Řehoř
Nissenský serm. de res-ur. Dam.

&sw. August.

tractat, in Joan. IH. SW. pak Cyprián bére
odtud příčinu epif. j3. aby dowodil, že krew
nmčedlnjkú prawý křest gest, genž otwjrzi br."my'
nebeské. —- zlé posléze přičiny eli netoliko ln—
tinskz'n, alebrž i řecká cjrkew památku na milost

přigatého lotra dne 30. března , kterýž loliž den
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za den aumrtj Páně pokládala & držela starobylá
mnoha stoleti přeswědčenost.

(i. WVýklad druhý.
Podotknulo giž , že Pod gménem nagaďetgog
se také mini a wyrozumiwzi ono skryté misto W
mrtwých (hz'ldes),tak nazwané p i'-e d 13e klj,

neboli liml) ol'ců (limbus pairum), anel) limo
i.\hrahznnowo(sinus Abrahae), kde duše sta
lých otců, patriarchů, proroků &wesměs spra
wcdliwý'ch lidi bydlely, W blažené nadčgi swého
wyknupenj pokognč a bez bolesti očekáwagice,
nz Kristus kním sstuupíl. K lepšímu téhož Po—
chopení pi'-ipomeunuli zde potřelj.
Dle židowského předstawowánjzpůsobu zna
mcuz'l
mrtwých, o'cďqg,wesmčs obydlí neboli
misto přehýwa'mjzemřelých; a w tomto Přihylku
se druhdy trogi Welikošlroká kragínu rozezná
wnla: prwu'j, totiž wrchnj končína, kde se ze—
snulé duše blahoslawcnýcl'l zdržovaly, rág , lů—
uo Ahrahnmowo nazwaná; dolegšj, kde zmracen

ci byli, tg. Geheunu, anošhpeklo; aprostřednj
hyln ona wellkd ])r0p35t(chaos, xagiua„s;/a), dě
lit.—j
on-yno dwě kraginy
___

od sebe *). ——- Do Prwni

*) Sw. Ambrož do. bouo—moriís cap. 10. Terlul. de anima &
advorsus—
Marc. Srow. také Josefa Flavia :mliqu. XVIII, ], 3
;nde hell. jud. ll. 8, 1-4" In- Sa—rJoDále SillySliliBnhiui,
že ty zesnulé duse docela lepil, íClllii'i “ Swoglm Předešlým

podobná těla magi , nz gedué kraginy (strany) do druhé wi..
de'li., :: gina inm rozeznati mohau. Ligtfoot hora: Salnu ex.

Midrns cohclet, 103.
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této k *oginy či strany , gakož'lo do místa rozko-

še, aspoň gislé pokoge (requietis) nesen gestod
andělů mrlwý Lazar, gakž otom u sw. Lukáše
XYI, 19 ——31. čteme
Tamž také sstaupil
hned po smrti Kristus podlé duše, gakž wpátém
člzmku wíry wyznzíwťune: „Descendit ad infe—
TOI *"") “, o sw. otcowé témuž uči, gmeuowítě Ignnc

epist. ad Trail. Justin in dial, cum Trypho—
710,0rigineshom. 45. in Gates,; zwláštč pak
Eusebius in, clemonH. evang. lil). X. , Cyrill
Geruz. catech. IF., Ambrož lib. IV, de fide ad
Gratimzum, Jeroným in Ecclesiasten i gíui.
Atomióž, do limlm (w hádes), čili do přeďpek—
li k Ahmlmmowi, ankowi, k swolým prorokínn
;]gíuým ])ohuhogným slnrím olcúm giž
k wr—
Chu ].)luhoslmvenstwj, k Wldčnjnohn twáři \vtwář

uwedenu býti magiejm74151thJ

toho dobré

ho lolra téhož dne ssebou uwésli, řku gemu:
(fl \Ýěrili'lomuŽidé, žeduše na'thožných od andělů, sluhů R0
žjch, do nebe neseny hýwau'j, g_nLž to

phrasty ud Cunt. 4, 12 zřegmo. ")

z CllHIdGYShéllOparn

1. Petr. 3 , 19. Zná

mot', že Kristus za těch 4011 duj, i\lCřJŽmezi _aehozmrl
wých wsu'nnjm ;)na nebe \v51allpenjm uMynuTi, no \vžrÍy u sw.

apostolů byl, nebrž gen w _aistýchdobách; oslumj pak bas
bydlel uduchů. čili gali m]nwili způsob máme, u zemřelých
stnrvcl'nolců w (Žrhig \;w'r'jsimrm-ych. wpřodpeldj). kamž se
tal-.é hned po swe smrti dlé dusehyl ods—hru], o pončwadž
hlawni geho zanu-stmlui za geho pozemského žiwobyli W
smrlmllném

'lelo kázanj

bylo,

kázulť __qoslin)-;(Š19mm duchům

vlh zesnulym dua-jm.kteréžto smrt-(tn pnnowuice nad

mrt

Wých gnko w učgal ém žaláři, k Žid. 10, 19. 20. držela, all
gim ioliž přislup do hehe odepřjn byl , až ge Ježjs byl 0

tewřel agim wné swobodně ngli

powolil..
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„Dnes budeš semnau Wmigi ! “

Aniž pak gest toto wyswčtlen'jnowé, odkte
réhosi gednotnjka nedáwno smyšlené. Muldonat
odwola'nvváse k geho dotwrzenj ad Quaestíone:

Justina Mart. adscriptas, asice na otázku
761_1111;
na sw._/\lhanasia in. epist. ad Epictetum;

August. lib. XII. de Gene. ad literam c. 34.,
a na Prudenciu, kterýžto posledni w hymně in,
exequiis defunctorum Pčge:
Sed dum remlubile corpus

Revocas Deus, atque reforma“
Quanam regionejubebis
Ani-mam requiescere puram?
Gremio senis abdita sancti
Recubet, ut est Eleazar *),
Quem floribus undique septum
Dive: procul aspicit ardenf.
Sequimur tua dicta redemptor,
Quibus atra morte triumphans
Tua per vestigia mandas
Socium cruci: ire latronem. ***)

W
smysl wzata býti mohau slowaOrige—
nown ham. 45. in Gen: Quad Chrixtus dimit

lutrani: Hodic mecum eris in paradiro; non,
.)

(01zmar), staženčLazar, Bůh Spomoz -— gmé
110 od chudoby wzuto. „) Někte'řj slnrj'cjrkewnj učitelé
byli toho mjučnj, že duse núbožuých .lidj po smrti w lůně
„Abraham-own, w rági se octuau, w sladké tiun předchuti swé
budaucj odplaly odpočjwagjce, later é žto se gim teprsz při
poslednim saudu dostane. Lakt. Inst. div. VII. cap. 21.
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illi soli dictum, sed omni'bu: sanctis dictum
i/ztellíge, pro quibu: in inferum defcendit; i
sw. Chrisosloma,

ačkoli gsme geg prwn'jho Wý—

kladu swědkemdobrowážnýmbyli dokázali, hom.
4, in Marcum : Antequam, dj on, Christa! ape—

riret paradisi (coeli) januam, cumlatrone om
nes sancto—rumanimae ad inferos (&ďqg)sedu

cebantur. Dicit enim Jacob Gen.37.Lugen.f
descendam ad inferos (do Sehoel). Evangeli

um qquue Abraham et Lazarum in inferis
collocai.
Nennhljžjme Wskutku &prmwlě, coby se pro—

ti důwodnosti gednoho nel)druhéhoz'lčchtodwau
zde položených wýkludú namjtuli mohlo. „Dnes
budeš

semnou W rági “ -— W nebi,

11130113(15130—

hem, anel') Wlimlm u sw. otců swél'lo národu, u
Abrahama, Isaku :) Jakuba! etc. \Všeliké giné
wyklald-ánj gest nucené, nem'jstné nel) dokonce
směšné, gako hned ono T lleophiluklowo aEuthy—
miowo , dle kterýchž PrýJež'jšlol'rn sselmu uwe—
dl do býwalého raige, prwnjllo rozkošnélw ohy—
dlj Adama WMezoPotanii, aneb kdekoli rág ten
umístěn byl; nebo mnedle což gednage měl se
tam Krisius po swé smrti odebrali, :)g:)kéllo byl—

by tam blnhodčgsle poskytl :)proukáznllotrowi,
an Eden giž pust nprázdeu byl? Ginj opět do—
meyšlegi se, že tndyžádné misto určitě- se nemíní,
anoln-ž rz'ng, nrzgccďsogogse nalzjwá, lulelfcoliKristns

gest, aodkudkoli Bůh Widj se ; pončwadž prýale
duše lotrowa Kris—tanásledowala,

&indy Boha Wi—
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děla, že s nim téhož dne Win-igibyl; neb tukíby

i giž na křjži wnebi byl býwul, an wedlé Krista
a sKristem wisel iBoha widčl, gakž ho očima wi—
ry viděti wšudy.
VVýkladowéPak, kteréž o
iomto čtení biblickém nowěgšj protestanštj exege—
iowé podáwagí, gsau dokona PrOtikřesÍanštj :)
ura'ížiiwi .

*

Ze Wšak aie takowý geden zde uwodjme,ne-—
stáwá se proto, gakobychom časopis náš hned W
prwnjm gebo rozkwě'tu pohoršliwostmi ozdobo—
wu'li chtěli , anobrž mjnjce tudy mladému nezku—
šcnému duchowenstwu :) wesmčs našemu čtenář—

stwu powinné wýstrahy poskytnauii Před nedů—
hiedným knih Protestantských, ohzwláštč nowěg—
šich čj'tz'mjm, gelikož duchem Belialowým dyš'j,
poehťízegjceiiznzche od pouhých racionalistů. I
klademe sem tedy s Potřebnými 110znamenánjmi:
!
len tukowy

y. Wýklad protikřcsřanský.
Gesli wzat z cizozemského spisu: „Der
Šehriflforscher zur Belebung eines griindlichen
(gimik racionalistského) Bibelsludiums, und Ver—

breitungder reinen (zkaliště)verschónernden
to zintý prodeg cukro-wanýeh hadů &gešt'ěrůozna—
mugjci ) Religion, von ]. L. VV. Scherer. \'Vaimar
1303 etc. Altenburg 1805 etc. Tamž wprwnj část—
00str. 148—150. wyswětlnge gistý polobezegmen—
ný M—rčleni Lukášowo XXIII, 45. následowně :

„Obyčegnč, dji on, Wykládá se Wýpowě'd
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Ježišowa: Dnes geště budeš semnau na místě
wěčného spasení, budeš semnau Wšelikých blaže—
nosti požjwati. Taki'by byl ale Ježiš obrazně
mluwil.

Hagaďszgog slowe Wlastně přjgemná ně—

gaká, wšeho spůsobu Plodnými stromy wysazená
zahrada —- rozkošné gakésí k obýwánj misto.
Druhý gebo Wýznam gest metaphonjcký, sjdlo
Boží , andělů a spasenců. Awšak mělli Ježiš také
geště na kříži obrazně mluwiti, &mohlli zločince
na budaqu žiwot poukázali, o klerémž tento nie
newědčl, ani čehož daufati mohl?“ Igak blau—
pě a nerozumné! gakkoli tohoto gedowa'tého po—
gednáni mz'nlolepš'joprawítel Scherer učeným a du—

myslným ge býti prawi. Aneb gsauli wšecka ona
gména, kterýmíž rozlíčnj národowé rozličnými
gazyky onen budouci blažený žiwot wěčný značí,
077_3139
aeavog, coelum,

le ciel, cielo , der Him

mel, nebe, niebe, 31566at. d., gsauliméně obra
zná, a lzeli o neskončenosli mluwíti ginak nežli
w obrazjch? (1 Kor. 13,2. etc.) Dále, mnedle od—
kud "to má M — r., že onen spoluukřižowaný
na milost přigatý lotr obudaucjm žiwolu nic wě—
dčti nemohl? Inebylli Žid? — anemělili 'liloo
Trwa'lnj člowčka po smrti, a sice o wččném gebo

'lrwz'lnjžádné známosti? Neučilill Fariséowé, že
po smrti nowé nastane žiwoby'tj, že i Wzkříšenj
bude a odplata, nech'l' ostatně gieb otom před—
stawowúnj smyslné neb ducllownj bylo , na čemž
zde nic nezáležj? Prawda síce, tento spoluukři—

\Výkladowé na čtení u SW. Luk. XXIII, 43.
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žowaný byl lotr (Znamg, xazeqyog) : ale medle, ne-.—

nn'tli kngící hříšník židného wíee odpuštění k dau—

lání? (Jsai. 1, 18. Luk. 7, 47. k. 1-5. a
A
neníIi pl'uwdč podobno, že lotr náš o swé spase
ní giž dříwe pečliw byl, 311 nyní swýeh prowi—

nění weřegně wyznati se neostýchá, gimiž proti
Pánu & půwodei žiwota swého prohřešil, &pro
kteréž trestu smrti hodným se býti uznáwá ? „My
zngisté sprawedliwč trpíme, neb hodnau pomstu
zn skutky naše béřemef“ A prosbu, kteraužpo—
dle sebe wisícímn Ježíšowi přednesl : „Pane, řkm,
pomni na mne, když přigdeš do králowstwíswé
be“, nedokazugeli, že měl žiwnu důwčrnost W
mílos'liwého Boha, daufage skrze swau lítost 51
skmušenost odpuštění swýeh prowínění pro Kri—
stu Ježíše? Ach, M —re! M -——
re! přegem
tobě, gukž na nás na katolíky přísluší, ztoho srd—

r, genom giskry této wíry, této lásky lotrowyk
naš-mnuspolečnému božskému Spasiteli, aby sei
tahů dostzdo geho milosti a odpuštění pro ruhae—
Ní , kteréž pligeš proti němu !! Nel) ay, slyšme
n nslrňme, kterak člowěk ten nezdárný dále dů—
Wlipkuge!
„\Vísícího (prý) na kříži ]otra žádost bylo,
aby od nastáwngíeí smrti wyswobozen byl(eož
však \vč'ru sotwa kterému ukřížowanému wíce na
111_3st
přicházelo); pročež dí k Ježíšowi: spornoz
sein"-i nám ! A wšak newěřil, Ježís spomoci může,
pončwadž s geho nowým na'lboženskýln ústawem,
&sgeho tegnými stoupenci seznámen nebyl. ZLdáI
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se Wšak, že lotr druhý o založeném králowstwí
Ježíšowu,

o účinliwosli gebo učení &geho moc—

ných skrytých přídrženeích wíce známosti měl.

Od těchhle doslechl, co

Předpowčděl, to—

tiž že sice na kříž přibit bude, ale neumře, ano
brž po několika dnech swým dowěrným zase se

okáže. \Yčděltě, že Pilát, Nikodém aJosefz
Arimathie Přátelé Ježíšowi gsau, :) geho se u—
gmau. Ugnlili se ale kteréhos ukřižowaného, te—
dy neumřel (ó, bylli giž gednau ukřižowán, poz—
dní bylo Wšeli-kéugímání) Tot bylo onomu lo
trowi známo, Pročež prosil Ježíše za pomoc : roz—
poměn se na mne, wyswobod' mne též od smrti
kříže, když Přigdeš do krůlowstwí swého, t. k
staupencum swým, &tudy uplné swobody swé
užíwnti budeš. “ — Nešlnstník! zduliž on te-nge—
diný W Jerusalémč, gežto newí, že bok Ježíšuw
koPím byl otewřen, :) hned wyšla krew :) woda
(Jan. 19 , 34k), a on tedy skutečně mrtewbyl, ne—
moha žúdnau wíce pomocí lidskou wzkříšen býti,
& že nicméně wstal, gakž předpowčdčl, třetího
dne nesmrtedlný &slawný z mrtwých? — Bud'
gest on newči'ící bezbožn'ík, bud' nesmyslný po—

šetilec, kterému na Počištění rozumu drobet če
meříee wzíli rz'idno. Podobným způsobem snil
druhdy ruhnwec Buhrdt
ach, smutná to Pe—
miniseeneíl

——:) chud'as

M —-—-1'. zapomíná,

že

to daleko nehodno rozumného člowčka starými
.) cpist. 1.2.8. Ausf'úhruug des Plans und Zweekes Jesu X

B'andehen, 1786.

'Wýkladowé na čtenj usw.Luk.XXHI,
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sebranými bňgkami a lžiwými smyšlénkami wy—
\\“aeetiBo]1e111 dotwrzené prawdy. —-—
Připuštčno

pak, že

s senátoremNikodómema Josefem

Arimatheyským w spogenj a swazku tegném stal,
kteří mu lehké ukřižowani n Pihíta wymoci při—

st'lfdi, a Wšak mohlli ten člowěk

Wěděti,

že na kříži neumře , a (w Arimatheowě rozkošné
zahradě) le'kařskau pomoci zase obžiwne? ——
Pouěwadž' Nikodém & Josefto swé spogenj sJežj—
šemtagiti musili, kterak pak mohl prostý Žid onen
na milost přigatý lotr swé wyswohozenj od smr—
ti křjže na mysli a srdci mjti Pána prose: „Roz
lmměn se na mne, když přigdeš do králowstwi
swóho ? “ ——Nicméně twrdj z tř'jnožky M -—-r:
„Načež odweee mu—dřecz Nazaréta : “ ( Sie,/)

ledy ne Kristus,

který

gest Bůh :) člowčk?

——

„Amplsym goa mana-9m, *) na sua say; ev up ftert'uyřUíQ-l,“

\v ])rawdč ugištugi tebe dues (aneb nyni), Woné
rozkošné zahradě semnou budeš, ——tam ke mně
přigdeš ! t. g. w oné rozkošné zahradě Josefa Ari—
malheyského, kde hrobka byla, a-do kteréžto do—
mnůle mrtwého Ježíše byli Pol'ožili. Ježiš zaslí—
hil lotrowi, že k němu do zahrady Cnagaďsoaog)bo—
hatého Josefa Přigde -—-.t. g. od smrti kříže wy
swohozen bude.“ — Ptáme se nedruha M -—a,

zdaližpak také J

k slibuswémustal, lotra onoho

od smrti kříže wyswohodiw?
My aspoň nečte—
me nikde, žeby geden z těch dwau s Kristem ukři—
/ Hesíchowa to zhylocnáinlerpunktacj.
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žownných lolrů skřiže wzat a wyswobozen byl,
čehožby pak sw. Ewangelistowé zugisté nebyli
mlčenjm Opominuli , anhy se to spolu za (liw &
zázrak bylo pokládalo, &k oslawenj syna Božjho
sluužilo;

čteme Wšuk (lolJře , že prwnjmu

i (lru—

hému zlámali hnáty, kteřj ukřižowáni byli sJe
žjšem! (Jun 19, 32) Nesplnilli ale Ježiš slibu
swého,

sklumzlw nudil-gi w sebe (lnwěřugjcjho lo—

1ra, mnetlle cožby se musilo otom'to Překřtěném
mudrci zNuznréta

myslili? —-—
Ach hrozno &stra—

sno to wyliljžj Wnyněgšim protestantském swělěl
Nábožensth Wětšjho(ljlu gich učených, — ícož
gest? Nat11'=:.\listwj,i'ucionulistwj. Slórrů, Moru—
sů, R8i11l101"(lůetc. mezi nimi den po (lnimé—

ně, a toto raciOnulislwi nakažuge giž také galia
ml; rozgimlawý zde onde lid samý!

—-—
Nastogte!

tak daleko to Přišlo , ipřigili musilo, an gim
Písmo sw. (lle Wlastnjch náružiwosti wyklád ati,:t
pauliý zněho román činiti wolno. Owšemř ot—
\vjrz'i giž negeden z nich oči -— dobré to gešiě

znameni časowé! lečgeme se, že zase lépegi
bude. My aspoň katolíci nic přitOm netrpime
mngice slil) Pánů neustawně trwagjcj, co čas ča—

su ruce podáwali bude: Ego vobiscum sum om
níbus diebus, usque ad consummationem fae
culi! ——Portae inferí. non praevaleblmt ad
vcrsus eam! (Mat. 16, 18. k. 28, 20.) — -
Nynj
nnďracionalistského M ——adoslech
uúme, an zawjrá :
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njli, že zwětšj částky naturalistě gsnu. Takowi
pak lidé nev'ažj na každý (lčg, který kdy nad—
přirozená příčina wywetlla, třebas se na našizemi
stal , hledjce geg zpřjčin Pouze přirozených O(l—
Wziděti, gakž Widjme,

1111to zwlzištč po

Stein—

barthowi při biblických zázracjch úsilně činí. Ny—
ni ale wyprawuge apoštol Pelzr(lčg, který (lokom—
ce W nadtělesném swětě od neywyššjnatliělesné
příčiny na nmltčlesných liytnostech wykonán byl.
Tento pak děg poskytuge nz'nnspolu silný důkaz,
gak spasitetllná smiřugjcj smrt Ježíše Krista , guk
blahoděgná geho pro spasenj lidské wylilá krew
také geště W
(luclmw gestil: () ——-kterakby
to mohli na sobě snésti, aby wyprawowúnj Petro—
Wo sprostě &přirozeně , gakž lu ležj , přigali, &
Wecky následky , kteří odtud Protifliřjšnopuww
činnému gich saustawu \vyplýwagj, sobě oblibi—
li? ——Gsme w konci!

O mučedlnjcjch sw. cjrkwe katol.
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3, Mučedlnjci swaté ejrkwe katolické.
erkewni historické rozgj'máni.
Od Františka Aloyzía Wae-ka, biskupského Králohrad—eckého
Not-are, wikariálnjho Gičjnského tagemnjka, aDekaua w Kopidl
uc' und Leatiunu.

„()frng

fv (Tr šnznyfr

(fn/Žýr cŠrHJHrm-E.

STf'TI'n.; 3'."/'.m'rrcma'. !?; nr./grr
Oi (?:/gumu

'(m' ,“h'ur maul- 0.471.—

míuxfla _lun'z'm', zm'. rým (ěl-'I'll;')'l'1:fí;'

yan/'.nyíučh; .t'rviolg (vnímá

far.“ —
"

Grun-r.

„ní:—'

ev áyíoag óxlÚ-Qogaórš

20mm EAAQMQN. Cup. V, 3—5.

T_f

i\ormutliwé sice, ale Wznešené díwadlo oďewirá
se před očima maudrého zpytatele, kdy čistau, ne
Meďpogatau myslí na tolik oslawených trpítelů
w cirkewn'j historii erzřj, genžto pro wjru Kri—
stowu obětmi se stali, & pod gméncm m uče—

dlnjk ů gsau známi. Zdetě widj , kterak člowěk
nade Wše utrpení powýšena se citi, an pran &a
u ctnost,
——tyto nebeské milos-tenky—W srd—
ci geho obýwagi; kterak ta prat-Maa ctnost silau
nslatečnostj geg ozbrogugi, k dobytí slawného
wilč—zstwjinadneystrašněgšjm utrpením. Ale ten
toliko, kterýž spanilau &šlechetnau mage mysl

s tautéžpro prawdu trpí; kterýžprawd'ěpro
swatost samu, ne wšak z gakého nečistého úmy—

slu, swědectwi dáwá, a když nelze gináč, pro
ni i krew swau ced'j, -— ten toliko gest gegiza—
swčcenec, :) ten iwutrpenj swém sni nebesky 0"—
slawen bude; &tenkráte toliko říci se může: že
Časop. p. Kntot. Duch. I. 3.

25
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zmužilé sne-šení i neyhroznčgšjch muk swědčj o
Prawostí té Wěoi, pro kterauž se trpí , ahrdín—
skémn trpíteli Wěcné dohýwá sláwy. —
Pud'jlí ale mnohého člowěka tukowá mysl k
k podniknutj welikých utrpení, kterouž newyhnu—
tedlnč za murnau :) za následek hříšných Wášnj
musime wyhlásiti: zdož může lll'i'li takowé sohě
počjnánj, byt ineyholestněgšj bylo, bakés mraw—
né ceny? Zdaž může wěc, samo Wsobě nepra—

wá , tukowýmžto utrpenjm, dohrau aprawau se
stáli ? An prawda &ctnost takowau marnost &
neřest na neyweyš zawrhugi, tak se též na kaž—
dém pomstí, kdož gích tak welice potupuge, že
ge s nešlechetnostj W geden a tentýž druh uwr
huge. —
Gak daleko to ale lidská marnost iw této Wěci

přiwésti může, shledúwáme na gistém Cynikowi
Peregrinowi , kterýž byw za nčgaký časkřestanem,
zmarnosli onáramné cti žádosti, aby sohč weli—
kého dobyl gména, při weřegných hrách w Olym
pii upálití se dal. Z téhož nečistěho podnětu
shořel též Brahmanský mudřec Kalonus za času
Alexandra VVelikého. Též také gistý Gymnoso
phista, čilimudřec u starých In dů, gménemZar
makochegas, upáliti se dal w Athenách císaři
AUŠUSÍOI/vike cti, hyw k němu od krále Indické
ho geště s ginými osobami do Samosu wyslán,
aby mu zde wěrnost přísahali. *) —tako—
*) Wizz Bredows Handbuch der allen Geschichte. ——

() nmčedlnjcich SW. cjrkWe katol.
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wého druhu nebyli onino šlechetnj lidé , gichžto
Wznešenzimysl apřeswědčenost o Božské Prawdě
wíry Kristowy naučila Pohrdati wšj sláwau zem
skau, a Podnikati Pro tutéž eru weselau mysli i
neystrašnčgši muky. Gsauce Wznešenj wyznawa—
čowé a mučedlnjci prawého náhoženstwi, (loka—
zugj Onu nadobyčegnau moc, kteraužto ozbrogeni

byli, an prawdě na wěčné swédectwi
a wččnosti na podiw neohrozeně Po—
(1r 01) ili s e smr ti , kteréž ani wčkowé pře——
des—ljani wěk gegich newiděl gest. „Bylai to,“

dj slowútný Fleury Wdruhém swém pogednánj o
cirkewnj historii, „Wěc neslýchaná a newjdánz'n,
prawdu náboženshvj smrt-j swau oswědčiti. Mo—
lnhi sice Řekowé aÍ'ijmané Pro swau wlast žiwot
swing dáli; ale pro wjru a pro prawdu gegj u
mřj'ti ——nemohli.“ — Příklady takowéžto neystái—
]egšj ctnosti, gakož gi mučedlnjci cjrkwe katoli—
cké Wutrpenjch swých wygewili , chtj'ti lehko—
wzižným gich posuzowánjm zatemniti, —- což mno—
hý' newěrec iza wěku našeho čin-j, k t e r ý d 0——

mniwage

se, gak Prawj sw. Pawel, mnu—]

dr m býti, ])lziz n e 111g e s t,*) ——
toi prozra—
zuge nešlechetné srdce, azahanlmge každého ta—
kowčho nepowolaného , Přewrz'noeného saudce,
gesw slawných trpítelů Pro swatoswatau Wěcleh—
.) Giž wýborný Quintilian o podobné wčci maudré prawidlo
dawa: „Modesm tamen et circumspecto judicio de tamis vi—
ris judicaudmn est, ne,quod plcrisque accidit, damnent, quod
nou intelligunl.“ —- Lib. X. cap. 1. -—
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&tupj, Pro gichžto welikost a wznešenost ani w
duchu ani Wsrdci swém miry a prawidla nemá,
a o němž dle pisma swatého říci se může:

„Swětlo , kteréž
tmy,

gest w tobě , gsuu

—- neznáš tedy Prawé ceny té wěci,

kteroužto

leh'cjš ; o k o t w ě n e šle 0 h e t n ě

gest, atut wšecko tělo twé tmaw é.Mat.
6, 23.

-—- *)

Prawdat sice, gakož giž swrchu řečeno gest:
nepřinášj wezdy smrt muredlnjkowi koruny tak
weleslawné; gelikož gsau též mučedlnjci pro kři—
wé domněnky, probludy, pro neprawá nábožen—
stwj. Takt známo gest, gali daleko to Bonzowé
& Bramirwwé u lndúznáboženské'šjlenostipři—
Wáděgj. 'Ipokládag-jt to za zásluhu nesmrtelnau,
an tělo swé tisicerfm způsobem dziwagj rozsápu—
ti, gako by Bůh od lidi na mjstě ctnosti muk to—
like požadowul. Tito Bonzowé a Bram-inuwě
gsan mučedlnjci bludu, žádosti zisku &swětské
marnosti, genžto 'skrze takowá samolibá mučení
a trýznění sebe obdiwowáni národů a almužny so—
bě získati chtě-gi. Podobná šjlenost, gakož imar—
tnost &ctižádost pudj utěchto národů též bezdě—
kyně k tomu, aby se swými zcmřelfmi manželi
upálili se daly. Berki'er, welmi hodnou-ferný pu—
tOW11jk,gistj w swém cestopisu, žettŠ takowého
zln' )zitelného obřadu (ceremonie) "byl swčdkem.
*
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Můželi Pak kdo tak ztřeštěně smělým býti, aby
k těmto fantastům, oclwážhwcům Přirownal kře—
slanské mučedlnjky? — „Způsob,“ wee-eučený
Protestant Nosselt, „způsob, kterýmž prwnj kře—
slanštj mučedlnjci skrze muky swé a smrt swau
křeslanstwi potwrzo-wali , rozezna'twá gich napro—
sto O(lewšech giných; a mocnost odtud pocháze—

gjcjho (lůwodu chtiti uzapřjti, že též gini gsau
lgřiwi nmbedln—jci, laylohy tolikéž,

gako kdyby—

chom Platnost wšech swědků pro historii proto
zapřití chtěli, že po wšecky časy též mnoho kři—
wých a neprawých bylo swědků. “ ——
Oněmno tedy koruna zásluhy práwem přiná—
lcžj, kteříž Božskau moci prawé wíry a spanilau
swau ctnosti gsaucenade Wšeeku marnost wywý—
šení—uměli pro tanž

wiru & ctnost trpětí & umří—

ti, gakž toho žádala gich ohapolná hodnost. A giž
nesmrtelný Plato (loswědčuge. „Chcešlí zkusiti,“
wcee', „lulož-oprawdu dokonalý gest člowěk: WOZ—
miž mu wšecko , co má, až na geho šlechetnost;
nenecheyž mu ani té útěchy, aby bez winy nešla—

stným býti ztláti se nemohl; prokljneyž- ho co
zlosyna abezbožnjka; mrskey, lličng- geg, gako—
hy giž z neprawosti přeswědčen byl; nech gegw
mnčjrně katem trápí-ti a ukřižug ho : před cet, gest—

li muž práwě dokonalý , zůstane nim i wmukáoh
swých i při smrti swé..“ -— A nemusin se totéž
') Wiz geho důwodný spis: „Vertheidiguug der 'Wahrheít der
christlichen Religion. Halle 1760. -
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wyznati o křesianskýeh mučedlnjcieh, a o těch
tim wíce, gešto lnagjee zgeweným učenjm Božím
rozum swůg oschený a srdce swé duchem swa—
tým posilněné prawau šlechetnost žiwota aznj
poehz'nzegjejWěčnau blaženost co neylépe znali,a
tudyt rádi za ni ohětowali

swůg wezdegš—j, po—

migegici žiwot? Co tam swatý Pawel wlistu swém
k Židům w kapitole 11 o muče-dlnjcjch starého zú—

kona napsal: že skrze eru

silni učinění gsauw

bogi, —- že gich sxtvětnebyl hoden, a že wšiekni
swčdeetwjm wjry w pjsmjeh swatých sehwáleni
gsau, ač trpěli Posmjwanj a bití, nad to iwčzeni
ižalaře; ač kamenowáni, sekz'íni,pokaušjni, me—
čem zmordowa'inibyli: to tjm che 0 mučedlnicich
nowého zákona řjei se musi, gelikož, gak ten

Pawel swědč'j, Bůh pro ně geštč něco lepší
hO Olmlýšlel.

-—-

_

Tul ale namjtz'iprotestantský spisowatel Pan
Mahlmann: „že, prý, snadněgi gest pro prawdu
umřjti, než pro ni trpěti, a že nepoznané muče—
dlnictwj tak mnoha šlechetných duši Wýše se po—
\važowati a odplaiíti musi, než u giných wyce—
(li.-nákrew. “ * — Že tento geho úsudek nas-krz
prawdiwý neni, snadnot gest každému rozhodnau—
11. (M dokladům k tomu: co pak onino swati
mučedlnjci, o niehžto zde řeč gest, akteřiž pro

prawdu smrt podstaupili, se přitom fanatický
*

„.

v

'

) nlee Mahlmmm po dl'anha leta wydawatelem casopisu na
zwnnóho:
„Die Zeitung fur die elegante Welt,“ ——late
rýž w Berline

wycházel..

——
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zachowali? Co pak skrze neyukrutněgšj mukya
neyl'mlestněgšj utrpení, kteráž i za délšj čas wolnau,
stálau myslj snášeli gsau, nedokázali dosti nado—
byčegnau moc :) statnost ducha swého , kteráž od
každé fanatické povahy welice wzdálenn gest?
Ilylnt to snad ctnost gen gednotných lidj, kteřjž
podnikli ten šlechetný bog? Nebyloliž to ne—
smjrné množsth lidstwa každého Wěku, Pohlawi
a powolánj, kteréž na potwrzenj Prawdy ery
Kristowyžiwot akrew obětowalo gest? -— Agak
wysoce musj ta gegich smrt giž proto Wáženabýti,
ana tenkrz'nte prawé Wjře tak slawným swědec

twjm byla, když gi protiwnjei gegi ze země chtě
li wylilnditi; kdež tato wvygewowánj gegj Božské
moci tak zázraenč působila na weškeren swět, že
obywatelé gelio, gsauce puzení gakaus nadpři
rozenau moci, k té wíře Iiristowé walně se Při—
znáwali. -— VVěru! nemálotě křestanstwj tim
zjskalo , že množsth prawých swýeh wyzna—
\vuču takowé udělilo srjly, že sto byli, prawdu
geho ismrtj swau zapečetiti, :) pro wyplýwngici
z něho blaženost ineywyššj, neysladšj blaho swět—
ské naprosto opowrlmauti. Každý, kdo zdrawý
měl zrak, musil zde widčti působeni moci Božj.
lllnol'iábludná, mueedlnictwo křeslunské křiwě
posuzugjcj mysl měla by se giž "tudy naprawiti,
když powáž'j , že tenkráte swět nad tolikými slu—
Wnýmiwitězstwimi ery naši užásl & trnul, an

Nero, Domician, Deciusnad niwyřkli gsauzkú—
Nelze ted)r

zu; an se gednalo o gegj wyhluzenj.
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zteněiti sláwu těchto až k smrti wěrných wyzna—
wačů Kristowy wíry; nelze zatemniti gegich zá—
sluhu, kterauž gich práwě křestanské utrpení &
hrdinské smrti podni—knutj,kdež toho žádala čest
Božj &oswědčenj prawdy swětu tak spasítedlné,
tak Welice zwelebugj. *) —
Gedná' o této od tak mnohých ]idj přeznané
wěci mistrně učený & nábožný pzm Gindřich San—

der, kterýž z oněch star-šich gest Protestantů,

ktcřj geště WěřiliW božsth

Krista au—

čenj geho, &Wspiseeh swých nám mnohé dů—
kazy ducha swého křestanského zůstawili. „Stá—

lost, s kterauž mučedlnjci trpěl't,“ wece, „učení
prawdy Boží we swf-tě zachowala,

——a '1 samo

gich utrpení , srdnatost gegich, s kterouž W něm
wytrwali, kreW gegich, k'tcrauž wycediti, staly
se úrodným semenem, z něhož ta prawda nowé
potrawy

&sily podosa'nhla.

Bylo gíž čustěgi zna—

menáno, že krew mučedlniků mrwila Pole ejrkwe,
tak že Wždy pak plodněgšjm a úrodněgšjm bylo.
Astalot se wprwnjch časech wíce než gednuu, že
mnoho gich, Wídaucjch mučedlnjky umjrati, gcko
křestané s mista poPraanho se nawrátilo , ano i
sami-kati, kteřj gich odprawowali, geště při
poprawě za křestuny se Prohlásili. Tito lidé do—
*) Prawj též S]owůtný Spíttler w swé cjrkewnj historii:
mnohdykráte

i skrze ]!BYUVrdŠjosudy

roznjcený

„Když

enthusias—

mus príspjwá k rozšjrcnj lži,proc pak by i k rozšjřenj praw
dy nic přispěli neměl ?“4 Co protiwnjci učenj Kristowa na
gedné straně připaustčgj, to zapiragj na druhé , odkrýwagj—
ce tudy sami swau—prawdy nemilownau

mysl.

——
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mýšleli se , že kdož tak umřjti mohli, 0 Prawdě
učenrj swé—ho, pro kteraužto

trpěli-, pewně muse—

li přeswědčeni býti, azpůsob , gukýmž trpěli.,
učinil z nich postanpence Pronásledowa-né praw—
dy. “jmř síce, wece Sander dále, že to wše za
našich dnů za gukans šjlenost & mysli ztřeštěnost
pokládngi. Ale nechař w oněchno obr'fíeenjch,
neehař Wsmrti oněch trpítelů gakés mysli rozhor—
lenj wídětí gest. Tukowážto rozn'jcenost ducha
dobrá gest we swe-tě, bez nj nic welikého nemůž.
se státi, bez nj aniž guký dohročinný úmysl
we swětě nemůž wyweden býti. Nech každé my—
sli roznjcenj tak dobré powahy býti, &k tak
\vznešeným účelům směřowati, gakož to u mu—
čedlnjkůbylo: tenkráte gest wrukau stwořitele
mocným prostředkem k wywedenj swatých úmy—
slu geho. Byli to dohročinný duch nebes , kte—

zaugimageonywýhorné duše nad sebe samy
gich powyššowul, a tak staly se nástrogem Božské
prozřetedlnosti k zachowánj spasitedlnéh-o náho—
žcnstwi, &k rozšjřenj geho na wšecky potomni
wůky; tak ono mnohem pewněgi bylo zde za'ro—
'zeno, než by se rozmnřilým &nádherným žiwo—
tem geho prwnjch wyznawačů bylo mohlo zaloe
žití.“ *) _—

Tukto owšem smýšli prawý znatel & ctitel
wjry Kristowy o oněch wznešených gegj \vyzna
.) Wíz gebo mnohocen'ný spis „o Prozřetedhx-ostiudjl' III. str.
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wačích, genžto pro ni mučedlnickan smrt pod—
staupili. Slyšme wšak oněch lidí , kteří hud té
wíry neznagí , aneb znagíce gi ze zlé wůle gi tu—

pí, kterak o gegích mucedlnících saudí.

„Bylat

prý, ta gich stálost W ntrpeních gen gakás u r p 11—

tilá mysl a zatwrzelost,

——
tak se do—

mýšlí Antonin, nazwaný mudřec ; —- bylat, prý, to

gakůsšílenost

nel) wzteklost,

— tak to

Epilctet Wykládá , nazíwage proto mučedlníky
homines parabolanos , gakž gistý druh lidí po—
gmenowůn hýwal, genž se samowolně s Iítými
zwířaty potýkáwal. Gístý Cecilius u Minucia Fe—
lixa opět pokládá gich mučedlnictwí za neslý—

chananpošetilost

a op owážliwost,

što prvýmuk přítomných

ge—

si newšímagíce , nastá—

wagících Wšak a negistých se bogí, a když po
smrti opět z nowého umření strach magí , tady
se smrtí

nic

nehrozí.

*)

———-Mnozí

newěrci

drží opět to gich hrdinské smrtí pohrdání za
gakaus epidemickau dn cho w ní 11e mo c , ga—
káž gednau přepadla Lesbické dívky, a Wpo—
zděgších časech Lyonskě ženy, gížto gsauce pu—
*) Proh mira smltitia etíncredihilís

audacia, ——dj Cccíhus —
spernunt tnrmenla praesenlia, dum incerta mcluunl et futura:
et dum mori post mortem timent. intel-im mori non timenl:
ila Hlis pavormn faNax Spes solalía rediviva blandilur.“ -—-'
Fylit“ křesťané zagisté lépe než Cecilius onesmricdhwsúdu—

še ahudancjm žíwotě přeswčdceni. Pří geho smýšlan mo
hlat' owšem ona propowjdka Euniusowa prawdiwa býti:
„Slrach1ě wšeckn maudrost wyhnad ?.dnchamého-; Pavor sa
pientiam omuem mihi ex animo expuleralf=

o mučedlnjcjch sw. cil'ch katol.
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zeny hromadně do proudu wody wskakowaly &
se utz'lpčly.

A tak giné

&giné' nemo'tornosti

ne—

wčrcowé Předstjmgj , gen aby to, co práwě cir—
kew katollckau \vý'borně šlecht'j , uwedli w leh—
kost. Posléze přichází Voltaire, ten Wšeeh ne—
Wčrců wetole'tj osmnáctém arciotec, se swým Wj—

1'ukřesřanskautupícjm spisem: „La Raison par
Alphabet “ _—3 Po Alexandrowsku ten Gordi—

cký uzel rozetjnzi, pravě; „Mudrc owé by

tu Wěc rádi dřiwe Widěli očima swý—
ma, než

gi uwěřj.“

*)

těch přeslaW—

ných mudrců! — Když tento protiwnjk kře-sřanstwi
gednak wšecko, co omučedlnjejch cirkewnj hi—o
slorie wypmwuge , uwúdi W Pochybnost neb Po—
směch, tak gednuk zase tyto swaté trpítele bez
rozpuku kfanatikůzn čili ztřeštěncům přirowná'
wa'n.„Toto wšuk přirownánj , důwodně Praij Pan z.
helleru, níkoliwěk mista milí nemůže. Fana—
tíkowé neswědč-i o žádných činech neb stalých
wčeeeh, alebrž domněnky toliko zastáwagj, gimíž.
pošetile pogati gsau. Počeslnj, rozšafnj swědko—
m'a sklz'id'ugiswědectwi Otom, co sami Widěli gsau.

]iďož io činí , ten negisti nic z pauh

putilosti
šl enosti.

é—ur—

neb z gnkéhos zdá'nj & wymy—
“)

Gen 'ledy nestyďatý sndič awti—

pz'nčekVoltaire &geho Postaupencí mohau muče
.) „Mais les Philomphes vouďraient avoi'r vu. tout celá de lem-s
*. yeux avant de croire.“ ——
Seconde Partie. Pag. 64.70. -—
) Wiz geho wý'horná:poznameminj k Spisu P. Piacina: „He-c
ligion , ein Gemíildein sechs Gesíingen-.“ Manheim 1822. —
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dlníky za fanatiky \vyhlásíti. Bylot giž mnoho
'Lakowých mudrlantů, genž'na tuhou uzdu se po—
gmnutiměli, aby tak netěkzdi W swé pošetilosti, &
co wzhledmn wíry zastuhuge neyh'lubší wážnost,
nečinih předmětem úsměšků n porauhání. -- Ode—
wřeme puk swé oči! Kde pnkuníeh Wíděti gest
gakaus přepiatau mysliroznícenost? Kde pak ga—
ké šílené sobě počínání? „Newím ani toho ney—
menšího,“ weee šlechetný Nósselt w swrc-hu uwe—
deném spisu ŠJZGG,„čímž-by se dowoditi mohlo,
že tito prwní kř'esíané En th uu'asté byli; leč—by—
chom tu gegioh spanilau žádost, i giné tébluže—
nosti, kte *aužW učení Kristowu nalezli, účastné
učí-niti, gižto každý ctnostný' člowčk, kaž-dýpří—
te—llid'st-wa & náhože-nstwfí míti musí,

přepiatau

rozníceností čili enthusiasmem
nazwati chtě—
Kč“-**)—- (I)! kdož gichwydáwáza enthusiasty,
nezná ducha, nezná oněch darů, gežto p raw—

da awíra. do sebe mag-í. Obě toliko

ge—

dno gsau, gsauce powždy moudrosti.
Wě r n ě; nikdý gegieh podstata není přepntz'nfan—
tasie. Diwoká toliko wůšeň nenalezne gich sto—
py, & magíeí prostřední cestau kráčeti, wšecko
přes příliš důlati bude. We) -
*) Prziwé tak trefně odpowjdá P. Niisselt na námjtku od
padlee Juliana: „Že prý prwnj krestíuué gen sama lágcaluf
za byli, “ řka: „Mnohý Howěk to pauze hanliwým slowcm
chce dosaditi, čehož statnými důwody dokázali nemužu“ “i-z
>“

268 ——271 , z nichž krásně widěti, gak tato w'c'c se po
wažowati má. —

'; Tak gímawč pčge Panz Kelleru w swých swrch'u uwedených
poznamenánjeh :

o mučedlnjcjch sw. cjrkwe katol.
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113110111
se z1—

wot těchto oslawených trpítelů aspoň tak dalece
znáti , aby neupadli 'Wohawnau neprawost, gjžto
_.

l

-

l

v-

'

.,

l

.,

kazdy Wlnnym se cm] , kdo slechetne duse zlo—

wolným posuzowánjm zohyžd'uge! -
Když my W gich žiwotč p r 51W ě m r a W11a u

sn až 110st shledáwáme, tento žiwot swůg po—
wvždydle slowa Božjho uspořádatí , tak že w ú.—

])lné medě
přislowj
.

onich říci se může, co se WReckém

prawj:

„Prfya Seiwa) zon/all!(128% kdyžtě
,

l

rv

,

geglch tak svatu aneunawena gest pece, to, CO
duši lidské neydražšiho , totiž "Prawé nábo—

n s tw , zde rozšjiiti; když na gegichkara—
ktéru c t 110s ti nalezzime, kteréž tehdeyšjmu zná—

mómuswětunezn :'1mé byly; když pro Praw—
d 11bez wše'lio Wlustnjlto

gicli spatřugeme;

zisk—uduši swau dáti

když posléze widjme, ani 130

dokonali mučedlnjci t é :sw a t é Wě oi, pro kte-—

muž umjragj, zi s k &gi i p o p raw c e s wé, což
sám P. Klinger, znamenitý spisowatel wřkuna—

šelio, gehož si wšak s

za wzor W mrawností

„Wer also Spricht, misskennt den Geist und jene Gabon,
So Wahrheit mid Religion tie'f an sich haben:
Sie beide sind nur Ein s , sind stets der Weisheit treu;
Nie ist ihr VVeseu iiherSpmmle Phantasey.

Nur wilde Leidenschaft wird ihre Spur verfehlen,
Und stntt der Mittelstrasse die Extremcn wiihlen.“
Sám Atriáu . pohanský mudřec za vasu staře Hadriána, nazj
wá stálost muůedlnjků elán/methan), inl'lexihilem constan—
tiam, :: nemohlť giuáče , než si gich wysoce wážiti. , geiikož
gich za prawé pokřtčnce držj, arozezmiwá od oněchno,iate
řj, ac pokřtěni byli, wjm Kristowu usty toliko, ne ale
skutky wyznáwali. W. Arrian: Epist. ]. ?. c.“9.
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:) nábožnosti wezmem, pokládá welikým důkazem
ctnostněho člowěkabýti: tutby wčru! každý po—
wážiti měl, gak svaté myslí, gak Wznešeného
ducha byli. -— Kterak nám lnu-si k srdci býti,:m
konec swa'tého mučedlnjka Štěpána rozgjmá'une,
Tento welebný jahen, když službě Božj weške—
ren žiwot swúg wěnowal gest, snažiw se Bohu
neyswětěgšjmu wždý ch a wic podobným býti;
když wraucj geho křesi'anská láska tolik lidstwa
zde oblažiwši nesčjslných sobě položil-a zásluh,
——geštč'-umirage za katy swé hlasem welíkým do

nebes o milost wolal, řka: „Pane!

nep o k lzL

dey .gím toho za hřj Clll“ —-SwatýPawel,
gehožto žiwot , an na víru Kristowu obrácenbyl,
nekonečný gest činů Welikých, swatý ch a dobro
činných řetěz, až do posledniho de'chnutj kOnal
slawně apoštolský swůg úřad, odkud se stalo, že
sjmě učenj Božjho, od něho tak hogně rozsetě,
giž po mnohých končinách swěta, Wýborně kwéh
10. Tento wznešený muž, gehož, gak sám Wlistu
k lijnmnům 8, 35 — 39. swčdčj, nic nem 0;
h 10 od lásky ku Kristu odlaučiti, -- gakauž pak z:
swau ctnost od swěta odplatu wzul? Člowěče drzi,
kterýž tak rád, co swatóho gest, tup'jš, zpy'tug
geho žiwot :) užasni : lontě pro eru Kristowu
lnuřředlnickau smrt trpěl.

A tauž smrti Petra, Ja—

kuba a giných ncsčjslných žiwot křestanský ko
runowzin gest. —

Když w prwnjch stoletjch cjrkwe Kristowy
k onomu diwadlu, kde geg'j wyznawačowé tak

o mučedlnjcjch sw. cjrkwe katol.
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welelmč, tak wznešeně wíře samospasitedlnédá—
wali swědectwj, obracíme swých očj; opět shle—
(lz'm'a'nne, že dokonalým

(Talaboag) toliko (lostáwá

se té Přeweliké cti, že utrpenjm swým, smrti
swau Kristowo oslawíli náboženstwj. Taktě u—

miel Polykarp,Justin

a ginj , gakž nám toho

Eumbius W4té knize, kap. 15 , 16. a w knize
\'lé kapit. 1. zpráwu uděluge, uwáděge tam Po—
znamenánjgallikansk“ ch mučedlnjků, kteréž kře
slané W—jdčllšlij(Vienne) a Lyonštj we franské
zemí cjrkwjrn Asiatským gsau odeslali. 5 gasnau,
utčšenau mysli předstaupil kmet Pol harp Před
pochopy swé, a sladký Pokog obýwuí W srclci
gcho, an před Proconsula Přiwetlen byl. Kte—
raktě zaswjtala geho wznešená ctnost WůčiWšech
přítomných , když Podanau sobě swobodu: „B u—

deli přisahati we gménu staře a zlo
ře čití Kristu,“ welíkomyslnčzawrhl. „Kte—
rak bych mohl,“ odwecePolykarp, „ gešto 86
let Kristu swému slaužjm, a od něho tak milo—
stiwč zachowz'm gsem , ——kterak bych mohl ge—

mu zlořečití ? “

Rozhněwaný wládař nad odpo—

rem geho, a wida, že ho pohansth zjskatí nelze,
kupz'ulen'jgeg odsoudil.
A Patřte nynj na toho—
to velikého mučedln'jka, wizt—e,kte "ak ipři smr—
'l'1swé mysl prax-vého wyznawače Krístowa pro—

gewuge: wstaupiw na hranici modlj se adčkuge

Bohu,že geg korunau tauto tak nehe—
sky oslawíti
*\

"'

.

ráčil.
.

*) — — —
'

! Komule \'ollmruw S])IS„La Hanson par./\lphahet“

—teuto
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Izďe Tedy ti neyšlechetučgšj toliko, gimžto
era Kristowa hlmvujm účelem bywši , nižádným
Postrauným záměrům nebyla podř'jzena, tak neo
hrozenč, tak wjtěznč bogowaii, auto ginj nepra—
Wj křesiané, kteříž z wíry , gakož'lo Quinta! z
Phrygie, učinili nástrog swých' sobětných úmy—
slů, 111852111&gi Ohm-vně opauštť-Íi.

“" 01101-11110

času, 0 němž pismo swnté PHW-Vi
, že každ

kdož wás zabige, domujwa tise bude,
e ]) y B 01111ti m sl au ží ], Epagath us toliko,
Sanctus, Attalus, Blandina, &'t. d , bog smrti,
Božskau gsauce moci ozbrogeuj, co swatj re—kowé

podstaupili. Gak powyšuge se duše naše, an Blan
dína, gsauc wznešeua nad útlost Wčku swěho,
neohrozeuau srdnatostj k mučitelům svvým woláz

„K'řesi'anka gsem — nikdo z nás newe—
de

z lý iWO 't. “ —-—“Když 0111110 hroznými

mukami ztrýzuěni, a na ičle z cela zemdleni, w
duchu \Všuk silni gsauce, Wšeeko welikomysluč
snášegj , &učeuj Kristowo, za Prawé ge uznawše,
bohatý skÍad wšech ohawných lžj a bludů , znám cht, ten
wčdčli bude, gnké 1am temo podiu/ý spísowalel (! !!), za
kterého se wydáwá, w oddělenj „N 1r a el e s“ nndepsaném,
nad smrlj tohoio wclikeho swmého usme'sky iropj! Kdyby
gcdřuý toliko ])aprslc'lc ctnosti sw. POIylxnrpa srdce toho 110

wčrcc byl pronikl , nebyl by se stal mlxým swmorušitelem,
gakýž skutečně byl. Prawdiwč 0 něm napsal nesmrtelnýhra
116 Josef de Maísn'e we wýborné swé knize „Ahendstuud'en
zu Petersburg

1925

djl

2113?:

„Ž e w 2 a 11r a d 51c 11 k ř e—

s t'n llSlšéhO ducha ani kwě 1i nky ncnj, ktercž

by tato haus'enka nebyla pošpinilm“ '—

l") Wiz Eusebia cjrkewnj historii knihu IV. kap. 15. —

o mučedlnjcjch sw. cirkwe katol.
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];1“\Y'j$“'ůllpotwrzugi, slawně wolagjce : „N i c ta

dy nenj s trašliwého, kde gest otcowa
láska, nic tady trudného, kde sl áwa
lí. r i s to w a g e st.“ *) —' Pocit tedy každý,
kdož spanilých citů gsi schopen, gnkýmž duchem

lilo swatj trpítelowé byli r'oznjceníl _.
Kdož by si wšak mohl Pomyslití, že i wté—
to Wčci W cjrkwí naši stínu a u nalezneme
5tr á nku ? A předcet se nám smutná namítá zku—
šenost, kterak ílnczi křesí'any marná , nečistá
mysl welehnau Wee zohaWuge. Tak gakož smrt
oněch swntých křesianských reků byla swčtlým
dv'nkazemo ])ožstwj Iíristowé wíry; tak Opět
ulrpenj mnohých pozdčgšjch wyznawačů Welíké
cil nepřinňšj; práwě gakož gsme swrchu pohany
vid?-li, kteřjž též byli mučedlnjcí marné swé
mysli.

*'—

1čchto trpítelů zkřestanstwa nepodgimal či—
stý duch Božj, negednali dle poznán'j křesianské
pmwdy, alehrž wášnč, ohzwláště pýcha, \\lúd—
ly wgich srdcích, tak že P. Dannemnyer W tom
půdu dobře gest napsal: „Že mučedlnjci, totiž
lidé, kteřjž sedjce uwčzenj gižnu smrt odsouzeni

hyli,geště wšech lidských křehkosti
*) W. Eusebia ]ib. cit. knihu V, kap. žl.—f- „Mnďév

(po,/38

Qórtonov ýTťl'L'QóQ
cžyczn7;,m;ďév alyewm', onou yglgo'v
0050. “ — Že zlYÍarlyrologium7 nel) Pussionaln sw. Cirlvwc
Ř,?mslaé, gelikoz zwelilxeho moře, zde několik toliko lxrupěgvš
wywažngem, netřeba snad ani připomcwhulí. —

Časop. p. Knml. Duch. |.. 3.

2G
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se sebe nesložili.“

*) _- Magicedo sebe

mysl, swčtskau marnoslj zapáchugjcj, Příkláduli
u'l'rpenj swému přjliš weliknu zewnílřnj sláwu, &

tudy se stalo, že wšecku
po tra til o.
o sobě

Wlli'lí'llj cenu

Gegich samoswognosli a pyšnému

domněnj

měli i 110y5\-včlčšgš'jzz'nkmly cir—

kwe ustnnpití, na nichžlo ]uu'nsnácjrkewnjkázeň
gediné byla založena; protíwiliř se wvyř'ccnjm
Liskupowým, an od nich sehwáleným zlosyninn,

gnkoby

prúwě kagjcj byli, přislupu do er—

kwe tak dlouho zhruňoxnnli, dokudž ])y neproa
sli stupně wykázaného Pokz'ul'j, & tak swatosli
cjrkwe hodnými se býti dokázali. **) ——
Auskoky a marnj ohmyslowé gisté Pani Lu—

cílly, kterouž nám erkewnj historie W známost
uwúdj, zřegmým toho důkazem gsau, :)gestii z
nich Widčli, guk nárumnau geště Přichyluost ii—
to mučedlnjci k Pozemským wčcem měli, nehle—
dngjce wždycky wu'lrpenjch swých což Božjhon
práwč spasitedlného gest. — Gaké boge musil

*) W'. Spis gebo : Leitfaden in derlíírchengeschichte. 4Thei1e,Wieu
1790. — w němž geduolné částky dobře \vypracownné gsau;
ducha wšuk wůbec, gjmž tento Spis cjrkewnj historie gOSIslo
čen, nikoliwěk ncchwáljme, zwlášlé kde Pan spisowalel tak
rml protestantskaupěge pjseň uprjležítosti hledá, kde by o hla
we našj sw. cerwe gen cos potupného řjci mohl. Gesti z
toho wide'li. , w gnkém we'ku kniha 1.110, mang katolickou bý
ti, složena byla. —————- “) Byloť tehdáž té swalosti

cjrkwe mk bedliwě šetřino, že gegi pogem za časů našich,
gnk Spilller ne bez důwodu w swé cjrkcwnj hiswrii prawj.
takměí— zmizr—l.

-— —

——

o mučcdlnjcjch sw. cjrkwe katol.
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proti nim podniknauti Welíký biskup Cyprian_
tento sluwný hagitel cjrkewnj kázně! Gello hor—
lnvost pro zachowánj swatého řádu W katolické
cj'rkwí byla pro gich neprawé osobenj neproni—
klnu hrázi , (loswčdčugjc wšak nám, gak wudnzla

'ludyt bezcenná byla mrawnost těchto nepruwjdl
mučcdlnjků. »
Kternk mnoho musila ale tehdáž ei1*keWskr—

ze to trpěli, an hodnost &swatost prawé ery
od 'takowýchžto wyznawačů tak náramně přezná—
na &uraženu byla, zwlalště když powážjme, že

wellc'jgegj odhognjci, Lucián, Celms, Julián
wšecku swau ostrowtipnost a (Iialektiku na to
\vynuklťnduli, aby gi w potupu &lehkost uwedliP—

Gukož wždycky, tak obzwláštnč tehdáž potřebí
1010, aby krásná a swutz'tucenj Kristowa, aby
mysl gich pruwý ch wyznawaču též wkrz'usných :)
swatých skutcích se wygewílmgelikož před bystro
slj a zlowolnost'j gegich litých nepřátel niža'ulná
wndu, nižádné poklesnutj nemohlo se ukrýti, &i
ch)—lmgcdnollíwých

lidj ráda se weskerémukře—

slunskému Zl)0]“qu.l weliké pí'ccinťenj příčjtnlu.

--—

Tuto trpká zkušenost předcelnleprnwdy uni—
lowného člowěka nikoliwť—knezaslij ., ullylnč-rzul
od těchto neswatých mučedlnjků "wzatnu měřil

onyno slawné trpítele, gegichžto sx-fatosli gich pod
niknuté mučedlnictwj skwostnz'nkoruna gest. 8 n o d

notě dozralá
rozezn

ánj.

pšenice od kankole k

A gukož nikdo krásně založenou

zahradu, \vnjžto „množsth čilýeh plodných stro—
* *
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mů &spanilých kwětin k nalezení , proto neroz—
metal,

že tam též mnohý

nz'tkřiwlý S'll“tlíl]10l(,l'llllO——

hé osl'j Wídf'ti gest: prz'nvěžtak nikdo proto ctnost
nezapře , že gsau též lidé, genžto sobě napro—
sto nic newx'nžj,:) protož žiwota swého nj neok'a—
šlugj. Každýl má na sprawedliwé wz'nze \Yzlžlll
zásluhy swýcli bližních. D e y t e , c o ge s t
B o ll o , B ol1 u, dj Božský Spasitel náš; — ..

deyte ž i clowě ku, což geh o gest, tak
opět šlechetný lidský soudce pmwj; :) tut pravá
ctnost nkuzuge se powžd y Wprawe'm swčtle, :)ne—

zastínit

temnost, kteráž neprawosli určite gest.

Běda člowčku , gehožto Winnu ])y ctnost zatem—
něna & neprawost oslawena byla ! O lillíOYVýChZJ

to lidech , co swatých mučedlnjků se týče, wkni
ze moudrosti 5, . — 5 napsáno stogi : „Tit ol

gsau, z nichž gsme nek dy posměch
lniwali, :)kteréž gsme měli za příslo—
W'jp otupné. My blázni soudili gsme
žiwot g egich za bl ziznowstwj, &sko—

nánj gcgich za nep octiwé: Ay! gakt
gsau počtení mezi syny Božjmi, &
mezi swatými gest los gegichň“ ——
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4. Poslaupnost papežů ijskýc-h
'

o

v

[

u

s připo
.

gcnynu pametnynn udalostnn.
Od Jozefa lllil'. Krále,

kněze cjrkcwnjho w Branné.

Stoletjlq
1. Sw. Apoštol PETR, zwolen léta 33. + léta 68.

Slawon byl cjrkewn-j sněm WJemsalémě, na
němž sw. Ma'ng na místo Jidáše zra'uloe—Kristowa,

za Apoštola zwolenbyl. (Skutk. Apoš-t.1, 23. 28.)
L. P. 34. slawen byl sněm W Jerusalémě II. , na
nf—mžS. S. Apoštolowé ku přisluhowánj stolu chu
dých sec-lmmužů \vywolili. (Blank. Apošt. Kap.
().-)L. P. 44. S. Apoštol Petr poneyprw do Ři—
ma přišel, aby Šimona čaroděgnjka, gegž lljma—
né co Boha ctili, potlačil a potrestal. Tu také 1.
l.). 45.. cjrkew. řjmskau, a stolici wrcl'mj zpráwy
cjrkwe založil. L. P. odošed zlijma (lo Jerusa—
lmna se odebral, kamž iginj swati Apoš'lolowé,
totiž Pawel, Jan, Jakub, a Barnabáš pokynntjm
Božím se sešli, a tu gelikož wrclmj řjtlitel' církwe
strany obřizky azachowáwánj zákona J\Iogžjšowa
w Antiochii wzniklau rozepři rozhodl aupoko—
gil. Skulk. Apoštl. 15, 29. 30.
L. I'. 56. umřel cjsař řjmský' Claudius, po
němž panowati počal Claudius Domi'lius Nero. L.
P. 59. S. Apoštol Pawel co wězeh- (lo lljma při—
weilon lJyW, až do 1. P. 61. u Wčzenj (lržánhyh

odtud pak, gali geho Římanům zaslaný listswčd—
či, do Špa'iihel se odebral. Téhož 61. roku křef
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počal Titus Vespasianus.

4-07

Tento swntý papež

nnřjdiřl,aby osoby ženské neginák, nežlispříkry—
lnu hlavou. do chrámu přicházely.
3. SW. CLETUS, zwolen léta 79. + léta 93.

Za goho cjrkewni zpráwy umřel Titus Ve—
spasiánus cjsuř římský, po němž panowali počal
Flavius l;)omitianus.
4. SW. KLIMENT I. zwolen léta 93. léta 102.

L. P. 96. 18. ži'nřjmnřel Flavius

Domitiu—

nus, císař řjmský, po němž pnnowatí počulNer—
va Coccoius n pnnownl až do ]. P. 98. Tento
swntý řiditol erkwe B nařídil, aby kněží swa—
lnu Mešni občt konngjoj příslušným poswúlným
mnohem se odp-vali. On také (';-mon MoSnj uspo—
i-:'u1nl, svěcení požitků zem—řustnnowil, (\ naři—

(l'd, aby pokřtěný, gnk brzo se to státi může,
swátost ])ířlnmvánj přignl. *)

Století II.
Na počátku tohoto stoleti panowul Traij
císař řjmský, gunž křosluny ukrutně pronásledo—
\\';|\v, 11,000 gich do Wyhnnnstwj zapudil. L.
Páně 101. umřel sw. Jan Apoštol &Ewangelisla
Pánů.
'“ Rarouii Odoricl Rnymundi Tamšínii Compendium Auuulíum
-Ecclesi;15|icorum. S. Hiemnymi Epist. 151. Svatou Plutarch.
in Vilu Dionis. Hardious ;Mlgem. hail. u.wellliche Geschxch—
te Y. 'Fheil Seite 177. elc. G. Burundi in Ratioua'li. Dívi.
()ll'íc. Lil). 6. cap. H. P). Gavcnlus _in Ruhricis Qnadrag.
Romanorum Pontificum brevis uolitia &Guilielmo Burio.
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8. SW. SIXTUS
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I. ZWole-n léta 132. 'I—I'e'ta 142.

Tento swfatý ředitel církwe w swých do wšeeh
Lřesizmskýeh zemí zaslanýchlisteeh biskupem ce—
lé cjrkwe se nazjwz'n. 011 poručil, aby poswát—
ného nádobí krom kněžj nikdo se nedotýkul, &
mnoho čili šat, na nčgž Tělo Páně na ollz'uřise
klade, aby z čistého plátna bylo. Nařídil též,
aby při svaté Mši třikrát Swatý: Sanctus, Sanc—
tus, Sanctus etc. se zpívalo, &aby při té obě-ii
památka za mr'l'wé dle rožkazu sw. Apoštolů se
konzda. L, 138. 12. čerwence, umřel cjsař řím—
ský Aelius Adrianus, Po němž Panowatí Počul
Antonius Pius.
9. Sw. TIIELEOSPIIORUS,

zwolcn ]e'ta 142. 1—1.154.

L. P. 14.5. \Valentinus kne'jř počal předná—
šeli bludy swé-. Tento swa'l'ý řjditel cjrkwe po—
ručil, aby při swaté Mši: Sláwa na wýsosli BO
hu se zpjwnlo , a aby Wslnwný den narození Pú—
nš?od. každého

knť—zetři Mše členy byly.

Gedna

“" pul noci, když Kristus Pain se narodil, druhá:
na uswilě, když, od. puslýřů ctěn byl; třetí, we
třetí hodin?,-dennj g. okolo hodiny dewáté) když.
den wylcnupenj našeho se nncllýlil. L. P. 154..
bylo hrozné pronz'nsiedowánj křesiauů, W němž i
swnlý Theleosphorus žiwot dokonal.
10. Sw. HIGIÍŠLÍS, zwoien let:! 154.

lc'ta 158.

Tento swalý papež nařídil , aby při swáio—
sti křtu swčdkowé přítomni byli. On také řád

410
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swčcenj kněžstwa dle ustunowenj Apoštolského
uspořádal.
11. SW. FILS, zwolcn lela 158. ? léta 167.

Za gelxo cirkewn'j zprí'nvy 1. P. 161. umřel
císař římský Antoninus Plus, 130 němž panowa-ti
počal M. Aurelius Antoninus l.)hilosopluzls, genž
křeslany pronťmleďownti Poručil , Wkterémž pro—

následowáni S. Justin se společnjky swýlní žiwot
dokonal.,
12. SW. ANICETUS, zwolen ]. 167. ';—l. 175.

Tento swatý papež obnovil nařízenj sw.
Anacletn, aby kněž'j na swrchu llluwy swé korunu,
čilí pleš nosili. L. P. 169. sw. Policarp, sw.
Juna Ewangelisly žák, byl umučen.
13. SW. SOTER, zwolen l. 175. 'l'

l. 179.

On přikázal, aby knťežjlnčným žiwotemswn—
inn obůt Mešnj konali. Aby wpzunzllnj (_lenusluw
uoweni S. S. wečeře, (na zelený čtwrlek) Wší—
Ckni \vťeřjcj ku přigjmánj

11035Wčtůgšj Swa'nl'osli

Oltářní přishzfpowuli. L. P. 177.178. 179, kře—
slane' opět ukrutně byli pronásledowzlni , w kte-
rémž pronásledówáni sám ten swntý papež byl

umučen.
14. SW. ELE'UTÍIERUS, zwolen ]. 179.

1. 194.

L. P. 180. 16. ])řežna umřel stnř M. Au—
relius PhilosoPhus, po němž Punowati počal Lu—
cius Aurelius Commodus, &Panowal do léta
smrti swé 192.

Poslaupnostpapežů.
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15. Sw. VICTOR, zwolen 1. 194. + 1. 203.

Tento swatý papež nuřjdil, aby při slowa
nos'lHYelikonočnj :)Swatodušn'j křest swatý slam“—
nč byl udělowťm, wodáu w čás té sláwnosti po—
swčcennu. Od něho swolán byl snům w Íi'jnn'e,
na němž o upokogen'j rozdwogenó cjrkwe se god—

nálo. ijská

cjrkew slawilá \'Yelikonoc w ne—

drdí po ("Šlrni'lctémgdní toho

měsíce,

kterýž po

srownánj dne a noci z gum nastal, přikladem sw.
J\pOŠlOlů Petra & Pawla.
erkew W'Asii swěti—
lá tu sluwnost na ten čtrnáctý den téhož měsi—

ce, bez razdjlu, bud' že padl na neděli, nebo na
\vscdn'j den, hágic sc přikládcm sw...,/\poštoanuna
á Filipa. Ze wšák toho čtrnáctého dne i židé
podlé zákonu Mogžišowa V'elikonoc slnwili, zdá—
lo se cjrkwi římské býti nehodné, aby se kře—
sláué s žid;r srownáwuli, &protož nařídila, aby
tu sluwnost Wždy w neděli slawena byla, a*)

Stoletj III.
16. SW. ZEPHUŠINUS, zwolen ]. 203. + ]. 221.

Tento sw. papež nařjdil, aby Wšickni do—
spůláho wčkn křesinné W čus \Vehkonočnj ney—
swčtůjršj Swálost Oltářnj přiginwli. Přikázul též,
áhy kulichowé & misky občtnj, ne gáko prwé
dřcwčnj, ale sklenť-n'j byly.
Pnnowul tehdáž
Císař římský Severus, gehož rozkazem křestmzw.
.) Dionis. in Troja. Aureli. V'cto. Eusehíi Histor. Eccles.
I'Íárdions. heil. u. wellliche Gesch. VII. Theil. Card. Baro—
nius iu Compendio Auunl. Ecclesíast. Tertulianus contra
Hector. Guilielmi Burii Rom. Ponl'ď. brevis nolitia.
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s[wo ukrutně pronzísledfowanoxbylo. L.203 Si—
machus kacíř počal učili-, že maso ne od Boha,
ale od ďábla stwořeno gest, aprotože křeslané geg
požíwati nemagí. Powsiali iaké toho času kacíři
Patriciz'íni,

kteří sand Boží z—apíragíee, W Oplzlo—

sli těla se plazili. L. P. 211, umřel Severus cí—
ař. římský, \V 70 roce wěku swého. L. P. 217.
slawen byl sněm C'ar'lhaginenský I., na němž u—
zawřeno, aby ti, kdež od kacířu gsau pokřtěni,
znowa křtěni- byli. Tento sněm pro bludnost

učení swého od církwe katolické gestzawržen.
17. SW. C'XLISTUS, zwolen ]. 221. 'i' l. 226.

S. Calistus nowě nařídil, aby ti, kdož W
swatý knčžský řád wstnpugí , dle ustanowení A—
poštolského od manželského lože se zdržowalio

On také manželstwí mezi krewníml přáter zaká
zal', a půst čtwero ročních časů (Qnalemher) dle
Apoštolského dodaného učení zachowaíi přika
zal. L. P. 222. 10. ])íežna umřel císař římský
Alagahalns, čili Heliogabalus, po němž Panowal

Alexander Severus.
18. SW. URBAŘ, zwolen ]. 226. + ]. 233.

On nařídil, aby poswa'lné nádobí při swalé
ollčtí Mešní užíwané, ne wíce ze křehkého skla,
ale ze zlaia a ze stříbra bylo. Nařídil iéž, aby
každ pokřtěný člowěk díleuslanowení Krista l'a
na, a dle dodaného učení Apoštolského, od bi
skupa swatým křížmem ])iřmowán byl.

Poslaupnost

Papcžů.

4-13

19. SW. PONTIANUS, zwolen ]. 233. + 1. 237.

On nařídil , aby kněz, prwé nežli swatau
konali Pocne občt, před oltářem obecni zpowěd
(('onílteor) se modlil.. L.P. 235. 18.1)řeznu ej—
SllřAlexander Severus byl zzunordom'ul.
20. Sw. ANTEE iUS, zwolen ]. 237. 'i- l. 233.

Za zpráwy cjrkwe tohoto papeže, panowul ej—
suř římský Maxíminus, genž L. P. 235 , na stolec
(*'jsnřský'dosedna, křestuny ukrutně pronásledo—
wzd, a 1.P. 238. íssynem swým byl usmrcen.
21. Sw. F_ABIARUS, zwolen 1. 238. + 1. 253.

Za geho cjrkewnj zprz'twy panowal císař
řjlnský M. Antonius Cordiunus, a syn gebo, &
obu ]. P. 239.

nz'twodem CupeÍliá'uuu přednosty

Mauritánie zabiti byli.
Pak punowal Pu—
pienus & Baiuus, kteří ]. P. 239. od wogska
usmrcení byli. Potom punowul M. ]. Philippus
s synem swým ]Íílipem, až do 1. 249. Potom
pztuowati Počal Deeius,

W Buhulii, W doÍni Pa—

nonii rodilý, geuž ukrutně křesíauy pronásledo—
md. Diwis biskup Antioehenský pise, že pro—
na'tsledowz'nnjto hrozné bylo, tak že křesíuué se
domnjwnli, že žigj w čase tom , o němž Kristus

Pán předpowčděl, řka: Bude sauženj tzlkowé,
žeby, být možné bylo, W blud uwedeni byli i
wywoleni. (Matauš 24, 245)
22. SW. CORBELÍUS, zwolen ]. 253. 'i' ]. 255.

Za geho ejrkewnj zpráwy umřel 1. P. 251.
cjsař řjmský Deeius, pó němž panewati počal
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C. Vibius Trebonianus Gallus, s synem swým
\'olusiúnem, genž gnko předkowé geho křesíany
ukrutně pronzísledowul. L. P. 254. první cír
kewní powstulu roztržka; nebo někteří biskupo—
wé na wzdor (1orneliowi, Novu'límm kacíře za
papeže wy'v'oli'li. L. P. 255. sluwen byl sněm
w Římě proti Novatiz'unowi, genž učil, že wmo—
(Hoshmlm szu'ílí křesíunč, ])y'll)y 1 také pokání

činili, do církwe piigímůni býti nemngí. L. I'.
25%. císař římský \ibius Trebonianus Gallus
umřel : po němž pnnownú počal Julius Aemilianus,
genž ]. P. 251. byl usmrcen.
23. SW. LIÝCÍLS, zwolen ]. 255. + ]. 257.
24. Sw. ŠTEPAN, z“ 03017.1. 257. + |. 250.

Tento sw. papež nařídil, aby poswálná k
s]užhč Boží zřízená ruuclm dle slurého obyčege
C'írkwe byla poswěceua. Nařídil též, aby ti, kdož
od kacíři! způsobem církwe ko'lolické we gmónu
Otce, i Synu, i Ducha svatého křtřni gsou, 110—
Wě křtěni nebyli. L. P. 259. bylo opět hroz—
né pr011:'\sledow:'mí křesínnú;

nebo císař římský“

P. Lie. Voleriunus, genž na počátku pnuowáuí
swóho křesínnům přál, pak od čaroděgníkn z
„Egypta sweden b).—w,neyukrn'lnčgi

ge pronz'usledo—

wnl. LP. 260. P.Líc.\7alerimms byl zabit.
25. SW. SIXTL—S H. zwolen ]. 260. “I“]. 261.

Za církewní gebo zprňwy powstnlo kacíř“
stwí Sahelianowo, genž učil, že negen Syn, ale
i Bůh Otec aDuchswatý z panny Marye se zro
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Po smrti mučedlnické to—

hoto swatého papeže, za punowánj Publ. Luo.
Gulliena ojsaře římského podstuupené, W den
lřotj také sw. \Vawříneo Lewilu ]))úl umucen.
20. SW. DIWVIŠ(Dionisius), zwo'lcn ]. 251.

Tento wrchni cjrkwe Boží“řiditel,

l. 272.

neyprw

w ].ijmě, :) pak po celé cirkwi okršlky biskup—
ské a fornj ustanowil, :) nnřjdil, aby mrtwá kře—
sizmů těla na putřjcjm k tomu ustunoweném mj—
stč pohřebowána byla. Za geho cjrkewnjzprz-i—
\vy držán byl sněm Anlíochenský' II, proii ka—

cjřskému uoenj Paula Samosntenského, biskupa
cirkwe Antlochenské, genž Božstwj Kristu Pá—
nu upil—nl. Aurelius Claudius ][, císař římský
od kuěžj pohanských popuzen ])yw, křesřony u—
Qlu'uluěpronz'tsledownl, mage za to, že wšecko
y.!ú, genž iehdáž na Rim se uwulilo, pro křesia—

ny w ijě

])ydljcj ])ohowé naň uwalili.

Ten

ukrutnjk mocnuu ranou poražen ])yw, 1. P. 270.
zemřel.
27. SW. FELIX I. zwolen ]. 272. + 1. 275.

Toulo wrchnj ř'jd'i'tel cjrkwe nařídil, aby k
uelč swnlých mučedlniků, na gogich hrobjch
swn'tz'uMše se konala,

& kde

mkowých

není, n])y oslu'lkowé swmých muceďlniků
oilz'nřmn se zachowoli.

L. P. 274.

hrobů

pod

cjsař řím—

ský Domíiius Aureliuuus guko geho předchůd—
POWČkřesinny quui-nč mučili kázal. Tento císař
usmrcen byl 1. P. 275. Wlednu měsíci.
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28. Sw. EUTYCIHANL'S, zwol. l. 275. + 1. 283.

Tomuto wrcllnjmu zprz'twci cjrkwe uspořá—
(lún'j modliteb při o'bětowánj w cjrkwi swaté u—

žjwanýeh se ])řipisnge, galio i modlitby, které
při swěcenj rozličných potrznvnýeh wčcj se konagj.
Za geho cjrkewnj zprz'm'y ]. P. 275. zamordo—
Wan byl cjsař ř'jmský M. Claudius Taeilus.
29 SW. C:\JUS, zwolen l. 284. 'l' l. 296.

Za cjrkewnj zpra'uwy geho panowal císař
ijmský Diocletianus, genž ]. P. 3284. na stolec
\'lá-(lařstwj (losetlna, ukrutným, genmž ani row—
ného nebylo, stal se křeslanstwa promisleďoxmj—
kem. Trwalo to pronásledowánj za celých de
set let.. WVgednom toliko měsíci, gali rowno—
Wii-ejspisowatelowé poznamenali, na 17,000 kře-—
slanů bylo umučeno. *)

S to 1eti IV.
30. SW. MARCELINUS, zwolen ]. 296. + 1. 303,

Ukrutně za císaře Diocleiiana Počalé pi'Onz'i
sledowánj křesianů neustale zuřilo. "l'ento papež
nařjclil, aby w celé ejrkwi při Pohřbu křeslanú
rozžaté swjee se už'jwaly.
31. Sw. MARELLUS, zwolen l'e'la 303. 'I—le'ta309.

L. P. 301. Císař Diocletianus

a _*\Iaximianus

widčwše, že Křesiany žádnau Wymyšlenau proti
*) Spam. Aurel. Viet. Dřonis. Harduíns hell. u. wellliche GC"
schichlc ]. c. Juli. Calm. iu vim Aureli. Lmnprid. iu vila
Eulmp. lil). 8. Card. laronius jn Compemlio AnnaLI'LccleSo
Eusel). l-Iist. Ecel. \'opisc. in Taeit. et Flor. Roman. Pon
tif. brevis uol'm'a a Guilíehno Burio , Canonico Zelhariensio
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nim ukrutností utlačiti nemohau, z mrzutosti pa—
nowzinj se odřekli. Constantin Chlorus aMarcel—
]ínus, cjsařowé řjmšt'j umřeli, prwnj ]. P. 306,
druhý 1. P. 309.
3.2. SW. EUSEBIUS, zwolcn lčla 399. + léta 311.

T ento wrchnj ředitel cjrkwc rozkaz obnowil,
aby swátost biřmowánj toliko od biskupů Wčřj—
cim se udělowalu. I za geho cjrkewni zpráwy
promísledowáni křesřanů zuřílo. L. P . 306. pano—
wuti počal prwnj křesíanský cjsař Constantinus
\Vohký.
33. Sw. MELCIHADES, zwolen le'ta 311. *?le'ta 313.

On nařídil, aby při služln'nchBožjch schno—
wé s hořicimi schelni na oltář se wystawowali.
L. P. 313. slawen byl sněm w Í'ijmč proti Dona
'listiun kacjřůnl.
34. SW. SILVESTER I., zwol. ]. 314. *?le'ta 335.

W žiwotoluisu tohoto sw. papeže se nacházi,
že Constnn'l'inowi cjsuři, genž mulomocenstwjm,
("-iliwředowinnu raněn byl, mnozi 'Iu neprnwzm

radu dáwah, aby z krwe djtek ]mupel si učinil;
což on pláčem matek hnut gsa , neučinil. Víno—
(Ti.na 10 we snu ukázal

se mu sw. Apostol Pch—

:1Pawel, přikazugjci mu , aby kuzhogonj malo—

moconslwi swého, k Sílweslrowi papeži, genž
před pronásledownjky křesíunstwa w skrey—
ši skalnj se krege , se odebral.
stuř Con
stantin uposlechna radu. tu, ku Sílwesirowi se
Časop. p. Katal. Duch. [. 3.

27
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uchýlil, a křtem swatým od něho ;obmyt byw,
malomoeenstwj těla swého okamžitě byl zbawen.
L. P. 314. slawen byl sněm w Arelatn I.,
gemuž sám ejsář Constantinus přítomen byl. Té—
hož roku slawen byl sněm Aneyranský W příčině
kázně cjrkewn'j. Téhož roku slawen byl sněm
Neoccesarienský strany kázně cirkewnj L. P..'Š'l.'),
slawen byl hlawnj sněm Nicaeiský I, proti kacji—
skémn učenj Aria , genž Kristu Pánu Božstwj u—
P'jral. Na tento sněm sám cjsář Constantin, a

318 biskupů se sešlo.
35. Sw. MAREK, zwolen léta 3355.+ léta 336.

L. P. 335. e'jsař Constantin swé ejsařstwj na

dwad'jly rozdělil, totiž nade wýchodnj a zapadni.
36. SW. JCLIL'S, zwolen leta 337. le'ta 3'2.

L. P. 337. umřel e'jsař ("onstantin welký.
L. P. 348. slawen byl sněm WCar-tagn, na němž
Donatistowé kaeji'owé odsauzeni, a gegieh uce—

nj prokleto bylo.
37. LIBERIUS, zwolen léta 352. + le'ta 367.

38. FELIX (papež neprawý).

Papež Liberius prwnj bez titniu: swatý, se
nachází. 011 nařjdil, aby křesíané \? postních a
w tichých dnech (W Qnatemhru) od swatebnjho
wesel'j se zdržowali.

Tento zprawce cjrkwe, pro-—

to, že Athanasowo odsauzenj podepsal, z Říma
byt W)"hnán, na gehož misto Felix byl zwolen,
Felix, proto že Constantia ejsaře (syna Constan—
tina \Velikého) učením Ariowým nakaženého, a
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wšeclmy Ariany (lo ldaiby (lal, z hodnosti papež—
ské swržen, a Liherius opět dosazen byl,
L. P. 359. slawen byl snům Arminenský, a
snčm Selenský. Do Apnium we V\lašjch sešli se hi—
slgupowé kragin zapadnich, a<lo Selena wlsau—
rii lJÍSliUPO\Vé kragin

\\“ýCllOdlliCll se shromaž—

(lili. Císař Constantin II., genž znawoďu swé a
rianstwjm nakažené manželky cjrlgew katolickau
pronásledoval, umřel ]. P. 361. Po něm pano
mni počal císař Julianus, odpadlec nazwaný, (pro—

to že od wíry wKrista zase k pohansth odpadl)
křeslany hrozně pronásledowal. Umřel 1.1).363.
GGhO nástupce Fl. Jovinianus panowal až (lol.
sum—iiswé 364. Po něm panowati

počal Valen—

tinianus.
39. Sw. DAMASUS, zwol. le'ta 367. % lc'ta 384.

Tento wrclmj zpráwce cjrlcwe poručil, aby
žalmowé po celé cjrkwi se zp'jwali„ a ku konci
každého žalmu aby: Sláwa lmtliž Bohu Otci at.
(l. se přidalo.
L. P. 375. Umřel císař Valenlinianus, po
němž panowali počal Graiianus.

L. P. 381.sla——

wen byl hlavní sněm Constantinopolský, dilem
w Constaminopoli na Wýchodn, a Gilem Wlijliič
na západu, na němž učenj kacířské Macedonia,
genž Duchu swatému Božstwi upiral, prokleta
bylo. L. P. 583. císař Graiianusl')y1 zamordowan,
po němž panowati počal Valentinianus ].I.
(S“

4,20

Pogednánj.

410. SW. SIRICIUS, zwolen ]e'la 385. "I' léta 398.

Pr:in se , že tento sw. papež modlitby Ca—
nonu Mešnjho : Communican—les et memoriam
veneranles etc. sepsal, a mnichům, aby na kněž—

sle swěceni byli, powolil; nebo před ijm mniši
toliko laici byli, gak nám to žiwolopls sw. An—
tonina a llilariona (lolcazuge. L. P. 39'2. umřel
císař 7alentinianus II, po němž panowati počal

Theodosius welký, a panoval až do léta smrti
swé 396,

norius.

po němž panowaii počal geho syn l-Io—

L. 398. slawen byl sněm WCarthagn(W

Africe) na němž 2151- biskupů se sešlo,
Wmlělzinikázně erkewnj se gednalo.

&o

4-1. Sw. ANASTASIES, zwol. l. 398. 1—1.402.

Tento wrchnj zpraiwce ojrkwe přikázal, aby
na těle nedužiwj a nezdrawj na kněžsth swěceni
nebyli. Poručíl, aby wěřjcj , ano Ewangelium
swaié při službách Božích se čte, siogmo geg
poslaucliali, a tak uclíwost ku slowu Božjmu, &
ooholnost k plnc'šnjslowa Božjho na gewo (lz'nwali.

L. P. 401. slawen byl sněm w Carthago; 1. P.
40 2. slawen byl sněm w Milevitánu od biskupů
Aíi'ikánských. *)
*) Enseb. lib. 8. Nicephor. lib. 6. et 7. Aurel. Vict. Oros.
Onuphr. in Fuse. Kepler. in tab. Rodul. p. 39. et 43.
llurdnins heil. u. weliliche : Geschichte ]. c. Card. Baronius
in Compenclio Annalium Eccles. Brevis notiiia Romanorum
Pontificum a Guilclmo Rnrio. Sot-rat. ]. c. cap. LSosome—
nus IN). 2. S. Hieronymus in Chronic. Marcellin. lil). 25.
Theodorelus lil). 4. S. Ambrosius de obilu Valentiniani, et
in PSalmum 61. S. Paulín. Epist. 9.
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Stole-tj V.
42. Sw. INNOCENC I. zwol. le'ta 402. + léta 417.

Tento wrchnj zpráwee cjrkewnj Pelagia ka—
cjře, genž učd', že malé djtky křtěný býti nema—

g', prokleW, nařídil, aby' djth

také z rodičů

křestaiiských zrozené, křtem swatým nowě zro—
znny byly. Nařídil též , aby ku památce pohřbu
Krislowa w každau sobotu půst zachowa'rn byl
.Aby swatá hostie na den památky ustanowenj
neyswětčgsj Swátosti Oltářní (zelený čtwrtek)
conseerowaná , k welikému patku zachowána by—
la. Ustanowil také, aby při oběti Mešnj polibe—
ni pokoge se udělowalo. L. 408. umřel Arkadins
C'jsařwýehodnj, sýn Theodosia Welliého. L. P.
405. slawen byl sněm W Toletu, na němž opo—
kainj těch biskupů se gednalo, kter-') z kacjřstwj
Briseiliánů powstali.
4-3. Sw. ZOSD'IUS, zwolen le'ta 417. + léta 418.

Tento papež ustanowil, aby W swatau W'e—
likonočnj bjlau sobotu welikai woskowá sche- ke
eli zmrtwých wsta'lnj Krista Pana, genž Wuti'pe—
nj a Wsmrti swé gako uhaslý, w swěm z mrt—
wých wslz'nnjW nowe'm swčtle se zaslkwěl, swě—
cena byla.
Že ten způsob welkonočn—ischi (Pa——
škzd) poswčeowati, g—ižpřed Zosimem byl, po—
znziwá se ZP:—udentiabásnika křestanského , genž

eeiých 100 let před Zosimem žiw gsa, o swiei
\Velikonočnj Wpjsnjch swýoh zminku činí. Zosi—
mus tedy práwo takowau \'Velikono'cnj swici po—
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sxvěeowati, které prw gen hiawn'jm, čilikathedra'nl—

nim clux'zmůmnáleželo , i také farářům udělil. L.
P. 41%. byl slawen

sněm e'jrkew'nj

W C£\1“'l111\g11,1111

němž učenj Pelagianů prokleto bylo.
44. Sw. BOSIF.;\C»1LISI. zwolen ]. 419.

1. 423.

Powstala now-á roztržku eirkewnj , an En—
lalius arcijáhen od Šimaeha Consula ijm—
ského , na stolici sw. Petra, na wzdor pra—
wóho papeže Bonifaeia usazen byl. Honori—
us ejsař Wšak "toho neprawého papeže Eulalia z
mčsla zapudiw, Šonifacia gakožlo prawého cir—
kwe Božj řjditele potwrdil. Tento papež nařídil,
aby Wden ustanoweuj neyswčlčgsj Swaitosti ()l—
tařni (zelený čtwrtek), Slax-vnna wysostech Bo—
hu ete. se zpjwalo. L.P. 423 umřel císař—římský
Honorius, po němž panowali poval \'alenliuizmus
H[. L, P. 4-20 umřel sw. Hieronym učitel Cji'kwe.
45. SW.

CUELESTIN

I. zwolen ]. 424. 'I—
1. 432.

L. P. 428. Nestorins biskup Constantine
polský bludné učení o dwau W Kristu osobách
počal přednzišeti. On Krisla Boha od Krista Člo—
Wčka dělil, a prawil, že Krisms gako dwč':při
rozenosti,

tak také dwě osoby m.z'n. O blahosla—

wené Panně Marii wšak učil, že malkau Krista
čiowčka, ne ina—tkunBoží má nazjwz'nna býti. L.
P. 4-30. umřel sw. Augustin učitel cjrkwe, bi—

skup Hipponenský.

L. P. 431. slawen byl snů-in

\VEiÉSLlhlLl'Wlličili obecni

H[. na němž 200 bi—

skupů se sešlo, aučenj Nestoriowo proklelo.
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zwolen lc'La 432. 'X-le'ta 440.

Nestorius do Egypta na ostrow Oasim byw
wypowězen, po krátkém čase zemřel.
47. S. LEiV I. zwolen le'ta 440. % léta 451.

Tento wrchní zpraiwce církwe nařídil, aby
(im'owé obětní na oltářikaděni byli, aaby kukon—
ci swulé Mše biiďzlte Missa vsi, & neb Benedicu—

mus Domino se zpíwalo. L. P. 441. slawen byl
sněm Amusikánský' we Francii, na němž o kázni
církwe se gednalo. L. P. 4%4; slawen byl sněm
w Římě, proti kucířskému učení Mánicheů. L.
P. 455. císař Valentinianus H[. byl zmnordowaín,
po němž panowal Fl. Eparchius Avitus, genž po
(iwau na to letech od Ricemeru k odřeknutí se po—
nowziní přimlcen byw, W Placentii biskupem byl
učiněn, kde také žalostísewřenbyw, zemřel. Po
něm íjnmownti počal Julius Vuiel'ius Mníomnus.
L. P. 443. powstul kacíř Enlycbes, genž učil, že
gon gedna W Kristu gest přirozenost, totiž Bož—
ská, níž Wše, co se na Kristu zdálo Božského
býti, gcko pohlceno bylo. L. P. 449. sluwen
byl sněm wEfesu II, na němž 128. biskupů se
sešlo. Tento sněm, proto že učení Entycha na
něm potwrzeno bylo, od Lwa papeže, a celé cír—
kwe katolické gnkožto neprawý proklet :]Zim—'ržen

byl. L. P. 451. slawen byl IV. obecní sněm w
Chnlceďonu, zu p:.mowání wýchodního císaře Mur—
tiamn, na němž 630. biskupů učení Entycba &Dio
scora znwrhlo & prokleio. L. P. 457. umřel wý—

vhodní císař Martianus, gehož nástupcem byl
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Lew. Po něm panowal Severus Lihius, genž
geště téhož
, roku byl otráwen. Po něm panowal
Authemius Hanus.
43. SW. HILARIUS, zwolen léta 461. + léta 467.

On nařídil, aby před slawností na nebe
wstanpení Páně , po tři dni prosby wcelé církwí
konány byly, které toho času Mamertus hískup
\Yídenský (we Francii) konati počal. L.P. 461.
zamordowán byl císařJulius Valerius Maíonlnus od
Seve=a W Spanhelíeh. Ten Severus Líhius po
něm ani rok nepanowaw, usmrcen byl od Rici
meria, 15. srpna 461.
49. SW. S]Íll'PLlCIL—S, zwolen ]. 467. + leta 483.

On přikázal, aby od wěřících přinesené 0—
l)ět'1na tři díly rozděleny byly, Prwní díl aby
náležel lJískupowi a kněžím; druhý díl aby patřil
ku zprz'lwě chra'unu, a třetí díl aby k ohžiwč chu
dých byl odhodlán, L. P. 472. 1,1. čerwence
usmrcen byl. císař západní Anthemius Flavius,
gehož nástupcem byl Anicius Ollln'ius, genž ge—
gu; téhož 472. roku zemřel, po němž panowati
počal Glycerius Flavius. Na wícllodu, 1. 1.3.4715.
umřel císař Leur wellgý „ gehož nástupcem se stal

Zeno Izaurus, genž I. P. 476. od Basilile z
\\“l.:idařstwí zapuzen,

& do wyhnzmstwí odeslán

byl. Od toho Basilile katolíci welkého tip?-li
prem'xsledowňní. L. P. 477. král Odoacer toho
Basiliska zwlzldařstwí zahnal, a do wyhnanstwí
zapudil, kde oni se Swan rodinau bídně zahynul.
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L. P. 480. umřel cjsař západní Glyceríus
Flavius, po němž, an 1. 485. z wládařstwi ssu—
zon byl, panowati počal Julius Nepos, genž od
Oresta Wildce Gothu wlády zbawen, a do Dul—
macie zapuzen, a tam od swýeh zabit byl.
Po něm Punowul AuguS'tulus, genž ani rok
nepanowaw, od Odo-dcera krále ]Ierula do Lucul—
lana byl zapuzen. (Lucullan ostrow We \Nlašjch,
někdy Megarím nazwaný.)
50. Sw. FELIX II. zwolen léta 483. + le'ta 492.

On nařídil, aby chrámowé gen od biskupů
consecrowáni byli. L. P. 491+ umřel wýchodnj
císař Zeno Izaurus II. SAugustulem cjsařemzá—
Padnjm, celé wládařstwi západu—j zhynulo,

zhynulé za 324 let leželo,

& tak

teprw Karel VVelí—

západnjm císařembyl učiněn.
51. SW. GELASIUS, zwolen léta 492. + l'e'ta 496.

Panowal toho času wýchodnj cjsař Anasta—
sius, & Theodorius král Vi'laský. Dle kronikáře
Kosmnsa neystarsjho, & Pubiřřky neynowěgšjho,
za 1011010papeže panowul w Čechácl'l prwn'j kni—
České, ,genž 1.1). 480. s lidem swým ze Sur——

mucie sem přitáhl. L. P. 492. slawen byl sněm.
cjrkewnj W ijě,
na němž prawé &půwodnj pj—
smo Boží od neprawého s neywětSi pílnostj se
rozeznáwalo &rozsuzowalo. *)
52. Sw. ANASTASIUS zwol. léta 497.

I'. 498..

*) Cassiod. in Chronic. Socrat. líh. 7. Oros. lili. 6 et 7. C.
Baroníus in Annal. Eccles. Hatduíns hell. und welt. Gesch.
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Stoleti VI.
53. SW. SIMACIIUS, zwolen ], 499. 'I- 1. 51.4.

Za zpráwy tohoto papeže panowal Wýchod—
ni císař Anastasius, a Wlaský král Theodoricus.
„Hned na počátku cirkewnj zpráwy geho powsta—
la roztržitost erkewnj, an W'awřínec (Lauren—
lin) Caelius, arcikněz swaté Praxedy, pomoci
Festa Consula Řjmského , na Wzdory prawého
papeže Simacha , na stolici sw. Petra byl do—
sazen. Trwala ta roztržitost až do 1. P. 502.,
kdež Simachus papež na sněmu do Říma swo—
laném od wšeeh naň od Caelia w unySIenýeh ne—

prawostj očišten, a na stolici sw. Petra nowč
usazen byl. On poručil, aby při Mši swa'lé w
neděli a W den památný swatých mnčedlnjk'n,
Sláwa na Wýsostech Bohu etc. se ZP'i'W'í-IIO,
54. Sw. IIORMISDA, zwolen ]. 514. + 1. 523:

L. P.. 518. Anastasius cjsař Wýchodnj hro
mowým bleskem poražen ])yw, umřel , po němž
panowati počal cjsařJustínus. VYCechach pano
Wal Krok.
55. Sw. JAN „T.,zwolen ]. 524. + 1. 526.

Tento wrelmj zpráwce

CÍl'kXVB,an z I\on—

stantínopole, kam pro potlačenj sekty Ariánské
se zahral, se wracel, rozkazem Theodoríka krá—
l. o. Evagr. lib. 2 TheOphanes in Chron. Gregor. de Tours
11b. 2. HiSl. cap. 11. Sklon. ]ib. 3. ep. cap. 1. Procopius
lib. I. de bell. Vandal. Jornand. in Chron. Roman. Poulif.
brevis notitia a Guíliehno Bourio.
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le Wluského polapen, & do žaláře Wsazen byl,
Lde gelikož mučedlnjk bídně zahynul. Geště to—

ho 526 roku,

král bjdně zahynul.

56. SW. FELIX, zwolen ]. 526. + 1. 530.

On přikázal, aby krom W poswátných mj—
sleeh Mše swatá nikde se nekonala.
Dle u—
benj sw. Apoštola Jakuba,

& glných sw. Apo—

štolu, obuowil příkaz, aby nemocnj před smrti
swatým Olegem mazání byli.
57. SW. BOŠÍF..\C[US H., zwolcn l. 530. 'I- I. 531.

Hned po dosednutí tohoto "papeže na sto
licí sw. Petra powstulu roztržitost cjrkewn'j skr—
ze Dioseora jáhna, genž násilně stolice sw. Pe—
lm si oswogil. Ale ten neprawý papež po nč—
kolika nedělích smrti byl zuchwácen; & tak ta
roztržilost přestala.
58. SW. JANH., zwolen 1.532. 'X']. 535.

L. P. 533. sluwen byl sněm Aurelíanenský
lll., & 1. P. 535. slnwen byl sněm Arvernenský,
nn němž o rozličných obřadech &způsobech cir—
kcwnjch se gednalo.
59. Sw. AGAPITUS, zwolen ]. 535. 'I' 1. 536.

On nařídil, aby čtwrtek, genž W prwnj cir—
kwi, tak gako neděle se slawil, pro umenšeni
počtu swátků, wíce sluwen nebyl.
60. Sw. SILVERIUS, zwolen ]. 536. + ]. 540.

L. P. 558. slawen ])yl sněm Aurelianenslcý
]lí., strany kázně cirkewnj, a 1. P. 540. sněmBar
cionenský, též z toho ohledu.
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61. Sw. VIRGILIÍÍS, zwolcn ]. 540. “I“]. 555.

Poxírstala nowá rozl'ržitost cirkewnj, an Vir—
gilius gešlě za žiwom Silvería stolice sw. Pe—
tra se zmocní-W, Silvería do wyhnzmshvj zapu—
dil. Po smrti sw. Silveria od kněžstwa ř'jm—
ského za prnwého papeže uznán ])yw, předešlé—
ho činu swéh—o,& daného pohoršení

swatým ol)—

cowz'mjm swým, wšemožně nnprawili se snažil.
L. P. 553. slawen byl sněm obecni, čili. hluwni
V. W-Consmntinopoli, w mz'ngiměsíci, na něgž
239 biskupu se sešÍo, &kacjřswj Antymina pa—
lriarchy ConstantinoPolského, a kaejřstwj Severa,
Theodoru :) Zomy, proklelo bylo.
Tento wrclmj cjrkwe řiďilel poručil, aby slo—
wa Consecmcj nad chlebem :) wjnem wyřknulz'n,
ne che gnko za prwni cjrkwe- se dz'nlo, hlasitě,
ale tiše se \vyslowownln , aby "těch pi'eswatých
slow obecni Wřřjcj lid častým glch s]yšenjm
nezneuctjwul.
62. PELAGIUS, zwolen ]. 555.

]. 559.

L. P. 557. slawen byl sněm W Paříži, na
němž o zlepšení kázně cjrkewnj se gednalo.
63. SW. JARTII., zwolcn ]. 559. + 1. 572.

Slawen byl sněm Braearenský I. w Špan—
heTich ]. P. 560. proti kucjřum Príseiliunistům.
L. P. 567. s]uwen byl snům Lugďunský. L. P.

567. slawen byl sněm anonenský II. L P. 565.
umřel Wýchodnj císař Justinianus, gehož nástup—

njkem byl Jnstinus, ze sestry syn.
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64. BENEDICTUS I., zwolen ]. 572. + 1. 577.

L. P. 572. slawen ])ylsněm Pařižský, &té—

hož roku slawen byl sněm Brachnnenský. W
Cechách panowala tehdáž kněžna Libuše, dce—
ru Krokowa.
65. PELAGIUS II., zwolcn ]. 578. + 1. 590.

L. P. 582. stař wýchodnj Justinus umřel,
po němž panowaii počal Tiberius. L. P. 589.
slnwen byl sněm Lugdunský III. L. P. 589. STa—

wen byl sněm Toletánský IH. L. P. 589. sněm
Narbonenský, &I. P. 590 sněm IIyspalenskýbyl
s'lawen. W Cechách panowal knjže Přemysl s
kněžnau Libuši.
co. Sw. ŘEIIOŘ WELKÝ, zwolen 1. 590. + 1. 604.

Na wýchodu po Tiberiowi císaři, genž ]. P.
586. zemřel, panowati Počal Mauricius, &WČe—
chách knjže Přemysl.

Tento swatý zpráwce cjrkwe Boží nařídil,
aby na poěťdku. Mše swaté šesikrát ](yrie elei—
son, &třikrát Kriste eleison ke cii swaié Trogi—
ce střidau se opakowalo.
On také 115t3110\\'i1,a])y
]JOPeIeřnj středa počátkem byla postu čtyřidce—

tidennjho. Poručil též, aby od Dewj'lnjku až
do \Telikonoci zpěw radosti AHeluju při swnié
oběti zpjwán nebyl, Ustanovil též, aby w den
očišíowánj přeblnhoslmx'eně Panny Marie, a na
kwělnau neděli, processj, čili průwod prosebni
okolo kostelu držím byl. LP. 597. slawen byl
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sněm Tolletánský, na němž ku čistotě mrawů
Powzbuzowáni- byli ti, kdož oltáři slauži. *)
(Pokračowáan

5. Zdaližj &gakby mohl duehownj pastyr
napomáhati,

aby se noenj, dobré" mruwy poru—

šngjcj taulánj přetrhlo?
Slowo W čas.
Qd M. P. Fučjka, kaplana w Praohaticjch.

];)racuge přes osm let na Winici Páně, nege—
dnau gsem přemeyšlel o Přjčině tak hrubé u ny—

mládežerozpustilosti,\atu't gselnPozorowul,
že neyhlawnčgšj

lánj.

toho

přičina gest ——noční tau—

Nebo't kdo newj,guk ona stydliwosti, kte

rá new—innostigest co růži bodlawé trnj, aby se

gi dotknautirozpustilost

neopowážila, osidla kla—

de ——-porušuge & kazi dobré

mmwy — horší &

swád'j nezkuušenau mládež? Ach! neřidké rodičů
stížnosti na děti nezdárné; časté hospodářů ža
loby na čeládku newázanan ; a tak řka obyčeg—
ná nestydatost &hanebnost mládeže obog'jho po
hlawj — tolíkeřj též gsan prnwdy té swčdíkowé.
Ne1zeliby bylo tento taknečistý pramen za-eputi,a
preyšt'jej se zněho hanebnos-ti Přelrhnanti?
*) Card. Baronius 'ul Anuat. Eccles. Harduins heil. und welt
liche Gesch. |. c. liomzmuormn Ponlilicum brevis nolilíil “
Guilielmo Hurio. Cosmus l-Iisl. '.ohen'rix. Series Chronolo
gia Rerum Sluwn - Bohemicarum opere P. Franc. Pubilscka.
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Zdátč se to nesnadná—ba nemožná Práce.
\Však žeby nebyla marná a bez ančinku, ano že—

by rozpustnosti nesnadně překročilehiá hráz se
Položiii, a tak welmi mnoho dobrého mohlo zj—
skáno býti, dokázalby následek: gen kdyby dn—
chown'j pastýř srodičemi, s hospodáři a 5 před—
stawenými se srozuměl, a sgednoceně snimi na
wykořeněn'j tak gedowalého u mládeže neřádu
neunaweně pracowal. cožby 1u bohabogni
wynikali mládenci, nápotomn'j šediwých rodičů
podpora — blažené Wlasli cest, a— radost cjrkwe
swalé. Děwčátkaby co garé pod křochkem fial—
ky Wúni swých ctnosti a neauhonné powěsti wů—
kol sebe rozmnožowaly, znichžb y napotom man
dré staly se manželky, dobré matky, příkladné
hospodyněll Což tedy činili gest duchownjmu
pastýři, by takowélo krásné kwjlj wgeho kwet—
lo zahradě?

Gsauce my pastýřowé stáda Kristowa, tedy
geho wswaié cjrkwi náměstkowé, slusi, abychom
gáko on byli swěřených sobě owcj pastýřowé
dobří; totiž abychom owce swé znali, i od nich
znáni byli, a za ně i žiwot swůg položili, Jan.
10. t. _g. aby naše gednán'j s našimi se srowná—

\van slowy, abychom žádných sebe obtižnčgsjch
se nešijtili praci, žádných se nelekali překážek,
aniž patrnému se Wyhýbali nebezpečensiwi -—
kdeby gediná duse našich swěřencú mohla býti
zachowána, před záhubau obhágena, a kdy po—
blaudiia, zpět na dobran cestu uwedena. Aby
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wšak takowé djlo se dařilo, & žádaný poskytlo
užitek, třeba, by duchownj pastýř byl muž inau—
drý & w řeči opatrný, přjwčliwý' & k službám

ochotný, nábožný a we swém gednánj nenuhonný;
těmito Wlástnostini lásku & duwěrnost swý-ch si
získá owe'eek, a sprospěcliem k nim bude mlu—
'Wlli. Geli muž takowý, zduliž nebude moci 11—
wedený zliůru neřád přetrlmauti? A gala?
Pončwadž od mládeže zlé 0110 vychází,
11mládeže začni. Gáko otec wyhledáwage ])lll—
ženost (lilek, napomjney, kárey, trestey dle 0110
ho sw. Páwla 2. Tím. 4, ?. „Kuž, usilug W čas

pohodlný inepohodlný, kárey, přikazug, napo—
mjney se
snášenliwosti awyučowánjmť Ne—
stačí tedy genom u weřegném shroma'uždč'fnjzka—
zntelnice, noki'-eslanské111 cwičenj wychwulowaui

spanilost čistoty , &horliti proti hanebné nečisto—
tě _ ale zwlášl kdy mládenci i panny k welko—

nočnj se přimeng

zpowčdi, kdy k sw. zpowč

di přicházegi, kdy od rodičů aneb hospodářů k
duehownjmu pastýři přiwedeni býu-ng'j, aby ge
pokáral, ponaučil: tut se gim řekne, že mláden—
ee mrawné chowáni nad Wseeko šlechtí, a pro
pannu nad newiunost drnžšjho neni klenotu; při—
sně se gim domlqu , gák nor—njtauláni neslušné
almnelmé —-—
gnk powěsti panen škodliwé -—do-'

brým lidem odporné —r0dičúm bolestné — pro
nezkušennu mládež pohoršliwé :) nakažliwé ——
mládencům i pánnám nebezpečné a zhaulmé !—Kdo
do nebezpečenstwi se poušti , W něm také schůzi.
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Tak dlauho se džbánem se chodí pro wodu, až
se rozbige: tak také častěgšj segitj býwzi přiči—
nnu hrozného pádu, ahrozněgsjch geště následku;
nebot d'ňbcl a tělesnostpokanšegi, Una, a to Před
stawenj, nebýli pozorowánu— na Boha ani po—
lnyšlenj ——bogugj proti stydliwosti, dowolugi
a wymlauwagi smělegšši, swobodnčgši chowánj,
až se i — stalo, co býwá př'jcinau hořké žalosti,
nonah'adilelné ztráty., bjdného žiwola, i ——zau—
išinliwosti. Ach, po aučinku zlá rada!
() l—Lýžby

se pádu předešlo, a kdo chce ugjti záhubě, nechÍ
se waruge nebezpečenstwi, t. g. w smilstwu nechce
zatracen býti, aÍ se střeže nočního taulánj. A
kde neřád ten zwykem se giž slal , tam až
hřměgj slowa

Pawlowa

ke

Korintůn

—————-

„ani smihl'jci., ani cízoložnjci, ani rozkošnj —
--——lmílowstijožjho
neobdržjf“ Nechi' roz—
lgošnjci celnn částku tuto čtauce w neyhhlb—
šjm se zasl'yd'j srdci, když nwážj, gak smile
.
;
„
.
.
„ _,
shvo —- a 10gedlny gest zámer nocnlho nawstewoa
min] —- tělo, chrám Ducha sw. hyzdí, duši, obraz
Boží hubí, audy J. K. zneuctjwá, swatému man—

želsle škodj , a bohabognému žiwotu odpornge.
,„Mlz'ndencůnapomjney, (ten samý apošt. k Tit.) ai
gsnu maudřiš“ AÍ nemilugi swět, napominá sw.
Jan I. 2, 15. ——-— ani toho,

co W swětě gest,

ale až gsau silni, a slowo Božj W nich ostáwá, &
přennihagi zlé —--— Gen ušlechtilé ctnosti, &

síce nábožnost, mrawné chowánj, Pracowitost,
pořádnost neyljp mládencům shišj. Panenkám
Camp. p. KMM. Duch. T. 3.

28
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píše sw. Paw. *) Kor. 11, 23. aby byly čisté za—

snaubené Kristu, a nad seban bděly, aby snad
gako had Evu i ge nestydatí nesweclli hoši, ane—
porušili. Panně sebe menší poškwrna welmí ško—
(lí , rychle zlá se oní roznese powřst, :) překáží
gegímn zaopatření. Newěř anlisný'm slowům, ne—
(lbey na marné sliby, (lávy se porušilinedey, ne—
bot wše to gen ďábelské mámení ; obletagí tč leh—
komyslní hoši co motýlkowé, a oknsiwše zleh—
čenau opauštěgí, auprkem utíkagíee, a tobě ostá—

wá po hříehuhryzení — hanba -- zaufánliwost.
Předegdčte tedy pád, magíee na paměti toto
kratičké napomenutí : Střez se prwního gen kroku,
nebo druhý gako w skoku ——k pádu tě giž při—

wede!
Gednau ranau se strom neporazí. Proto (ln—
ehowní pastýř nex-vida hned ančinek swého \vyna—

snažení , nesmí ustydnauti; ale usilng a usilng.
S laskawým napomínáním a přísným (lotíráním
přiměřené též spog pokání, aby pamět měla nač
se upříli. Snadby i nemálo prospť-lo rozhřešení,
Wšak s opatrností, na něgaký čas O(lepříli s tím do
ložením, aby při násleďngíeí zpowčdi upřímně se
řeklo, že a proč Wpředešlé bylorozhřešení ode—
přeno ——tut potom když se ukázalo,

že skuteč—

né polepšení aneb aspoň násilné Z\vyku odporo—
wání následkem bylo, čin co káže náboženstwí,

a čemu radí opatrnost; gen nezapomeň poraditi
i uložiti brzké Opět swátostí užíwání.

opřeirženi nočnjho taulánj'.
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Což newedloby k žádanému též cjli, kdyby
sch'tě'gjcjmi wstaupiti W sWaté manželsth bud'
přísněgianehmjrněgí se nakládalo tenkrát, kdy ke
zkaušce ——na katechismus

——přicházegj,

což

gim bez toho dosti strachu nahání? Suadbyroz—
pustilým, a_kteřj řídce do školy chodili, s pro
spěchem i na négaký čas wyswědčenj se odepří—
ti mohlo; těm Pak, kteřj pilně škohl nawštčwo—
walí, a mrawný, cln-'alit'cbný'žíwot wedau, by
se zkaužka zcela prominauti , a gim Wyswědč'e—
nj dáli mohlo. ijby
na citliwé srdce 11101110
aučiukowz'xuo, a mnozi zjskáni býii.
Zlakowého gednziuj utěšené zbjrati se bude
owoce. \'Yšak dobrá štěpníce nezakládá se sta—
rými stromy, ale autlými Pláňaty, a i těm ney—
lcpšj wočkuge se owoce: tedyí w nadgmenowa—
ném pádu třeba pomoci rodičů, aby ioliž srdce
djlek w neyautlegšj m giž Wěkuzděláwali a připra
WowaÍí,t. djlky dobře wychowáwali. Na do—
brém děti Wychowůnj zálež'j blaženost lidstwa;
prwnj ale apřírozenj djtek Pěstauuowé gs'au ro—
diče. Neboí' gestli němá howádka swé hljdagj a
ošetřugi mladé: čim wíce rozumní-, k obrazu Šo—
z'jmu stwořenj lidé -— rodičowé o swé se starali
magi dítky, aby znich, k "čemustwořeuy gsau,

Bohupodolmj stali se]idě. Powinuost ta iwpismě
sw.swůgmázáklad: aby rodiče dělí wychowáwa—
li, kEfez. 6, 4., aby ge cwičili'a \leálei drželi,
Syr. 30, 2 —4., aby trestali, Přst 13, 14. Na
iakowau pak powinuost rodiče upamalowali, gc—
at a
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gi užitečnost na srdce gim Wložiti, gukož io ne
nahraditelné gegiho zanedbání škodě ze zkušeno—
sti ge přeswčdciti, negednu nahazuge se přile—
žitost, &sice zknzutelnice, na křeslanských ewi—
čenjcll, we zpowčt'lnici,přiudělowánj sw. křtu, při
uwáděnj šestinedělky — a kdy duchownj pastýř
osadnjky swé buď náhodou, bud' schwalně na—
Wštčwuge, škde dobré slowo w čas říci se dá,
a gindy, kdeby se widělo přihodno moudré s
prospěchem k rodičům promluwíti slowo.
Tu slyšjm námitku: nemám potřebných k
wycllowáwz'mj schopnosti; a geště ginau: nedo—
stáwá se mi k tomu času.

Obě Pl*1-1W(l1\Vé;
Wšuk

čin každý seč gest, a Teď se podlé moudrých &
wychowáwánj bedliwých rodičů — porad“ se se
swý'm duchownjm pastýřem, &dítky swé pilně:
do školy pOSjley. T um misto rodičů učitelowé
rozum děti obohacugi užitečnými známostmi, :!
W spusitelném ge cwič'j náboženstwi, tam blu—
ho děti wezdeyši iwěčné se zaklz'rdá. Nebol ze

škol dobří wycházegi poddaní, sprawedliwj au
řednjci, schopni řmneslnjci, mnudřjhospodářowé,
slowem swčdomiti &rozšnfnj lidé.
Aby pak tyto ze školy do swé-ta přesazené
bylinky skutečně utěšený wvydáwaly užitek, sluš—

no gak domáciwychowáwánj, mk iškolnj cwiče
nj dobrým domu Opodstatniii příkladem, pro1ože
zgewno, že dj'tky wíce pozorugj to, co rodice

činj, než to, čemu

Zkušenosti též stwrzed

no , že nedaleko od stromu gablko padá, t. g. že

opřctržení nočního taulání.
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po otci wrhne se syn, a podobná matce býwá
dcera. Nad to chce sw. pímo, aby rodíčowéby—
li swětlo dětí, Mat. 5, 14. 16., agestli pro pohor—
šení, Mat. 18, 6., každému běda: čím wíce rodi
išům, kteří, magíce býti strážní (lítekl-nulělédao—
horšliwými gsau gim ďábly , a s slepými slepí pa—
(lngí (lo gámy.

Sen-1též patří nawržení, abyrodičowéiswých
(lospělýh (lětí hlídali, ana to celý' swing zřetel 0
brátili, ským ony zacházegí? gaká míslanawště
wugí? zdali newbíhagí do rukou zlých , (lo pří—
ležitostí nebezpečných? zdali synowé co noční se
netaulagí sowy, a k (lceruškám lehkomyslní ne—
wkrz'ulagíse tagně swůclníci? Takowé bedliwosti
lím wíce potřebí, čím wíce známo, galc nebez—
pečné :) nakažliwé gest zlé towaryšstwo; tak že
ono pošlo Příslowí: Neznášli koho, poznáš gegz
towaryše geho. VVpísměsw. Žalm. 17,26. Přísl.
1,15 ——
16. l. Kor. 5, 11. protizlél-nutowaryš—
stwu Wýstraha se (l:íwá, Ano gako gedna praši—
wá ovec celé stádo můz'e nakazili: tak gedenne—

pokogný, nešlechetný člowčk gest w stawu, ce—
lau zbauříti obec, celou pohoršiti

& zawe'sti osa——

(lu. Netřeba mnoho slow, kde sama zkušenost
dost často smutnou (láwá'wýstrahu;
Tutby na swóm též stálo místě upřímné na—
Wržení, aby zwlásl matky swé dcery co neybed—
liwčgiostřílme nespauštěgícc gich nikdý s očí ; aby
ge s sebou we swětnici, aneb wetllé sebe W lio—
mořc líhat nechaly, kamžby nemohli & nesměli
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rozpustili heyskowé' ngti.
Což tím způsobem
uepřetrhlnby se mnohá neřest? neobhágila by se
newinnost, neydražšj mládeže klenot, neylepsjpa
nen wěno? Takhy stará mezi mládež nawrátila
se stydliwost, andělskéby kwetly mrawy.
Ach! není nás též tagno, gali někdy rodičo—
wé sami, třeba ostatně djtky swé sebe lip wycho—
Wáwali, & Wdomě sebe chwalitebnčgšj kázeň dr—
želi, třeba ani swým přjkl'adem děti nehor-šili, ani

do zlého towaryšstwa gim gjtinedali, přede přiči
náu býwagj tagného děti sljzánj; asiee kdy chti—
ce syna oženiti, aneb prowduti dceru, bez ohle—
du na gieh náklonnost sami gim ženy a muže zwolu—

Ach tui se stáwá, že takowau neopatrnost,
swéhlawost draze, a hořkými slzami zaplatit mu
segi; nebot takowé' nucené děti dle možnostihledi
s oblibenau sobě osobau kde &gok gen mohou se
segiti; tu, gakby rodič-epřelhaíi, přelstjl'i mohly,
se rádi ; & neWč—daueegináč , cos Pro sebe smut

ného & pro rodiče bolestného dowedau, aby tak,
k čemu rodiče nechtěli dobrowolně' — Swoliti

byli přinuceni. A dowedlili to rodičowé, že dě
ti proti swé náklonnosti dle gegich Wůle učinily,
ach gák truchliwé &hrozné to mjwá následky:
nespokogené manželstu prokljnánj rodičů,a zan—
lánliwost — a nebo hanebný,neřádnýžiwot. Kýž»
by pak smutná zkušenost rodiče Wtom pádukře—
elamské naučila Opatrnosti, aby moudrou k dětem
wedeni láskau ne tyrany, ale Wůdei &rádci swýcll
děti se stali.

opřetrženínočníhotaulánj.
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Co se tuto nawrhlo z ohledu dětí rodičům,
řečeno budiž i hospodářům z ohledu čeledín|.|, z
nichž , pokud tito pod ochranou gegich gsau, od—
powídatibudnu dle onoho sw. Paw. 1. Tim.5,8
„Gestlíže se někdo swý'cha zwláště domácích ne—
ugímá , ten zapírá wíru, & gest horší než newe—
říeíf“ Onich též, o hospodář—ích & hospodyních
platí ono W'yřčení Ježíšowo, aby byli swetlo &

wůdcowé domácích. Mandrý, rozšafný á boha—
bogný hospodář chwalitebnau bude držeti kázeň
w dom-ě; tichá, pořádná &nábožná hospodyně si
nakloní & za sebau potáhne swé domácí. Deyž
Bože k tomu swé požehnání!
Že konečně neypohodlněgší příležitost k
nočnímu taulání dáwá musika, při které mládež
ne Wždy gákby měla sitydliwě & mrawně se cho—

wá, ano která mnohým býwá hrobem newinno—
sti — neznámo gen tomu, kdo se we swětě ani
trochu neohlídl , & Chowání &mrawy lidské po—
zorowati drží za Wěc zbytečnou. Tuthle nadha—

zuge se pastýři duchownímu žádaná příležitost,
aby swětskau wrchnost, policeyní anřad si na—
klonil, & s gich pomocí &spoluáučinkowáním ten
hogný pramen tolika rozpustilostí :) hanebností
zaopál, příčinu tak smutných & bolestných ná—
sledku Wšemožně odstranil. A galc to? Kdy na
nich wymůže, aby musíky zřídka, & gen do ur—
čitého času držeti dowolowali; aby přestupitelé
uwedeněho pořádku a kazitelé mládeže dle oko
ličností bud' pe—něžitaupokutau k chudému ústa—
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wu, aneb i tělesně trestáni byli; aby s gich wě—
domoslj w každé obci geden neb dwa- starosto—

wé'muži pro swau maudrost, a rozšafnost, pro
nenuhonné žiwobylj w dobré Powěsli & \vůbee
Waiženi se zwolili, kteřij
wždy a wš—udena to
gediné pozor dáwali, aby žádný nepořádek wů—
bec, a zwlášt u mládeže nic darebného se nesta—
lo.
Gegichžby byla powinnost, kdy cos tako—

wého pozorowuli, napmnenauti, pokárati, rodiče
o tom zprawiti, &s duchownjm pastýřem se po—
radili, galgby se chowaii, coby W gistých oko
lic-nostech činiti měli. Tito starostowé, i auf-a
dowé policeynj pozornost swau by W sobot-u a
před swátkem měli zdwognzisobniti, nebol w 'ly
nocí obyceg se taulati gako zákonem se stal, „—
no mnohýby za hanbu si kladl, kdyby doma
ostal. Tak daleko to přišlo s naší mládeži při
nedbanliwosti rodičů, lhostegnosti hospodářů, o
spalosti swčtských auřadů!
Nechi lehkomysluj nestyd'at'j heyskowě, W
noci W cizjm domě dopadeni gsauee, i nekře—
sřanšti hospodář-owé', u nichž dopadeni byli,
nechť přísně se pro wýstrahu potrestagj, děw—
čatům pak, gichž powěst šetřena býti má, al se
pohrozj, žeby budaucně i ony pro swau nesty—
daiost weřegnč zahanbeny býti musely. Nebo't
kdo nechce poslechneuti, musi pocjtiti.
Bodi—
čům pak i hospodářům geš-lě na srdce vvloženo
bud', aby swůg dům opatrowali, denně gsauli
wšickni doma, se přeswědčili, ciziho wdomě ne

opřetržeujnočniho tauláni.
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trpěli, neehtili hanbě a trestu se podrobiti; aby
při lnus-ikz'xoha giných weselostech swau mlá—
dež wždy na očjclt měli, anel) ginělcomuroz—

šufnému poruCili ; swých Pak nedospělých d'jtek ani
s sebau nehrali, tim méně samým gjti dowo—
lowali.
Bylolby i k přání, aby obyčegné při wesel—
kách dost pošetile, :)Pro mládež Pohoršliwé způ—

soby, při kterých rozpustilé ženy často nestyda
tě i hanelmě si pocinagi, zcela se zapowěděly.
Nehledage ani krásných slow, ani wysoké—
llO šetře slohu snesl gsem tyto myšlenky Whro—
madu, abych pozornost duchownich spolubra—
tři na Wěc weljtni nakažliwau, :) přec málo \Yši—
manau obrátil.
Mladš'jm snad tim bude posla-xu—

žcno; a kteří si na winici Páně che giž na—
shromáždili zkušenosti, ti aspoň k přemeyšlo—
\\.ínj powzlmzeni lmdau, gakýmiby, nechtjli mj—
sto dáti nadeslaným, Prostředky neřádu dotče—
nému přjtrž se učiniti dala.

G.Rozwrhn
lu'nzanjahomilii

na nedělnj a swátečni Epiš'loly

celého cjrkewnjho roku.
Od D. M. &* ka.

Př edmluw a.
Hlasatelowé slowa Božího obyčegně předměty
swch kázanj z předepsaných nedělních a swátec—
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ewangelii beran , a skoro za cel časswéhokaza—
telského auřadn na ewangelia kážj: proč téžz
epištol nedělnjch a swátečnjch „mnozisnad nikdý
neb aspoň wehni zřídka a ne skrz celý r_olcpřed—

měty ku kázanim aneb homilijm newolj? Neob—
sahngi ony též slowo Boží ? Negenom neydn—

ležitégši nančeni wíry, nýbrž iobšjrná naučení
mrawnzi o powinnoste ch křeslana we wšelíkerých
stawech lidských, ano prawidla o zřízeni inrawu
a weřegných služeb Božjch W sobě obsalmgj,\\'še—
ligaké námitky a Pochybnosti zastrany wjry du—
kladně wywracngj, takže co často we sw.Ewan—
gelium gen podotknnto, W epištolách obširněgi
wyswětleno. se nacházi. ——Proč tedy hlasatele
wé slowa Božjho předepsané epištoly swým osad—
nikům gak při ranních, tak při welkých službách
Božjch newyldaidagj? Snad proto , že to obyčeg
né není? Má snad zastaralý chybný obyčeg
wíce platiti, nežli ustanowenj cjrkewnj, které ge
při mši swaté owšem Wlatině čísti weli, ažzida,
by se Wše , co se při službách Božích děge, Wěřj—

C'jmnlidu Wyklz-idalo? — Conc. Trident Ssne.
XXIV cap. ]. de reform. Snad proto, že ne—
m:'une tolik pomůcek, tolik psaných a tištěných
killall). a homilii na epištoly, gako na ewangelia?
Apráwě' proto, že gich málo gest, *)mělyby se w
naši mateřské gádrné řeči tim horliwěgi wzdč—lú
Wali. —- Snad že wýklady na epištoly těžké gsm:-?
*) Wiz Jungmanna historii

literatury české , w Praze

pag. 285, 284. 287. 2820. 290. 408. 599.
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Idea, odpowidá Fr. Pollašek, *) analyses
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pistolaram feci: quod difficilíores Sint intel—
lectu epistolae, quam Evangelia; et hac for.
te ex causa exponi snleantpoimlo rarius: cum
tamen morum doctrinam contineant uberrí
mam. Kdyby tedy lilasate-lowé slowa Božjho ča—
stěgi epištoly wykládali a s ewangeliemi střídali,
tim samým bylaby rozmanitost Wpředmětech na—
šich kázani, &tim liorliwěgšj pozornost unašjell
poslanchačů. Neb proč mnozi mezi kázanim gsan
roztržitj, ospalj, aneb proč se Wmodlicjch kniž—
kzich neb na růženci modlj? Gistě mezi ginými
i ta příčina se nalezne, že se gim wýklady na
ewangelia giž dosti známé ano wždy stegné býti.
zdagi? Varietas clelectat! Nebylol'yytedypro—
spěšné, aby hlasatelowé sloWa Bo'z'jho, geden

rok ewangelia, druhý rok epištoly za předmět
swýeli kázanj brali? Aneb aby tam, kde se Wj—
ee duchowenstvanacházi, tentýž; pořádek buď při.
ranujch aneb při welkých službách Božjch se za
v'howal? Aby této swé žádosti spisowatelněgak
zadosti učinil a k \vyplněn'j něčim přispěl, u—
stanowil d\vognzisobnj rozwrh na každau epištolu

celého cirkewnjlio roku wyhotowiti, z nicližto
prwnj syntlietieký, druhý analytický slauti bude
dleprawidel, kteráudáwáiŠott we's-Wé tlieorii.**)
.) Rannj wýklad epistol llcdálnjcl'i celého roku od Fr. Pol'aška

wllrnč. 17.92.1802.

") Theorie der Beredsamkeitmit be

smularer Anwendung auf die gelstliche Beredsamkeit
'l'heils. 1. Ablhl._Leipz. 1827.

3.,
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Proč sp-isowatel celá wypracowaná kázanj
a homilie wydňwati mini, Příčina gest, že ze
swé wlastnj zkušenosti wj, ano se každé prowidel—
ně wyprncowtmé ldnzzmj gen pro gistau křestan—
skau o'hec-hodí, a genom na ni spasitedlně půso—
bí, kdežto na g—inémmístě pro rozdjlnau wzdě—
lanost & mrnwnost poslanchučů gináče zřízené

býti musi.

Přitom nechce spisowatel swýmdu—

ch—ownjmspoiuhratrům

&kazatelúm \všecku samo—

statnau ančinliwost wzj ti'a zameziti , pročež gim to—
liko gen rozwrhy podáwů, které oni dle potře—
by neb wzdělanosti swých osadníků obšimčgi
wyswčtl'iti, rozšiřiti, a přiměřená mrawná nau—

čenj přidati mohou. ij
připomínám s Wýše
gmenowaným Poluškem: Braves vero feci hac
dc caum, : quod eproprio addere et facile „cit
et amoenum.

_—

I.
1. R 0 z W r 11 syntheti

cký naneděli I. Adwentnj.

Text: Řím. XIII.—ll—14.
U wod.

Tento nastáwagjcj. Poswátný čas

cirkew sw. Adwent nazjwá. —— Adwent latin—
ské s]owo znamená příští —- a tento čas před

památkou narozeni Syna Božího Adwent se gule
Huge, poněwndž Wsobě w něm
Syna Bo—
žiho na tento swět připomínati — geho nesmír
nau lásku k pokoienj lidskému rozgimati, & se
k geho druhému Přišti—skrze prowozowánj od
cirkwe ustanowených dobrých skutků, skrze po—
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sty, modlíth ——skrze zdrželiwost od wše-ch
swětských weselostí — &roztržitostí, &skrze wa—
rowání wšech těžkých hříchů připruwowati mú—
me. Slowem církew sw. íjJT-edpisugc, aby čas
Adwentní pro nás byl čas pokání a čas Pobož—
nosti. Z té příčiny nám čísti wclí částku zEpi—
štoly SW. Pawla k Římanům XIII —-11 — 14.,
'\Ykteré sw. Pawel zřegmě píše; čeh o se

křestan warowati, & co činiti má —
který se k Příští Syna Božího slušně
př íp ra Wi'ti ch c e. To de

z obsahu dnešní

nedělní epiStoly wyswětlili bude Předmět mé
dnešní řeči.
1. Čeho se křeslem warowati má, předPi—
suge sw. Pawel těmito sl-owy: Ča s gest, &—

bychom

ze sua — hříchu

powstali

—-—

noc předešlo, den pak se Přiblížíl. —
()dwrzmež te dy skutky temnosti —
gakožto we dne poctiwě chod'me: ne
whodowáních & W opilstwích, ne W
smílstwí-ch & nestydato stech, ne W
sw :'nru a záwisti.
SW. Pawel přirownziwá
ímhanský žiwot Římanů noci, poněwudž oni W
1emností bludů , modlosluželmosti žiwi gsau—
ce , se dle příkladu swých wymyšlených
——

nešlechetných bohů wšem neprawostem oddali
— totiž hodowňní s opilstwím SPOgené we
swých chrámích ke cti gistý-ch bohů strogíce,
smilstwo a nestydatosti při swých slawnostech
]n'owozugíce_SWáP & záwist mezi sebau cho—
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„vagín-_ -- A proto římské křestany napomjna'n,
aby gsauce nyni swčtlem nábožensth Ježjse Kri—
sta oscheni, gako we dne poctiwě chodili, ase
wšech gmenowaných neprawostj -—k gegich'zto
páchánj obyčegně lidé noci aneb temnosti hle—
dagi -—warowalí, Nenacházegjli se, míli křesla
né! tyto neprawosti, které sw. Pawel na Rima—
nech kárá, geště i nyní mezi námi? — Bohu
žel! owšem že se nacházeng —- Newíďjmeli, gak
rozpustile sobě mnozi při swých radowanlu'nch,
hodowňnich —-swatbách —-potinagi ——
obžerstwj
a opilstwi se oddáwagil ——Newídjmeli očité

příklady smilstwa, nestydatostimezi

nasi mláde—

mezi manžely—a11011eslyšj|neh,žeseznesty
(iatosti wymlzmwagj, za hřjch nepočjlagi ——ano

že se mnohé osoby s patrným dukazem ztrace—
né newinnosti honosj?
——Netýkagj se nás
tedy slowa sw. Pawla: gako we dne &0. aneb

cokEfezským V.l ——-5
piše: Slnilstwo

pak

3 Wšeligaká nečistota, aniž gmeno
Wána buď mezi Wálni, gako slusi na
swaté

&C. -— Newi'djmeli mezi námi patrně

mnohý swár, nepřátelstwi, záwist—nenáwístme
zi sausedy,

manžely,

přibuznými

——panowa—

tiP— Odwrzmež tedy, 111.k., wsecky tyto skut
ky -- kteréby nás do temností WěCného zahy—
nutj uwrhnauti mohly-. Sám Kristus Ježiš napo—
mina, abychom se \\'J\l'0\\':l|l lnknušt'll skutků,
kteří noc a temnbst k spaohún'j hledagi, řka:

Každý zagisté, kdo zle 'cinj, nenůwi
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dj swětl &, &negde k swetla,

aby ne—

byli trestáni skutkowé geh o: kdo pak
cinj prawdu, gde k swétlu, aby byli
zgeweni skutko Wégebo, že w Bohu
učinění
gsau. --— Choďmež tedy '\Vswětie,
guko we dne; O tom w dilu II.
2. Aby ale řjmštj křestaně Wěděli, kterak
se chovuti, w gakém swětle choditi, podlé čeho

se řiditi magi, Pjše: oblecme

se W oděni

swětla, oblecte se w Pána Ježjše Kri—
sta

-— Chce říci SW. Pawel,

aby nowě na Wj—

ru Kristowu obrácenj křestané řjmštj —- podlé

nábožensth -

&podlé Pifjkludu Ježjše Krista se

we swém smeyšlenj

& gednáni

řídili ——což též

zřetedluě (]oswědčuge miláček Páně sw. Jun WI.

opiš-t.II, 3— 6. A potom ije,

že gsme

gegpoznali, ge stliže přikázanj geho
zuchowáwáme

&c, a sw. Petr I. cp. II. 21.

piše:Kristus nám pozůstawil přiklad,
abychom násled owali šlapěge geho.
Co giněho tedy znamená obleci se w PňnaJežj—
še Krista -— geho swatá přikázani zachowáwuti,
:ndle gebo swatého přidladu žiwubýti?
Oblec—
me se, m. k., W Pána Ježjše Krista — následug—
me geho lásky k geho nebeskému Otci, —- ge—
ho přičinliwosti W'wykonáwáni powinnosti seslá—
nj swého , an sám pruwj : můgpokrm gest, abych
i-inil Wůli toho , kterýž mne poslal, abych (10
konal dilo geho. — Jan. IV, 34. -—nex-vinnost ge—

bo žiwota, abychom s nim říci mohli: kdo z
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wás mne bude trestati z hřjchů -— gebo upří—
muau aučinliwau lásku k liližujmu — geho ti—
chost, trpěliwost až k smrti kříže --—Chod'mei
my, neymilegšj, W tomto swětle, nel) tak se sám

Kristus Ježiš nazjwa't,řka: Ga gsem swě tlo
swěta, následugme učan a přjklad Spasitele
naseho -— odwrzmež zwlaště tento poswátný
čas — wšeckeu hijch, každý skutek temnosti—
Jan III, 20., aby igiuj Widuuoe naše dolu-é skut—
ky chwálili otce našeho, geuž gest w nebesjch,
Mat. V. 16., tak se neyl-épe kpamaitce příští a—
neb narozeni Syn-aBožjlto připrawjme— agsau—
ce Wž'dy oděujanel) Oblečeni wPáua Ježíše I&ri—
sta důwěrně i gelio druhé Přjstj o'cekz'twati mu—

žeme, když Přigde sauditi ž'iwé i mrtwé, aby
odplatil geduomu každému Podlé skutků geho

Amen.
2. Rozwrh analytický té Epištoly.

S'Watj Apoštolowé dle rozkazu mistra swé—
ho: Gdauce po wšem swětě kaž'te Ewangelium
&c.——šli—kázali WiruJežjše Krista, křtili ty,
kteřj uwěřili, — zřídili wšudy obce křestanslte
& služby Boží. Pouěwadž ale dle úřadu swého
na gednom miste zůstati nemohli, ustanowili mj—
sto sebe muže, Tit I. 5., kteřj shopni byli no
wě pokřtěná wěř'jcj we Wjře Kristowě potwr»
diti, g_irozšiřowati— swátosli rozdáwat'i, služby
Boží konati a obec tuto řiditi. --— VVAak poučí

wadž w nepřítomnosti Apoštolů mnohé bludy &
pochybnosti w některých obcjch křestanskýcll
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powstaly, Wšeligaké otázky strany náhoženstwi
a služeb Božích Apoštolům k rozsauzenj předlo—
ženy byly., mnohý nepořádek se Wlaudil -——
to Wše

Apoštolům přjležitost a přičinu dalo, aby wy—
hotowili listy k naprawenj omylů a k odstraně—
nj pochybnostj, k uwedenj pořádku, krozhodnu—
tj otázek ustanowené. Tim způsobem powsta—
la apoštolská psani, nazwaná řeckým názweme—
piš-roly. Dnešnj sw. nedělní čtenj gest částka z
psani sw. Pawla klijmanům na míru Krista Je—

ohráceným, kteřj bywše před křtem sw. dj—
lcm židé, dilem pohané, mezi sehau o předno—
sli w C'jrkwi Boží hádali se, w swáru a záwisti
Žiwi byli, ano též, ačkoliw křeslané, mnohých

pohanských neprawostj se přidrželi, z kterých
ge sw. Pawel kárá, agakhy gako křesiané žiwi
býti měli, wyučuge.

—— Slowa nel) napomjnzinj

sw. Pawla imy dnes při začátku času adwent
njho k našemu wzdělánj rozgjmati budeme,
totiž:
1) Apoštol národů piše—:Bratři

! wědau—

co ten čas: že giž hodina gest, aby—
chom ze sna powstali. Nahoř n) ni
I.lizšj gest spasení naše, nežli kdy-7.
_:fsmc nwř—řili,

to gest: ln'nlřif \\"ť—zto,že ny—
ni pro mis , kteří gsm do s:.nmispusilmllué (plan—„
l\l'lsl()\\'_\' ]uíiguli

byli,

čias nn.—.lnl_ginŠ, rozdílný"

od.toho, W kterém gste gako pohané W bludu a
temnosti WĚZCl'l,falešné bohyctili, apodlé swf-'ch

telesných žádosti žiwi byli, w kterém gste žád
p. |-;.u..|.nm.. !. ;;.
2.0
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nau známost a naděgi o budoucím žiwotě a o
Wěcném spasení skrze Ježíše Krista neměli -—
nyní ale na wás gakožto na prawé a bohabogné
křesi'any, žiwot Wěčný čeká: protož nyní ze sna
hříchu, lenosti a wáhawosti powstati, horliwí a
bedliwí býti musíte, byste sobě skrze ochotné
zachowáwz'mí přikázaní Božích králowstwí nebe—
ské získali. Zdaliby, m. k., iza naších časů zby—
tečné bylo, nám častěgi slowa sw. Pawla opako—

Wati,abychom ze sna powstali?

Negsau

mezi námi mnozí wlažní a leniwí křesřané, kteří
mimo gména žádné giné známky aneb wlastnosti
křesíana do sebe nemagí? Negsauli mnozí mezi ná—
mi, kteří líbezným snem swětských a tělesných roz—
koš-í ukolébz'mi, na spasení duše swé docela zu
pomínagí? Nedomníwagí se mnozí, že pro kře
siana dostatečné gest, genom wšecko wěřiti, co
Ježíš učil, co Apoštolowé kázali, a co církew sw.
k Wěření předstmvuge , kteří ale z té wíry wyplé—
wagící skutky opomígeg'? Těm wlažným waka—
wým křesíanům s sw. Pawlem ona slowa častěgi
opakowatí musíme , 6 a 5 g e st , a b y c h o m ze

sna powstali!
Aneb co píše sw. Jakub 11,14,
'26.—- Co prospěge bratří mogi, prawíli
kdo o sobě, že má wíru, zdaliž bude moci wíra
spasiti geg? Powstaňme, m.k. ze sna wáhawosti,
wyhledáweyme horliwě duše naší spasení. Není
na tom dosti, abychom genom náboženstwí Ježí—
še Krista znali, aneb ge Wěřili, zapotřebí gest,ge
skutky dokz'tzati, neb dí Ježíš: N 6 k a ž d
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kdož mně řiká Pane &e. Mat.VII,21. Zač—
něme hned dnes při začátku poswátného adwent—
njho času, a to sice: gako napom'jná sw. Pawel:
Noc předešla, den Pak se přihljžil.

2. Odwrzmež tedy skutky temn 0
sti, a oblecme

se Woděnj swětla. Gsau—

ce nyni křestane', gsauce oscheni swětlem nabo
ženstwj Krista Ježjše, chod'me W tomto swětle, a
warugme se Wšeeh oněch skutků, kteří se wtem—
nosti, \vnoci páchagj, kteří se pro swau haneb—
nost swetla štjtj, neb gak Prawj Spasitel: (Jan

III. 20,21.)

Každý, kdo zlé činí &c. A

gacj gsau to zlí skutkowé, které od sebe odwrh—
nauti máme?

Sw. Pawel ge zřetetUni—Žgmenuge:

llodowánj a Opilstwj, smilstwo a nestydatosti,
swár a záwist. Odwrzmež i my, m. k. tyto ne—
prawosti! VVarugme se nestřjdmosti W užjwánj
pokrmu a nz'upoge, obžerstwj a opilstwi, zacho—
wáweyme swědomitěnám w tomto poswálném ča—
se od erk'we ustanowené posty. VVarugme se
smilstwa awšj nestydatosti, a rozwažugme často,
to píše sw. Apoštol, Efez. V. 3—-5. Smil s t w 0

p ak a wšeliká n ečistota neb lakom—
stwj aniž gmenowáno bud' mezi wzimi,
gako slnšj

na swaté.

VVypud'meze srdce

našeho Wšeeku záwist a nenáwist, at nenj smír
a IIBWOICmezi námi a ])ližnjm našim, nýbrž god—

nota a láska křestanská, neb p otom

di Kristus, ž e g st (: uč e dlnjci

budeteli milowatí

p ozn a—

mo gi_

sebe- wesp olek. ——
nn
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3. Oblecte se tedy w Pána Ježíše
Krista, nebo: kteří pokřtěni gste, Kri—
sta gste oblekli,

Galatlll. “,27. Co tedy, 111.

k., gine'ho znamená Krista obleci, nežli swá smey—
šlení, swá gednúní aneb swé mrawy dle zákonaa

příkladu Krista Ježíše zříditi? Skaumeyte sebe
gedenkaždý, zdali gste, gsauce pokřtěni, Krista
oblekli? A snad wám swčdonií waše wyčítatibu—
de. že gste swět, a swětské inrawy, neprawosti
swěta zkaženého oblekli, a podlé gebo marných
a hříšných obyčegů smeyšlení a gednziní swá zří—
dili, a ne dle zákona- a Příkladu Krista Ježíše. Je—

byl Ponížený, aay wy .gstePyšní a hrdí ; Ježíš
byl chudý, nehledě-l Poklady tohoto swěta na—
shromážditi, a tvy swět a gebo zboží hledáte a
nemírně milugete ; Kristus byl dobročinný, chodil
po Wší zemi wšem dobročinč, a tvy gste zatwr—

zelí, newlídní, neinilosrdní; Kristus byl zrcadlo
čistoty, že říci mohl nepřátelům: Kdo zwásmne
bude Winniti z hříchu ? a wy se Wkal-išti neprawo—

stí, w nečistotěln'odíte. — Kristus byl tichý, smí
řenliwý, a wy w zášti, Wnepřzitelst'wí &c. žige—
te. Slecte, m. k., toho starého hříšné—hočlowě (a,

oblecte nowého, který Podlé zákona a příkladu
Ježíše Krista zřízen gest; nebol on nám sám Pra—
wí: Příklad dal gsein Wám, abyste, gako gag-sem
(činil, i tvy činili. Zemřenie tedy imy' wšem hří—
chům, odwrznie od sebe '\všeeky zlé nawyklosli,
\\“šeckyskutky temnosti; buďme žiwi sprawedlno—
sti, totižto sprawedliwč dle zákona příkladu Je
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Krista; tak gsmegeg práwě ohlekli, a tui
(_lůwčrnčočekziwati můžeme, že i skrze něho spa—
.

„, .-

»



sení wecne dosáhneme. Amen.
II.

1. Rozwrh synthetický

w e nt n

na neděli Il. Ad

'I' ext. Rím. XVÁ. Kteréžkoli wěci napsány gsan,kna
šemu naučení napsány gsau: abychom skrze trpěliwost
& potěšení Písem nadčgi měli.

Uwod. Rozlíčně a mnohými způsoby ně—
kd)r Bůh mlnwíwage otcům skrze proroky, píše
sw. Pawelk Žid. I. 1. 2.,neyposléze w těchto dnech
mhnvil nám skrze Syna swého Ježíše Krista, t. g.
Bůh se často otcům naším zgewil, gim swanwů—
li oznámil, a swé zaslíbenítýkagící se příštíMes—
siúše často skrze proroky obnowiJ, až ten pře—
šiastný čas přišel, že Bůh Syna swého gednoro—
zeného Ježíše Krista na. swět poslal _— který nás
auplnčgi wůli Boží wyučil, od wě'cné smrti skr
ze smrt kříže wykaupil, a nás dědici králow
stwí nebeského učinil. ——Tato zgewení a zaslí—

hení Boží mnozí bohabogní mužowé před příštím

Krista sepsali,atak powstalyknihystaré—
ho zákona; -— Wšak i někteří z apoštolů auče
dhríků Krista Pána nám písemné zpráwy o žiwo—
tu, učení :) zázracích Ježíše Krista, gakož i
o rozšíření nowě zřízené eírkwe Kristowy za—
nechali, aneb listy k poučení a napomenutí cír—
kwí křesianských sepsali, a tak powstali kni—
hy nowého zákona. Církew nazíwá weškeré
knihy, [O[iž gzlk starého, tak nowého Zákona
pís me 111 s \" a t m neb b il) 1
VVelike
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nám dobrodiní Bůh proukjázal , že z wnuknutí
Božjho ony knihy sepsány, že neomylně erkwi
Kristowě odewzdány byly, která ge neporušené
chowzi a swědectwj o gegich prawdiwosti až do
skonánj času a swěta wydáwá ; neb z nich my gak
nančenj , tak potěšeni nabýwáme ; neb p_jšesw.
Pawel W dnešnjm sw. čtenj : k t e r e ž k o li

wčoi napsány gsau , k našemu nauče—
ní na psány gsau: ab ychom skrze tr—

pěliwost

a potěšeni

p jsem nadě gi

m č—li;p ročež dnes dokáži,

že uži te č—

n (: aneb pro spč šné křesřanu gest, pj—
smo swaté čísti, neb on z něho 1.11au

čcnj, ?. po těšení nab ýwá.
D I I. Giž Spasitel nabízel židy, aby četli,

pismo sw. řka: Čtět e, skaumeyte
w p js—
m ě, Wžalm'j ch, Wknih zich proro ck cb,

neb tam psáno gest o mně, JanV.39. SW.
Pawel ehwzilj Beroenské křeslany, Skul. Apošt.
XVII, 11. k T ímotheowi W 2. epišt. III. 15.—

17. piše: od dětinsth

sw. p isma zná š,

kte ráž mohau teb e naučiti k sp asenj,
skrze wi ru, kte ráž gest w Kristu Je—
VVšeliké pismo od Boha wd ech—
nu'lé, užit ečné g est k učen j, k trestá—
nj, k nap rawowánj, k wyu čenj Wspr a—

wedlností: aby byl dokonalý člowčk

ke Wšelikému skutku dobrému hoto—

W
Podobně 1. Tessal. IV. 17, Též 5Wa tj
o t o o w é napomjnagi křeslany, aby pilněhčeili
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písmo swaté. SW. Polikarp
piše křesřanfnnw
městě Fílippis: „Mám důvěrnost, že W pjsmě
sw. dosti zběhl-i gste, a že wámnic skrytého ne—
ni.“ Bihl. Pat. Tom. II. part. 1. p. 105.

Sw. Justin
zowe '1 pohany, hy četli pí—
smo swaté, říka: Pogďte \vy sprawedliwj, abuďte
ančastni oné wzácné maudrosti. —- Nechte se skr—
ze s]owo Božiwyučiti. Ono gestnašim ustawič—
čným Wůdcem. Ono kroú neyprudšj náružiwo—
sti &dusi oheň žádosti. (Bihl. Patr. TOm. II.

part. lpí-ng. 16.) SW.B asilius

(in Psalm. Serm.

l.) gmenuge čtení pisma sw.neygístěgšj aneylep—

cestu, se naučiti znáti swé powinnosii, proto
že vvnčm nalezáme prawidla našich činů, 3 Při—

klady hohahogných lidiknasledowzinj. Sw. Au—
gustin Prawj (Iihr. Confess. VLC. 5.) že pj—
smo sw. od wšech čteno býti může. Proč? po—
nčwadž gak piše sw. Pawel W dnešním čtení,
nabýwáme zpisem naučení. Cemunás uči pismo
sw,? Učí nás znáti Boha, a gehonest'jhlé wlast—
nosti; uřřj nás znáti neskončenau lásku Boží k
pzullému pokoleni lidskému, lásku Ježíše Krista
spasitele awykupitele weškerého lidstwa; před—
stawuge nám cjl a konec našeho wezdegšjho ži—
Wol'a; učí nás budaqu staw náš po smrti, uči nás
powinnosti naše k Bohu, powinnosti k nám sa—
mým, powin—nostik bližnímu, učj nas powinnosti
stawu a powo'la'uninašeho, znáti; učjnás sobě we—

zdegšich časných statků a rozkoší tohoto swěta
náležitě wážiti,gich křesřanským způsobem hle—
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deti &užíwati, slowem, učí nás Wšemu, co nám
k slastnému gak wezdegšímu, tak wččnému žiwo—

iu wčdůti zapotřebí gest. Zkteré giné knihy,m.
k., sc tomu wšemu učitimůžemc? Není ona kni—
ha wšech kněh? Co gsau proti ní knihy swčt—
ských mudrců?

VVšak negenom

dle 510W SW.

Puwlá naučení, nýbrž i potěšení z písem sw.
nobýwáme, očcmž: Díl ?. Neníli potěšitedlná
pro nás Wčdomost, že Bůh gest náš láskowý Otec!J
my geho dítky, dle geho obrazu stwořeni, &k
žiwotu wěčnému powoláni? Neníli to potěšení
wčděti, že prozřetedluost božská wšeeko řídí &
zprawuge, že ani wlas s hlnwy naší bez wide
Otce nebeského nesegde? Neníli to potěšitedlné,
že každé neštěstí, každá nemoc, trápení, proná—
sledowání, kříž, pochází od Otce nebeského,
kterýr nás protiwenstwím bud'trestá, aneb stálost
ctnosti naší skaumá? Neníli potěšení z písma
sw. se naučiti znáti počátek hříchu aneb W nás
přebýwagící náklOnnosti k hříchu? totiž'to pád
prwního člowěka? Neníli to potčšítedlné W'Ž-dčti,
kterak gsnuce W hříších se sllohem zas smířiti
& odpuštění hříchů amilostBoží dosáhnouti mů—
žeme? Neníli potěšitedlná wíra w Ježíše Krista,
gakožto našeho spasitele, wykupitele & budoucí—
ho saudce žiwý'ch imrtwý'ch?
Gáké potěšení
pro nás slabé & hříchu podrobené lidí, že Bůh
]. chtění iplnční milostí swau w nás působí, &
nám při hodném přigímání sw. swátostíudč—
luge? Neníli potěšitedlné aneb utěšené pro nás,

Rozwrhowé homilií.
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že we Wšech našich potřebách důwěrně k Bohu
wolati, geg prositi, a se na zásluhy Krista Ježi—
odwoláwati můžeme dle slow geho: Cožko—
li prositi budete we gménu mém &c. Gak utě—
šená gest pro násnaděge žiwota Wěčného.
Z 51W, Čtěte tedy, 111.k., rádi w pjsmě sw. aby

stezněho inaučen-j, ipotěšeni, nabyli, wšak čtěte
a) p o z o r n ě, ne roztržitě, b)čtěte uži te č n ě, to—
tiž rozg'jmeyte to, co čtete, ap'leyte se sami se—
be, zdali to zachowáwáte, co pismo sw. naři—
zuge, a se toho zlého warugete, které zawrhu—
ge, aneb gestli se slowy aneb wjrau tau těšíte
W křjžjc-h a Protiwenstchh žiwota tohoto. V\fšak
poněwadž W pjsmě sw. mnohé wěci temné, &

neučenému nesrozumitedlné gsau, gak giž sw.
Petr 2, ep. III. 16. olistech sw. Pawla swědči,

pročež0) ne chtěgte si ge dle wašeho
slabého rozumu gednostranně aneb sa—
mi wyklzidati, nýbrž Pteyte se wašjeh
duchownj ch p astýřů, oni Wám uk ážj,
co z pisem sw. k wašemu wzdělánj

či—

sti, aneb oak tomu aneb onomu, dle
smyslu sw. katolické Cjrkwe ro zu—
mě ti mát e.

Tak, m. k., zčten'j pisem sw.h0g—

ný' užitek nabudete, který Wám s slowy sw.PaW—

la w dnešní epištole přegi, totiů: abyste skrze
trpěliwost a potěšeni pisem naděgi měli, a Bůh
naděge naplniž wás Wšelikau radosti apokogem
w wěřeni : abyste se rozhoguili Wnaděgi aw mo—
ci (milosti) Ducha swatého. Amen.
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2. Rozwrh analytický. Epištola k Říma
num XV. 4—- 13.

Uwo (1. Sw. Pawel WPsaní swém kŘimanům
trestá pýchu, gak židů tak pohanů, & dokazuge,

že tito přirozen

oninopak Mogžjšůw(odI. V.

kap.) zákon přestoupili, a proto gak gedni, tak
dran hřjchu podrobeni gsau, a \Wykupitele kri—
sta potřebugi, a že sprawedlnosti ne skrze skuthr
zákona Mogžišowa: ale skrze wjru a milost Jezi—
še (V. VII. k.) Krista dogjti mohau. Pak dáwá
Apoštol Wčřjcjm naučení, galxby mohli W dosa—

ženě“skrze Krista sprawedlnosti prospjwati, ahřj
chům a tělesné žádosti odporowati; dáwá' gim
naucenj , (XII —-XV. k.) gak se magi chowati, a na—
pominá gich, aby se cwičili Wrozličných křestan-
ských ctnostech , zwl'ášt prawj : P ři gi m e y te

se wespolek, gakož i Kristus přigal
wás ke cti Božj, chce ř'jcisw.Apos—toltěmito
slowy: buďte wespolek sworni, “lrpěhwj, gedno
myslu'j,warugte se wšj rozepře o pře<1nostiijr
kwi Kristowč , wzda'ulenabuď wšecka pýcha od
wás, neb proč byste se nad giné wypinali? Že
gste we wjře wycwiceněgši? aneb dokonalegšj w
ctnosti. ? anebo sobě na časných statcích, čili
na s]jčnosti azťlrawitěla, na důstognosti,na wzne—
šenčgšim rodu zakládáte?

\'Všecky tyto wč—ci
před

Bohem ceny nemagj; poniženost, swornost, láska
společná"wás Bohu mile činí , té žádá Bůh od
wás, který wás z pauhé milosti do lekwe swé
powolal, a wás wykaupenj Ježjše Krista aučastny

iozwrhowé homilii.
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učinil. K gedné wíře, k godné službě
Boží, k gedne' naděgi žiwota wěčného powoláni
gsauce, budte i Wý gednomýslnj, swornj, snáše—
gjce & přigjmagjce sebe wespolek. Před Bohem

(„

nemá, ani který prw žid, ani který prw pohon
byl, gakau přednost, nel) Bůh nehledj na osobu
lidskau, ale čistý & newinuý žíwot činj křes'tana
Bohu milého; & ačkoliw Kristus gen swému ná—

rodu, z kterého podlé těla pocházel,kázal, aby se
naplnila proroctwj , tak břee i Pohané, dle týchž
předpowěděnj Božích do erkwe Kristowy z pau—
hé milosti Boží powolání gsau, aby i oni ctili
gednoho prawého Boha, a kterého poslal, Ježíše
Krista, aby každý kdo wěřj w něho, nezahynul,
ale měl žiwot Wě'cný. To Wše, piše sw. Paweb

má wás napomjnati, abyste byli gednomýslnj,
swornj, trpčhwj, snz'nšegiceapřigjmagjce sebe We—

spolek, aby lásku křesíanská mezi Wámi se wždy
che a che rozhognila skrze milost Ducha swa—
tého, &wy naplnění gsauce wšelikauradosti &po—
kogem, we wjře a W naděgi žiwota wěčného ge—
dnů-miustý a skutky etili Boha & Otce Pána na—
šeho Ježíše Krista.
Zdali sei nás, 111.k. toto na—

pomjnánj sw. Pawla netýká? Negsnu i mezi námi
wšeligakérozepře, hádky? Nepowstáwa i ty me—
zi námi z pýchy? z nedostatku lásky křestanské ? —
Owsem nám piše sw. Pawel: přigimeyte sebe We—
spolek. Koho mám-e tedy Přigjmati? slabé we
Wjře, slabé w ctnosti, slabé na těle. —-—
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a) Při'gjmeyte, snášegte slabé we wjře, t. g.
neuměle, newycwičené Wnáboženstwj, newypjney—
te se nad nimi, nepohrdeyte nimi, nýbrž se při—
čiňte, ge wyučiti w spasitedlné wjře Ježjše Kri—
sta, neb prawi pismo: Gestli tobě rozum, odpo—
wěz nemaudrému. Nemáteli k tomu častan přile—
žitost wy rodičowé? hospodářowé? předstawe—
nj? Nenili to powinnost waše?
b) Při-gjmeyte slabé W ctnosti—,měgte s nimi

autrpnos-t a trpěliwost. Pročbyste nimi pohrda—
li? Zdali waše ctnost giž dokonalá gest? Ciligste
podobní onomu Fariseowi, o kterém Ježiš, Luk.
XVIII, 9 ——
14 , wyprawnge? Spasitel nahndáwá
toto náwěšti řka: Zhřešjli bratr twůg &c. a sw.
Pawel Galatitm takto piše, VI, 1, 3., B rati'j;

bylliby i zachwácen člowě'k w nega—
kém hříchu, \vy kteřj duchownj (w
ctnosti dokonalegšj)

g s t e, 11 t e t a k o w éh ()

Wduchu tichosti, prohledage každý
sám k sobě, abys i ty nebyl pokaušjuo
Geden druhého břemena neste, atak naplnjte zá
kon Kristůw &c.
c) Přigimeyte, snášegte s trpěliwosti slabé
na těle, nemáte Wždy chudé, churawé, nemocné,
mezi sebau? Či—ňteco prawi pismo: Lz'nneychléb
swůg lačněmu; a co Spasitel zřetedlně prawi

Mat. XXV, dáli- kd'o

wody studené &c.

Bud'me tedy gednomyslni wcspolek, newy—
sokomysln-j, ale s ponjženými se srownáwagice,
Iijm XII, 16. Snášegme chyby gedni druhých,

'Welehná Prozřetedlnost Božj.
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měgme autrpnost &trp ělíwost s slabým našim spo—
luhratrem, wyučugme slabého we wjře, 113130..
meínne hřešjejho, & Předeházegme wšem naš-jm
wlaslnjm dobrým prikladem, tak swěí' swětlo na—
před lidmi &e. přigimeyme rádi mdlč, chura—
wé, nemocné, chudé, gsauee ugištěni, že co gsme

neymenšjmu znušjch spolubratrů učinili, to ne
zum—jodplatu swau w nebesjch.
]d—es'ianská
láskefgest swazek ten,

Aí' společná
který nás w
gednotu spoguge; tak gistě Bůh neylaskawěgšj

naplnísrdce naše

dnchownjradosti, pokogem

S“.(Jdomj,a blaženaunaděgj žiwota wěčnčho skrze
zásluhy Ježjše Krista a moc Ducha swatého. Am.
(Pokrúčowánj.)

7. \Velehná prozřeledlnost Božj.
Přeložil W. J. Kamal—ýt.

Ty, genžlnepráwě w swe' žalosli
A tiži reptáš na Boha,
Užasni, hlasem hněwiwosli
Když oziwá se obloha!
Dáš-'t, wiehry, mraky probleskuge
I hromy hlasem Přetrhuge
On! ——slowem nebe otřásal,

Když druhdy Joha k slowu hral:
„She'ř sily swoge, wzehop se z pádu,

Zlnnžiž se, stůg, dey odpowěd':
lides byl, kdy gá diwného skladu
Prem-!.sný stwoříl tento swět?
i\dy pewnost země gsem Poslawil,
A nehes moemi zwelesln'wil
l Welehnost imoenost man?
Nuž, progewiž mi maudrost swau !“
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„Kdes byl, kdy slunci stotisjce
Na mžik má ruka rozžala,
Kdyz poneyprw swé zlaté lice
Má každá hwězda dostala ?
Prwni sluneční paprskowě,
I tiché gasno luný, nowé
Kdy zemi této zářili,
A welebnost mau gewiliP“
„Kdo moře W'břehy uzawírá,
Kdo Wlnezech drží hlubinu,
Že wlna zemi nepožirá,
Kdo gistau cho wá tišiuu ?
Propasí pokryta bywši noci
Zda neodkryta mogi moci ?
I mrak mou rukau rozehnán,
Se země zdwihnutoccánf“
„GSi—li ty sto, kaž lncdle přísně,
By raněg wzešel gin-a swit;

ZkusPoleWdenprahnauci
Prochladným deštěm napogit;
Neb dobrý wjtr plawci dáli,
Ak přistawu lod' geho hnáti.
Či země osau by gsi chwěl,
Že bezbožnjk by strachy mřelí'“

„Zda strminami pami hrůzných
Prošel gsi moře úlrohul'
I wypočet zde diwů různých
A zřel dna gcho Podobu?
Zda před tebau se obaewíla
Awěčnau tmu Poodwnlila
Se strachem brána smrteÍná?

\Vjš, gaký Iládes g]cen má ?“

\(Velebná Prozřetedlnost Boží.

„Snad wichrem stisníw nebe mračne'
Ty slunce můžeš zakrýti,
A zkalii' powělři prozračné
A blesky W dešti rodilí ?
Co mžik bystřelcticim bleskem
A w srdci hor 'trnauejm třeskem
VVše swěla kraqe otřásaí,
A tworům hněw swůg rozhlůsař?“

„Twogi - lí chytrosti wzle'táwá
Orel knesmirnó prosloře,
Po wětru křídla Prosliráwá,
]Ilcdiwá W řeky, we moře ?
Od oblaků zři přewysokých,
Co We propastech přehlubokých
K Pokrmu geho gá mu dal;
Zdaž od tebe to oko wzal :"“
„WVizBehemola Přehrozného,

Gegž Prst můg ulwořil s-lebau;
Trni ostré lahůdka geho,
Bezpečnau naň šlape nohau.
Uak Prowazy gsau geho žily
Zkaušeg ty na něm swoge sily!
\V něm žebra— kruhy z ocele,
A gebo roh — kdo rozmeleí'“

„Ty můžeš -]i Lewiathána
\'Vytáhnauř udíci na břeh ?
On Wprostřed hlaubi oceánu
Swůg bystrý rozeháni běh.
On stkwělými kryt šupinami,
Twrde'ho těla záštilami:

Twe' kepj, meč i Palice,
To gemu stéblo z metlice.“
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„Co žernow gemu srdce gesti,

A zuby-strašný srpů řád:
V\r'lož ruku swau w ně bez bolesti ! -—

\Vždy do boge se pusti rád;
Na ostrých skalinách lc'háwá,
Gích twrdost aniž znamenáwá;
Neb sila gebo ohromná
To za drobílaunký Pisek má.“

„Kdy k bránění se hotowuge:
To't strach, že moře wykypi.
Chřlán gebo Namen wydychuge,
Že tůnč warem zasipi.
I giskřj oči rozdrážděne,
Gak wýheň uhii rozžawene',
I řeky honí od sebe;
A wše to ——gest mu od tebe ?“

„Když nezčislných swětů sklady
Gsem wystrogit &krášlit chtěl,
Rei, twe'li gá Prosil gsem radyr
Pro množstwi tolíkerych děl ?
Gak na počátku wšeho wěka
Prst založil gscm na člowěka,
Co tenkrát gsi se neozwal,
Bych ginau twářnost tobě ldal ?“ —
„To dobře hled“na srdci míti:
Gen Předslaw sobě tworce moc,
A wůli swutau budeš cliti,
A wziwati „aego pomoc.
On wše k Prospčehu twcmu strogi;
Un kz'n'á, :defzase hogi:
Nes wnáděgi swé břemeno,

A pros— ij

bude složeno.

II. OZNAMOWATEL.

&)Literatura.
1. Rellquicn aus den Schriften von Heiligen.

Zu An—

tinchtsiilmngen und zur Erbauung gew'aihlt und iibersezt von
Aloys Adalbert Waibel. Mit k. k. Censurs - Bewilligung. Inns—
bruck. Erste Sammluug 1821. stnXVI. a 303. ZweiteSamm—

lung 1821. Slr. 306. Driue u. lezteSammluug 1822. str. 227. 8.

Gestil zwlášlni 'aznamenitý raz wčku našeho, že poklady,
llcréž prwé swe'myslná hrdost zawrhla, opět se wyhle—
dawagi a znowa na sw'étlo Pronášegi; což palrným nám
důwodem, gali málo přestáwalne na plodinách, kteréž
pritomný neb nedawno minulý wěk wytwořil. 'Wěknáš
taužj gako zlracený syn po opuštěném 'otcowske'm domo—

wu prawe' cjrkwe Boží. Gest tedy welmi chwalitebno,
že muži oswicenj duchem &We swatyní cjrkewni staro
hylosli prošli, poklady gegí wyhledc'twagi a ge buďto lidu
WZdčlanémuwrauše učeném, bud' lidu sproste'mu wřeči
prostouůrodni Předkládagí.
Že přítomný spis : „\V a i 1)e l s R e 1i q u i e 11“ také

Pí-ispělimá této potřebě nyněgšiho wěku, oznamuge titul
gcho. Může se také Powažowati za pokračowánj dřiwe

wyšlčhoSpisu„K1einod'ien aus den Schríften
v on H eili 'ge n“ 1819 od téhož spisowatele, u P etr a

Paula Bollinga, WAugsburce.
Misto předmluwy, kteráž se pořidku čitáwá, polože
na gsau wážná slowa bohomyslnčho Sambugy, z nichž
kratičký wýtah i zde mista zasluhuge.

Čnsop. p. Katal. Duch.

3.

„,“Gak.důlcžilo gest,-“
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di Sambuga, „aby Ježiš horliwě hlásán byl! — W'irai
láska utuchla, Jnrawowe' pustnau, neprawosti se rozhog—
nilý. Gedno skrze Ježíše můžeme býti zachowáni. Un—
tě byl giž gednau spasau Padlého člowěčenstwa, &protož
i W těchto dnech spasili ge může. Naše \vyuěowánj, na—
še mrawořeěeni mal-ne' gest bez Ježiše.
On srdce pro
niká, čísti, naprawuge, le'č'i & utwrznge. —— Č'lm wice
prospiwám wěkem, čim wíce sw. Písma čitám, itím hog—
něgi o nich rozgjmíun &s Ježíšem se seznamugi, tim dule—
žitěeši widi se mi potřeba Ježíše kázati, ——gelikož On
od Boha učiněn gest nám mauclrostj, sprawedlnost), Po—
swěcenim. & wykaupenimf“ —
„Nehorši se na řeči některých učenýchlistů, w nichž
tak nehodně Kristu & posiliwnimu křeslanstwi se odpíral.
leč swěta nemůže býti lepší než duch swěLa; nebol ne
pochází duch ze slowa, ale slowo zducha. Páni ti gsau
nad miru skrowni, oni smálem za Wděk přigimagi, když

se gim gen něco maličko z e s tudene

ku ch yně o

mrawnosti Předloži, gest gím dostatečně pro toto těžké
břímě dne &Pro horký bog žiwota; my wšuk tim newy
stačíme. Nám potřebí noweho, nebeského chleba; kte
rýž nedostal se nám se zákonem starého neb nowe'ho
_Mogžiše, nýbrž s miloslj &Prawdau, s hristcm s nebe nam
gest dám.“ —
„\'Věčnýmmudrowánim a pochybnosti roztrušowánim
nechali gsme srdce ustydnauli & téměř wšeckyr city ná
hožne' wypáchnauli, nawoclice lidi toliko na to, aby usta
wičně gen odklizeli & bořili; o to sme ale nepečovvali,
aby srdce gegich ěistěgšim se stalo, & pewněgi na Bohu za—

loženo bylo. Nechtěgili si učení tito o d Boha dáti uká
zaLi cestu & Prostředky,kdosaženj swe'hoa blížnich swých
blahoslawenstwj, obáwám se, že se gich geště dlouho
nedohlédagi, an národowe' za tímto smutnýmrozptýlenjm
geště dlanhohynauti budauf“

Literatura.
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„Dosti gsem se giž přeswčdčil, že to slowo Oswi
c e n i, na mnohé tak kauzedlně působící, celau swau moc
7. g e gieh

s r (1e e wzalo, kteréžto

ti'ebug'e, aby bláznowstwi
nesli zasti—itimohlo.

gme'na takowčho 110-—

swe' něgakau libeznau twář—

Smysl Prawý gme'na tohoto slum—

mati není gegích wěc.“

„hikd gsemnebyl nepřítelemprawé oswieenostigelikož
gsemse nikclýrozmyslili nemohl, abych nepřítelem prawdy
se stal. Podle' míry skrownýeh schopnosti swých snažil
gsemse wždy gi hágiti arozšiřowati. Ale wyzneymezsbor
1011, gehož heslo bylo: Oswi een i, wywedl Welmi
špatně swůg aukol, a Welminepráwě mu rozuměl. Zna
mnm'tá gclm část hledala. gen (lůwodů pro swe' náružíwo—
sti, a co ge omlauwalo neb obálelo, naziwala oswíceuimň“
„O ostain'i cásti mohlo se práwě říci, co pismo sw. pra—

wi: Oni nepošli od těch mužů, skrze něž spasení se
státi má Izraeli.“

„Geslli to glne'noOswj cen

umnollýchwlehkost

přišlo, gednak ocllucl to pochází, že mnozí ginák prawé-»
lm oswiceni schopni mužowe' wehni neprozřetedlně ruky
podali lidem neluocln'ým, sobětliwým, náružiwostem po
Wolugicim, a gen rušiti a bořiti žádostiwým.
Kdo to

medle schwáli, když každý gak w lněštanském tak cír
kcwnjm řízeni bořili 'chce, & wšeeko eo starého zkořena
n'ywráiiti; wšak gistoln nemůže dáti, že něco dokonaa
leešibo, než co potud sulwalo, nstawi? Geli oswieení u
mnohých obnzeno, kdo gest tím Winen, nežli oswěeo—
watele' sami ? Nechl se oni gakkoli proti tomu zla'iragi,
poiomstwo a gebo ]etopisowé na gegleh list to napíší, a
toto neblahé mudrowáni gegieh, Wněmž ani miry ani
111ernežnagí, škaredě někdy" wyobrazif“

,.Pohančni, gilnž hrdi sobikowé ti mirnčgšieh bratři
swýob zhyzditi usilowali, hrob gegich krýtibude, a gméx
“0 gcgích Wc Wěčnó zůstane nesláwěfc
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„Samým opráwích rokowz'unímzapomněli gsau lidé
tito, že Powinnosti magí ', a když téměř celý swět gsau
zapálili neopatrně whozenau giskrau, nic gine'ho(prý)ne
činili, nežli že newinná Práwa swá gsau wykonali.“
„_líc'loUpřímě chce mluwili, wyznati musí, že tato
dobrá wče giž déle Padesáli let Ipod tisíccrými zámysly
& lisícerými úklady se kuge, &wšecko se gen strogilo &
smčřowalo k tomu, aby ze swrchowane'ho dobra člowěčen—
stwo elan-pilo. Milionowe' nešťastných hlasným gsau du
wodem, co se stalo; &Při wšem odporu předce gen zú—

stane prawdau, že, gestliza času hrube' newědomostipo
wěra obětí swých si wyhledáwala, liche' mudráctwí naše
ho wěku ani smiliony se nenasylilo; neb Pončwadž nad—
Wčlrnými abstrakcemi se krmí, nenahle'dá nikdý na sw'et
skutečný, anemůže se tudy pohledu gcho zhroziti.“
Spisowatele', z nichž ony Pozůstalosli, neb gak ge
skladatel nazíwá, „Reliquien“ sneseny gsau, gsau násle
dugíeí :

W' sbírce prwnízi. SW..Ambrož. 2. Sw. opat Be
nedikt. 3 Sw. Anselm.
WVsbírce druhé : 1. SW. František Saleský. 2. Cli
hoclnállIargarita Maria Alacoque. '3. Fenelon.
“" sbírce třetí : 1. Sw. Klemens Římský. 2. SW. Ignac
mučecllník. 3. SW. Polikarp. 4. SW. C-yprian. 5. Sw,
Hilarius. 6. Sw. Athanasius. 7. Sw. Leo \Velký. 8. Svs.
Řehoř \rVelký.

K tomu připogeny gsan (lwě přílohy: 1. Odpowed
na některé odpory Proti ascelickýiii spisům. 2. Pow-zbu
zení Boží k důwěrnému s ním obcmnfání'7 z písma sw.
wybranč. Zlomky tyto obsahugí wýbormodliteb,mrnaw—
ných naučení, rozgílnání & důlkliwých průpowědí.
Ze sw. Augustina není tu nicpřigato, Pončwadž spi
sowatel zwlášlní sbírku ze spisů tohoto oswícene'ho učí
tele wzclělal, kteráž pod následngícím názwem na swčl
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]o Wýšlaz Schžitze aus den Schriften des heil. Augustin,
zu Andachtsíibungen u. zur Erbauung gewěihlt u. íiber
sezl. Augsburg. bey P.P.BoIl-ing 1824. 8512. IV. a 339.
Při této pváci použil spisu, kterýž zaslnhuge, aby se
w rukau každého wzděleného křesř-ananacházel; gehož
názcw: Divus Augustinus vitae Spiritual-is magister &c. &
Felice Maýr. Vencliis 1758.
'W'šeeký tyto tři spisy Welmi způsobnégsau, křesfa—
na na cestu prawe' ctnosti uwesti, &g-egwni 'utwrditi,
protož wšechno schwáleni zasluhugjf
J. Černý.

2. Jzidor, Sedlák Lhotský.

Ušlechtilý příběh" pro lid

wenkowský i—mčstský. Sr,—psanýod Josefa Hubrm, faráře “
Ebersbergn, &Josefem -Megstřjkem, děkanem Swělelským, w cešti

nu uwedený: dwa djly 8. W Praze u Josefy Velterlowé 1822.
str. KU. 235. a 304. Wiz. za 48 kr. střjbra.

“ aždý, gen poněkud zkušený a na neýhlawnčgši potře
by lidske hledichuznati musi , gak welice potřebné a u
žitečné by bylo, by lidé tělesně pracugici W prázdných
hodinách schopnostem přiměřené & kdobre'mu Wedauci
knihy čítali. Gak mnoha llřiehůln, kterc'lide' 'takowi ča—
510_2011za ten příčinou páchagí ,.že newědigak prázdný

čas sobě ukrátili magi, by se cesta zamezila! Gakbý se
gegichobyčegnč newzdělaný,předsadký apowěrami zatmě—
1ý rozum oswilil, rozgasnil, & gich často neohebná aza—
twrzeló srdce wzdělalo !_ Polom by teprw každe silně W
chrámu Páně rozsiwane' W dobrau zemí podle , & stý uží—

lek wydáwalo. Má nám tedypastýřům duchowním,kte
ři zgich duši odpowídeti musime , na tom záleženo býti,
abychom se wšemožně Wýnasnažili, duším nám swčře
ným příležitosti a chuti kužiwáni toho spasitedlne'ho pro
slředku dodati. To Se stane, když mládeži školní neb
Wopakugicich hoši-nách (když se kniha předepsaná ceh'a
prečtla) na odměnu pozornosti a—piínostiztakowéwyu—
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čufzící knihy cos přečteme, smysl aužitek náležitě wylo—c
žíme; když to same' uswýeh domácích Wprázdných ho—
dínách učiníme; když takowé knihy nemocným, kteří
powstáwagí, ale pracowati geště nemohou, zapúgčíme,
aby wnich buďto sami čtli , aneb sobě čísti daliat.d.
Ilorliwý pastýř sto příležitostí nalezne, osadníkůmswým
takowé wyučugící knihy w powědomost uwesti agim k
pilnému čtení chuti dodati. Přitom ale také nápomocen
býti musí , gak a odkud by ge sobě za neylewněgší pe—
níz zaopatřiti mohli.
Takowá, schopnostem sprostne'ho lidu přiměřenáa
we Wšech okoličnostech wyučugící kniha gest J z i d o r,

sedlák Lho tský.

1. Obsahuge prawdy lidu wenkowskému Welice
potřebné a užitečně,u p. gak domácí a polní hospodář
stwí rozumně zprawowati, gak swé dítky po křestansku
wychowáwati, gak we wšelikčmtrápení sebe a swe' do
mací potěšiti, sobě 'i „tg-im
poradili, bližnímu dobře čini
ti, newinných radostí newinně požíwati', gak se Wžtlt'
wneymaudřegší prozřetedlnost Božskan důwěřowati,gak
požehnání Božího auěastný'mi býti, sebe wespolek kpc—
božnosti wzbuzowali magi a 't. d.
2. Způsob psaní této knihy gest dle příkladuowy—
chowatel—stwíwelice zaslanžilóho Salcmana tak swětlí'r a
př'gemný, že i ten neysln'ostněgší qak čísti počal, gon
bezděky knihu tuto stranau odloží. Zde se klade Wše
eko wušlechtilých příbězích před oěi'. \'Všecko zde žige,
Wšec-ko tak zřetedlně aspanile se wyobrazuge, gakoby
čtenář na to patřil, sám wše poslouchal , sám. každému
příběhu přítomen byl., A což knihu tuto geště užiteč'
něgší činí-, gest:

3. že příběh tento není wybranzpředcšlých stole
tí ,_gak ngnýc-h knihách zwětšíbo dílu nalezáme, aniz
cizích wzdále—nýchkragin , ani od králowských

dworfn
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neb zwelikých měst; nýbrž wzat gest z společnosti We—
snic neb městeček našeho Wěku. Gestit to přiběh řád—
ne'hoabohabogne'ho wesničana, aproto tim swětlegši,

ušlechtilegšiakratochwilněgši. chle

této knize čtenář

gako doma gest; wšecko Snadno Pochopi, co se o poli,
() worbě, o zahradách, o auhořenj & olukách , coo dlu—
hu dělání aspláceni , o nauzi & pomocí,

0 žiwotu &smr—

ti, a o giných důležitých wěcech Powjdá.
3. Rozličná Poučowáni křestanská na neděle přes celý
rok, sepsaná k duchowujmu užitku apotěšenj pobožuých čle—
naiřů od Josefa Gawurka, kněze cjrkeanho, 8. W Praze 18l.9
wylištčua pjsmem Josefy Vetterlowé 2. djly,stran. 416. 21702.

za lzl.

36kr. stí-jbra.

Aby se poznalo, co se o této užitečné. knize sauditi má,
za neýaučinliwěgši držim, krátký obsah gcdnoho neděl
nihoPogednánjwvytůhnauti, totiž na neděli prwni po třech

kra'iljch:O Poslušenstwi

dě t_i k rodičům,

gak ge rodičowé k Poslušnosti

&

zwáděti

m a g i.

Aby děti k Poslušenstwj Pohnul, Předstamlge Pan
Spisowatcl :

1. Příklad dwanáctilete'ho Ježíše swzbuzenjm Mat.
16, 24. že děti Wždy, ohotně i w těžkých Wěcech
poslat-zchatimagi, gcko on, an idalckau cestu do Jerusa—
lema konal , a tam Přímo do chrámu Božího se bral, Ot—
ci ncbcskčmu W neyhluhši Pokoře sc klaně. '[ak že i
oni od rodičů do chrámu Páně Poslány se Pánu Bohu kla—
něli & t. d. magi.

2. Magi děti rodičů poslušný býti., proto že gc
c ' ití magi, což gen Poslnšenstwim dokazugi.
3. Zasluhuqi toho rodiče, proto že se odětistaragi,
mě se gen tak odslaužiti mohau.
4. Děti Poslušně gsau Bohu milé, zde &Po smrti
stastne.

472

Oznamowatcl.

5. Poslušnost gest dětem prospěšná, proto že ne—
znagi, co ge k dobrému wede.

Rodičowé zwáděgi děti k Poslušenstwi:
1.

deyž hned W Prwnjm wě-ku, pokudž se geště

na rukou nosi, gie-h swélzlawosti

(my—shmsti)odporngi, &

aim wtom, což křikem žádagi, po wůli nečinj,gegich
kwilenj sobě newšjmagice.
2.

Chybugi rodičowe', chtjce dětem ustawičně Po—

raučeti, hřmotným hlasem rozkazowali, ge klenjmkpo
slušnosti nutiti & t. d.
3. Magi rodičowe' dětem poslušnost odměnami ob—
lehčowa-ti , gako Otec nebeský to činí.
4. Pročež mag-j rodi'čowe' dětem dob-ré následky
poslušnosti“ náležitě wygudřití , &ge také tech následku,
pokudž na- Wůli záležcgj , aučastný-mi učiniti.
5. O-bzwláště ale magi gi-ž záhy do autlého srdce
ditek swých zákon Boží Wštipití. Efez. 6, 4. 1. Tím.
5, 10. Koloss. 3, 20. age na to Pozorny učiniti, gak'l
odměna dobré 1. Tim. 4, 8. gnký trest naproti tomu 2113
dětí očekáwá. V. Mož. 27, 16. Přísl. 3—0,17.
6. To Wše mag-i rod'íčowé laskawě a w přihodne'm
času konali, odporugjcj ale hned potrestati, což příkla
dy wyswěll—uge.
Na ten způsob gsau wšecka- gin-„'i'nedělní

Ponaučení

zhotowena, stim ged'i-ne'rozdílem, že P. Spisowatel dů
wody, pohnútky agíne' průpowědi, gak W tomto obsa—
hu se nacházegj, nerozděl'il ; llčbl'Ž bez wšeho Poznamená—

nj gedno.Po druhém wyprawuge.

b) Smjšeniny.
a) Zákony.
1.

Dworni dekret

dne 4. bř ezna 1828. Na

dotaz, zdali dwornjm dekretem dne 18. záři 1827.p1'o
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hlášené oswobozcní farních stawení od domovvní třídní
a činžown'í daně toliko na obydlí farářů aloka'lís-lů obme—

zeno, aneb spolu na oddělené obydlí kaplanů,kostelníků,
na farní hospodářská stawení , a na byty u filialníchko—
stelů přebýwagících beneficiatů awenkowských duchow
ních wztaženo býti má, rozhodnulo se, že genom na o—
bydlí farářů, lokalistů & kurátních kaplanů oswobozeni
ode daně ze stawení wymezeno gest—,pončwadž gen u
těch staWení gakožto auředni'cké obydlí (Amts —ubication)
a přebýwání Wněm , gakožto in partem saIarii kuratní—

mu knězi popuštěne' Powažowáno býti může, na kteremž
ohledu příčina oswobození se zakládá.
Co se hospodář—
ských slawení dotýká , důtaz. onen rozhodnut gest giž 1..

března 1820. W 7. instrukcí ku klassifikowaní obydlí,
an wůbec takowá (hospodářská) stawení, do té třídy ne—
Patří, Pokudž toliko k swčmu wlastnílnu ustanovsrcní Slau—

ží, &kobýwání se buď nepotřebugí aneb dokonce nehodí.
2.

Dworní dekret

dne 2. čerwen ee 1828.Ne—

upauští se od nařízení dne 29. března 1800; Podle' kte—

réhož kostely, pak iswětska'i iduchowní nadání (fundaci)
po odražení ustanowenýeh a nadaných Wýloh pozůstalý
izislýzbytek wykazowati,a zněho třídní daň odwádčti
lnagí.

'

3.

Dworní dekret dn e 1.2.čerwence

1828.

K zamezení Wšelike' memy, která se školním u fo n—
du tím činila, že Platy Pomocníkům učitelským, toliko
do trwání nemoci učitelowy powolene' , geště Po čase se
wykazowaly, kurátnílnu duchowenstwu se nařízuge : aby“
pokaždé od učitelů ipomocníků obapol'ně'Podepsané kwi—
tance negenom s doložením po-twrzowali, že kwi'tugící
se dosawaď u té školy nacházegí, alebrž ipříčinu zřeg
mě udáwali, Proč přídawek na Pomocníka Powolen byl.

474

Oznamowatel.

19).erkewní
!. Z Prahy.

zpráwy.

GehoknížecíMilost náš Kníže-Arcibiskup

uznáwage , že pro znamenitý počet kagících w běhu ročním
do chrámu sw. \'Ví'ta na hrad Pražský k zpráwě Boží
chwátaqíoích wíce zpowědlníků zapotřebí gest, přísluš
nými důchody ročními nadal dwa tak nazwane' Po ení-—

t-enti ary, kteří wážným přisluhowňním swátosli sw.
pokání wšem wěrným křeslanúm wzáležitostech swěalo—
mí k spasitedlne'mu prospěchu pomocní býti magí.
2. Z Prah y. VVzastání G. Kn. Mil. Pána, Pana.
\Václawa Leopolda,Neydůstogněgšího Knížete Arcibisku—
pa našeho, po Welikč nemoci zemdlene'ho, wykonal Ney—
důstogněgší Sníl'ragan aBiskup Pan František de Paula
Pištěk, wkragi Plzenske'm, We wikářstwích: Plzenskem,
Slříberske'm , lIaydske'm &Tauželinskóm letošní hlawní
kanonickau visitací, Přitom na 26 stanowištích 91 be—
neficií & wTaehowě &W Plzni Spolu (lwa františkánskó
kláštery k prohlížení přišli. Každého dne následugící
pořádek zachowáwán: Ráno, gak mile lid a mládež k

hiřmowání byli shromážděni, odebral se G. 1331.me
Wodu zfary do kostela, kdež, uwe'lke'ho oltáře přísluš—
na-uřečí k lidu promluwiw, syválost sw. biřmowání udělo—
wati počal. Po bířmowánígcdenZpowolaných duchow—
ních Wpřítomnosti G. B. M. měl kázaní , po němž Ney—
důslognčgší P. Biskup ohět mše swate' wykonáwal, po
gegímžto skončeníkmládežiu slupňů oltářních shromáž—
děné, o dwogím cíli swe'ho příchodu mluwil, & prime
řenau katechisací gednomu z přítomných duchowních dr
želi welel, kterau posle'z řečí přiměřenau sám skončil,
&kostelní Wěcí prohlížew tak nazwane' officium pro de—
functis W kostele & na hřbitowě wykonáwal, odkud do
fary předešlým pořádkem uweden , stawení farní prohlí—
žel &pak saukromným dotazowáním komissařů patronát
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ních aobčanských Předstawenýeh, záležitosti duchowen—
stwa, učitelstwa, staw kostelů, škol, farních &giných
podobných stawení wyšetřowal, a. kdalšímu wygednání
poznamenáwal.
Při této wisitací bylo biřmowáno:
"'v- MI) ]zenskem
-'
4044
we wlkalstwí
. . . . .. . .
—

—— SLříbrske'ln

.

,

.,.

.

.

.

.

3682

——

—

Haydskóm

.

.

.

.

.

.

.

5615

—

—

Tauželinske'm

.

.

.

wůbee
._ .

.

3440

Téhož roku G. lin. Milost P. Arcibiskup biřmowal
whlawním chrámu sw. Wíta W Praze
.
1285
W domácí Kapli

.
37
Dohromady ledy 18,103.

3. Památná slawnost w Plasích.
Desátý & gedenáctý den měsíce Srpna r. 1828 stal-iy
se netoliko Plasům, nýbrž icele'mu tamnímu okolí zmno—
he'ho ohledu památní—mi: &sice den Pr. wní pro slawné
wyswěcení nowě přestawene'ho kostela Swato—Wráclow—
ského &přiložení pozemských ostatků Sw. Mučedlnřce

\\ alen tiny,

(]ruhý

pak pro přenešení w Pánu ze—

snulých audůneyosw. knížecí rodiny Metternich- Wrinne—
burgske do nákladně wystawené hrobky pod wýše gmo-—
nowaným chrámem, ——a prohlášení od Geho Swatosli
Papežské Lwa XII. tomuto kostelu bullau od 14., září
1827. milostiwě udělených plnomocných odpustků skrze:
10 dní w každém roce ";.. Krátké popsání této dwau—

"\ Iizjskánj tohoto cjrkeWniho pokladu ustanoweni byli od;
neydůst. Ordiuaríntu dnowé následugjcj:
a) den Sw. Wáclawa;
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denni sl'aWnosti stů'g zde na pajm'ítku zhožnc'ho snažení

našeho weleclěného knížete Klementa \Václawa Lothara
z Metternichu—,gakož i na důkaz newšedni .láskyk nabo—

ženstwi, ktorau i má Příležitosti lid náš okolní wyge—
Wil. S nábožnau, a takořka dětíhnau radost—jtěšili se
blízcí i podálni ohywa'tele'-na tento slawný den.
Ale záře zorni zahalí-la se tenkráte do pláště mrač—
ne'ho. S oblohy zakalené spustil se dc'št hustý, který
trwage Po-několik hodin nastáwagicj Wšeobecnau radost
pokazi'li hrozil. Než na wzdor newljdne' Powělrnosti
hrnuli se hned“ za časného gi'tra ze wšech stran zastupo—
WPÍpobožných Pau-tniků, kteří ač-weskrz- promokli, nic—

méně sutěšcnantwáři spěchali s pahrb'k'ů do prostran
nélío audoli, kde wážne' zwuk)r zwonů se wšech wěži
chra'unowých přjchozjm

brzký. začátek slawnosli ozna—

mowalí.
Nyni wšak i obloha, ukázala-nám gasněgš'r twář, tem—
ní mrakowc' se Progasnili, adc'št přestáwal. lí šesté hodi—
ně wyšlo duchowcnstwoz farního kostela blahosl. P. ňlarie
wbilých prostých rauchách, aby Geho hísk. Milost., Ney

dústogněgšího
P..P.Františka

d e Paula

Piš těka,

Pražského Suífragana z Geho obydlí do kostela SW. Wác
law-a wslawnc'm Průwodu doprowodilo.— ]Iudhy zněly,
Praporce Wály, zpěwy se rozlc'haly, a Wkrásne'm Pořád—
ku odebíralo se shromážděné množstwi na libý, DGW)
soký Pahorek, z—ktere'honákladně“ přestawený, pro knížc
ci hrobku určitý chrám Páně“ se swým Wážným i utě

šeným portálem každému oknmile zawilal.
Po wykonane' modlitbě přede dwěřmi chrámowými
wstanpil Neydůst. P. Biskup do nowého stánku Božjho,
b) den dušiček & následugjcjch

8 duj 'pořád po

sobě

zhčhlých,
0) den aumrti postednjho wladyky oschené rodiny Met“
ternichské tudjž na ten čas litý d. Srp.
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a nesčjslne' množstwi pautnjků, které, pro neWelkau Pro—
strannost kostela, slawnčmu swěceni .Př-itonmé'býtinemohlo,
rozložilo se Po zelených wýšinách wůlcel kosteljčka, z
kterého zazniwa'ly hlasné modlitby swčticího Bískupa a
slawne' antifony pčgj'ciho kněžstwm Téměř 5celých ho
din trwali krásní, wýznamu plni obřadowe Při wyswěcowít
ní, na které Pro poswátnau wážnost, s kterau od Geho
bisk. Milosti konání byli, oko citli—wéhodiwatele bez slzi
Patřili nemohlo. Po wyswěceni kostela odebral se Ney—
dttst. P. Biskup spřisluhugícim duchowenstwem wtn'mž
pořádku gako prwe' do farního kostela, aby wyzdwihl tělo
Sw. Walentiny, od Swattost-i Papežské kostelu Swatc—
\Václawske'mu darowane'.

Illaholeni zwonů, hlučná hudba, hlasne' zPěwy a
modlitby doprowázdly swa-te' tělo nošené od osmi kněží
do nowě wyswěceného stánku Božího, kde na připrawe
nc'm m]stě pod oltářem s přjs'lušnau sláwau uloženo bylo.
Podání bližšj zpráwy olte'to Swčtici nebude snad zde
mm]stnc'.
Tělo Sw. Mučedlnice \Valentiny nalezeno bylo dne
8. pros. r. 1827. W Římských Katakombáeh

(in (:o*—mete—

rio Calisti) mezi hroby Prwomučedlnijků cjrkwe sw. s
nádobkausldenčnau, gegíkrwi naplněnau. Ii rakwi při—
ložen byl bjlý nn'amorowý, na způsob Podlauhle' tabule
tcsaný náhrobnj kámen, s následugjcjm dobře zachowaným
nápisem :

SUI 'BBIUS MAXlMlNUS BENE Íl'lERENTI COVBIUGIC
\'\__LIČ_\'I*IN1\E QUAEVIXIT

MRCl M. E\VNXXXV Ř

\IENS.111.DEPOSITAxm. KA'LSEPT. INmangy.
to gest:

Saiubbius (seu) Saturrius Maxíminus benemerenti
(Íoniugi Valentina), (inacvíxit mecum annos 35. mens. 3.
l,)opusita 13 Kal. Sepulta in pace.
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Z těchto řádek, které wčhlásni professoři staro'l')ylo
sti, Niblú, VÍSconti & Carlo Fea W ohšjrne'm pogednánj_

genž před sebou máme, wyswětlili, lze sauditi, že tato
sw. mučedlnice bud' ku konci 3tjho neb začátkem 4tc'ho
stoleti mučedlnickau korunu obdržela. —- Dotčenýr ná—
hrobní kámen se nyni w Plasiehwnadřečeněm kostele SW.
\Náclawa we zdi za tumbau chowá.
Tělo Sw. \Vaientíny, Řimským umělcem překrásně
ozdobené, &gako znowa do žiwola powotané, darowáno by—
]o přednedáwným časemod Swatosli Paliežskchho Oswi
cenosti knížeti hiementowi \Václ. Metterniehowi; odc—

sláni pak obstaráno bylo neydůst. Arcibiskupem Tar
sisským, Petrem Ostinim.
Spanilé gako angel umíragíci loži podoba tato w
rakwi zlatem draze ozdobené, gakby Se nyni teprwe' se
swělem laučiti chtěla. \V gcgjm napolo zhasle'm oku
ohrazi se žhauci taužebnost po krásnčgšim žiwotu; slič—
ná hlednanci twůř gcwi poklid Wnitřni. ——Drahýnárodnj
oděw, zlatý náčclek i sponk)r u brunálneho pláště ozna
muai nům Řimanku wyššiho stawu. --— Celápodoha tato,
MHW z oné wypúgčená říše, wzbuzuge w diwateli cit
gakýs nábožný, pro wyšši cnost wrauci, owšcm pak P'ri..
pominá na oné, ačkrwawě, nicméně wmnohém srownánj
blažené &krásné časy prwni křeslanskč cirkwe.
Referent nemohl to Wnitřnimu puzení odepřiti, aby

city swé, které wnčm patřeni na tyto drahé ostatky
zbudilo, několika prostými řádky nePrOnesl. Zde gsau:
Swělice Rožj! Twúg žiwot překrásný
Dokad gsi putowala na zemi,
Winul se co potůcek čistý, gnsný,
Během newinným mezi růžemi.
W pobožném srdci twe'm gon ]á sk :; plála,

Hormle láska kRohu, kblížnjmu:
.A pewnč gsi nwjře lásky stála
Wždy wěrná až k dechu posl ednjmu.
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Pomocná ruka twá byla žehnána
lide bjda nuzué bratry swjrala,
Kde wljdne', tiše, cos nebe seslána
Utrápeným gsi slzy stjrnla.
Duše když twá na proshách trwagjcj
Snehešt'any se zbožně spogila,

Neche zemi té pomjgegjcj,
Nebeské

wlasti gsi giž patřila.

A pro tu wlast gsi statně hogowala
Co skálosiluá wíry rekyně',
Pro nj žiwot kntům gsi ráda dala,
Usmjwagjc se w smrti hodině.

Tn angel Páně s palmau kynul tobě,
Co wůdce khlaženěgšjm krnginám:

Agen twé ko s ti uložené \vhrohě
Drahau památkou pozůstaly

nám. ——

Giž po tomto hezdččném Pozastawcnjk dálšimu po—
pisowáni naši slawnosti se nawratme.
Nyni se wšecko z kostela wyhrnnlo won na kázani,
které ctihodný p. “"áalaw Dryák,Administrator faryko—
zogedské, Pro Weliké množstwi Pautniků, gežto se do
cln'alunuP. směstknati nemohlo, shalkonu thra'unowc'ho,
tudiž Pod širým nebem držel. Mocné rozléhala se slowa
řečnikowa, zřetelně opakowaná blízkým echem, které
ač se zdálo gakohy newiditelný gakýsí kazatel sausednim
horám hlásal, nikoliw předce srozumitelnosti ugmune—
činilo. Řečník mluwil o dwog'im Pokladu od Swatosti
Papežské nowě wyswěcenému chrámu Paně udělene'm,
n druhých totižto ostatcích Swate' \Valentiny, ade—
sitidennich plnomocných odpustkách, shorliwosti i gá—
(li-iiosti,gaka1'iž tito důležití předmětowe' žádali. —- Bylo—

li dole shromážděné množstwi, gcnž zwysokých inizkýclt
statwů lioscstáwalo, důkladnau řeči geho pohnuto; tedy
\\ystanpilo to pohnutí na neywyšši stupeň, když ney
důst. p. biskup po skončeném kázani na krag stupňů pn—
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wystaupna, ku křesíanske'mu lidu se známau Apoštolskau
horliwosli slowa Spasenj mluwiti se gal. —- Solwa ně—
kolik srdečných slow pronesl, giž se třpytily slzy wkaž—
de'm oku. Čím déle lnluwil, tim wíce se množilo wzdy—
chánj &přešlo konečněwhlasitý pláč, který se před skon
čením geho hluboce zagimawé řeči owšem neulišil. Ale
i soči neydůst. řečnika zářil se radostný ples, zwlaště
když we gme'nu našeho Neywyššiho Pastýře, \Váelawa
Leopolda wraucne' diky wzdáwal Geho Oswin-enostilinj—
žeti Metlrernichowi, gemuž pro důležité státní gednáni
nedostalo se potěšeni , této nim připrawenč slawnosti
přítomna býti. I děkowal we gme'nu wlasli, WC gmčnu
sw. náboženstwi za to duehowni potěšeni, ktcre' welcetč—
ný km]že swým pobožným poddaným připrawiti ráčil, an
to skwostne' stawenj k wěišimu uctěnj Božímu a k po—
wzhuzeni wraucněgšj mezi lidi-m nábožnosti znowu do
krásněgšiho žiwota powolal. Fotom wšecko se opčtode—
hralo do kostela, kde neyd.. p. Biskup pontifikální mši
sw.. konal, & posléze p'lesagjcj zpěw sw. Ambrože slaw—
ně nap'ěl.

Při stolowáni prowozen byl následugici llymnus, k
:této příležitosti od P. Prof. Sedláčka složený, kterýžtoi
tiskem Wobogim gazyku wydaný mezi přítomné wzne
šene' hosty rozdáwán byl. Zde následuge.
Den počjuá, a noc swá černá křjdla Spaušlj hbitě,
Sen mjgj, každý žiwok procimge na uswjlě:
A slawue'gi než giudy wbruualném wystaupá plášti
Dues záře zorný, gakhy zwěstowala sla'i'wuwlastil
Twor každý Wraucnč přjchoz nebeského swélla slawj,
A plesem nesmjrným, a ragskau rozkošj se hawj:
A ze wSech we'žj chrámowých gest slyšet“ hlaholenj,
A ohlaukowe slawy pnau se laurem ozdobenj.

Tu hudeb zwuk, iam zpěwů hluk, zde zbaucharonů rány'
Se střjdagjce prohjhagj hory, lesy, stany,
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A audoljčko, okraužené lesem, w citu plowe,
Ay! což wás táhne do Plas zbožnj pautnjčkowě?
Proč mjhá se a walj lid w tak přenesnljrném množsth ?
Co znamená shon před chrámem, a klauěnj se Božstwj?
Clwera dues radost gest zde Srdci, duchu připrawena
Od Knjžele, Gehožlo nabožnost bud' wclebena!
Dnes nowý Boží dům zde obdržuge poswěcenj,
By srdce nalezlo w něm plewy a potěšeni.
Zde l'xnjže, Gehož gméno žehná swět, zas důkaz dáwá,
Že Gentu nade wše gest erkwe cest, a Boží SláWa.

Proto geg Františkowa

důwěra nad giné wznesla,

Proto mu mnoha kralowsuvj wdéčnosti wénce nesla.
Gcg Spaůhclsko i Neapolsko poctau ozdobuge,
Před Gchož maudrostj a ctnOStj zlost sc oddaluge.
Což znamená tam wchrámě podoba ta přespanilá?
Giž otec swatý Mu na důkaz pocty odesjlá?
Gcnž w rakwi zlatoskwaucj, čarokrásné, odpoůjwá,
Giž darowal nám ten, na Něgž swět s důwě'rau se djwá?
lla! toť gsau swaté ostatky, gest Walentiuy tělo,

Gež Klement

chtěl, by audolj to za poklad swůg m'c'lo,

(šest mučedlnice wlastnj krew! giž wylil-a pro Pána,
Pro swaté Ewangelimn, njmž swětu blahost dána.
Zde Spoť-jwá choť Kristowa, nás wábjc k swaté ctnosti,
Až po wezdeyšjm žiwotě'i nás smrt těla SprOSlj.
Wšak Otec swatý hogněgi chrám tento obdařuge,
Otwjrá poklad cjrkewnj, odpustky uděluge
Wsem těm, kdož s dobrým aumyslem chrám tento nawštĚWugj
Zlmweni hřjchů, pokrmem se božským občerstwugj.
Skrz deset w každém roce dnj, lze nám těch darů dogjt,
Se s cjrkwj swatau aužegi, se s Kristem Pánem spogit.
\\suk pod tauto gen weymjukau: „když swraucj pobožnoSIj
„Se modljme, by zachowal Bůh knjžat we swomosú,
„By poblauzené bratry On naučil prawdu znáti,
,.lly rácil swatau cjrkew swau od zkazí uchowatifc
(), plesey Plaské audolj ! bud' wěčnč welebeno,
Žes bylo dary tolika od cjrkwe obdařeno.
(liž na tisjce lidu zřím sem ročně putowati,
A slyšjm zpěwy nábožné se odwšad rozljhati.
A želmal castne Knjže, od Něhož to štěstj pošlo;
Skrz Něgž to tiché audolj tak mnohé sláwy došlo.
Gen-2Plasy wraucnč' miluge, nedlj gich blaho množit,
A. po swe'm slawnem žiwolč zde kosti swé chce složit.
(iičznádherné

to stawenj

gest ktomu

Spořa'ldáno,

Cif/.ctwero wPánu zesnulých sem zbožně odesláno:

Časop. p. Katol. Duch. I. 3.

31
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Giž Fran tiš ek zde Spočjwá, důstogná někdy hlawa,
A wážuý Kujže, lidomil, Rakauských zemj sláwn.
] Elco noru lw'žjzde choť Klementowa gasná,
S nimž žila. w swuzku růžowém, tak mnohá léta šťastná!
.-\ lš | (*||| " u t i n a. druhů alcvř, tu spanilá

(ni), pm

Zvlu slnwufn Marie
Gvnž

" Cinnamal!

'.uh! zn.-Inwahilnwmludusn smrt ncliwsmú.

helmu

1139.spj, glž EňlrllJZl ice-li,

_gu—šlč
po smrli

s nj srclcv, (lurlm

zdí—'li:

Wšak Spust'me Strasu opomu :: pnar'mc mul "cln-su!

Zde Spj gich tělo w pokogi, tam w radosti duch plesů.
___—.w—r—

Jehowa! silný , swalý, wéčný!
Zde klanjme se před tebau!
Po tobě taužj cit náš wděčný,
Tě wzjwá Wraqu modlitbami.
Slyš VVšemohaucj wšecka přánj

Pro knjžecj náš celý rod,
Deyž Mu swé swalé požehnáuj,
Střez Geg od lmure, od nehod:
Ať na těle i duši blaze
Wše se Mu wcde w stálosti:
Na této žiwobylj dráze,
A wéd' Ge g k nesmrtetllnosli.

Zachowey F r anti š ka též krále,
By dluuho šťastně panowal,
K dobrému wlasli, k Božj chwnle,
A nás wždy w srdci uchowul.
Požehney

Kujžn'lu :! Panny.

By wládli wswulem pokugi,
Ať— sworuosu duch milowuuý
Ge citem lásky opogj.
I Lwa, pastýře ncywyšsjho
Chraň od wšj strasti, nemoce,
Ať uzři stádu ueydražšjho

Swé erkwe mnohé. owoce.
A naše bratry pohlaudile
Oswěť, by pochopíli Té,
Šli nazpět kmatce drahé, milé,
Se nawrátili k gednolě.
A \V ě nc e sla w a nz'ulmžucho
\Vrchnjho w Čechách Pastýře
Žchney! & dey, by stáda swého
'Wznik spatřil w ctnosti, we wjře.
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A Suffragáno horliwého
Swým swatým duchem podporug;
Při wšem, co počne wznešeného,
Wždy, Pane, při boku Mu stůg!

A tak ten wážný den ať slawj pozdnj potomkowé,
Ať njm se počjná zde nowá blaženost!
Ať spasilelnj gim se wywínugj dnowó,
WVšakwždy gim w paměti bud' K1 0 m e n t o w a ctnost !

i?

*

*

O šeste' hodině s poledne bylo ohyčegne' požehnání
WSwatOMWV-áclawskóm chrámu Páně, po kterém Neyd.
I'. Biskup, & okolní duchownj téměř do dewiti hodin s
wcčera zpowěd wyslýchali.
A tak se 'skončil té pa—

mátné slawnosti den prwnj.
Den druhý počal se swěcenim knížecí ln'obky,na—
čež Wkapli SW. Margarely, kde čtwero rakwj prozatim
SCchowalo,oíficium defunctorum za zemřelau knížecí ro
dinu wykonano bylo. \Velíký černě Přistřený Wůz, při
ozdobenýrštíty neyosw. rodiny, Pogal tyto rakwe *) we
swe temné, zakryté limo. Zdlanhawým wážným krokem
blížil se průWod khrobce.——- Mezi tím časem, co se knížecí

těla s wozn do temné krypty odnášela, pozdwihlneydůst.
P. Biskup opět hlasu swe'ho, stoge gako Předešlého dne

.) Otec nyně'gšjho neyosw. knjžete Klemenia, Frant. Giřj Knjže
z Metternichu, státnj Minister + 11 Srpna 1818, wčku swé

ho 73 let.
Eleonora kněžna z Metternichu, prwnj manželka Geho Osch.
Knjžete Klementa1 rozená hraběnka z Kannic - Rietberg + 19
Března 1825 w Pařjži, wčku swóho 50101.
Pnncezna Klementina, dcera Geho knjž. Oswic. w 16 roku mílí-j
sweho + 6 Nage 1820.

Pnncezna Marie, ióž dcera Geho Oscheností,
běnka Esterhazi, + 20 Čerwence r. 1820.

prowdaná hra

**
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na stupních chrámowých přede Wchodem kobydlí smr—
lí. —- \Vážná slowa, která wznešený Řečník ute'to p'rí—
ležitosti olsmrti &o gegím půwodu, hříchu, pronesl , ne
odrazila se od srdcí shromážděných tisíců bez žádaneho
auěinku. Hluboké mlčení panowalo w celem shromáždě—
ní; genom na lících ohrazilo se hnutí Whiti'ní. Pomod—
liw se Neyd. P. Biskup skleěícím zástupcm'hlasitý srdeč—

ný Otče náš zawPánu zesnulau knížecírodinu, poslaupil
w průwodu kněžstwa do chrámu Páně kwykonaníslaw—
neho Requiem, s kterým se slawnost pamatky za zemí e
lé dnknnala.
Mezi tím časem 20 kněží okolních, gak zde w Swato—
\Václawském, tak i W prostranném farním, druhdy klá—
šterním chrámu Páně ustawičně zpowěd wyslýchalo.
Připomenautí pak sluší, že přičiněním důstogněhol'.
Děkana Plaskeho, Jos. Streera, gakož i tamního wrchnílm,
p. \Václ. Suttnera, žádný nepořádek radostné slaweu)
těchto dnů nepřígemně nezrušil, gelikož i shromážděné
množsth samo, při wšem poswátnčm konání w—raucína—
božnost progewugíc, patrný nám důkaz podalo, že wu
bec láska ktomu, co naše Sw. Náboženstwí podporugei
zwelebuge, posud wsrdcích křesřanských newyhasla, ny—
brž zwláště tenkráte wpotěšitelném se ukázala swetle.
čau Giudřich Marek.

4. Z Prahy.
Gestil: to diwadlo ze wšech zde
na swětě neykrašší aneywýtečněgší': widěti kmeta gakoz
ušlechtilým rodem, tak ctnými šedinami a Welewažnau
ctností se stkwaucího , & slyšeli z úst geho slowa
plná swate' & nelíěene' pobožnosti , a duchem srdečné
a práwě otcowske' milostiwosti &starostliwosti nadšená. -—
Takowéhoto diwadla použilo W úplně awrchowitc' míře
mladé duchoWenstwo, dne 15. Srpna b.l'. W chrámu Páně
s. Wroršily na nnwém městě Pražském, na hodnostkněž
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skau wyswěcene'. Nebo ledwa Geho knížecí Milost,
náš neydůstognčgši Pán, Pan Wáclaw Leopold , Arcibi—
skup Pražský, obřady při swěceni kněžstwa cirkwi swa—
tau uložené dokonal: giž itake', po nemalém unaWení,
gal se wknižecjm semeništi swých mladých chowanců,
kraličkau sice, ale tkliwau řeč._ k panum i.iowowy—
swěcencúm držeti. Každé slowo, co olmiwá střela, pro
rážclo gich citedlne' srdce, každá průpowěd, co liho—
zwuk z úst welestkwauciho se posla nebeského, dotý—
kala se gemne' mysli gegich , a bohatá slza zde onde ro—
neua po'ljcich ruměncem zbožné :) clne'mladosti se lesknau—
cích; slowem: takoweto bylo wšechnčch Přitomných
wnitřni pohnutí , takowato Wšech Posluchačů žádost slo—
wa práwě otcowská i take hudaueně duchem opčtowatiz
že gak Páni IŽřcdstawenj sami1tak Páni No wowyswěcen—
ci o wydáni te' řeči práwě a;)oštolske' gsa-ugednohl-asitěa
wraucne žádali, kterážto také slowo od slowa se tuto

Podáwá, na wěčnau památku: gali neunawenau a prá
“e otcowskau péči rozža'to gest Wczdy srdce našeho ney—

milostiwčgšiho Knižete k swým mladým chowancům, a
kterak Wším ])DE'IWCIII
netoliko Gcho weleslawným

Gině

nem, nýbrž itakc' Geho horauci láskau Před ohličegein
celeho svvčta se chlubiti může weškere' Duchowenstwo
Gehopastýřské zpráwě swčřene' & odcwzdane'. an
řeč neydůstogněgših-o Knjže'te našeho takto:

Pak

Filii in Christo Lectissimi!
()uod a primo in has aedes iugressu Pieulissimis desi—
derastis volis, annuente Patre lumimun contigit "tandem
adsequi, qumn Per imposilionem manuum mearum, su—
cramque unetionem ad Sacerdotíi ordínem lmdie promo—.
tí, ministri Christi et dispensatores mysteríorum Dei ef
llccremíni. Quodsi Serva'tor divinus discipulos suos,1_)rius
quam eos ad praedicandum Evangelium dimisisset, variis
mandatis et mouitis informandos duxerit: quanto magís
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pastoralis, quo fungor, officii ratio exigit, ul: Vos, im—
hec-illes saccrdotii tyi'ones, Priusquam in vineam Domini

missi manum ad aratrum admoveritis, gravissimarum,
quee vos ibidem manent, obligationum commonefaciam,
atque in mentem revocem , quze sancta aVobis exspec—
tak ecclesia, fideiís sPcrat populus, Preestolorque Ego, qui
in Spiritu Sancto gcnui Vos.
Non est quidem animus mihi, fusius tractandi cunc
ta, quae ad sacerdotii provinciam spectant, quod dum per
temporis angustias hodie non licet, Pauca quaedam,quae
temporibus noslris magis necessaria videntur, commemo—
rabo.

Sacerrímum sane, quod Vobis singulis quotidie occur
ret, sacerdolalis muneris oíi'icium cclehratio est sanctis—
simi missee sacrifícii. Seitis Charissími! quae sil; hujus
mysterií dignitas , in quo ipse Jesus Chris-tus , Films Dci

vivi continelur, incrucnteque immolatur idem iHeAgnus
cmlestis, qui testante Apostolo per spiritum sanetum sc—
met ipsum obtulit immaeulatam Dco hostiam in odorcm
suavilatis. De excelsa huius sacrificii dignitate sacra
Tridentína Synodus confitelur: nullum aliud opus tam
sanctum ac divinum afidelíbus tractari posse, quam hoc
ipsum tremendum mystcrium, quo Vivificaillahostia, qua
Deo Patri reconciliati snmus, in altari per sacerdotes
quolidie immolatur. Sancti itaque cstote, qui ad trac—
tanda sancta vocamini. Si enim sacerdoiíbus V. T. ,qui,
ut ait Apostolus, umbrze solummodo deservierunt carle
slium, dictumlcgímus(Exod. 19,22.): „Sacerdotes, qui
acccdunt ad Dominum, sanctificeutur“; quanto magis
vitae sanclilas rcquirítur in iís, qui incarnatum Dei iiiiuni
oifercntes cum Deo quasi Eins amici el; domestici quoti
die conversantur? Inlrantcs ecdcs sacras ad agendamis
sarum solemnia animum ah omnibus hujus smcuhnegoliis
abstergíte, Piis Precibus ad tantummysterium vosmet prac—
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parantes; si enim sine digua menlis elevatione ornlimú
unquam vaeare prohihemur, ne Deum tentare videamur:
quo magi—sPreeparatos nos esse oporlet, dum ad altare
N. L. accedenles tremcndam illam, oblationem agere in—
tendimus, quae est unicus Deo dignus, Eique aeeepiabí—
]is cuhus? Sacrum faeientes , ea cum devolíoneet gra-—
vita'te aigite, ul adstantes fideles Pel—indeeedií'ieenlur,eo—

rumun mentes per haee visibilia pietatis sigma ad altis
simarum, quae in ipso sacrifieio ]atenl, rerum contem—
pla-lionem exeitenlur. Absit omnis properalio, levitas, &—
nimique tepor, ne vel unus quídem inter Vos inveni-atur,
(le quo valeant Verba Prophetae (Jerem. 4:8, 10.): „Male—
dielus, qui facit opus Dei fraudulenten“ Peracto tandem
saerificio mentem ad gratiarum actionem psu—irel'igiosita—

te aceingite, grala memoria reeolentes, quae quantaque
i'ceerit Vobis Dominus —- novaque sanctae vitae proposi—
la coneipienles.

Verum homines su-mus, Pceeato obnoxii, in muitis
nH'endímus omnes et vel ipse íustus seplies de die cadit.
Qunre si unum aherumve Vestrum macnkun conscimiti'ce
contrahere aeeiderit, nome eadem adspersi altare aceedere,
ne iu indicium Vobis vergat, quod Pictus Salvatoris in
tnlmneulum menlis et corporis instiluit; sed contractzun
maeulum lavacre peenitentiae abstergite, ul: hnslímn pu—
rmn, sauelam et immaeulatam puri et ilmnaeulati míře—ra

tis, lnenilum Apostoli exequentes (i.

Cor. 1.1, 28.):

„Pi-uhel.autem se ipsum homo , et sie de paneillo edal,
et de eaiíee bibat; qui enim mauducat eL bibit indígne,
]na-míumsibimanilueat e'tbibit non dijudicans corpus
Domini,“

Verum ením impossihile est pul-mu semet servm'e et
immneulalum absqne frequenli oralionís exereitie, dicenle
S. Chrysnslonm (Lihr. I. de Grand. ])eumÉ: „Arbilror
cunclis esse manifeslum, quod simplieiler ilnpossibile Slt,
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absque precati'onis praesidio cum virtute degere, eumque
hac vitae hu'íus eursum perageref“
Qu-od lumen est eoloribus , penna volueribus, cibus
animantibus, hoe ferme saeerdoti ora-tio est, qua gratiae
divina: ubertalcm in se , fidelesque sibi ereditos Pia men
te flagitat. Eapropter Servator divinus Apostolis suis fre
quentem orationem eommendavit dieens (Luc. 18,1.):
„Oportet semper orare et non defieeref“ ]Iae ex causaipsi
Apostoli ins-lanles erant in oratione et ministerio verbi.
Et haec ipsa ratio fuit, quod ecclesia & Primis inde seecu
lis Clerum ad Peremnem rerum divinarum meditationem
et assiduam orationein .obli—gaverit, preeseriplis hune in
finem specialibus Preealionum formis , quae cum distinc—
tis horis juxta statulas regulas persolvendce essent , ho—
rarum eanonicarum nomen inde traxere. Sic Coneílium
Lateranense IV. eunelis Clerieis in virlute sacr-aeobedien—
lize przecipílz, ut divinum oíficium diurnum Pariter etnoc—

turnum , quantum eis Deus dederit, sludiose eelebrenlet
devote. Pari ratione Concilium Basil-eenseeunelos in sa
eris ordinibus eonstilutos admonet, ut sive soli, sive as
sociati, diurnum noeturnumque oificium reverenter, ver
bisque distinclis peragant. Equidem non iguoro, dari e
saeerdotibus aevi nostri non paueos, qui salva conseien—
tia & sacri oífieii obligatione disPensare seipsos Posse au

tument, Praetendentes sive iam insumeienliam temporis
ah aliis Pastoralibus í'unelioníbus ]iberi, sive iam i-ncon—
venienliam exteriori-s Breviarii formze, sive denique co
piam al'iarum orationum et leeLionum genío zevi maais
aeconunodatarum , quibus negieetum brevi-arium i-nmaio
rem orantis uLil'itatem commode suppieri possit.
Veran quam vauos et futil'es idgenu-s prze'textus esse:
qui-bus suam in ecclesiam irreverentiam et inohedientiam
tegere satagunt, ex eo iam patct, quod solertissimi ani
marum paslores, qui in vinea Domini indefesso zelo et
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uherrimo fructu laborarunt, ad persolvendum breviarii
oificium suíficiens olium invenerint, qui tantum abcst, ut
oneri sihi duxerint sacri officii obligationem, ul: pot'ius
novas se inde colicgisse vires, nqu-isse sacrum i'ervore-m,
hausisse animi solatium sincera mente etgrato anime fas—
si fuerint. E.contrario quot sacerdoles , huius oíficii mi—
nus studiosi aul penilus negligentes, tristi experienliate—
ste, de ipsa Viriute et Pietate periclitati fuere?

Neque audiendi sunt, qui neglectum hreviarium aliis
orntionibus a se suppleri Praetendant', haud enim nobis,
persuadebunt, se, qui posthabila omni in eccleSÍam re—
verenlia legem eius vel ipsa veiustale venerandam, au—
thoritaleque lot Coneilierum saneitam absque conscientive
leesioneViolare non. erubescunt, legem Proprio arbitrio sta
tutam maieri reiigiosiiate servaturos. —--Rolite itaque,Filii
Chalissimi! vanis eiusmodi sophismalibus &recLzoofficii
tramite sedaci-, sed piis maiorum exemplis insisl-en'teshoc
sanctee matris ecclesia: Preeeeptum debilaveneratione ser—
vate , cuius salubcrrilnos fruclus ipsimet experiemini,
dumlnodo eodem Spiritu ad cantandos hymnos et psalmos
accesserilis, quo repleti, sacri autores manus iis exaran—
dis admovere, proutí monet S. Augustinus (in Psahu 30.
enm'. 11.): „Si orat psahnus, orate, et si gemit, gemi—
Le',et si gratuiatur, gaudete etsísperat, sperate, et siti
met, Limete. Omnia enim, quee hic conscripta sunt, specu—

lum nostrum sunt“
Quemadmedum autem irre iigi'osus eeVihuius genius
preces ecclesiasticas imp-ugnare non dubitavit, ita nec dis—
ciplinae eeclesiaticae, praesertim ei, quae externum h—ahitum

concernit, pepercit, seduelís e sacerdletio nen paueis, ut
neglecta veste elerícali sibique convenienti, vestitum mun—
danum anhelent, reputantes meliores se evasuros, vestem
si induerint ci'ariorem.
Qu-am indeeens, Viroque eccle—
siastico indigna haec vani'tas: sit, necesse haud' erit expo—
ncre Vobis, quos przeceptum Concilii Tridentini non la
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vestrorum teslimonium habens de Vobis cum Apostolo
dicere possim (1. ad Thess. 2, 20.): „Vos enim estis
gloria nostra et gaudium.“
(_)uod ut Vobis Omnípotens

Deus. pro ímmensa ele—

mentia sua quam largissime eoneedat, dum pia mente pre
cor, in pignus paternce in Vos dilectionis. pastoralem be—
nedíelionem Vobis impertior.
——-——_-——

3. Z Prahy.

Geho arcibiskupská milost, wysoce

důstogný Pán Josef FrantišekNOWa'ik,gakožwšemi ctnost
mi tak důslogne'mu auřadu potřebnými, tak obzwláštně
utwrzenim školní kázně w Zádčře Wýtečným se stal, 0 nčmž
W budauejeh listech tohoto bohoml. časop. něco W'jce
se pronese; zde toliko se předkládá kraličká řeč od něho
držána při slawnóm otewřeni škol)r pro mládež ženskau
w klášteře P. Marie 11\V. P. Benediktinek dne 3 listopa—
du 1827, kteráž z Wlaštiny přečeštčna zní takto:
„Diky bud'tež wzda'wván)r swrehowané &'wždy do—
bročinné prozřetedlnosti božske', též i oteowske' péči na—
šeho neymilosliwěgšiho moenářell —— Dnešnjho dne
lze gest nám srdečním potěšením swětití tuto gakož po—
hnutedlnau, taki pamětil-rodnau slawnost, w niž-lo tako—
Wýto ústaw Weřegný swůg bc'ře počátek, kterýž dohro—
tau & maudrosli naš-eho neygasněgšiho moenáře & Pána
gestiř určen k wyehowání & wzděláni ženské mládeže
tohoto hlawniho 'města naši slaWnč Dalmacie.“

„Talnlo nedaleko onoho poswátnčbo oltáře,kdež gsme
se Wprachu swčln přede Pánem koříli, taml gsme spolu
take' wziwuli ho W prospěch tohoto nowčho ústawu o
Geho wšemohauei Boží ochranu amilost Ducha swatelro;
&tu giž rozum náš to káže, srdce naše nás W tom wzbu—
zuge, swatá powinnost nám to ukládá, abychom gsauee
weskrz proniknutí synowskau & autlau wděčnostj & po—
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hřiženi W hlubokau uctiwost zgewnč pronesli naše wře
Ie' & ochotné diky k weleskwaucinm & neygasněgšimu'lrů—
nu našeho milowane'ho mocnáře, našeho neymílosliwčgši—

ho císařea krále annliška prwniho, který, co wzor
welikomyslnosli, nadewšecky ostatni zelněwládce nad
mjru se třpyljf“

„Zwynikáni tohoto nowóho ústawu spolu děkowali
máme horliwe'mu & laskawómu
spolnpřičiněni Gcho
Excelenci našeho wrchniho zpráwce &celeho welesl. Zem—
ského řízeni, antč oha wždy ochotnými Se proukázali, ga—
kož k wyplněni, wšech otcowskych nařiže11i,tak i k wše—
možne'mu rozšjřeni Prawého blaha zdegši wlasli, ktcrt-z
gich maudre' zpráwě od G. císařské milostiswěřeno gest,
Také gimhml'lež proneseny při dnesni hlučné slawnosli
naše weřegne' díky, & gak gích Památka, tak naše wděč—
nost za tak welecenná dobrodiní nech—tžigi wččně wsrd—
cjch naších !“

„A nyní kwám swan řeči se ohracugi, milí rodičowó
a ctihodný pčslaunowé! \'Vás lulo wzhuzugi, ano gméncm
žiwe'ho Boha wás tuto snažně zawazugi, bnd'tež Pílni
& dhaliw posíláni (lilek, waši aneb otcowské aneb pě
stounské zpráwě odewzdaných, do tohoto poswátne'ho
ústawu (recínto),kdež se gim počnan wyswěllowali prawcly
našeho swat; řimsk. katolickéhonáhoženstwi,a podáwalí
wšecky známosti ženskému pohlawi gakož newyhnuledlnč
potřebné, taki na neyweyš prospěšné. \V Powinnosti tak
důležité, gegižlo následkowč se wzlohugi na celý žiwot,
a celé společnosti se dotýkaqi, w tekowéto powinnos-lí
kdybyste měli býti wídiní zgewnč nedbal-ímž &wa'ulmwý-mi,

lolhy 11ch10 na wás neylčžši winu , to'tby uwalilo
wšecky přikrau sprawcdlnosli božskou zasloužené tresty,
gakož na wás, tak na waše dcery a celou wa'si rodinu.
Užiweytež tedy kwašemu prospěchu této milostiwe' (lu
bročinnosli císařské, abyste někdy w ctihodném stáři swe'm
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mohli zakusiti tc'to nad miru s]adke' srdci otcowske'mu
útěchy, Widěti totiž, dobře wychowane' dcery swe', a aby—

ste mohli někdy zwolati:

Budiž poželmán,kterýžto nám

rodičům timto spasitedlným ústawem ulehčí-lPéči naší,
a břjmě wychowáni djtek našich“
„Tato případnost krásná utřelau mí spolu stele cestu,
bych wám ,Wele'bnáMati Abatiše, též i wám welclmá matko
i“-iditelkyně tohoto nowě wznikagicjho ústawu, co ney'
wraucněgi mohu, poručil tyto mlade' byliny, které (Š'.
císařská milost waši mateřské citedlnosti tak mocně swě—
i-ila! Gak weleskwauci nowé okrasy wáml pozjs'kátento
řád wáš welebný & starožitný! gali mile' tím se prokážete
Bohu, a gali hodné wašeho zakladatele Beneše sw., antě
k wašjm klášterním záwazkům také tuto ctnau Powahu při—
Pogil, býti učítellayně, matky, wychowaltelkyně ženské
mládeže tohoto celého města! Gsem't sice přeswěděeu, žcř
waše Pokora a .swatost při tom wšem nehledá nižadných
hlučných chwal, aniž marné sli'twy swětske', anobrž žck
tomu welilic'mu dobročinu wždy samy sebau odhodlány
gstc, a gedíne' podn-Aleny wrauci láskau k Bohuakblšž—
nímu; nicméně 'tkwiti buda'u wěčně w srdci tohoto ná—
božmšho shromážděni powinni citowe' lásky & wděčnosti
_Qak
k wašl naboch dobrotiwosti, tak k celému wašemu
welebne'mu a zaslaužílému řadu.“

„Také od was, welebný Pane Katecheto, a zwláště od
was Wclcbue' sestry a zwolene' učilelkyně te'tonowe' ško—
ly“mohu se wššm pr.-'twcm sobě s]ibowati: že't celým srd—
ccm se přičinite tommo nowemu & tak důležitému pu—
woláni zauplna zadost učiniti; & žel“ Přikladem w-aši
Welebne'matky řiditelkyně, co něgakým ostnem pohoduuty

gsauce,

bedliwosti na wlas wyplnite waše Přigate'

Powínnosti, galiož itakc'! žel swědomitau ]áskau a trpě—
liwosti se Propůgčitc budaucimu wyehowánj těchto ne
winnych (lilek, abyste sobě 'tjm zaslaužily ač nehledanau.
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p'í'edce gen wděčnost weřegnau & Wšeobecné diky, &pali
-— wččnau odplatu.“
„\'Vy pak konečně, dítky šlechetne' a rozmile' dcer),rme',
nawš'těwugle Wždy wic a wic duchem poslušnosti, du—

chem po wšelike'm umění dobrém taužebným awolným,
školu tuto, kteráž kwašemu wclike'mu gak časnémutak
duchownjmu štěstj se timto pot—hra,abyste naučiwšo se
wni swate' bázni Boží, wykonáni ctnosti ki-es'tanskýeh,
cwičeni se pobožnosti křesíanské a wšem ostatnim wčdám

k wašemu dobrému newyhnutedlnč potřebným, mohly
napotom westi žiwot dobrý, mrawný, počcslný, & tjm
samým blahoslawenýf“
„Také wy s námi se wšemi zde přítomnými a se Wšemi
nábožnými měš'lany toholo požehnaného města před-neslo
Bohu našemu waše neywraucnčgší modlitby za stálé zdrawí,
dlauhč awždy š'tast'ne'zachowánj našeho dobročinného &
o dobré & prawe' wychowůni útlé m]ádeže znamenitě
starostliwčho, neysladšího otce a milowane'ho Dilocnáře,
císaře a krále Františka prwniho; také wy se mnau za—
rowcň nepřesláweyle Gemu & Geho Neyswč'těgšj osobí,

z nebes wyprosili, trwánliwého zdrawj, bezletne'hoblaha,
a oplýwagicjho požehnání.“

Z eraštiny přečeštil
Procházka, Spoluredaktor.

6. Z Mety (Metz) Pan Mik. L e'véque,

býwaly'r

zdegši Rabin, který od P. Generálního VikařmAbbe'Mac
quanla wRemách (Rheims) dne 15 srpna 1826 pokřtěn
byl, ohlašuge pozoru (]ostogný spis pod názwem: „Er
reurs de Juifs en matie're de Religionf“ “! oznamenipra

wi: „S ongjm úmyslem, abych totiž hospodinu swr.|
wděčnost na gewo dal, a bratřím swým se prospěšným
prokázal, dilo to počal gsem, gež celému národu swe'mu
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oddáwa'un, zwláště Rabíuům, kteří, naučiwše se něčemu
lepšímu, gakožto opatrowníci a wykladačislarobylé wíry
i blaudíeím bratřím přeswědčení swe' zdělilí mohau.“
„Kněz allabín, wnowe' i slare' tradicí zběhl-ý, nena—
cházím leč blud we wíře mladosti swé, gegž, důwěřuge
se Wpomoc Boží, ukáží každému, kdož dobré wůle gest.
Židům ukáží, co hned po stwoření swěta Bůh lidem Při
Powědčl, Mesiáše totiž;

co gim slibilw písmě, & co zna—

menagí ústní podání wTalmudu, W knihách Sanhedrin &
Ílleclr'as.Neodolalelně dowodím příští Mesiáše, zaslíbene'ho
_ldamowi a potomkům

gcho Ahl'ůh'dJ-ÚOWÍ& Ják'obowi,

gake'žto zaslíbení skrz Mogžíše, Eliášeagíné proroky bylo
obnowcno. Uká-ži, kterak Rabíni, na-cházegíce weškere'
důwody (o Příští Mesiášowu) W biblí, s prawdau se minuli,
poněwadž gi we wšech úkazích nepogímali, a Podle' ce
leho obsahu newyswčtlowali. Biblí stala se zhaslau po—
chodní wrukau židowských učitelů. Pomocí biblí wy—
ložím knihu o tageinstí wíry, knihu, g'iž Kabalau nazí—
wa'une, & giných wíce, gichž'to wyčlení zde zbytečno_
\'Všelikau prawdu swětlými, a gakž dauí'ám,nepodwratitel
nými pronesu důkazy. Prwní swazek mimo na hoře u—
dané wěei 25 listů kRabínům obsahowati bude, W nichž
nheasním zákon a učení gegich, a Pronesu několik ney
nebezpečněgšíchnedůwodností Talmudu, te' neblahé kni
hy. která ge dlauhý čas giž, podobná číši-gedem naplně
,
_.
.
r
'
nc, lzcmi a bludy napagy“
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()znamowatel.

Liternj zpráwa.
'W'knjžeei arcibiskupské knihtiskárně u Josefy Vet—
terlowé Práwě na swčtlo wyšly &gsau tamtéž , gakož i
u giných knihkupců za podoLknutau cenu lidostánj , ná
sledugici knihy:

krátké wyswětlen'i Katechysmu k prospěchu
učitelům adilkám, kteréž wydáwá Mikoláš 'Iomek,
katecheta. na cis. král hlawni wzorni škole Pražskc.
8. WPraze 1828. stran 192. wúz. W obal-ce za 24:kn
stříbra.
Kázani u příležitosti uwedeni (lo chrěnm l'án'e Teynske'
ho , nowe'ho dn-chowniho Pastýře Wclebn. Pána Wile—
ma Gewinncra, když dne 11. Kwětna 1828. od G. Iši—
skupske' Milosti RP. Františka Pištěka slawnč inst-al—
Iowán byl. Držané od Fr. I&aulskeho, faráře Hosti—

Wařského. 8. W Praze 1828. stran. 18.wáz.za6 kr.

.sl'ribra.
Homilie, aneb W'yučowáni lidu křesřanskčho Při ranních
službách Boživh, dle wýkladu swatc'ho Ewangelium.
na wšech neděle. &slawnosli Páně, od Fr. Ifryče. Dj'l
druhý, 8: W Praze 1828. za 40111;stí'jbra. Dilprwnl

prodáwá se též za 40h.

stříbra.

Příležitostná řeč duchowni o znowu stawčni hřbitowni
ho chrámu Božího Těla na W—inici, gínák na hoře
Oreb w Třebechowiciclykterau složila wtalnnim chrá
mu farním o chročni Paut'i na prwni neděli adwentni
r. 1.827. wlastcncfnn swým přednesl Jan EW. Íllawel—

ka, kaplan Dobrušský. \Weliliý 8. wPraze 3828. S
wyobrazeniln tchož stawěli se magicjho chrámu, wáz.
za"12kr. stříbra.
Biblioteka Mládeže. Zbirka p'owidek od'J.\'V. W'lasá
ka. Swazck A. Obsah geho tuto klademe: 1) Dře—
wěný Kříž. Pomocwnauzi. _,3)\Vilězstwi dobu"—
lm srdce. Odplacená láska.. 5) .ijzeniBoži. (i) linda.
8. W Praze 1828. stran 80. Wáz. W obálce za 10 kr.
slřibra. Bude se Pokračowat.
Eustach-Příběh zdáwnowčkosli křesianske', znowa WY—
prawowany pro dobré křeslany od skladatele Genow'e
iy, preloženjm J. \V. \Vlasáka. 12. W Praze 1828.
sobrázlgem, wáz. za 12 kr. slřjbrn.

Poznamenánj P. P. Předplatitelů
(Pokračowáuj.)

A. W Čechách.
1.. W Arcibiskupsth

Pražském.

Pan Karel Aksamit, kapl. r_laVVelke'm Augezdě.
—-Ludw. Berger, 1011. W Renčowě.
——
Jos. Fenzl, kapl. naBřistwi.

— Jan. Fibiger, koop. wLiheznici.
— \\ acl. Horáček, far. w Ondřegowě.
Dust. Pan. Fr. ll'ona, Probošt w Roudnici.
Pan Jan Jirkowský, lok. wLoclěníci.
— “acl. I&arcleral, lok. na Stochowě.
——.los. Kopal , far. W Tmání.

—-Tom. líosler, adm. na Nižburku.
— Ant. Knobloch , bohoml. w ". roce, z řádu Malt.
-—Jan. Marek, kapl. 'Wlíralowicich.
—-Fr. Matěgowský, učitel WNeustup'owě.
— \\ alel. Pawlowic, koop. wPetruWicjch.
—-(Jiri Pešice, arc-ib. alumn.

_- Fr. Přibík, kapl. wCisu-e'.
-—Fr. Rádlo, arcib. alumn.

— Fr. Salášek, lok. wSluze.
——
Jos. Schwarz,

měšlan Pražský.

»—Thacl. Settelein, zám. kopl. wKammerburku.
— Ludv. Slawik, kopl. WPetrowicich.
llůst. Pau Jos. Suchánek, kanownik W Staré Boleslawi.
run Jos. Suk, arcil). alumn.
——
Hugo Sykora-, zřádu Praemonst. Vicebibliolhecarius na

Slrahowě.
— Fr. Scholz, lok. na VVranowě.
——
lf'r. Stika

arcibb alumn.

— Jan. Nepom. Slepánek, spoluřeclitel stawowskěho
diwaclla w Praze.
-— Jos. \Valter, arcib. alumn
— Kašpar \Vicltmann, knihkupec W_Pra'ze.
— Jos. Zoufalý,
kopl. w Auněliclch=
Budínská Wilsářská bibliotheka.
lXalwowske' knihkupectwj.
Negmenowaný.

2. Bisk u pSth

Buděgo wické.

Pan Jos. Baňka, kap). WRožmitále.
Časop. p. Kalol.. Duch. I. 3.

Pan Ign. Brtnický, koop. W ]Ioražďowicich.
—-—
Jan. Dreýsing, kapl. W Záboří.
——Jan I&ratochwile, far. W Steinkirchen.
.... Jos. Pjěmec, kapl. we V\v'lahobřezi.
-— D.[ait.vSeg11011a,kapl. W Chrášíanech.
——Fr. .Sinvdelář, far. w Bcrloze.

-- Karel Štastný, kalů. na ]Iošině.
-— Jan Klenc, bohomluwec W 4 roce.
—- Tom. ]Iutar
-— 308. Lcnder
z boholnluwci
—--Petr DIůHer
—- Mat. Prokopec
——\'Vogt.

w 3. roce.

Chlum

-— Tan Figner

_— \Va'lcl. ]Iazuka
—- Jan Kanha
—- Wác. Michal

bohomluwci
w 2. roce

—-—WVogt. Trnka

--- Karel Bílý
-- \'Václ. Máchnik

bohommwci

——Norb. Peyša

w L roce.

»-——
Mich.

Thums

——Tom. Vollgruber

WWW
w\/W
u“

3. WBiskupstwj Králowé -Hradeckém.
Pan Jan Arnold, far. WMilctjnč.
-— Jan Brehm, bisk. alumn.
-— Jan Bpřwal, far. WSlaupenicich.
—- Ant. ,Ce1'11ý,kapl. wMílctině.

-— Jan Černý, luk. WChodowicich.
-— Jos. Feifar, far. wNowe' wsi.
Důst. Pan Jos. Dewoty, čestný kanownj-k na \Wyšehradě,
farář WSedlicich Sic.
Pan Ant. lIágek,-kapl. wPoličce.
-— Ignác Hanuš, far. we Smidarech.
——Karel Hradecký, far. WSebranicjc-h,

Wik. tagemnjk.

-— Jos. Chahupka, kap). WPoličce.
——Fr. Josephi, 10k. w Kniřowě.
——Ant. Kolářský, kapl. WPolné.

— Wácl. Konečný, kapl. wRěm. Heřmanicích.
——Vinc. Krombholz, far. WBornwe'.
—-—
Jan Kňntzel, far. wNěm. Běle.

—- Hat. Kříž, 10k. w Telecí.
——Kubát, cichorni fabrikant wČás1awi.
-— kn. Neubauer, Klerik zřddu Praemonst.

Pan \(Václ. Nowák, koop. WMladočowě.
_—Jns. Pacák, kapl. WLcdči.
—-Fr. Paul, Adm. fary w Ccrekvvící.
_—Jau Pospíšil, knihllačítcl w Králowc' Hradci 2

-- Jan liezck, koop. w Kružburku.
.. Jos, Swoboda, koop. wBorowé.
-- Karel Scharfenbcrgcr, 10k. WKurowě.
—-Fr. Skolnik, kapl. na Kopidlně.
__ Fr. Tobolka, kapl. w Labské Teynicí.
.... Karel Tříska, far. WPctrowicich.
_. Ign. Tuma, kapl. na WVysokcÍmMeytč.
—-Jos. Turek, far. WDačicich.
-- Fr. \(Vamhera, far. na Zbislawi.
——Fr. \Vitck, kapl. WPolne'.

_. Karel \erána, far. wJabloncí.
-—\Václ. Zahradník, kapl. WlIořicjclt.
\Vikářstwi Chrastské.
].
_-

-— Chrudimské

—

—-

.—

—- Gíčinskč

-—

-—-

-_-

—- Náchodské
-—-Pardubické

—
-—-

——
—

1.
8.

_—

-— Skučské

-—

-—

5.

—-

—— \Vruhlwhske'

-——

—-

3.

4. WBiskupsth

4'.
16.

Litomeřickém.

Pan Filip Auer, koop. W Mříčné.

Dust. P. Jos. Bělohaubek, dek. wKosmonosech.
Pan \Vácj. Beránek, far. na \!Vosenici.
— Jos. Cel-ný, bisk. ahunn.
——
Fr. Dworský, kapl. na \Voscnici.

Dust. Pan Jos. Fiala, bisk. wíkář, děkan wLisé.
Pan \Václ. Grolmus, Exp. wKí—eseyně.
——
lllubuček , bisk. alumn.
——
Ant. Horna, bisk. alumn.

— Ign. ]Íuier, zům. kapl. na Sychrowě.
——
Jos. Knuble, kápl. WLaukowě.
——\Václ. Kawalir, bisk. almnn.
——
Jos. Krahldec, kapl. w Nimburce.
— \Va'ncl.Král, bisk. alumn.
,
Dust. Pán Jos. Kramář, bisk. wikář, far. na \Vysokc.

— Fr. Lušlinec , far. Wankowě.
Dust. Pan Ant. Marek, děk. WLibuni.
Pan Jos. Matauš, 10k. w Mladé.
— Mat. Mel-klas , far. w Mladěgowě.
— Ign. Michl, děk. WLíbochowici ch.

Pan Fr. Mišák, zám. kapl.w Rohoscči.
——F v. Náhlowský , bisk._ alumu.
-——Jos.Nig1—iu, bisk. alumn.
——Jos. Nowák, bisk. a1umn.

-— Jan TNosek, far. w Semilech.

_—Aut. Pacowský, far. wLibáni.
-—--\Václ. Pauliška, bisk. alumn.
—- J'an Raymann, bisk. alumn.

—- Jos. Renner, far. wMzelich.
-—-—
Fr. Rubeš,

10k. W Pasece.

-— Vinc. Siegmund, bisk. alumn..
—- Joach. Schaurek, far. w Držkowě.
——Jan Scholz, kapl. W Lihuni.
——Jos. Scho1z, kapL w Lise'.
——Jos. Šlěhulc, 10k. W Laučiuě.

_

-— Amb. Topper, fm; wllohpralicjch.
Důst. Pan Jos. Teynil, bisk. wikář, far._na Skalskm
Pan Jos. \.Volf, bisk. ahunn.

B. Na Morawě.
1. WArcibiskupstwj Olomuckém.
Pan Karel- Budař , kooperator wKromféřiži.

— Jan Dauhrawa, koop. wKngeliuě.
-———
Tom.

Pěruška,

koop.

W llul'eyně..

—--\Vád. Záplatský, koop. w Kroměřížh
—-—
Ant._ Sagasser,

far. wDačicjch.

Negmcnowaných-

— -

-

-

2. \WBiskupsth

— -

—

4G.

Brněnském.

Pan Jan Adam koop. WMorawských Prusích.
— Jakob Baader , knihkupec w Nílmlšpurce 3 exp..
Důst. P. Karel Bayer, Spiritual hisk. alumn., WBrně.
Pan Jan Blatný, far. WDnmamilu.
——Ant. Brosser, far. w Bohrowč,
——Ant. Břežanský, koop. w. Běhařowicich.
—--Karel Břumšak.
——Jak. Dwořák, koop. W Sardicích.

Důst. Pan Eitelhaber, děk. a'far. w Eibenschůtzm
Pan Áug. Gabriel, koop. W Čeykowícich.
——Sch. Gampernng, Jurísdíccnt W Šatowě.
-- Jan Cast-l.,knihkupec w Brně.
-— Vikt. Gířik, koop. W chownici.
-—-Jan Hanke . far. W Daubrawícich.
Důst. Pan Fr. Heller, dek. afar. We\Ve1kýchMezeřícjch.
Pan Jan Herhcr, kapl. WDědicích.

Pan Jos. ]Iolášek, far. wBlansku.
-—Ant. Chlaupck, koop. w Eibenschůtzu.
--—Fr. Jan, 10k. W0chozi.
-— Fr. JIIIiOXVSkÝ,koop. w Kučerowě.

-—Paw. le'tZInann, 10k. wllořegšich Bojanowicjch.
__ Fr. Kýatochwil, far. w Brandicich.
—-Jos. lir-ega, koop. wDuhřanech.
_- \Václ. Krenner, far. w Olší.
-—Fr. Křiwšinck, kapl. wlIóstingu.
Důst. Pan Aug. Kupka-, děl;. afar. w Stěnicjch_

Pan Fr. Lcnoch, far. wlírásne'.
_—W'olfg. Lobgott..
——Fr.

Marek.,

—- Em. Mclnický, lok._ na Ostrowě.
-—Fr. Mikšiček, far. We Frull'ersdorfu.
—-—
Fr. Nowotmý,

koop. 1m Slaupu'.

-— Jan Pad'aur, far. wlIorách.

(Bengtem)

——
Dom. Palla, l-ok. wBahicich.
-——
Jos. Polnický, 10k. WMěnicich.
—' Ben. Prchal , kapl. W Jaroměř-Rich.

— Jak. Procházka.
—-\Iat. Procházka.
— Tom. Procházka.
—- Mat. Ruprecht . koop. WBoÍanoWicÍch..
——
Ant. Stehlik, far. wLipicich.
—- \Václ. St'riž , far. W I&y'nětině.
——Jos. Sušil-, koop. We WVolfmmowicich.
——Jan Swoboda, koop. na Křižanech.
-—- Ant.

_Sirek.

_

-—Ber. Spaček, far. w Zeraticích.
Dusl. Pan Fr. Urbánek , děk. afar. wBiskuPic-jch.
Pan Jan \'Vašiček, far. w Bčhařowicich.
——Ferd.

\'\'r"eise1-, Adin.

10k. WNemeticíc—h.

—-Am. \Vlach, imap.. w B]ánsku.
——
Leop. W'odička,

far. W hořegš—ichKmnenicích.

Důst. &Wysoce Uřený Pan Ant.. Woša, dokt._vaoI)oslo-_
wi, arciknčz &děkan Zuogimský, farař W Satowě.
Biskupský Brněnský &hunná't.
Děkanská bibliotheka WNOWG'IIIMěstci.
—-—-

——

—— w Zelctawě.

C. W Rakausich.
\Varcibiskupsth

\Vidcnském.

Dstaw
k wyššimu hohoslownimu
wzděl
ání WeW'iduí.
)
.
'
v
'
v

1311 Jos. Ackermann, c|rk. kněZ, WZd.ela.uecna 'tcmz ústaw u.

Pan Tom. Eichler , círk. kněz, wzdčlanec na témž ústawu.
-— W immer, We Vv'jdm.
——Graeífer.

D. W Uhřich.
1. W Ostřehomském Arcibiskupstwj.
Pan Schwaiger-, knihkupec WPrešpurce 3exp.
— Eggenberger.

2. WBiskupstwj Bystřickém.
WVysoce Důstogný Pan Giři Budalinský.

opat

Neybl.

Panny Marie zBabolci, Dr. wBohoslowj , Prodireetnr

bisk. Liceum &c.
Důst. Pan Mich. Fedor, česmý. kanownik
Vice Archi-l)iak0n Breznoháňský &c.
Důst. Pan Mat. Kováls,

w Bystřici,

čestný kam. & fax-.yvBystřici.

Dust. Pan Fr. Steinlechner, V. AJ). afar. Sučunský.
_—

——Jan ].Íawáš, V. A. 1), aí'au'. WBagy— Ugróczi.

-—
_-

——Jan Strha, V. A. D. & far. w Zarnowě.
—--Jos. Mozor, Prof. lmhoslnwi, & Vice Rektor
Semináře biskupského
W'IŠYSĚři—Di.

_— —- Jan Scherer, V.AD. afau'. wa.

lxhži.

Pan Tom. Cherven, Sekretář G. M. Pana biskupa.
—- IQD. Sípoš, far. Jel'si')—Zdání.
_— lgn. Varoš , far. na Slare' ].[oí-e.

_. Jan Jušt , far. wPanskčm údoli (vallis Dominoru1n.)
__. Aug. Hammer, far. w Tuiowč.
——Jan Varzell , far. w Radwmech.

Tom. Vanga, far. wlšeiiušině.
Jan Hihi—Žim,
far. wSklenuých—Wareeh„
[an. Gulaš , far. We Kif—těné.
Giři Neuey, far. na \rV'ý'š'ee.

Tom. Hromada , far. w Mičinč.
Vinc. ]Iolmíky , far. w Oslanech.
()ndř. Meššik, .Adřm.wLažanech.
Jam “.awelka, koop. w Bystřici.
Jan Čermák komp. w Byslříci.

llllllllllltl
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A

Jun livšák, keep. wBystřící.
Luk. Grohnus, keep. w Buymoči.
Mich. Klinický, koop. w ()slanech.
Nat. Rak, keep. WSW. Kříži.
Sli-p. "nm.—'a,knop,

w „mlh-L

Pan Val. Scheíchel, Praefekt.

_—Emcr. Uetneky, zi'ádu pobožn. škol. kwatelerez—
nobáui.
__ Fr. Kocowský, z řádu pohožn. škol.

3. \VBiskups twj Košickém.
Důst. Pan Marlin Jarabin, čestný kanownik, V. A. D.
Slrupknwský, far. na \Varanowě.
\\ysoce Učený Pan Jan Miller,Dr. wbohoslowiaProfes—
sor na bisk. Liceum.
Dust. Pap Jos. ()=-laik,Archivar. & Consist. Notarius.
_.
-— F_r._Stankowič , V. A. 1). &far. na Zborowě.

__ -— 9in Schulek, V.A.D. afi'ar. W Rurjmě.
__ _ Stěp. Duka, V. A. D. Sirocký, far. w Nyar—
sarduwč.

——— Anselm Wrrabec, V. A. D. & far. WSowarowě.
]?an Giři Skurkay, farář wAIsó—Szaloku.
— Ondř. Krasňanský, Adm. Wc Zseí'alwě.

_- Jan Kudlubják,_far. w Bužku.
-—-Jan Balogyanský', koop. wlíurimě.
—-—
Jamb. I&u'lich, Guard. konv. we Slropkowě,

Sw. Františka.

»—Guido Sonderlich, Dworni kaplan WZbOÍ'e.
——
Emerich liosti'k, fur u SW. Petra.
—- Jan Marczeny, far. vg Jel-ně.
—-Jan Sletz, koop. W Síně.

4. W Biskup stwj Nitranském.
Wysoce Důstogná Kapitola Nitranské.
\Vvsoce Důst. Pan Fr. ]Iabel, kanownik.
])ůslogný Pan Fr. Czigler, čestný kanownjk.
Biskupský Kancellář.
Frantíškímský líonwcul W Solné.
Vice —Arciděkanstwi

Wrm—nenske'.

Pan Jan ]Ščlek, far. W Solné.
——Fr. Bučansky' , far. w Dnbnici.

— Val. Čerwený, far. W Kološi.
——Jan Hann,

far. na VVišnowě.

—- Ant. Horecký far. W Litawi.
——
Jos. Hm'ecký, far. we Friwaldu.
——Jan Jauáč , far. w Rosině.

-—Paw. Naidan, koop. WTrenřŽinč.
——Mich. llešetka, koop. WDUbnici.

— Ludw. Stárek, koop. W Solné.
— Lula. 'I'nrlll;\sr—_\', Lunp. \\ liuicí.

z řádu

Pan Jan Trnowský , koop._wKaši.
-— Mat. T učko, far. Wliaící.
»—Fr. Walter
.oop. w Jllawi.

6. W Biskupsth

Spiském.

Dwogíctihodný a Urozený Pan Adam MoyššzDemenowé,
farář we Welkém Bobroweí.
Pan Giří Bartoš, far. WSW. Mikuláši.

E.

\W P 0 lš t ě.

Pan Pfaíf, knihkupec We Lwowě.

__

N á W 25 š t í.

(ŠŠŠ Poněwadž knížecí Arcibiskupská Pražská Konsi
stoř wydáwáním časopisu toho toliko prospěch W-elcbneho
Duchowenstwa nahlíží-: ohlašuge se, že wšem, kdož za
prwní &spolu za druhý roční běh našeho časopisu wy
sazeuý plat,dohromady 4z1. na stříbře, složí, dosawad
negen přídawek, kterýkpříštímu čtwrtemu swazku časo
pisu našeho připogen bude, ale spolu iprwní , giž na
swětlo wyšlý zdarma dodán budm
((
\V překládání spisu sw. Augustina: „O městě Božím
se stále pokračuge , abohdá druhému swazku budaucího
běhu ročního prwní částka giž se přípogiti bude moci.
Od setrwalosti p.p. Odbíratelů & p. p. SpolusPísowatclú
Wšelike' zwelebení časopisu našeho záwiseti bude. Pro—
čež se žádá, aby předplacení na druhý

roční běh dwi:—

ma zlatýma na stříbře záhy bylo ohnoweno.

©A$©©ES
pr o

KATOLICKÉ DUCHOWENSTWO.

\Vyd áwů !:

přísl) jwánim
mnoha duehownich &učených mužů

od

'
Knjžecj Arcibiskupské Pražské Konsistoře.

_—

Pran roční běh.

Swazek čtwrtý.
W P 1'a z c, 1828.
\V Knížecí Arcibislmpskč knihliskárnč.

I lcžvw ďomyaíšsre ' fvó mlóv xarěxere.
Haag Gamal. A. V.21

Veritas est dulcis ct amara; qua11dodulcis,pascit; quando
amara, curat.
S. Augustinus.

Quíd fortius dcsiderat anima, quam veritatem?
Leo XII.

I.POGEDNÁNL
.

'

.

u

u

i. Zflah naboženstw tobko gest prostredek
k blaženosti; či sám mlčel n powolťmi člowčka;
anebo spise gedno i druhé spolu ?
Sepsal: AlnyS ]Šla'u', Doktor w ]ibomudrcle, c, k, professor
latinské ar'ecké lilcrulury na wysoLých školách pražských.

„„

Zněmeckóho přeložil: Fr. L. Čclakowský.

Á

< \Yadum
'
v
- v
mnohym
Weku
mm,
gšiho i tu připo—
í-jsli náleži, že powstali někteří, genžio za mu—

drce se wyblasugjce, hrstku swých obmezených
zkušenosti a poznání za stanownó měřidlo weSkc—
ré prnwdy & wšohkého wědčnj pokládaii se opo—
m'nžili, :) prawdu božskau i lidskou tisíci letylu—
znnnau a utwrzenau s Pohrdán'jm Potlučiti :) na
Wždy zmařili usilowali.
Rozum gogich, —toliž, několiko geďnolliwých
náhledů

o swf—tě& člowěku, ——gegich slabá,

krůt—

kozrukú mysl ]yostawila se za rozsudjbo, ač nc
žz'ndnného,nade wšjm, cožkoli gegich pýše, smy—
slnosti, (\soběckým náklonnoslmn Wccslč stálo : tak.

že nad náboženstwim azgeweními, nude právem
n zákony, nad swatynj :] lrůnom, nad božským).
i lidu swatými ustanowcnjmi boze sladu, :)godwa
k wíře podobným rauba'mjm mistrowati počali.
Zbrzogicc \X'Šilll,což swalóho, bjdnici tito B oh 0,
"i )."1s to, 6 Wa ng e liu m u c jr k e w W newáž—
nosi :] pomnčoh nwádčli, :) _— cb1ice gednak před::.
') it
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tyto ohyzdné swé nestwůry pěkným přístí—ili
gmé
nem , libilo se gim, onoho wd!n=vnowčkosti Wů—
bec ctihodného gména „filosolfůw“ užjwati,asohě
chhrndně OSOl)O\*a'li.
Počet gegich sc hognil, hry swé pusté tro—
pili pokoutně i wcřegně, až se gim Posléz po—
dařilo, swým strašně působícím, záhulmým ge
dem srdce wysokých injzlgých osol), dwory mož—
ných ihyty skrowné, lid i geho \\“tidcc napusti—
tí, lm až w samu swatyni za'thulmtuto šiřiti.
I nebyla bez aučinku zhauhná tato tráweni—
na, & posud Wzdychá Europa, posud Wšicknina—
i-jkáme pro následky zlé zpramene toho pro ná—
rody, pro ohbanstwo, cirkcw & weškeré člowě—
čcnstwo wyplynulé.
Než, djka, neyhluhši djka neohsáhlé inau—
drosti u nekonečné lásce hoži, řjdjci osudy poko—
lenj lidského tak, že často i zneřesti :) zkázy lé—
kowé, pomoc apožehna'mj wyplýwagj! -— Odkry—
ta gest lest :) odhalen podwod těchto lmnelmých
o 5 Wé c 0 W a t e 1ů, :) nehlahý ch lidstwu hl a ž i

telů -—-—
pod tnuise rauškauskrýwuli; ohnwnost
swuu dali na gewo, hanhu na sebe u'wuliwše;
stkwělost', u které se co lJytnosti wyššjm swětlcm
ozářené Wjdali, nginým chlulmě ukazowali, gest
ztracena; nepřigemný puch po nich pozůstalýpn—
trnč dokazuge, že toliko od pekla swé oslawe—
nj gsau byli přigzdi: tak že nikdo chc těmito
hludičkami oklmnán nzawcden býti nelnůž, leč-*
hy sám schwalnfz chtěl oslepen azaweden býti.
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Slušnoli wšak, aby přítel žiwot dáwugící
prawdy aprawého spasení giž proto upokogen byl
a ruky odložiw, se domníval, že ničeho wíce pro
bratry swé činiti nezhýwá? —
Gest sice hrdost oněch pokořena, iusta ne—
wz'tžným hludařům se zamkla; nle nemalý gest
dosawáde počet těch zawedených, kteří we swém
oma'nnení po swčtle pram'dy alepším poznání tnu—

žíce, tím samým upřímnau naši pomoc ze srdce
celého zasluhngí.
W počet pra-Wdneydůležitčgších, na kterýchž
ctnost aupokogení člowčka spoléhá, náleží zagi
sté iprawz'l odpowčd na otázku: „Zdali nábo—
ženstwí gest toliko prostředek k dosažení toho,k
čemu powola'nnigsme; anelm , zdali gest mnohem
wíce, nežli se myslilo ,“ zdali gest cíl akonec,po—
wolání člowřkn samo ?“
Za zbytečné soudím, mnohé tuto wťeci roz-—
lríl'ftll & dokazowall, které samo ewnngeliuln dai—
wno ze \'vší pochybnosti wylrltlo & ogasnilo, :)

o kterých každé křesinnskó, dobřezwedené dítě
bez těžkostí auplnnu zprz'twu dáti umí. Nalezáme
nicméně knihy, kdežto inn slowo wzntí mistro—

wé nz'th'oženstwítoliko gakož prostředek

k

blaženosti &k dosažení naseho wznešenólto po—
wolňní powažownti za dobré uznftwagí, ač ono

path-něgest aučel

člowěka, samo p o wolf: ní

gelto.
Milerz'nd (lz'lwz'lmté mys-línee místo,

že onan

ctihodní mužowé, powažugíce :) předstnwngíce
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náboženstwi z hlediště nadřečeného, toliko tim
šlechetným a lidským úmyslem k tomu nabádáni
byli, aby pro ně hognůgšjpočet srdci ziskali, aby
též i ony k němu obrátili, gesto posuwáde náho—
ženstwj se eizjce , aneb negsauce posud dosti s
nim spřízněni, milostiwost a bluhotwornost geho
bud' nenahljdli, bud' nepoznali,

——a gegieh do—

brd wide i takto gest wsj wážnosti, wsj diky ho—
dna: leč slmvenj IlllČClllza prostředky, a naopak,
býwaí we swýeh následcích tak duležité &Wázné,
že zwláštč na to pozornost obrátiti, sobě za swa—
tau Powinnost Pokládám.
1.

Nani tak snadno , gak se mnohým na prwn'j
powrchnj pohled zdá, poznali & dokonale urči
ti, wčem Wlusmť: powolz'unj:\ posledni ančel člo
wčkn záleží; nýbrž prg'nuvčtuto otázku tak mno—
hým & nesmírným tčžkostem podléhal, že sám so—

bč zanechaný člowčk, &byl ineydůmyslněgš'i,
dokona gi proniknanti wstnwn není. Což ledy
diwu , W tomto —lí pádu sám sobě &swým náhle

dům zůstnwený' člowčk omyan se dopanštj, ano
i wpřeohyzdné bludy upadá.
Popntřme na společník:-\této pozemské pnutí,
na tělo naše, gnká to podiwnz'n pohádka, za—
mčstknúwnwši od časů Hippokmtowých, podwa
tisíce let neysehOpnřgšjch, neypilnčgšjeh,

wycwičenčgšieh zpytntelů na tisice.

& ney—

A při wšem

tom dlouhém anennrnvem'izn skauznr'nnj, pteyme se
lékařů, pteyme se důmyslných sknumatelů &zna
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telů přírody, zdali giž konce došli? zdali zná—
most těla lidského we swé auplnosti tak dalece
postaupila, že ničeho chek přičiněnínezhýwá ?—
Zamlči se gistč , a mlčení toto hluboké dosli zřeg—
mě ukazuge, gak mnoho geště Wtéto třídě-k zwě—

děnj, gak mnoho k žádánj Pozůstáwá. Tak—li
to snašjm pod skušenost padagicim, dčlitedlným

tělemwyhljžj, gala mnohem

musi poznání

ducha našeho býti , gegžto ani žádným hrubším
smyslem postihnauli, aniž okem pozorowati mů—
žeme!
K čemuž medle k oddjlnému rozgimánj tyto
dwa pro zdegši žiwot newyhnutedlně potřebné
společnjky r0zlučowa'ti , =gelikož se nám w žiwo—

byti tomto gako geden ukončený celek ukazugj,

:)

w takowémto stawu poznání býti mohau.

Gak přepodiwnzito stwůra lidská, weškerý swět
nad námi, pod námi, a wedle nás, gak společ—
nau moci působí na náš žiwot, naše zdrawj, na
tf—laprospěch a ubýwánj , na gebo weselost a o—
(rhz'nblost; gak diwně se wše , což se koli na po—

wrchnosti zemni, &na obloze nebeské nalézá,
slunce , měsic, hwězdy w této obmezené schrán—
ce tělesné zobrazuge; gala-uno silau duch nás
swět celý i což na něm &wněm gest, obsahuge :)
podržuge; aniž mi obšírně wzpominati se zdá
potřebné, sgakau moci a činnosti "prawd u a

prawost, sauhlasnost a krásu, c tnosi'
&bla ž eno st obgimai, až ik poznání a welebo
ni samého b ož st wi se wznášj , twůrce swého
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w skraušenosli chwále a W něm dostatečného n—

Pokogenj nalezage!
Kdožhy po tomto běžném o člowčkn nawrh—
nutí se odhodlal bezpečně určití, wgzukau třídu
wlnslně twor tento rozumem obdařený náleži?
Ma'di gen gnko slwořenj iélo zemi, 'lomnlo midi—_

tedlnómn swčlu náležjcj uznáwán býti? Ci musi

spjše, gakožlo obywn'lel

n občan giné za

wšemí mezemi zkušenosti našich ležjcj, nižádným
tělesným smyslem poehopiledlné říše se powažo—
wmí? anebo, — což na wšechen způsob neygi—
\, „'
v
/ o
'.
o,.
!
stegsl Wee se byh zda -— geslhze W tom smnem

toku čnsowóm i k widi'te

d | n ě mu i k 11ewi

d i t e ([ lné m u oboru bylnosli nz'dežj; gnkž na'nn
lze, Opowolc'nnjgeho úsudky lwoři'ti, :n.1olskr0w

ná částka našeho wčdčnj, (gnkkoli dost mnoho
pro nás), WPT-irowndn'j k lomu, co genom oce—
loslí wídi'lelnčl'noswěla tušjme, nikoli nedowolu

ge, domněnky za neklamnou pmwdn hráli: gukž
iedy lze nám z e se ]) e sn m 011 o powolóni
člowčkn rozhodnnnli, když ijm wíce Ona našim
SlnysÍům &zwčdť—nim
nepřjslnpná
])ytnostj :)

moci nenídlledhq'th docela nep owčdomnn
zemi

nz'nn znsl;'|w:'1?——--Neníliž na Toml'o skrow—

něm rozwužoxxůnj dosii, aby každého ])řeswčd—
řřilo, ;;de nad mjrn lůžko nnegislo, nnobrž zho—
ln nemožno gest, pewnóho rozsudku dogjli, byi—
])y se iklerý ('dowť-k opowužownl sám ze sebe

nad swým n swch ]dižnich powoldnjm Widmeplat
nou, Wšeolmennn :]dosintečnnn wýpowčd' nčin'ni.
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Akterýž lidský Wěkby se neyle'pe hodil k
r0zhodnulj předmětu tak důležitého? ——Snad
\věk ml á de ne ck ý? — Ale gnkž medle gino—
Chowi o těchto wěcech hlasu pozdwihnmlti, gsnu—
ejmu we swětě amezi lidem nowáčkem? -— M 11—
že pndj hognost sily & zdrzm'j od žádosti k žá—
dosti, z gedné miružiwosti do druhé , a obyčeg—
ně gsa obkloPenheynem praci &zaměstknz'nnj,kte

ré naň ibezděky péče 0 dům :) Wýžiwu, geho
wlnstnj ctižádost &marnost uwalugi, kdežby se
dohral poklidu , rozmyslu :) chuti k nestrannému
přemeysleni aduklnduému uwáženj této tak wziž—
né otázky? či má prd-ci tu křehký, mdlý, žiwo—
tn sytý a přede smrti se strachugici s t &ře 0 pod
niknauli? stařec Wše wůkol sebe struehlzm my—
sli powažugjcj, před radostmi &weselostmi \vy»
slřjlmgjcj , kterých sa'unwíce požiwati nemůže, &
kterých následky na swém wlastnjm těle bolestně
pociTuge?

—-—

\'\'šuk na gnké to,er obtížnosti w určowa'mi
mlčela žiwota lidského nnrážjme, berouce ohled
na „mnu rozdílnost lidi a národů, na gcgich schop—

nosti, gegich prawnu, nebo strnnnau wzdělunost,

na nižši nel)

stupeňgich mrnwnosti, a na

gnsnost nebo temnost časů, Wgnkých

Ga—

kz'zup. mezera mezi diwochem, Jmneos zwnným,

gnnžto gedwa pěti se dopočisti může, a kterým
koli ždka ze škol našich, a gnký zas rezdilme
zi timto aKeplerem, Newtonem, — mezi Sokra—
ty aEpmninondmni, mezi Sullami, CmsaryaOk—
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tavíůny Augusty, a gegich následownjky, Kali—
gulnmi &Nei—ony; a pak teprw

guká dálka až k

oněm hlasateiuin pokoge, prawdy & lásky, k Pa—
wlowi, k Petrowi, :) miláčku Paině Janowi! -—
O gak ža'idnucj, gak potřebné kspusenj naše—
mu bylo, že láska amuudrost Božj se smilownla
nad (:lowčkem, nemohnucjm pro množsth pře—
Welikých nesnázj &ohijžnosti swého prawého po—
woláni wyšetřili &nagjti, že geg sama potěšila &

oblažila prawdau pro upokogeni geho mysli, pro
upmwení geho žiwota newylmuiedlně potřelmnu!
Ismilowalí se Pán nad mimi zngisté , udělil nz'lm
zpluosti swých poznání, a dal nz'unk pochopení
spasitedlné, swčtlé prawdy přigiti, která gediné
od něho auplně, určitě, stegně se hodjo pro wše—
cky časy :) pokolení, pro wšecky okolnosti, stn—
wy &stupně lidského oschenj,
dohroč—inněpo—
gjti mohla. Gen ten mohl býti dárcem gegjm,
který tok časů awččnost gednjm okmuženjmpře—
hljž'j, který člowčka stwořil, wšecko Wilěm ana

něm upmwuge, který nesmrteďinuu mu \vdechnul
(_Iuši,npřed ijž
newidčmiřiše duchů :)mocnosti
tak zřegnu'i gest, guko tento nesmírný, Widitedl—
ný swčt; gen ten mohl býti dárcem gegim, kte—
rý "tělesné snetčlesným W žiwé spogeni uwedl,
wšude příčiny &iiřinky neyiépe zná :) spoguge,
nk'l'erý toto nekonečné ])y'tnost'j pásmo bez una
\venj awlásce udržuge, tak že ani wins na naši
hlawč nezečten nezůstal, aniž bez geho Wědomj
a wůle upadá. Budiž tedy Gemu wzdána chwála,

Zdali nábožensth prosředek k blaženosti &c.
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a neyhluhšj djkučiněnj slitownjku našemu, že nás
hodnými uznuti ráčil, sám opowolz'mj našem gak
whylnosti této pozemské, tak i za hrobem &
hranicemi času nás poučiti!
2.

Gedwa podobno k W'jře, gak dalece přewrá—

ccnost lidská zawésii může, kdyby zkušenost
wšcch Wčků nám toho hognost přjkladů a důka—
zů před oči neslawilo. O bídná nadutosti mysli,
za kterou se muudřegšjmi sami sobě zdz'nne, než

wskutku gsme; an1rpnosti hodné domníwáni, že
(Iřjwe Wčdčti chceme, než gsme zkoušeli, dřjwe
giné \vynčugeme, než gsme sami se učiti počali,
že wdnlekosti oko prost'jrz'une, nežli gsme to, což

neyhljže před námi leží, spozorowali: podobní
gsnuce onomu zpylowateli W starožitnosti , genž
hlzmdč očinmswýmzl mezi hwčzdami, netušil, gz—
lu'npropusl před nohama geho se otwird, až uwr—
]nmw se do nj, Opět na zem, ohydlj e\VOge,11e
ljhč upnmatowán byl.
Owšern žel swčtlo prowdy ze zgeweni boží—

ho wyplýwng'jcj každému swjtj, kdož po cestách
mučeni geho kráčí, &oschen býti žádá; gsau
gednnk přede mnozi, genž w hustých tmách so—
hč lihugice předewšjm swěilem, byl sebe mo—
cnřgi na ně zářilo, zanmyslně oči zawjmgj. Tuk
10 činili oni mu dráčko Wé , genž W marném

Q

swóm si lihowa'nn'i fil o s o fy se nnziwoli; () ho—
dcyž za dnů našich nikoho wíce nebylo, genmž—
hy se zaclnčlo wstol)č geglch kráčeli &po tom—
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to nádherném gmenu bažiti; ó hy každému sama
zkušenost mrzkost gegich k Wýstraze &odstraše
nj podala! ij žádnněgšj ale dobromyslné přání
toto gest, tim silněgi úsudkowé těchto \vsm y—
sln o stí pohřjžených znslepenců každému přjte—
li prawdy aclnosti srdce pronikngi , kdykoli po—
zorowatimnsj , gak weřegně nel) skrytě swědo—
mj swé uchláchohti, :)proti hlasu geho twrdošio—
nosti se ozbrogiti usilugj. „Tukliž to —- pro—
slořeči mnohý ten & tukowý pošetilec —-, takliž
to s powolz'mjm našim na negisto \vyhljžj, že mi

teprw odginud ciziho nahlednulj a poučení po
třebí gest? —- lejm sám, sebe
rOZkOŠistwořenn býti; k čemuž
okolků? ——Sz'un neylépe wjm,
radost mi npochotnost přínáší!

k požjwz'mj :\ k
těchto mnohých
co mi howj, co
gakéž by mohlo

"iné pro mne powolán'j býti, tololi nean“

35

Tak saudi (',—lowčk
zaslepený,

-—

u něhož ani rozum,

uni swčdomi k žiwotu neprocillo: a W'skutku řeč
tuto gnk klmnná, tak opowázliwu! leč kolik li—
sjc timto ochechn'lujm hlusmn znwedenýchhčdnge
na lůžku holeslnčm, ])čduge, \v těch letech, když
]n'áwě čas nnstz'lwzdze žiwotn swého gnk náleži
se *ztdowati; kohk tisic gich takto namizinu při—

chených

kwjlj, anebo g::k mnozi wzdychagj pod

břemenem houby a hony, .)gnko hjdnj, lehkomx—
slni zločincowó, wleknnce se žiwolem, sgehožto
:mčelcm , prz'nwč pro swzul po rozkošich P 'nlmuu—
ci lukotnost, docela se minuli. ——

Zdali náboženstwj prostředek ]; blaženosti &c. 509

Strašně pomyšlenj ! — A přede nemálo by—
lo i gest posud tukowých l-ehkom'užnýcl'l, neswě—
(lomilých osol), genž beze studu za Powzbuzo—
watch: &šiřitele tohoto zúhubného učení se wy—
(h'm'agj.

„Ay, dcero mů drahá“ _ tak m]uwil před
swnu posledni hodinkau giž umimgici otec k put
m'acli'lclédjwce, — „nic Wiomto okamženj che
není mého, krom toho smutného 130111yšlcnj,že
mne wšecky radosliopauštěgj. Žil gsem owšem u
wcselj, ale žiwot přecházi lnžikem. Ty mne pře-—
irwa'nš, mé djtě, požiwcy drahého krátkého ži—

\vohyij; pož'jwoy tolik, co gen můžeš, rado—
sli, :) bud' toliko w gogjch wolenj Opatrná.“*)
Pra'nwěwšuk této OP:!U'IIOSÚ,tohoto wolenj se ney—

wíce ncdoslz'm'á , a spolu tušení čehosi wyššjho
witlowěku wzhnznge, nedopauštěgici mysliii, že—
by w uspokogowánj ostnů tělesných & wpožjwú—
nj změn]našeho žili n byti záležel.
\Yúlmc uznaný mudřoc zwčků (hhvných, s
\\“čl'šj (h"lslognoslj o člowčku snudjci Aristoteles
weleshm'ný, rozmrzel se nemálo , With) hanehný
icnlo nápis na hrobě posledniho stm'o —assyr—
ského krále: „Gez, pj , spi; nenjř po smrti roz
.) Wpřjlomnóm zapisuowšcm by mnoho na gmonu nczáleželn,
n]c na důkaz, že hnncbmi 1310 řeč umjrngjcilm olcc swyšle
na neni , hud" powědčno, že loulo bohatý a chytrý lípikureg
("-jkbyl otec oné powěstué francouzské Aspasia, AnnyLon
CMS, genů. roku 1631 w Pnřjži skonal. ““iz: K. A.Bchil
lors Gallerie intercssnuler Personon, swazek 2. w Bcrljnč a
\\.jílllí 1799.
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koše žádné.“ Newrle zwolal: Azdaliž by se co
giného na hrob dobytka napsati dulo ? *)
Newole a nechuí' Stagyřunn našeho gen tak
dalece nad onjm králem Powstati mohla, gnk
dalece mu prňwu bylo, aby od člowčka ně—
čeho wyššiho požadowul. Práwem—li :11e1oho
od člowůka žz'udmimužeme,

10110 dostatečnou n

neomylnau wýpowť-d'pouze genom e wo ng eli—
um božské nim dáti může; nicméně 1010 spra—
wedlíwé mudrcowo horleni, a gemný cilgeho gi—
stým gest důkazem, že toliko rozumu swému &
Wlnstn'jm náhledum zůstawená dz'nwnmvčkost,heze
wšeho zgeweni — očlowčku s wělši l'lcliwosija
hluhokoslj smeyšleln, nežli se mnohý křtěný po—
han z nowčgšieh časů domnjwá, &kswému Po—
hančni dozwjds'l.
Giný mudřee, negenom W neyspustlegšim
Wčku a wneypokaženěgšjm městě swčtn, nlehrž
u dworn cjsuře Nerona žiwot 1111wiwšj, podz'lwz'l

urgednom swém Spisu, kdežhychom se toho ney
1néně1md:'nli, mjněnj swá 0 či o Wč k u a ]) owo—

lánj

geho , která důminka'nnpanngjcim onohoi

našeho wčku ořitě na odpor čelí. „Z čehož gsem
se měl rudowaii, -— tak sám sebe se 1:3že,—-gen
Wpočet žiwých "tworů postzm'en? Prololiž bych
pokrmy :) nňpoge znžiwnl? bych 1010 chnmwé,
proměnínn podwržcnélčlo stále oše'lřownl, lderéž
.

.

.

.

.

.

-

) Qund n]uud m hows , non m regis sepulchro

CÍC.

\roC.35.

'

'

'

mscnbereSÍ'
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bez toho zpustnauti musj, gali mile nedostatky
geho w čas mu nahrazeny nebudou, bych mubyl
liljda'cem, gziko nemocnému? bych se smrtí bál,
pro niž se wšickni rodjme? Ogak potu p ná
wůc ])ylliy člowčk, negsa s to nad p ozem—
s k é w č ci s e wzn és t i !*)“ -- Gale obližným
břemenem nacházi mudřcc tento tělo swoge, k
wuli kterému by negetlni rádi wččnost prožili!
Dále pokračuge wrozmluwě swé o n a r užiw 0—
s 'te 0 h, gjmz by se člowěk nikoli neměl podáwmi,

ale proti nim whogwgiii a ge podmaiiowati sobě;
ctnost zase nade wše giž Proto wznešenčgšj
*) Quid enim erat, cur in numero viventium mepositum esse,
gautlerem ? An, ut cibos et poliones percoetarem ? Ut hoc
corpus eausaríuui ac fluidum ])erilurumque, nisi subinde im
plealur, snrcirem, el \i\erem &'g ri m in i s te r ? ni m o r
te 111t i m e r e m, cui omnes naseimur ? . . .

() quam c o n—

t e mp ta r e s est homo, nisi suma h uma n a s u r r e
x e ri !!

. . .

A dále : Virius enim ista, quam alTectamus, ma—

gnifiea est: non quia per se healum est, malo caruisse: —
zcela tedy onomu ueeuj opožjwánj a blaženosti na odpor:
—- sed quia animum ]axai, ac pr a: ]) a r a t a d (: og n i ti 0

nem cwlestium,

diguum que efTicit, quiin con—

s o r t iu m D ei veníal.

5 en e c: Natur. qust.

Lib. I.

prxfaiio. —- Gak slawně , gak krásně, a —- skorobyeh řekl,
gak prawdiwč! ——K wýsiraze gednak stoika tohoto bljžene
znngjcjmu čtenáři ať slaužj, aby nádhernosij slow geho ,.za—
wť—sti se nedawal.

S \nekowa

z n ám ost

n e b e s k ý c 11

wěcj pauzena těla hwčz dneho nebe, ana widi
'( e d ] né \'1k a 2 y na něm se ])otaliuge , a gelio consmiium
lic—L“nesmi w křesťanském smyslu wykla'uláno byli; prawóhoť

llnlia Seneka neznal, gakžby se byl dřjwe wtež předmluwč
lzlzaii nmlil : Quidsil Deus : — pars mundi sii, an mundus?—-——
Prawo pozuánj Boha, dle slow samých Páně —-—
gest m il 0 s (:
„J\niž Otce kdo zná gediué Syn, a komužby chtěl Syn zge—

win.“ Mal. Žil. 27.
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uznáwů , an mysl nuši rozšiřuge, k poznán'j n e—
l) e s k c 11 \v či-0 P ří P r a W 11g e, a hodnými
nás čim-jw 0 ]) (: O\V ánj :; B o ll e m Přigiti.

S wětšjm upokogenim & mjrnostj uznáwá
wznešenost duehalidského nad pozemské a smy—
slné wčci giný mndřec z té samé šli-oly, stuwě člo—
Wčka-snmým bohům po boku: důstognýt to 0-—
Wšem člowěku úsudek , až na pokořugiei přimjsenj

bludu ohledem na bohy. Stoik Ba lbus učiniw
u Cicerona otázku, k gakémn tento swět gest
nučelu? takto na ni odpowčd dáwá: Aniž gest
pro stromy a byliny, aniž pro zwjřnta, ale pro
])011)*a lidi; gsaul bytnosti rozumu užj-wagicj,u

rozumí nade wšecko wyniká.“ *)
Slowa tuto zaslulmgj uwáženj &pozornost.
Nuliljžjme ztoho, že stařj giž tak dalece we swýeh
poznánj'ch pokrm.—ili, :mol' nikoli s m ysln o s t, :)

zadost činěn neskroceným žádostem,
gnkž to práwě innozjznašj'ehpřeoswjeenýchmu—
drcu SOllČ :) ginšmrddi by na mysl kladli, zaney—

dobré nepouažownli; ale že Spišeonuhož—
skou mocnost wduši naši, pomocí které p r awó

odn cprawého, dobré od.křiwd y, slu—
šné od ne slušného, wčci Pomjg egjoj &
p r om ěnliwé

ods tá lý Cll a wždy trw a—

*) Hic quxrat quisliinm , cujusnnm causa tanta rerum' molitio
fucta sit. Arliorumue ct hei-barum ? . . . An bestiarum ? - »

E 0 r um scilicel animantium , 41na: r nt inne ti tu nt u r.
Hi sunt l.)ii et homíncs, quíbus profecio nihil est mclius.

Ratio enim est, quiteprm stat o mnibus. Cic.de

nat. Deor. L. JI. c. 64.
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;,ij jch Poznáwúme :) rozezna'nwaime, zkrátka že
rozum na neywyššj postawili stupeň.
'I'oÍ gsau učinili: ale gnkž to přicházelo, že

Pří wšj swé ucliwosti k r ozumu, předce we
swý'ch \výpowčděch tak we'líce se r úznili,
&
11:1odporu si stáli, asice zrowna Woněch filoso

iických saustawách, které neyhljže ]; iw otu &
m u n d r o s tí geho směřowuly ?
Ge &e n toliko roz n m ; :) gukých rozma
niiých PřCdpíSů :) různých prawidel se W rgewi
lo! -— „Požjwey, wšuk Požjwage hleď, ])y chut

1:1nndelšj čusytrwala ; “ — tak učil Arist i p p.
— „Pečng o ustanownost :) poklid ducha; “ tak
Ep ik u r. „Bud“střidmý drže se gednoduchosú

w přírodě“ — tak Anthistenes

ze soklyCy—

níkuw. „Bnž po swobodě azwolnosii; “ opčt'lj e—

n o,“znkladatel stoy. „Buď podoben Bohu, a s
nim se sgcdnocug;“ -— tak Plato. „Drž Wáhn
mezi tim, co přiliš,
s t o to 1 c s.

& CO málo-“ -— učil Ari—

—-—

Ge den toliko rozum,

a což učil () B0-—

]1u ? Nebesa nzemě, \vody :) powělři, hwězďy
n pekel hlubm přeplněný byly bohy a bohyně—

mi; on wšnk G 0 díný, gediné prawý, žiwý Bůh
poznán nebyl.
Podle učenj E pi k u r e g sk ch byli ])oho—
\*.'a'*,od nichž se ale č10wťek ničeho nndjti nesměl,

pončwndž Whognosii blaha swého požjwngjcim
neslučowdo clm'jle, by“ na něco mimo sebe po;
m_yshl'i mohli. VVicepotčehy dáwalo uřřcnj Stoi—
Časop. p. Kalol. Duch. I. 4„

33
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kůw. Tito \vyznáwegjce přitonmost bohů, &
prozřetedlnosti neznpirugice, wěřili, že bohowé o
lidech známost magi i 0 ně pečugi. Mezi oběma
prostředního se A kn d e mik ow é drželi; brzo
o lom neb onom sdruhými W srozumťfn'j gsauce,
brzo zos odporugiee: slowem, rozmeyšleli se če—

ho určitě wásndku podáwnti.
Čemu učil g e d e 11 tento r o z n 111ze strany

trwáui duše lidské po smrti? — Shodnuti :)ge—
dnomyshiost w této nauce z té přičiny očekáx-va
ti se nemůže , pončwndž ani wp ř ed 5 taw á eh
o duši se nesrowna'nwnii. Gednomu byla pnu—

hým dechem , druhému srdcem,
mo zk em , čtwrtému

krwj,

třetjnm

pátému ——0-—

hně m, šeslómu ono souhlas z áprnwy celé
ho lť-lu pocházegioi; sedmý gi pownžownl Poč—

tem b ýti &t. d. Aniž se \Včdčlo, což, po—
dlé mjučnj našeho Wčejwubec známáu býti mohlo,
co smrt gest. Někteří myslili, že gest oddě—
]eni duše od těla. Gini nepřipnuštčli žádného

lnučen'j duše, nýbrž gistili, že spolu

s tů lem

pomjg',
a že duše w ta'—lushusjná. Leč iii,
genž oddělení se duše připnuštčli, newešli mezi
sebnu w shodnulj.
Gedni mžikem gi z if,-ln wy—
1rhnnu'li znmeyšleli, ginj poznenáhlu & po část—

kách, opět ginj dáwuli gi bytnostbezpřeslánj.
*

"

;

.—__ l

„

|

'

\..

U

"**)
|.

) kdo o techto rozlmnych domnenkuch zprawy obsirnegs) nil—
býli žádá, nechť nahlédne Cicer. 'I'uscul. Quast. ]. c. 9. 10. -—
Harum seulemiarum que: vera sít —- připomjuá Cicero——
„: Deus
. aliquis viderit, qua“vcrisimillima, magna qumstio est. 0-11.
) 'Iuscul. Quitst. ]. P. 9.
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Galcz'ito zmatenina důmněnek a odporů, a prá—
wč u mužůw, genž 'z'iwolu swému přigitj rozu—
mu na stopu, a wyskaumánj prawd y za obzwlziš—

hijaukol byli uložili, u mužůw toho národu, kte—
rý gakoby za přirozeným puzenjm k hlubšímu
dušewnímu skaumzlnj powolán se býti zdál; taki
to bylo u llellenskýcli oslawowaných filosofůw a
mudrcťnv. Gakž to ieprw s poznánjm a nahlo—
dnutjm člowěku neyduležilěgšjch prawd gegicli
spoluobčanů wyliljžeti musilo, kteřjžto časswůg
na řemesla, obchod, plawbu, na wognuazprdwu
obce wynalilzldati přinuceni byli? ——
U Rj ma 11ů swčtowládných tím méně W 0

bledu tomto wětši radosli a upokogenj nadjti se
můžeme. Zewrubného zpytowánj &proniknutj u
wšeobccné p *awdy, aniž lilubš'jbo základu nena—
lezáme mezi Íijmany. Gegich hlawněgšj důleži—
1osli byly zprz'nvaařjzenj obecné, wogna a pod
maňowánj; lunudrctwj přigaténm od Řekůw pau—
ze z Clilauby a marnosti, tedy gen na oko se při—

zndwali. Bohatý a rozkošem oddaný Říman libo

wal si wučenj Epikurow

u, nikoli pak negsa

přísným gebo plnitelem; hrdý a citem swobody

apogený uchopil se pravidel Stoik ůw, ney
sel—.ůdněgšjcestu k samostatnosti w nich nalezage.

(lak zpustlým, na těle aduši pokaženým národem
za posledních let swé swobody & za panowáni
prwnjch císařů l'ijmané učinůni gsau, toho sau—
wť—kéletopisy podzlwagj panuilky strašné, dosta—
1cčnč dokazugjce, že Apoštol Panč-, we swém k
"51%
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Íijmaniml listu, ničeho na ugmu prawdy Wpopi—
sowz'ulj gegich žiwota nepřidáwá. Přečtenj kn—
Pitoly prwnj téhož listu, počnzmcsweršem 'an'ns
přeswědčj. Zdá se , že prozřetedlnost Božská

spisy Sulustiowy, Seuekowy, .l'e tro—
niowy, Juwennlowy, Tncitow y :) Sue—
toniow

y proto gen zaehowati a k nas-jm ču—

sum dochowuti mířila, abychom sami ze swědec—

twj gegich oprawdč agaidrnosli slow Pawlo—
wých se přeswědčili.
\'Všuk i to snad gest zgexvný důkaz neob—
sáhlé prozřetedlnosti a gegi ustanowenj , že spi—
sowé
neywýmluwnčgšiho
& neyslawučgšjho

ijanina až na naše časy zaehowáni, &po wšech
wzdělnuých kragináeh Europegskýeh rozhognůni
byli, že WPllkílll každého učeněgšiho člowůka se

nalezngi, mjnjmtoliž zwláště filo s o fi c k č spi
sy Ciceronowy. Ačkoli tyto samy sebau dosti
patrně dowozugi, gnk powrchnč toliko se byti
ijané W mudrctwi obhljdli, :] gak poskrownu
se gim chuti :) scholmosti, k wážeui ze sebe sn
mýeh dosláwnlo; nicméně byl to muž tento, genž
čistau láskau pro dobré :) Wzdůlnnost swé W'lnsli
roznicen, sneunawennu pihmsti mzmdrost skau—
mutelů řeckýcl'nkragnníun swým w gnzyku gegich
w známost uwáděli horliwě usilowal. G-suuřspi—
sowé fx'losofiřštj gebo welký sklad pro wše—
cky wčky, kdežto mnohost *anná učenost 3 2118511-
Ílnst řecká se nnlezá;

gsaut Wšuk i patrný

&ne—

klumný dúwod , nimž prawda ta se stwrzuge,gak
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Při wšem namáhání &při Wšeliké schoPnosti duch
lidský nedostatečen gest, člowěku každému ney—
potřebněgši a neyprospěšnčgšj Prawdy sám ze
sebe wynášeti n rozšiřox':tti, neuwáděge i sebe i
giné Wliedorozuměni :) zřegmé odpory. Tak ten-—
to naslowo wzatýřecnjk &konsul od prozřetch—
nosti božské Wšemu tehdáž čtaucjmu a myslí—
cimu swf—tutéměř za slawného zwčstovatele té
důležité a weliké prawdy bylwywolen: „Že člo—
Wělcmotngjcj se nedohledný'm bludištěm swých
toliko sobě odporugicjch poznánj , bez Poučení
božského-, nikdý kgistotě, n-ikdý k upokogenj, k
prax-vemunáhledu aseznámeni se s powinnostmi.
swými, aniž k dosažení swých nmlůg', & k čemu

wlnstnč určen gest, přigiti nemůže.“
Cit tento nestatečnosti mysli lidské a wčdo—
mj oslnbosti gegi musilo wůhec na srdce dole-—
lmztuti, aby žjžn'ice alnčnice po l'vawdč a sprawev
dlnosti před Bohem úmyslowé lidští proniknutí,
:dyy takto přimo na příchod a učení \vyslnncuw
geho připruweni byli, gnkož i toho,
genž „sa-—

mo slowo

(rozum, log/og) gest, genž tělem

niziněno gest *), & cest:-1 gest, & prat w d zn i
').iw (lt-***),i hl uženo st; krom nť—laožžádní k
(Hei nepřichází, kterýž greg poslal. Tuk praw—

(llWllgest přjpowčd'prorokůw:

A ]) udau

Wší—

ckni učení od Boha. ***)
*) Jan. 1. 14.

“) Jun. XIV. &. ***) Jan. 44. 45.
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Kris—tuspřišeliwyslánj

geho: swčt

uwěříl

iwčřj posud. Pí'igali gsme slowo

žiwota

wččného.

Guk máme Bohu děko—

wuti! gak geg plesngjce pro smllowúnj geho &
Spasenj naše welebill! —
Tuto —li pokaženost mrawů hlubokau &těch—
ioli lmnebnýell nepruwost'j u swýeh suuwěkých
hognost Apoštol Páně za zřeglný trest Božj po—
kláda'u,„že poznawše Bohu, neelíli gako Boha,
ani gemu dčkowuli: ale mami učinění gsau W
myšlenjch swý'ch, & zatmjno gest nemnudré srd—
ce gegich, měwše se za moudré blázni učinění
gsnu “ **); guk strašné "leple snudanh na ty pu—

slj gesto i za dnů našichswémyslnč ahl'dělnysl
& srdce swé před oblnžugjcjm učenjm ioho

erngj,

zu—

otec smilownw se poslal., &lglerýž

znezměrnó lásky az pnuhóllo milosrdenstwi p ři

šel, aby hledala
hynulo

spasil, což bylo za—

na ty, genžse zuewnngelinmlum—

hi, za tuto moc bozi propůgčenuuk spasenjkaž—
dému Wěřjcjlnu ?! ***)
3.

Z posud powědčného wyplýwá, gak ne—
snadno, ano, docela nemožno gest, aučel aurče»
nj řš'lowčkn s gistolnu

& dostatečně

položili,- u

gakžby mohl zárodek hedwťdmjho čerwa we swé
slupce ——&|>ylhy ilidským rozumem nadánbyl
——gen tušili, gaké změny sním se dili budau, :!
*) kŘjm. 1. 21. 22.

") Luk.)šlX. 10. ***) kŘjm. I. 16.
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uhnčtený, :)Boha odcizený člowěk prahnu Pohla—
ženosli slyšj wnitř sebe hlas zákona, powinnost,
často p ř e t ě k a u powinnost mu ukládagjejho,
slyšj strašný hlas r0zhněwuného soudce , geg ká—
rng'jcjho , gelnu spoln'ůžkau zlé následky za pře—
cinčnj předsljmgjcjho, &tudy giž Wneštčstj alf;—
dč sebe pociluge. Odtud rozln'og ten s samým
sebou, odtud to mrzké \.vykrucowz'unj, kterakhy
se dalo pož'jwati a slastným l))'"li— l) e z B oha;
Odtud ono plaché snaženj , galahy gen swčdomj
ukoneyšiti, aslawenj a bořenj bez konce nowých
mrnwnosti soustaw pro zdegšj žiwot, genž podlé

lnčlkosti lidských náhledů iswůg podobně základ
magi. —
Což mnedle gest to, čeho se z B 0113 do—
zwjdáme O a u č elu :) p o wo l :'un clowčka ?

-Dř'jwezáměr,
nežli prostředky

nežli běh;

dřjwe ančcl,

znáti třeba ! -——
Kterýž gest te—

dy 1)raWý aučel člowčka? ——
Milo mi, ?. budet ičtenňřům mogim, že pro—
brawše se pošmaurnau nnewljdnnn krnginau, giž
k čistčgšjmn &čerstwčgšinm powětři přicházíme,
nzemi, smrt awčřínost gemným swčtlem prawdy
božské k dokonalému nnhlédnntj powolánj našeho
ognsnůnzm spmřugeme. Komužhy se nepowznesl
duch ] srdce,

kdožhy neokřťnl radosti

nz-lhljžege

do wť-iinťs'lrwngjcjho i'ňge lásky a blaženosti?

——

Bůh gest lziska: *) Tot gest, čemu nás
Bůh, čemu nás zgeweni wynmlge, ——Bůh gest
Jan. 1. \'._S.
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aučel. Geg milowati gest Powolánj a

bluže n ost naše.

Btth gest Láska. Co znamená slowo láska
(aych, onritas)? Mnohowýklat'lnost slowa toho
činj potřebné bližší určeni Wýznmnu geho. VVý—
raz „láska“ znamená zde náklonnost mysli &Wů—
]e k činění radosti předmětu swé' lásky, k zdo—
konalowz'nnj &oblnžowz'lnj geho.

Za timto Wýzna—

mem gest tedy lá ska — radost z radosti milo—
Wnného. Tuk smeyšlege stwořil &ohowzi Bůh li—
di, tak smeyšlege pečuge VVšemohaqu oni-'a, &
tak wšemuudrOst geho bez přestainj nsiluge sa—

mostatně ozlepšeni, zdokonalenj a obložení lid—
stwa. S tukau láskou miluge Buh člowěk a, :)
negenom člowěkn, nýbrž wše, což dýše, citi &
bytnostmá ;n:'nsledowně ižiwočicha gednohokaž—
dého.
Nicméně láska tato k tworům gest toliko od—
blesk azz'nřeonénekonečné lásky ablaženosti, W
které geho by'tnost :) podstata předewšjm zz'ile—

On, d okon alost gsa, anobržprom en
wši d okonalosti,

gakž mohl tento Wšewč—

danej, wšemnndrý, neyswčiřgši :) neybln'z'eněgší
nť-co krom sebe milowaii , coby se mu whod—
nosl'iirownalo: radost Gehonad sebou gest bla—
ženost prostá wšeho obmezenj — ze sebe sa—
mého snad sebou samým.

Bůh gest L ásk a: Co gen oko krásného
widůti, ucho ljbezného slyšeli, duch prmvó'ho,
\vehkóho awznešeného pomyslili, srdce blaho—
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slnwenóho kdy pocítili může a po wčky co gou
sluwuého u Idun-ného widřli, slyseli :: podium.-—

ii \vsluwu budcme, 10 vše gesl wBohu, ::chn
čáslk;....i „\\—Inslnosli, nýbrž podslului"Ulm-20110.
On sám g_n-stln'uuu'u \VŠCllOrozumu,
\vsj krásy,

wšj swnlosli :| ])luhosti. Guk blažený musi ledy
Buh, gnk \vclice lcnto milowánj hodný, neskon—
čený duch w spalřowáu'j swé krásy a moci, a
dokonalosli, —- &wpowřdomosti télo swé byl:—
nosti atélo swélásky býti! npra'twě proto slwo—

řil člowčkak obrazu

swém u (ziwému), k

obrazuBožímu st wořil mne. *)
Bůh gest lásku: ]mrol) :) smrt nemá žádné

pro mne hrůzy.

Milostiwoslj ndoln'odinjmihlu—

sebc láska nemá konce; oblnžugcí iscbc
oblnžowánjm. Gnkýž to [)Olčsilm'llnýwíldcd pro
mne po wšecky wě'ky wč-Lubez přostánj :: konce!
Ale —-—ach!

gscm

ř—luwčk l'mdlý, u zphmun

Whřichu; ('.ncLs'Tusluéhopádu pokolení nuscluu w
prwujm wšcch lidi! — ()dslup skljizouosli 11nm—

lomyslnosli ode mne! úlřclm :| nová posilu umc
osl'kija'l, \vystznvugjc w duši nozmť-nnuu pum-—
du: „Buhgestlňskuf“——-—
„'l'ukiBuhmilowul
swět
(zpusllého, pokužcuélu) čluwť—Ln),žcsyna swého
goduorozem-ĚhO dzd, aby každý, kdož

\\"ěři W110—

ho, neznhylud, zde měl žiwot wěiřný“, (Witt-uuu

blaženost; Jun. Ill. H).)
O, kol'nož'by'nepodumndi

PÍIOWČneywrnumW-gw

š) anepudililuvděčnosúalásce zn tuln hognosla
.) |. Kn. Mngž. 1. v. 27.
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welikost rozumem nepostihlých smilowánjBožich
:) geho lásky bezkonečné; kdožby neoněmě W
prachu mu se nekořil aneklaněl, &neslyšel ple—
súnj nad Betlémem se Wznášegjcjch nebeských

kúru, aw sláwozpěchh welebjcjch příchod w no—
wč zrozeného spasitele : S l 51W a n a w ý s o s t e ch

Bohu, a na zemi pokog lidem dobré
wůle ! *)
Ale gak potěšen powstáwzi opět z prachu
člowěk sneypožehnančgšj mezi ženami wolage:

Duše má weleb'j Hospodina, &weselj
se duch můg W Bohu spasiteli mém.
Luk. I. 4-6. 47)
Tak působ'j &takowé aučinky přinz'nšegizge—

weni Boží, pogímána gsauce myslinewinnau a k
dobrému náchylnau, a chowána gsauce W srdci
pokoře a lrpéliwosti odewzdaném; tim se zřeg—
mě stwrzugi prawým W š e m.u lid s '(W11 wydu—
ným e W a ng eliu m býti, tjm dobrým, radost——

ným, ba neyradostněgšim poselstwjm, wyslaným
od. Boha k pokolenj lidskému gak zewnítř taki
\Vllilř uhnětenému.
Kdež medle — táže se můg čtenář ——kdež
*) Dle půwodnjho textu! čvďozim, zaljbenj, radost, milost
(w. Mat. XI. 263 měloby tedy býti: „na zemi pokog, li—
dem dobrá wůle (milost před Bohem) II. 14. gakož 1 w
starsjch přeloženjch českých se nalezá. Kdožby pomyslil,
že tento dosu patrný mzde w členi od Wynechánj gedinké
pjsmeuy pocházj: euďozíag ijto
ŠUFÝOZL'CG.
Dosti pohnul

ky, aby ti , klerj knohoslosze

orldali hodlagj, příležitomi

gjm knauoenj gazyka řeckého podaiWané, ochotně použili.
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zůstáwá onen slíbený
lání

aučel, ono powo—

čl owěk a, Bohem samým wyswěllcné &

gasně nim wyřčené?
Múžeme—liž oprawdu mkto se táznti, wě—

dauce, že Bůh láska

& člowěk

mu k o—

brazu slwořeugestP—Tyspro lásku stwo
řen & máš-, gnkož i 011 gest, láskou

býti.

Uwed'me sobě na mysl onoho zákonujka,
genž se Pána. našeho, pokaušege ho, otázal: Kte—
ré gest přikázauj weliké wzákonč? & poslyšme
Pozorliwě :) s rozwahau odpowčd spasilelmvu,
mysljce, že poneyprw gi slyšjme,genžtodi: „Mi—
lowati budeš Pána Bohu swého, z celého srdce
swého, ze Wšj duše swé, & ze \všjmysli swé.—
Druhó pak gest podobné lomu: Milowali budeš
bližního swého, gnko sebe samého.“ Na "těch
dwau přikázanjeh wšeckcu zákon záležj i Pro—
rocí. *)
Zde wtěliwši se láska dáwz'l odpowěd mu
dráčkowi, zameyšlegicimu we swých cbylrůst—
kách Wěc neydůležitěgši šulebuýmdolnzem zne—
uolíti, & suužjojmu se lslj swzuu spusilcll osidla
klásli. I owšem mu 'ljmto Pán náš nic nowého
neodpowědčl; nebot prwui :) neyblnwněgšj při“
ka'nzani naleza't se W 5 ku. D'Í'ogž, \71. V. 5;

he pak W 3 kn. XIX. v. 18.

dwě mista spozorným &nábožnýmduchem
*) W půwodnjm gazyku:

fi;/mužem;

(mu . . ..43/(59'lf7fo'603
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sli k dobrodinci s'wému nepocitil? ——Twé—li
wlastnj srdce — postuw se gen na geho místo!
o giném tebe nepřeswědčuge, poučj tě (lz'dšjběh

tohoto udánj.
Stál před farizey i zlořečili genm: poslyš
medle, co prawil! — „Tot gest gistědiwná wěc,
že \vy newite, odkud gest, a otewřel očí mé.
\Vime pak, že Bůh hřjšnjku neslyší; ale kdoby
byl ctitel Boží, a Willi geho činilby, toho slyšj.
Od \včků není slýcháno, aby kdo otewřel oči
slepého tak narozeného. Byl tento nebyl odBo—
ha, nemohllby nic učínili.“— Iwyhnz'nn gest od
nich člowěk obdařený zrakem, neznngjcj posud
dobrodince swého. Ježjs gegnulezl nptnl se ho:
\'Včřjšlí ty w Syna Bož'jho? —- Odpowčděl ona

řekl: Ikdož gest Pane, abych Wěřil wněho? Dj
mu Ježiš: \'l'iděl gsi ho, aktcrýž mluwi stebnu,
onÍ gest. Aon řekl: VVěřjm Pane: aklančl se

gemu.
Tak Spasitel náš si počínal :) počíná W nn—

lezánj cest k srdci, klásce awjře; -— dobrodi—
nim & Opět láslmu. Zduliž itobě chybuge láska
a dobrota Božská, žeby neměl proto Boha mi—
lowati, pončwudž oči twé newiděly geg? ——
Předsluw sobč Wlnysli den narozeni twého;
&deyme tomu, žeby sroznmem, gnký nyni tobě
gest, okolo sebe patřili, dozwidntí apozorown—
tí byl mohl: čehož bys byl dřjwe 0 swém do
*) Jan. 1x.

24.

——38.
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nad tebnu is gasným, tichým měsícem, zowau—
cim tebe k rozgjmn'mju poklidu. Lebkterýspís,
který žiwot lidský by stačovnl k wypoči'lá'mj &
uwáženj wšech smilowúnj :) dobrodinj Bož'jchna

duši a na těle, w

přírody amilosti, wř'jzenj

gednotliwých lidi, celých nz'uodů, iweškeré—
ho pokolenj lidského po tolika stoleti atisicleij!
Nesklz'ldeytedy vinu na oči a na zraknnčg
toliko srdce &cit, ipoznz'tš, že ač newída Bo
ha, geg přede ze srdce, zcelého srdce a zcclé
duše swé milowati můžeš.
Dj Žalmista Páně, \vytýknge lidstwu chlad—
nou neditwčru: Zdali ten kterýž wštjpil ucho,
nebude slyšeti? aneb, kterýž způsobil oko, ne—
'\Yídi? *) Stegným, bu Wčlšjm práwem dá se
otázka činiti: zdali ten, který stwoíil :) způsobil
srdce lidské, zdzdi Buh, pramen wšj lásky, ge
necitedlným

k milowánj sebe učiniti mohl, kdež——

to lásku od každého bez obmezenj žádá &po
raučj? —
Mohl—ližby kdy, čebo by ne'nm byl nedal,

žádati? Neoná-liž Apoštolnz'urodů_gakoby u wya
trženj: „Lz'nskuBožjrozlita gest wsrdcjeh našich,
„skrze duchu swulého, kterýž

dán gest nám.“ ***—)

Gestliže pak Boha newiditedlnébo zřiti ne—
můžeš, \\“ídjš nicméně bližního, bratra swého,

spmřnge wnčm — toho, kterýž k Wůli ioběa
z lásky k tobě božstwj odložiw wtělíl sea'tělem
*) Žalm. 93. v. 9.

")

k Ř'jm. V. 5.
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učiněn gest; spatřuge W něm toho, který gakožlo
z našineů geden přebý'wal mezi námi, nás uče, co
činiti máme , a sám číně , čemu wyitčowal; který
za nás bez winy gsa, trpěl, ažipohaučn Wnáro—
du swénl a wvywržen,hanebnau smrt kříže podstau—
pil, spatřuge W něm syna Mariina Jesu Kri—

sta! GegPastýř e dobrého, *) položiw—
šího žiwot za owce swé, kterýž znagc
swé, i od swýeh znán gest; genž milo—
waw s w 6, kteříž byli na swčtč, až do kon
ee ge milowal.
***) Učí se geg znáti , twó
Wlastníspasení toho wyhledáwá, k tomu nutí. Před..
slaw sobě onu strašnou noc, W'níž tento newinný
byl zrazen a wydán wruee swýeh nepřátel; wstuP
mezi učedlníky gebo, &slyš poslední slaWnau ge—
bo modlitbu, Wkteréž se iza tebe ——tak dáwno

tebe předcházege — s Pozdwiženýma k nebi oči
ma modlil. ***) „Otče, Přišlat gest hodina, osla—

wiž syna swěho , aby i syn twůg oslawil tebe:
gnkož gsi dal gemu moc nad každým člowčkem,
aby těm wšeehnčm, kteréž gsi dal gemu, on ži—
wot wččný dal. Toto gest pak“ — dobře uwa—
211g!—- „toto gest pak ži W0 t Wě čn ý, aby

poznali tebe

samého

prawého

B 011a, n

k'leréhož gsí poslal, Ježíše Krista.“ —- W'lastnč
tedy žádná giná Wýmínka, než lás k a k B 01111,

a k Ježíši Kristu,

kteráž wůbee sprwním &

Ezech. XXXIV. 11 — 16. a 23. 24. a Jan. X. 11. n
chile. **) Jan. X111. 1.. *") Jan. xvn. | — 3.
(Ínsop. p. liulul. duch. |. 4.

34
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neyhlawnčgšjm přikázanjm wgedno splýwá, atož
samé gest.
Chtěllihy pak někdo namjtati, že poznánj
gest wěc rozumu, nikoli ale srdce se týkngici;
iomu s pewnau gistotnu se odpowědjti může : Kdož
může Boha, kdož Ježíše w prawdě poznati, leč
by Jež'jse nezamilowul, & vždy che a wíce &
wrzmcnčgi nemiloval?

-—--Giž moudrá :) přelaska—

Wá řízeni Božj s pokolenjm lidským, podiwné
geho postupowán'j k Wyswolaozenj lidstwa padlé—
ho, geslliže se náležiiě powáži a ksrdci připusti,
gsau s to , negenom dostatečné poznz'mj, alei
wrnucj lásku wzlmditi a roznjtiti. Kterakž by se
to bylo stalo, že gdaqu do Emaus uišedlln'jkowé
we společnosti teprw předewčirem ukřižowzmč
ho , a dnes z mrtwých powstnlého mistra, gegž
aby nepoznali, Oči gegich držány byly, —- že pa
třice za zmizelým, prnwili wespolek: Zd :)Íliž

srdce naše w nás nehořelo, když mln—
Wil nám na cestě, &otw irul mim pis
ma? **)—Toto olmpolné wyznánj milugic-ich se
duši , Přenešeno w chladný Wýznmn slow, nic ginó—
ho neznamená, než: Bl :)ž ilo nás nad miru wy—

učowáui geho, srdce naše přetjknla láskau.
Tak bychom tedy neyauplněgšiho poukázání

na aučel náš & p owolánj

lidské

ze sa—

mých ust &ze srdce newýslownnu láskou k Bohu
a k člowččenstwn přeplněného od samého Pána
*) Luk. XXIV. 32.
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našeho, p*áwě kdy se smrt podstaupiti chystal,
byli dosáhli; a neni giný, než: Boh a, a t 0110,

které hož poslal, Jesu Krista poznánja
milowánj. “" tomto p ozn á nj &w této lá s e e
záležj bla ž e n os t, a blaženost ta gest určeni,
powolánj twoge & aučel twů g, bez Wýmjn—
ky, na Wždy :) bez konce po wšecky wěky wě—
kúw; W nich gest obsažen pro tebe ikaždého člo—
w-Z-ka, žiwot wččný , a sice giž Wčasu nyněgšjm:

tuto neplati žádné: p řigde & bude; — giž
gest a zůstane Wěčně, s tou toliko duchu a
mysl podnášegiej gistotau, že geš tě se ne o—

kázale,

co budeme,

wjme Wšak, že

k dyž se okz'nže, po dobni ge mu ])ude—
m e, *) a gednobudeme s Ježíšem, gnko J
s
0 t e em gedno gest; že tu , kde Ježiš náš wyku—
lnlel a Spasitel gest, i my budeme , hledjee na
Slz'm'u, kterouž mu dal Otec , g e nž

wal Před ustanowenjm

g e g m il 0—

swčta. =**)

4.

Co gsme sobě \Vpogcdnůnj tomto uložili,'by

'lobytedy

zhlawnj částky přeswatými slowy

n wýpowůl'mi Páně rozhodnuto &zodpowjdáno.
J\učel & určeni člowěka beze wši pochyby gest
:'u boženst wi.
OnOÍ zúležj 'Wžiwém, sk)—zc
lásku působeném a Působjcjm p o z n :Sní B 0 ha
*) 1. Jan. 111. 2.

")

Jun. XVII. 22 —- 24.

3.11

a!
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a Jesu Krista;zá1ežjw milo wúnj Boha
:) J ež š e. *)

Prahna adychtě každý člowěk po blaženosti
přirozeně ktomu se nese , aby i ce s t y a pro—
střed ky wyhledáwal, kudy by gi dogjtí mohl.
Neniližtedy radno , aby ná b ož'e nstwi mezi
prostředky k blaženosti, gakožto předni, zwlá—
štnj, neygistěgši &neypotřebnčgšj nupomahatel k
témuž cjli uznáno a užiwáno bylo?
Námi tk &. „Čemuž se tázati? Náboženstwj,
dle pončtj, gakéhož gsme o něm podali, gest gedi—
né prawdiwé, &zasluhuge mezi prostředky khla—
žcnosti Prwnj &neywyššj misto.“ —
Saud tento o nábožens'mj žádnému tuším
ctiteli geho wěrnému dostatečen nebude; nehoří
cena adůstognost gelu) nemůž dostatečně pozná
na adle zásluh wážena býti, pownžuge—li se to—

liko gakožto p rost ředek kblaženosti , gsauc
aučela cjl sám. Tedy auč el i p r o stí-e dek
spolu?
Takt se mi zdá, a sice z následugjcjch
příčin:
1.

N e b e zp e čn o gest , náboženstwi za

p r ost ř e dek k hl a ž e n osti wydáwati atim
snižowati. Bla e n o s t '1 owšem wšickni žádagi;
gsauliž pak wšickni na tom usrozumčni, cobybla—
ženost znamenala , a w čemby záležela ? -— Wi—
—

b

_

'

|

|

|.

.

) Wsmyslu tomto az kukanc: prace teto nabozenstxvy se PO'
wažowati bude.
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dělit gsme (Odd. Q,) kterak člowěku samému so—
bč zanechanému, přetěžko , ano nemožno gest,

powoláni swého nagjti, & sgistotau dostatečnau
udati. Gíž tu na Wchodu nesnáze.
Leč pu—
stjce mimo spor 0 ponětí blaženosti, deyme tomu,
že Wůbec w sobě ten samý má wýznam, opět
misto prwnj, giná nesnáze se naskytuge, a sice :
2. „Tauže po blaženosti, nezamitám ipro—
středku kterého třeba: wšak -— řekne snadně—
kdo — čemu bych neměl Wůli míti, dáwage před
nost podlé mého wlastnjho nahlednuti prostředku
wybrane'mu

Přede Wšemi ginými!

——nepřeká—

žimř a neškodjm to číně nikomu, nebuď tedy i
mně zbraňowáno!

“ ——

Že tímto způsobem od pradáwných Wěkuse
smeyšlelo, swědč'jhádky Stoikůw, Epikuregských,
Akademikůw, spor wcdaucjch o to, Wčemby wrch
blaha azlého záležel, (Cie. de bon. et malor.V.
Uh.) a že i W nowěgš'jch, ano i w našich časech
nad těžkosti tauto posud se neswitězilo, toho bu—
diž z mnohých dů—wodemona rada u p. kterauž
wýše gmenoxvanáLenclos od otce swého přigalai
toho buďte důwodem práce negedněch spisowa—
telů, rozpauštěg-icich w swět : N áb o ž en s twi

w meze ch rozumu, mrawná naučení
bez Boha , bez zgeweni, a bez Jesu
](ri sta.

Z tohoí nahljžjme,. že owšem každýz

lidí po blaženosti se shani; getl en Wšak gim—j—

nj nalezati W 130 ž lwa nj

sm yslné m be

Boha a b e z 5 w ě_d o m ]; giný,

ač wiru w Bo—
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ha a na nesmrtetllnost podržuge, nicméně wírn
W .!esn Krista k mysli asrtlci při pustiti se zpě čn—
ge; nalrroti tomu gi ný ničeho za prawdu nepři—

gíma, kromě co na swé oči widí, a čeho
smysly &rozumem swým poníti a chapati
wstawn gest; &opět gi ný tlachage o zákonech
mrawů, 0 ctnosti a Wznešenosti litlské, brtlč a
sausmčškem Wším, což Bůh azgewení slowe, ga—
kožto z (:(l n m čiw 0 st & p 0 W ru zamítá ;
a takt se stáwá, že mnohý buď nedošlý, buď pře

piatý rozumek, zachwáeen bouřemi náužwo tí,
po zbrani salmge 5am 0 Wl a (l n m p á n em ži—
wota swého býti se (lomníwz'l, anebo zenullen :)
wysílen před časem (lo wln se řítí, gale onen
Angličan wPai'íži gen proto do Seln-va'tnyskořiw

pončwadž ——
ópřebídné achatrnépolmúlky!
__- pončwmlž nic nowého wíce na swělě k poží—
Wání nenalezal.
\Wlastnč wšak Wšiekni tito \vesměs gednn a

tnž samu wčc wyhledáwagí; toliko we wolení a
užili prostředků se různí, totiž: \? smýšlení ači—
nění, kteréž každý k blaženosti &štěstí swému
ginak obraenge.

3. Neznúmost ančelu

i poznání

prostředku zatemňnge.
Clmvť—k, o<lwolziwage se na swá

puzení

&

(lyelllť-ní po blaženosti, z toho nzawírá: Tedy
gsem přinucen ge nspokogilzi. Podiwný to za“

wčrek!

Tnloli žatlost, tatoli puzení, ty, kterýž

tak naranmč prahneš , sám sobě gsi přitwořil a
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nebo byla bez podílu :)bez přiwolení twého,o<l
ginud tobě dána?
Žes kblaženému stawu &žití stwořen, za—
gisté poznáwáš, aniž zapříti můžeš, že ten, genž
kblaženosti tebe způsobna učinil, tím swau sr—
(lečnau ochotnost &dobrotu na gewo (lal. Suď
nyní sám nad prawotau úsudku &záwčrku swéhoi
Coby měl W pokoře , lásce &Wděčnosti gemu se
Odda—ti,genž bez zásluh tWýoh zpauhé lásky kto—

bč se sklonil, ty netlbage na něho, toliko zami—
lowán sám Wsebe, s sebou se pěstíš, k sobě lneš,
hrdým anesytým okem do swěta patříš, wyka—
zuge se heslem swým po rozkošech, a 'Wpřetl—
sndku wolage : „Chci se radosti aweselí podlé
swé chuti oddati ; “ kfležt'o Wše, což kolem tebe se
nalozá &na tebe působí, zcela ginými určeněgší
mi rozkazy se řídí bez ohledu &Wýmínky osob
nosti twé naprosto. Lépeí by bylo k Wěcemko—
lem sebe stwořeným se připogiti :)sloučili, zwlá—
šlě pak Wlťulařistawení tohoto wclikého se po
drobiti; tak gako Saul (Šawel) křeslanů prwních
slihntel,gsa rychle obklíčen swčtlem z nebe, 11:1
zem pmlna, a třesa se aboge se,řekl: Pa ne, co

ohe eš, abych činil? *)
4. Náboženstwí, gsauc pauze p ro stř e (l—
k em k blaženosti pownžowáno , a tak sníženo,
nemůže B 0 11u s e líb iti, aniž k pruwémn spa—
saní sloužiti; nebot místo Bohu milé oběti, how )
*“ Skulk. Apc. IX. v. 6.
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toliko milowánj sebe samého & njzké'mu s o b č—

o twj. Tímto způsobem nemilugeme Bohu, aniz
ctnost, zlúsky k nj, k dobrotě :) kráse gegi, což
glž daiwná , ač tuto rozuměgšj zpohanilost za ne—

wylmutedlnau Powinnost ukládala. *) Slušnoliž,
aby samým Bohem Wy u č e ný k ř e s tan u WL
ci této stál za pohany? — Owšem gest mi po—
Wědomo, že znage slabost naši , na ni we swém
smílowánj se ohljžj &show-jwá' ; nicméně ale zřeg—

mý gest geho rozkaz:

Hl e (l e y t e 11e y p r w

králows twj b ožjho a sprawedlnosti
ge ho, a toto WŠe bude wá'm přidáno.**)
Kdožby se pustil wodwz'užliwost tu, vsfydá—

wage se za maudřegšiho, luskawěgšjho, dobro
tiwčgšiho, nad posluného Páně, kterýž žiwot swůg
za lid občtowal, nad Pána a spasitele našeho, Je—
su Krista?
On pak sám , genž praW-(la sama gest , roz—

hodnul; on wyhlašuge bla e n 0 st :) n 33b o
ž e n s t w i, za gcdno a tož samo , za 1)r o s t ř e—
(le k a au čel ; -——kdožby sc osmělil giný smysl

ze slow geho wynucowati , než který sám w ně

wložil: Toto ge st pak žiwot wěčný, aby

poznali tebe samého prawéh o Boha,u
které hož gsí po 5131,Ježíše Krista. *")
') Suis tc oporlet

rum do c us.

il 1c c eb rí s ipsa \; ? rtu &trahat ad v e

Cie. seu Scipionůw. c. 7. — Odcrun'tpcc

care boni vir luth amo re. Hor. ]. epist. 16. v. 52.
'") Mm. VI. 33. "*) Jun. xvu. 3.
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Anebo, zdaliž gest Widěti ze slow Pawl o
w ý c h , že. bla ž e n 0 s t W něčem giném než w

lásce k Bohu a k Jesu Kristu pokládá?—
Tato láska gest mu a u č el, gest mu 13r o 5tř e—

de k, protož zwolal puzen gsa láskau planaucím
srdcem: „Kdo nás odlančj od lásky Kristowy?
zarmaucenj? aneb úzkost? nebo protiwenstwi ?
zdali hlad? čili nahota? zdali nebezpečenstwj ?
čili meč? -—-.Gist gsem zagisté, že ani smrt, ani
žiwot, . . ani nastáwágiei wěei, ani budau-cj, sni

wysokost . . ani hlubokost, ani kterékoli giné
stwořenj nebude moci nás od-lauči-ti od lásky Bo—

žj, kteráž gest wKrístu Ježíši Pánu našem.“ *)
Z tohož gasně gest Wíděti Wznešenost a hod-e
nost lidskau Přede Wšímginým tworem zemským,
a co opředmčtu tomto slowautuý geden spiso
watel stručnými slowy a gako W'obrazu prawi, za—.
sluhuge, aby k myslí připuštěno bylo: „Prwni
rozdil mezi člowěkem azwjřetem aniž gest swč—
domost sebe , aniž upraweni mrawů; -- nebot
těchto hwězd aspoň paprslečky zasahugi wn'jzký,
zwjřecj obor:

—-—
alebrž

n a b o ž e n s t w j, ne—

gsauo ani cwičeni, aniž Pauh—ánáklonnost-; nýbrž

srdce člowěkawnitřniho, atudy oněm teprw za
základ slaužjcf“ Gak prawdiwé a hlubokomysl—
né gest wyzná-njwelikého swatého otce oBohu:

Ty Wzbuzugeš člowěka , aby sobě li—
bowal Wchwáláeh twých, anot gsi nás
učinil

p o d 1é s e b e, a n e m a pokoge srdce

*) k ij.

vm. 35. a dále.

538

Pogednání.

naše, dokud ne o dp o čine W tob &. *) -—
Rozkoš ta , a toto radowáni se wBohu, toto od—
počinntj w něm gsau w gednom známky blaženo—
sti žiwotn Wěčného, gakož i poznánj Boha a mi—
lowz'nnjgeg znmnenagice, náboženstwi ustanowu—

Z toho snadno uzawřiti můžeme, s gnkuu
rozkoší &blahostj zrukau stwoři'tele swého wy—

a k swědomostisebe Procjtlý prwni člowěkk
Bohu swému oko a srdce pozdwihnul poneyprw
Wlásce geg p o z n &ge, a p o zná nim milowali
počjnage. POWOlz'ln'j
geho byla sladká powinnost
Boha znáti :) milowatí, &wtomto měla neyčistši

a neywyš-šjblaženost geho záleželi. O, tak brz—
ce gi zmrhal gak pro sebe, tak pro wšecku násle—
dugici pokolení!
Nepřicházime wíce, známe?“ to pohříchu Wší—
ckni, s tim srdcem na swčt, gnk ge Buh byl 11:1
počátku spůsohil ; \vnitřni stow člowčka přišel
na zmatek, i nemůžet mu poznáni & milowz'mi
Boha té rozkoše, té blaženosti dopřjwati, s gnkmz
Adamu wrági i srdce i oko k. Bohu se olewřelo.
Odtud nářek wýš gmenowzmého swotého hisku 1m:
Tentoliž člowčk tě chwáliti chce, se svqu snu:—

tedluosti Wšude se nose, wšude se nose sswčdec—
twšm hříchu swčho, sswčdectim, že Buh se pro-—
tiwuge pyšným; :) "přede se snnžj člověk chwňh—
') Tu excítns, ul hnularc to (!(-10mm, quia fo cí s lí nos a d

te, et iuquienun est cor uoslrum, donec requicscut in 1e.b.
Aug. Cnul'os. [. l.
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li tebe? *) — Prwnj onen pokog, prwnj ono ne—
he gest pro nás ztraceno, wšak -—-Bůh gest lá—
sk 3, &hognost smilowánj geho tak weliká, tak
noohmezená , že toliko na prawdiwé Wůli naši
záleží, chcemeli opět poklíd ten , aono nebe zj—
skati. Leč misto požjwánj čistého , gakéž nám
ze začátku udělowáno bylo, Wěčná ona láska,

neměnjcse w swé podstatě, ústa W 1e č it el sk ý
uchysl'ala pro nás, gemuž předstawen gest uk ři—
0 Wa n ý s trnowau na hlawě korunou, —- z 13r &—

wuge, h o ge a po m ;ih a ge plu lásky &slito—
wz'mj. Dáwá se tjmto dosti gasně na rozum, že
bez namáhání, ůsiti ])oge a oběti nemnoho se ta
wymůže , a spíše pokorou & důwěrau k němu,
naděg'j :)láskau. „P 0 d't e ž k e m ně Wš i c kni,

kteříž pr acugete &obtiženi gste, &gťi
wúm od 13o činuti dám; ——tak zwe Spasitel
goďnoho každého bez přestánj : We z měte gh o

mě na se, :) učte se ode mne;

_.. a na—

lezne te odpo činuti dušem wa šjm.
Gho mě zagisté gestit rozkošné, :!
])ř m ě m e 1 eh k é. ***)A gak potěšitedlně, mlu—

wč za mistra swého , powzhuzuge nás miláček
Páně : „Po tomt poznáwáme , že gsme synowé
Boží , když Boha milugeme, apříkázani geho o—
slřjha'nne; nebo tot gest láska Boží, abychom při
.) Lnuďnrc Te vult hic —-homo círoumferens mortalitatem sunm,
circumforens tnslimouium peccnli sui, et testimonium, quia
suporhis Deus resistit ; et tamen laudare Te vult homo ? Jd. ih.

") Mm. X1. 28. 30.

540

Pogednání.

kázaní geho ostříhali: a Přikázaní geho negsau
těžká. *)
A gakéž by to medle bylo poznání Boha a
mil'owání geg, gaké poznání spasitele a láska k
němu, bez ochotnosti a poslušenstwí? Anebo
gakžby přikázaní geho prawé lásce těžká bý—
ti mohla, anot ona z těžkostí & utrpení se ra—
duge , chtíc prawau welikost' &wraucnost swau
skutkem potwrditi? I můžemet Wše Nm, kt e—

rýž posiluge nás, a gen prositi třeba,
abychom obdrželi, čehož se nedostáwá, magíce
swatoswatau přípowěď, že otec—lisynu prosíeí—
mu za chléb , aneb za rybu, aneb za wegce, ne—
podá kamene, ani hada , ani štíra, tím wíce otec
nebeský dá ducha swatého těm, kteříž ho prosí.**)
O, přidržme se tedy slow ž iw o t a Wě č n ě—
ho. Powolání člowěka gest blaženost W Bohua
láska kNěmu &spasiteli Ježíši Kristu. Spogeno
oboge auzce swazky ner0zlučitedlnými: Wbídném
stawu pokažení našeho p o z n ziní a m il 0 w ání

Boha a Je

e Krist a činí začátek;at-akto

začínati gest blaženost.
Geště wšak se ne—
splnilo, čím býti máme; následowně—-ná

b ože nstwí netolikogest prostředek,

ný—

brž aučel i pr o středek Posp olu.
5.

K čemuž pak má slaužiti toto poněkud ob—
*) 1. Jan. v. 3. 4.

“) Luk. xr. “.

13.
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šil-né rozbiráni aobgasňowáni otázky, nedůleži—

té nekř e sin nu a křes J(anu zbytečné?
Nepřicházjt Připomenutj toto neo-čekáwané;
pročež Ponechágjce swým čtenářům dalsiho Pře
myšlowán'j, nawrhneme toliko k záwěrku z posud
powčděného některé wyplýwagjej úsudky, asice:

1. Náboženstwj,
týkagjcj se srdce,

Prawé totiž, gestWěc

nikoli pak účinek filosofi—

ckého hlanbz'nnj, rozbjrz'nnj, dokazatels-twj a t. d.
Připomeňme sobě geště gednau onoho od naro—
zenj slepého &gednáni gebo, když byl zraku na—

byl! -——
Čtauce utheologůw zwč-ků skolas t i
ckýeh pod-iwnau otázku: zdali satan též může
učitelem bohoslowi býti? snad málokdo bude,
kdožby i mimo Willi se neusmál; tuliž ale samu
otázku s malau proměnau slowr asi takto wyřkne—
me: můželi někdo spoguge s oswicenjm rozumu a
se wzdělánjm mysli gasnau &hlubokau wědomost
o Bohu, o Ježíši Kristu , o pádu pokolení lid—
ského, o geho wykaupenj & spasenj Ježíšem &t.
d,. můželi předcgpřitom wšem srdce neyzkaženěg—
šiho býti, -— ihned otázka ta giného zcela po—
hledu nabýwá, ač wlastně táž sama zůstala, změ—

niwši toliko, aneb sprostiwši se trochu swé po—
diW-nosti. A nad tímto dotazem zagisté žádná
upřjmná a nábožná duše wíce se usmjwali nebu—
de, žeby při wšj Wzdělanosti, Při wšelike'm po—
zndnj Boha a spasitele, při wšem přeswčdčenj se
() diwech milosti a lásky geho, přede w zatwrze—
Ió zlosti, které srdce lidské setrwati mohlo,hoto—
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wic zprostředků léčitelných pro swau i cizj zá—
hubu ged & tráweninu.
Nenjliž čas na to pomyslili, aby wyučo—
Wainj W 11zih o ž e n s t wi gak pro lid sprostý,

tak pro wyššj stuwy, saukromj i u weřegném
cwičenj , W' chrámě i we školách , zwláště pak
mládeži :) nedospělým netoliko podlé zásad škol—
ské prawowčrnosti, ale Spiše p o d lé d n c 11& lá—
sky, genž ze srdce přicházege srdce docha'tzj,po—
(láwáno, zkaumíino :) Wštěpmváno bylo ; s dobrým

upamatowzinjm se na wýstrahu Apoštola Páně:
„Bych gazyky lidskými mluwil i andělský-mnam
sky kdybych neměl, učiněn gscm mčd' zwučjc'l,
nneho zwonec zněgjcj —- *)

(t. chladný :)nesr—

dečný.)

2. Prawé náho ženstwj,
s tr &n n č 11o netrpjc,

celého

nic gedno—

W 11i tř 11 h o

člo—

Wě(a se wšemi mocmi &silami geho má zagjmuti.
Nesmj :) nemá Pauze nz'nhožnýmicity awnitřnim

toliko h 11u tm

se ohmezowati; nebol n e k a ž—

dýkth mi řiká, Pane, Pane! wegde do
králowstwi nebeského: Po owocjch
ge gi ch poznáte

ge. **) Po owocjchlásky

k Bohu &Jesu Kristu. Z té přičiny onjzké apo—
wržené mysli , nemilugjcj Boha a Jesu Krista , &
neradugjcj se toliko pro ně ze swé wůle dohréa

swých oběti, ani zmiňownti se nechceme; talhy
swými žádostmi giž natom Přestáwula, gen když
*) I. kKor. mu. 1. ") Mat. VII. 20. 21.

z..-dalináboženstm
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by se gjbyi iliez lásky, wíry anaděge nebeskau
lu-anuu prožebruti se podařilo. ——Nelmdiž tim
zneuctěna pokora prax-vá! leč strachowánj se uhá—

žen nezasluhugi gmóna toho.

„Bz'lzněi neni

w lásce, ale láska dokonalá wen wy—

hánj bázeň; nebo bázeň trápenj má;
kdož se pak bogj, není dokonalý w
lásce. >*)
Zištnost &hledání mzdy, gzlk Pánu nemilá,
u zas w dmvěře al/usce k dobrému gnk welíce so—

iiě libuge , toho nalezáme důwod W podobenstwi
o člowčku hospodáři, kterýž wyšel, aby nagal
dělnjky na winnici swau, awečer tomu, kterýž
byl Při gedenáclé hodině Přišel, aniž geg nagaw
aniž snduwiw, za malau částku dne tolikéž za—
platiti kázni, gnko ii, genž na uswitě přišli, gsau
smluwili. **) Dosti zřetedlný důkaz, že hospo—
dář onen wíce na zásluhu &přičinliwost dělniků,
než na učiněnou we winnici práci se ohližel.

3. ]?rawe' nábožensth

nesmí se též

\vnitřnim toliko Wčdomjm ohrázeti; co wnitř ne—
n'idť-ného, má se i z e w niti" progewowuti.
Bohu 3 Pá nu našemu Wše na srdci olcow—

ském leží, cožkoli k obrazu geho učiněno gest,

bez Wšelikého rozdilu osob. Práwě ten národ,
kterému ostatni zpolmnilost pro 1uhau nenáwist
k ostatnim, nežidowským pokolením nářek činí;
***) práwě tenlo národ to gest, genž wdrženi gsu
»;

5 |. Jan. w.

19.

“) Na.. XX. 1 _- 16.

Sus omnes ídios lmslilc odium.

***) Adver

Tím. Hisl. \". (*. 5.
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ámluw božských &ge na potomstwo O(lesjlnge,
hned na prwnjch listech Wpřjbězjch praotce lid—
ského , neypnmátněgši zaslíbenj zaehowal, totiž:

P 0 žehnáni budau Wse meni twém Wší—
c k ni nár o (l o w é ze mě. 4*)Spasitel náš, ten—
to syn Abrah'amůw to byl ke (lwěma tisícům let
pozdčgi, genž ke wšem Prácngjcjm &obtiženým
wolá: Pod'te ke mně Wšickni, &gá wám odpo
činuti dám. W) Iwydáwát se posud hlas tento
přemilostný za geho zpráwau &wládáu wšemulia
(lu, i zawznčl giž ina ostrowech

gjžnj Jll'tli0,1)1"O—'—

nikl až k ostrowu Ot aheiti. Pán tento aspa—
sitel Wšeehnás negenom od lidi, ale i před
lidmi chce wyznán býti. ***) VVyznawačige
ho činj mezi sebau spolek, celek a tělo, gehož

hlawa

Kristus gest, udržuge nebe i zemi W

neyužšim spogeni; gest to geho obec, geho cir—
kew. Negenom (luchownjm :)newiditedlným způ—

sobem přitomstwuge; nýbrž také Witlitedln á
gest; gako národ lsraelský zneydáwněgšiehwě
ků, ano iwrozptýlených potomcích posawáde
poznán býti může a trwá; tak též icjrkewBo—
ha—člowěka. Děginy národu tohoto zasahugjce
W neyzazšj (láwnowčkost Egyptčanů, pozděgi se
druží s bytnostj Peršanů, Řeků a Římanů; &
Přibčhowé obce Kristowy, anebo cjrkwe gebo——
zdáliž gsau historii swěl'ské neznámými zůstali?
*) 1. Mogž. xxn. 18. **)Mat.xx. 28. *") Mat. x.32.33.
Luk. Xll. 8. 9.
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Kdohy otom chtěl pochyhowatí?
—— Nepečli—
\vostj :) chladnosti—liž wyznawačů Páně modly &

hehowé řeckého ařjmského pohanstwa byli gsau
na wěky zahlazení azničeni? Dřjweliž krewpo—
tukem netekln , než w Íijmě & Byz &ncii
(KonstantinoPolí) obr-az Jupiterůw roztroskotán
k zemi padl, a na zřjceninúch geho wystawený

Spasitelůwk
wjt'ězstwjprmde alásky swé—
m zwěstowal? *) Akdyž w IX..
stoleti era
křestunská a snj latinská literatura a latinské pj—
smo unás Čechů přístupu nalezlo, když za na—
seho W á c 1a w :) swalého

kostel sw. \'Vjta wy—

stnwén byl, za Boleslawa II. Praha biskupy oh—
držehl, a kraganům naším Ježiš ukřižowaný we—
i'-egněkázán &od nich poznáwůn byl: zdaliž se
u ])ředkůw našich srdcehnnutinemusilo, ano'Í'po—
znávali, že gim nowý duchownj swět nastáwá,
:1wšecko předešlé & staré se zginačugjc nowau
héře podobu?
Onnř, ejrkew Ježišowa gest m č 5t o n a h 0—

ř e l e Cj, genž nemůže skryto býti.
Ze Wšak
\\" městě, a byt sehe w swohodnčgšj zemi, wůle
gednollh-Výchzmezj prawidel wystupowatinesmj,
*) Na mysl naši,

anoť gsau casowé naši. docela od oně'eh TOZ—J

(\jln'j, udalosti tyto tak silně owšem působili nemohau,ga
ke 11p. na mysl H 1 e r o n ym () wu. \V. ]ist geho k L :: tě
psaný na konec člun-lého sto1elj : „J\ummm squnlel Capito
Hum. Fuligine et aranenmm telis omnia Roma: templu 'co
uperln sunt. Movctur urbs sedibns suis, immdans pnlmlus

nule deluhru seminuta currit adMnrlyrum lnnmlos. St.“icmm
epist. LVII. (Edit. 'vencdiot. congreg. S. Mnuri).
(l:nsop. p. Katol. Hm.-h. !. 4..
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dosti známo gest; protoř gsau prá Wa, záko—

ny, bděnj nad gich plněnjm, proto moc
soudů, wrchnosti &Poddanj. Dálšjro—
zebránj & obrácenj
bud' zanecháno.

k Wěci důmyslnému čtenáři

4. Náboženstwj, taktoli ge powažugeme,
gest dále neygístčgsj prostředek k udušowáni ha—
nehného soběctwj,pýchy awypjnawostí nade Wše
což okolo nás se nacházi. Tatot přemilá osob—
nost nenečasto lidi na kříwé cesty zawádj; ačko—
li g'nn dobře powědomo gest, že negsnu samot—
nj tuto bytugjcj tworowé, anot i ginj se swým
zmnílowuným gástwjm se pěstugj,rownč táž prá—
wa sobě osobugjce, aneb aspoň Před autokem
cizjm ge hágjce, ačkoli gim dobře powědomo,
že Bůh není Pánem &otcem desíti neb dwacj-

ti lidj, nebo rodin; nýbrž že wSecky,

Wše—

oky bez Wýmjnky, bud' on učený, buď neuče—
ný, buď oswicený, nebo sprostý, bud' bohatec,
neb chudý, bud' běloch, nebo pleti černé k ot—
cowskému srdci swémupřipuušlj. Takowát gest
powaha sobčckých těchto duši, že gen samypa—
nowati, požjwati, a se oblažowati dychtjce Wše
giné podlé swé krátkozrakostiamělkého rozmy—
slu toliko k swým žádostem powolné & ochot—
né milí usilugj. Těmto bud' následugjcj slowo
na rozum kladeno. Tys, přiteli můg, Wkročil
na tento swět, aniž o powoleni žádage, aniž o
swo1eni byw t:.izz'm; ty toliké dobroty dosahu
a požiwáš beze wšeho práwa i bez neymen—
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zásluhy wlastni, a při tom wšem gsi tak ma—
lomoeen &slul) , že bez sily ahez \vládnutjse
Lau k zemi se swaljš, gak mile by ti několik
gen tahů powětři, kterýmž dýšeš, chybovalo,
aniž by pádem twýnl ineymenšj změny W ne—
smjrnéln tom oboru swětů bylo znumenati. I
rei, gakž můžeš tu Předpisowati & opowážliwě
weleti, kde wšeeko z milosti gest, a kde moe
wlúdne, gegjmž zákonům zhola nic se Protiwiti
\vstawu nean — Hostem gsa Wdomě eizém Po—
znáwáš neslušnost, chtělliby rezkazy dáwati, a
směšnO—ližneni! hostem gsa na tomto swětčne—

smjrném a postawen mezi miliony tobě rowných
tworů. tak dalece se zapomjnziš, domnjwage se
středem tohoto nesmjrného kruhu býti, z něhož
\vše wyplýwati &wnčmž Wše se musi shihatiP—
Býwal obyčeg wgistém slawném druhdy a
pro swuu pi'-ičinliwost :) pro zásluhy Obci icjr—
ltwi. učiněné Wilbec etě-ném řádu, že nowáčko—
\vó přestáwše prwnj rok swé zkoušky do well—
ke sjnč uwddčni ])ýwali, kdežto obraz powčšen
]))l předstuwugiei osobu téhož řádu, nnut hlu—
wu u nohou Položenuu měla. Nu obraz ten
zvláště pozornost přigjlnaného nudu se obrace—

\\Ztlt, íbylo mu Pak pruweno: „Ayhle, člowčk
z řádu téhož, do kterého ty wstuupiti hodla'nš.
('hcešlí geden z našincúw býti, nesmíš hlavu
swnu, nesmis Willi swau Podržeti. Rozkazům
'lwýeh předstawenýeh bez rezpukn se podrobiti
"msi-š.“ ——0 by (ln'az tento k odstranění zišt
f.“
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né lásky anehodného člowěka sohěctwj stále nám
na oejch chtěl zůstati!
Imy gsme Wtento weliký dům Páně, wten—

to swět gen gako na zkaušk u wstaupili. Zde
wšzik negetlná se o "to, abychom hlawy pozbyli,

:) wlustnj postrádali wůle; spíše naopak: Gest
nánnviiliswmimjti,
za kteraužhychom WilliBo—
a Páně wťerně & ochotně mohli plniti, :) wy
rozumčwše lépe řjzenjm panownjku nade Wším
swětem, ra'uličinili, čeho žádá, ahyt to iztrá
tu našich milých, naši cti &gměni, ano ižiwo—
ta našeho, zkrátka neytěžšjch a neyholestnčgšjch
oběti státi mělo. \'Yžtlyt i to wšecko neobsáhlé
a newyzpytatelné lásce Boži a Pána našeho, Před
nimži Wšickni Wlusowé naši zečteni gsau, za 0—
l)Čt se přináši. — Sami Wšuk ze swé moci to
ho owšem (lowesti Wstawu negsme, ale tat sa—
ma láska nás učila-\: „Buď

Wůl e twa'l, ——ni—

koli z nizke mysli a z mušenj, nýhržs migelskau

oehotnosti činěno— gako W nel) i, tak ina

z emi.
Láska, (lůwěra & milost Božj i za (lnů 11:1—
šich (liwy činí. Mz'unet Paint-t(lohrotiwóho ; &gali

přizniwé gest zasljhenj geho:

„Každý, kdož

Opustilhy dům, nebo bratry, nel) sestry, 1101)ot—
ce, nel) matku, neho manželku, neho syny, ne—

ho pole pro gméno mé, stokrát \\“jce wozme, &
žiwot Wěčný dědičně obdrží.“
*) Mat. VI. 10.

") Mat. XIX. 29.

**) ——Gakž nám
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tedy se tázati?

gak pochybowuli?

U B0h &

wšc cko g est možné. *)
Gáké zcela giné podoby , zcela giné byt
nosti, gaké sily, gak weselého pohledu nabylby ž?—
wot lidský, kdyžby Wim táto, a láska &důwěra,
gákžby náleželo w srdce naš-ese Wkořenilu, &w nich
palnou-11111
! —Naděgi tuto máme před sebqu ; nebol :

5. Prawé toto nábožensth nemůž záhyth—
sti býti wštipeno aupewňowáno. Stwořeni gsnu
ce pro Boha, aznwoláni do žiwota , každau za—
gisté promrhali gsme částečku žiwobytj swého ,
kterouž gsme Gemu w lá see, u Wj ře , a n a
d ů gi neobětowali. Co dýchánj gest ž iw 0 t u
t č l e s n ě mu , tot nábožensth
ž i WOt n (l u
ch 0 W 11 111u.

Základ gebo gest láska. I nemluw—

!

ňátko giž k lásce podobne gest, ač k giuému
neschopné.
Z toho se ukázuge, guk důležit,
gák wznešeného powolánj gest st aw m a n ž e l—
.
I
'
l
_.
.:
,
v
'
sk y, gsa netollko 'ustáw bozsky k rozhognen)
rozumných tworů n a z e mi nášj, nýbrž 'i k bog——

nť—gšjmuosídlení nebes,
na wzdory lstiwému
á hnnebnému swůdci Wrági; tak že sám onen
weliký Apoštol hodným geg uznáwá Kristu :)cir
kwi ucho wpodobč po boku státi. Cistá, swatá
láska manželská byla gmčuj přisouzené rági. Po
zkáze blahosti gegj spatřugeme opět, kterak wy
kupitel,

(law se za nás hříšné od Jana WJordan?—

pokřtjti, podrobiw se dobrowolně tuhému postu,
') Mar. xrx. 26.

r
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:] poswčtiw se takořka k auf—adu\veřegnému :)wy

sokčmnpro

spasen'j swěta, sám Přitomen byl

při slnwném sňatku W Koně Galilegskó,

aby 0—

blnžngjej swan přitomnosti, předešloudůstognost

stu wu m nnžels k ému ziskal, gi obnowil, &
powýšil.
Každým nowým sňatkem pokolení lidské
klade opět sobě Počátek, utwrzngjc čeled'mi ged—

nolliwými obec

& cirkew

zdegšj,i Wěčnau

pro čusnost we—

Božj.Samýmzázra—

kem a sice swým neyprwněgšjm poswě'l'il Pán
s wa z e k ma nž el s tw &, powzbuznge timto ač
[ i e b m , Wšak d o gjm &wý m způsobem k
d ůwěř e a k mil o Wán Ge g; :) dáwnge na
rozum, že před mom: gebo nic nemožného není,
že může trpkost :) pl-z'lzdnost žiwotu zemského W
přigemnost , sílu a \\*05te proměnili, rowně guk

into w 0 d n we will o, a sice w dobré
n o a W takowé

Wj—

h ogn o s 11 proměnil. *)

Gnkžby se ginúk dalo pomysliti, žeby lidé,
gimž'l'o žiwobytj W stawu swobodném Špraené &

obtížné přicházelo, kdežto mnohý sám nad sebou
mrzut a nespokogen býwá, žeby se , djm, kdy
Tn uvinil Ježiš povátek diwů w haní Gnlilegské , a zgewil
sláwn ?wnu. Jun. 11. 11.
Pozn. Podlé řeckého slowa obnášela každá z oněch stan-
dwj od 2 — 3. wéder. Nebyloby-liž lépe v. 6. k. 11. Jan:
„l)ernuei w sebe gednnkaždá dwi: nebo tři mjry, — promě
nili wurřhcgšj: dwě nebo tři wódrn. Zwlášlě pak w ewnng.
německého wydfnni: davon ein jeder zwey bis drey Melreleu

hielt, -- pmh-bn toho se widi, nnnťslowo „Melretes“clo
veku sproslómu gest toliko lllíll)()l bez smyslu.
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odhodlali byli mohli, gakožto manželé pro Wše—

cken Wčk budaucj, pro radost ipro žalost, pro
štěstí ineštěstj, pro dny aléta, přigd'zdrawine—
bo nemoc , často ipro nekonečnau bídu, bez nu—
ceni Wswazky tyto wstaupiti, a před obecene

stwem icjrkwj k ertj na se neyswětěgšjeh po—
winnostj rodičů, swědomjm swým se zawázati,
kdybychom každodenně duchownjm způsobem
Opětowaný zázrak we wjno Proměněné wody před
očima neměli, a giž tudy ruku a řjzenj Boží po—
znáwati a gim se obdiwowati nemusili.
W (lůwčře gen alásce k Bohu, wdůwčře gen
a lásce k Pánu našemu můžeme se práwě ku přige“
tj stawu manželského odhodlati a wstaupiwše w
nčg, powiunosti gebo swčdomitě Wykouáwati. Při—

rozené pak se stáwá, že duwěra a láska tato i w
modlitby přechází. O gak často přeplnůuo býwá
srdce manželů prawau láskou k Bohu a k Pánu
našemu sloučených & we swém swazku poswčce—
ných city nábožnými i Whodinách samotnosti iw
společném rozgima'mj & podnčcowúni

sebe k po—

božnosti; což teprw, obdařeni gsauce ditkazubs
gak wraucným srdcem se k Bohu a spasiteli obra—
rngi, prosjce , aby ge sobě poswětiti, a o ge—
gieh duchoan itělesné dobré bez přestánj pečow
watt ráčil! -- Blaze ditkám těmto; tol giž Wy

rh owáni a wedeni k na'nboženstwi gest!
Gisto, že děti dřiwe mohau s o modliti,
nežli
modlitby zpaměti odříkáwati. Třeba toliko, aby
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rodičowé denně ])řed d jtkami

swými se m0

dlili, &sice s pobožnosti, awraucnostj: *)
Bylzrtto tedy nemalá spozdilost u lidí, genž
ponuwrhowali , aby

wy u č 0 W13nj

W ná b o—

ž en s twj ponecháno bylo k le lům rozumu wy—
spělegšjho, to gest k letům, kdež zdiwočilá a z
otěžj Puštěná smyslnost llazche giž přewohu
wzula unárnžiwosú, bud' gižz procitly, bud? gíž
wládu sobě nad mládeneem osobily. Nebudou
zugisté do té cliwjle wprawdč křeslanštjrodi—
čowé odkládati. Ti giž dřiwe ze swýeli ditek
připrawugi :) \vychowáwagi křesiony, nežli scho—
Puy gsau luk nazwané \vyučowún'j dle prawidel
W sebe přigjmali. Záhy se učilo dítě z čisté lá—

sky :) swornosti rodičů mezi sebou, a z tichého,
přiwčliwého milowún'j téhož dítě-le, lásku, neli
Wost k rodičům, Poslušnost na prwni kynuti, mjr—
nost, oželenj mnohých mu milý ch wtf-Cj, :) wše
lo ——z pan hé la'nsky; Bůh :; l'x'ristus negsuu
mu prázdná , mnlowa'nžnz'ngměnn; leíll ge zroz—

mluw a modliteb rodičůw, ogmóna talo swatá
hned waullých myslech wzbnzugi úctu a lásku.
Obraz Ulii" i 0 W'a n e'b o, anebo p ř e bl n ho;
sl uwe né m :) tk _V5 b o s k ý m s yn e m, často,
ano denně oči a pozornost gebo na se obrucowal,

arodičowé , zwlúštč matka byli gsnu bedliwi, aby
*

.

.

.

) Memenlote , parenles , m a gi s e x 9 m 1)l 1 s doceri posse,
quam \! o c e. Zlatá slowa swalého Hieronyma wlisln k Lai—

té wýš připomcnnlčm. Rozgjn'leyž každý sám u sebe, coby
se 'řjci dalo () přikludnosli rodieů.
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pohledem timto užitek pro ducha a srdce miláčka
swe'ho ziskali. Irostl :)přibýwal Wlásce den ode
dne k ma t e e s Wé , k ma t ce předobrotiwé
ÍP(\na na e ho , přibýwml w lz'ns e e k ot ci
5 W é m u, k s P a s ít e lí, &k newidítelnému 0 t—

cl w nebes ich.
Praweno to bud' toliko o prwnjch letech dě—
tinstwj. W těchto—li wšak giž takowého užitku a
požehnánj se nabude, čehož teprw s p át ý m,
š e s tým , s e d m ý m rokem pewně se nadjti mů—
žeme, kdežto gisti wyclnválenj wychowatelé djt—
ky ty kničemu miti, leč gjm po libosti Powolo—
wati za dobré uznáwali. — Pročež
6. Nermuhne se z twářnosti času některého,
genž pomjgj & netrwá, nezakrýweymež oči před
ma'nnjcjmswětlem toho neb onoho wčku; nýbrž
bdčme, zpytugme & zkaušegme wše, což podá—
Wú spozornosli :)srozwahau, přidržugice se d 0—
br (:ho, ano i zmotanin &poblauzeni ——mau—
d r o s t, slu,
a u s p o k 0 g e nj Wa'užjce. Kmnž
se podůln heyna tu neblahých mudráčku & oswč—
cowntelů swčtn beze wšeho powolz'mj , geště ne—
dňwno mistni-':i Wpísmech lwowým řwánim hro—

zjcjch cirkwi boží &gi pohltití ehtčgieich? Neni
\viee místa- po nich, a ci'rkew Páně witězoslzlwnč
pozdwihuge hluwu ozdřenan nude lst'j amoci pe—
kla i wšeho společenstwa geho, zm na pewnosti
gegi se 1'0zbilu zloba nepřátel lidstwe, odpuzenýeh
s honbou

:! pokořenjm,

Mz'nnel' připowůd' bom,

máme slowo anuučenj božská; a slow 0 P á ně

zůstáwá na wěky: totot pak gest to
slewo, kteréž zwčstowáno gest nám.
I. Petr. T. 25.
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2- Km'aWá Pomsta zmj měním křestanským

náb oženstwjm.
Od \'Va'tclawa Hanky, Bibliothekáře národnjho Museum.

Wneyda'ančgššich

časech prz'nwaplatiwnla Wšudy

geště osobni pomsta.

Nalezzi se geštč před sgc—

dnocenjm pogediných rodin w obec; býwalatpo—
gištěnjm osobni bezpečnosti, neho pomstau tau—
to se ochraňowali proti nesprawedliwým autokům
giuých; strach před ní zdržowal zločince na uzdě.
Býwaluř pomsta tato hrdelnjm soudem dáwnowě—

kosti.
Pogedinému Wlast'nj swau silou se ochrániti
nemožno bylo, pročež rodiny pohromadě zůstá—
waly, proto se rod rodu přidržowal, &sgednod
cowánj we kmeny se počjnnlo.
Odtud se wygasí'mge, proč pomsta neyprwé
členům rodiny, potom př—jlmznýwn
&konečně každé—

mu aučastnjku kmene w swatau powinnost we—
šla; pozdě-gi w práwo , gehož se Wšickni sgednov
cení Wobci, protože gim obec ochranu a bezpeč—
nost poskytowala, pomlenáhla odřjkuli, neyprwé
kmen, puk přjbuzu'j, konečně členowé rodiny;
tito Wšak naposledy, &zpočátku gen za Wýplatu

t. g. za náhradu wmohowitosti.
Pomsta přecházela zrodičů na děti, synbyl
neywice zawázzin & měl neyhližšj prdwo pomslid
ti otce, tak gako otec syna, manžel manželku a

naopak, bratr bratra a t, d.

O krwawč

pomstě.
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Gak strašné a zhoubné práwo to bylo, ože se
n'nnčřpo wšech národech rozkořenilo, pozná kaž—
(l z njže uwedeného :
Krwawá pomsta mezi mnohými národy starožitno—
5ti &nyněgšich časů, zwlášt pak asiatskými, rozšířený
národní obyčeg, záleží Wpráwu & powinnosti, smrt za—
bitého příbuzného smrti wraha asice wlastni rukau po—
trestati. Gest tedy gen způsob oplatniho práwa, dle které
hož tentýž onroz wrahu se učiní, g]mžto se sám byl pro—
winil ; a tento způsob Oplatniho práwa rozeznáwá se zwláš—Í
tím, že dle prawidla pomstu wykonati neybližšimu přibu—
zne'nm náleži, a že mu není wolno opuštěním gi pomi—
nanti , aby se W ncywětši potopu neuwrhl. Důležitost
wšeobecne' bezpečnosti lidského žiwotn uwedla neyspiše
obyěeg tento w národech nenmgícíeh. geště ochranyzřize—
n] občanského a ustanowenc' wrchnosti.
Zákon Mogžišůw předpokládá giž obyčeg tento, pro—
čež Se také wstare'm zákoně nikde obšírně newypisuge;
gižw patriarchálním wěku stopy gebo se ukazugi : I.BIogž.
XIV. XXViI. XLV. Za žiwot wrahůw wýplatu bráti,
ble hebregským dle 4. Mogž. XXXV. 31. Wýslowně
znpowězeno.
Gakó důležitosti se starým Arabům krwnwá pomsta
zdála, widi se z toho, že gegích neykrásněgšj & ney—
wzncšeněgši básně chwálu gegi prozpěwugí. Prostředko—

we pomsty gsan na wůli mstitclowě, aknždá lest, anoi
nnkladná wražda dowolena. (Srowncy Scholiastá Taurizí
k 16. básni wEx ce rp t. lla mas. cd. Al b. 8 c 11nl—
t'cns.) Čeká se příhodné příležitosti, & přigdeli wrah
w ginó připadnosti o žiwot, proslodnge pomsta neybliž
šjho příbuzného, tak že nenáwist nepřestáwá &často gen
tehdáž ntnchne. když gedna z rodin těchto wymře: leda—
by winniká wydnla. Ano někdy animezi clwěnm kmeny,
kn kterýmžrodinytakowé náležegi „ pokoge &sgednocei
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nwesli wíce možná není. (Arvienx Obyčegebeduínských
Arabůslr. 4511174. 'N. Srowncy \ oln ey voy ag-e e n

Sýrie el Egypte, T. I. P. 363.Biblio thek der

Reisebeschreibunqen
I'Ortge s e th
603 — 4.)

von M. C. Sprengel

vo n Ehrm an n, Th. Xlll. 5.5611110.

Pomsta tato stáwá obyčegnčzase žiwot mstí

tele & pro toto wclikó ncbczpeiřenstwi snaží se ncžne'
matky syny swé Wším možným způsobem od toho za—
chowati. (i\Viz historii Kaisa u Taurizi we Seholíieh !(

16.1)ásniExe e r 1). 11:1m a s. ed. Al 1). S chui to us.)
Muhamed zřízeni toho nezrušil, ale gen zmjrnčnj gebo
hledal. Dowolil 'loliž wrahowi za peněžitou pokutu ži—
Wol; darowali. (Korun II. 173 -— 175 ed. Hinc—
keim. 179 ff. de Mu r accfi, což také w Perskuwel—
mi zobecnělo . . . Bedninšlj Araboxxe' wšek webni zříd—

ka aneb skoro nikd)r se kwýplalč nesroznmj; nebo! se
domniwagi, žeby se zdáli mohlo, gukoby se wrabu k
špatnému skutku příležitost dáwala. , . . Take ani ne
clni, aby wrah od wrchnosli zabit byl, aniž sami gelnu
žiwoL od ili, proto žeb)r lim rodina špalnoho andel zba—

wena byla, ale oni sobě ponecháwagi obyčegnč, gemua
gebo rodině wognu wypowjdali , (\ takowčho zni zabili,
gegž sami za dobré nznagi, též i neywzůcněqšiho, pod
Poru rodiny , Poněwndž 'lcnlo bcdliwý' zřetel nad gcdna't
nim Wšcch spolnandů milí měl. B_yíby lakowý wrahi
od wrchnosli Polapen byl, složením znamenité sunnn)r
opět swobodu

obdrží.

vo 11 A r &bi e 11 8.52.

(L')“
i eb u hr

B e s chr ei ]) u n g

ff.)

Pří inosiemskýcb Peršancch se sice wrah od wrch—
noslí wžaiář wsadi; zde přibuZni zabilóho žádagi o wy
dáni gebo , což se i slane, ale wždy s připomenutím na zmír
ňuaíci ustanowcni Korunu. Pak gestto zcela na wůli
uraženě strany, zdaž aneb gak wraha zabiti chlěgí; pře—
ce wšak se snažj Příbuzní gebo, gakož i saudce, ge ku

O krwawe' pomstě.
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přigetí wýplaty powzbuzowati; a saudce giž proto, po—
něwadž W lakowe' případnosti swau částku dostáwá. Tím
gest arci žiwot bohatého Wčtším dílem ngištčn , chudo—
hný wšak obyčegnč, poněwadž mnoho podali nemůže,

býwá obětí krwawó pomsty. (Ghar din \: oyag es T.

\'1. p. 294, od. Anast)
]Íabesinowé odewzdáwagí geště nyní wrahaneyblíž
šímu příbuznému zabitého ku potrestání, a sice tak, že
Způsob trestu zcela na wůl-igeho záleží. (\V. Alvar e z

n liitterhause

de íurc asyli. cap.

Před—

ec wšak někdy wýplatu přigímagí , za summu peněz, aneb
též za gistý počet domácích zwířa't. (L ob () r el a t i on

historique

d' Abyssinie.

Amst. 1728.p.125iT.

U Čcrkesů a u mnoha giných kaukaský'ch národů gest
žádost pomstyr tak web'ká, že se wšecky příbuzné wra—
ba za winny powažugí, a ztoho wznikla půtka zpoko—
lení na pokolení přechází. Přece se wšak při nižších
slawích příklady na—cházegí,že propuštění za wýpiatu
přigato býwá glnenem Thin—[asa t. &. cena krwe, někdy
se také smíření sta'uwá, aneb se swalban mezi bogugíeí
mi proti sobě rodinami pokog učiní. (P al 1aso wy c e—
s ty 1 D. S. 405. Srowney Ro s s e n m úl I er s al
le s u. n c u c s M 0 r ;; e nlan d. 11. T. S. 231) Druso—
wó gsau wza-ehowáwán'í zákona krwawe' pomsty neu—
prositelnč přísni. (B u r k 11ar d 1 T r a V. in 5 y r ia a n &

the Holy Land. Lo nd. 1822.11.202)
fŠekowóza neystarších časů nelníwali žádných we
řegných uředníků, kteřížby od obce nařízení měli wraha
stíhali; toiiko příbuzným zabitého bylo prawa pomstu
wykonali (P a u 5. G 1“a e c. d e s e 1'i p t. Lib.

V. c a p. 1.

13.676.Lip. 1.696 ; zdá se wšak,že se také časlčgi wýpla—
lan zpokogowali. lIJX. 628 if. XVIII. 498 N'. Srowney

ilusthatia a Scholíasiy k tomu.) Podobným prawidlem,
že neybližším příbuzným pomsta náleží, wychazí iPla—

558

Pogednání.

ton při ustanowowání trestu, gegž z ohledu zabití míti

chce. (Demosth. orat. advers. Aristocrat. p.
736. Srow. wýkladír k Poluxu L. V111.cap. 10. 118.
de Leg. L. IX. in T. IX. P. 281W.ed. Bip.)
Podobný obyčeg se SpatřugeulíorsikanůaSardinů,
však se ale krwawá Pomsta, gakožto následek mstitel—
ne' Powahy těchto národů zcela stím nesrownáwá. Lblí—
žíli. se Korsowi, hledá příhodné Příležitosti , aby se nad
nepřítelem swým pomstil; nenalezneli „.qí,tedy wykoná
lnnnslu swau na geho příbuzných. Ukrulnický obyčeg,
v e n d e t t a tr av e rs & (obapolná Pomsta) gmenowaný,
gest arci pramenem tolika aukladných Wražd. l\'eš'laslen
gest onen , kdo žádných Příbuznýchnelná; nic nemá Wla—
Stního , Protože žádného mstitele nepozůstawí. Kdo tak
bázliw gest, že krewního přítele nebrání, toho čekagí

hanba a potupa. (J. F. Simonet

lettrcs

sur la

Corse P. 293) . . .
Též indičtí pronárodowe', zwtášt' kteříž daleko od
wzdělaněgších W rowinách obýwagí, práwooplalywcl
mi Přísně zachowáwag.. Tak wyprawuge John Nacran

(Account of the Rookies or L unctas w \'IÍ.

\" o 1. P. 189. A si a t i c R e s e ar c 11e s.) , že Kukowé
gako neydiwěgší na'u'odx'nweLrew za krcw wylc'wagí.

Také se zdá, že starým Skalulinawům krwawá Po—
msta neznáma nebyla; aspoň se w powčstkúch oní často
opakuge, a skladatele' powěstí těchtoby zagiste' Qi tak byh
nezwýšowali, kdyby gim obyčegem národním blízká ne—
byla. . . . Ustarých Šwedů nz'dežeiakrwawů pomsta dě
dicům zabiteho. (J. 0. S ti e r n h o o k d o u r e S 11c o
1'u m e t Goth o rum V et 11s to. 11.349) () Germa
nech wcsměs Prawí Tacíl. íd 0 si tu a e m o r ib u 5
U er m ano r um, c a p. 2153 : Suscípere tam inimieitias
sen fratrcs seupropinqui necesse est. Prawidlo, kterťíŽZ
germanských zákonů středních wčků často dosti proswítů.
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U Srbů sc oplatne' Práwo od uraženě rodiny nad

urazitelcm aneb gebo příbuzným, gakož inanálu,Bo
Snii, Albanii, Moldawč, \Valachii awe wýchodnjch kra—
giníu-h přcwcbni ukrutně wykonáwá. (J. M. A. Scholz

icise in die Gegendcn zwischen A1exan—
drien un (]Parátonie n, die libýsche W'iiste,
Síw &,Aegypten, Pal cstina und Sýrien in
d e 11 J a h 1“o 111820. u. 21.5.3.) LFČernohorcu\\Montenegri

nu) u nichž krwawá Pomsta často celé rodiny Po wíce wě
]xů Proti sobě wraždčním rozplameňuge, býwá odpuště—
Li gcgi wchni welikau s]awnoslj. (Vo y a g e his to r i

qne e t politique

au Montenegro par le M.

Col o nel L. C. Vialla de Sommieres. Paris,
1807. 8. T. I. 1).339 sq.)
Smjr ten se stáwá We wše—
obecném shromážděni zemském & přede kmelý t. g.
Před 24 staršími shromážděnými w saud, gichž každá zpor—
ná strana 12 sobě wolí.
S podobnau slawnosti se to konáwalo iw Čechách, &
_Qilkto we wlasti naši kiesianske' náboženstwi zmirnilo
a wcirkcwni obřad obrátilo, postawjmc zde ze starého
rukopisu Práw od ]. 14-99. co nám \(Václaw ze Seme
cbowa o tom zaznamenal:

Pokora wr až edlnika.
Pokora wražedlnika , kterýžto má sám.dwa
nactý aneb kterak smluwie býti , a má ic po so—
bie wésti a wšickni magi nésti Po sviéci. každý
za groš český, apotom každý znich má položiti
na oltář po českém groši, a za to magi sbiženy
býti mše za toho nebožtíka duši, a ti magi gíti

wkošilcch prostowlasi, bez pasow iboz obuwi.
Naiprwé kdyby cblieli na kyrcbow wsh'npiti
magi otázáni býti, totizto wražedlníka: co žádáš
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& on má říéci: žádám toho, iakož sem bez winy
swedl s swietn &zabil nebožtíka N. , s prawú wie—
r'ú milosliwé pokory. &tu hned má okolo koste—
lu gíxlimeč nahý nesa, agíní za ním, & magi na
hrobu toho nebožtíku kleknntia po páteři spieti.
Otec pak :) málie spřáter, anebo nnibližší přié—
101geho,magí na prahu kostelním sedieli, awra—
žedlník má před nimina iedno koleno poklekmí—
1'1&takto řiécí:

iakož sem \vz'lm syna \vfušeho mi—

lého bez winy zabil, tuto pokoru pokornie či—
ním, &wás í tudíež wašioh wšechpřátel pro mi
lý bóh, Pro ieho mihi matku swutú, ípro Wše—
okny swaté pokornie prosím, abyšte mi moi-ne—
mňdry' účinek, kterýž sem proti milému bohu, i
tudiež proti Wa'unučinil, mnie to milostiwie ot—
Pustili.
Tehdy dwa z konšeléw Wezmúee od nieho
meč , imugí nad icho šígi držeti, :) on má hlawy
swé poklonili W gich léna, a takto má otec mlu—
wí'ti: iukož si nám synu našeho milého bez Winy
ztoholo swieta sprowodil, za to 11110pokoru či—

nie, peprwé prawime od sebe iodnašíoh wšech
přátel, žel to tobie bohem otpauštiéme,
W tom idú podruhé okolo kostela, a na íeho
hrobu magi iéž spíe'li po páteři,

:) opiet 11:1též

miésto zase přiidúce, též inko íprwé magi pro
sili, & meč nad ieho šígi má drzťnnbýti.

Polom olee s přáler má iemu řiéoi: iakož
giž podruhé milosliwé pokory žádáš, proše pro
milý bóh, abychom tobie to milostiwie o*tpustili,

okrwawé

pomstě.

561

po druhé prawjme, že to toLic otpúšlieme od se—
be i odewšeeh přátel našich.
Potom po třetié magi okolo kostela gili, &
též na hrobu ieho poklekmiti &po páteři spieti,
n zusie též na to miesto sie nawrálili, &též po—
kleknú'li aueiniti inko nahoře psáno stogí. A má
takto řiéci: teď sie wám po třelie na milost (lá
mim , &Wždyeky pokornie wás iwšeeh přátel wa—
šich, kteréž ehlié pro wás co učiniti neboneclm—

ti, iešlie pracím pro naiwyššié gmčno božié, i
pro ieho mihi matku swatú, i pro wšeelmy swa
tó, abyste mi mói nemúdrý účinek, kterýž sem
proti milému bohu i tmliéž proti Wáln učinil,
mnie to milostiwie otpustili.
Tehdy opiet magi meč nad ieho hlawů neb
šigí držeti, aotee ieho takto má k nim mluwiti:
inkož si nám bez winy syna našeho milého sto
hoto swieta swedl, tuto pokoru swelikýmipros—
lmmi za to činie , &proše Pro naiwyššié gméno
Žhožiéipro ieho milá matku swntú , i tndiéž pro
ivlro swaté, abychom to tobie mil'ostiwie otpu—
stili, tnkprawíme magíce moc nad tel'ní též to—
])lC učiniti, iakož si ty synu našemu učinil, ale
pro milý ])óh to tobie promiěgíme &wiernie ot—
].)lišliéme, prosiž syna božióho a milé panny Ma—
rie matky hožié se Wšemi swatými, ač sie ničí
ku pánu bohu za tie Přimluwili, at to tobiemi—
]ý boh rzičí otpustíti; &iai také teď s manžellui
swú, itmlióž se wšemi přzllely našimi, klo chtié

pro nás učiniti neb nechuti. bohem tobie 10
Čnsnp.p. Katal. Duch.

4.
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wiernie, křestiansky otpúštiéme amílosliwie pro—
miégíme , a toho tobie ničjmž zlým do našich
smrti zpomenauti nechceme.
Potom hned magi do kosiela gili, a wražedl
ník i sliemí osobami magi před oltářem kleknúti
a m la'lcčióc1010wšickni zpiéwatí: 3 m ilui sie

nad námi Pa ne, neb tebe smutní če—
káme , zb udiž naše wnitřnie nimi 8,

neb náš žíwot iest welmi ranien. *)
Potom magi začiéií : S wat

W a c la W9

W 6 W odo &0. to zpiéwagíe magi gíú okolo 01—
láře, a položiii po českém gro—ina ohař, a za to

magi mše sllíženy býti za duši toho nebožtíka;a
1y svíčce magi Při tieell mšecb spz'ulenybýú.

Polom láznie chudým Podlé namluwy, a
wosk nieiaký, a sukna nieiaigzí magi dali .\'(-.
Sgakými obřady as1awnostmi Půlka neb lak nazwa—
ně SCdi/ll'limslilele

s wrahcm

smeči &štíty W ohradě—klo—

mu ZřiZené na hradě pražskom se konáwah), obšírně wy—

psáno stogi w Řadu prawa Zemského wslarých rukopi
sech. Zde geštč o útočišli wraha gakožlo poswátuóm
mjstě , téhož Řádu článek uwedcme:

Tuto znamenal že ten Pohnaný, kdyžby byl
uswé ženy oddané nalezen, a ona iei obiala a—
nebo swým níchem přikryla, ot nié nemá wzat
býti, ani které žalosti trpieti, a také kdyžby

byl u hrobu swatého W'aclaw a w praž
S k č 111k o s t el e , anebo před

kralowd

českú,

také tu nemá vzat býti, ale pokoie Požití.
*

„

r

„.

.

.

.,

.

_

, ,

„.

.

.

) 'Ialo dulezna ]))seu zda se porusena byh, k zadani by bylo,
kdybv se zginóhn

rn'.-.op'|s1nlepšj členi rlm'lulo
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s přips—

genými paměinými udaloslmi.
Od Josefa Mir. Krále, kněze cjrkewnjho w Branné.
(Pokračowánj.)

Století VII'.
L. P. 601. slawen byl sněm W Íjijmě o ká
zni řeholnj, &téhož roku slawen byl sněm Bi—
suntinský WAfrice.

L. P. 602. Wýchodnj císař Mauricius byl
zamordowz'nn, po němž panownti počal Phocas.
67. SABIMÍANUS, dosedl na stol. pap. L. P. 604.

On nařídil, aby po celé cirkwi znameni k
siužbzim Božjm zwonem se dáwalo, kterýž způ—
sob zwonénj před Sahinianem Paulinus biskup z
Nolzinu wynalezl.
68. BONIFACIUS IH. dosuil nastol. pap. 604.

L. P. 606. slawcn byl sněm wÍiimě II, na
němž otom, co by při wolenj nou ého biskupa
pozorownii se mělo, gednzhlo bylo.
69. SW. BOBIFACIUS IV. dosch na stol. pap. 606.

L. P. 610. Slawen byl sněm wlímě, zpří—
činy cjrkwe Anglické. Téhož roku siam-en ])yl
sněm Egm'cnský, wkrnginů Taragonenské, zpří—
činy nmmwů kněžstwa. Téhož roku umřel cisni'
wýchodn'i Phocas , po němž panowaii poč-nl
Hernklius.
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70. S. BOHDAL (DEUSDEDIT), L. I'. 614.

L. P. 617. Slawen byl sněm llispulenský,
proti kacjřstwj Acephalů.
71. Sw. BONFACJLS V. dosedl na slo).pap.L.P. 617..

L. P. 6'25. Sluwen
lclnnský' IV, 0 zlepšcnj
roku slawen byl sněm
L'ruginčChampagne, též
72.

byl erkcwuj sněm Tol—
kázně cjrkmwrj. Téhož
Rllf-řílllSkýwc Francii W
zslrany kázně W cjrkwi.

IIOÍXORI'LS I. L. P. 626.

L. P. 627. S]nwen byl sněm1\Iatisk0nenský,
na němž řehoÍnj zákon sw. Columbzina byl po—
twrzen. L. P. 632. umřel knjže české Přemysl,

po němž panowmi počal chnmysl

syn gcho. L.

P. 633. slawcn byl snům Jcrnsalémský od So—
fronyma Pntriarchy Jernsnh'rmskóho proti Mono—
thelilům kncjřům swolaný. L. P. 636. sluwcn
byl sněm Tollelunský V. od Eugenia biskupa TOI—
letanského swolaný, na němž o kázni církev-ni

se gcdnalo. Téhož 636. roku Turci oblehlia
dobyli Jernsalém. L. P. 638. sluwen byl sněm
Tollctanský VI, o kázni cjrkewnj.
73. SEVEBHUS L. P. 638.
74. JAN IV. L. P. 640.

L. P. 640. S]nwen byl sněm Římský IV.
prolí kacjřskčmu učení Mm'iolholil'fn Téhož ro—
ku umřel wýchodnj cjsuřlleraclius, Po němž pa—
nowati Počal Constantius.
75.

THEODURUS I. L. P. 64.1.

L. P. 645. Slawall bylsnčm At'u'clianonský,
proti M01mihclilůn'1,kacjřínn. L. P. 647. sluwen
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byl sněmTollctanský VII. z strany kázně cirkewnj.
L. P. 648. slawcnbyl sněm w Íijmě, Proti Pir
howi kacjři.
76.

MARTIN I. dosedl na stol. pap. L. P. 649.

Tento papež swolal sněm Lateranský \VŘÍ—
mě, L. P. 649. proti Monothelitům kacjřům.

L. P. 650.

SleGll byl sněm Cabilonenský

IT.. Il. 653. s'lawen byl sněm Tolletanský VIII.
Tennařjdil, aby se swaté křížmo, od biskupa po—

swěcené, Po všech geho biskupsth kosteljch
rozesilalo.
77.

EUGEĚIUS I. L. P. 654.

L. P. Slmvenbyl sněm Tolletanský IX. Oká
zni cjrkewnj.
78.

VITALIAN'US L. 1). 655.

L. P. 656. Slawen byl snům Tolletanský X.
0 kázni cirkewni. L. P. 657. sluwen byl sněm
Scnonenský' ; L. P. 667. sní-m Římský. L. P. 668.
Conslunl'ius cjsař Wýchodnj od gukéhos Ondřegc
synu Troilowa w Sicílii byl zabit, po nčmžto pa—
nowati počal Constantinus Pogonutus.
79.

DEODATLS L. P. 669.

L, P. 675. sluwcn byl sněm Tolletunský XI„
O zlepseni kázně cirkewnl.
89.

DUB-US [. L. P. (376.

81.

AGATÍIO L. 1'. (378.

L. P. 679. slnwcn byl
o zlepšení

kázně

C]rkewni.

snům Me(liola'cnský
L. P.

680.

513—

wen byl snům IIclfeldcnský w Anglii. L. P. 680.
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sIuwen byl sněm w Římě proti Monothelitům.
Téhož 680. roku slawen byl hlawní sněm VI.
Constantinopolský III. na němž 289 biskupu
učení Monothelitn zawrhlo.
82.

LE\V II. dosedl na stol. pap. L. P. 682.

L. P. 683. slawen byl sněm Tolletanský
XII, a 1. P. 684. slawen byl sněm Tollctanský
XIII, 0 zlepšení kázně církewní. Tento Pa
pež nařídil, aby wždy Po skončcných službách
Božích wěřící lid swěcenau wodau byl pokropen.
83.

ŠEÁEDICTUS 11. L. P. 684.
84. J.L\ V. L. P. 685.

Umřel wýchodní císař Constantinus Pogo
natus ]. P. 685, po němž panowati Počal Justi—
niunus II.
85. CONON, L. P. 686.
86. SERGIUS I. L. P. 687.

On nařídil, aby kněz, genž tělo Páně na 01—

táři láme, Beránku Božího o smiIowziní \vzíwnl,
řkc : Beránku Boží, genž snímáš hříchy swěln, :!
t. (I. On 'lnké kn K:)nonu B_Icšnímnmodlitbu zn
pokog přidal; nebo "tehdáž krutá wúlkzl we \Yln—
ších zuřila. L. P. 691. Kníže České Neznmysl
umřel, po němž panowati počal geho syn Mnnta.
L. I'. 697%.slzu-venbyl sněm Tollctnnský XIV.,
a 1. P. 694. sněm Tolletzmský XV. L. P. 694.
Jnstininnns císař Wýc'hodní od Leoncia Wůďce
Řeckého pzmowzinízbnwen, nnn ostrow Cherson
zapuzcn byl, po němž panownli počal Leoncins,
genž ]. P. 696. s stolce Wlády od Tiberia swr—

P()g]a1_1pg1()=9papežů.
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žen, a do gakéhos klzistera w Dalmácii zawřen
byl. *)

Stole tj osmé.
87.

JAN VI. dosedl na sto].pap. L. P. 701.

L. P. 701. slawen byl sněm Tolictanský
XVI. L. P. 703. Jnstinianus, genžzwyhnnnstwj
swého na swohodu se \vydobyl, pomoci wogska
Tiberia , Absimurn a Leoncia zamordowal , a
opět panowati Počal.
88.

JAN VII. L. P. 705.

On krásnými, welikým nákladem kaupenými
Obrazy swnl'ých otců, hlzm'nj Chrám Páně Wili—

mě ozdobil. L. P. 705. swolul sněm Rímský,
na němž na žádost císaře Justiniána, genž teh
dáž OPC-tu??Wiáduřil, člankowé učení šestého hla—

wnjho Sif-mu WConstantinopoli slaweného zkau
šení n šetření byli.
89.

SISINIUS, dosedl na stol. pap. L. P. 707.
90. CONSTANTl-NUS, L. P. 708.

L. P. 711. Justinianus wýchodnj Císařbyl
zamordowzin, po němž pnnowntí Počal Philipicus,
genž knciřstwim Monothelitn byl nakažen. L. P.
712. Monothelitowó kacíři sněm do Constantino—
pole swoluli, na němž VI. hlawnj snům zmvrhli,
*) Cnrrl. Baroníus in Annnl. Eccles. Thevis Notilia Roman.
Pontificum :! Guilieimo Bin-io. Series Chvmmlog. Rerum
Slovo -Rohemicarnm studio P. Francísci Pubilschka; Slranský
R. R. Cosmns ]. I. Bali). 11151.do Ducib. ac Reg. Bohemian
.Tornumles origin. Slavor.
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proto že Monolheliflů učení proklel. L. P. 713.
ejsař Phihpicus Bardanes panowzínj byl zbawen,
na gelxož mjslo dosedl Artemius Anastasius; ale
tento cjsař od \vogska swého donucen ])yw, 1. P.
71%.Panowan'j swé Theodosiowi postaupiti musil.
91. Sw. ŘEHOŘ

JI. dosedl na stol. Pap. L. P. 714.

L. P. 716. Theodosius cjsař wýehodni Wla—
(ln Lwowi Isaurowi postoupil. L. P. 724. sla—
Wen byl sněm Íijmský III. L. P. 726, slawen
byl snům i.ijlllský IV. a L. P. 731. slawen byl
sněm lenský \ . proti kacjřínn Iconoclastům.
92.

2311011 m.

L. P, 731.

L. P. 735. umřel knjže České ani'ta, po
němž panowaú Počal \Togen. L.P. 741. umřel
wýchodnj císař Lew Jsaurns, Po němž panowati
Počal Constantinus Copronimus.
93.

Sw. ZACIIARIÁŠ, L. P. 741.

L. P. 745. slawen byl sněm Římský VIII,
proti Aldebertowi a Klimentowi kaciřům.
94.

Š'l'ÍČPfW If. L. P. 752.

Ííjdíl erkew Božj gen za několik dni.
95.

ŠTĚPÁN m. I,. P. 752.

L. P. 756. s'lawen byl sněm Compendien—
ský, na němž zakonmvvé krewnjho přa'ltels'hva,'lť—eh

kdož w slaw manželský wslupug', se týkagjcj,
nslanowení byli.
96.

PAWVEL I. L. P. 757.

Powstala roztržitost cjrkewni desátá, an
Theoňlaetus Riman, na wzdory Papeže Pawla,

Poslanpnost

papežů.
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a pak Constaniin Neregský člowěk swětský,pro—
ii wšem dnehownim práwům na stolicí sw. Petra
byl dosazen. L. P. 663. umřel Wogen kníže
Ceské, po němž panowati počal Wnis'law.
97.

ŠTĚPÁN IV. dosedl na sto). pap. L. P. 768“

L. .P. 769. slawen byl sněm Íijmský' IX. na
němž Constantin neprawý papež swržen, a pra
wý' papež Štěpán utwrzen byl.
98

HADRIAN I. dosedl na stol. pap. L. P. 772.

L. P. 775. umřel císař wýchodn'j Constan—

Hnus Copronimus, po němž panowati počal Lew
[V. syn geho, genž až do ]. P. 780. panowal,
gchož núslupccm byl Constantin VI., genž smat—
kau swau Irenau panowal. L. 787. slawen ])yl
VII. hluwni sně'l'n W-Nyccnu,

na němž 350. bi.—

sknpn se sešlo , a gednalo se o úctě obrazů prot-i
kacjřum Iconodastmn. L. 791.51awen byl sněm
Narhonenský. L. .P. 7917..slawenbyl sněm Fero
julienský proti kacjřúmFoliciowi a Elipandowi. *)
\\" Čechách panowal kníže Křežomysl.

Století dewáté.
as,.

'L'EW' m.. L. P. 795.

L. P. 810. s]awen byl sněm Římský X. ,na
němž papež Lew HI. od ncprawostj naň wymy—
šílených byl osprawcdlněn. L. P. 800. umřel
*) Card. Baronius iu Compendio Annalium Eccles. Roma n.
Poulif. Rrevis Notilia aGuilíelmo Bnrío. "mlh. deÍDucih. et
Reg. Bohemiae. SeriesChronologica Rerum Slavo—Bohemica
rum aP. Francisco Pubitschka. Tabula" Chronol. de Concll—iis
lla—res. el. Schismat. uAmat. de Gravcson
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wýehoiln'í cisař Constantin VI. Toho času z:?—
pmlni , čili liimské cjsařstwi, které za 300 let ga—

ko pohřbené leželo, opět obžiwlo, an téhož 800
léta Karel velký O(lPapeže Lwa Ill. na to cjsař—
stwi hyl kornnowán,

genž až do 1. P. 814.

sl'n—

wně panowal. “' Cechach tehdáž panowal kníže
Neklan, syn Křezomyslnw. Po smrti Karla welké—
ho na stolec císařsth Římského (losedl Ludwik,
přigmim nahožný. Na wýehmln panowal Nicel')ho—
rus, genž ]. P. 802. Jrene ("onstanlina Vl. mat—
ku zapnuliw, \vlády se zwocnil, & 1. P. 811. .hvl
za'niortlowán, pončmž pam wati počal Michael, :
do 1. P. 813. ,po němž naslaupil Lew Armenslď.
Za iohoto papeže prwni bylo slawné za man-f=.
ho wylilašowz'nnj, čili Canonisaci , u přitmnnosli
císaře Karla welkého, an sw. Lmlgerns biskup

do počtu swatých postawen byl.
100.

ŠTĚPÁN V. L. 1816.

'I-po7měsicich

101. SW. PÁSC—llAL,closmll na slnl.pap.L.

18<lneeh.
P. 817.

L. P. 820. Wýchmlni císař Lew Armenský
byl zamonlowan, po němž panowali počal Michael
Ballms.
102.

EÍÍGE'NIÍ'S ll. L. P. 824.

L. P. 826. Denemarčané w Krista liwfeřili
praci apoštolslcau sw. Angaria. Powstala tohoča—
sn rozlrži'tost cjrlcwe skrze neprawého papeže Zin—
sinia; genž Wšak gen několik dní na stolici sw.
Petra smlčw, umřel.
103.

\VALENTIN L.P.823.

1- po Lnlčs. 1110. dnech.

Poslaupnost papežů.
104.
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11121105;IV. dosedl nastol. Pap. L. P. 828.

L. P. 839. umřel Neklan knjže Ceské, Po
nčmž panowali počal l—Iostiwit. L. P. 840. u—
:nřel císař llimký Ludwik nábožný, po němž pa—

nowali Počal Lotharius I. L.P. 829. ulnřclwý—
chodnj cisař Michael Balhus , po němž panowali
počal TheoPhilus , a panowal až do roku 841,130
němž nastaupil Michael III.
105.

SERGIUS II. L. P. 844.

L. P. 847, slawen byl sněm WPařjži V. , &
iéliož roku W Mohuč-i.
106.

LE\V IV. L. P. 84:7.

L, P. 855. umřel cjsař „iiiunskýLotharius I,
po němž pauowai'i Počal Ludwik II.
107.

BENEDICT Ill. dosedl na stol.pap. 'L_?. 855.

L. P. 855. powstala roztržitostcirkewuj, an
Anastasius Řinmn na wzdory prawélnu papeži Be—
nodictu stolice sw. Petra se zmocnil; wšak gen za
několik dni seděl.
108.

sw. MIKLLÁŠ 1. L. P. 858.

L. P. 861. Bulgarowé křest sw. přigali. Mi—
cliael III. císař wýchodni na žádost Rastislawa
krale Morawanu učitele nábožensth do lllorawy'
poslal. L. P. 862. sw. Crha a Metud do Mora—
wy přišli. L, P. 867. umřel Wýcliodni cjsař llIlClllUjčl

lll. po němž panowati počal Basilius Macedo.
109.

IIÁURLXN Il.

L. P. 867.

L. P. 869. slawen byl sněm lilawnj \'llTJV
Constantinopoli , na wýchodu posledni, na němž
300 hl.sl-;upn kacířstwi Pltocia prolilelo.
L. P.
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868. sw, Mol'ml od papeže Hadriana na biskup—
stwi bywswčcen, (lo Norawy se odebral. L. P_

870. SwatOpluk lnstislawůw\vnuk panowáni nad
Morawau se zmocnil.. Metml neprawým žiwo
'l'emSwntoplnkn lmut, do Říma odešel, buď ku
konci 1. 871. , nel) na pocálku l. 872. , aby Pa—

peži, & swému bratru Crhowi si Postěžowal.
L. P. 871. Boříwog syn HOSÍl'WiÍůWw Čechách
panowati počal. Swatopluk král Morawský, činu
& nezpráw—jswých lilowuw, (lo ijma k Methuth
wi poslal posly swé, žádage , aby se do Mora—
wy wrálíl.
110.

J:\_\T Vlll. dosedl na stol. pap. L. P. 872.

S. Strachota, žádosti Svatopluka krále po
hnut, ku konci léta P. 872. anebo na počňlla1873.
(lo Moulwy se wra'nlil, L. P. 874. Bořiwog s
císařem LlHlW'jkCl11pokog uzuwřew, (lo Norawy
ku Swm'oplnkowi se odebral, a "tu ml sw. Strn

choty pokřtěn byl. L. P.S75. císařÍijmskýLud—
\vjk ll. mnřcl, po němž panowati počal Karel
])lcolmtý ((“nlvus) nazwnný. L. P. 877. umřel
císař lijmský Karel Pleclmtý, po němž Pnnowa—
ú počal Ludwik H[ Seplnwý (Ballms) nazwaný,
gcnž 1. P. 879. WcFrancii byl olráwen, po němž
puk Panownl Karel Ill, Crassus (tlustý) nebo

hrubý nazwaný.
111. MÁRIÍŠUS I. L. P. 883.

1.12. UADRMN HI. L. P. 384.

Ambowó \Vlasko plenili.

Poslaupnost Papežů.
113.
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ŠTĚPÁN VI. dosedl na stol. Pap. L. I'.. 885..

L. P. 886. umřel wýohodni cjsař Basilius
Bluem-lo, Po němž pnnowalí PočnlLeW VI. L.P.

857. umřel ijslgý
němž Pnnowali

císař karel III. Crassus, po

Počul Arnulphus.

L. P. 886. sta——

10se obrácenj lxrohotu aSrbů nu Wim w Krista.
114.

FORMOSUS L. P. 891.

Powstala roztržitost erkewnj, an Sergius
I'll, na wzdory Formosnvi stolici sw. Petra si
oswogil; tuto roztrzitost trwala gen za několik
dní. L. P. 896. Arnulphus cjsař oblehl &dobyl
lijm, aPapežc Formosa přinutil, by geg za Řjmské
„ll.Ocjsaře korunowul.
115. BONIFACIUS VI. L. P. 896.

Po 15 dnech byl. zapuzen, Proto že násilně
wtu hodnost se \vedml.
1.16. Š'rlllílxxN vu. L. P. 896.

L. P. 899. ZU. listoPmlu umřelcjsuř západ-—
nj Amunlplms, Po němž Panowati počal Ludwik.

IÍV.
117. KOMA'NUSI. L. P. 900. Panowal 4měsícc.
118. TIIEODORUS L. P. 900. Panowal toliko 20 dni.

Století desáté.
119.

.l'_f\l_\T
IX.

dosedl na stol. Pap. L. P.. 901.

*) Lubbeus in histor. Chronol. A. A. S. 5. in noiís ad cnput
2. vila: Caroli mngni. Aimoin. dc Gosl. Franco. Region.
"Silhax-d. in \'il. Ludov. Pii. Hnrduíns lmíl. mul wolll. Gesch.
png 218. chvishist. Eccles. mlSice. lX. cap. \". Tncii. I-list.
Lil.. 4. Vilu Caroli Calvi. Sigo'lmrtin Chronic.. Armal S. Bert.
Fulflcn. Card. Burm-Ji Compnml. Amml Eccles. Rrévis Nolitia
Human. Pamiť. & 'Rurio. Series Chronol. Rerum Slavo—Bohe-.
micmnm ul.). Pnbiischka.
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127. [IE)/V311.,dosedl na stol. p.L.P.

128. STEPle
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928. po Gměsícjch_

VIII dosedl na stol. Pap. L. P. 929.

S. 'Wácluw w Cechách panowal;

kostel sw.

\Vjtn založil. L. P. 930. Gimlřich císař Dale—
miniainy, Ohotrity & Redaury přemohu, Waileč—

uč ku Praze přitáhl , thčzil,
Plat uwedl.

a zem Ceskou pod

129. JAN XI. dosedl na stol. pap. LP.

931.

L. P. 935. císař Gimlřich wogenský sněm
(lo Erfurtu rozepsal, na němž sw. Wáclaw byl
přítomen. L. P. 936. aneb 937. ten císař Gin—
(if-ich umřel, po němž panowati počal Otto l.. 535.
Sw. \Václuw nawrz'nliw se z Erfurtu, (lo Bolesla—

wi nu křtiny syna bratra swého Boleslawa 1. P.
935. ??. září se odebral, kdež od téhož bratra
swého byl zmnordowán. Po němBoleslaw ukrut—
ný, hrutrgeho, panowul.
130.

LE\V VII. dosedl na stol. pap. L. P. 936.

L. P. 936. Kostel sw. Vl'jta od biskupuŘe—
zemského na žádost Bolesluwa byl poswěcen.
131. š'rfcmm
132.

IX. dosedl na stol. pap. L. P. 939.

MARI'NUS dosedl na stol. pap. L. P 943.

Tento papež o zlepšení kázně cirkewnj, :)
zlepšenj zlých do cjrkwe Wlaudilých obyčegů se
snažil.
133.

AGAPITUS Il. dosedl na stol.pap .L. P. 946.

L. P. 949. Otto cjsař Dany porazil, ;) is
ltrňlmn l_[ernldem kwiře W Krista ge přiwedl.
Ccchowé kruce cjsaře hogugjcc , Uhry porazili.
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134. JAN XII. dosedl na stol. pap.L. P. 956.

L. P. 960. wýcl'lodnjejsař Constantin VÍTÍ.
byl olráwen, po němž panowali počal geho syn
ionmnns, až do 1. P. 963., gehož nástupcem
])yl Nyeephorns Phoeas, Tento papež koruno—
wu'l Ottona I. ejsaře západního, ]. P. 962. od
něhOž pak spnpežstwj ]. P. 964. swržen, &do)
sažen byl:
135. BENEDICTUS V. L. P 964.

Tento od ejsaře uslnnowený papež od Říma
nů swržen, &na geho misto dosazen byl:
136.

LFÁV VHI. L. ]? 965.

gegž císař, nn po druhé Íijm oblehl, swrhl,
do Němec co wčznč odeslal, &Juna XII. zase na
stolici sw. Pelm usadil; gegž wšak Opět geho
nepřátelé z'Iljma znpudili.
137.

J\ÝN XIIÍ. L. P. 966.

Za tohoto papeže nnřjzono bylo, aby se
zwonowó swčli'li, &wlustnjm gmónem pogmeno—
Wáni ])yli.

L. P. 967. umřel knjže Ceské Role——

s'lmv I, ginz'xknkrnlný,

po němž pnnown'li počal
Boleslaw ][. ginz'nkpobožný. hP, 969. východ—
nj ejsnř Nycephorns Phoens byl zmnorďowňn, po
němž panowali počal JanZemisces, Roleslmvlí.
kníže České biskupstwj Prnžskó, & ]. P. 972.
klášter sw. Giři na hrnďčPrnžském založil. Účt—
mar I. biskup Pražský byl dosazen.
138.

])()í\í,5

„. L. P. 972. Pnnowal 311139100.

L. P. 973 mnřel západní císař—OlioI.;:šnňk
welký, po učinil, pnuowaii počal gebo syn ÚMOH.—

Poslaupnost Papcžů.
139.
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BENEDICTUS VI. dosedl na stol.pap.L.

P. 973.

L. P. 915. Wýchodnj cjsař Zimisces byl o—
iráwen, po němž Panowati počal Basilius &Con—

slantinus
synowé.

zemřelého cjsaře Římského Ottona I.

140. BLNEDICTUS VII. dosedl na stol.pap. L. P. 975.

L. P. 983. umřel wlvijmě Otto II. císař zá—
padní, po němž panowati Počal geho syn Otto II—I.

L. P. 982. umřel I. biskup Pražský Dětmar.
141.

JAN XIV. dosedl na stol. pap.L.P. 984.

L. P. 983. SW. Wogtěch na Pražské

bi—

skupsth byl wolen.
142.

JAN XV. L. P. 985..

L. P. 989. Sw. VVogtěch zCech do Říma
ušel, a zŘjma do Čech 1. P. 992. se Wrátil; ale
1. P. 995. opět z Čech ušel.
143.

JAN XVI. L. P. 996. panowal 3. měsíce.

Tento Papež ustanowil, aby 2. listopadu w
celé cjrkwi Památka za mrtwé se konala. Kte—
rau památku sw. Odilo biskup Chluuiasenský W
swých klášteřjch (llauho před tim konal,
144. ŘEIIOŘ V. L. P. 996.

L. P. 997. sw. VVogtěch w Prusích od po—

hanů byl zamordowán, po gehož smrti na Pražské
biskupsth wolen byl Bohdal (De0(latus.) *)
*) Series Chronol. Roman. Imperat. aP. Amat. (le Gravesmn.
Marian. Scolus in Chron. Aretin. lil). 4. Otho Trisinglib.

6. cap. 1.5. 16. 17. ct Sigeberl. echnebrald.

inChronico.

Card. Baroni. in Annal. Eccles. Corringihs dc Romano Ger
manormn impcrio. Leo Ostieo. 1ib.2. Ditmar. lil). 3. Chro—
nic. Bernard. Corius in vita Lamberll. Brevis Nolilia Romn

Ča50p. p. Kalol. Duch. I. 4.
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Století gedenácté.
145.

SILVESTRR ll. dosedl na stol. pap. [. P. 999.
L. P. 1000. umřel Boleslaw ].l. kn'jže (Je——

ské, po němž počal panowati Boleslaw Hl, ]. P.
1002. umřel zapadni cjsař Olio Ill, , po němž
panowail počal Gimli'icll _lÍI.Bawor. 'l'éhož roku
Bolcslaw kníže České panowan'i zbawcn, a na
geho misto \Wadibog knjže české dosazen byl,
Tento \Ylmlibog bržynato zen'třel, po němž Ce—
chowé Jaromjra na knjžetstwj České dosadili.
146. JAN XVll. dosedl na stol. pap. L. P.1003.
147. JAN XHJI. dos. na slol.pap.L. l). 1004.
148. SERGIL'S ll. dosch na'stol. pap. ],.lP. 1009.

L. P. 1013. Jaromír knižeřšeskébyl oslepen,
na gehož misto Oldřich od Cechu dosazen byl.
149. BENEDICTL'S, \".lll. dosedl na slol.p. L. P.1012.

1014. (\indřich cjsař zapadni s manželkau
swau Gunegundzm od papeže Benedicta \Íl'll'. w
.li'jměbyl kmwnowan. L. P. 1017. mnřel Boll
dal biskup Pražsky, na gehož ln'islo žwolen byl
IIeligardus, llcligz-nrd, Opat řadu sw. Benedicta,
genž 1. P. 1023. umřel, po gelmž smrti Z\VOlCll
byl ho ze Zagjcowa (l.[řlSClll)lll'_£I).L. P. 102%.
umřel císař zapadni Gindřich lil, w powěsti swa—

tého, gehož nástupcem byl Conrad II,
250.

JAN \'lx.

dosedl na stol. pap. L. P. 1024.

1037. Oldřich knjže české umřel , po němž
norum Pontif. a P. Rurio. Series Chronologica Rerum Sla
vo-Bohemicarnm a P. Pubitschka. Series Episc. Bola. ::
Flor.

I—Iammersclnniedet Berghmer.
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panowa'li počal Břetislaw I. L. P. 1025. umřel
wýchoclnj cjsař Basilius, po němž Constantinus
Vlll. sám panowal, až do 1. smrti swé 1028. Na
_gfchomisto pak (losetll Romanus lI, gcnž ]. P.
1032. byl otráwcn, načež panowati počal Micha—
cl Paphlego. L.P. 1030. umřelIzo biskup Praž
ský, po němž zwolen byl Šehiř.
151. BEKEDICTLS IX. dosedlna stol.pap.L.P.

1039.

1038.
mělo sw. Vl'ogtěcha W Gnězdně od

(Čechůbylo wyZ(ležcno, a do Prahy přiwczeno.
l;. P. 1039. umřel Conrad ll. císař zapadni, po
němž panowati počal Gimli-ich Ill. L. P. 1040.
umřel Wýchodni císař Michael Paphlcgo, po němž
panowati počal Michael Calcphales, genž až do
1. 1052, panowal, na gehož misto nastaupil Con
slantinns IX. Nonomachns. L. P. 1041. Gin-
(lí-ich III. císař Prahu oblehl.
152. ŘEIIOŘ n. L. P. 1045.
153. KLJMENT II. L. P. 1047. panow. 9 měsíců.
154. DAMASUS 11. L. P. 1049. lměsjc.
155

LEWV IX. L. P. 1049.

L. P. 1054. umřel Wýchodnjcjsař Constan—
1inus Monomachus, po němžpanowali počala gc
llO dcera Theodora, a panowala za geden rok,
po njž panowal Michael VI. Stratíotínus za ge—
(len rok.
156. VICTOR II. [. P. 1055.

1055. umřel knjžc Břetislaw w Chrudimi,
po němž panowali počal Spilihněw. L. P. 1056.
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umřel Gimli-ich III. císař západní , na gehož mj—

sto dosedl Gindřich IV.

157.

X. dos.na stol.pap.L.P. 1057.28dni.

Po smrti Michaela VI. na wýchotlu panowal
Isaurus Commenus.
158. lllIKULAŠ 11. dosedl naslol. „L. P. 1058.

L. P. 1059. umřel na Wýchodu cisař Isan—

rus Commenus, po němž panowali počal Con
stan'linus Ducas. 'Toho roku slawen byl sněm
cirkewnj w Římě 1. P. 1060. Spi'tihnčw kníže
Ceské umřel.
159.

ALEXANDER II. dOSedlnastol.pap. L.P. 1061.

Po smrti Spitihnčwa Il. WČechách panowal
Vl'ratislaw II, genž !. P. 1063. biskupstwj Holo—
maucké založil. L. P. 1067. umřel \výcliodnj
cjsař Constantinus Ducas, pončmž panowati po—
čal Diogenes Romanus Ill. L. P. 1067. umřel
Pražský biskup Šelijř, na gehož misto dosazen
byl Jaromir , ginak Gebhard. L. P. 107l. u
mřelDiogenes Romanns cjsařwýchoduj, po němž
panowatí Počal Michael VILDucas. L. P. 1068.
VVratislaWII. založil proboštshvjVVyšehradské.
160

REIIOR VH. dosedl na slohpap. L. P. 1073.

L. P. 1077. Wýchodnj císař Michael Ducas
VU. umřel, po němž panowati počal Nicephorus
III, genž ]. P. 1080. s panowzini swržen, a do
kláštera zawř'jn byl, kde bídně zahynul; po
něm panowati počal Alexius Commenns. L. P.
1080. papež Slowanský gazyk při službách Bo

žích zakázal.

L. P. 1083.Čecllowé Řím (loliyli.
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L. P. 1085. slawen byl sněm WMohuči, na roz—
kaz Gindřicha císaře, na němž také biskup český

Jaromir, čili Gebhard přitomen byl.
161. VICTOR HI. dosedl na stol. pap. L. P.1086.

Císař Gindřish meze biskupstwi Pražského
ustanowil. VVratislaw II. od císaře Gindřicha za

krále byl prohlášen a korunowán.
162.

URBAN II. dosedl na stol. pap. L. P. 1088.

L. P. 1088. Kostel na VVyšehradě poswě—
cen byl, a při něm děkan a kapitula kanownická
založena.- L. P. 1090. umřel biskup Pražský
Gehhard, po němž; zwolen byl Cosmas. L. P.
1092. král Český VVratislaw II. umřel, po němž

panowati počal Conrad, genž geště téhož roku
zemřel., na gehož misto dosedl Břetislaw II. L.
P. 1098. 10. prosince umřel biskup Pražský Cos—
mas„ na gehož misto dosedl Hei-mann. Tento
papež prwnjlířjžowé tažení na Saracenyrozepsal.
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4. O zpusobu prlgjmánj weregného wyznanj
wjry od nawraicence do cjrkwe katolické.
Od \Václawa “"ilc'ma \Václawička,

w bohoslowj doktora„

knjzecjho. arcibiskupského Wiká'r'eokršlkn Bystřickoho etc.

IŠdyž kdo od nekatolického náboženstwi odstou—
piti, a do naši swaté cjrkwe se nawrzitili žádá,
musi katolický zprz'lwce duchownj , u něhož se
strany toho hlasi, předewšim a ohzwláštně přiči
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l'ogednánj.

ny geho úminku apředsewzetj, apain

ge čistý

nalezz'l,gelxonáboženské známosti azaklady pilně
skaumalí a dle okoličnosti lepšiti a naprawowati.

Pak teprw, an gistoty nabyl, že nawrúcenec
llodnými důwody prawého u W'jře předswčdčcni
došel; aneb gestli clowěk neueeuý a sprostý, —
gakowjž lidé nmohdykráte anihludného učení, gež
Wyznáwagj , ani prawého

neznagi,—— prawda'un

katolického nábožensth základně, upřímně ati—
še ho wyučil, ina mrawnj geho powaku pozor
dal, aby snad potom pohoršllwým žiwobytjm
swým ejrln 'i k hanbě, a gegím audům k drážce ne—
byl;

——pak teprwó,

an se Wše to stalo,

a pa—

stýř duehownj 0 čistotě geho úmyslu zwnitřnjho
dokonalého přeswčdčenj poeházegicjho se ubez—
pečil, může 011 do lůna C]rkwe swaté katolické
přigat býti, když Prw geštč zprdwa o tom na
Ordinariat se dala, a o powolen'j absolveluli ab
lineresi, pokudž , gak řjkz'nne, formalis L g,
cmn perfinncía. čili shvrdošjgnoslj spogena gest,
a mezi hříchy zadržené (casus rexervatos) nále—

, proslnm-se požádalo.
Toto pak nekatoljkowo do cirkwe katolické
píigetj (lege se prostředkem připauštěni k sw
swalostem, a sklad!an wyznánj wíry dle obřadu
w každé dióceži obyčegného. \'Yedló cjrkewnj'ho
*) Čehož wsak nynj nehruhě che
třeba , an. kněžstwn mocj
duchownj jurisdile pluomocuost absoh'eudi al) haeresi kle
rékoli dána, a toliko Opáůcué odpadlstwj (relapsus in Iwe
resim) gakožlo zadržuná přjpadnost wymjně'uo.
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obecného práwaímú nawrácencc bludu austně a—
neb písebně se odpřisaltati, :) weřegné wyznání
wíry učiniti. *) Témuž také chtčgí zákonowé
*akanští, toliko že přestupugícímu, kterýby bud'
zweliké polmutedlnosti, bud' zpřirozcné nesmě—
losti, aneb skrze autlé swazky krwe :) přátelstwí
a giné takowé příčiny walné \vyznání wíry we—
řegně w thiři církwe složití se ostýchal, na wůli
neclláwagí, ge Wpříbytku katolického duchowní—
ho pastýře (na faře) před dwčma swědkama uč'k
niti. **) —- Mimo to může Wkragích, kde mnoho
neb dokonce wčtšina protestantů obýwá, a u kte—
rýchžto zwlziště také geště \vnyněgším 19tém slo-—
letí nesnz'nšeliwostkřeslunskai zde onde takowým
se gewí apronz'nší způsobem, gakbycllom se toho
wčru newíce nadíti měli, ——muže takowó we—
řc—gnégednzlní, genž obyčegnč mnoho hluku na—

dělá , st \any geštč wíce proti sobě popudilí :) k
nelaskawénm sobě počínání příležitost dáti. A
pročež to slušně rozšafnému domyslu duehowní
ho pastýře a libosti přestupugícího zůstaweno
bud', máli a chceli on Weřegně a slawnč, čili toli—

ko w saukromnosti a tagně \vyznňní wíry wyko—
nati. “"esmčs ale a wůbec „budekatolický“zpráw
ce (lllCllOWll'íWždy o to pečliw , aby nawrz'lceneo

k složení weřegného wyznťmí wíry Wkoslcle od
hodlal & rozmyslil se, a to proto, že takowú
*) Can.8. 19. '20. cans. Í. qurcsl. 1. též cap. 9. ?. dc
lnrrclic. ") Dworský dek. od 7. listop. 1789.
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slawnost welmi přihodnai & wzdělawutedlná gest,
kde netoliko na nawrácencowo otewřené srdce,
nébrž ina wčř'jej,genžto k takowému slawnému ge—
(lnz'lnj obyčegně nmoliočetně se zlijhagj , spasi—
tcdlně aučinkowati lze. — Zde geště připome—

neuti dlužno, že kaplanům bez farář-ewa wědo—
m'j se nepowoluge od nekatoljka wyznánj wer
přigmauti.
\l'ůbec obyčegná formule wyznánj wíry ne—
nj žádná giná, nežli kterou zustanowenj sw. sy—
nodu Tridentského J'CJ'S.24. cap. 42, de Reform.
k zawazowánj se ke katolietwj předepsalpapežPius
IVtý liullau: Injuncfum nobis *) ete. Celápak
přitom ceremonie záleží asi w následugjcjm; &
kčemuž geště potřebná některá Poznamenánj při—
pogime.

Předwečer toho dne, který k sl o—
ženj \vyznánj wíry p řiležitý býti u—
znán, gde nawráeenee k zpowěd i.
a) P 0 z n am e n án
()Wšcml zná on giž potřel)
nost zpowčdi gelikož částky swálosli pokání , a obdržel
u wyučowa'lnípotřebné také nawcdeniknáležitólnuzliři
chu se wyznáni: než on gde Popi-We k zpowědi &Při
chází knůmzkonfessi, kde práwě Proti tomuto sw. zři
zeni náramně nechutensth magi, tak sice že i ti, kle—
ři knz'un Přeslaupili chtčgj, na zpowčdi neywjee se urá—
žení. Protož Připomeňme gemu opět & znowu, čemuž
gsme ho otomto gislě milostném zřízeni Božím, čili o
moci & blažene'm účinku kněžského swátostne'ho rozhře—

*) r, 1564. 131istop. (Idibus Novembrís.)
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šení wyučili, zubýkupokogení swe'ho swědomí seznal ::
přeswědčil Se, že gcdine'katolík o odpuštění hříchůswých
zúplna ubezpečen býti může, an toliko on w swrz'ttosti
pokání skutečný do smysl-ůw padagící záwdawek oprn-w—
dowě obdrženého odpuštění hříchů má, kdežto w neka—
tolictwí gen wšeobecná, člowěku , genž žádá z ust so.

mého toho, kteréhož urazil, gistotu odpuštění obdržcti,
& poklidu nemá, pokudž ho bud' od něho samého neb
p1atne'ho gebo místodržícího neuslyšel, ——nedostatečná
naděge, že Bůh oprawdowě kagícímu h-říšníku pro zá—

sluhy Kristowy lnilostiwu býti hotow gest,. se dá'Wá :!
poskytuge; -— & odkudž pochází, že prawowěřícíkagí—
cí plni útěchy adíkůčínění., plni nebeské radosti a-neý
lepších úminků od noh kněžských, gako druhdy Magda;—
Iena sneýwraucněgšj duše rozkoší od noh Páně, wstá—
wugí aodcházegí, wobdržene' milosti tisíceru náhradu za
wšelike' domnělé snížení nalézagícc, gako onano odhostů
farizeýských býwši pohaněna. *) Tudíž pocítí & okusí i;
on prawe' duše útěchy nad odpuštěním hřích-ů swých,
dnes poneýprwe' ode swého křtu, &zachowge tento
blažený wtisk , přistoupí. častěgi k pramenu OSprawch—
ňugící milosti.
Při samé pak zpowědi, která spolu z celého geho žiwo
býlí wykonána býti musí , a následowně' wšeobecná" (ge—
neráhií) gest, skrze případné nemu otázky nápomocni
buďme, akterčž owšemzpowěthiík kTástřpráwo1-ná,kdý—
koh' zwlastního hříšníkowa wyznání žádný gistý nález—
pronč-sti nemůže , zdaliž on rozhřešení před wšewědau—
cím aswatým Bohem hoden gest, činic. Než tyhleotáz—
ký bud'te gako wžd'ý, tak tím wíce w naší nýněgší pří_
padnosti smnohau opatrností arozšafností kladený. Ga—
ko wšecko zpowědní Wýptáwání proticílne' aškodne' gest,
.) Luk. 7, 37. &c,
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nesměřugcl'i ktomu, aby prawý mrfmmí Staw hříšníka
se seznal, akněz posaudil gistč, zdaž rozhřešení bud'
udělili, nel) odložili, aneb dokonce odcpříti má: tak a
tím zúhuhněgší I))rlylw takowó ncpříslušnč otázky při
swátoslne'm Snowčobráccným proleslamem gcdnání, kte—
rý, gali podniknuto, hned zmládí mnoho bludných my—
šlc'nek &Předsudků Proli zpowědi wscbe wšlípeno má.
Sicel musí owšem zpowědník wšílehkomyslnosti, kwap—
nosti achwatawosti sc warowati , nel) se tu onic men
šího negedná , nežli oncsmrtcdlnc' duše , opra'lwa Boží, ()
zásluhy Krista Ježíše, o skutečnou swátost; nicméně
musít se také na Pozoru míli, aby newčasnau přísnosti
& hnčlliwosií ani sobě ani zpowídagícímu se tčžck nebyl,
čímby celá zpowěd gen w oškliwost uwcdcna býti mo
hla. Nalezage on kagíeího upřímnélm gako pl'riwlaslním
wyznání , tak iw odpowčdích na otázky naň položené, &
ochotnowolnóho owšem předepisůmsc podrobili, 'cchožhy
medle gešlč žádali mohl, an wylknulc'ho sw. zpowědi
cíle giž dosáhl? Tu gíslě za to míli ]zc, že gakožlomí—
slodržící Boží w duchu Božím soudní swůg ouřad zaslal,
arozhřešcní geho s rozhřešením Božím sauhlasňugc.

W den samý, wklerý wyznňní wíry Slože..
no—býtimá, přichází nawrácenec sgedním aneb

wíce swědkú do kostela, kde
pro ně wney—
bližší u oltáře stolici míle připmweno; kněz,
gcnž wyznání wíry od něho přigí'li má , počne
mši sw. dni příhodnou ((le die) , a čte gi 5 kol—

lolitnu e ]l/Iifsa ad tollendum schisma až do E—
wallgolilml. -— Po ])řočtcnčm Ewangelium Po—
sndí se na prawml strunu oltáře shirctem na hla—
wč, &twúří klidu obrácenou. Nuwráoenec do—
prowázen od swčdků předstoupí před něho k ol—
táři , hořící swíci gakožto znamení swčtla wíry
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wrnkau mage, & poslauchá stoge iswědkowé
promluwu, kterau kněz kshromáždčnému lidu i
k němu (]ržj.

b) Poznamenáni.

Opřed'mět,kterýka tako—

wó řeči obránbýti měl, nebude dat-howninm auzko, gež—
to se mu sám od sebe Poskytuge. ——On může dolknau—
tí Příčiny s]awnosli, &otom promluwiti, gali důleži-lo
gest, aby člowčk uwěcech wíry se lýkagícieh Wlastnj

Winuu neblaudil, ale prawdu poznal; amůže tedy swau
iwčřicích zdjlnau radost nawra'tcenciwygewíli, & gemu
wděčiti, že u wyhledáwáni swate' čisté Prade tak hor—
liw byl, &nalezna gi, následowati neprodlč-wá, sau—
časlna se tudy Lolikerýeh prostředků spasítedlnýehastat—
ků duehownjch W prawč ejrkwi uložených; —— odtud
plyne eo neypřirozeněgi pro něho Powinnost dikůčínčni

Bohu za milost gemn danou, ařečnik mu připmnenqže
toLo dikučiněni obzwlášlě skrze stá1ost u wíře, wzdoru—

gici wšelikým wyskylnauti se mohaucim Přikořenstwim
&pokušenim, &skrze skutečné učení katolického Provvo
zowáni, kteréžto gednomnkažde'mu Powi'nnosti swe' wěr—
nč Pl'niLi?&&obre' aučinně konaLí weli, se pronášeti

musi;

ačemuž Poslednímu on zohledu pi'jlomenstwa obzwlúš't—
n]ho dodá důkladu, zwláštč Pozorugeli, že sobě aw w

prawowčrnoslí hoijagjc
lráwi žiwot swůg.

w mrtwe' , neaučinliwe'wjře

"Než my klademe sem Příkíad takowe' promluwy,
kterau dle okoličnosli zkrátili snadno iwolno.

Mili osadníci mogi!
Nowý, utčšený přjbčh namítá se dnes očím
wašim, :)gzi pastýř wáš duehowni za swau to po—

Winnost pokládám, Wám wyswčtliti, eo práwč
nyni Předsewzjli minim. Eyhle , tento náš zná—
mý — soused (nebo gestli ginokragný) — ci—
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zinec poznal smilostj Božj, gak neúplné, gak
nedostatečné to nábožensth gest, Wkterém se
zrodil iwychowán byl; on se přeswědčil 0 před
llOS'l'CCl1,_
newywraiiiedlné

pi*athě &Božstwj kato—

lické wíry, &žádá, by swau po prawdě žižniwau
duši upokogilautišil swčdom'jswé, do lůna swaté
cirkwe katolické přigat b_x'li. Pilně gsem skaumal
čistotu úmyslu geho, skaumal ])ezauhonnost obco—
Wá'nj gebo, wyučiw ho, spolu také Wšemu, co
ke katolickému wčro —a mrawoučenj přináležj, &
nalezage geg'nyni žádaného přigeti (lo cjrkwe Wše—
obecné' hodného , medle kterakbych mu W tom.
déle bránili mohl? — Nuže , gá' wolám k Wá'm
w zápalu bratrské lásky, která se zděluge Wšeli—
kým, zwláště (luehownj-m blahem bližnjllo, ——
wolám slowy Spasitelowými: „Radugte se se—
mnauv, neb gsme nalezli (:wyzjskali) bratra *) 1“ A
gak'ož geg gá' we gménu matky ejrkwe mezi pra—
wowěřjcj pod mocnau a wě'lilasnau sprá'wu a o—
chranu gegi přigjmám, tak o wás naděgi tu (10—
bran mám , že iwy. geg stegnau křeslanskau lú—
skau , rukama otewř'enýma mezi sebe přigmete...
Wy pak, zmilelý WKrislu bratře! genž swé
swaté Přetlsewze-tj W skutek uwesti nemeškáte,
\vy na'un swau (lokázanau snažnosti W zpytowánj

prawďy, a oehotnau rozmyslnosti, následowati,
an gste gi poznal, walný toho důkaz (láwáte, že wa
še od cjrk—"we
katolické oddělenj toliko neswéwolné
*) Luk. 15, 6.

() způsobu přigimáni wyznánj wíry.
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bylo. Blaze Wai-ln,že gste wneypi'luěgší žiwota zá—
ležitosti tak lhostegný a nep-ečlíw'ýnebyl, gako-na—
stogto ! tolikeřj lidé lehkomyslnj ';anobrž-dobi'e po

znal ak srdci wzal, gak mnoho na tom záležj,
aby člowě-kuwěcech ery zwlastuj Winy ne.-blau—
dil , skutečných částek :křestanského zgewenj ne—
zalnjtal, aneb bludů ai'al'ešných učení se nepři<lr-=
zel! Blaze Wá—m,že se do staré řjmské katolické
a apoštolské cirkwe wracite, od kteréž se bohu—

žel! předkowé waši odchýlili bezpráwně; neb
ay ——wnj naleznete celý“základ auplného uče
nj Syna Božjh—o; naleznete též přistup wolný k
mnohým přostředkům spasítedl-ným, kterýchž gste

posudzbawenbyl, a kteréž

Kristusk bla-

hu našich duši we Wšeli-kých žiwota připadno—

stcch anehezpečenstwjoh ustanowil; — přistup
k sedmeronásol)nému pramenu , z něhož w cjrkwí
katolické milost plyne, přiměřená Wšelikým našim
potřebám &zadost činjcj wšem. našim duchownjm
žádostem, tak že nám nic Wicenechybi, žádné se
pomoci nedostáwži, spasení naše, gestli gen o—
prawdowě chceme, wykonati; — awezmete ta—
ké pode na duchownjch statcích, kterýchž wě—
řjcjm zpokladu křesíanských skutků lásky, aneb
gak toto přispjwánj slowe, z obcowánj Swatých
pro čas i-wěčnost Whognosti dostáwá se!
Ú gakau to musi radost , wděčnost, lásku &
důwčrnost u wás způsobiti!

—-—Než Widauc, an

pohotowč gsem nekrwawau obět nowého zákona
wykonati, t. g. ohůtowati geg, pod způsohau
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chleba. awjna oprawdowč a podstatně přítomného
Syna Božjho w iéto geho neskonale snjženosli,
gukožzto iu gediné pmwnu, swatau, nepoškwrnč—
unu občt 'chwály, djkůčiněnj, prosby nsmiřenj
wčcnému Otci k geho oslawenj , a k spasení swč—

m: obětugtež gi semnau w duchu:) dnes obzwláš
iě gnkožto obě't djkůčiněnj Olci s]itownému, u
weleslawte ho nyní i Po wšecky dni žíwota swé
ho, že vás dohrodinj tak newýmlm-vnýeh ráčil
suněnstni ti.
Při'lom se mu aie také zawažte slibem Slaw—
ným, že přigatau milost w sobě z:.uch'owagjc za—
počaté djlo ssu'dosijwykonáte;
sic gim'nk —-„bě—
dn tOmu, kdož po pmwém poznz'mj zpět se od—
Wrncuge, 1épeby zngisié mu bylo, nepoznáwa—

ti swatého učení !“ Náboženstwi není žádné
mucho , kteréž ráno oblekáme :)večer swlekí'nno,
aneb gsauej oehodilé giným promůí'mgeme. Žů—
slaňie , drahý w ]Šrisiu bratře ! swuté smnospa—
siiedlné wii—eWčren, íiřelms gste pro ni potu
pu n]wnu snáše'li musil, iřebus pronz'nsledowz'nn:)

mnohých wezdegšieh užiiků zhmven byl. Siccí
nechceme saudiii milosrdensth Božího wlmdnu
cim žíwotč , magjce za to, že Bůh žádnému gistč
blud. nepřemožitedlný a 11e\\'ě('lomost])ezwinnnu
nepřičte : & wšnk krom neswéwolného bludu ne—
ni bez upř'jmného do cirkweknmlieíké se nzm'rá—
oenj žádného spasen-j k daufánj. Nebo't' od Syna
.) 2 Petr. 2, 21.
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Božího nemohlo pogjti wíce, než mlíko gedn'a
\\“jru, gedno nábožensu-vj, &tak gesít také ijs—
lnč sw. gen o gednom krz'nlowstwjBožím na zemi,
gen o gednó cjrkwi neb společností Wčřjcjch,kte..
mu sw. Pawel domem Božím nuzjwá *), řeč. A
tuto gediná prawa'ncjrkew mohlnliby medle býti
která giná , nežli křeslunskáwšeobecnú či katoli—
cká, gelikož nenj odedneška aneb 16110 století,
ale narozeniny swé sluwi hned od prwn'jho hodu
Božího swzltodušnjho, kde Duch sw. dary swé wy—
lil na apoštoly? —— A pročež kdyby i nowě u
wás powstnly pochybnosti rozpáčiwšj srdce waše,

])okogenbud'te, na přeswědčeuj, kteréhož gste
nyni podosz'uhl, se odwolngšce. \'Vždyř prawda
\vždy zase na gewo ])řigde &wyllikne gnko po
mraku slunce, gen gestli oči swých swčwolnů pro
li nj neznwirz'une, ale gi upřjlnněmilugeme a po—
ctiwč \vyl\le(l;'uwa'une. Tudíž

zmizne wšeliká'u po—

wstnlá pochybnost, oči se otewrau zase, &rozum
se sbrn'lT—j
se clnostným

srdcem.

Prototéž ale bud'te wždy také nábožného,
11:1dobré sku'lky hogného Obcowán'i pilen; —
Ijm, g:)kož swau nezmčnitedlnau stálosti musite

nowuu eru swnu ukázali. Ach, bylby 'l'o blud
hrozný, klum nemilosrdný, kdyby kdo gen na
swé prmvowčrnosti sobě zakládnge, domeyšlel se,
že geho k cjrkwi katolické se ucbýlenjm , neb gi
se přidržením wšecko dokonáno. Takto smý—
l:) 1 k Tymot.

3, 15.
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sleh leé;

'

'

spolehaglce na swe z rodu Abraha—

mowa pocházeni, a arciotei od Boha učiněné při—
p'owč'di, tušiliř gsau, že gich při wyznáwánj ge—
gich náboženstwj, při gegich obětech a cjrk'ew—
njch služebnostech zaljbenj Boží minauti nemůže.
O to budiž aspoň od náskřeshmů daleko! \'Vždyi
'
*
7 „ \.
'
7
vv
'
v
nam nen) nabozenstwl ge'dlne k Werenl , anobrz k
činěnj dáno ; aneb nač gest geho mrawnj učení a
zwlí'nštnjpřikázanj, nežli abychom dle nich swé
mrawy, skutky, smeyšleni a wšecko swé gedná—
nj spořňdali? -—-nemagili naši člankowě wjry co

nabizegjcj důwod'owé k warowánj se hříchů, k
v
7
v '
v'
o
I'
.
., |
Wernemu wyplnen) nasmh powmnosi), k trpeh—
\vosti wzármulejch a sauženjch, která nás po-—
ika'nwagj; slowem k našemu zlepšenj :) spokogenj
na naše ehowúnj účinkowati? ——nemámelí sw.
swňtostj ——ne nemysliwě, aloliko ze zwyku :)

obyčege, brž s náležitau přjprawau a pobožným
srdcem co prostředků k bogi ctnosti nás sjljcjoh
přigimati? Takhle ai'jm způsobem musi prawá
wjra skrze skutky aučinnau se dokůzati! Čím
wíce nam ona pohnutek k dobrému, čím více
prostředků k wykonňnj spasenj našeho na ruku
dziwá a poskytuge , ijm wčtšj gest také naše od—
powjda'mj, gestlí gich neužpvagjce na pouhém ze—
- „v '
1 '
v
"
!
T
..
Willlrnpn wyznan) prestmvame. l\e ten, genz pra—
wi: „Pane, Pane, wegde do krz'nlowstwjBožjho,
ale kdo wůli Otcowu činj *) !“ Tomu, kterémuž
*) Mm. 7, 12.
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podstatně přítomného *) zrukau řádného kněze
přigmele.
Anynj giž \vyzneytež usta waše, čemuž srd—
ce ('b'an Wěřj, swnlan řjmskaukatolickan aapo—
šlolsknu wjru!
Na to poklekne nawráeencc na stupeň oltá—
ře, učte wyznňnj wíry, aneb neumjli čísti, řiká
ge po knězi zdlauha azřetedlnč.
0) P 0 zn &m e n á ni.

Toto wyzna'mi wíry,

gakž

lm cirkew swalá užíwá, zde s]owo od slowa wypsnti,
byloby zbytečné, gežlo w Rituáli Pražském (Bit. roma
no -pmg.)

na slr. 28.1.—-—
284 gest knnlezeni.

To gen (10-

ložili náleži: gnk mile se na stránku 284 přigde, kdež
takto stogi: „Též gínó wšecko, což swatými duehownj
mi práwy, Wšeobecnými Snčmy, & zwláště swnloswa
tým lridcnlským sněmem wydáno, wylnčřeno (\Wygádře—
no gest, nepochybně asprosta(upřímně) lvi-iginn'un; we—
dle toho wšclike' wčei tčln odpornénknciřská učení wše—
liguká, od cjrkwe swatč odsouzená &zawrzená ele., gill
také odsuzugi azawrlmgi “elc.: ——tu apo lčeh slowjeh
dá sobě kněz knihu mešní (Missale) slr. 20, kde se za—
čátek Ewangclíum sw. Jana: Inprincípio eralYerhnm etc.
nacházi, otcwřjli, awcznm _QÍna ijn ])okyne nawrácen—
ci, by na te'ž misto (lwa prsty Prawé ruky, ukaZUQÍCÍ
&Prostřední Položil : n — kterýžto dále čle : „Tuto pra—
wau wšeohecnau wiru“ & L.(1. až na konec. „K tomu
mi dopemáhcy Pán Bůh, & gebo swat-5 EwangeHa,
Amen.“ ——Dobře učinj duchowni Pastýř, pakli několik
dní dřiwc, než toto wyznánj wíry od nawrácence při—
gme, ge snim po čáslkách progde , &ho při tom nau—
Jělene' gemu naučení Pozorna učinj, i gedno 1101)druhé
*

'

.

l

.

'

) Rouenu to nawrncenu zkonlessl neb kuhusu hclwetskeho.
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gemu snad. twrdčgi zněgici s]owo wyswětli. Nechl mu
opět powi: Ze cjrkew katolická zatracuge toliko bludy
akřiWá učení, nikoli blaudici, gelikož nad tim nerozsu—
zuge, Pokudž blud zawinilý neb bez winy, &tud)r tre—
stu hodný či netrestatedlný gest, což gedine' wšewědau—
ci Bůh, kterýž skušuge srdce hlaudjciho & celau ge—
ho polohu s wšemi okoličnostmi & poměry rozezna
ti může. Anobrž že i blaudici & odpadlč swé dítky
nůwidi , miluge , za ně se uoltářů modlí , Wzdyehá Po
gich náwráceni , "wide, an ncgsau Před lecgakým wětrem
učení zachrz'mčnjyr&mimo to zbaweny tak mnohých pro—
středků spasiledlných; ——že wšak wiru swau samospo—

sitedlnau nazjwá , poněwadž wíra wgiste' určité prawdy,
kteréž Syn Boží zgewiti ráčil, neginák Pogmenowána
býti může, aže také žádne' gine' cesty kspasenj nezná,
aniž Poukázati může, nežli kterou Ježiš Kristus sám wy
mčřil awykázal , aona od otcůw gest Přigala *).

Učiniw wyznánj wíry odebere se nawrácenee
sswědky na swé předešlé misto, akněz čte mši
sw. dále. Po přigjmzinj přistaupj on zase s ho—
i—jcjschj Wruce k oltáři, apřigme wečeři Páně,

kterou mu
Dei &t. d.
swé stolice,
swnté , čim

kněz hlasi'tými slowy: Ecce Agnus
podá. Po tom wracj se zase do
odloží giž swiei, oček-á konce mše
se také celá slawnost dokončila W).

d) Pozn amenáni.

A Wšak nebude od Wčci,

pnl-Ji nyní geštč horliwý duchowni Přilomných Wěřicich
pnwzhudi &napomcne, by za nowého křeslanskěho Spo
lubratra se Pomodlili, ibudaucně w pohožne'm otčenáši
*) S. Aug.
episr.
'
con.

ad Glorium u. Gralian. . caus.
x* 24. qu. 3.
.

29. Salvian. Iib. 5. (le gubern. DGI.

) Srow. Ln—

uecký theol. prakl. mčs. Spis 3. roč.. běh. 2. sw. praž.wy

dělil).Sl.

a de
331%?
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naň pomněli, aby ho Bůh milosti swau posilnili a připo
znale' prawdě ana cestě, kterau nastaupil, Wěrne'ho za—
chowali ráčil, dage gemu wýborných radostj prawo—
wčřjcjch křeslanů okusiti; — apončwadž Synem Bo—
žim gsauce wyučem' žádali musime, aby wšickni lide k
poznani prawcly přišli, a spasení swé ou jm způsobem
konali, který On sám Wedle' swe neskonale maudrosti
určití a uslanowiti ráčil , -— gich k'lč další modlitbčpo—
hidne: hy mílosrdnýBůh blud)r , odpadlstwj a wšecky ne—

šlechetne' ohledy lidských náružiwosli
a týž odwra
cel azamilal; oswjtil milostným paprskem Ducha sw.
bratry odpadle', aby poznali, co k prawe'mu gegíeh po—
kogi slauži, aSpaseni swého tam hledali, kde gedine'k

nalezeni; aby sám swau wšemohaucnostj wto wkročil —
wyrownal len stoletý dlauhýr bog apůtku ——zbořil tu
tak nawčženau dělicí, přični zed ——strhl ma'uzdru s oči
duchůw — ohlnčkčil gich srdce apohnul kžádam—imu
sgednoceni agim zapotřebí gsaucimu se nawráceni !!

ha ten úmysl pomode se několikrát: „Otče náš a
Zdráwas Maria“ etc.

5. Rozmlauwánj mezi duchownjm pastý
řem a nemo eným.
(K wywrácenj předsudku proti lékařské pomocil)

Od Leopolda

D 11(: h o Wll

\Viršinka,

děkana Seleanského.

Gsle welmi slabý , milýpíj—

tell! Což pak gste geštč žádného lékaře o radu
nežádal ?
Cl

?

Nem o ený.

Což mně může lékař spomo—

Chceli mě Bůh. zdrawého mj-ti, tt,-dyl žádné—

0 lékařské pomoci.
ho g_iného lékaře nepotřebugi;
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& mámli umřiti,

tedyí proti smrti geštč žádného ljkn newyrostlo.
D. Milý příteli! Gste welice na omylu. Bůh
wám může owšem itaké bez lékaře Pomoc udč—
lití, nebo gemu nic neni nemožného. Ale odkud
pak to the , že Wám Práwč tímto způsobem po—
moci chce ? Beete, nenechal wám Bůh na poli
žito, &giné zemské plodiny růsti, kterýchnn'po—
tom připrawuge'te, a požjwáte, když lačnjteíJ
Gestliže Pak wám kdy na mysl přišlo, an gste
hládowý byl , říci: „Gestli chce Bůh, abych
žiw b_yl', tedyř mne může swau Wšemohaucnostj

zachownti, abyl: bych také nie nepil, anegedl;
chciř tedy na něho spoléhali, &ani pokrmu,:ml
nápoge nepožiwaliň“ “Tiz'tež, "luk gest 10 i s
ljky. Bůh negen obilí &glným Plodinám nás
žiwicjm , ale 1 také bylinám aljkům Popřál zrn——

sm na zemi.

Tak tedy, gako owoce polnjho požjwáte,
aby gste hladem neznhynul, bylby také Bohu ne—
možno nebylo, wás swau wšemocnosli ibezewls'c
ho toho zaehowati, tak se tedy i W ohledu l'jkůmu—
site znchm-vati. Kdyby gedenkráte tnkowý zpo—
zdilý člowčkk wám přišel, klerýby rndčgl hladem
mnřjl'l, nežli gjsli chtěl, nmjníw sobě skáunm'l't
Božsknn 'Wšemohaucnost, coz pák byste řekl

gcmn? —
N.

Myslim , žebych nemohl gcmu nic giné—

ho řjci, nežli: „Při-tell, to ncgde.

Božská moc

gc owšemwelká, ale pončwadžBůh

gcden
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kráte obilj růsti nechal, tedyř to také geho gest
ustanowenj, abychom ge požjwalif“ Ach, to gá
webni dobře nahljžjm.
I). Nuž, což pak také ten samý Bůh iljkům
zrůstu neudělil?
N. Ba owšem; wšak —- tuto mně napadá,
že gsau také rozličné kořjnky abyliny gedowaté?
Ty také Bůh stwořil, mám ty také okusiti?
D. Onikoli! Řekněte pak mně, gjte wy,
abyste hlad upokogil, mimo obilj také Slamu?
N.
Wádka.

Negjm.

Slámu potřebugeme

Pro

ho—

D. Nuž, odkndž pak to wjte, že sláma ne—
nj k wašemu Požitku, nýbrž že gest pro howádka?
N. I to wjm giž hned od dělinstwi. Gáwšak
gsem toho smeyšlcnj , že ti neyprwnťegšj, kteříž
Obílj Požjwali, se slamau prwnj průbu učinili.
D. Velmi dobře! l'Iogjcjch & gedowatých
byhn lidé také neyprwe skaumali. K tomu totiž
máme rozum, abychom, co nám užitečné, od
škodliwých wčcj rozeznáwali! —
Gá wám rád wčřjm, že wás tagno gest,
které byliny prospěšné, :) které gedowaté gsau.
Ano i mezi těmi hogjcjmi negsau zase wšecky,
které pro gednu každau nemoc gsau; gedna po—
ma'vhúzde , druhá tam; nesmí-gi se tedy wšecky
bez mzdjht we Wšech nemocjch stcgnč užiwati;
nýbrž wčdčli třeba gest, která pro geden kaža

dý neduh se potřebowati má, a této

známosti

mohau míti gen toliko wtom wy'CWiřen'i]ékařowé'

() lókařske
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N. Ano, ti lékařowó! Ti také wždy nepo—

máhagi! Tento we wsi ge docela giný muž.
Kdybych se neobáwal autrat, giž bych byl proň
poslal. Ten zrown'a zázračně uzdrawuge.
D. Ach na to se nespoleheyte. Takowj lidé
mjwug'j owšem nčgaké prostředky, genž při
některých nemocech naponn'nhagj. Nyni wšak
mnozi poše'litci myslí, že prostředkowó ti pro—
ti wšem nemocem gsau. Tot Wšuk bludné gest.
Co Wgedné nemocí dobrau službu činj, to w giné
může býti usmrcugiei. Že lékařowé Wždy po“
moci nemohau, owšem dobře máte. Clowčk mu—
si gedenkraite umí—ili,to gest giž od samóhoBo
ha uloženo. Gest to wšuk gedno, zabiti sebe

samého, aneb w tom čase umřitl, který odBoha
k mému skonánj určen gest?
N. Uehowey Bůh! "to owšem neni gedno,
Ale kterak pak tomu lna'unrozmnčli?
1). To wám hned powim. Nenjli Pruwda,
kdybyste Wíděl nčgaké dítě do wody padati, &
moha ge lehce wytáhnauti, myslílbyste sám 11se—
be: „Co mně do toho dítěte , pomoz mu Buh !“
Atak byste ge nechal utonuuti :)utopili se ; nebyl—

byste winen smrtj gebo?
N. Owšem; ale "tukowý nelidský' ukrutnjk gin

negsem.
D. Za takowčho

gz'uwás také nema'un! Než

kdyžbyste onomu djtčtl pomoci. Chtěl., Proč puk
nechcete

také sz'nn sobů

pomoci?

Ue OWŠUHL

možná, žeby to z wody wylužené dltč \vlce do
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žiwobytj wzkřjsené býti nemohlo; však také ne
lze o možnostitoho docela poehybownti. Akdyž—
byste byl zwody

\vytz'nhl ge, &0110mrtwé zůsta—

lo, tedyt byste byl mohl říci: gá gsem wykonul
swnu powinnost, anesmjm sobě wyčjsti, že'byeh
swnu nedbalosti neb twrdosrdečnostj wínen byl
smrti geho. — Awizte, tak to inynjswámi gest.
\l'y nyni tak, gnk ono dítě , W nebezpečenstwi
smrti gste. Atak, gako wás Bůh k ochraně tOl'lO
ditete byl poslal, abyste z wody wytz'lhlge , tak
také k zachowánj wašeho žiwota gisté pomocné
prOstředky \vťnn Wykáznl. —
Užiwáteli gieh, &lnusjteli pnkzwůle Boží u—

mřjti předee, tedyt aspoň w srdci tu lítčehumá—
'
te: „gá gsem sám na sobě nie neznnedbnl, gn
gsem pro mé uzdruwenjwšeekomožué wynaložil;
nebuduli předce pozdrawen, tedyt má smrt ne—
bude následek mé nedbalosti, nýbrž přigde mi
od Boha.“ Tak — Prawjm — budete se moci
Potěšiti , a srdce hořem smrti skličenč občerstwi—
ti. “Žšuk Powažte také, gekon útěchu byste 1110—
lll Initi , kdybyste ljkmni zhrdl, &pak předee 11—

1nřjti musil. Gak by to trápilo Wais, kdyžbyste
pomyslil sobč : „Kdybych byl nebyl twrdošjgný,
mohl mně snad onen hog'jei prostředek předce
pomoci; kdo wi tedy, zdali sám swé smrtipř'j—
čína negsem?

Gz'ngseln se protiwil

\vůli :) usta—

nowenj Božjmn; gd gsem dobrotzm Božsknu,kte—
rá i pro mne ulóčugjejch bylin růsli nechala, po

olc'kařske' pomoci.
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hrdl. Gé tedy předBohem tak trestuhodný gsem,
gako , kdybych byl sám o žiwot se připrawil.
N. Ach mug milý '\N'elebný Pane ! Nyni to

owšenl pochopugi.
Gai bych si tedy Podlé wašich slow a do—

mluw rád lékaře obstaral; ale což wás neni tag
no, gak mnoho lékář i geho ljky stogj? Gain
bohý člowčk, sotwa že wycházjm, &žiw gsem.
Kterak tedy ilékaře iljkarnjka, gestlí zas po—
zdrawen budu, zaprawim? ——
D. Múg milý přjtelí! Čiňte swau powinnost,
která wzimBohem uložena gest, a ostatnj zanech—

te Swrchowanémul Powažte gen předně, gak
mnoho we wašem domě a hospodářstwi, dokud
nemocen gste , na zmar Waímpřichází; snad wíce.
nežli byste na ljky & na Pomoc lékařskauwydzd.
Dohližegjej oko hospodářowo pořádek zaehowáwá,
a bez Poř-ádku wšecka domáci blaženost hyne.
Néloby wz'nntedy několika zlatých 1th býti,kte—
rými můžete žiwot azdrawj, to neywětšj člowě—
ka, dokud pod nebem gest, dobro wykaupiti, &
iwlastnj snad přewelkau ztrátu, a kdyby se ne—
moc wtrwánliwau Proměnila , i celého domu zá—
hubu zabránítí? ——Gsteli Wšak docela chud, &
newite, odkud zapraweni lékaře wzjti, tedydo—
bré nadégo bud'le ! Bůh skrze mne obstará Wám do—

brodince, kteřjž wšecky autraty lékařské misto
wás zaprawí.
N. Ucliwč \Yám dčkugi welebný Otče za lzi—
skn W'aši! -- \Však na marno nesnažte se, ne—
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bot ga se pewnů domeyšljm, že se mnsjme gedi—

né na Boha, a ne na lékaře ana lidi bezpečili, a
že to neprawé gest, když sami sobě chceme po—
máhati, protože Wšeeka :) gediná pomoc toliko
od Boha pochází !
D. Owšem, že wšeeku důwčru swau ne na li—
dech, ale na gedinémBohu musime zakládati; Wtom
zagisté negste na omylu. Kdyby někdo inyslil:
„lékař gediný mně může pomoci ; “ tenby se we—
lice mýlil; nebot, když nčgaký ljk nám prospí—
wá, tedyt to gedinélnu Bohu máme dčkowati,
protože Bůh gemu swého žehnz'unj uděluge. Než
mali ljk prospěti nz'nn,tedy musime ho užjwati.
Chcit se wás geštč něco Otz'lzati: Kdybyste wy
po swém djtčti swému sausedn nčgakan almužnu,
neb něgaký silici pokrm odeslal, kdo pak tomu—
to nuzné'mu dobrodiní udělil , tvy, neb djtě waše?
N. Owšem, gz'n.
D. VVaše djtě byloi' tedy gen toliko osoba
střední! Ale, kdyby wás byl Bůh takowau zá—
sobau byl neobmyslil , abyste sausedn swemu
něčehož mohl uděliti; kdybyste tvy sám nuza'nk
byl, mohlbyste byl tu radost miti, trpícího spo—
lučlowěka něčim ot.)čerstwiti? Kdo wás tedy
schopna učinil, giným užitečným býti? G—istči',
že Bůh; Tedyt zase \vy gste zde osoba střednj, &
ten který nuznému dobrodiní prokázal gest Bůh.
Tak tedy , gestli nz'nntaké skrze giné lidi , skrze
lékaře, a gich ljky spomoženo býwá, tedyt před
ee wlastně Bůhto gest, který spomáhá nám, no—
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bol on gest to, který liky stwořil, a člowčku
rozum dal, zlé od dobrých rozeznáwnti, agich
slušně, aw prawý čas, potřebowati. Kdyžby gste
ledy pomoci, kterou wám Bůh podáwá, zhrdal,
tedyt byste se prohřcšowal proti Bohu swému. By—
loby to práwě tolik, gcko, kdybyste chtěl řjci:
„Ty gsi sice, o Bože ty uzdrawugjcj prostředky
stwoříl, kterými giž tisicerým lidem spomoženo
bylo. Ale gá pomoci té nechci mjti. Gá wšak
žádám, aby gsi zázračně uzdrawíl mě; aby gsi
mně pomohl, tak, gnk gá to za dobré uznáwám;
aby gsi se tedy podlé mé twrdošjgnosti řídil.“ ——

Rcete, příteli milý!
Nebyloby to neywětši
rouhz'mj, neywětšj zaumyslnost , kdybychom
Bohu, gakým způsobem nám pomoci má, chtě
li předpisowati?
A Wizte ! to gste až potud či—
nil wy! Gděte tedy nyní do sebe, snadigeště ne—
nj pozdě.
N. Ach, můg drahý welebný Pane! Tisíc——
kra'lte Wám dčkugi, že gste mně tuto wčc tak
welice wyswětliti ráčil. Tuk gsem gá owšemni—
kdý geště o tom nepřemeyšlel. Dnes geště chci

Wušeho Wyučowánj arady uposlechnauti.
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Rozwrhy
kaizanj &homilii na nedůlnj aswátcčn'j Epištoly

celého cjrkewnjho roku.
Od 1). M. S.*ka.
(Pokračowánj.)

III.
1. Rozwrh Syntetický
Epištoh

Text.

na neděliIII. Adwcntnj.

k. Filipp. IV. 4. ——7.

Filip. IV. 5. „Pán blizko gest.“

U wo (1. Co Ježíš Kristus učedlnjkům před—
powidul, že totížto pro gméno geho W saužcni
wydz'mi])udau, let.XXIV . 9., to zakusili Wšíckni
Apoštolowé, to zakusil zwla'iš'l'sw.Pawel. Po mno—

hých nesnázech , které dilem od Zidů, dilem od
pohanů osocenjm židowským ponuknutých suášcli
musel, stal se W Chrámu Jcrusulémském ])auřli—
Wý :mtok na něho, wktorém bylby zngistó zn—
hynul, kdyby lijmským \vogskcm, které při olmi—
mu Jerusalómskéln k udržení pořádku na sirz'nži

bylo, nebyl zrukuu nepřátel.wytrhnut byl. Ne—
přátelé

we

swčm Prouz'nslcďowz'nn'j neunaweui,

nemohše apoštola usmrtiti, alespoň tolik dovedli,
v

v

l

v

v

'

_ .. I

ze po dm,- lcta gnko Wuzcu W Cesar—01drzunbyl,

&když swau ncwinnost zasu'nfznge na sand Cisuře

se odwolz'xwal,do ija

ktomu (:in zaslán byl.,

ačkoliw sz'unWězch; wšak slowo Boží :] gclmo ú—
řad nebyl u \Včzcngj; ',)Tím. IÍ..9.pr0tož wswóm zn—
.

'

u

v'

v

v'

'

gun llegcnom knzal Wsem, kter) k nemu pricha—
zelí: ale icirkwim od něho a od swých učedlnj—

liozwrhowe'homilij.
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kú založeným apoštolské listy O(lesjlal. Ona část—
ka, kterau gste čistí slyšeli, gest wzata z onoho li—
stu , který od sw. Pawla zwčzenj gehok Filipem—
ským poslan byl. Přjčínu ktomu listu dala W(lČČ—
nost ]."lllPOllSliýCh,kteřj gako prw nůkoliltráte,
tak též do li'jma gemu nčgak'ý dárek k ulcweni
geho Wčzenj odeslali. Mimo gina užitečnánau—
ceuj , která w tomto psani obsažena gsau, napo—
mjnx'nsw. Apoštol křesiany k radosti z toho, že kře—
slanó gsau, k mjrností křestanskč, k (ltflwčrnostiwv
]Šoha, zwla'nštčprawj: Panbljzko gest. Tato slo—

wa dnes obširnřgi rozgjmati budeme, totižto, co
aučinkowati má W nás myšlenka: „Pán blizko
gest.“ —
“" y 5Wčt 1en ,.Pánbljzko gest,“ t. g. Bůh
gest swčdek Wšeeh našich myšleni , žádosti , ře—
a gednánj , nebot on gest Wšudypřjl'omný &
\všewědaucj. On. gest blizko každého znás; nel)
w něm žiwi gsme, W něm se hýbáme, Skut. Apo—

stol. XVII. 28. on wi wšecky wčcí minulé,přj
lomné abudaucj , před nim se nižůdným způso—
bem skrýti nemůžete! Pán bljzko gest, Pán gest
\vsndypřjtomný, wšewědauci ! O kýž bychom m.
k. tato slowa dosti hluboce do srdce našeho
\vlisklí, ona by aučinkowala w nás : 1. Spasitedlnau
báz e'ň před. Bohem wšudy přitomným se kaž—
(lého hříchu warowati, nebot bychom se wždy
npamatowali, že Bůh nás wšudywid'j, že nás ža—
dná noc, žádná skreyš před ním skrytí nemůže,
..

\,

.,

- .

ZC gllkOZlO llílb' spl'achltwy

r

„

SLIllClCCPOCCL'le'tlb'e“
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ho wezdegšjho žiwoliytj žadáti bude a odplutí „ge
dnomu každému podlé skutků geliol Tato my—
šlenka ])y nás Opatrně učinila ; myliychom tak sna—
dno do hřjchu aneprawosti nenpudli, gako nyni,
Poněwadž na Boha zapomínáme. Řekněte wy

swobodnj

ohogjhopohlawj, kteřj gste gižtělo

swé smilstwem zprznili, řekněte, zduliliyste se
])yli této neprawosti dopustili, kdybyste se byli
upaniatowali , že Bůh wšewědaucj widj Wašechlíp
né žádosti, slyší waše oplzlé řečiapisnč, znáwa
še nočnj schůzky atowaryšstwa , widj wziše neči—
sta-'n
smilná gednáni? O gistéby upamntowáni „Pán
blizko gest, “ Waisbylo odstrnšilo , se chlipnosti
aneb smilstwa dopustili. Čím se ubránil čistý Jo—
sef Egiptský proti nz'nsilichlípné ženy pána swé—

ho? Cim, nežli upnmatowňnim: že Pán blizko
gest, řka: „Kterak bych mohl před oliljčegem
Bella mého takowé zlé učiniti ? “ I.ll'logž. XXXIX.
9. Čjm zachránila ctnostná Zuzana newinnost
swau Před oněmi clilipnými starci?

Slyšte gi sn—

mau: „Auzkosti gsau mi ze wšech stran: nebo
učinimlito, smrt mi gest: pakli neučinim, neu—
gdu rukauwašjcli. Ale lépe mi gest, bez skutků
upadnauti w ruce waše, než zliřešiti před obliče—
gem Páně.“ Daniel XIII. 22. Ta myšlenka i
Wám, zwlášl \vy křestanštj mládenci n panny,
kteřj neprawosti této geštč neznáte, hud.“mocnan
obrannu, proti této nepruwosti. „Pán blizko
gestz“ se upmnamgte Wy, kteří w skrytě zlé
skutky pácliáte, opodwodu, krádeži, pomstě wu

Rozwrhowé homilii.
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36110bližnjho přemeyšljte, neb
škodite „Pán
blizko gest“ to upamatowán'j wás gistč od wšj
nešlechetnosti aneb nesprawedlnosti odsl'rašj. —

2. „Pán blizko gest:“ tebe ale ctnostný
Lřestane! nabizeli bude „kstálému pokračowánj
wctností,“ aneb dokonalosti křesianskě! „Pán
blizko gest : “ on widj twé wynasnaženj, twé žá—
dosti a náružíwostí potlačiti; on zná twé z.;-)pře—
nj sebe samého, on wj těžkosti a překážky, kte
ré tobě w cestu ctnosti Wkročugj, aneb tě khři
chu Wábj, on znzi twau zmužilost, ge odstrani—

ti, on widi awj twau křehkost, ano twé klesání;
ale „Pán blizko gest, “ milost'j swau on tě posil—

n'j, wziwey geg; neb on gest, „který ichtěnji
\vyplnčnj milosti swnu Wnás působ].“ Powstaň
genom hned od pádu swého, „Pán blizko gest;“
on Přigmelaskuwč kagjcjllo syna. „Pán blizko gest,
on wídj twé dobré skutky, které skrytě konáš,

twé almužny, twé wraucné modlitby.
Xll.

On blizko gest,

Tobiáš

on \VŠCCliOllOgně odplutí

tobč W nebesích. Nemá m. k. tato myšlenka, k
stálému polvacowán'j w dobrém, k stálosti w etno—

stí wzbuzowati, stále proti tělu, swětu ad'úblu
bogowutí, poněwadž wjš, že Pán blizko gest. ——

3. „Pán blizko gest:“ ale tčšití tebe bude
nešiastný' opuštěný; zawržený, nemocný, chudý
spolubratře, :] spolusestro! Pán blizko gest, on
wi každé wzdechnutj twé ; wídj každou slzu oku
twóho; zná twé bolesti, twá pronásledowánj,wi—
di twnu trpěliwost. lllc! ontobč prawi: Blaho—
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slaweni gste etc. Mat. V. 10 ——12.

Chceli kdo

za Inn-au přigjli etc. Mat. XVI. 24. Sw. Pawel

1. Kor, X. 13. Zdali zde sKrislem lrpjme etc.
sw. Jakub I. 12. „Pán blizko gest, “ 011 odpluli
lobč.
Z 13W. ]Ile guk aučinliwú pro nás gest praw—
du: „Pán bljzko gest! Mčgme gi wždy před očí—
lna, ona Wnás spusítedlnau bázeň wzbudj , ])y—
chom se warowali Před obtičšegem Božjm zhře—
Siti. ()na nám dodá sily astťnlosli w polďačowa'nn'j
wctnosti &dokonalosti křestnnské.
Ona bude "Li—'

tčcha naše wkřjžich alrápenjch tohoto swěta, a
podpora naše whodinu smrti naši, Amen.
2. Rozwrh analytický.

Epišt. k Filip. IV. 4 — 7.

Uslyšew sw. Pawel wřimském wčzenj o std-—

losti Filipenských we W'jřeKrislowč; ustyšew, s
gaknu trpěliwostj i Pronz'nsledowz'mjpro eru Kri—
stowu sna'nšegj, welice se z toho rudowul, agim
skrze wrocugjcjho se Epnfrodiln psnnj psal , z
kterého dnešní sw. čtcnj kratičké Částka gest, W
kterém gim swnu radost aspokogenost Wygmvu—
ge, ge kdz'nlšj stálosti we Wjře & wpokmčowz'mj

w křestanské dokonalosti napomjná , zwlůšt:
1. mei:
„radugle se opět ])HlW'illl,ra—
dugte se WPánu“, t. g. radugte se ztoho, že gste
wiru Jcžjše Krista přignli, &skrze křest sw. do
cjrkwe gebo přhvlť-loni byli.
A zdzdi nemě—
li FÍIIÍPCIIŠIÍÍdosti Příčin, se ztoho šlůsli mdo—

Wnlí? Nebyti oni w Huth

obrácení1mwjru

pohanskýChuž do

Kristu ž'miš' Zdali :dci

ROZWI'hOWČIIOlIlÍIÍjs

037

mym. k. nemáme dosti příčin , se z toho mdo—
wati, že w cjrkwi Kristowč zrození, nod dětin—

sle

w nábožensth Jcžjše Krista wychowňni n

Wycwičeni gsme? Owšem inz'ns se týkagj slowa
sw. Pawla: „Radugte se w Pánu! Wsak tal-o naše

radost nesmi býti planá aneb pauze zewnitřnj, my
tuto radost skutky gewiti musime, t. g. skrze
swn'l'ý křestnnský žiwot, skrze phlčnj křestan—
ských skutků, neb prawj Kristus Pán: „ne kaž—
dý, kdo mi říká Pane ete. Mat. VII. 21. :)sw. Jan
W1. Epišt. II, 4. piše: „Kdo prawj: že zn:-SBO
ha, & přikázanj geho neznchowáwá, lhář gest.“
Cožsw. Otec Íiehoř wykládá takto; „Snadkaž—
dý sz'unusebe dj: Gá gsem giž uwěřil, spasen
budu. Prawdutprones, geslliže W'jru potwrzuge
skutky. Nebot ta gest prawá wira, která toho
nezapjrá skutky, co prawi slowyf“ Protož zngisté
o některých nepmwých Wěřjeich dj sw. Pawel:
Kteříž \vyznz'lwugj, že znagi Boha, skutky pak

zapjragj ho. Pročež imy n].k. radost swauztoa
ho, že gsme křestané, skrze enostný žiwot náš
nn gewodeyme, k čemu nás Spasitel sám nepomi—
nz'lřka: Tak swěř etc. Mat. V. 16. Ano i sw.
Pawel W dnešní Epištole napominá Filip.
2. „Mjrnost waše bud' známa wšechnčm li—
dem,“ neb čimbyste se od Pohanůrozeznali? Snad
newite zwlastnj zkušenosti, že pohané nemjrnj
gsau ? Neznáteli gegichnem'jrnost w užiwáni po—
krmu &nápogc? W užjwánj swčtský'ch rozkoší?
Gogich rozpustnost & prostopášnost?
Gegich
Casop. p. Kulul. Duch. l. 4.
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nemirnost nel) netrpěliwost wnesnázeeh tohoto
žiwota? Gegieh zlost :) pomsty žádost? Wy
ale gsnuee nyni skrze křest sw. poswčeeni a ospra—
weďlnčui, guko we dne poetiwě choďte, gsauce
mimi we Wšeeh wěeeeh. Mimi w užiwáni pokr—

mu auápogedle slow Kristowýeh: „\Vnmgte se,
aby nebyla obtižena srdce waše obžerstwim etc.“
Mimi buďte wužiwáni radosti arozkoši tohoto
swčla , nebol gsau wehni pomigegiei, pro nemir—
ného smnohau hořkosti ažalosti smišené. Mirni
buďte w zaehúzeni s swým bližnim, warugiee se
Wšeho , čimhyste gag urazili mohli; buďte mir—
ni při uhliženi akříwdúeh, které se wám stáwa—
gi, nedáwngiee misto zlosti, zášti nnel) po—
mstě; buďte mimi i Wzármutku & w Proliwen—
stwieh tohoto žiwola: nebolwite, že na neyweyš
prozřetetllný Bůh a Otec náš gen proto na nás
protíwenslwi posilal, bud' aby nás potrestal , nel)
stálost ctnosti naši skusil! Atato mirnost wa—
še bud' známa wšeehnčm lidem, aby oni widauce
\vaše swaté obeowz'nn'i,cenu nábožensth Ježiše
Kristu poznali, a pohnutí byli wiru tuto p?i
gmauli, :) (lle wašeho přiklmlu etnostnč žiwi ]:ýti.
Snad m. k. napominú sw. Pawel gen ]?ilipenské,
aby mirnost gegich známa byla Wšeehněm lidem?
inz'zs m. k. se tato slowa týkagi; ln'očežimymir—
ni buďme. Nel) Pán blizko gest, gest swčďekna—
šich myšleni, řeči nshutků, (ut sup'ra). Ztoho,
„že Pán blizko gest, nabizi sw. Pawel
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3. Křeslany Filipeuské k důWč—rnosti
W Boha, geniuž wšecky naše potřeby, naše
péče, křjže :) trápení powčdomy gsau, ku kte
remu se vždycky utéci, &o pomoc geg skrze wrnuc
nou modlitbu \vzjwati můžeme; neb piše Apoštol :
„() nic nebuďte pečliwi, ale wc Wšelikómod—
litbě &prosbě s djkůčiněnjm prosby waše známy

budte Bohu.“ Pročbyste, chce řjciApoštol, byli
přjlišnč pečliwi? Zdali newite, že Otec wáš Wj
owsem, co potřebugete?
Zduliž Wám až dosa—
\Vddneudělilmnobú dobrodian Vl'ás w mnohém
kříži &protiwenstwj neposilnil? Od mnohého
nebezpečenstwi neznchowal? Zdali pochybo—
wati smjte, že ibudnucně o wás otcowskypečo*
\Víllibude? On wás sám otom skrze syna swé
bo ugišíuge, řka: „prawjm wám wšecky Wčci,
za kterékoli modljce se prosjte, wěřte, že wez—
mete, astannut se Wňm. Mark. XI. 24. Pročež
we Wšeliké potřebě sdůwčrnostj se k Bohumo—

dlete , dčkugte gemu zn
npončwadž dikůčinčn'j

obdržená dobrodiní,
též dlé přislowi, pro—
sbn gest za giná dobrodiní, tedy prosby wnše se
\ršj wrnucnostj :) poniženosti Bohu přednášegte,
ubezpočeni

gsnuce, že Bůh dle swé neskon—

říenó moudrosti

a lásky

Wšelio Wa'nn udělí, co

kwnšemu čnsnémnawččněmn dobrému prospěšné
gest!

Gnk potěšitedlnn

\vn sw. inln!

pro W515111,k. into slo-—

\'V každé potřebě, se k Bohu

modlilbnu bližiti můžeme, able, on nás wyslyše—
ti obec! Odstup tedy Wšecka mnlomyslnosl, přif
ů: i:
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lišná pečliwost, nemjrné kwjlenj abědowání, Pán
blizko gest, gemu naše potřeby WIIIOdhÚĚ &pros—

bě známy buďte!
4. Geko při začátku dnešnjho sw. členi sw.
Pawel Filipenskó k radosti wzbuzowul: tak též
nyni gim přege pokog, který přewyšuge wšecky
statky 1011010swčln; spokogenost srdce, kteréž
se genom skrze cislý, nex—vinný,podlčučenj

kladu

apř'j—

Kristazřízenýžiwotdosáhnnutimůže;

pokog, který gim žádné neštěstí, žádné protíwen—
stwj, anikrutz'nsmrt odnj'li azrušiti nemůže, řka:
„Pokog Boží, kterýž přewyšuge wšehký smysl,
ostřjhey srdci wnšjchi mysli wnšjeh w Kristu Ježíši
Pánu našem.“ llledme i1ny1n.k. sobů-101110
pokog

zgednati. Co plninonňm bohatstijgďyž
nespokogenost

pnnuge ?

wsrc'lcl

C0 pla'lnn důstognost

aneb swětskz'l chwůla , když Wni'tř čerw swčdomj
hryze? Coswčlskó rozkoše? když zhauřené swč—

domí mysl naši Lormnnlj? Čisté srdce, spokogenost
swčďomj, tyto poďolknu'lč \včci nám přigemné
učinili může. C0 dim ohodince snn'limš'j? Gen
bohulwgný bez strechu nhrůzynn Wččnostnsnud
myslili, genom křesinn pokognóho srdce šínstnč
mnjrz'u! Tento pekog Boží tedy oslí—ilmysrdci
našich azůsteň s námi wždycky. A m 011.

liozwrhewe'hemilij.
3. Rozwrh

611

IV.
synthetickgýr naneděli IV. Adwentní.

Epišt. 1. k Korint.

IV. 1. ——5.

Text. 1 Kor. [V. 5. „Protož nesuďte Před časem, do—
kawád nepřigde Pán: kterýž ioswítí skryte wěcitem-—

ností, izgewí rady srdcí: atehdáž bude chwála ge
dnomu každému od Boha.

Uwe d. Základ eírkwe Korintské nám wy—
prmvugí Skut. Apošt. XVIII. 1. skrze Apoštola
sw. Pawln , kterýs townryši swými, genž Sylas &
Timoteus sluuli, půl druhého létu w Korintu pobyw,
nrozžehuuw se shratřími pluwil se do Syrie. W
geho nepřítomnosti wšeliguké rozepře, různíee
&zmatky mezi křestuny korintskými wznikly. Při——

šli totižto liůgneí cizí křesíunšlí učitelowé do te—
hoto mč-sta, kteří o sobě pruwili, že od sw. Per
tm aneb od ginýel'l Apoštolů we wíře wyučeni
byli, kteří mnohem Wznešenůgší gsau, nežli Pu—
wel, který ani Kristu Pána newidčl, asním ne—
oheowal : tím samým sw. Pawch o geho čest &wáž
nost připruwiti hleděli. Pročež sw. Apoštol psal
Korintským tento list změ-stu Efesu, kde se prá—
Wč tehdáž zdržownl 1. Korint. KYT. 8. \V lé
epistole tresee &poráží Apoštolpýehulidslu': mam—
drosli , kternu se bohatí a učení lidé nudýnniwa
g:.: polírz'ndaremm-Šswáry, klere korintšlímezise—

]):m magí oto, kterýby ze tí'ígegieh učitelů byl
přední: zdali Petr, či Pawel,či./\pollo É'ímk doka—
zuge, W čem pruwz'i prednost gednoho každého
duehowního učitele záleží , a hágí swe cti a

012.
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wažoosii prolikřiwému posuzowani , &napominá
korintské křeslany, by se Wšeho křiwého posu—
zowúni pilně warowali? Proč? proto že se snad—
ne wsandech swýeh meylili mohan, &že genom

getlínýBúhneomylnč samli. Tulo prawdu, „proč
i my nemáme wespolek sebe saudili,“ (lnes obš'jr—
netbi rozg'jmati budeme :
1. My owšem powinni gsme sebe po—
znali , aneb olaězkusobě předložili : Ty kdo
gsi?
Jan I. 19. Abychom tim samým po—
znawše swé dokonalosti asné chyby aneb křeh—

kosti, tyto posledni polepšili, a W (lokonalosli
křeslanské pokračowali anbli , (lle slow Kristo—
wýeh: „buďte dokonali, gako ()tee wás nebeský
(lokonalý gest. Mat V. 45 _. Pročež swé swčdomi
času“—giskanmali, aneb zpylowati mame. \l'sak
při tom my často welmí slrannč gednz'une,
gsance sami lz'nskan zaslepeni, genom samé (lo—
konalosli na sobě znamenalme, aneb gsanee sobů
nčgakýeh getlnolliwých (lobršvb skutku powčdo—
mi , glž se za ctnostné, dokonalé křesiany drži—

me, přitom swé chyby, \'vatly, nedokonalosti,
neznamem'nne, aneb ge wšeligak wymlanm'une, a
pročež iwelmi Omylnč o sobů a swé dokonalo—
sti saudime. Able m. k. my, genž (lo swého
Wlastnjho swčoomj nablídnauli mame, my se tak
snadno a často meyljme: a my chceme o našim
bližním prmvdiwý aneb gislý úsudek wynésli?
My, genž genom geho zewnllřni gednanj Widčli
aneb pozorowali můžeme, do gehož srdce ale nám
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nahlódnnuú nelze ? Pončwadž se tak snadno mey—
líme, když sami sebe saudíme; čím snáze se

omeylil'i můžeme, ano imeylíme, když bližního
swého snndíme. Ato gest prwní příčina, proč
nemáme snuditi bratra swóho.
2. Odpírá takowé kwapné posuzowání kře—
slnnské přikdznní lásky: Mat. XXII. 37. -—-40.
„B'Iilowa'tibudeš bližního, gnko sebe samého: a
co \vy nechcete , aby we'nn lidé činili, to též ne—

čiňte gimf“ Zdali my pak m. k. to rádi máme,
když giní o nás křiwč mluwí , neb soudí? Nepra
W'íKristus Pán: Luk. VI. 4:1. „Co widíš mrwn
W oku bratra swóhoctc. aMnLVIÍ. 1. „nesud'te,
abyste nebyli souzeni. O gnk často na to zapo—
mínáme. Očem lnluwíwáme obyčegnč \vnaších
schůzkách &společnostech? () chybách našeho
spolubrntra, které zweličugeme, rozhlašugeme,
geg pomlnnwúme, přesnzugeme! Odkud ten
to nešlechetný zwyk pochází? Dílem znedo—
statku lásky k bližnímu, dílem proto, že sami
zlého srdce gsme , & giné dle sebe saudíme
Luk. VI. 45.
3. Nemáme bližního snnditi, ponůwadžby—
chom sobě osobih prz'nwo, které gen Bohu same—
mu náleží. Bůh gest wšewťsdancí , on widí naše

ibližního našeho neytngnůgší myšlení, mínění (\
žádosti, on gediné neomylný úsudek o nás wyda—
11, aneb nz'nssanditi

může , gnko píše sw.

Pa—

wel: lKor. IV. 5. Nic sobě powť-domnegsem,
ale W tom osprawedlněn negsem: kdo puk mne

014:

Pogednáni.

„sa-udi,Pán gest.

Pročež nesud'te před časem, do—

kawúd nepřigde Pain: kterýž i oswjti skryté wěei
temnosti, izgewj rady srdci: atehdúž bude ehwá
la gednomu každému od Boha. Římanům pise
sw. Pawel takto XIV, 10. Ty pak eo saudiš bra—
tra swého? aneb ty proč pohrzjš bratrem swým ?
Nebo Wšiekni stati budeme před saudnau stolici
Kristowau , protož gedenkaždý znás za sebe po—
čet wyt'la'n-vati bude Bohu, Nesud'tež tedy sebe
wespolek:
ale radě—gitoto sud'te , abyste ne—

kladli aurazu b 'atru aneb pohoršení. Sw. Jakub
takto tresta'tutrhačeIV. 11.: „Neutrheytež geden
druhému bratři. Kdo utrhz'nbratru, aneb kdo saud'j

bratra swého, utrhzi zákonu, asaudi zákon. Sau
djšli pak zákon , negsi plnitel zákona, ale saudee.
Geden gest wydawa'tel zákona saudee, kterýž mů—
že zkazili a \vyswoboditi. Ty pak kdo gsi, kte—

saudjš bližnjho?“
\Varugme se tedy 111.k. této neprawosli,
nesud'me kwapnč , aneb křiwč bližního swé—
ho! Gak snadno se omýliti, bratru swému nena—
bytau škodu na ctiučini'ti, přikázanilásky k bliž—
njmu přestanpiti, prdwo, které gen VVšewědau—
ejtnu náleži , sobě osobiti můžeme? \Yspo—
leřnostccb mluwme o dobrých wlastnosteeh bliž—
ního, ne () gebo ebybaieh, zastziweyme radě-gi

gebo dobré. gmóno proti utrbačným gagduingkte
ř nepřjlomnóbo zlehčugí.

které nám dde
„Neposiancbey

Naisleduglne naučení;

sw. Jaroljm, au takto prawi:
na ctí utrhače , a nebude

na
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cti utrhánj. Neb gestliže rád a mile poslaucháš,
tak ho tim k na cti utrhánj Popuzugeš, gestliže
geg ale nerad aneb s nelibau twářj poslan—
cháš, tak geg tod ponaučj , že nemá mluwi—
ti, co nerad poslaucháš. Gestliže nečiniš, tjmdo—

kazugeš, že gsibud' neupřjmnýbratr, aneb bázlíwý
přjtel toho, komu se na cti utrhá.“ Aneb opa—
kugme gim slowa sw. Pawla w dnešnjm čtení:
Nesud'te před časem, Sud'me ale každodenně sebe
samých nestranně, upřjmnč,abychom den ode dne

chyby swé wždy che ache poznali, zanecha—
li, se polepšili- a W dokonalosti křestanské pro—

spjwali; abychom, když přigde Pán k saudu, an
oswjlj awygewj wšecky skryté wěci temnosti &
srdci, obstáli, chwály &odplaty Wěčné dosáhli.
A m e n.

2. Rozwrh analytický.

Epišt.kKor. IVA—5.

Přjsně sw. Pawel domlauwú Korintským
křestanům, že mezi sebau swár anewole magi &
si na tom zaklúdagj, že od toho aneb onoho učíte—
le we wíře Kristowě wyučcní byli, když gim do
kládá, že to gcdnostcgné gest, gestliže od toho
aneb onoho wyučení gsau; ale na tom že neywi—
ce záleží, že toho štěstj aučastni gsau, že wjru
samospasitedlnau tuto poznali , ktorau wšickni
prawj učitelowé uči, poněwadž wšickní gsau slu—
žebnjci Kristowi, a že gedenkaždý'l-jm wčtšj chwá—
lya Wážnosti hoden gest, čim wčtšj práce wroz—
hlašowáni wíry Kristowy wynaložil, řka: 1 Kor—
III. 4. —- 8. „Co tedy gest Apollo? Co pak
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Pawel? Služelmjci toho, kterémuž gste uwčřili, a
gakž gednomu každému Pán dal. Gá gsem šti—
pil, Apollo zaléwal: ale Bůh dal zrůst. Protož
ani ten, kdož štěpuge, gest něco , ani ten kdož
zaléwá, ale Bůh, kterýž zrůs't dáwá. Kdo pak
štěpuge akdo zaléwá, gedno gsau. Gedenkaždý
pak wlastni odplatu wezme podlé swé práce. —
Pročež 1 Kor. VI. 1. tak o nás smeyšleg člowťck,
gako o služebnjcjoh Kristowých a rozdáwačich
Božích. Tu giž se wyhledťnvá mezi rozdáwači,
aby kdo wěrný nalezen byl.“
a) Ztěohto slow m. k. se měli Korintšti
učiti, gak o Apoštoljch a učitelích cirkewnjch
smeyšleti magi; totižto, že sobě gich stegně ga—
kožto služebn'jků Ježíše Krista, gakožto rozdá-—
wačů tagemstwi Božích, totiž swatý'ch swátostí,
gakožto swýeh duchownich pastýřů, waižiti a gie
ctjti magi. Zdali se toto naučenj i na'nsnetýká ?
Owšeln m. k. my gsme powinni sobě následowni—
ků sw. Apoštola &biskupů a kněží wzižiti a ge

etjti; nel) oni gsau učitelowé

naši we wíře

Ježíše Krista, oni gsau TOZdilYVRČlsw. swzltostj,
kteřj ná'm při křtu, pokání, swa'utostiOllziřnjelc.

milost Boží rozdáwagi: oni gsan Wíulcowé naši,
utčšitelowé \vneštěstj, W zz'nrmnlkn,w nemoci, na
smrtedlnó posteli, pastýři duši naš-jeli, přimluw—
ei našin Boha, woličtimše swaté a wswýchmo—
dlitlnich, swčtlo naše swým žiwotem, gakož gim
Spasitel přikázal: „Wy gste sůl země, \vy gste
swčtlo. swěta.“ Mat. V. 13.14. Negenomdůslog
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nost stawn, a Spasitedlnj ančinkowé pro naši
wezdegšj a wěčnau blaženost nás k uctiwosti a k
\vážnosti zawazugj, nýbržízřegměpřikázaniBo—
gak starého (Deuteron. XVII. 10. Ekl. VII. 33)
laknowého (Luk. V.16.) zákona. Zwláště pak i
sw. Pawel piše takto Timotheowi: „Kněžh kte
ři (lobře zprawugi,

(lwogj ctí hodni gmjní bud'——

te: zwláště ti, kteřjž pracugj w slowě a učeniň“
Ctěte tetly, ueymilegšj, staw (luchownj, nenásle—
(lugle oněch, ktcřj negenom wiru Ježíše Krista,
nýbrž i služebníky geho nenáwidj a zlehčugi,
zwlášt když spatřugi, že některý znich Wěrn ý
n a leze n nebýwá, aneb když widi aneb slyší,
že ten neb onen Wněčem prowinil aneb zhřešil!
Neni kněz také Člowěk? Neni tau tělesnosti O(lin,
gako nfy wšíckni? Nemůže také ion chybiti?
Nechtěgte, neymilegšj! pro gednoho neb druhého
chybugjcjho kněze celý staw (luchownj zawrho—
wati aneb zlehcowati, staw ten wžtly zůstáwá
cti hodný. Mat. XXIII. 2. Měgte s takowým
chybugicim srdečnau autrpnost, amodlete se zaň
aby Buh geho rozum oswjtíl a srdce geho k pc—
lepšeni žiwota swého naklonil. Ostatni zanechte
(luchownjm geho přetlstaweným, kteřj powinnost
magi geg naprawiti ano i potrestati.
b) Gak magi křesíané o (luchownich swf'ch
učitelich a pastýř'jch smeyšleti, gs'lne nyni slyšeli,
Wšak slyšme (l:íle sw. Apoštola swau čest a (lu
stognost hz'lgili: „Mně pak to za neymenši gest,
abych od wás sauzen byl, aneb od lidského dne
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(saudn) ale ani sám sebe nesaudjm. Nebo nic so—
bě powědom negsem; ale W tom osprawedlněn
negsem: kdo pak mne sand'j , Pán gest, t. g.“
Mně sice mnoho na tom nezáleží, ani se nad
tim ncrmautjm, kterakomně smeyšljte, aneb kte—
rak mne saud'jl'e, aneb kterak mne ginšj lidst sau—
dowé posuzugj; aniž gá se sám za dokonalého
uznáwám asand'jm, neb ačkollw sobě žádného
těžkého prowiněni powědom negsem, přec an1,
že chybám podroben gsem, a že wšewědaucj
Pán na mně Wšelikeran vadu naleznauti může,
On genž wnitřnosti, myšleni, mjnčnj a žádosti
neomylně zná, a gediný gen gistý, neomylný
úsudek

o mně wyllesti může.

.lqllem. k. čím

se mzšafny clnostný křeslan při posuzowáni
spokogi'lí může, totižto swým dobrým swědo—
mim! Můžemeli o sobě řjci: nic sobě zlého

Powědom negsem,

to nás neylépe potěší.

W'šak nebnd'me Wsauzenj sebe samých kwapni,
abychom sebe samy snad za ctnostné wydz'nwa—
li, aneb snad za lepši wyddwali ao sobě přízni—
wě saudili, když sobě žádného těžkého hříšné-—

ho skutku, u p. wraždy, smilstva, krádeže etc.
powědomi negsme, neřikeyme snad s onjm Fari—
zeem Luk. XVIII, 11. nýbrž zpylugmetéž Whill“—
nosti srdce swého, aneb swědomi, zdali Wněm
žádné zlé žádosti nepanugj. Nebo ten, který za—

powěděl: Nezabjgeš

Mal. V. 21. též prawj:

kdo se hněwá na bratra swého, Wražedlnik gest
i. Jan III. 15. lIled'mc i naše zlé myšleni, žá

ltozwrhowe'homilij.
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dosti, zastaralé nawyklosti, záští se sebe složiti,a
se polepšiti. VVždys ponížeností aneb pokorně
sebe sud'lne, neb genom \'Všewčdaucí nás práwč
dle zaslaužení, aneomylně saudí. \Yšaknegenom
sami sebe nemáme za lepší držeti aneb saudi'li:
ale též nesmíme bližního swého lehkomyslně, kwa
pně aneb křiwč sauditi, neb takto píše sw. Pa—
wel dále V. 5. „Protož nesud'te před časem, do
kawad nepřigde Pán, kterýž ioswítí skryté wčci
temnosti , izgewí rady srdcí: a tehdáž bude chwá—
la gednomu každému od Boha.“ Odkud to ale
pochází, že mnozí z nás tak často bližního swé—
ho bud' zlellčngí, aneb křiwč posuzugí? Dwogí
toho obyčegnč býwá příčina: bud' a)wlastní zka—
ženost srdce, aneb l))lehkomyslnost! Nesprawe—
dliwý', zloděg, podwodník žádnému ncwčří, kaž—
dého Wpodezření má, pročež Wida sprawedliwé—
ho něco dle swého zdání podezřelého činiti, hned
pomlauwá a křiwč saudí. Smilník, cizoložník sau
dí, že se žádný neprawostí těchto warowati ne—
může, pročež oginých dle sebe křiwč saudí. Py—

šný, zlostný, záwistiwý Wkaždém sobě rowného
hledá. Slowem nešlechetný člowěk to těžce ne—
se , když koho lepšího aneb sprawedliwčgšího,
než sám sobě se býti zdá, Lue. VI, 45. zname—

ná , aodtud wětší díl posuzowání bližního pochá
zí; druhá příčina gest lehkomyslnost mnohých
křeslanů, kteří nerozwažugí, gak těžce se proti.
Holm, proli sobě samým, proti bližnímu pro—
liřc-sugí, když w každé společnosli, při SW)"Cll
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schůzkách chyby swého bližního wyprawugj, ge—
bo činění agednánj posuzugi, wšecko co se gim
dle gegich zdánj podezřelé býti zdá, hned za ne—
slecbetnost wylilašugj.
\Yarugme se, neymilegši! této ohawné neu
prawosti+ Upamatugme se na slowa Apoštola:

Nesud'te před časem.

Upamatugmese, že

i my Chyby na sobě mame, & čiňmo to, co prawi

Ježiš: Co Widjš mr wu etc.

VVyčislmepře

dewšjm srdce swé od wšj nešleclletnosti a pak hled—

me bratra chybugjciho naprawiti. Rozpomeňme
se, gsauce krátkozraci, snadno se omeylili, a
bližnímu na cti, dobré powťsti často ncnabyt—
nau škodu způsobiti můžeme. Nezapomeň—
me, že gen Wšewědaucj Pán neomylně saudj,
zwlůště že wden posledniho soudu _se saudowé
geho sprawedliwj weřegně wygewj: že mnohý,
kterého gsme zde za swatóho drželi, tam co po—

lu'ytec zahanbon bude, ana opak ten, kterého
gsme zde křiwč posuzowali, iam weřegnč co
swatý a bobabogný Weřegnč pocbwz'nlen bude:
pročež Wštěpte hluboce slowa Apoštola do srdci
swých adle nich gednz'mj swé zřid'te, an piše:
„Nesud'te před časem, dokawád nepřigde Pán,
kterýž i oswjtj skryté Wčci temnosti :)zgowirady

srdci: atelidúž bude chwála gednomu každému

od Boha. Amen.
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7. Buď wůle twá!
Od F. L. Čelakowske'ho.

Buď Wůle th'l! Ty genžto Přesuhugeš
S nadhwčzdnýeh stanů swčta končíny,
A lásky okem po nich obžiwugeš
I wulnau šiř, i tngné hlubiny;
Ty, genž Přebýwáš w moci neskonalé
Opásaw swýeh se slunej gasnostj,
Ty, genž tworů Wšeeh řady dokonalé
Swutau, nestihlau řjdjš maudrostj,
Buď Wččně wůle iwá!

Bud' Wůle twá! ia wůle,

se keři

Nebeské dworstwo swětlem oděné,
Tu wide, nebe která nebem twořj,
A blahem Plni duchy zwýšené,
Gnk anděli :) silami tam Wšemí
\'Vžúduucj řjši twé gest slawena,
Tuk, Otče, zde od djtek twých na zemi
Gen Poznána & vvrnueně Plnčna

Buď wěčnč wůle twá!

Buď wůle twá! lgdy záře i\výeh milosti

A twýeh darů žiwot náš osikijň,
\Ynušem kdy srdci ples amjr se hosti
A blaženostmi duše Oplýwá:
VVšuk i kdy bnuře nad námi se sbíhá,

Bolest unuuze nám dny podkali,
Kdy zlý nepřítel cesty naše slihá,
A wtruehlost mysl naši zahalj,
Buď wččnč wule twá!
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Buď wůle"thl! kdy nad hrobem stogicc
Utťrch se zhošlugcme neyblažšjch,
Kdy scwřcným žclem nám blednou lice

Nad ztrátou pokladů tčch neydražšich:
() doy, w té smutné době, by se sneslo,
Kdy před sebou swět pustý spatřugem,
W duch náš, gag sjljc, ono sladké heslo:
Twug, Pane, dar zde tobě wracugem,
Buď wěčně wůle twá!
Buď Wůle twá! &zákonů twý ch silně

W srdcích našich se stále rozmahey!
Buď od Tebe nám milé každé ])ř'jmč,
Ge nésli th'x milost nám Pomahey;

Slabil gsmc; Ty rač dáli setrwáni,
Ty Wpůdu kroky naše podchycug,
A tak W ž'm'otu, tak i Wc skonúnj
Dčg, slitowničc náš, se rozkaz twůg,
Buď Wěčuě wůlc twá!

II. OZNAMOWATEL.

&)Literatura.
i.

Katolický Kancyonál.

K wzděláni & reznicení sku—

tečné , we'řegué y domácý pobožnosti. Složený od T 0 máš e
Fryčngc , faráře w ()břauech blj'zko Brna, asPolunuda c. k. 104

waryssle klepšjmu wzděláwánj rolnicle aseZualosu přirody y
]mwuhy zemské kragin Morawy a Slezka. W y d :'1nj š e s 1
\V nrne' 1822. \vytišlěný 11 Jana Gir'jho Gasnu knil'nllncilele :)
knihkupce '. 8. str. XXIV . 5 l (3. W Praze k dosu'mj u ]. Vem-ra
]owéauMurt.Neureuirn, knihkupce w Jesowiiské ulici, wázmul s
koženým hřbetem za 1 21. 4-1kr. new. za 1 21. 1? kr. střjhra.

Sesto toto Wyda'm)zwelebeno gest přemilostiwýmlistem
Cello c. k. \\ ýsosli aEminem—j, Neyoswiceněgšiho, \Ny—
som-\VelebnéhoPána, Fena Bud o ] fa Ja n a, Císařské—
110prince , al'ciwčwody Rakanského, Kardinála , Arcibi—
skupa ()lomnekčho, & t. (]., Gcmuž bylo od skladatele
Připsfmo. chnnge wlwředmluwč p. spisowatel „0 1m-—
řfulku.nužilkuduchoWniho

ZPF,-Wu,“ndáwá pramen, z ně—

hož byl wážíl, řka: „Za mustr & prawidlo swé prát—c
esem sy předložil kahcyonál Německý“ na Porušení Slaw
né pmnčli Miu-yeTerezye, Krůlowny a Cýsařowny flimske
od katechelů \'Videnskýeh Wýdaný, a smysl wýborných
Písni wnčm obsažených na WC'I'šCD'Íomwské uwesli esem
se wynasnažil —zmeho Pak „ízenlolik zde onde 'příll'mv—
s_vl, co se mi gádrnčgšiho zdálo, nel) čehož rozlíčnosl
řeči Morawské aNčmeckó w děláni tak mnohonásobně
'n'nnčry Weršů

newyhnutedlnč

žádalaň“ —"- Kniha

m 2:1—

wírů w sobě mimo pis n ě (gichž Lu Přes 200) a m o d

lílhy

ku wšelikým pobožnostem také ] ita “ ie, negeu

Časop. p. Kalol. Duch. I. 4.

40
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wůbec známě: oneyswůt. Gme'něP. J.,oneyblah. Panně,
a owšech swat-ých, ale Spolu gine' wzclělawatedlné, od
1), Spisowalele m rawními
nazíwane', a sice: o bož—

ských dokonalostech, szbuzowání

se kdůwčrnosti w

opatrnost &prozřetedlnost božshau, kdíků činění za ob
držená dobrodiní, kuctčníMarie Panny, o umučení Krista
Pána,kwelebne' swátosli oltářní, a za duše zemřelých
Wčříeích.“

——

Že p. wydawatcl také starších nábožných písní, ga—
kowe'ž gsau: „Minulanoční hodina etc. Z nebe posel wy—
chínzí &c. \Vstaltgest této chwjle“ &c- a. g. do kancioná
lu swe'h'o nřigal , Werních řádcích s Potěšením gsem
znamenal; nelibo ale mi Přišlo, pozorugícímu, že ge
p. wydawatel na mnoha místech dle smyslu swe'ho Pro—
mněnil. l\el) Powažuge , že Písně tyto, mnohými wydaí
ními po Cecl'u'tchi na Morawč rozšířeny, beze wší aneb
zřídka smalan promnčnau dosawáde se zpíwagí, domní
wíun se , žeby Sc při uwádční tohoto zhusta proměně—
nčho textu mezi zpíwagícími lehce zmatek státi mohl.
Každá také proměna, poskytugící i sebe gádrněgší my
šlenku, gest , tuším na ugmu přirozené & nehledanč
Prostotč, kterauž tyto, od pobožnýeh Předků nám do
t'llnwanó, od církwe Scllwalcnč , a starobylostí gako za—
SWČCCDČzpů-Wy celau tWáří swau wyzrazugí.

Prastará

Píseň: ][ esp ()d i n e 1)omilu y ny, kterau nástupník
lioslnasa (na r. 1260; aobccné domnění sw. \Vo gtč—
chu Unskupu 983.3přípisuge,kterauž ale, podle lxosma
sa, giž Před tím lid čast'čgi k. _p.při uwádčuí prwního
biskupa Díetbmara (973) zpíwal, (wiz historii literatu—
ry (:eske', Prací c. k. prolessora Jos. Jungmanna) zní nam
dosawáde swým wclcbným staročeským hlaholem. “- čt—
ší díl neyoblíbenčgších duehowních píSní naších počátek
swůg wzal, ne -li dříwe , alespoň gíž w prwní polowici

16.5toletí. Píseň: O tče náš milý Pan e , lamenta—

cí na welíký pátek: Poslauche

y t e žaloby

&&“
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Teplícke'm

okolo r. 1550 psanem. Podobné kanciona'nly, zwláště
rukopisne' , hognýr poklad duchownjch, obsahem i melo—
tlíi wýtcčných pisni w sobě uzawjragi. .lnelmcle snad
nelílu) milownikům stareho zpěwu cirkewniho, dozwě—

děti se něco bližšího odwau znamenitých kan cio n á

ljch, w arehiw n m 855ta Teplice

chowaných.

Prozřetedlná ozaehowáni obecných wčci předků na—
šich pečliwost opatřila obě knihy sílnau, mosazi oko“ &—
nau , wazbau. (ledna 313 na ohau stranach popsaných,
asi loket wysokých, agen o třetinu méně širokých, (lru—
1151281 ončco wyššjch íšíršjchlistů pergamenowýcln.ol)—
pimá. lhwwnčgšj na čele nese gme'no pisařowo, zazna—
menáni času i místa, což takto Zní:
Léta trzikra'tt pict set ssetlesáte'ho

“" staré Praze V Jana Tahorskeho
Dl'atěgPecka zlšlatow psal a notowal,
"lud' z lOlll')wčřnč ehwálen nebeský kral.
Nad tim zaznamenaniln položena gest přecllnluwa na
Způsob oaly sapphivke, bez pochyby od Jana 'llálnn'skcho
složená; nel) zařátečui pjnnena osmera slrof gegíeh po—

skytugj na'unauplně gelro g_nnfno: Jan

Taborský'

z

l|\l o k o l.s k (5 .ho r y, genž snad tentýž, který patem slrof

sapphických gako předmluwu na popis orler radnice
staroměstské složil. (\V. Jungln. hist. lil. Česk. V. 1783
Možná, že on také celé l'oto Sulu-anipisni, aneb alespoň
_QCQlCll
oprawu

ohslaráwal.

——Na druhe straně

vymalo—

wan gest štít \Volll'a z \Vřesowie a \Voršíly z Vřeílmil—
le, _QllllžTeplice 'teluláž náležela, kteří, tuším , neywčtši

náklad na založení a ozcloheni tohoto kancionálu chli.
()(l třetí strany do 105te' člau serozmanílč notowane'an—
lilony aln'lnny s nápisy latině , gakož strofy na: ..lšyrie,

Sumnunn,lllagneDeus, Fons bonitatis; Gloria, Te (lemu
laudamus, Sanctus aAgnus.“ Str. 106 s „oíficium Ro
št?
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rate WAdVOll'l“počíná, kteréž gina owšelikých hodech
božích, o swatých aswčlicech doprowázcgí. Na str. 563.
„Patrem Sunnnnm“, &melodie naň Položeny; na str.
616 opět „Sanctus“ až pak „Agnus“ bez not na str.(i26.
končí. Z přemnohýeh těchhymnůstůg zde gedinč „Pan—
gelíngua“ w oll'icium na weliký Pátek na str. 259. polo—

žene:
Zpíwaí,r gazy-k přeslawnčho boge usilowání , a nad
wítězem na křížiPíSc:íl začni wítčznú, kterak wykuPitel
swěla, na kříži Pně, swítčzíl. Sl aclk e'. =*)
Pro prwního hřích člowěka lítost lnage stwořitel,
kalyžto gablkaškodliweho,wsmrt upadl gest, okusiwgou
to (lřewo naznamenal, by škodu dřewa zahnal. U mu č.
Díla toho gest požádal řád našeho spasení, aby
maudrost swrchowaná chytrost ďábla sklamala, alčkař—
stwí odtud wyšlo, odkudž wrah ranil gestnás. S la (]k o'.
Akdyž přišlo přeswate'ho času giž naplnění, shůry
seslán gest od wotee Spasitel knarození, awčíste'mžiwo—
tě Panny tělo wzaw, na swčl Přišel. U m u č e n ý.
l\e1nluwňátko w auzkých geslech, kwílí gsúc Po—
loženo, audy wšátky obwinute' panna matka swazug-e, &

bedra, ruce i nohy auzkýmpásceln powígí. Sl adkč.
lid-yž Pak wyšlo šestkrát pět let, tlospěw giž w
přirození , dobrowolně narodiw se , podstaupil umučení,
ol>ětugese na kříži beránek bez Poškwrny. Um u č en
\Vocet nápog, žluč islíny, hřebík-y, ostrým kopím
tiche' tělo gest prokláno, krew s wodau wyplinula; ne

be, země, stwoření wše tím se čistíPotokcm. Sladká.
')Bezpoehyby po kažké štrofě Opakotvaly se střída“ werše předešlé
písně: „Crux l'idelis“ nndepsane, genž takto znj: „Um n
ce ný Pane lšriSIe naše Spasenj giSlé, žádný nebyl hoden
giný aby sňnl swčm winy; Sladké
břjmč bylo tobě, sim-
tj kaupils nás sobě.
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O přeslaWný mezi wšemi kříž , dřeWo ušlechtilé, w

žádném lese newyrostlo, sprutem, skwětem, sowocem,
sladké dřewo, sladké hřebíky , sladké břímě držalo.

Umuč en

Skloniž křídla, kvasný strome, střewa oslab rozta
žene' , a ta trpkost vvnarození nyní bud' obměkčena , aby“

krále nebeského tělo lehce wiselo.

Sl adk e'.

Sáms gediný ly hoden byl nosti mzdu Wšeho swěta,
azahy-nutc'mu lidu břeh spasení sgednati , genž gsi Polib

Předrahaukrwí wylitau ztěla geho. Umuč en
Tobě , milý otče Wěčný, čest achwála buď wzdána,.
synu twe'mu gedine'mu, také duch-u swate'nm budiž wěč—
ne' děkowání na _Wěkywčkůw. Amen. 5-1a dke'. —
Porownage hymnus ten s oním wnašem breviář-i na

neděli de Passione položeným, genž se počíná: „Pango
lingua gloriosi lanream certaminis“ a giné s podobnými,

přeswědčilgsem se, že č eští

bratří,

nimž wlastnč;

onyno kancionaly přináleží', nezřídka do slowa Překláda—

li píSně, w katol i ck e' cí rkwi užíwanč.
W druhc'm kodexu, štítem \Vřesowských &města
Teplice znamenančm, gme'na Písařowa gsem nenašel.
Při gedne' malbě *), patrně wšak nowěgší, než kancio—
nál sám, rok 1566. gest zaznamenán. lluka běžněgší gi—
ne'ho písaře, nežli Pecku, progewuge. \'Veliký zde sklad!
duclmWních písní , a sice: 80. () sestaupení Syna Božího
s nebo, 2 ZWl'dŠtnjo Panně Maríi(w Adwenl) s trogí melo——

*) W obogím kancionálu některá zac-.;ilec'fnípísmena malbami,“ř
nichž se příběhy biblické, aneb obrazy Swzuýcli predsmwu—
gj. & pozlátkem ozdobena gsan. Ozdoby takowé bud obeiš
buď-některý ]H"žá-lek, aneb godnelníci,
gakož někde mana-..
menáno , spůsobili dali. \W kodexu, o kterém prwémluwc-
no , celau sti-111111380znmčslnáwá, obraz ukazugící , W Qa—
kém pořádku ukrogi lileráci 'telndegsí zknncionáluzpjwnwali..

Nade hlawami spatrugj se, bez pochyby zaeáiečuj gmen gea
gich písmeny.
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díl; 58 onarozcnj, GOožiwolu aumučcní, 53 owzkři—
šení, 21 ona nebowslanpcni Páně; 27oswatčm Duchu;
12 oswutoswattš Trogíci; 23 o tělo &kr-wi pána Krista,
88 na wšolíkó hody Boží , & pmnálkyswatých; wcsmčs
tedy '!ómčř půl Pála sla Písni. Z nich toliko gcdinau

uwodili ldeni dowolcno, asicc chwalozpčw owzkřjšc
nj našeho Spasitele na str. 336:
'Šy giž zima Pomigi , lesowč sc zelenagi , lrawička
okřjwá, &země se zahříwá , sličné kwjlj wydáwú, Wše
cko nyni stwořeni má't žiwó obnowcní.
\Vělřiček ]ibý wčgc, kterýž wšecko občerstwugc
w1ahau přerozkošnau, zemi zhřjwá moci swau, činjcgi
Plodn žiwau, obžiwuge oscnj, genž zh'ynulo skrz Při—
snost zimni.
Dcšličck čerstwý skropiwa'l, wšcmu zroslu bngnost.
důwá, obiličko schodí, wonná schylinarodi, kořenicko se
Plodí , gsa poddáno člověku k\VClil'\Člllll „ucho užitku.
Každý slrom se zhnzngc , ph'lň giž listek uknzngc,
pánu se radngc , hory se odjwagi, kwiloiřkem prokwc—
tngi, m]ádne wšcliký wršck, žiwý wylvfwnge pramónck.
Sníh zimni z dauhraw schůzi, slunčcko zahání mra—
zy, wody chladné wlaži, průchod magi poloci, & tckau

prndkanmoci; Wšc ohžiwlo stwořcnj,

Páněwzkříšen

skrze

Též iy, hříšný č1owččo, pozdwihniž k Bohu swc'
srdce, &číň dčkowáni, z luskawoho wykanpeni, na den
Páně wzkřišcnj, že gsi zbawcn od Pekla, gchož Sc twá
duše ]vkla.

lindng se s ochotnoslí, powstnň zslm'ých nawyldo
sl],z lišt-h.Mndnýchlcmnoslí; nel)
ten Spasitelza tě
bo1cslnč umřel, s]awný wjlčz obdržal, a důstognč zmrt
wých wslul.
\chmi sobě zncroznmnčho příklad stwořenj zem-—
ského, tobě poddaného, gak Scdiwnč obnowngc, wzkřl—
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šení se raduge, be'ře na se nowý rod každý zemský i
štěpný P10d4
'Weseli se ptáčkowě , činice zpíwáni nowe', z Slaw—
nosti takowé , že ten mocný & nebeský král, bog přewe—

liký ziskal, nepřáter Podmanil, gicb moc udatně zem—
dlil.
\Veseltež se křesínne', pamatugic hody s]awne', o
wzkřišeni Páně, chwalmež geho z té dobroty , že nás
wěčne' psoty wyproslil ten mocný Pán, budiž slawen na
wčky sám.
Mezi podobně spanilýmí. Wýlewy duše křes'řanske'
nalezagi se owšem sem a tam pjsw'é, páelmaucj wášniwým
duchem času onoho, kdy dil zpředků našich ku scest—
ným stranám u wíře se nachylownl: wšak i'takowc' zpy—
tatelí děgin Wlastenských znamenity gsan, an se wnich
smeyšleni Wěku toho patr lěgi než kde ginde obráží. Bob
tlowěk modle se, čili prozpěwuge Hospodinu, neskrýwá

wnílřni hnuti swe' Zpytateli ledwi: ústy přeljká cil,
žádost i wášeň , ičimžkoli přeplnčno srdce gebo.
Přehlidniž mi toto pouebyleni ]hskawý čtenář, kie
rýmž swé Welebne' spolubratry na podobné památky před—

ků našich Pozorny učinili, aně'ktere'wumčni hudebnim
zbčhle' kumělecko'mu skemnáni púwodností našeho zpčwu
cirkewniho powzbudili gsem obmeyšlel, Ncugímňm ní—
čehož ceně 11o w ě ;: š c 11 Pisni, při w<rřegný1=hslužbách

božích užiwaných;

zdagi se mi wšak st 11r ši cjrkeWn).

zlnčwowe', co do melodii,

welebnřfegšímí, & co do mailu,.

schopnostem lidu obecného přiměrnčgšimi. Domniwám
se tudiž, že by se ztolika tisíců sim-šich duc'hOWniehpi—
sni, kteréž se bud'w rukopisech dosawůde nacházegí,

aneb

tiskem na swčllo wyšly, wýbor pisni ducho

wnieh zgednati dal, čímž by našim , nábožnóho zlnčwu
milovmým, wlasteneům wehni bylo Posluužjno.
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Při této příležitosti wděčnč připomenauti sluší o
knížce, ktel'auž wydal 1).F. J. Swoboda, c. k. Prof. na
staroměstskóm g fmnasium, dozorce školy 11sw. Štěpána,
pod názwem:

U c ž p ř t el dí t ek. Knížka wyučowání,mod—
lítby a zpčwy obsahugícý. Pro mládež, tež ydospčlým
užitečná. \V Praze u Mart. lYeureutra , knčlikupee w Je—
suitske' ulici W č. 183. 12. SILVI. 246. Newázaná za20kr'.,
wkuži wázána za 30 kr. na stř. Články wyuč'owání a
modlitby kWeÍ—egne'i domácí pobožnosti gsau dle p. Jaisa
přeloženy, a knim přidána částka našich od starodáw—
na oblíbených píSní kostelních, pvůwodníoh i domácích,
které, bohu žel, zwláště W městech gíž giž W zapomenutí
přicházegí. i\a konci přiwtěleno gest také poučení, gali

se při mši sw. ministrowati má, sčeským přeložením
textu latinského. Titul iobráz-ek, Ježíše, přítele dítck
předstawuqíeí , od p. Drdy dosti wzhlídně rny gsau, tisk
čistý, sloh mládeži Pochopitedlný.
Karel ““íuařický.

2.

Die Lehre von der Eucharistie in den ersten drei

Jahrlmndertcn. llismrisch—theologischcAhhaudluug \'on Johanu
Jos. ]gn. Diillinger, Professor dor Theologie iu Aschalleulmrg.
Mainz 1826. in liomissiou bei Slenz.

Učení star-o' Cíl'kWC oswátosti oltářní, prawí pan spiso—
watel vv'předmluwč , bylo dříwc nežli kter-é _uine'giž od

počátku tak nazwané reformací předmětem wyšetřowaní
a hádek , za ktcrýmž "toto gina'ikprostočisté učení přená—

ramnč přetwořcno a přewráceno bylo. Tato rozepře
nedá se nikterak, leč poslanpným učením nel) tradicí
rozhodnauti

& por—ownati. Z této příčiny počali gsau

zwlfuště nowčgší protestantští bohoslowd wchni horliwě
historii dogmat křeslanských wzdčláwati , neostýchali se
wšak, swčd'ectx-wístarých. církewních učitelů dle líhosti
ksmyslu swému natahowati , kr-autili a tokořka zcizolo—
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Proti takowčmuto usilowání umínil si pan SPÍSO—

watel půwodního oswátosti oltářní učení hágiti, a gew
swé čistotě aneporušenosti wystawiti.
Dříwe wšak, nežli k uwedcní těchto swědeotwí při
kročíno, předeslán gest úwod asi 1.1 stran, w němžto
wellui důležitých Wěcí dotýká. lIncd zpočátku dí pan
sp., že swatoswate' gest prawidlo církwe katolické, žá—
dného článku wíry nepřígímati, kterýžby w učení Po—
slaupnc'm wšech prwněgších wěků dostatečného neměl
základu , tak že, kdyby se prowesti mohlo, že se gen w
gedinóm článku wíry něgaká Podstatná změna udála, a od
církwe Přigata byla, církew weleslawne' přednosti swe'

wš eo b oenosti

a n epromčnn osti giž by potrati—

la. Protož důwodně dokládá, že swědectwí prwních
století w tomto ohledu nám noydůležitčgší býti musí, gcli—
kožnám gen tato naše učenícosprawedliwó apoštolské
wyswčdčiti &potwrditi mohau. Gak Potřebná známost
těchto starobylých památek dogmatických katolickému
theologu, dokazuge tím, an protestantiswé učení nel) zdá—
ní z stran)r wečeře Páně Wprwních stoletích založené
býti prawí, též i dowoditi toho usilugí, Přitom we
wšech historiích o křeslanských dogmatech swau zásadu
(principium) o 11st a wi č ne' 111č niw o s ti dogmat &
Poznenáhlóho gich zdokonalení za základ beran; což ho—
ltoslovvci gegich Miinscher, Miinter, \Vundermann, Mal'—
lleincke, Paulus, Stephani, Schulz a Schulthess i 8 1111
Patrně okazugí.

Od 12—24 wypisuge pan sp. tak nazwanau kai
zeň ta gemnc'ho učení, (disciplínamiarcani) & gak
přísně tato nařízena byla, doszZu-ge z Origena hom. 4
in l\'um. Tom. ll. ' z Cyrill'owýc-hperi'cateoh. c. 12. a z
aktů sněmu Alcxandrinského od roku 34:0. a t. d. ,čímž
ney—wíeeproti P. Daille'owi směřugc, gcmuž se we tře
tím století ani gccTínč'stopy tagemné kázně widčti ne—

ráčí. Odtud, dokládá Pan sp.., dá se wyswčtliti, proč
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někteří sw. otcowé wtakowých písmech, okterýchž se
domniwaTi, žeby do rukau nepokřtěnců dostati semohly,
ne tak gasnč o swátosti oltařni se wygádřili; gak Ori
genes contra Cclsum prawi: „Hlubší
wčci (1505
(30:

191'1zcgcc)
tagilne,

Jnámeli

mé ně wycwičene'

P ř ed 5 e b an.“ Pro ož také k spisům, w nichž zgewně
aotewi'eně otagemsmjrh se gednalo, přidáwali někteří
otcowe' swat'i tu wýstrahu, aby se Pohanům anekřtěn—
cům nedáwaly.
Cyrill. lIieros. in procatcchcsi: Nedt'twey gich nižz't—
dným způsobem catechumenům anebo gíným, kteřjž ne—
gsau křestane' ; neb Před Bohem z toho odpowjdati budeš.

\Vywrátíw některé námitky, které se proti ostří
ha'mitagemne' kázně činiwagi , uwodí Pan sp. od str.25.
swčdectwš o přitonmosti Kristowě w swa'ttosti oltářní;
od str. 91. o účincích te'to swíttostig 97. str. 0 obětiw
chronologickém Pořádku, znichž tuto některé položjme,
&sice o p ři t om no 5 ti Kristowě.

I.
Neystarši swčdcctwi o swůtostí ottářni byloby ono,
dip. sp., kteréž se in cpistola presbyterorum et diacono—
rum Achaizcde martyrío Andrew Apostoli nachazí; to
Wšak podwržené býti pokládá. Bezpečněgši swčdectwi
dawá swatý Ignác mučedlnik, biskup Antiochcnský w

listu ad Smyrn. c. 7. „Od sw átos ti ottářniamod
]ílbý se zdržugi, protože ncwyznawagi Eucharistii tělem
Spasitele našeho hrista Ježíše býti , ktercž za hříchy
naše utrpělo, aktere'ž otec dle dobroty wzkřisilf“ —
Str. 27. Z wčtši obrany sw. Justina, kdež prawi :

„Nepak gako obecný chlc'b, ani g ako o bec—
ný nap og př igi m 11an tyto

gakož

wyučeni

gsme,

(dal-y); nýbrž

——

ž e onen Pokrm -——

wtělenc'ho Jcžjše tělo a krew gest.“
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Str. 31. Ze sw. Irenmu, biskupa Lyonskčho w kni—
ze 4. proti Guostikům cup. 18. Š 3. 4. „Quomodo au—
tem constubit cis (llael-eticis), cum Puncm, iu quo grutiae
sunt notte, corpus esse Domini sui, et culícem sanguinis
cjus, si non iPSum fabricutoris mundi í'ilium dícuut,id
est verbum cjus, Per quod liguum í'ructificut, etdcfluunl;

i'ontcs.“
Str. 44. ZKlimenta, kněze aředitele katechetické
školy Alexandrinst Paedng. ]. 1. c. 6. „To s]owo
().oyog) gest djtělíwšim, otcem, mutkau, pěstuunem, ži—
witelcm. Gezte , prawj On, tělo mc', apíte mau krew.

Tento zwláštui pokrm podáwá nám Pán; Ou dáwá tělo
&wyle'wá krew.

Str. 49.

Gake' Přcdiwne' tagemstwi ! “

Ze sw. Hippolyta, z pozůstatků, kteréž

skoro _aedine' nás došly o Prov. 9, 2.

Aonu přístrogila

swúg stůl, zaslíbené poznůui sw. Trogice, aswe' welc
hná &swate' tělo & krew swau, kteréž se na tagemne'm
(\ Božském stole předkuu'lagi, občtowány gsnuee na Pu
mátku onoho wččuě Pumátne'ho aprwnjho stolu,tagem—
ných Božský/eh hodů.
Str. 50. Z Tertulliauu de idololatria c. 7. kdež hor

]i proti tělu, geuž modly dělali, řka: Eas mauus ad—
movere corpori Domini, quce daemoniis corpora confe
runt. Adlcguntur in ordinem ecclesiasticum artifices ido—
lorum. Proh scelusl Scmel Judtei Christo manus intule
runt; ísti quotidio corpus ejus lacessunt.

() manus Prae—

cidendm !

Str. 62.

Z OrígeDaHomil 7. in Num. : Antea in tenis;—

mulc í'uit buptismus in nube et mori, mine autem in
spccíe est regeneratío in aqua et in Spiritu sune-to. Tune
iu zenígluate erat mamut cibus, nune autem iu Specie ca—

ro \'orhi Dei est vcrus cibus, sicut ct ipso dicit: quia
euro meu vero esteihus, ct sanguis meus vere estpotus.
l\a to odpowjdá odporujkům, kteřj se na. některá mista..

636

Oznamowatel.

z Orígena odwoláwali, co námčtků proti“ našemu učení
gich užiwagicc.
Str. 73. Ze sw. Gypriana uwodí mezi ginými'také
i to místo z 56. psani : „Gravior nunc ct fcrocior Pugna
imminct, ad quam fide incorrnpla ct vírtute robusta pa—
rarc se dc—hcantmi'lílcs Christi, consídcrantcs ídcirco se
qnolídíe calicem sanguinis Christi hiberc et iPsi Propter
Christuln

sanguincm

fnndcrc.

——.-v—
Armcnms

et dextram

gladio síň-rituali-i ut sacriílcia funesta i'orl'iter respuat , el:

euoharislia:mcmor, qua Domini

corpus

accep'tt,

ipsum complectatur. Žef SW. Cyprian W skutečnau při
tomnost Kristowu Wěřil, ukazuge zaučinků, ktcrc'ž této
swátosti přičital; gako idnchown'i moc proti pokušenim,
sílu Wsnášeni protiwenstwi, proměněni člowěka staré..
ho , zhuzeni Božského smyslu.
Str-. 79. Ze sw. Díonisin zlístu kPapeží Xystowi
apud Euscb. H; E. 7, c. & „Nc-bo ten, kdož dikůčině—
ni poslauchal-, kdož spolu s ginými Amen zpjwal ziřikal,
kdož Při stolu Páně stáwal, kdož rukou swých ku při—
gcti toho poswátne'ho pokrmu wztahowal &gcg přigimnl,
kdož za tak dlauhý čas těla &krwe Pána našeho Ježíše
Krista účasten býwal , toho člowčka (řkm) nesměl gsem
Po druhé obnowiti', ani znow-a ho křtitL“
Na to klade nášledugíoi poznamcnánič Í. Gednomy
slhě“wykládagi sw. otcowe' ta slowa Kristowa u sw.

Jana 6 kap.: T'ě-lo mé práwě gest pokrm, :!
krew má pr áwě gest ná pog, o swátosli ol—
tářni, přiaimagicc skutečnou přítomnost Kristowu.
2. ()tcowc' při'rownáwagi swá'losli staré umlnwy s
swátosli oltářní; onyuo powažugj za figuru neb Před—
obrazcnj , tuto pak za wyplněnj oněch obrazů.
3. A““čkol'iwotcowc' lnluche

() s-wálosti oltářní tčclr—

to slow užiw'agi: 01) r a z , Z 1-1
ame ni . T yp u s,
Sy m-bol, & t. d. tedy z toho gcštč nenásleduge, žeby
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přítomnost byli wymáWali; neb W

eucharistii dwogí wěe rozeznat-i sluší, totiž: skryté tě—
lo Páně, aw-idítedlnau způsobu chleba, kteráž obraz,
znamení, symbol těla gest, poněwadž přítomnost geho
wyznamenáwá.
4. Otcowč neměli potřebí w učení swe'm oswá—
tosti oltářní na kacíře ohled bráti7 kteříby článku tomu—
to byli odpírali; zte' také příčiny wolili kwyznamenáni
tohoto učení neysprostší a neypřírozenčgší slowa.
5. Začasto PředSlHWOWtI-lt
protestantští theologowč
ony proměny , které se wpostupu Wěkuwřa'ulu neb cl.-is—
eiplin-ě zohledu této swátosti uclaly, za následek a tudy
za důwod, gakoby toto dogma. bylo proměnu wzalo.

IL
Swčtlectwí () působení swátosti oltářní.
Kdo wswátosti oltářní pauhá toliko znamení nale—
zů, nemůže gí mnoho aučinků připisowati', dle učení ale
sw. otců swátost tato mocně působí:
1. ()na poswěcuge duši a tělo, 2. působí odpuště—
ní hříchů, 3. uděluge nowe'ho žiwota, 4. wléwa swět—
10 W duši, 5. rozmáhá wíru, 6. opatruge křestana proti
wnitřním izewnitřním nepřátelům, 7. zahlazuge záro—

(tu smrti aporušení.
HT.

Str. 97.

Swčdeetwí o obětí.
Že otcowč we Wečeři Páně ob čt uzná—

Wagí , dokazuge gegieh wýklacl, gešto gečlnomyslně pra—
'wí : že ob'ět DÍlelehlseČtcchowa swátost o.lta'\řní předobra—
zowala , aproroctwí proroka Malachiáše '(1, 10,3 usta—
nowením te'to swate' wečeře wyplnčnobylo.
Téhož dů—
kazem gsau také gegích wygádření o této swátosti mlu—
wících, gake'ž gsau: oblat-io, saer-il'ioium corpor-is etsan—
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gnínis Domíní,oífer1'e, saerífícare, ilnmolare, saeerdos,a1
tare. Kde ale knězí & oltáře, tut i obět.
Clemens Římský Wlistu ]Í. ku Korintským e. 40.13íše :
„\Všecko, co Pán činiti rozkázal, sluší w určitcm Pořád—
ku

WV)'lit)D'dW'dÍl. Nařídil-t Pak,

aby oběti

& poswátne'

službyr Wustanowený čas se wykonřmfaly; ne ]íbowolně
& nepořádnč, nýbrž wgistau dobu &hodinu. Ti tedy,
kdo w nařízený čas swé oběti přinítšegí, gsau Bohu
líbezní ablažení; neb ostříhagíee rozkazů Páně, nehře—

Že se pak obětmi

(neogrfogmg)oběti oltářní

wyrozumíwagí, ukazugí níže následugící slowa: „Neb
by nám to nemalo Prowinční bylo, kdybychom ty,ge—
što Pobožnč &bez auhony tuto obět Přinášegí , s biskup

stwí swrhnanti měli.“
Nrsledowně musí ngeawoqa
tůřní znmnenali.

& 710059759.vaobčtol—

Ju s tin u s; z gebo mnohých, a důkladných místbud'
zde gen gcdno uwedeno, zrozmluuwání s židcm Tri—
Phonem 0. 4-1.

„Obět bčlne mauky, kterouž odnmlomoeenstwí očí
šlční wedle' zákona Přinůšeli měli, byla podobenstwím

chlebaw swátoslioltúřní, kterúžz rozkazu hristewa wy
konáwatí se má na pmnútku gnho umučení, ktere'ž na oči—
štění duší lidských od hříchů „trestPodstanpil, abychom
Spolu clčkowali za stwoření swěta, se wšcmi wčcmí,
kteréž na něm 25311, pro člowčka učiněné; zu wykon—

Pení od hříchu, wkteremž gsme wčzvli, &za foswobo
zení knížat umocností pro Toho, genž podle wůlegeho
umučen byl. () obřílíclnktcrčž _este'tehdáž přimlšclí,Pra
wí Bůh skrze _llolachíůše proroka (140.3 : Ncmfnn za
líbení w wás, &darů nepřímnu zrler waší. Nebo od
wýchodu slunce až na západ , welíkcf gest amčno má
mezi národy, a na každcm místě kndí Se, &občtowána
býwá gmónu mc'mu obět čistá: nebo Weliké gest gme'
no má mezi národy, prawí Pán zástupů. O obětech
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ale, které mu národy na každém místě obětugi, t. g. 0
chlebu eucharistiekém Předpowidá giž tehdáž, dokláda—
gei to, že gme'nogeho od nás oslawowáno, od wás
Pul; zneuetjwáno býwíu“
Irenaeus lil). 4. c. 17.piše: Suis discipulis dans con
silium Primilias Deo oll'erre ex suis ereaturis, non quasi
indigenli, sed ul ipsi nee infruetuosi nec ingrali Sint,
emu, qui ex natura panís est, aeeepit et gratias egil,di—
cens: hoe est corpus meum. EL ealícem simililer, qui
est ex ea ereatura, quan-csl secundum nos, suum san
guinem confessus est, et noví testamenti novom doeuit
oblalionem; quam ecclesia al) npostolis aecipicus, in uni
verse mundo olfert Deo, et qui alimenta nobis Pl'iCSlal',
prímilias Suorum muuerulu in novo testamento, de quo
Mulacllias sie przesignavit. Mal. 1. 10 — 11.
Clemens Alexandrinský Strom. 1V,25. uznáwaswá—
tost oltářní též za obět, an di: Melehísedech, král Sa—
lemský, kněz Boha neywyššiho, wjno (\chlel) Poswátný
dal Pokrm na Podobenstwi swátosli oltářní. Clemens
uzuáwal, gako ostalnioteowe' ehle'l)awjno Melchisedecho—

wo za wyobrazenj neyswělčgši swáloslí, pončwadž od
krále dary tyto za občt wyda'my byly; protož zmiňu—
gzegeho kněžstwj naziwage chléb &wine pokrmem Po—
swátuým, čímž skrze tuto občt se staly.
Že i Tertullian swi'nlost ollz, za občt powažowal,
dowodi pan sp. z gednolných wýrazů geho , an de orat.
14. c. modlitby při slaweni Wečeře Páně od ejrkwe wy—
konáwanó sarrifíeíorum oraliones naziwá, &prawi, že
požiwagiee tělo Páně & ge ehowagjee ol) čti
býwáme , a t. (1.

aučaslni

Str. 112. připomíná, že Origenes ne lak zřetedlnč
gnko gini učitelowe' za občt wečeří Páně wyhlašuge, ač—

koli se i gebo smeyšlcni otom poznali dá; neb mlqu 0
křeslanských kučžjch &olt'ářjch.
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Neýgasnčgi & neyzřetedlnčgi přednášel toto učení o
wečeři Páně sw. Cyprian, zwláštčwlistu Czeeiliowipři—
psaném, kterýž sw. Augustin ]ibrum de sacramcnto cali—
eis gmeuuge.
Tuto prath Eucharistia est sacriiieium, quod vic—
timis Judaicis

cessantibus

suecessit. —-—ln sacerdote Mel—

cliisedec sncrifieii Dominici sacralnentum praeliguratum
vidimus.
Znamcnitipak
gest toto místo: -——Si Jesus
Christus Dominus et Deus noster ipse est. sacerdos Dei
Patris, et sacrifieium Patri se ipsum primus obtulit, et
hoc fíeri in sui commemorationem praecepit'; utique ille
sacerdos více Christi vere fungitur, qui íd, quod Christus
fCCÍt, imilatur, et sacril'icium verum et plenum tune of—
i'ert in ecclesia l.)eo Patri, si sie im-ípiutolfere, secundum
quod ipsum Clu-istom videat obtulisse.“
Při každém zde uwedeném místě osprawedlňuge pan
Sp. prawý smysl slow &průpowčdi, dilem z etymologie,
dilem ze apogeni řeči, dilem z aumyslu spisotelowa &
t. d. apřitom také těch ncyhlawnčgšich odporů odwodj.

Druhé liturgické oddělenj bude následowati.
3.

Historia Feelesim christiana: & natlvítate Salvatoris

llSque nd Ol)lllllll Pii \'ll. Pontificis l\lnximi. Amore An 10
n i o I\ le i n, s. s. Theologiae Doctore, historia: ecclesinsncm iu
Gtxcensi Scientiurum univerSitate Prol'essore P. Ú. Tomi
dun, cujns tomus Secundus in pnrt'em priorem vt posteriorcm
(livisus. Grmcii sumptibus Christophori Peuz MllCCCXXl-ll.

Z gake'lm amnyslu pan Spisowatel tento cirkewni clčgm
pis wydal , sám W předmlu'wč ožiiamuge. Chtěl totiž
posluchače swé sprostíli obtižnóho &mnohým omylům
podrobehčlio psími , milow'nlkům pak cirkewni historie,
genž () důležitostech

křesianske' eli—kWeobširnčgši zpriv—

Wy sobě žfttlagl, ktomu ale ani potřebných, Wclíkýeh
Spisů ani prázdnosti nemagi , poněkud nápomocen býti.
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Celý tento spis sestáwá zdwau dílů., adil druhý ze
dwau odděleni. Přihčhowé křestanskó cjrkwe rozwrže
ni ,Lfszmna osmcro Period.

Perioda prwni od narozeniKrístowa až do smrti Ja
na Ewangclísly

, 1101)od roku 1 ——101.

Druhá od smrti Janowy do panowanj císaře Kon
stantina \Vetkeho , neb od 101 — 306.
Třcli do Počátku wjry nmhomedanské, od roku
306 — 612.
Čtwrtá do rozšířeni moci papežské Řehořem VU.
neb od roku 012 ——1073.

Pátá do ohmezeni moci papežské přenesením 1m—
Pežske' stolice do Avignonu, neb od 1073 —-—
1308.

Šestá
1308

do roztrženj ejrkwe skrze Luthera &gino',od

——1517.

Sedln'á do počátku osmnáctého wčku,
až do 1701.

1101)od 15.17

Osmá do smrti Pia VTT., od 1701 ——1823.

Uwysl'nwení hiStoríckých děgů gcwj pan spis. W"1
hec negen pzmhč &Prawowěrná katolické Slncyš1011'i,n)"brž
i obšírnou známost bOltOSÍONVDÍCh
wčd nsnažnost wuži—
wúni pramenů.

Předewšim

pak

\'—.y|1'ika't
tento

dčgoPí—s

tim, že se zde mnozi cirkevvni Přihčhowč, o nichž se
gínde přiliš huhenč azhčžnč gcdná, Wehni Pilně aumťr—
]c wypisugi. Sem m'ttcži:
Bohos'IoWni ]iterni historie, nn negen Wůbec, nýbrž
wkaždc' periodě okažde'm 'thcotogíeke'm odděleni, gako
o cirkewní historii, učení bihtícke'm, dogmatice, apotogm
tícc & potemíee , morálce &pastel-a'ntee, „sakukatoliků,

tak

i “ giných sekt ksnadněgšimu adůkladnčgšímu posouze
ni Powšechného

stawu

potřebné zlu—a'twypodáwá, azan——

menilěgši Spisowatcle s uwáženim ceny _ucaíchuvmdi.

Též i ohšjrnym wystawenim katolického něeniwy
níků welmi prospěšnč tento SPÍS nad ginc', což timwčt—
Čnsop. 1). Katol. Duch. ]. 4,

41
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ší mu dodáwá ceny, čím potřebněgší adůležitěgší kuž
de'mu bohoslowei důkladná toho učení známost. On
nalezne neydůwodněgší místa zpísem sw. otců, gakou
Příkladu Při učení oswátostech 1 díl , str. 162. ze sw.
Justina 3místa', zTe'rtuliana 2: zlgnáce 1nu'eedlníka ge—
dno, zlrenea dwě, ze SPÍSOWíllchlistu nasw. apoštola
Jakuba, &Origena ex homil. ll. inLevit. , kteréžto místo
o starobylosti Zpowědi swědčí , a w tato slowa zní:
„lidyž gsme zhřešili,musíme říci: \\"ýznul gsem před te—
bau hřích)r swe' & netagil gsem neprawostí swýcli; neb
když toto činíme, ahříehowe' naši negen Bohu, nýbrž i
těm, kteří ge léčiti mohou zgeweni býwagí , shlazugíl:
se nám.“
Tak te'ž obšírně & důwodně gedná pan spis. o cír—

keWníeh obyčegíeh neb služebnosteeh. Důkazem bud',u
př. , pogednání oobřadeeh Při udělowání sw. swátostí.
Když pan spis. w díle 1, str.97. obřady Wprwní perio—
dě při křtu sw. wypsal, uwodí w periodě druhe' str.
212.rozwodněgi wšecky, kteréž koněm přidány byly.
Když totiž ilid swětský křest swatý udělowati počal, &
sice gak dětem tak i dospělým w určitý čas, w sobotu
před welikonocí & wso'botu před hodem SWatodušním;
—čas potřeb)r wygímage. ——On wypraWuge, že kate—
chumeni tři stupně neb třídy progíti museli, prwe' nežli

ke křtu připuštěni byli. —- Že kněz neb biskup ty,genž
p()křlčl'tll)ýll měli, swatýln křížem poznameml,1nezi mod
litbmni ruce na ně wzkládal, akdyž se zlého ducha od—
řekli, get; zaklínal

& 't. d.

I ta oddělení, kdež o swatowládě (hierarchie) gedná,
očekáwání našemu zadost činí , gukož neméně i ta, kde
se podiwnó wíry křcs'tanske'rozšiřowáníwypisuge, wel
mi půwúbně čtenáře zanínmgí , an se tu ipraktickýmo
ment takowýehto

na wíru ()l)l"dCt'l'lí
, bladioděgná promě—

na wmrawech těchto nowěwěřícíeh národů, ukazuge.
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Ačkoli pořádek, Wněmž pan sp. příběhy wypra
wnge, wzbledem na čas analátku snadnému přehledno
ti překáželi se zdá, připogený wšak kažcemu dílu ob—
sah., aobecný, podlé alphabety zpořádaný regslřik, W
němž wšecky zde obsažená předměty snadné wybledalí
se mohau , čtenáři dostatečně napomáhá.

b) Smjšeniny.
a) Zák0ny.
Nařízení

dne 2. řígn a 1828. WV'zasilanýeb

na konci každého škoblibo běhu ku král. auřadu kněb—
dozornimu (Bucher— ievísions - Amt) wýkazech, gak
mnoho a které knihy do školních a wikařských bibliotbek
přibyly, má Se k spisům, wíce (mů nebo1i swazků ob

nfnšegieím, gakož i ksbirkáln, orozlíčnýeh předmětech
gednagieim, mimo ostatni
dne 28 dubna 1). r. naři—
zene' wěcí, zřegině také zaznamenali: běžící čisioswaz
ku neboli dilu, pak lilul každého spisu zwláštního, tam
obsaženého, kčasopisům zwlášlě rok wytišlěnj, roční
běh, apočet djlů po mčsjcjch neboli po swazcjch.

B)Cirkewni zpráwy.
1.

.Tns'tanacinowe'ho Pana Kanowníka, Důstognóbo Pána

Juna Biiuuera, Reklora arcibiskupského Semináře w PraZe,wy
konána w Staré Boleslawía
v .
,v.
\
\1
'
u, - ,
Den 8my' 111es;ce
zam
b. 1.
bJI
webm a pamaluy
pro
starau Boleslaw, negen že ten den w tomto paulnieke'm
místě swa'alek cirkewni narozeni Panny Marie slaWně
swěccn byl, ale íproto, že na ten den připadla památka

it a
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wcyročnj installncj Gclm Milosli Biskupské, Pana Fran
tiška P i š tě k u, gakožto \V. D. Děkan:: zdegši slarodáwnj
kapitoly, a spolu installaci důslogného Pana Jana Biilt—
nera, ředitele semináře Pražského za kanOanka Bele
slam-niceho.

(iiž ten den předlim u wcčer negen děkansle, ale
i kunowniclwi Spolu Spril)ytliy zdeešihu duchuwenslwa
a ani-mlniclwa

Slušně & sluvostně

oswieen)r byly.

Při—

měřené lalinske' nápisy, Chronngraphícaobsalmgiei.ozdo—
lmwaly okna gjmenowanýchpříbytků, &oswčdčowaly gak
synowskau lásku Boleslawskýcli k swe'mu Pánu, tak
wdččuust & uznalosL mladého duchowcnstwa k swemu

býwalómu znslaužilčmu Pěslauna. Zwuk radostný hud—
by &moždíř-ů zwčslowal nastůwagjci weseli negen lomu

lo pmnátne'mum]slu,ale icelému okóli. Druhý den nato
(lle uweLlene'ho zcle obi-adu w (lewět hodin ráno"_w kole—

gialnim ehr'fmm Pa'm'e S. S. Kosmy

& Damia'ma Přede

wzala byla installaci, při kteréž dwělalinske' i—eiri
, pran
od Pana knnowniku, galmžlo umistnčnu býti žádagiciho ;
druhů od Ucho M. ll. gakožto installugicjho (lržánybyly.
Po wykonane' installaei byl nowý Pan kanownik u Slaw—
ne'm Průwodu \NCthll do chrámu Páně Panny Marie, na
čež následowalo

lu'lzani řeč-ŽeněPanem \Vogtěchem

Pro—

clnizknu, Swalowoglešským Pražským Farářem, () ucLěni
Marie Panny, laslmwe' mall-iygak k swómu neymilegšinm
synu I'm—istuJežíši,

lak k nám ke wšem , s slušným při—

Pomennlim toho, co se tu na ten/(len-da'nlo. Na to byla
gest konána pontifikální mše sw. od Gelm B. milosti. Že
gmelmwun)Í swátek zrowna Po neděli přišel a čas Př;—
gemný byl, sešlo se na ten den mnoho lisjc pautniků i
ze wzdálcných krngín, tak že negcn swčdknwé, ale i au—
čnsln'jei 'lč duchovní) radoSli byli, kteráž Boleslawčanům
nikdý : mysli newygde. \Veyš dotčené řeči latinské
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slohem )“obsahem' historickým Památné , w pořádku gak
gsau držány byly , gsau tyto:

I.
Reverendissime, Iilustrissime ac Amplissime Domino Do—
mine Episeope, S.1\I. E. semperque I'idelšs Capiluii iu castro
Pragensi ad 5. Vitam Canonice! ad S. Apolliuarem in mome
venloso, nec non anliquissimi Capiluli Veteroboleslaviensis.
Decane Graliosissime!

Ut semper- uhivis iocorumet in omni vitee humanae
cursu multum est admiranda, ita mihi multe magis ma—
gisque ac _proíundius adoramla vcuit hodie divina: Provi—
dentia, cum me to!: Reverendissímis
Dominis cir—
cuindatum conspicio. Convincor inde intime, quod ea
ipsissima Dei 0. M. providcntia in omnibus operibus suis
non potenter solum , sed et propter ordinis pulchritudi—
nem ac decorem sme sacerrinue Ecclesiae eliam sapienter
disponat, omníaque gubernet.
]Izec etenim me sapientissimo ac inscrutahili suo con
silic non- solum l'CC'[(,)1'c1n
aimnnorum

status

ecclesiastici

et Canonicum ad C'UCSRL'CO
_Iicgiam Ecclesialn coliegiatam

O. O. S. 3. in Castro Pragensi, sed etiam antiquissimae
hujus ecclesiae melnbrum fieri vol-uit. Misericordia divi
na hic constitutus, quidquid íntueor, sive sacrae eedis
Primordia, sive illius vencrabilem antiquitatem, sive Du—
culn ae Regum Bohemiae in cam amorein ac munificei'iliam,
sive virerum ad Dei, B.V. BLS. S.BIai—tyrmnCusmaeet
Damiani, ac S. \Vcnceslai euilum & tot retro annisimo
jam saeculis destínalorum cclchritatem, sive prospera sive
adversa Ecclesiae hujus collegiatae fata, magna Profecte,
imo maxima sunt omnia.
Si de nataiibus huiu—ssacri loci qmestio moveiur,

&

\Vratislao s. \'Vencesiai Patre in ipsis apud gentcm no ..
slram christiana:reiígíonís incmialmlis fund-alan) ac erec—
tam fuisse, licet authentica dcsint monumenia, scriptu—
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res rerum Patria: 'lrndnnl'. Legimus enim anno 915 insi...
gne & duce \Vrnlislao Boržiwogi i'ilio Bohemiae deeus ae
eessisse. .llic Princeps divine instinctu metus decimum
in Bohemia Boleslavice condidit templum primum in toto
terrarnni orbe 5.5. Cyrillo et Melhudio Bohemiae APO
slelis SílCl'l'llll,quod, nt alia omnia haetenus eondita lie-.
nore preeeedcret Capiluii et eollegiaiís Ecclesiae nemine
fundalor ornavit, aulue Behnslaum Przepositum et \(Vsse
Jnilum Decanum eonsliluit. Pia Patris vestigia seeutus
\\! eneeslaus hane sibi Preprie tuendaun Ecclesiam existi—
lnavit, et quamvis ad fralrem Buleslaum ea Bohemiae re

gio ullima patris voluntate pervenisset, hane tamen Ec
clesiam veluli Mnlricem venerutus novo etíam templo in
honorem S.S.l\[:u'tyrum Gnsnue et Damiani eondito mi—
rií'ice exornavit. Alqne haee est illa Ecclesia, in cuius
]iinine ilmnani fralricidio Pro saneta Chrislireligionedux
sauetus oecnlmit, quam ut ita diemn suo sanguine fun
davit, cníns parietes, nt vidmnns suo eruore velnli en—
eanslieo pieturze gener-e depinxit, et indelehili ad hoc us
que tempus elmraelere signavit, quam deniqne suo tumu—
Io et plnrimis ad tnmuium palratis lniraculis honoravit.
Quin et Beiesiaus cognomine S'aZVIIS,
\Veneeslno e coe—

lís mnnente, frngi iam reddilns, Ecclesiae huic Collegium:
revocatis per Drahomiram depulsis saccrdolilms et mini

stris gloriam snem reslílnil, iamqne totus in eo fait, ut
Roma novnm Praesnlem impelraret, eique urbem ase
eonťlítam cum Vieina trans Albim regione donaret, cum in
mediu conatu Principem vita destitnit. Sueeessor Patris
saevi Boleslaus Pins Ecclesiae Bnieslaviensis honere nihil
antiqnins Imhnit , sedem episc-npaiem, ut pater

iam in—

tenderat, in ]oeo natali Boleslavire erigero voluit, ast
Penlifiee Joanne XUÍ. aliter disponente, nihilominus eun—
dem alnorem in hana ccclesiam í'oViLatqne nutrivil, saepe

peregrinns Boleslaviam aeeessit, terram hanc, quae S.
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WVenceslaiPatrui sanguinem lnanantem vulneribus exce—
Pisset , osculo veneraturus.
Quid iam dicam de Břzetisiao Boleslai Pii pronepo—

te, cuius tanta in ecclesiam hane extitere merita,

ut

omuium superiorum Principum beneficia unus ipse ex—
tinxisse videalur. Ilic ex manuhiis polonicis et cx opi
mis spoliis Guezuensibus

pci—divilemEcclesiam

iu hono—

rem S. \Venceslai cum coilegio amplissimo Cauonicorum
reslituit aut polius tanta muniiicenlia fundavit, ut siMe—
'lropolitamun Capituium excipias, in toto Bohemiae regno
opibus non haberet sui similem. Atque ex hoc tempore
jam gaudemus, eLgim-iamurmemoriis authenticís, quas
comvi in suis antiquissimis reliquerunt nobis codieibus, li—
cet antiquitatem eíus, ut superius innui, altius repe—
tere posscmus. Siientio praetereo Carolmu IV. patrem
Pairize, qui cum nuiiam prope ecclesizuu .zsuis henei'ie-iis
inlactam relínqu-eret, speciali amere in hanc ecclesiam
i'ercbatm'; silentio preetereo reges stirpis auslriacae cem
10 ad nos missos; Ferdinaudum I., II. etIII., qui huius loci
maieslatem et auctorilatem pro eo, ac poteraut,tuebantur.
Quid quod magnum gloria; pondus Ecclesiae huie
accedit per viros egrcgios, seu spleudore generis, seu
doclrina ac sanctimonia vitae,seu amore in hancecclesiam
nliisque ]audibus insignes. Sola Virtus atque ad nos us—
que ab eorum zevo dedueta gloria omnem meretur admi—
rationeln , iaudem et amorem. Jam historia Leste Bole—
slaviensis Ecclesia tanlis quondmu Virtutilms eífioruit, ul;
omnium per Bohemiam eeelesiarum exempiar el normu
esset, ad quam celerae sese conformm—cnt, et canonici
quasi facies sacerdotum eelerorum , unde iH'i ex moribus
sanctissimis notari Possent, sint habiti. Šnimvero iioru—
erunt inter mem-lwa huius Ecclesiae Viri, qui vitae sano—

timonia vel-uti oliva fruelifera- in Demo Dei sui fructus

virtutis ac Christiania perfectionis longe lateque spamů“
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Floruerunt inter mcmbra ccclesiac lmius Viri, qui

doch—inaco.—lesliimbuti mirabilithl'ulgerent,

alque in per—

Peluas aelernitules i'ulgebunt, quia ad iusliliam erudiere
multos. Íli'lorueruntinter membra Ecclesiaehušus Viri, qui
invícla l'orliludinc et constantia sanguinem chilam sanc—
lissimac religioni impemlerenl, auL Prcssi al) lmereticis
illuslri palicnliae (locumcnlo perseverarcnt victorcs. Lon—
gus forem, si omnium, quos ecclesia hwc in sinu suo
lovit , illuslrium \'irorum laudcm complceli vellem.
Šnim tanlum adducam neminu, quos sine contro
Versia sua aetatc cminuisse inveuio. Agmen ducunL pri—
mi Ecclesiae hujus Proccres Bohuslaus Praepositus, ct
'\Vsscmilus Decanus, quorum virtules el; mcrila licetve
tustas extinxcrit, tamen dc sanclimonia el; authorilate
vilce nullus tluhiLamlirelinquilur locus, cum ex univcrso
Bohemiae clem lii (lnu Praecipue ad sumlnam id temporis
in universa Bohemia Pra-posílí cLDccani collegialis digni—
1atem apiissimn Principe sinL evecLi. Ex grcmio Eccle
siae .lmjus l'uit Bohuwidus, qui rcgiam virginan Daubra—
vam .lšuleslavia ad Polonos Prom-isccnlem cum plurilms
aliis saccrclotilms

bohemis

comitalus

111212110cln-isliamc

reipublicae bono liegem Procol-e::que l'nlimos sacra ab..
luil unda Ciihsloque lucralus est aderatorcs in Vel-Hale
et Spiritu.
Ex grcmio Ecclesiae lmius faillllohausius Chwogcn—
sis, qui erigendi in Bohemia cpisc0palus causa aBulcslao
szcvo Princeps legalionis iomam est missus.
Ex gremie Ecclesiae huius fnit lIcrmannus Praeposí
tus, qui anno 1097. Pragensis Episcopus est cleclus. Ex
gremiu Ecclesiae

l_míus fuiL Nicolaus (le Crcmsirio, Ar—

chidiaconus, Caroli N. Caesaris ProlonoLarius ac inlimus
Consiliaríus.
Ex gcemie Ecclesiae hujus l'uere Michael eLFranciscus
(leBenessow , qui in Lurbishusilicis cum Pracposilurae dis
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pcndio apud Imperatorcm ac chcm Sigismundum mune—
re Cancellarii aulici i'ungebanlur.
Ex gremio Ecclesiae huius fuit Joannes Chrysosto—
mus Decanus Capitali, cuius industrie surrexit in fundo
Praeposilurae elegans Basilica ad honorificenlius conser—
vamlam iconem B. V. Mariae magnificis inprimís suppo—
liis Annae Mariae uxoris Imperatoris Matliiae erecta.
Ex gremio Ecclesiae hnius fuit lludolphus Roder,
Praeposilus símul ct Decanus hujus Capituli, qui Pro zelo
suo decoris Domus Dci gralia, qua pollcbat apud Impe—
ratores Ecrclinandum III. ct Lcopoldum I. ellí'ecit, ut cc
clesia hacc collegiata per incendium forluitum deformala
imploratis totius regni in pulilicis comitiís ac cěiam iin—
Petralis Subsidiis ad nitorem veteri pracstantiorcm rc—
Staurarclur.
Ex gremio Ecclesiae huins fait historiao noslraeLi—
Vius, lllagistcr \Venceslaus IIaiek (le Libočan, Praeposi—
tus, qui primus omnium umvcrsam Bohemiae hístoriam
omnis est complcxus, et aCzeelii in Bohemia adventu ad
sua 115que tempora anuales (lcduxit eosquc Ferdinaudo

I. dcdicavit.
Ex ercmio Ecclesiae huius nostra aetale est Reve—
rendissinms, Perilluslris a Amplissimus Dominus Jose—
llhlls Jiislcl,Pracposilus huius Capituli, Suae Cacsarco—
Regiae lllaicstalis Consiliarius aulicus, Yll'Vll'llltCac Pie
tatc co'nspicuus, ct dexleritatc in tractandis negoliis ee—
clesiasticis acque ac Politicis omnium conscnsu maxime

versatus.
Ex grelnio Ecclesiae hnius ct Tu es Reverendissí
1ne,Illuslrissime ac Ampl'issime Dominc ])mnineEpisco—
pc .. Decane Capiluli huius gratiosissinie, queln Reveren—
(lissímns ac Celsissimus Princeps Arclii-Pracsnl' noster
Clemenlissínms ol) cgrcgífas (letos Sibi Siilli'agancum ac
totius dimeescos Vicarium gcucralem ct oíficialem clcgit
alquc constituit.

650.

Oznamowatel.

Ecclesiae hnic collegia'tee tot Virornm pracstantissi
morumspicndorc illustratee adscribi, alque aggregari num
man snnnme mihi ducam laudi , giorize atque honori ?
(_)nmrmbrcm & Te Reverendissime, Iiinstrissime ac
Ampiissime Dmnine Episcope, Dccane Capituli huius
graliosíssimc ani cum lnnni'litatis ac reverentiee affec..
-ln 0m ac ohsccro , ut pro ea, qua polles anthorilale, ad
moi inaugnralíuncin procedcre, Canonicatus insignia mihi
conl'crrc, locum in slallo assignare, et quidquid dcmmn
official-um meornm erit , benignissime volis iniungere.
Vos vero Reverendissimi Domini omni cum decen—

tia rogo, ut me in gremium vestrum benevole suscipia—
tis, el fralerno aíI'ectn complectamini. Licet enim prop—
lcr mnneris diVersitatcm simns locfi'ssegregati, tamen
sil, optn, nobis Pront fidciihus in prinucva ecclesia,

una anima et unus Spiritus in Domino, si
quidcm ita oomparali ubivis sane locorum ac in omni
uitcrioris

Vitae DOSU'ÉBcn-rsa nminrem

Dei E. M. glori—

am, cnllnm B. V. M.,SS. "ilarlyrnm Cosmae et Damia—
ni ac S. \Venccslai lwmnovcbinms, ad majus Ecclesiae
huius incremcntmn, ct in veritale fidelibus (lícem cum

magna gentium Doctore polerinms:
Quae vidislis in me, ct audistis ex me, 11260agite.

II.
Ailocnti'o in installatiOne Reverendissimi Domini Ioannis
Biillner, Archiepiscopalis Seminarii Reclotis, ad camonúcatum V'e—

tcrobolesluviensem. --- Die 8. Septembris anno 1828.

Quad doposcis Vir icvercndissimc! instnm ego la
bornnl Tuormn repntn prmmimn adeo , ut palmu Profile—
r-i non vel—ear,ancipitcm mc Incl-cre , num polins gratu—
lcr Collegio Canonicorum Noslro de Tui. ad Illud accessio—

ne , aut Tihi (le promcritae merccdis hujus acquisuione,
scu tandem mihimct ipsi de exoptala rcfcrcndarum gratia
rum occasione.
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Gratuler Tibi oportet, quia ex Capituio, oui adscri—
bi desideras , non Parum honoris atque dignilatis Tihi
esse accessurum, ipsemet in succineta non minus ae doca—
m et omnino praeclara expositione vicissiLudinum eiua pa—

lam es proí'essus. GraluleroportetCapituloNoslro, quia
ex vita Tua anleaeta et eunclís laborihus. eonatilmsque
Tuis hucusque pro ecclesia Dei exantlatis spes aífulget
Icelissima , fore, ut novmn ex Te honoris et reeensitae
gloriae eapiat inerementum. Te enim , qui deeursu qua—
tuor supra viginti annorum omnes ad exeolendos status
eeclesiastiei alumnos impendisti vil-es , saeerdotem quo
que iuxta eor Dei exstilisse semper—gravem absque arro—
gnntia, humílem absque hypocrisi, litteralum sed non in—
i'latum, utilem absque jactanlia, honestae famae studio—
sum, absque ambilione -quaerente1n non l'luxum lmius
vitae commodum aut proprium lucrum, sed majorem Dei
gioriam, ecclesia incremenlum et Tuorum salutem; om—
nes, quolquot in hac sacra četlo cougregati sulnus non
solnm ex aliis percepimus , sed eliam multi experientiae
Propriue iunixi et quidem eo securiores contestari vale—
mus, ae Probalionem hane et mercedem merilorum Tu—
orum 111)113511
Sua Reverendíssima

Celsiludine RT.

Prin—

cipe Arehiepiscopo Domino ae Judiee suorum per quam
justissimo fuisse conslitutam novimus.

Maxime demum graluier mihimet ipsi est necesse,
qui Tibi, quem moderatorem in adilu od sacra sum ve—
neratus, modo immeusa miserieordim divina: ]argitate
Episeopus et Capituli hníalis Deoanus existens debilum
gruli et mngnopere Tihi devíneli animi exsolvendi Lulclus
sum occasioneln, adoralurus Teeum providenliam Dei iu
disposilione rerum mearmn sane vel maxime admirabil'em.
Gratus uli vides , ímo gratissimus mihi, gralissimus
cunctis eapilularibus caeleris exeiperis , el nihil amplius
desideralur abs Te, ut voti Tui i'ias parliceps, nisi ul:

652

Oznamowatel.

apprecaúnnem omnium Nostrum , qui Tíb'i ex aniíno sín
ecro collcelamm', exešpias: Jesus Christus princeps Pa..
sim-um el: dispositor omníum ordinum, sedeus ad dex—
11'amPatris dignelur Te diu adhuc incohunem, faustum
aique felícem cnnservarv, protegere el gralía inprimis illa
munire, qua: necessaria, nt quod ad finem orationis Tuee
Spopondisli, aelu adimlňeas elita exemplarbonorum pa—
storum, quales excelendos Tibi commisit Celnsissimus
Archiprzesul , e'ÍTici merearis.

Jam alacres ad ipsum installationis actum accedamus.
Legatur collalionis decretum.

2.

Dar Gegí c.k. Gasnosti k doplnění fundaci pro chuďě
slepé djlč na ůstawu Pražském.

Skladatel pisně ke mši swale', do 2. swazku našeho časo
Pisu str. 289. [ji—igale'apro gegí prawowěrný smysl Po
celé dimoezi w českem i němec-Žlwmgazyliu rozčiřene', c.k.
Prof. na wysokých škol-Čich-pražskýle A 10 y 5 hl a r, ne—
ovominullvž geden otisk neyucliwčgi podali naši N 0 y m i—
lo s liw č gš C s a i“o wn č &P a 11i, pnzlmzou k lomu

nábožným smyslem a maleřskau wljdnosli Gegi
G as 11o s li;

což s lakewau milostiwestj

c. k.

pI—igatnbylo. že z

zwláštniho neymílosliwčgšiho rozkazu i\eywyššj hofmistr,
Geho ExceHenci P. Hrabě z \Vu rm ])ran &u, dopisem
gg prosinec 1).I'. za odeslanau píseň dulč. prol'essorowiwdě—

ky skládage doložil, že Gegi

c. k. Uasnost

na při—

slvčni k auplne'mu hadími (má fundaci pro clmuš slepé
dítě na úslawu Pražském, kterauž g_men.pl.-af.zwýnosu
této Liskeiu wydane' pisně dnwršili ža'uh'u,200 7.1. neymí:

]osliwčgí odhodlali račila. Což se zde kwraucimu díků
činěnj za onen [kliwý důkaz wznešene milosliwosli Ma
teře wlasli našj a kobecnčmu Potěšení wšem wěrným

_..—

wlastcncům u weřegnau zm'u.uoslz_uwádj.
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3. Powýšen'j.
Geho cis. král Gasnost ráčil Brněnského kanownika,
\V &e ] aw & T al 5 k (5h 0 na Staw ryljřský

powýšíli,

Propůgčíli gemu inkolát W králowstwj česka

&

azemjch

Pi'iwlclenýCh.
Neywyššjm dne 19. řigna uzuwřenim ráčil Geho
cis. král. (Jasnost Lkučze, c. k. radu a ředitele Zoller

ske' lulawnjškoly wc \Vidni, Ka rl & G ifts ehíltze
wzhledem geho zwh'xšlnieh, o ewičeni mládeže drálmými
lety získaných, zásluh wclkau zlatau mcdallij s řetízkem
neymílosl'iwěgí Poclill.
i\cywyššjm dne 12. "figuruuzawřcnim ráčil Geho cis.
král. Gasnost kanownjka &lllawnjho wikáře wTrewisu,
S 01) a s t i a n a S 0 ] d a t 0, za biskupa Trewiského

ney—

milostiwčgi wywoliti.
4. Pražská geduota ku zwelebenj koslehú hudby.
(již za času Pohanslwa oslawowali praolcowe' mí—
rodu našeho nábožná obřady sw-e' zp ěwem & sn-adi
hudl) au. \Vogsko Česlmírowo, gdauci kol P'lápolagicj
oběti \V'oglnirowč sláwu hlásalo bohům, azachúzegic ge—

štč zezwučeli nemeškalo. *) W arytcm
zwučným a.
P ěn m rozplamenil Zábog spolukragany swe proti ci
zinci ]lubjcjnm whst &zděděná náhoženstwi. **)
ZPF,-wem přednášeli také bližší nám Předkowe', na
wíru křeslanskau giž obrácení, \\“Šclikó Potřeby u žádo—
sli swe' ()tei nebeskčmu; zpěwem Pozbuzowali se we—
Spolek k wraucj, neljčene' Pobožnosli. Zpiwalií ipři
>*) KraTodworský rukopis, wydáu od \V. Hanky, w Praze 1819

str. 53.
=**) Tnmže str. 73. \Vary to gest starobylý hudebni násuog
Cech-u, snad "řecké [fc/Q,?wor.
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s]awno'm přígczdu & dosednutí nowých knížat na stolici
wogwodskau, Při wyswčcowáni & dosazeni biskupů,
po dobylvm wítčzstwi, apři gínýc-h rados'lných i žalost—

ných příhodách.
Zpčwcln, žádagim nebe o dopo
možcuj kwjlčzslwi, Před bilwau doda'm'ali sobě srdna
"kostí.

\\POQYVOJQBI'CtiSIDWV,
dohyw

město Gnězno w Pol—

ště &uzawřcw tělo swalc'ho \Vuglčclm, tiun Pohřbcnóho,
Přcwczti do Čech , dřiwc, než dal odcwříli gcho hrob,
kněžím & ]idu obecnému poswa'ntnó Písně zpiwnlí kázal.

Zneyslaršich melodii

zni nám dosawáde tkliwý

nůpčw prastaré, (w desátém slolcl) gíž známé) Písně:
Il ()s p o d in 0 p 0 mil ui ny, &onen powčdomóhollym

nu o swatém \Václawu.
Eberhard

(dobré paměti) kanOWnikú swatčho

\Vita (% 1239.) odkázal část gmčni swc'ho sla'de'Wýžiwě
& OŠRČOWY'dni
d wan ácli školáků,
gcž znwa'nzaÍ P r 0-—

zp čw o wa li ž &] my (\ lcg endy
nc'ln.

K lepšímu wymvičcni

w kostolc zmíně—

li.-ch pac—lmliků, ]) n n i hl 11—

ti nazwaných, založil Karel I. školu, kdež se zpčwu
učili měli. Ncsmrtcdlný ten-lo král, čili mdčgi Otec wh;
ll't) \'oigts .Ablmudhmg vom líí'rc—hengosnnge, in den AbhmuL

]ungcn cincr Privnlgosollschnl't in Bíihmen. ]. Bund. Prag
1775. —- „Advon'ncnlcm (Bržotíshuum) in nrlmm Pragam“
wyprawuge (Ýosnms, wc swé kronice, (wPrnzc) k. 11. str. 48.
'wyda'mi Troh. na r0k1092.) „ hnis ch ()ris per diversa
cnmpim disposilis mm pucnntum (pmm'juvenum modldnmium
in 1 i l) l i 5 Qt t y m |) u ní s, el per Išcclesinm ]mIsnmibus cam

pnnis, plebskťtnbunda sumec—pít.“ Týžnn rok 1055.81r.

31.

prnwj: „Post ermislni I. ubilum, fihum bjusprínmgonitum
nomine Zpingnou (Spilignmun) omnis Bohemia“ gmnis ma..
gui et ]mn'i ('()mmuni consihn ct wohmmle pnri Oligunt Sibi
in ducem cnnlnnlos: líy r i o. 01 (!y 5 o n , cnnlilcuam dub
Cam.“

(1302 pochyby

])jsoň :

„ n S]) o d i n c ]) o m il ui

ny, sc slmvy: liyrie cl'eyson, aneb zkra'nctaně'
Kadeš, lirloš,
lirleš sc kont—jch

Smišeniny.

655

sli naší, služby Božj také uwedenjm p o 5W ňtn e' hud—

by zwelebili usilowal.
\Vprwni polowici XIV. stoleti způsobili muži W
hudbě & zpěwu zběhli, mezi nimiž i mistři &baklialáři

na wysokých školách Pražských, známe' literácke'
společnosti. *) Tito literáci prowozowali duchownízpě—
wy při službách Božích, &udáwali tón a nápěw lidu
ostatnímu. Společnosti takowč poznenáhla se po Celých
Cechách, po městech idědínách usadily, &až do r. 1785.
udržely. Gim gsme za množstwjnábožných pisni ame—

lodij dikypowinni.
Z toho wšeho patrno gest, pak předkowč naši zwláš'tě

zp ěwu zb orn ho při službách Božích pilní býwalí.
Od předešlého stoleti až po časy naše hud b & fi
gur alni při hlawnich ranních i odpolednÍCh službách
Božieh panowuli počala. Ačkoliw dobře zřizený chorál,
Protože i lid na něm podjl bráti může, každé hudbě
w chrámu předci: dopustila předce swatá cirkew katoli—
cká i tc'lo posledni přístupu do něho. Když se wšak
w šestnáctém sloleiipotworne' fu gy dohudby wlaudily &
wšecku ušlechtilau sprostotu zpěwu cirkewniho zapudilí
hrozily: uzawřel posle'zpapež Mar “cellus ll. zkuste—
la wesměs wypowědí'ti hudbu nástrogni. ***) Než ale
zápowěd' ta k prohlášeni přišla, žádal Pal estr ina
swatého Otce () dowoleni, aby směl upřilolnnosti Geho
prowozowati mši , podlé prawóho smyslu cjrkewniho
*) O těch wiz: Prochazka's Míseellaneen der b'óhm. u. m'aihri
sehen Literatur I. Bd. III. Th.
") W šestnáctém stoleti sotwn který národ Gler])OYSl'\ý
hohntstwjm.
na tluchownjch ijnjch Čechům se wyfmvnnti mohl. P. pro
fesor Jungmann uwodj we swé historii literatury ceské na

Slro
42,82,

__

_.

""-5'5.a

g. množsth poswatných zpčwů, zwláštnjehi we sbjrluleh.
*") „Allmnusia, eine theologische Zeitschrift vou Dr. Benkert.
ll. Band, ll. lIel't. 1828. S. 298.
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složenau. Nehyw os1yšen, wywedl nanedčli wclíkonoč—
nj r. 1555. slawnau šesiihlasau mši, pod názwem 1)a—
p ae M a r (' c ] li Zna'tmau,kt0'áž takowe' pochwaly došla,
že papež docela ukogcn hudbu figurálnj Při službách
Božích opet Powolil.
Za mmf'cgšsich časů také u nás začínali mnozi sklada—
1016hudebni na fu gáeh mnoho suht—zakládali, hodla—
Qice[]m, we swalínách neshlšným, hlasů se 0 záwod honě—

njm dokázali mistrnost swau. Někteří zpráwcowé kůru
negsauce k půwodnhnu skládán) powuláni , i w koste—
livh _prowozowalí sobědowolownh arie z neyroznmřileg—
šich oper, ano ihudelmj ohrazení hítew & bauři, Pro-—
měniwše toliko swětskýtcxt se cirkewnim, klerc'muž ča—
stčgi. nerozumčwše, misíli černé shilým, & tudiž ge—
duák hngnými arozkošnýmimelodiemi, gcdnák koryhant—

ským hlukem naplňowali chrámy Božj, Pohoršugjcclíd,
gcgž mčh wzdčiáwalí.
K odslraněni těchto neřesti zarazili r. 1826. někteří,
umění h'udehnšho milownj muži *) s P 0 1c čn o s t, kle—

ráž za hláwuj (\uč el sobě Poldádá , p is p w a ti k

rozš. ji'—eníprawč kostelni

hudby, a ze swa—
lyň wylnisi'li Wše1ike' kusy, genžhy se Spi—

še k 011crám &koncertům hodily
*) Gsnut' dle n]í'zuhctick—ého
pořádku : A nt n n j :: D i-e t r i 0 h,
kněz z řadu císmrcia'u-Lóho, c. k. professor humzmiluj n (\

pražském Slnromčslskóm akademickém gymnásium &'0. J 0 s e f

Hei (]e,
(\'c.

wrchnj kommissnř u c.k. městského heyllnnnsle

lg n 130 1x 1 c i nw ši ch to r,

předstuwený

i\uperkóho

stnwn w PTílZC [\'0. .T0 s e (' šIeclnic !( u (' e r a , c. k. guber
niáhli radu :) zemský podkomořím Č\L'-.\W á c 1 a w L i (: h 1 no r,
doktor
])Táw (Kc. J a n ryljr' z 11i 11 e r s b e r ;: u , c. k.
selnjk ve wap—čičí&c.
.T0 5 of 8 ch ii 1 z , mngis lramál nj
rudá [\'0. P 0 [ 1- S ]) o 'ř H, c. k.. n])anč—nj rada a ]mlmíslr &c.
a .Ta n lč 1) á n c k, spoluřmlilcl k. Slzlwnwskóho diwaclla &c.

Tito gsau rjdjcj spnhmudmve 16.10 gedumy. Pan setnjkz
.
V
.
FÚ
.
hnershergu wzal na se gednalelslwp
) Nmmtschnft des
valem-]'aintdisochen€
Museums ]. Jahranng.

Dezember.

S. 78.
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Cest to utčšcný úkaz za dnů naších, že práwč
tehdáž, když se lhostegnost kzewnitřnim obřadům cir—
kcwnšm , pohříchu i mezi katolíky, gewili počala , mu—

, ušlechtilým wkusem awšcslrannau wzdčlanoslíwý
i'cřni, k zwolcbcn'i služeb Božích nápomocnýmí býti $(:sna—

žili. Goaic'h cbwalitebnému počínání nemohl (U;kňk)
náš Kcydůslogněgšj Arcibiskup swau ochranu ()(ch
přilí. l'oslv'z i Geho cis. král. (Jasnost, náš ncymíln—
slíw*igs'í, wše dobré ncyaučinliwčgi ]mdporugiuí, Cisar
l.“án zřízeni spolku toho 10. Srpna 1326 potwrdili ráčfíl.
Potom se spoločnostta pod gmc'ncm : I' r a ž ská :; o dn o

ta k zwclcbcni

kos tclni

hudbyr (PragerVerein

dor Kunstí'reundc fůr Kirrhcnmusík) wořcgnč obtásíla.
Ncyblawnčgši Pražštíkapclni mistři: Tomásek, Tric—

bcnscc, \Vcbcr, \Vilásck a l.“ixis k e dith

s !wj po

sli-id?: býwagi ])ozwáni, pod gegíchž zpráwau ncymo'nřj
120 ]mdců sláwá. K zaprawoni autratz každý účastník
této god:qur Prwni rok 67.1., poslaupnj léta 57:]. na strj=
bře skládali se uwoluge.

Upatrným wolcnjm příslušných kusů hudebních a
důslogným _uíchprowozowáuim wěrně posud smčřowal

Spolek Lenk swěmu wzncšcnóm u cili, který giný
býti nemůže,leč žiw é, duši hluboko p ron íka—

ci Předstawen'i ncyhl awnčgšich modli
tcb a zpěwů

cirkewnich,

& tim samým 1)o

Wzbuzcni oněch. n ábožných hn ut ],3 který—

miž obec kře sianská poswátnému koná nj
]) tom n a b ti má.

Tento aučinck owšcm takv od

pnwally gcdnnbokaždóho wíce méně záwisi. A. však
gak mdli a slabí gsme wšickni smrledlnici! Smyslowó
naši lěkawí asau, i srdcie také častokráte prázdna býwá
té wranci lásky kStwoříleli našemu, skl'crauž gak Wu—
bcc wšecky nábožná skulky Wykonáwali, tak rownčž
zzpiwati,aneb (W duch. u spolu'prozpěwugicc, neboli
Časop. p. Katol. Duch. I. 4,

42
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mollljce se) poswalnemu zpčwu a hudbě luřjlomni hýli
mínne. Swaiý A u ;; u s tí n laužj, ž e s e čl ew čk

sn ůllllO P ůwal) u 11arm on ie o lldáwá;

ano wy—

zna'nvú, ž e s &m č a st C-gi wj e e 11udb au (melodii),
11e ?. smysl em zp č W 11P r () niku ut l) ýw al. i\e'Ž—
lMUllUlllz ohledn toho neměli. wělši Příčiny, 'laužíli na
wii-k naš! Časopisy a nowínami se giž zůwelne clo chr-Čl—
mu , lala žeby se zdáli mohlo , že lelula'lž gen nawšlčwu—

gome swalyni Boží, kdy“ lam slawnau ]líl)'llllOWll mii,
Dlozarlowo Requiem a l:. (1. slyšeli (lauíl'ane. Pro samu

hudbu azpčw wčlší Pozor obracueeme o a kůr,

než

.u a ol tá ř, kdež se koná ohčl; ncyswčlčgšj ; ani zwonek
znameni dáwagici , že se keřili magi Spaseuci Spasíleli

swe'mu, skrylčmu wnewyzpylalelllne swílloslí, newylr—
hnenás, oswieene swčllem dewalenáelčho stoleti, zasme—
liekeho rozbil-ani minuleho : B 0 ne (li e tu 5; ano málo
chybi, a hlučnauelnva'llu lleskalíhyclu'nn Wýlnwnč prowo—
zenómu : D 0 n a, a wywolz'lwali ly, kl e ř nel) kl e r e'
swý'mi. sol o Par ty nás g]mali ', bezděčně wšak poz.)
rowa'lni, že semo lame sproslak kleče se modlí , genžne—
znl'l způsobu Whom-ach ohyčcgneho, přimu'uge nás, že

od 22. lístop adu až (lo 5. prosince Wei-ceně
WV;:a (l e n

s w 6 h 0 e n lh usi a sm u O(llilillllllllc.

Proč mnell-le lakowi enllmsiasle nesgcdnáwagi sobě časlčg—

k o n (:er ly (lu 0h o wn (eoncerls spiriluelsl ? lamlí
wolno rozbiralí, měřili a wážili mislrnost hmlehnjeh
kon'uposíeí', lam'l nelřeba, taeili. rozkoš Wprseeh sauže—
ných; lam nelm'mčwo chwálu ústy hlásali, a dlaněmi
tleskali (llC líhosli.

\Velu—Íunieh ld'eslanských není lmd—
koelmti se člo—
Wčku lze ', laml gesl wyšši C h er ul) m, na gehožlo Pe..
l)a pauhl'l M 11s a, W gegížloilleůlnikráse

rolích duše se wznůši nad mračno oblaky loholo pomi
nulelllneho swěla kslónkům swčlčgšjm, kdež nadzem—
*) UlllETlNlllllllšbblullcr1828. 5. Dezember. N. 98.
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skau nadšená la'tskau, spoguge hlas swůg 5 hlasy duchů
čistých , ncskonalau prozpčwugicieh sláwu Neyswčtěgši

mu ! ]) ům m ů & dů. m mod litb y :; 0 st, prawi ]lo
SlHMllJI.Nečíňmežtedy domy Boží pouhým i hu

deb poslueh árnami;

nezmařme mrawyneslu—

šnými dobrý aumysl zakladatelů onoho
chwal itebne'ho spolků; Oswicenými býtise
domníwagice,(leyme swi titi swčtlo

swe' přetlgi

nými, aby našimpowzbuzenipříkladem sp olu chw—úu

lili awelebili Otce, genž w nebcsjch gest;
5. Požehnání Geho Swatosti Papežské Pia Vl..
Doktor Clarke *), býwalý professor mineralogie w
Kantabrii (Cmnbridge) , dalekými cestami Po Europě,Asii
a Africe znamenitý, pozůstawil následngíei Popis 0 po—
žehna'tni Geho Swatosti Papežské Pia Vl. na den Welko-r
noční, kterýž ;:ak čistým & wraueim citem, tak i sil
ným &žiwým slohem chwalitebno wynikft.
„\'eni možná wypsati ono Podiwa'mj , které se mi
tu poskytowalo.“
(Doctor Clan-ke byl na střeše osluupo
né chodby, genž náměstj sw. Petra obrulmge, posadiw se na

rameno gedné kolosáluj sochy.)

„Abyl'

to Í možná

bylo,

není žádná obrnzotwornost s to wznešene' diwadlo to si
předst'awiti. Obywatele' weš'kere' země zdáli se mi w
nesmirnóm množsth
shroma'tždčni, —-—-temný howor
nesčíslných gnzyků, co hučení moře wzhůru wzstnpo—
Wal. Nemohlol býti wčtšiho zmatku na Poljch Senator—
ských, když potmneiNoemowi od pama'ttkyswé pošetih
sti se rozptylowali.
Gak daleko gen oko dohlódnlo, wše—
cky střeehylliima lidmi bvl;r posety. Na rozlehlém pro
stranstwi podemnaubylo lidu prázdné gen male místo. a
celé posádky římské, kteráž se wčtwerhran zšikowalm
\,
o
.
v
.
'
v
n
potreb; bylo, aby Pl'Oll dawu mnozstw; zachruneno zu
*) The life and remains of Edw. Daniel Clarke L. L.D. Lou—

don 1827.
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stalo. \\ršccko oslalní míle Přeplnčno, & lid tak wcli—
ce zlísnčn, že se hýbáuí hlaw wlnám mořským podo—
balo. Smíšcní roznmrúpýuln barcw, ()něž sluneční papr—
slky sv ubrážcly, působilo úkaz gak krásný tak i neoby—
čogný. \\ šcmu, cu gscm kdy W'Ídčl, a obraznostlm'l si
\1'31113'Slllll,předčilo 1m1mlřcní tom;

imám

za to, že 1-0

wnCllu lomu diwacllu nižádná celého swčlu zcmč newy—
iwořilm“

„Když gsem se w toto rozgíma'mí zmnyslil , zwčslo
Wul zvuk lrnuby blížící se gcmlec-lwo. i\cyprwó lvl-ige
lo šlCCllllClVVOw odění zeleném

ilZlLllOlll Prulkamím,

u

umístilo se “ prostřed člwcrln'nnu (gumu-vc). Za nímnů—

sledowuli plukowc' ostalní. \Vcškeré toto wogsko stálo
čelem Proti wykrášlcnó Pawlači nad portálem chrámu
Sw. Petra, na němž Gcho Swalost Papežská sc očeká—
Willa.“

„\Vtomlo oknmžcní cláno znamení na zwon, ane—
nacla'llcsc W lom nesčíalnvm množslwí iakowé stalo lit—lm,

gakóžl)y se toliko zázrakemZpůsobili mohlo.
slyšeli nebylo,

a oči wšcoh

Ani hlásku

pali-ily na l_mwlač. Nuge—

(lnau gcwil se w oblaku kadidla na puwýšcmím trůnu
wzucšcný a k uclč wzbuzugící swalý Otce. Cím blíže
přicházel, byla hulí—nost gcho Palrněgší. Za ním byla.
nn'ňkola alma. On neyslluvoslněgšími rnuchy byl mlín,
a na gelu) hluwě slkwčlu sc druhá línra. Po olmu slra—
ml.-ll trůnu Pla'npolala Wcliká pvrn. \\ýsluupiw na určí
lu míslo u pozdwilma [wall-i &rnkan swých kncbi počal
hlasmn wcliksm \\ŠCIIHHMIIK'íllUwzíwali.“
-,.\\Fn.l<n1nžoní padlo Weškerč lmmŽSlWí na kolena.

rllíqímwó (\ níhčl lisícowé rozpmslřcni leželi předním.
\\hgsko složila zbraň, &gcclcnkažalý uklonil 'twáří swé
L zemi.“
,.lllusem talunucnýln, že se až do neyclůlších končin
toho \wvlikcho prosiranslwí rozlc'hl , žclmnli Počul.
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'\Vzlz'thnarukau swých nad lidem szwal
požehnání

s nebe nad národy zem ě. I hned

oznamowalo to hřmění děl, zwnk trub a zwoněui po ce—

lem líhně. Střelba z hradu sw. Angela awzdz'dene dě
lostřelstwo opčlowalo znameni to, donášegíe zpráwu o
tom, co se dále, až do neywzdáleněgšich pomezí.“
„Nikdý. co žiw, nespatřil esem lak wznešenc'ho a
welehnóho diwadla. Postawa náhožuého & clihodueho
otce cirkwe, genž Před ohličegem celého národu od Boha
požehnání žádá na weškerč pokolení lidske—',gest zagisle
Předmět, swrvhowančl'acty hoden. Powflžiumli také, au
shromážděni tolika tisic tisíců lidu W hlubokém mlčení
na koleuau ležiteguodlnbu swau Spogugi, "tim mocně—
gí se srdce PowznůšL a umím, že nemnoho nalezneme

]ídi, hud'mž oni gakekolí wíry, genžhy tohoto skutku
swatóho srdečně saučaslnili se neměli.“
Z toho popsáni gest patrně widčlí, že gen před:-nul
ku Proste mysli, gemne'ho & čitedlnčho srdce poll-elu,
aby si lulo wznešenč obřady kalolíeluš cjrkwe oblíbil.
6. Z Hi \n a d 1.1e 15. p r 0 si ne 0.

Téhož dne držel

Geho Swamsl papežská w paláci Valikanskóm tagnl.
konsistoř, wlgleró Pro na'lsledugicjstolice za Předstawenč
prohl-.lšeni byli :

Pro biskupskau stolici w Paleslríuž: Geho Emínencj
Kardinal František llertazzoli.
Proarcíb. sLol.wllesaneouu : Msgr. Ludwik lilranlíšek
August de .iohan —(Šf1al)ol,dosawáduí arcil)iskupAnr-hský.
Pro arcibisk. slol. W'.;\.ll(tlll1: (n'-ehoÍ'lmiuencj Bard.

Joachim Jan Xaver de lsoard.
Pro ůl'('ll)l5l\'.stol. w Gnčzuč (:wl'ozuanskul: \V. D.
P. Teofil šlcrhlíe \lalívlií, llolilor w ohogich Práwjdl, &
Frobošt 11hlawnjho kostela (inčzenslgóho.
Pro areihisk. stol.

w Cnlccdonč

iu ]pal'lihns infidv—

lium: W. 1). P. Ludwik Frezza, dosawádni biskup w
'l'erracině, Sezzi a Pipernu.
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Pro arcibisk. sro]. Filippskau in pal—libusinfídelium:
Conslanlin dc' Murchcai Palrizi, Lditore (lclla 5. Rota.
Pro biskup. stol. w Posuru: \V. l). 1). Filip Mona—
cclli, dosawádni biskup wliipalmnsonč.
Pro Spogcnc' hisk. stolice w Usimu &Cingoii : \VJ). P.
Jan Antonín ]Šcnvenuti, z dimcczi Senignllské, Pall'icius
UsimsLý,DokLor w obogích pra'm'jch, &Pro-Legat wcForli.
Pro hisk. stol. W Uuaslallc: \V. D,. P. Jan Raischel,
dosawádni biskup Trojanský in parlihus inf.
Pro ])isk. slol. wc \Veron'íz W.. D.P. Josef Gl'ilSSCl',
dosawádnj biskup Trevis—ký.

Pro hisk. stol. WCcncdě- Vf. D. F.Anlonju Squar
cina, z řádu kazalclskólio, Lektor wbohoslowi,
Pro spogcnó biskl'lpske' stolice WKuiéhořc &Kaiza
de: D. P. ]gnnc liivcs,knčz z dimcczi ]Šnrccllonskó,l)oc—
101“
w hohoslowLkanowuik ahhwnj wikář w Tarragonč.
Pro biskupak. slol. w Bnrlmslru: \V. D. 1). Jacob
Forty—Puig, kněz z diomczi Urgclske'.

Pro hisk. slol. w Falco: ii: D.P.Joscf Asconliusdc
Ocon, kněz z lliťT'ICZiAii)íll'ilZíllSk';,D()k[()1'\'V'bOhOSlOW'i&c.

Pro hísk.
kněz zdimcczi
Pro hi5k.
la Yoga, před
Pro hisk.

stol. w Sunlorinu: D. I'. Lukáš do Signla,
Santorinst
(lil—kun
hiuwujho tam kostela.
stol. 1m (_)uilu: \V. 1). P. liaí'acl Laso de
tím biskup wfiicridč.
stol.. della Puzskau: D. P. Josef María dc

Mcndizubol, doktor w bohoslowi.
Pro hisk. stol. w Calliniku in part. iní-'.: D. P.Lud
wik (ii-ali, býwulý Provincial zřádu služebniků 13. P.
Mario &c.

Pro hisk. sloi. w Alolii in part. inf.: \V. I). P. Jam
M i 0 h a el L 0 o nh u r &,
dcízskoho &c.

Sulfragan

arcibiskupa

\Yi—

Pro bisk. stoi. „\innlskau in part. inf.: \V. 1). P.
Jan Antonín dc Lillo, z řádu mcnšich bralřj sw. Franti—

ška, Sum-aan biskupa Caccrcskóho.
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Pro Bisk. stol. w Adrasu in part. inf.: WV.D. 13.
Stanislaw Kostka Choromanski, kněz zDimcezí Ploskow—
sko, doktor w oimgjch Pi'áchh, Suíi'ragan biskupa Seyn—
ského.

.Pro bisk. stol. w Gerase in part. inf.: \V. D. P.
\Vawřinee (jutowski, kněz z dimCeziPloskowskč, doktor
w eirkewnjm prawa a bohoslowj , Snifragan biskupa w
Plosku.

Pro hisk. stol. wTaumaku in Part. inf.: D.P.Jnslus
Je Sancta Maria de Oro, býwaiý provincial z'rádu kaza—
'lelsko'ho & mísu—pisma swate'ho.

Pro bisk. stol. wTrikale in part. ínů: D. P. Marian
Talavera, doktor wbohosiowi.
Pro bisk. stol. WCerainu in part. inf.: D. P. Emma
nuel Viceuna.

Pro hhh stol. W Rimnč in part. inf.: D. P. Josef
Ignác Cienfneqns, doktor wbohosiowi.
Pro klášter 13. P. Marie wSerrateixn: D. P. Josef
Jordana (ie Ari—ny,kněz zl)imeezi Urgeiskó, iiýwaiý (ie
nera'iini wikář a wisitátor z řádu sw. Benedikta, a mistr

w Prawu církewnim.
Po krátké prominwě Geho Swatostí Papežské pro
hlášení byli za kardinály sw. Římske cjrkWe:

Z adu kněží.
Geho Úswicenosti Al ex a n d.e r 11u (i n ay z Rudna
a inaeke Z\řowówsi,arcibiskup Ostřehomský. Primas kra'i
Íiowslwi 'l'i'iierskeho &c. , narozen W SzenL —ietestzu 4.
Í'igna 1760.

]lonsignor Petr Caprano , arcibiskup W Ikonii, se—
krelař sw. kongregací (ie Impagaiiiia fide &c. , narozen
wÍiimč 28. února 1759.
Monsignor František Marazzani Vísennli, zpráwcc
Swaiýel) apoštolský-mh paláců, a Mziuiordolllo Geho Swa.

losti Papežské &e., narozen wPiacenze 11. srpna 1/53.

m4
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Mons. Benedikt z knížat Bamberini, neyvvfyššjkomorni
('n—hoSwalesli Papežské &c. , narazen w ijč
22. řjgua
1788.
Monsígner Jan Antonín Benvenuti, Pro—Legalměsta
a kragšny l."orli, Palríc-ins W Uzimě, narozen Wdioccezj
Senigalske' 10. kwčlna 1765.

Z radu Diakonů.

D.IonsígnorBelisar Cristaldi, wrclmi poldadnik ko
mory apoštolské, narozen w liimě 11.. čerwence 1764.
Potom weleni a Prohlášení byli za kardinály SWate'
lšjmske' cjrkwe :

Z řadu kněží.

Monsígnor Antonin Dominik (iamheríni, biskup w
Orvieto, narozen Wlmole 31. řigna 1760.

Z řádu Diakonů.

Monsignor Jan Franiíšek Marco - y —Catalan. Udítorc

deHa S. l_iola,gubernaloernla &c., narozen w Bellu 24.
řigna 1771.
POXVýSOllj.
Za Neywyššjm rozwa'uženinl dne 15. prosince „1828
rám (jeho c. k. (Jasnost aumr-tšm ]u-íd. kanon/nika P.
141' a n l i šk a de

P a u ] a D 0 m 1a oprázdčne

kanowní—

ciwi n]da'awnilm kost-ela SW. \Yila na hradě Pražskmn

Doktorowi písem swalych, t. č. Dekanowi bohoslownj
fakulty" na wys. škol. Pražských, Prof. Kalecheliky &
pedagogiky“ (\kal-echomwi na hlawni wznrní škole wPraze,
Í). ][ i k 0 ldš i T 0 m k o wi neyn'lilostiwěai propngeílí.
\V-ysoec Důstoana , \Velebnň a wždy \'Včrná kapi
tola u hlawniho chrámu Páně na Hradě Pražském wy—
wolila Wsezeni dne 7. ledna 1829 na misie wPa'lnu ze—

snulého \\ . |). P. \\ og'tčcha “ a gncra
anda swelm

za spolu—

D. P. \'V a c-l'aw a XVM 6111a “" a cla

w i c ka, dok-tompijemswatých, arcibisk. vikaře aděka
na w Xačehradcí.
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w lijmi: w lednu |). r. wygedna'uwagjcjProhlašem

služebníka božího, OmlřegeBoboly za swole'ho.
-—-Praeconisowáni biskupů &c. leijmě Ll11c28

];nlna.—- 0 G. cis. k. \Vys. aEminenci Arciw.
(\ Raul. Rnul'ol7n.— lionsckraci knížete —Bi—
Slmpa Gnrccluíllo w Salzburku dne 19 a 20
dubna l). 1'. (s—pastýřskýmlistem). — Pamlnícke'
mist-o : !\|l()llil|;1_ — vaolmdná škola katolíků
wlhážcl'anecll. — Tomáš Powomlra. ——
.Mloll"

.l. koplnnnnlu— Valenlín Sclmpper. — Alex.
Z Alagmvich. —- Benedikt

Braunilzcr.

——Mur

CllCBCSpínola, apošlolský nuncius wc \Vidní.
——Benešow reálnímlčkanslwi—
Annu-li: .lf'r.
de Paula Demel, Marlin Lorenz-, PawelStc—ín
(lh-\Vnglčcll \Vngner . . . . . . . ll 308 --—331
i\utlání 2 Po.!nilenlía'u'ůW Kostele sw. \Vita na
Ill-mlčí)pražskom. — Generální wisílaci w arcibi—
slmpstwi pražskom.

-—-PillllL'ltllí'l sl-awnost

W

Plnsich. \— Swčceni kněžslwu w Praze, řeč
G.R. Ill. Našean Boyd. Arcih. k nowowyswě
cencům -—- ()lewřeni školy pro mládež žen—
slgau w klášterc P. Marie 11 \\F. l'. Benedikti—

11('li3.ll$l0p'1827 w Za'ulčře řeči 0. art'ilv. Ěll.
l.\cytlůsl'. p. arcibiskupa Zátlčrskehol ——Z He
157,o b:,"fwale'm rahinu .“ll. lle'weque

].llÍ 474—495

].nsl'allacj nowóho PamaKanowníka, DJ). Juna
.lšiillnera, Wyknnfma dne 8. Září l). r. \vSLnl—e'
Boleslawí. —-—
Dar (jc—(:]c. k. Gasnoslí k doplněni

fundaci

Pro chudé slopo' dili;—nn ús'l'awu l'rnž

skv'm. — \Va'lcln\\'TalSl'\ý. —liarel (lillsrlmlz,
Selmslían Soldalo.-—17rnžsl\á getlno'lnlm zwe—

lelmni kostelní hudby. Pnžel'nu'mi Papeže Pia.
Pracoonísowfmibiskupů &0. w Iljmě do:—15.
Prosince.———Mikoláš

Tomek.

—— \\ a'lcl.\Ya'tcla—

wjčck.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1V.643-664

Poznamenánj P. P.Předplatitei ů.,
(Pokračowánjů

Ar eibiskup s twj Ol om uek ó. "*)
Ucho cis. krů. \Ýýsost & Eminem—i, Keyeswíeenčgši,
Keydůstognčgši Areiwówoda, Kardinal alinjže —Arci-—
biskup

0101111101137
(Til. pl.) 2 Exempláře.

(Jeho cis. k. \\ ýsosl aEmínenci za swe arcibiskupské Olo—
mucke Seniíuíu-ium B]Šxemph
\\ ysoeel.)úsllílu Fr. Beniš, čestnýkanownik w-Kromčřiži,
arcib rada, kónsislorni Přisetiiei, prwni Predstawený
semináře, & fur. 115W.Michala w Olomúei.
Duslogný Pan Auf. Beinhaucr, areih. rada, konsistor—
n] pí'jscdjei, arcikněz, dozorce škol, děkan & farář W

()drawe
„(ml. Pan Jan l)čdek,1it.Konsistornj rada, dozorce škol,
Děl-gun &far. w higowč.

__. -— Jan Ulleubcrgcr , kněz z Wei. řádu německého,
lil. konsislornj rada, dozorce škol, Děkan & farář W
Upuwč.
-—- -— ].“r. Ixawkn, lil. konsislorni rada, dozorce škol
Děkan Slrážníeky, farář na v\ňeselč.

--

-— Jan Tulln, tit. kons. rada, dozorceškol, děkan

&farář w Opalowicíeh.
—- ——Jan Philipp, lil.kous. rada, dozorce škol, děkan
&farář naňlorawske Třel'yowe'.

__ __ ]gn, Fcígcrle, lit, konaní—ada,c. kprofessor

pasto
rálky nu \\fysokých školách Olomuckýcln,t. Rektor.

—- --—Karel Rolnrdutit.konst.
&farář na \Vscliuč.
Í.\Íe7.i.náslcdu'ricjl'ni \Vel. ]).p.
l).:u—ha'lzj
se take glnónu onech

smulu! zr'egme neudaná.

rudu, dozorce skol, děkan

pmdphlilely

z nrcib. Olom.

šest uCLyřdecti Panů we Bum

Důst.Pan Fr. Palko, lil. kons. rada, dozorce škol, adčkan
Zdaunccký, far. w Lilcnšíťit'h.
Důst. Pan Jos.)[úk, lil. kons. rada, dozorce škol, &děkan
Lipnický, fur-Čti"na Drahotauší.
Pan Jan ()rcl , farář w Still'Clll (Jičíně.

__ Euslurh Lascckv, sídelní kaphm wMokrolasci.
_—Jun Bohm, koopcrato'r w Q\\iistpohlom).
——Jos. Tichý, farář na wclkó-Pčnčíci.
— Jos. Jniungcr, koop. na Kržclowč.
DůstPun Jos. Fiirsl, lil. kons. rada , dozorce škol, &
Viccdijkan Hradíšský, farář w Bilowici.
Pan Ant. Špičák , sídelní kap. na Dcšně.
——-Jan Hunnsmmm, farář w Bušowč.

—— Matouš Dwořák, sidolni kup. w (Laubias).
-— A1cx. E\.[Íu-ha, farář w Pržně.

——Melchíor Škrob-Šnek, adm. far. WIÍrozenkowč.

— Jan Friedrich, koop. na \'Vsclíně.
-— Marlin Duda, far. wDuhiI-ku.

— Fr. Lůzňowský, koop. anšlčnící.
-— Jan Smolka, far. we Francowč -Lhotč.
— Fr. \Ylk, knop. wLidečku.
——Fr. Till, far. W Žiwolicjch.

——Vinc. Fíkcr, sídelní kup. w (Rcínůiclň
])ůst. Pan Fr. Koller, lil. děkan &far. WCRQtÚgÍa
Pan Fl. Frank, i'm—.w Kwasícich.
-— Ondř. Pet-ker, far. wc Zborowicich.
-——
Marlin \Vyskočil , far. na Zduunku.
——\Vasíleg Borek, sidchui kopl. wÍllošlícich.
-— Jan Urlmnícký, Sídelní kopl. W Rnšlinč.
——Jos. ()Hn'ich, prwní knphm wc \\Folcšowča
—- Born. Roger, fur. na ÍŠVslricí.
— Tom. Mnirh, far. w DÍ'CW'UROSIÍCiCh.

-— Fr. Borowička, alumn. arc-ib. semináře,
*— Jos. ]lořin,

-——
Jan \Wančk,

-—

_—

koop. Wc Znorowč.

_.

Pan Martin Hrbáček, IIolešowský Vice-Děkan,far.wDo
maželicich.
— (Jiří Kellner , konsistorni Auditor awikář uhlawnjho
kostela w Olomuci.
— Jan Míick, konsislorni kancelista w Olomuei.
-—-Valentin karas, sjdelnl kapl. na Zděchowě.
— Ant. Střiž, keep. W Otaslawicich.
— Jan '\Vodica, keep. w Pawlowiolch;
—- Jan Till, sídelní kaplan wPlumlowč.
'— Ant. ][arrer , far. wllIíloníei.
— Jos. 13611111,
sídelní kapl. wUJomigsdorfu).

— Ondř. Růžička, koop. wTěšelicich.
—- I'aw. lIalusícký , koop. na \Nelke'.
—-—
Ian. Jahn, areil). alumnus.

--—Libor.Zahálka.

-

Arcibiskupstvva Pražské.
Důsl. Pan František Schauer , děkan W SobotCe učes-iný
kanownlk 'Tna\Vyšehradč.

Pan Jos. Kolenatý, far.uMaria (le VictoriawPrazea
-— Jan lil—bec, far. w Slahci.

— Jos. Dick, kapl. wIŠněžowsí.
Pan Fl. Kaufmann, .Adm. far. Libotenícke'.
— Label-. Žclíarský, far. na ])olankách.
—- Ferd. Schweitzer, A(lm. wDoxanech-.
——Fil. Fragner, kapl. na \Vrlmč.
——Aug. Kmlitlck, kapl. we \Velwarich.

_ \Vúc, \Valsa, kapl. WZlonicieh.

— Kar. llnlý, far. thřislwi.
—-—
Em. \Vidímský,

řiditel městských škol WPlZDi'.

Biskupstwi Budčgowické'.
Vikařstwi Kašperskehorske'
--—

3 exempl.

lIoraždowiel—ze'.

Pan Jos. Kladrubský, kap. w Dobrží.
——Jos. Machowec,

far. w Zábeřj.

Pan Jan B. liolzt, magistratual'nj rfulnj w Březnici.
__ Multi-gHonvlschlngor, zlu—a'nvce
hlawniškoÍy w Březniri _
zámecký karl. w Bím—znich

-—-—
Jan Bcranck,

Biskupsle lir nlohradc cké.
Vikářslwi Gičíinské 3 cxempl.

Pau Ant. \\rmnhcra, Adm. Lok. w Momwancch,
-——
Fr. Hofmann,

far. w Žlnnicivh.

__ Jos. Sobotku, kalu. w Žlnnicích.
——Jun (jeřábek,

]xapl. w Podíl-hradech.

Risk upsle

L itom či—ické.

Pan Ant. Zých, A(lm. Děkanslwi Nimlmrskóho.
— Jos. Jana-tka, kapl. W Čcrwcne' Dauhrawici.

%iskupstwj
chgmcnowaných

Spiské

-

-

-

w Uh'í-jch.
.-

-

13
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Pončwadž Sc gmčna německá gakož i latinská Wělz
šlho dilu mist w Ccsko—Slowcnských zemích od půwml—
ního .núzwu wíce méně uchvlugí, žádmnc 'wšcch lil. pp.
()dhíraiclů, aby, luh-ludíw časopis náš udlúlngj., ]) v dl i—
v

V
,
'
'
stev swe. ' (:c
skoslow cnsky-m
nuzwcm
uda
L1'

sobě nestjžilí.

N :'1W t
©? K iomulo čtxwtc'nmswazku príložcn gest druh
Přidawckkčasnpisunašcnm, asícc: ]Šníhaswatvlm Jana
Zlatouslcho:

že žádný ncmuž m'ažon b_\"liod gínolm,

než sám od Schc. Od Řehoře Hruhýho z GCM-ni přelu—

žená a l. 1501. pnlmyprw wuluná;

:: wšem,

]uhžlmli.

se na Časopis náš „n'-(:(lp'lalili1zdarma dodán bude.

líprwnunu

swazkn přišlihn hčhn rnřniho přeMoži

se au išty důchodů :!w:; luh u Wydáwfmi tohoto časopisu.

Zádugi se opět wšickní tit. p. p. (Mhiratcló, aby

swé přcdlnlnconina druh
1'0 E?
nj běh dwěma
zl ulýmn na sli-. nhnnwitš ráčilí.

Oprawy.
K I. s waz ku.
Str.
15
21

23

řádka.
11 misto Ř ck ů
čti: od Řeků
14: ——abychom,
přidey: smyslu spiso
watelowa náležitě rozuměli, nýbrž abychom

27 -— wlastnosti

& myšlenky

čti:

wlastnosLi myšlenky

27 3:14 -— počátek ale cirkwc

člizpočálek
ale swůg

——

5

-—- p ak:

smazáno

31

16 —-—o počátku

38

25 —-—pogednawít

77

23

——-Pawla

bud'.

čti: o pořádku neb sau
stawě

přidey: se

čti: Jana

K Il. swazku.
Slr. 171. ř. 11. místo. ge čti: gÍCh.
Ra straně 178. kanon 39tý sněmu prwniho Nicenskóho
omylem se uwedl; tak též na str. 179 slowa &).tpůw
Konstantinopoli sněmugicich.

Str. 270 ř. 11 wys wčdčcni přidoy: hospodáře
— —- ř. 27. sw ědectwi čti: swětáctwj

Str. 274. r. 17. matriky

čti: rubriky

-— 288. ř. 2 krásnou

čti: krátkou.

-— 288.

——owšem

ř.

12. w š e m

K 111.swazku.
SLr. 345. ř. 7. zg ewcn

—-—-—ř. 10. neywyšš-i

čti: zgcwoní

bytost

čti: oneywyš

bylosti

Str. 405. s e n (] e 1)r al čti: se odebrali chtěl
-— 409. ř. 14. T el (:op 11o r n s čti: Tolosphorus
—— 417. S i lv (:s t o r: napraw: že Constantin wNico
medii od Eusebia pokřtěn byl

Gino méně podstatné adůležité omylylaskawý
čtenář sám oprawi—ž.

QŠĚ \anjžecj
sefy wďowy

arcibiskupské lmihliskárně , uJo—
Il-l_7(=,tt(-31*10\\-'é
nacházegi

m'lsledugjci knihy:
a) . ]Iunderljžul'u'ige Jubelfeíer
Chung

se w tisku

der Heiligspre—

des 11e i 1. J 0 h a 1111 V 011 Ne 13011111k,

Nartyrers und ])óhmisehenLandcspulrons. Ein
Gehe't - und Erbuuungsbuch i\íír katholisclle
Christen, besonders i'íir eifrige Verehrer (lie—
ses grossen ]Ieiligen. ][emusgegehen auf h 0—
11e A110 r (1n un g Sr. fiirsllichen Guuden des

lIochwůrdi gsten und llo ehgebornen Herrn Herrn
\V o 11z 01 L (3o ]) old,

von Golles Gnmlen Fíir—

sten—Erzbisehofs zu Prag, des lleihgen apo—
stolischen Sluhles zu Rom Legntus 'Natus , des
Kčnigreichs Bóhmen Prímas &e. &c. von
\V e 11z o 1 F *a 11z N 0 11m a n 11,Domkustos

an

der prager Metmpditnnkirehe, Fíirst —Erzbi—
schói'liehen Konsistorinlruih.“ 8.w1'raze 1829.
asi 12 archů. silná, se třemi obrazy a třemi
melodiemi. Bude W'mčsjci unora k (10—
stání.
l)) Ta sama bude též wčeském gazyku wměsjci

bř ez nu 1829. roku k doslánj, a sice pod
11:3
zwem :

. Slax-má 51010113pamňlka

ho Blahoslaweného

wyhlňšeni

za Swaté-—

Jana Nepomu—

ckóh 0, mučedlnika Pa'měnpatrona české ze—
mě. Knížku k modlenj awzdčláni pro katoli—
cké křesinny, zwláštů pro eiitely 101mm wy—
wolenélm Božího. \Tydaná nařízením Geln)
knížecí Milnsti, Neyďnslognčgšiho n Neymilo—
stiwčgtho

Pána Panu \'V á (:l a Wa L 9 o p 01—

(l a, z Boží milosti Knižcte Arcibiskupa Praž—
ského , swaté apoštolské stolice rozcného Lc—
gata, králowstwj Českého Primasa a t. (1 a t. (l.

od Wáclawa Františka Neumanna,

kanownjka Strážce hlawnjho chrámu Páně, kni
žecj :n'cibiskupské konsistornj rady'“ 8. WPra—
ze 1829. asi 10 archů silná , též se třemi ry—
tinami a třemi melodicmi. —

0) Po božn ost při Jubileum,

čili při sto—

lctó památce Swatowyhlz'nšenj sw. Jana Nc—
p o mu o k 6 h o, Mučcdlnjka Kristoxvaa Pilil'Ollíl
Ccského. O(l Tomáše Kabelky, faktora w kni—
žecj arcibiskupské knihtiskárnč. 12. W Praze
1829. Spowolenjm \'V. Dustogné pražské kni—
žccj arcibiskupské konsistořc. —- Gregizačátek
ozdobnge překrásný obrazek Sw. Jana Ncpom.
a celé důkladné po p s :'1n gcho sw. ž iw o ta
z llli rozwrhů pozůslziwagjcj. Pak nasledngi
p o b o n o s ti: Ranní, při oběti mše swalé,
lipokzinj, k wcčcři Páně, k ziskani plnomocných
odpustků, n hrobu neb štatue, při slawnóm prn—
Wodn, hodinky, litanie, (lcwi'tnjk, rozličné giné
modlitby s wečernimi diky spogené. —- Ku
konci položeno několik nowých pisni o Swatém
Janu Ncpom. schwalně k této slawnosti slože—
ných, kn kterým i no w 6, prosté, snadničké,
Wšak liboplynné melo (lie Čili nápčwy hn—
(lebnjmi notičkmni (llc čísla položené se nacha
zegi, aby od obccenstwa lehce pochopeny a
spoluzpiwány býti mohly. Bude ku konci
měsíce ledna r. 1829 k dostani za cenu co gen
možna neylaciněgši.

©AŠ©ĚEŠ
P I' ()

iATOLICIíĚ DUCHOWENSTWO.

\V y (l á W á n

přisp jwánjm
mnoha duchown'jch &učených mužů
nd

Knjžccj Arcibiskupské Pražské Konsistořc.

Druhý roční břeh.

Swazek druhý.
\'V P r :!z c, 1829.
\V Knížovi Arcibiskupskv knillliskůrnč.

„dvur d'omya'šue' w ata/lovneuf-Zvu.
„gag Gamal.. A.V. 21.
\ eritas est dulcis ct amara; quando dulcis, Pascit; quando
mnam, curat.
S. Augustinus.

Quid fortius dcsidcrat anima, quam vel—italcm?
Leo XII.

'

[. POGEI)NANJ.
1. O očistci.
Od \'inc. Zahradnjka,
faráře Zubrnického.

Pohostinu

gest člowěk na zemi.

Přicházj nn

swčt, by geg zase opustil. Smrt, i když wzihá
n odkládá, nezapomíná setřili wšecko, což se koli
n'u'odilo. Žiwot člowčkn gest cesta k hrobu-.
\\"svcko pod nebem gest ncgislé, gedinz'nsmrt gest
gislú. Cokoli giž lidi bylo na zemi, wšickni gi—

nými giným způsobem odsud se odebrali; :)
wšnk žiwot, kterýž zde skončili, Opět se gim
začal \vgin.ýcli swčm krnginzich. I my po smrti
na ginem swť-lč žiwi budeme.
O tomto Pak
budoucím žixvotn mis gak přirozený rozum, tak
také božské zgewenj mnoho dobrého &spasite—
dlného uči, :) zngisté welmi mnoho na tom
záleží, abychom si wšecko, což se koli budnucj—
ho žiwotn našeho týče, dokonale na mysli swé
předstawovnli. Pročež i w sprostém pogednz'nnj
“lomto ostnwu člowčkn, na onen swčt pi'islébo,
mluwiti

chci, & sice gednu toliko wč—c,k budou

címu žiwotu našemu pntřjcj, krátkou řeči Wylor
žjnn. Gednali budu otom, což o očistci
wú—
bec winne & wčřjme.
aw:
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1' 11gcd11€111j

I.
Zu prawu držjme, že 11a onom swě'tč

51;111-.,11ž11'lč111,
kteříž

go st 0 i

tam pi'ícházcgi,

1111111151111-201111přobýwagicich

gnkýnn způsobem
žeo

B\VOQi Wčc

iulo

1. Což čilowůk

swčlč žno.

wšcli—

zpomáháno 11ýti mů
11115111čgi
'\1'3'swčllim.

7.110 na zemi

sil,

'lo 11:1 (1110111

Nůldcřj 111113
11cz0poš1m'rny

(11151111 O(11:11:'1zogj.

ita—1111.011 1101151;

1.011 (10135111

11101110, wphu':

11 lukowých

duše

].)(151'1111'1z110 (1011011z11osli,

(105111111111111muže.

('.ož

]11'1'111'0111& swčdmnjm

m]řo

při

541115111

011 111011

žz'1111'111011ýli

111011.sc 31110111110. 0

111113011, 1111 \výsosl

110111'0'1y
\Yžncšcných,pcwnč

111011

1111*:1\\'11jlidské

učí-11110,že po smrti

swé za příčinou předešlého žiwoln nic 11111110le
11011111,nýbrž

že 113'-ic1.1.;'1žcg1
k užjwánj

nowýslo—

\Vllč, žádným pomyšlonhn 11:1111'woll1'j
žiwot swůg
nezkulcnó 111110511. Přeblažcný způsob žiwolzl
gogich

wšnk

zkaženi

obecně

odtud

nebo

se

]10Z'j\\'41. —

(1111—1111z11g11

i 711., 11:111(:yw_yšši111 511111111
ž|msl1ja

11116,gas-10 zde 1101101116,
pravidel

:1 příkazů božích,
11311, :1 pro
swčůým

žoný111,

nýbrž 11011115
ža'u'losl'j swých žiwi

rozkoš

5111111a zisk

swůg

i sp111ý111 11

\1'1'11101111111:1 s 1111132910111 (1011111 rozwá—

211: 11 neprahvč

swé k 1301111:) svmým

311111111, :111'1 _uiž ]111"is1111"li

přikz'1zz111i111gebo

1111 0111100. 1 11 lcnmwénm žiwom
přicházogj,

rozumu

:1 Wšnk

111111111cš|z1sl11é111u.

]; žiwolu
Žiwot,

50. 011111

po smrti swé

110Wý 510111113111111116—
11:1 zemi

1101'11111511011111ý
011011,\\flll'yznucjho

\\"011011ý, W

& nikdý

neumi

o očistci.

17!

ragiejho čerwrl, w nepřestawagjei lrud a žalosl', a
neskončené 111513anna onom swčlč se gun pm
mčňuge.
l.)řesmutný zpusob žiwota gegíeh
na wččnosli peklem nazjwame. —— Ale \však
odcházegi odtud i lidé, gegiehžto žiwot ne—

byl ani uplně dobrý,

ani úplně zlý.

Činili

dobře za žiwobyti swóho, ale často také hie—
šili, neli S])Iným \\“čdomim, tehdy aspoůznepo—
zoru, z překwupeni a lidské křehkosti, nebo tel)—
da'nž, když nčgaká ehtiwost náhle zapálená ga—
ko temným oblakem slunce rozumu gegieh při—
krytí). Odehúzegi odsud lidé, kteříž se sice
poznali whřjšjch & neprawosteeh swýeh, a wšak
duse swé, nimi porušené a znečištěné, dokonale
llUOblllyh a neuzdrawili.
Smrt na nav:pi'išla,prw
než zwlašlnjmi. dobrými skulky náchylnost k z'h':
mu.wduši swe udusili mohli. ()dehazegi odsud
lidé s mnohými. neduhy a Uehkoslmi, lak žeby
geštč W'mnohé hřjehy uběhlidcdyby gun déle zde
])yio ])ře'nýwati. Odelnizegi odsud lide neul-wrf
zeni wdo'lwóln, (\ bez Wšelikýeh etno—tj, který
miz se owšeln zde ozdobiti mohli. Ti &takovi
lide, přiehz'nzegjcc na wečnost, gala nebe tak láz.
i peklo natčzagi zawřene. Magi sice sladkan na
(ířgi, že přigali 'nudau wsjdlo newýmluwne, \vůiw'

radosli, a wšak dř'jwe časných trestu. gest gun
typ?-ti. Sauzi a trudi gjeh wygasnťrné swf-dolni
předeslólro žiwola, a každá |wdojí'xonalost1kterauz
tam swetle poznawagj, zwláštni welikau „bolest
gun pusobi. Newjmt sice, na gakč mjle wlastnť
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přicházegj, :) čimby tam zamčstknáni byli: Wšak
ale tím ugištěni gsme, že ge tam Bůh na takowó
cesty wede, :) takowé wěci konali a zlcaušeti ne—
chawz'n,kteréž bolestné sice, ale prospěšné a spa—
sitedlnó gsau. Tam se gim teprw oči dokonale
otwjragj; tam se smnohým utrpením učí Wěcem,
kterýchž se zde zpauhó nedbalosti znáti nena—
učili; tam sauzkosti a trapným swjran'jm zlé na—
wyklosti swé ssebc skládagj, a ctnostem pi'iwy—
kag'j, gimiž giž zde na zemi ušlechtčni býti inf-li,
Trdpenj gegich k úplné náprawě a polopšoni gim
slanžj, :) owšem podobno gest ohni, \vktorčn'tž so
zlato tristi a trnsok pozbýwa. Protož způsob
počátečnjho žiwota gogich na onom swčtč o i—

stec se gmenuge.
?. Druhé hlawnj učení oočistci gest, žetť-m,
kteříž w něm přebýwagj, my zde na zemi pomá—
hati můžeme. Trápení gegich na Wččnosti le
wnčgši gest, :) dřiwe se skonz'twa, gestli to, co oni
zde zlého spáchali, s ochot'nostj naprmvngeme,
(

gestli nam pozemský žiwot gegich k wýstraze
„"
'
l
l.
!
slanzb gostli dobre umysly swe potwrzngeme,
geslli _gakókolidobré a Bohu milé skutky kona
lne. ]lowně bratřím swým, W očistci přebýwa—
"
.. =",'„.
.
"< -' „'
'
glqm slauqme, naplawu :] umonsenl tlapen) _ue—
gich srdečně žádagloo, w nábožných modlitbách
dobrotťe a milosti boži ge porančegíce, a ney
swětčgšj dar oltář-nj, tělo a krew Pánů, spolum—
"Žým,rozhorleným srdcem za ně obětugicc.

u očísh-i.
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II.

()()žgsemnynloočistní

předložil, neni

wěc zdrawe'lnu rozumu
brz.' se Wšilll
V

tim,

čemu

odporná,

ný—

roz 11111učí;

&

což za„.gista11prawdu držjme, dokonale
se srownáwá.
1. Cehož předně zdrnwý rozum nawrhnauti.
může, an wěřime, že mnozí lidé na prostřednpn
stupni mrawnj dobroty & dokonalosti gsauce ze
swčta wykročugi? Neni—lito skutečná prawdn,
že wětšj djllidi s mnohými wadmni :) křel'1kostm'l
odsud

se ubírá,

a že 111/110který při skonz'mj zi.—

Wotu swého 11:1wrcbu ctnosti neb na wrchu 'ne—

prawosti stogi? Pakli aleli'dé prostřednj dobro —
ty :1 dokonalosti na onen swčt přicházeg': tedy
z toho soudili můžeme, že také prwnj způsob 110-—

wóbo žiwola gegieb W prostřednimiře stogj, aže
neywyššj trápeni & neywyššj blahoslmvenstwik
nim nepřipadá. —- Pročby pak nebylo možná,
by člowč-k, co zde obmeškal &zanedbat, potom
na Wččnosti .xvynahradil? Pročby k poznání wše—
liké prawdy, ku kteréž zde winnu swou nepro—
zřel, alespoň tam přigiti nemohl? Pročrbyneb5lo
možná,

by se tam, we škole 11111obolixx'1'11'11ý
ch bo -

lesljuutrpeni, wšemu dobrému nenaučil, ael'nosli
11:1sebe

newznl,

kteréž

_uižzde dosíci 1110111111111-lf

(iisl/n prawdn gest, že |'1ř]'sl'ižiwot11:'1š
wmnohýeh
stránkách s přítomným žiwotem našim se svou—1151
*
\vz'n. Geslbže zde
zde žiwot náš W težkosli :1
trůpenj napruwen & dokonulegši učiněn býwá ;
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gestliže zde gednz'nkwšiekni lidé očistec nalézngí,
n wočistci tom už do smrti swé držáni ])ýwngí:
prof.—hynčco tomu podobného i také na onom swé—
tč hýlinemohlo? —- Žádný hřích člowčka bez

trestu zůstati nemuže.

Ztož ale každý giž zde

pro hříchy swé trestán ])ýwá ? Zduliž mnohý ne—

umírá, prw než incymenší trest pocítil za hří
chy swé ? Není—liale na onom swčtč žádný očistec:
tehdy Polřehí gest, hy člmvčku, \vmnlýeh &Wše—
dníeh hříších &bez dokonalého pokání odtud se
wyhosliwšímu ]md' kuždý trest odpuštčn byl, ncl.)

aby k Wččně trwngícímlnukdm byl odsouzen. A
wšnk ani to, :mi tmnto k wíře není podobné. —
Zehy se na onom swčtč nalózuli trcstowó, žádného

konce nemagíeí, protitomu drzý, wšetečný roz
um některých přemudřelých ledacos giž nawrld.
Žeby ale na Onom swť-tč časné trestání fsc uzdě—

zzdo, o tom geštč žádný mudrc nepochybownl.
l.)řirozený, i trochu wzdčlauý rozum beze wšcho
rozpáčení tomu místo da'm'á, &očistec owšcm za
wi'ec drží moudře ustawenzm, nad kterou nic po
dohnůgšího a lepšího pmnyšleno býti nemůže.
?. Tuk nápodobnč i druhá částka toho, což
o očistci wčříme, w ničem proti rozumu nečelí.
Gestiížc dobré gest, za žiwé se modlití: pročhý
mělo h_ýli zlé , za mrtwé ktrimu božímu pobož
né Přímluwy í-nmílnli? (Jestliže každý dobrý sku—
tek žíwým slouží: prochy neměl sloužili i tť-m,
„kteříž nu onom swťrtč trpí, a pomocí potřelmgí ?

Každý člověk, na onen swčt přestoupiw, prů—

() očistci.
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wii tu počinů, kde zde přestal. Wršak ale málo
ktory"rpři odchodu swém od nás tak dobrý“ a do—

konalý gest, bychom se nadjti mohli, že cestu
swau na wččností beze
těžké &bolestné prd——
cc, bez trudné'ho tisílj a trapuého nnmzihzinjko—
nuti bude. Proc-by tedy bylo marné & zby—
tečné , gcstliiže my, na zemi w časnosti pozůstalí,
pobožnými přimluwami, postem, ulmužnau 11giný—

mý dobrými skutky gim přispěli se snažjmc?

III.
(30 křesí'tanc' katoličtí

o očistci Wčři, takt-Í Proto se zdra

wým rozumem Wyborně sc srownt'twft, P 0 n ě wa d ž

se skrze to překrásné swčtlo na božské

wlastnosti rozlc'wá.

1. \Věříme—li, žcBůh gestpůwod očistce: 'te—
dy o Wšcmohaucnosti gcho lépe smcyšljmo , než
kdybychom Wčří—Ii,že toliko nebo a Peklo uči—
nil. —-- Ncbylo—liby očistce:

zdulibychomwč—ři—

ti mohli, že Buh gest swrchowanč sprawcdliwý?
Kdyby Bůh toho, který SVVŠCdIljlllihřjchy odsud
odchází, neb za poznané giž aoplukané smrt-'cdl—
né hříchy geštč trestánbýti má, do nebe přígal, ——
do blahoslawcné společností těch, gcuž gnkožto
swa'l'j 1-1
naprosto čislj odsud odesli: zduližby sc
řjci mohlo, že praiwč snu-dj a odplacugc podlé
zásluhy ? kdyby ale naproti tomu příchzizcgjcjna
onen swčt pro skrowné hříchy a malé poklisky
do pekla odsuzowzll: 'tcdyby nápodolmč nebyl
Buh sprzmcdlíwý.
Ncbyl't—by zngísté' ani tak
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možná dobrotiwost nalézá. Gestliže někteří mu—
drcowé Wěčné tresty snesmirnau dobroluu boži
srownati nemohli, & aby gim Bůh Wččnnu &swr—

chowanau láskou býti nepřestal, radě-gi wšech
wěčně trwagjejc-h trápení zawrhli, & peklu mjslo
dáti se zpččowali: tjm oe—hotněgia pewněgi wě—
řiti můžeme &máme, že we swčtč Boha neydo—

brotiwěgsiho očistec, čili řád & ústaw k trpěni
časných trestů se nalézá.
2. Týmž způsobem se s mocí, maudrosli &
dobrotau hožskau přepčkně srownůvá druh:-ičást
ka toho, což 0 očistci za prawé držíme. Bůh
\velj, aby zde na zemi gedni druhým wšemi způ—
soby pomáhali. Milowz'nnjbližního gest prwnj &
hlnwnj přikázanj, od něho samého nám dané.
Zduž nám ale Buh žiwých toliko milowati po—
ručil & ne také zemřelých? Zdaž nzlm oznámil,
že na dobré žiwých toliko mysliti máme, ne ale
také na dobré těch, genž na onen swčt se ode—
brali? Prnwé, srdečné milowánj mezi netrpí, ný—
brž přes hroby sahá, & až na Onen swět proniká.
Protož také Buh wSemohauci, Bůh plný maudro—
sti &dobroty, w skutku neobmezil lásky naši,
nýbrž wolně gi hořeti neclu'iwa'i,:] i na onen swčt,
i k těm, genž nás zde opustili, průchodu pro—
půgčíuge. -——Kdyby na'im nebylo možné, těmto
milým nasim pomáhali & Wdččnost (\ lz'ísku do—

kuzowati, genž na)onen swčt překročili: welice
by nzis bolelo srdce, :] nedaloby se spokogiti;
nýbrž ustawičnčby Bohu žádalo, aby mám pro—
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půgč'd, izemřelým dobře činili.

Protož každé

cite('llnč, dobré srdce přcre'ldo Wčř'j, že gest oči—
stec, &gnkož 010111nic nepochybuge, že my zde
žiwi 'lrpjejm w očistci spomábati můžeme, 1111:
také wzřizenj Iomlo obzx-vlz'nslnjnmudrost :) do—

brotu božj guko W čistém nčgukém zrcadle spa—
lřugc.

IV.
A wšak to., což očasnčm trestáni & o staWn očišíngieinl
člowčka na wěčnosli wěřjlne, netoliko na'nn mot—,spru—
Wedlnosl, moudrost & dobrotu boží Wčíslčgšjm & gu—

snčgšim swčllc ukazuge, nýbrž i gínák welmi

ulčšitedlne' &ProsPešnó gest.
1. Kdyby nebylo očistce, nýbrž nebo 10ka
:\ peldo: každý by se zagislé náramně bálumřili.
Neb |_)ončwudž iénlčř žádný dosl dobrý :) doko—

nalý neni, nemoblby Přigjli do nebe; a kdyby
časných nebylo treslů, peklu by se \vyhnnnli 110-—

mohl. Kdyby na onom swčtč bylo nebe toliko
:) peklo: ledybyebom slu-ze celé žíwobyij swénu
zemi w irnpnó negislolč :) guko Wnůgnkém kolo
tán'j 1m-*:di. Bud'bychom se domnjwali, že negsme

ink zij, bychom pekla zznslubowzdi,nýbrž
kdosnženi nebe giž dosli dobroty máme, anebo
bychom myslili, že negsme dost dolni, bychom
do nebe přístupu měli, n proložby se usluwnč
srdce nase lrz'np'llo:] Íluknlo.

Nnoby elowi-k by

dokonce žádné ldidnó :) pokogné cbwjíe neměl,
anobrž sz-ml'n'lslwi by upo(l],lu1yby nic o očistci
newčdčl, u otom, že 1 také na wččnoslí uměni,

O očistci.

eitn & dokonalosti,
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k požjwán'j nebe-ského blaho——

slawenstwi potřebných, nábýti může. — “feli'ee
se rmuutjme,

3110 nám někdo z přátel :) milých

našich umjrá. Guk' weliký by ale zármutek náš
byl, kdyby nám při gegieh smrti na mysl Wstáu—
pilo, že nebyli naprosto swatj a čistj, že až do
posledniho okámženj žiwobytj swého cliybownli
a se zapomjnnli, :) že nápadně do nebe přig'jti

nemohše,do pekelnólio trápení se dostali. \'ije
]i Wšák, že gest očistec: dobré srdce naše neli
hned do nebe, aspoň do očistce wstupowati go
neeháwá,

& 'ljni umenšuge

swing zármutek.

——

\ije—li, že gest na Onomswf-etěočistec, to gest,
trápení, kterýmž člowěk k lepš'jm \včdomostem
přichází, dokonálegšj eitedlnos'li nábýwá, nepo—
řádných žádosti se zbuwuge, zlé obyčege skládá,
\vuli swzm k dobrému sjlj, & wšeliké neduhy :!
poškwrny gáko trusky s'duše swé smitá: tui lépe
poznťm-ťnne, že také wezdegšj těžkosti :) trápeni
naše gáko llčěžlký očistec gsnu, a k poučeni, Wý—

stmze &k zlepšenj našemu slaužiti magi. Lépe
také na to památugeme, že kdykoli zde někoho
bolest nčgákán trpěli necháwáme,

bolest tu pro——

spůšná &duši gebo spasitedlná býti má, tak aby
se ani *okámženjdéle netrápil, nežli gest potřebí,
:\ aby žádné naprosto trápení geho marné &zby—
tečné nebylo. — Gsme—ligisti, že gsnu na onom
swůtč časnj trestowé, & siree tim bolestnřgši, čim
\'vůtšj zrůst eilliwá moe duše nášj tam béře; wi—
me—litéž, na koho tam tyto časné pokuty čekagi:
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b0 isté na gakéž takéž šlechetnosti žiwota nepře—
8 láwámc, nýbrž na neywyšši stupeň mraan
do—
broty wzněsti se snažime. Na očistec [mys]jce,

těm připrawený, kteřiži nepatrných hřjchů &
skrowných neduhů duše na onen swět Přinaše—

tjm giž na myšleni, cily, žádosti, úmysly askut—
lay swé lepši pozor máme, s Wětšjm snaženstwim
i malých poldjsek se warugeme, a ktomu obraci—
me celé zřeni swé, abychom ani z newůdomosti,
z nedopatřeni , z mdloby a křehkosti lidské zako—
nům :) prawidlum rOzumu negednali na odpor.
Na očistec wzpom'jnagjce , w kterěmž se každý
tim déle trápí, čím méně zde dobrými skutky se
třel Win'u svau, a sprawedlnost boži spokogil,
také dokonalegši pokáni zde činíme & s Wětši
ochotau dobré skutky kon'áme, negen přikázaně,
nýbrž i radě-né.
2. I to gest welmi spasítedlné a utěšeně, že
těm, kteříž držz'mi gsau W očistci, pobožnými
přimluwami, mešní oběti, almu'žnau a každým gi—
ným dobrým skutkem napomocni býti můžeme-.
Dobrému srdci i pauhe' modle'nj za ty, kteréž mu

smrt odgala, on pak nerad ztratil, pramenem gest
sladké utčchy. Vije—li, že modlitba, mše sva
tá, Půst, almužna a wšecky giné milosrdně ado
bré skutky netoliko nám samým, ale také giným,
ano i zet-uřelým slau'žj: wíce chuti těžkmodle—
nj nabýwáme , k nábožn'ěmu s]yšenj mše swaiě,
!( udělowáni chudým a ke Wšemu ginému dobré
mu. Nynj žádný říci nesmi, že láska srdce ucho

o očistci.
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won wypukati, & gak se gi libi, působiti nemů—
že. Nyní má každý příležitost těm, gimž ubli—

žil, ale žádné náhrady dáli nemohl, prokázali
powinnost swau. Nyni každý ikzemřelým 'do—
hrodincům swým wděčné a uznalé srdce ukazo—
wati může. Nyni lze každému těm, kterýmž dal
pohoršenj, &kteřjž na wččnosti igehowinautrpi,
platnau pomoc činili. Konečně íto mlčenjm Po—
minauti nemohu, že dobrým činům, gimi'ž 2.0—
mřelým slauž'jme, neyčistšj aumysl stogi za zú—

klad, poněwadž ge heze Wšeho zřenj na wlastnj
zisk swing a časnau odměnu konáme.
V.

\ije't

z letopisů, že giž pohané něgakau

toho powědomost měli, což my katoličtj křesla—

nó o očistci za prawé držíme. Pakli wšak
(li'm'ndzpohanílost poněkud toho známost měla,
že se člowčk po smrti swé Wčasném trápenj od
wad swých, gako zlato wohni, čistí, a že lidé
na zemi Pozůstalí, utrpení geho ulewili neb ukram
tili mohau: můžeme ztoho uzawřiti, že i přiro—
zený rozum , staw zemřelých pilně skaumage, na
to, že gest očistec, přichází. Čeho pak rozum,
sz'umsobě zůstawený, o prostředním stawu lidi
na wěčnosti poznáwá & čemu uči, to i Bůh W

zgeweni swóm potwrdih
Božská prawda & maudrost mluwila usty

Ježíše Krista. Čemu pak učil,

a což apo—

štolowé geho hlásali, tomu nyni učj cirkcw od
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něho štípenzi &rozprostřená po wšech kr-ngích
země. 'l":nvšeobecnz'1, duchem neomylnosti zpru—

wowoná církcw Pak učí, že wskutku gest očistec,
:: že těm, gesto wnčm trpí, myvžiwotě zde_gším
zustáwogící, prospěšni býti můžeme.
Učení toto we wšech naprosto starých a ne
wých knihách katolických se nalézá, we wšech
školách a ze Wšech kazatelníc se wyswětluge,
při každé mši swaté, zwláštč we mši zo mrtwé
wčř-ícímse na mysl uwodí, & tak znamé gest,

že

netoliko učitelowé, kněží, biskupowéoučenído—
konalau zpráwu o něm dáwagí , nýbrž i geden—
knždý sprostý katolík dobře geho gest powčdom.
WVpěkném wyzuz'uní wíry katolické , kteréž od
sněmu Tridentského až do naších "časů se užíwz't,
i tato slowa gsau obsažena: „Pewnčnu tom sto—
gím, že gest očistec, a že duším, wnčm se zdr—
žugícím pobožným přispěním wčřících se pomáhá .“,
Buh tedy sí'un zgewiti ráčil to, což o očista—
ci Wěříme, pončwadž tomu celá církew zřegmé

swčdeetwí dáwá; slowo církwe ale boží slowa
gest. Než tuto zwláštní stránku wíry naší Bůh
geštč také giným způsobem gukožto Wlastuí u'če*
ní swé potwrdil.
Kde se nalézá učení, rozumu přígemné, po—
tůšitedlné :) k ctuému žiwotu příhodné, :) kde se na
učení lnkowé neobyčegné wčci wztnhugí; wťrci,
moudrého konce nemogící, negsnu-li k ztwrzcní u
oswčdčení onoho učení od Boha zpusobeny a zří—
zeny: tu se nalézal prowdu Bohem zgewenai.
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žaláři přebýwagicjm; a sice proto, aby gim swa—
té učenj swé zwěstowal: následowně zemřeli,
časným utrpenjm skljčeni, :) k poznánj prawdý
a k náprawě přiwedeni býti mohau.
Nemohly—li ty & takowé wěci, na očistec
zřegmč narážegici, Wbiblj swaté zamlčeny býti?
Proč to ale Bůh doPustil a Opatřil, že do pisma
přišly, ano gest mnoho set a tist giných wěcj,
() nichž se tam naprosto žádná zminka nečiní?
('hcel nám tudy na rozum podali, že on sám to
mu welj, bychom wěřili, že gest očistec, a že on
sá1n"tu'“naši wjru schwaluge a potwrzuge.
Nekatoličti křestané očistci našemu sice od

bog činj, žeby ale smysl gegichbylprawý, toho
žádnými důwody neprokazugj. Neyche k po
litowánj gest, že mnozí znich tomuto článku wi—
ry naši nic nerozuměgi, a očistec za něco básni—

wého pokládagice, s námi gako spowěrečnými
lidmi mluwi. Pjsmo swaté sice o očistci zegména
nemluwi, ale předce o něm, gak gsem wýše n
kázal, dostatečnau zminku činj. Že Wskutku gest
očistec, pauhým rozumem poznáno býti může.
Což ale rozum gistau prawdau býti uznáwá, kto—
mu každý přistaupiti má, třebas otom w pismč
swatém ani slowa k nalezení nebylo. Gestliže
bibli o wěcech, tak Wrozumu wkořeněných ;] gie
stých, gakož gest očistec, naprostomlčj, neb ale
spoň weyslowně & tak, aby žádná rozepře znik—
nauti nemohla, o nich negedná: tehdy z toho
patrně uzawřiti můžeme, že bibli není dostatečný

() očistci.
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pramennáboženstwi, &že kplnému poznání wjry
křeslanské naprosto giné prawidlo slaužj, nežli
_
_
'
v
.
v
u '

gest to, kterehoz se obecne protestantstl přl—
clržugj.

“. Gaký gest smysl slow I. Kor. XV,29, 30 3
*)

Od Frant. Kostky.
Ensi ftl noužaeaw oi Ban-zzě'óyevooma.-9 wir vengňr,
si b'le vezqoi óvz ťyeígomaa; zi zce-i[žamzíiíonm
"mág aůchv; zl zal i;.:zsíg zwďvvev'oyav nám-a' cílem:.
Obecné pi'eloženi čili Vulgata má: Alioquin quicl l'a—
cient, qui baptizantur pro mortnis , si omnino mortui

non resurgunl? ut quid et baptizaniur pro illis ? ul
quid et nos periclitamur omni hora?

Tato slowa se wůbec počjtugi mezi neytcžši
wpismjch swatých, a proto není (liwu , že od
rozličných exegetů se také rozličnč překládagj :)
wyklz'ulagj. Tak, abych některých Wýklndů po—
(lotknul, August. Calmet Coment. liter. ktomu—
to místu ge wykládá následownč: „l)akli mrtwi
newstanau zmrtwýoh, aniž nám nezbýwá nátlčge
po tom'ro žíwolě, k čemu křest za zemřelé při
gatý, anel) k čemu očišřowánj, kterým se kde
po pohřbu omýwá ?“ Srozumiwá tedy slowem
BanTLČ-go'gaggakési očišlowáni z lásky a k užitku
zemřelým přetlsewzaté; &Wswčm zwlz'ustnim po—

getlnáni o těchto slowich srozumjwá skutečný

křest za zemřelépřigatý. Tak

Sohnappingcr
..
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tuto slowa wyklátlá. Michaelis, :) ginj srozumi—
Wagj těmi slowy nz'upodohnč křest skutečný za
zemřelé wykonaný &přigutý, za zemřelé totiž,
Lteři křtu sw. aučastni nebyli, odwoláwagice se
zwla'tšt na Tertuliána (le resurect. carnis e. 48.,

genž (lle Kalmeta wyprawuge, že byl za času sw.
l'awla ohyčeg, křest sw. za zemřelé nekřtčné
přigimuti. N'ósselt překlťulz'lBanu-Š'GUÚM:uwrhnauti

se wnehezpečenstwj.
Tomu přeloženj gest na—
kloněn i Dr. J. Giřj Rosemnuller, tak že chce mjti
smysl:

Co Chtěgj, kteřj W neywčtši žiwotn 11c—

lmzpečenstwj se wydáwagj, aby zemřeli? Giml.
Aug. Seholt Nov. Test. grzeee et latino Lipsize
1809. překládá: Cohy wymohli ti, ktcřj pro zn—
rhowánj su'xlé smrti podrobených se do nebez—
pečenstwi žiwoto gako pohřjžiti nechngj. Alt—
mann wyklťulá ifněowórrszgnir o oněch pohon-ich

Korintských, kteřj křeslanů za žiwn spokogenost',
w smrti nmlčgi :) stálost oluliwowm-Vše,tim samým,
totiž náklonnosti k takowým zemřelým wzlheni &

pohnutí byli k přigmutj křtu swate'ho, aby byli
podobné radosti a potěšeni aučastni. S nim
Steguč smeyšlj Brentáno. Někteří wyklútlagi slowa
13mm.Pro Mesiáše zemřelého. Doílerlein překlá
(lz'nz Co činí, kteřj se křt'j na misto zemřelých
't. g. kteřj postupugi nn misto Wčrníězemřelých?

'l'u :) tům podobná přeloženj :) Wýklmly slow
nmlgmenhwnných nacházegi se krom giných u
.Dokto—aJ. Giřjho Bosenmíillera in Seholiis ad
Nov. Test. ohzwláštč u Kalmeta in Dissert. ml

wýkladosudehne.
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hunc locum, který 24-rozličných Wýkludú uwádi,
mezi kterýmiž wšickni nadgmenowanj se také
nacházegj.
Pr-Wénežli přednesu, který smysl mně se zdá
býti neypodařilegšj, a gakhy se slowa nudgme—
nowaná přeložili mohla, žádám laskawých pánu
čtenářů rozwážiti si. následugrjcj poznamenáni.
Pochybowat'i. se nedá, že Cerinthus & Marel—
on sswými učenci učili, že křest za zemřelé ne:—.
křtčné Přigatý zemřelým těm Prospjwá, ano, že
isumi za ně se křtiti dáwali; nebot o tom swčdej
Epiph; hear. 28. Terteul. contra Marcion. líh. 5.
c. 10. Irmneus a gini.
Ale tady musime pozorowati, že Marciomlé
i sám Karpokmtes, od něhož s ostatními Gnosti—
ky počátek swing Wzali do druhého .křeslauskeho
wčku patři. Ano sám Bazilides, lJylAli půwo—
demtohoto bludu, gakož měl býti dle swčde—
ctw-i SW.Jeronima ginšjch bludů gnostických pů—
wodem-, až na konec prwn'jho století; se Wil-
bec klade.
Cerinthus WAsii narozen ,přigal dle Epila—
nia hear. 18. wjru křeslanskuu W stegný čas, w
kterem Kornelius setník se dal pokřtil od sw.
Petru-, tedy gistč- giž okolo roku 42 nel) 43. po
narozeni Krista Pána. Ale znmnenitť—gšjmpoříul'
býti. s swými učenci, dle téhož sw. Epifania zu
p:"nnowťinjDomiciána císaře, kteréž počnlorokem
Slnjm. Gek welieebyl Cerintltus nakloněn zákov
nu Mogžjšo-wu, gestwiděti zučenj geho: že i po

188

Pogednáni

zwčstowaném Ewangelium zákon Megžjšůw se
má zaehowáwati, gakož i z opowrženj listu sw.
Pawla, pončwadž tento Wilich zbytečnost obříz—
ky wygewuge. Wiz. Natal. Alex.II. E. P. I. —-
Z toho se dásauditi: 1) že Cerinthus Pozděgi než
byl list swatého Pawla Korintským psán, geště
byl žiW, & bludné swé nčenj rozšiřowal. 2) Že
se to za času sw. Pawla, gak swédčj Tertulian,
stati mohlo; nebot byl sw. Pawel, gsa slat léta 66
po Kristowu narozeni, po odeslání Prwniho listu
ke Korintským, geště 10 let žiw. Deyme tomu,
žeby Cerinthus byl geště dřiwe, než sw. Pawel
list swůg ke Korintským Psal, bli'ldnč smeyšlel,
žeby i bludy swé byl počal roztrušowati, co zto—
ho pochází ? Tolik , že blud)r takowé mohly se w
Asii, zwláště wEfezu a to málokde, a tedy má—
lo powědoménacházeli. Nemage geště žádného
znamenitčgšjho gména, gen zdlaulla ge rozšiřo—
wati mohl. Nedá se tedy ani lehce mysliti, aby
giž tehdáž blud ten 0 křtu za mrtwé se do Ko—
rintu, třináe'te dni eestyod Eleznwzdáleného mě—
sta, dostati mohl. A kdoby w Korintu měl býti
bludem tjm nakažen? Křesiané? K těm gest list
poslan sw. Pawla; ale medle! kdo pak newi, že
sw. Pawel přišed léta 54 do Korinta snad doce—
la žádného křesiana nenalezl aneb aspoň gen ně—
kterého napadnul! Kdo newj, že tam sám oso—
bnč wroce 5—1a 55 osmnáct měsícu učení Ježíše

Krista zwůstowal, a tak ejrkew Kristowu zalo—
žil ? wiz Dr. Joh. Leonhard Huy Einleitung in

Wýkladosudehne' .
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die Schriften des N. B. Stuttgard r. 1821. Žeby
tedy učeníbludné o křtu za mrtwé wKori-ntu bylo
pailowulo, & to zwláštč W článku wíry, w kterém
musili býti wšickni poučeni, který se musil při
tak mnohých křtěncjch také mnohokráte zrozlič—
ných stran přednášetiawyswětlowati, zdá 'se býti

zcela nemožné;ato tjm che , poněwadž by byl
sw. Pawel, kdyby blud ten mezi gebo milými
Korintskými skutečně se nacházel, zmjněge se o
něm, gistě ne0pomenul,

ten samý za blud weřeg——

ně prohlásiti, geg wywráliti a tak swé milé od uč—
ho odwesti.-. Unumfaceret,alterumque non omit
teret.— Můžemei se směle domeyšleti, že Tertu—
lian, který roku _.185se dal pokř'tj'ti, a 192ho byl
mezi duchowenstwo. Kartaginenské přigut (w.
Schmalfuss ll. K.. Tom. II.) wěda, že za času sw.
Pawln :) pozdčgi Cerinthus swým bludům w Asii
učil, těmito xnašemi slowy byl přiweden na tu

myšlenku, že i,w Korintu tento blud giž Před
prwnim listem od sw. inla ke Korintským psa—
ným se nacházel — což mu tjm Spiše mohlo při—
pudnnuti, když W listu tom Widělswatého Pawla

\vywracownti blud oz mrtwých wstóni, kterému
byl Cerinthus. nápodobnů oddán. Nemegicc tedy
pro ten čas, w kterém byl list I. sw. Pawla ke
Korintským psán, žádných důkazů bezpečných,
žeby blud o křtu za mrtwé W Korintu se byl
nacházel, ano zwnitřnich příčin pozorngice tak
mčř nemožnost gebo: můžeme směle při \výkla—
du slow našich následowati smyslu :) přeložcni
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Prmvidlúm wýkladným (hermeneutickým) přimě—
řcného.

Pozorugmež tedy slowa naše, gichž prawý
smysl nalezti chceme.
Neni třeba připomenauti, že Banušw zna—
lnená nann'tčeli,omýwati; ale nesmim opomenouti,
že 1 w duchownjm smyslu se užiwá wyznamená
wang Pohř'jžíti se zwláště We zlé,t W tom'lo
smyslu polřebuge sám Pán Ježiš slowo (fan.-umim

u sw. Marka X. 38. a u sw. Luk. XII, 50; nač
se laké P. Bosenmiiller in Scholiis, ktomuto mj
sln odwoláwá. Zde musim Poznamcnati, že udá—
wa'nomylem snad tisku Mat. XV, 22. misto Mat.
XX, 22.;

zde ale >:chzo' (Manana

». *z.1.. II. A.

Hchott, přelila'u'dagedle Griesshachowa wydáni,
gnkožto ze sw. Marka sem nepráwě wstrčená, wya
hodil. VVýznmn tento se ale lehce dal poznati
z přisazených propowčdi, gako u sw. Marka zc

slow: pití

kalich,

&sw. Luk. ze slow: kte—

rak gscm s satuzen, dokud se newyko—
ná — ostatně se nenachází woelém pjsmě sw,
qlowo (Manana a t. d., kdeby wyznamenziwalo do—
browolnč, samochtě wrllnauti se do nebezpečen—

stwi neb w sauženi. — Pozorugnlež dále —
Sw. Pawel nžjwá' slowa [fa/Tuono; í Banmš'uv

atd.

gislč w tom smyslu, Wkterémž ustanowil

Pán Ježiš křtili wšecky národy, & Wkterémž 130-
"třebOWullkřesi' sw. Apoš'leló. Toi patrno z téhož li
stu I. I&Or. ], 14. kdeprawj :fEÚxaQLGJ07 W) Ger,? Bu
edém 13.1.4031)
č/fcžnuaa., ač mj líqían'mt zač Tábor mal.

wýkladOSudehmf.
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Dčkugi Bohu, že gsem žádného z Wá'sn eki'- til,
než Krispa & Gaia. Uehyluge se swatý' Pawel
od tohoto, tedy prwněgšjho wýznamu slowa
fřrcnušsw,musili by dokonale na srozumčnaudáti,
(to po druhé slowem tim srozumiwá, chtě-ge aby
se mu bezpečně rozumělo. Pončwadž to neuči—
nil., musim-e zůstati při prwnjm Wýznamu. Ba
ani spogeni řeči neukazuge potřebu, aby se slowo
(Bami—900660
překládalo

stegnč

sl'owem xwďw'svew

Nebo't sw. Pawel, dle swé učenosti &moudrosti
nmvyhledz'iwal gediné božskou prawdu- w učeni
swém, new-yhled-áwnl gen duklzu-lnost Wdůknzjeh
učení swé-ho, učenosti wěku swého. přiměřených;
ale wyhlcdá'wal

a šetří-l & to zwla'tštč w lis-tech

k wzdčlaným obywatelům Korintským &Rims-kým
také—sloh řeči dokonalý. Dle toho poznmnenúni
byl-by, opakuge dwakrá'te slo-wo ó'cenušmůab i po
tře—tj
neopominul geho použiti misto uwďvvevew; nc

bol ]; čemu giného slow-a, kde stegný wýzn-mn?
kde lj-heznosl zopakowz'ínj poeházegjej se naeha'h
zi Ii lom-usnad, aby lépe rozuměli řeči ? Kdyby
dost malau obljžnos-t w srozu-mčnj slow t-čeh byl

pozorowal sw. Pawel,
f))Cťít'ELCEO'SNL
zeela,

bylby raděgi wyncchal

& použil

slowa

mvďvvevsw

po

každé-, aneb by byl přidal k slowu Bcznz'aě'aaů-m
poněwadž gen Wů—becmluwj, slowj'čko xazo'íg, dle

'l'e-hdeyšjho způsobu mluwenj, & takby byl mohl
každý slowům těm lehce rozuměli. Pončwndž
ničehož takowé-ho neučinil (\ předce dvau slow
potřebuge, gest patrno, že také snimi dwč roz—
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dílné Wě'ciříci chtěl.

Musíme. tedy szti

slowo

Banuš'eačřat vsv—smyslu
cjrkewnjm, w kterém. k ř t ti

znamená, a w kterém geg dřjwe sw. Pawel uži—
wal. Co pak ale-zuamenagi slowa ónšg fvcňv-vexqóv?

Co se dotý'ce slowjčka, vnág každý lehce wi, neb
se dozwi, že s Genitiwem znamená naše na neb

nad, přes neb za, 0, pro

(německéwegen);

u p. onšg náv tte/120mm pro budaucnost neb ?:

ohledu nabudwcnost,_Xen. Mem. IV, 3. 12. také
ab y— u p. Mág tě miz—SLV
ďoš729,.aby sláwy do—

sáhl. vesz znamená mrtwé.
O slowich uziv veraŠv'pozonugmež, že magi
gakausi podobu. s slowy w listu t 0 h o s a m ě—
ho sw. Pawla k Židům IX, 17. kde stogi : ďmůrqu
ya'g ém vezgóbg Befřaícr,kteréž

misto Vulgata

Pře—

kládá: Testamentum enim in mortuis confi'rnmtum
est. Tato. slowa gislě neznamenagi, žeby kšaft

mezi mrtwým i; lidmi. platnost swau měl.
A co tedy znamenagi ? Znamenagi, že každý kšaft
obdrží swnu platnost tehdáž, když kšaftugjci sku—

tečně umřel; ukazugi tedy staw

kšaftugjcjho,

ne ale ginši zemřelé; a protož se zde dle Ziegle—
ra Theol. Abhandlungen djl Il. str. 94- dobře a
lehce srozumiwá slowo Etvabnobywaaůcu, gakoby
se řeklo:

em Tamra-3030“
vezqm'. A gako se srozu

miwá Wlistu k Židům slowo yweaÚ-aonebewm,tak
iwmjstč našem může se lehce srozumiwali ; ga—

ko w onOm listu není řeč o mrtwých, ale o stawu
mrtwého, čili o smrti, ač se užjwá slowo vezgnbš
taki w našem místě nemusi býti wlastnč řeč o

Wýkladosuclcbne'.
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mrtwých, ale můžebýti o staw 11po skončeném
wezdegšjm žiwob-ytj, neni—ližádného z mrtwých
wstáni.
Nyni powstáwá otázka: Který pak z těch

dwau Wýznamůtotiž mrth lidé anebstaw
smrti stale srozumiwá se slowy ůneemv
vexqcčv ?

Abychom to ustanowiti mohli, pozorugmež
nyni obsah &spogenj řeči w této částce.
Sw. Pawel mlqu w listu tomto. ke křesla—
nům, kteří příguliEwangelium XV, ?. mezi Ičmi

byli někteřj, genž prawili, že zmrtwých wstánj
žádného není, W. 12. Bludné učení takowýeh
chtřge wywrátiti, dokazuge neyprwe bezpečné
z mrtwých wstánj Krista Pána; z čehož následu—
ge, že musí býti-zmrtwých wstánj aspon někoho,
sicby Pán Ježiš také nemohl z mrtwých wslz'iti.
Newstal—li, že ani Oni negsau gisti-, že dosáhli odpu—
štění hřjchů swých. (Vl-vyučovali totiž. bludařowé

ti, že z mrtwých wslzi'nizáležj Wdosažení odpu
šlěni hříchů skrze křest swatý); že tedy negsau
gisti ani o swém duehownjm z, mrtwý'ch wstťínj.

Pnk dokládá, že Pán Ježiši nad smrti zwjtězil.
Nyní se wraej zase k odporugjcj propowědi: neni
ža'ulného z mrtwých wstání, n ukazuge swým kře—
sinnům, gacj zlí na'nsledkowé'zohledu wezdfegšjllo

žlwobyti wyplýwntimohau ztohoto učení; uwe'í—
dj, žeby wšickni dobří skutkowé křeslanů, ano
i sám křest sw. marný byl, i—
Wšecko ostatni wy—

nnsnaženi :) sauženj i těžkosti zohledu

nábožen—
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stw—jKristowa podniknuté; dokládá, žeby pak
nebylo lépe, gako starali se, ne olmdaucnost, ale
o přítomnost, hledati stastne a Weselé wezdegši
žiwobytj, pjtia gisti &gíných tělesných rozkoší
už'j-woti,w. 32. nebo prý giž zeytra umřeme _
& Pak. bude Wše—mukonec..

Gest gen pořád řeč

o z mrtwých wstánj & o tomu odporné stálé smrti;
protož poněwadž slowa omg móv.rezqaívtaké zna—

menngj anel) znamenatí mohou, gak gsme weyš

ukázali, staW sm rti,

gest neylehčj &neyhez

pečnčgšj gichwtom smyslu se při-držeti, :) to tim
gistčgšj, poněwadž křeslané zohledu z mrtwých
wstánj Wpísmech swat—ýchgsauee mrtwj obyčeg
nčgi se glnenugi

::.szoítmhušvotdormientes, zesnulí,

wiz I. Thess. IV, 9. Mat. IX, 24. Jan XI, ll.
aneb zemřeli WKristu a t. d. VVtom smyslu se
s námi srownz'twá P. Rosenmiiller překlúdage: ut
morion'tur? aby zemřelí?
Dle tohoto, ohledemna potřebu, dostikrát—
kého wyswětleni a poznamenáni zdá se mi býti
smysl slow nadgmenowaných ten, kterého se dr
žel VVctstenius následuge dle udáni P. Rosenmiilf
lem, sw. JanaZlatoustého , totiž: Proč waši u—
čitelowé, zapjragjce zmrtwýeh wstánj, křtčgj? :)
proč gegich učenci od nich se křtili (1:3thng ::
gnk musegi swůg žiwot zř'jdití, ktte tak gsnu
ltřtčni? Mykřtime kz mrtwých wstán'j, kteréž če—
konci křtuswatého, že wčřj, \vyznzíwngj; ale pak
li že gest prax-véučení učitelů wušjeh, neni-li po
tomto žíwotč co očekáwati, pakliže zemřeli, tak

wýkladosudebnč.
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zemřeli, že na Wčky zůstanau mrtwj, proč křest u
wás se uděluge a přigimá? Či wyplýwánčgaký u—
žitek pro pokřtěná w tomto žiwotě ? či Wžiwotč bu—

daucjm? a t. d. Nebkratčegi : Gaképak skutky ma
činiti křesiané, aby byli šřastni, magjce býti Wěčnč
mrtwj, neni—ližádné nadčge pro ně, že umrauce
zase z mrtwých wstanau? Nač magi hleděli, na bu—
daqu časy po smrti aneb na nyněgšj za žiwobyt'j
wezdegšjho? Gistě že každý řekne, že musi w

iakowé připadnosti hledčti na wezdegšj žiwobytj.
Ano proč se dáwagj 'k'řtjiilidé, z gak'ého ohledu,
k gakému užitku, když zemrauce mrth zůs'tanau,
a tedy křest ten gim nicnespomůže? Pročpak gá
i ostatní apoštolé práwč z toho ohledu do nebez—
pečenstwj žiwota každodenně, každé chwile se
pnušljme, abychom mnohé, tak mnohé, gakmo—
žnú , k wíře Kristowě přiwed-li, když ani gin) křest,
ani nám nebezpečenstwá a wynasnaženj naše po
smrti nic nebude platilo? a t. d. Dle nadgmeno—

waného smyslu by se as následugicim způsobem
slowa na po Čzitku tohoto pogednánj psaná přelo—

žili mohla: Sice gaké skutky magi činiti pokřtěni
k smrii, geslliže zcela žádnj mrtwj newstanau
zmrtwých? Ano proč se knj (k smrti) křljii dá—
wagi? proč i my Wilebezpečenstwj se pauštjme
každé chwjle?
Tak se zdá býti přeloženj toto neypa1rnčg—
neylehč'j, a způsobu psani sw. Pawlai učení,
kleróž w této částce přcdnaišj i spogenj řeči ney—
|_)runčřenčgšj.
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3. Přjpady z cjrkewnjho práwa.
Od Josefa Hclferta, Dokt. práw. c. k. weřegnéhoprofess. práwa
řjmského, městského &cjrkewnjho, arcibisk. konsistornjho raddy.

Dle rOZthu tohoto časopisu magii případy z cjrkewnjho
prász předmětem geho hlawni částky býti. \Vyna—
snažím se čas po čase některé znich zasilatí. GichzzL
měr budiž mysliteli látku k myšleni , konateli wšak
nawrženi podati, gakby se Wpodobných připaduostech
zachowati měl. Zdali ze skutečného swěta wzaty,
neb w pokogiku WYIn-yšlenygsau, neni potřebí se tá
zati, gelikož při gedněch i při druhých prawéužiwá—
ni zákona hlawni gest wěci. Proto také budau roz—
djlnc'ho rozsahu, & gak se samo rozumi, bez Wšeho
spogeuj mezi sebau wgednotných pogednánich.

I.

Manželka, gegiž muž pro podwod na dwě
léta do Wězenj odsouzen gest, přichází k ducho—

anmu pastýři, řkauc: že se stydj mjti zločince
za manžela, :)snim déle ž'jti W manželské spole
čnosti, &prosjc duchownjho, aby rozwedenj za—
počal, &dřjwe Wskutek přiwedl, nežbygegj muž

zwězenj propuštěn byl, aby geg nemusela che
do swého obydlí přigjmati, &před sebe pauštěti.
Nadarmo gi duchowui tim odbýwá, že gegj man—
žel po wystálém trestu do wšech městských swa—
zků opět westaupj, že se předešlé Wa'nžnostimra—

Wuýmžiwotem zase zauřastnj, nže pro přetrpený
trest, gak dlauho poctiwě gednati bude, mu bez
těžkého se přečiněnj proti weřegnému pořádku
žádný ani manželka weyčitku činiti nesmi. Men—
žclka na tom _pewnčstogi, aby :mředně gedunge

o případech z cjrkewnjho práwa.
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rozwedenj započal, prach, že wšecky tyto ohle—
dy sama giž uwňžiwši proti swěmu muži nic—
méně neskrotitedlné opowrženj cjtj. Může aneb
111qu snad dokonce duchownj pastýř w této při—

padnosti něčeho začjti, a gak sobě má Počjnati?

Neni pochybnosti, že manželka práwo má
dotčenau žádost učiniti, neb dle 109. knihy zá—
konů městských,

gest to k r-OZW-edenjod stolu

:) lože sprawedliwá přičina, když gedna strana
za zločinnau prohlášena gest. Odsauzenj pro zlo
čin uděluge Prawo rozwod žz'ndatíbez dálšjbo do—

tazu, zdali winnjk na krátký neb na 'dlauhý čas,
k lehkému neb tuhému neb neytužšimu Wězenj
odsanzen byl. Nemůže také to žádné pochybno—
sti podrobeno býti, že duchownj pastýř na tako—
'Wépožádáni auředně gednati může a musj , pak
li geho duchownj napomenutj marná zůstala. Ob
tjžnost toliko w tom, gak Wtéto obzwláštnj Při—
padnosti má pokračowati?
Dle 107. zák. měst. magi, pakli který
z manželů zpodstatných přičin, na rozwe-denj na—

lehati má, dobrotiwá napomenutifarář-ewa dřjwe,
nežli se záležitost rozwodu před práwo zanese,
tak předcházeti, gako kdyby obá manželé k roz—
Wedenj srozuměni byli. — Gak se mohau ale
tato dobrotiwá k smjru napomenutj od faráře státi,
když trestné obyde od obydlj farářowa a žalu
gjci manželky wzdůleno gest? Má farář trestan—
ce k sobě obesluti? 3107. zák. měst. nařizugeto
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sice, a trestanec by zagisté rád přišel, aby swé-—
mu wčzenj ušel; ale práwo & řjzenj trestné—
ho domu nemůže k tomu při Wýslowné zákona
z:“ipowě'dipřiwoliti, aniž kdy přiwoleno bude.
Má tehdy farář manželce wyswč'dčenj udělili, že
winného manžela sice obeslal, ten wšak že se na
obeslání nedostawil, neb k doslawenj se že po—

wolenj nedostal? To opčtnegde, protožebyosob
nj pralwo, k němuž dle

107. zák. měst. roz——

wodné gednánj náleži, takowé wyswčdčenj muse—

lo napořád zathnauti,

gešto tolik gako žádné

platnosti nema, pončwadž se obeslaný pro práwn'i
překážku dosta'witi nemůže , & gak dlauho ta tr—
vá , farář geg tak, gako těžce 'nemocného,o němž
wi, že w posteli neb w pokogi Wazne,pl'áwnč obsi—
lati nemůže. Maltehdy dnchown'j se žalobnicj do

mista trestn'jllo se wydati, a sice, gak

104.

zák. měst. nařizuge, třikrz'nterozdílným časem?
Toby byla při domáci duchownispráwě těžká žá—

dost, a přitom, na

antratymělabyeesta koná-—

na býti, zwláště Wtom pádu, když manželé chu—
dobni gsau? VVůbecby také tato cesta , kdyby i
wykonána byla , k žádanému cili newedla; ne—
boř wčzňům se bud' žádná rozmluwa nepowo—
luge slidm'l, k gegieh zawčzenj nenaležegiejmi,
neb aspoň žádná bez přítomnosti wězn'jkowy; *)
farář wšak a manželka gsau gen powinninančenj
& napomenutí saukromně bez přítomnosti nemi—
9*) Kniha zákon. 'll'GBÍllell Í čáSt.

T:. 12 -— 14.
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lých cizinců činiti & poslauehati. Totéž gest i
příčina, že farář, kdyby i wězenj w geho osadě
leželo , nařízena napomenutj k oběma manželům
učiniti nemůže. —-—Bude tehdy powínen farář
žalugicj manželce wyswědčenj toho obsahu udě—

lili, že, poněwadž winný manžel u Wězenj gest,
z něhož se k splnění auřednj powinnosti, k wy—
slechnutj totiž nařizených napomenutj na čas ne—
pmpustj, těchto napomenutj učiniti nemohl; aneb
se odebeře manželka bez wyswědčenj (protože to—
lik gako žádné platnosti nemá, neobsahugjc ani
že napomenuti učiněna byla, anižeby se byl Win—
ný manžel k dostawenj zpauzel, kterážto toliko
dwogilost dle 107. zák. měst. we farářowě wy—
swědčenj státi se může, aby saudce gednánj před-—
sewzjti mohl) ku práwu, & bude o započetí roz—

wodného saudu žádali, dokládagje, žeznadřečené
příčiny farářowa napomenutj nemohau mista mj—

li?— Aleto také negde, nebot 107. zák. měst.
gako 104. klade kpřigetj rozwodnó žaloby fav
rářowa napomenutí za newyhnutedlnau, pročež za
podstatnau weymjnku. ——Odbude tedy duchowni
žalobnici tim, že nyní nic nemůže předsewzato,
a musí čekáno býti, až tres—(njčas pomine, amuž
se wrá'l'j, an potom farářowa napomenqu mohau

mista mjti? Ale giž swrchu praweno bylo,

0

na nemá tolik trpěliwosti, a že žádá, aby s nim
více do gakého gednánj, neb do předešlého man
želského poměru nepřicházela, nýbrž aby se wěc
do toho času zcela wygednala. — Požítstáwú nad
Časwpis p. Katal. Duch. ]I. ?.

3
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tato nmohonósobnů nawrženj geště nčgaký wý—
ehotl? Owšem, a sice ten gedinýdowolenýa zce—

la prawý.
Neni toho brdelnjho prawa atrestnihotlomu,
wkterémby se o nábožné a mrawné polepšení
trestanců nepečowalo. Ge wetle Wlastnj, při trest-—
nim (lomč nawžtly ustanowený, aneb lule pro ma—

lý počet trestanců takowého stálého ustanoweni
není

potřebí,

getlen

z mjstných

(ll'tCl'lO\VDiCl1.

Ten gest (luchownj pastýř trestanců wčas trestní,
a nazjwz'l se obyčegnč, pakli wtrestnim domena-—
Wžtly ustanowen gest, farář (lomu toho. Vl'etlle
toho má odsauzený manžel Wčas trestu wlastnj—
ho (lucliownjho pastýře, a sice wtom způsobu,že
snim Wténulni getlnau neb wicekrát obcuge. K
tomu se tehdy žalugici manželka může obrátili, a
ten může také napomenuti pro oba manžely bez
průtahu a další překážkyi w tom pz'ulu učinili.,
když manžel k tullému :)neytužsjlnu wčzen'i oilsau
zen gest, protože (luehownj ten'tOpaslýř tolikrá—
te a tak (llauho strestancem r0zmluwu Wésti mů—

že, gak za dobré uznz'lwů, & protože onnapO(l0
bnč osoba k zawčzeni trestanec náležegiei gest-,
a w gebo přitomnosti též "i třeli s nim býti může.
Tato stezka, ta getliná, po njžby žalugjej man—
želka k cíli přišla, může snad prz'nwčtaké ta pra-—

wa býti, po njžby k tomu přiwetlena byla , aby
swé přetlscwzelj změnila, swému osudu se O(l—
(lala, k swému manželi opět se přiwtčlila, a geg
i_na butlanej časy wyclm'á'tila. Obližnú cestath

() případech z cirkewnjho práwa.
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lrestního místu, apotřelm wstaupiti na místo, po—
eliwým lidem W oškliwosti gsnueí, může giw ge—
gím předsewzetí snadno zwiklnti, a stalo—lise to—
to, následnge také tak snadno, za nemožností
předsewzetí w čas trestný wyl<01luti,auplné geho
zrušení. Ale i Wskutečném dostawení se k du—
chownímu pastýři domu trestního s wygádřením
unmyslu swého není smíření nemožné. Nehot po—
nčwadž on slidskuu křehkostí wíce než každý giný
duehowní seznámen gest, :) pr0středky, nímižhy se
wstříegíti mělo,bezpečně \vywoliti umí; může
se od něho Wíee, než od každého giného dnufati,
že swz'nnapomenutí s tokowan důtklfiwostí udělí, aby
se žádaného uučinku neehybily. K tomuhy mohlo
i pohnutí nemálo přispčti, které Opnštčností, twr—
dostí &bídou Wžalngíeí manželce spůsohenohý
ti musí , gímžto, co sprawedliwým následkům
spáchaného prowinění manžel, druhdy neyautlegi.
milowaný, s nímž i protiwenstwí snášeti slawuč

slíbeno bylo, se podrobiti musí.
II.
Manžel se wzdálil, neobstarnw Wneymensím
ani wedení domácnosti, ani žiwohytí zůslawene
manželky, :) gest nyní, newí se kde. Opuštěná
manželka žaluge toto bezpráwí

dUChOWnímupn—

stýři, prosíe o auřední pokračowání k rozwodu.
Pončwndž zlowolnč opuštění gednohozmnn—
želn dle 109. zák. měst. před práwem dosta
tečná příčina pro zůstnweného gest, rozwedení
od stolu :) lože žádali: gest žádost manželčlnn
A.
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sprawedliwd, a duchowní k ní swoliti musí ; aniž
na tom co záleží, z gaké příčiny se opuštění sta
Ío; zdali totiž tato se při něm pohledáwali musí,
gelikož snad prostopášný,"nepořádný a lehký čloé
\věk gest, aneb na ní se shledáwá, protože Xan—
tippa gsaue, se k němu giž příliš trpce měla. Gest
wšak otázka, gak má farář pokračowati, aby žá—
daného cíle dosáhla?
Že o obeslání k trogímu napomenutí W015—
(regnó cestě učitelem neb kostclníkem, neb onau
osobam, níž farář osadníky obesílá,ž:idn;i řeč býti
nemůže, není zapotřebí powídati. Obesh't'nído—
pisem mohloby se státi, kdyby přebýwainí ne—
přítomného powědomo bylo. \'Však toby gen
tehdáž bylo platné, kdyby nepřítomný po obdr—
žení geho se nedostawil, nebo se sice dostawiw !(
manželce se newrátil. VVrátil—Iibyse a zaučast
nit se s manžeikau předešiých záwazkůw, b yia—liby
příčina k stěžowání si, a práwo k rozwodué žalo—
bě zničeno, gelikož geho se \wáeením do manžel"
ského obydlí zlowolně opuštění pomígí; protože
ne čin zlowolnóho opuštění, nýbrž twrdošigné W
něm setrwz'mípokutau rozwodu stíženo gest. ()*
beslaní ediktem u weřegnýeh nowináeh byloby
platněgší, magíe we wšeeh těch případnostech
místo, když se na nepřítomném Obydlí nepowě—
domóho powinnosti pohledáwagí, neb nepřítom
ný za gistýeh prz'nwzbawena wyhh'tšen býti má.
Než kdo mz'utento edikt způsobili :] oznámili?

o Přjpadech

z (til'liOVVlljllUpráwu.

203

Duchownj? — Ten wede auřad gen wdueho
wn'jeh a w těch swčtských gednúnjeh , která mu,
gako wedenj matrik, přigetj manželských smlauw
&c. od obce swé-řena gsau, kamž ediktálnj ob—
sjlánj nowinamí nenáleži. Samo prúwo? — Ale
to nemůže w rozwodnýeh záležitostech nikdýau
řednj začátek učí-niti, aniž zános. ode strany nel)
od duchowniho přigriti, pakli wyswčdčenimtoho—
to opatřen není, že trogj napomenutí bud' uči—
něno neb zničeno bylo, kteréžto wyswčdčenj
předložiti nelze, Protože sám zúnos kpředsewze
tj onohonapomenuti wésti má. Naposledy tedy
zástupce? — Ale zástupce nemůže gen tehdáž
ustanowen býti, když toho zákonowé nařizugj.
Podlé nich se však zástupcowé nepřitomnýel)gen
Wtěch připadnostech ustanowugj, když prawa ne—
přítomného obmešlu'unjm Wnelmzpečenstwj gsan,
unel) prawa giného we Swóm průchodu se zasta
wugi *), tehdy proochrann práWpenč-z a magm—
nosli ; pro ochranu osobních práw manželů ne—
mz'tustanowen-j zástupce mista , gen..Wtom pádu,

když, se o rozwodu úmrtnjm prohlášením gedná.
Pro takowýto"obzwláštni
pád nepozůstz'nva'n
k platnosti ginóho nic, než aby duchownj pa—
stýř zůstawenému manželi dle zákona nanomenuti
učinil., ? když neprospělo, pořádného wyswčdč'v':;
nj udělil stim (loložcnjm, že druhý manžel nule—»
zen a knapomenutim OlJCSL'llla potažen lrš'li m.
mohl. Vl'tťelenimtakowčho wyswůdčen'j dnclmw nl
. 276

zak. měst.

***) ». 143— umýv—

204

Pogcdnáni

swě nnřednj gednáni skončil, :) prz'uwose může tím

méně zdráhaii, k žádosiinjm opatřené o wyrčeni
rozwodu pokračowati, čjm méně za gedno k ne—
možnosti žádná powinnostnepozůs'lzlwzl, zadruhé

powoleným rozwodem se bez toho gen skutkem
učiněné zrušeni společného hospodařenj &od—
dělenj ohau manželů suudně wyrčuge, samo puk
manželstwi, &zněho \vyplýwagjcj praiwn nikoliw,
tim méně gako Při rozwodu nawždy se nerusi.

4. Cj Wěe gest ejrkewnj wyslanstw' čili

missionársle ?
Od Jana Zimmermanna.
Zlmwenj

gcdnoty :) sohě téměř odporni wě—

cirkwj odpadlých, gako: Anglické,Lniheran—
ské, Knlwinskó, Morawské, Meihodislskč, Puri
ulnské,

Nowokřtěnské

& t. d. 162 nudowó spo—

lečnosti biblické, osolmgice sobě něco práwn u
moci na r0zhlnšowánj nůlmženstwj křeslnnskóho
w 'lom'lo dalekém širokém oboru swě'l'n, posilngi
swé wyslnnce nel) missionářc do dalekýchkončin,
:uhy dle apoštolského auřadu národům, kterých—
'lo knihy pjsma swnte'ho až (losnwz'ndnedošly,
Ewangelium hlásali, & hlásagjce ge wzděláwali
u hlužili.

Přálclé i nepřátelé cjrkwe katolické,kterýmž
se za dobré \Yidělo něco owyslnnslwi cjrkownjm
lwúli, zwlúšlě tito, hledjce toliko nn wzncšenó
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mission-„irsth prospěchy, W tom se gednotj, že
katolické cjrkwi uprostřed té práce nčgaká před—
nost přísluší. *) W tento smysl piše Mission-„ii“
Anglický: ***)„lllissionář“ (li on, „má Wš'jpowěry

„prázdenaprawé katolické

myslibýti. Nikoli

„Kalwinské ani Armenské, alebrž křesíanské
„nálioženstwi mu kázati náleži. Auřadu geho
„neslušj Anglickau hierarchii, neb prawidla ne—
„sworného protestanstwa rozhlašowati, ale geho

„konec gest Wšeobecné

***) cjrkwi slaužiti.“

Podol-měwýtečný Leibnic oziwage se wzdychá:
***ij „Eyhle ! Chyna Jesnitům otewřena, papež tam
„mnoho posílá wyslanců. My wšak gednoty zba—
„wenj 010 se pokusiti nemůžem, abychom uč—
kl'erýcll na wiru Obrátiliš“ A Klautlius Bucha—
nan mistr cirkwc Anglické o nábožensth Wlndii
wyprawuge takto: WM:) „Dwatlcet Anglických
„pluků nemá ani kazatele. VVogsko žige a mře
„bez náboženstwl . . . . . Mnohý Angličan přes.
* v Chaleaubriaml Genie (lu Christianísme. Lyon 1.809. 8.
Millar (Ii.) History of the propagation of Chrislianily . .
London. 1726. 8. Bayeri (T. S.) Hist. congregalinnis Car—
dinalium (le propaganda fide. llcgim. 1721 4. Nachrichten
von der Ausbreitung des Iieiches Jesu. Elber. 1806. 8.
„Abych pak se tim cilowa'injn'i nezauášel,

poukazugi člena—

ře na: Fabricii (J.AJ Salntaris lux. EVangelii. . .. Hamb.
1702. 4. a Nb'ssell (J.A.) Anweisung zur Kennluiss der
beslcn Biieher.. . (ler Tlieologic. Leipz. 1779. 8.
;] Leuers on missions adressedtotlie protestant ministers of
. the Rrilísch churches . . . . Rrist, 1794.
***) WScolmcué,
"'GSLYŠKatolické-. řecky.

**ml) Pensées dc Leil)uilz.Tom„

]. Pag. 275. *****) Buchanan (RC.)
ches in Asia . . . London. 1812.

Christian resear—
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„dwadcetletwr kostele nebyl. .. . . . Mnoho prote—
„stantů wracj se k modloslužebnosti . . . . Když ale
„(spisowatel) o neobmezené moci cirkwe katolické
„a mdlém aučinku wyslanců Anglickýoli přemey—
„šli; muj, žeby protestanti lépe učinili, kdyby se
„do Syrie obrátili, která wšjm oplýwá, čehož
„k spogeuj se s čistau cjrkwj potřehj gest, když to—
„tiž biblické učenj wyznáwagi, a papeže zawrhu
„g.“ Ano i nad miru wtipný a zdárný Voltaire *)
usmjwage se namjtá: „Neydůležitěgšj překážka

„prospěchu nábožensth w Indii gest neswornost
„učenj, W kterémž missionáři toliko rot hledi.
„Katoljk hádá se sAugličanem, tento s Luthera—
„uem, skterýmž opět Kalwinista se potýká. Tak
„gsau wšickni proti wšem, a když tento prawdu
„zwčstowati se dj, a onoho we lži stjhati muj,
„wzbuzugj uprostřed pokogného a spr-ostóho ná—
„rodu podiwenj, au widj, kterak zneyzadnčgšiho
„kau'ta od zz'npadulidéhoraucj spěehagj horliwosli
„sobě na břehách řeky Ganges wcspolek zlořc—
„čiti.“ Zaueeheymež Voltaira, auda zboru mu—
dřcckého neygasněgš'jho, cjrkwe ale neybidnčg—
šjlio, kterýž psal gak se mu ljbilo , nikoli ale
kterak se byly Wěci přihodily, neb přednost u
wyslanstwj katolickém oschenj swěta národowé
uznali a uznawše za důwod stogi. Ano i oby
watelé daleké Asie , kteříž milosti náboženstwjm
křestanským oswicenu býti, až dosawad aučastni
nebyli, wýbornč wědj, wýbornčgi snad, než se
*) Voltaire, Essai sur les moeurs. Tom. I.
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natljti lze, komu Přednost Přisluši. Neb když
Anglický lord Macarteney, co swětský' wyslunec
do Chyny sebral,

požádal král VVelkobritansl—zý'

papeže lijmskčho o několik žáků z ú'stawu, genž
proPaganda slowe, Pro cwičenj WChynezské-řeči,
Wčemž Geho Swattost welkomomé'mu králi bez

okolků zadost učinil. Kardinál Borgia na ten
čas toho ústawu zprúwee, použiw té příležitosti,
Anglického wyslance peprosil, aby přiležitě ka—
tolické missionáře císaři Chyn—ezskémuporušeny
činiti ráčil. VVyslanee, gemuž we swětě nie ne
možného býti se Widčlo, slibem se k tomu zawfi—
zaW, tak učinil. Nicméně bylo mu to welikým
podiwenjm, an na geho žádost předni (lwořan
císaře Chynezského mu za odpowěď dal: „K tc—

rak se tomu císař welmi (li-wi, že An—

gličané Wkomoře Asie náboženstwj
fedrugj, kteréž gegich otcowé w Ew—
ropě zawrhli &odpřjsahalif“
WVelmi mdlé

swěclectwj tedy na przi'wo u

wyslanstwj cirkewnjm wčřjcjm cjrkw-j oďpndlých
za (lůwod stogj, a odkud ho sobě nápadně wy—
wozugi katolíkům prawclomluwnč Wědomo není.
VVěd'j'towšem katolíci,

ano Wýbornč Wětli, že

Kristus zmrtwých wstaw, :) s Apoštoly se l'auče,
řeč knim wtato slowa učinil: *) „Dáma gest-mi
Wšeliká moc na nebi i na zemi. Protož gdauce

učte wšecky národy
*) sw. Mm. 28, 18——20.

učte ge zachowáwati
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wšeck o, což gsem koli přikázal mim-.“ Gakož
ale ncswornj odpadlý ch cjrkwj \vyznz'm'ačiwšecko
neznchowáwogi, než některé články wíry, guk
se g-im libi, z okrauhlosti systematicky wywr—
hugjce- upjmgj; neomylně se práwa do wyslan—
stwj cirkewniho zbawugi, neb pouhý rozum, a
abych se snad školní řeči Přídržel, logika nás k
tomu wede, že kdo geden článek wíry upírá,
práwo propadl druhému učili. W tentýž smysl
poněkud Apoštol Pánů. sw. Jakub W ps:-mi swém
zaznmnenal, ?, 10. „,Kdoby puk koli celý zákon
zachowal, přestanpilby puk W gedném, učiněn
gest Wšemi wincnf“
Přes to pak kntoljci wýbornč wčdj, že každ
missionář, genž se na wyslz-n'lstwj béře, od zři—

zené mocnosti neb wrchnosli wyslán býti musi.
Gákž ale politická moc do wyslnnstwj cjrkewnj—
ho žádného nápadného práwa nemá a míti nemů—
že, a gestliže se W'to násilně wmitá : tedy kaž—

dý takowý' wyslnnec musi wyznati, že gest mis—

sio n á ř n e w y sl an

Prolož kamkolitakowý

newyslaný missionář přigde, může se ho každý
směle tázati: Kdo gste? gnk se gmenugete? od—
kud přicházíte? za koho se wydáwáte? Gá od—
weee ou, přicházím we gménu cirkwe. Gaké?
Anglické, Lutheranské,Kalwinské :)t. d.? Zádnau

cirkew proti obe 0 ne' cjrkwi

slyšetinelze,—

:| wy gste bezpráwi, pončwadž gste sám. Gá
ml'uwjm, di on, we gménu wšech cjrkwj, kteréž
gstc gmcnowuli. Když tomu tak, okažte wčřje
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(rich listů. Gsan—li wšak wěřjcj listowé zwlzištnj,

gsto opět bezpráwi, an negste od wšeeh wyslán.
Mnjte—li ale mluwitiwe gménu wšech, tedy okaž—
to phiomocenstwj gednoty? Gestli ne, gste práwa
zbawen, & my Wám Wěřiti nemůžem, pončwadž
sami sobě nerozumíte. Pokládá'te se za stawenj,
a gste toliko rozwalené kamen—j. W tento smysl
stěžuge sobě časoPis Anglický. *) My newčřjme,
že missionárstwj „gest Wěc božská . . . . poněwadž

„proukázati nelze, žeby Bůh tukowýe-h roztržků
„půwodem býti měl, ažeby náboženstwikřesían—
„ské pohanům zwěstowá'no mělo býti od lidí, kte—
„řinegenom b e z wysl ánj se na missionárstwi
,;wydáwagi, ale i mezi sebau, aswým učenimnú—
„ *amnč nesworni aro-zdilni gsau. .. . . Při-tomale
„přcdee wěřime, že gest powinnost C'jrkwe newč—

„řicjm Ewangeliumhlásali“
Katoljei Wšjmagjee
sobě těch roztržků gsau Wšj winny prázdni, &
mohou směle řjei: „Běda Wa'lm,kteřj gste raucho
beze šwu na kusy potrhali a ge porušili, bez to—
ho roztrhání by byl celý"swět katolickým“Tak tehdy
rozumem uznáwáme, že missionz'íř nemůže býti
nowyslnný, :) gestliže wyslz'm, od zřízené mocno—

sti wyslá'n býti musi, tak gnkž se to w katolické
cjrkwi, kteráž toliko wgednotč aučinkuge, ustu—
wičnč dělo :) děge, wedlé slow Kristowýcb. ***)
„Gukož mne poslal Otec, i gá' posilám wzisč“
*) Monthly political“ mid litterary Censor...
**) Sw. Jan. 20.. 21.

March. 1803.
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O'bzwláštč' pak katolíci Wě'di, že mission-fur
st-Wjgest auřndu kněžského; Nel) každý. národ
diwý' nazjwá. se, dle Osiáše Proroka *) „37:29N'?

ne národ
tostj.

můg“ &dokawád i-wycwičen, swé—

udělowán—jm & neyswětěgši

oběti

auf-adu

kněžskému swěře-nau, není na milost přigat, &
neznslechl slowa : „,-„1375733 mír o d m ů-g.t y“;

také nelze z—wolati:„\H'jx

Bůh mů g.“ Komu

ale swěřeno gest swátostmi a oběti nowého zú—

kona diwé národy anekřeslany i wyewičené. na
milost přigjmati? Snad z negednoty wyslaným
missionářům,_kteřj roucho beze šwu na kusy po—
trhawše, obět, :) wíce swátostj zawrhli, nežli. se
gim Pod-ržeti zalíbilo &tak se widitedlného znu—
meni, newidi—tedlnémilosti božské, bez kieréž u

prostřed čloWěčensth není níčehož, zbawíll?
Na wjru obrácení gest skutek wykauponi náložegje
ej, gediné kněžstwu zřizenému swěřen, kteréž 0—

llráeeným swátostmi poslu-hung w oběti, kterouž
Kristus wykonal pokračugc, &taklíd diwý u wi—
ře na milost přig'jmz'iwe gménu toho, který s ne—
bo sešed mezi námi obcowal, pln milosti &praw—
dy. —- At ted)r měštěujn Genewský na pohoří
Šweycarskčm, gonž (li.—wokýlid za půwodn'j slaw
pokolení lidského uznáwage wydáwá, piše co chce,
wíry nedogde, dokawádž—dle oscheného ného-.

žonstwjm rozumu psáti nebude,

Nebot W'imo,

člowč'k díwý', neylljdnčgšj stwořenj na swčtč, w
kterémž lidská podstata, tako řku, sotwa se Lloy—

o missiom'u'stwí.
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ská :) giskří, tak zrnkau Páně a stwořitele swého
newyšel, an čtauce gisti gsme: „Že člowčk k obra

zu božímu stwořen gest,
a že Wše dobře
bylo :“ *) ale skrze přehrozné neprawosti proti
wznešenosti 3 dílu rnkau božích spáchané, (kte—
rýchž se (lopíditi hleďmež, ale toliko z pokuty :)
kletby, na něm tak patrné, přečinční neslýchané
uzmvíragíce, sucl'nnež); (loté neyl'ilubšíhlubokosti
l)í(ly lidské se Skácel, & w ní wčze, takořka zho—
wadil. — Přečinční pak a hříchů odpouštění ge—

(líně auřadu kněžskému swčřeno gest; tedy mis—
sionárstwí kněžstwu náleží, &to kněžstwu swatým
slibem ktomu zawáizaněmu, že nechce, wzneše—
nému Apoštolskému auřadu za (losti činíc wylile—
(l:iwati ani pohodlí, ani zlata, ani stříbra, ani dra—
hých klenotů, a že se nehrozí ani dalekého pu—
towání, ani nebezpečcnstwí, a-ni pronásledowzlní,
ani misilné smrti:-1 krWe wylití. — O(lpatllýeh
církwí ale lidští & neknčžští wyslanci na missi—
Onárstwí smanželkami & (lílkami se wydáwagíce,
kam přigdau, pohodlí wyhledz'mfagí,Wneykrasších
(lomech pod praporcem swěho (lwom se umístí,
n wčd (což owšem chwůly hodno) místopisných
:) přírodních hledíee, kdy se gim zlíbí kubohómu
w podnoží uwetlenému národu, W místech (lť'ly
:n nz'ustrogi Weilečnými obklíčených , filosofické
řeči (a lot gest ta rngsků blaženost) činí & owč—

(lones.l.
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cech mluwí, o kterých kwjljcj poslauchnči ani
zdání nemagi. Ale co by prawému Apoštolskému
uuřudu slušelo, tut gegich pohodlné namáhání
marné

a Wšeho pPOSpěšenstwj prázdné

bude , dokawád'ž nebudau z ged noty

gest 11

cir—

kewui od zřízené mocnosti wyslanj
ku ě !!
Co se dotýče společnosti biblické w Anglii,
která každoročně lítcruč wyzwdni koliko které
wydz'unj:) Wgukěm gazykupředsewzawši na swčt—
lo dolu, ale mnoho—lidiwého lidu na wjru křeslan—
skau za ten celý čas obrátila, odmlčj'c se říci ne—

umi; —- katolickou cjrkew tagno není, že tato
společnost gest iistaw protestantský, který neto—
liko ge, ale i mnoho Sociuianů, málomocných
tlieistů, studených 'indiferentistů, ano i auhlawnjch
nepřátel netoliko cjrkwe katolické , ale i weške—
rého křeslanstwa Wsobě chowz'n, kteří se na roz—
hlz'ušcnj náboženstwi křeslonského písemně Wydai—
wngi. ——— A když cirkew domáci čili Anglická

touto společnosti tolikrát přeplašenii :)podešló na
odpor rádoby se postawila, ale newi 'gok ; pro
tože kněžskň stolice ze sněmowny čili parlamentu
se může wystrčiti kdykoliw, tak že brzo žádný
uni nezwj kdy kde stála: gakby tedy cjrkew kn—
iolickú se na pozoru míti :) pmnůlliwa slow býli
neměla: „Buďte opatrní gnko bndowě a sprostn'i
gako holubice
an tmwný záměr 'lěliož llSlíl\\'ll
.—___—___—
Niul. 10, Hi.
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tak stkwostným m-uehem totiž rozšířením nábo—
ženstwj křesíanského, chytře přiodjn a zamručen
gest, ——kteráž auřadu Apoštolského
„pilna na
rozhlášenj nábožensth katolického nikdý se fpi—
semnč, alébrž Wždy hlasitě Wydáwala a wydáwá,

podobna w tom holubicí, genž neyprw zrnéčko
u woleti obměkčuge a zážiwné činj , ateprw mezi
holuuháítka rozdáwagic dčlj.—- Nerozumím Wšuk
tjm, žeby WČeském kra'xlowstwjneh ginde obecné-
mu lidu w bihljch čísti ])owoleno nebylo, gak'žti,
genž nás neznagj, obecně
&howořj, w čemž
wýmluwy mjti nemohau, neb i obecně wčdomo
gest, koliknásohné wydánj swatého pisma Čecho—
wé magi. Gz'lpiše znám šestmecjtma wydánj we
škerého pisma, ačty'řidcateré šesteré nowého zů—
kona. Pro koho, prosim, tolikateré wydúnj, nežli
pro lid obecný a sprostý, který w Pjsmě swatém,
kde se mu libi čte, ale ne gnkmnj, ge sobě wy—
kládá. Geštč pak z ohledu toho úslawu zname
nutí sluší, že proti swému nadání snad činí če—
ho newi. Nel) gnko před narozenjm Syna Bo—
žího král Egyptský Ptolomeus pismo starého zá—
kona z ]Íehregského do Řeckého gazyka sobě pro—
měniti did, a tim wšecky téměř národy na to
slawné narozeni pozor—nyučiniw, Apoštoly a ge—

gich náměstky mnohé práce zhawil; tak také ny
ni něco podobného se dčge, 0 čemž nás tepruw
hudaucnost Poučí. _—
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tedy Wěcgest cjrkcwnj wyslan
stwi čili missionárstwj?

Swaté řím—

ské katolické cirkwe.
Sotwa cjrkew swatá okusiwši wšech ukrut—
nosti nástrogů Řjmského Wladařstwj, kteréž lze
gen wymyslili bylo , ljbého pokoge a na rozwa—
linzich pohanských thčzného umistěnj došla;
hned rozšířeni katolické \vjry, a obecného dobré—
ho pilna, a báznj božj zawlažena gsauc, swé slu—
žebnjky do wzdálcných končin a kragin weške—
rého swčta čas po čase wyprawowatinedlela. Giz
w stoleti pátém bral se sw. Sewerin do Norikum
a gini duchem Apoštolským nadechnutj mužowé
kázali W Špaňheljch a tamních končí-nách, gakož
psani Inocence prwnjho Decenciusowi swědčjci
1115111
za důwod

stogi.

W šestém wyprawil

sw.

Řehoř weliký auředně sw. Augustina do Anglie.
"W sedmém hlásal sw. Kilian králowstwj boží
Frankům, Koritanům a newz'dčlaným rota'nn na
břehaich Dimage. Wosmém EluW zVVerden byl
wyprawen do Sas, sw. Vl'ilbrord a Swibcrt do Fris—
landu, a sw. Bonifac srdnatau apoštolsky Z\wle—
bil Tewtonii. W dcwzitém sw. Sigfrid kézalllwan—
gelium Šwédům a “Tandalům, & swa'lj bratři Cr—
ha a Strachota nesmírné—munárodu weškerého Slo-—
wanstwa —- a t. d. Když pozdě—giKolumbus

swčt, tak řka , zdwogil, neplatili tam brzo na to
Jesuilé u Wlnobilj mořském, bažjce po lidech,
tak gako hllawost swčtskai tam bažila po perl-„ich
a drahám kameni? — Zdali gsau nebyli przin
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hromoswodowé lidských neprawostj, neřesti a
hrozných přečinčnj? A předc našeho oscheného
wůku knihy a časopisy přeplněný gsan téhož řá—c
dn hanami. —- Tot gsau časem nastrogené zně—

tranby, a Wše co časemwzešlo, časemzapa—
dú, ale zohledn téhož řádu , budiž dosti.na tom
praweno: „In memoria aeterna erít jnstus: ab
andítione mala non timebit.“ *)
Nnže tedy, když swa'tá cjrkew'kato'lická po
.Wšecky wěky tento auřad zastxíwala, :) i nyni u

prostřed přehrozného zawedeni a na roty kře
sianstwa rozdělowánj zastáwá; neni pochybení žá—
dného, žeby ona Wšeho práwa, moci, cti a slá—
wy u wyslanstwj cjrkewnjm čili missionárstwi

nápadníci nebyla, kteráž timto auřadem wyhle
dáwá toliko cti a sláwy boží a toho, k'tcréhož
Bůh wywýšil, a dal mu gméno, kteréž gest nad.
wšeliké gméno. Aby we gménn geho každé ko
leno klekalo, nebeských, zemských ipekelných,
& každý gazyk aby Wyrznal,že Pán
Kri—
stus w sláwě gest Boha Otce.

5. Pogednánj o nnawném citu.
Od Jos. Libosl. Zieglera, doktora pjsma sw. a děkana w
Chrndjmi.

Est in ipsa rationc nostra vis queedam insíta, qua
non modo honestum ab ínhonesto — bonum amalo -—

diíndicamus, sed qua etiam ad probandum illnd,
ži) Žalm IN, 6.

Časopis p. katol. Duch. “. ?.

eh
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gendumve adigimur , uti ad 11o c improlmndum fugien
dumve urgcmur.
Atque haec ipsa natura: noslrae ratio—
uulis indoles &tim u lu s h o n e s t a t i s dicitur. *)

Pochází—li mrawný cit z obzwlášt—

n jho wnitřniho nebo zewnítřnjh ()

smyslu člowěku přirozeného, čili
gest citeillnost složená?
Gestost mrawné'ho citu.
Swým Samocitem neboli wnitřnjm smyslem,
(tlji11ž»Poz1lz.'n\vz'nlne
svau

nosti swěhogástwj) ije,

bytost

& wšecky

připad—

že se nám mrawnépo

wahy, smeyšlenj a gednúni giných lid-j ]jbi neb
nelibi , a sice: my si negsme wždy powědomi
příčin, z nichž skutky ].)ud'ehwa'nl'jmenebo hzmjme.

Ten cit má každý, gak wzdělzmý, tak ine—
wzdělaný Clowěk, gala-koliw rozličných způsOhňch
& stupnjch dle rozlíčností lidi samých. Aneto-—
liko prowdiwé činy amjněn'j, ale i wymyšlené :)
básniwé, buďto gakožto prawé, ctnostné :) šle——
chetné schwalugeme, aneb gakožtoneprawé, ha
nebné a zlosynné w oškliwost &nenáwíst bereme;
gest tedy mrawný cit.
Co gest mrawný cit? ——Gest mohútnost,
dobré i zlé, práwo ibezpráwj , to gest: mraw—
nost w wlastnich & cizich smeyšle-njch &skutcích
*) Institutiones Ethicze Christiana: seu Theologiae moralís ab

Antonio Reyberger. Viennx 1813. Tom. ]. 1. pag. 4.
cf.

Mami

Schenk! Ethica

Christiana. Augusta: Vindelico—

mm 1804. Tom. I. pag. 75. 76.

() mrawnc'm cilu.
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nepostředečně znamenali u sehwáliti,
Pomitati.
Co ale neni mrawný cit?

neboli 0—

——Neni smyslná

chut, nebo nechuř, nýbrž Wlastně wážnost ku
mmwnému zákonu, &ke Wšemu, co se s nim
srownáwá, &zawrženj wšeho, co mrawnému zá—
konu O(lporuge; neni tedy nic giného, než tem—
né wyznúnj rozumu, Potřebnost mrawnosti ne—
boli mrawozákona uznáwagjcjho. \'Ve hbitosti
pak tohoto wyznánj záležj ten zákon, :) gestlise
mrawný cit w'lastnjmi činy nel) aumysly zanáší,
slowe s w č (l o mj.

Může sice odpor kladen býti: „že gsau lidé,
na nichž mrawný cit welmi slabě gest znáti, anebo
že tak nečitedlnj lidé byli, kteřjž na sobě téney
menši mrawné citliwosli neprogewilif“ —
Vl'ýmjnky wšak, kteréž se zletopisů uwodj,
negsou (lukuzem proti gestosti mrawného citu;
sicebychom musili také lidem rozum O(lpjrati pro-—
to , že se někteřj našli, kteříž na sobě žádného
rozumu znáti nedali , 11př. na horách sale—
Lurslcých &W Piemontu. O gestosti tedy mraw
ného citu se nepochybuge; ale w tom gsau uči—

telé mrawnosti odporné mysli: zdali tento cit
gest wlastni, půwodnj, přirozený počátek, a od
giného nezáwisný , vvnitřnj smysl, kterýž mra—
wopčkné adobré , mrzké anepmwé nepostřede—
čnč práwě tak, aselmu samým rozeznáwá, gnko

oko lmrwy? anebo zkrátka, geli skutečný smysl,
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aneb O(lwetlenáčitetllnost. Zastawatelé přiroze
ného, mrnwného, Wllitřnjho smyslu takto sautlj : *)
l.) Znamení mrawného citu cele se podoba-—
ostatnim smyslům, zwláště wnitřnjmu Wědomj,
poněwatlž nám mrawný cit také tak wyřkne, zda—
li skutek prawý, nebo neprawý, šlechetný nebo
zlotřilý gest, gakož cjtjme, zdaž něco bolest
gest, Čili není?
Q.) Mrawný cit (lá se časně znáti, giž W
paehole-tstwj, (lřjw než se rozum rozwine. Ge—
ho znameni gsau obecněgšj, nežli rozumu, agest
ronněgši, nežli rozsuzowánj; tuž Wlastnost magi
smyslowé. Clowěk hned wi, zdali barwa, nebo
zwuk pěkné .gsau, (lřjwe než přičiny uwetle,
w čem Pěknest záleží?
K rozhodnuti té pře (lěljm otázku na (lwéz
Předně: „čemu nás učj zkušenost gistotně
o mmwném citu ?“
Za druhé:

„zdali ge Wlastnj., ocle wšech

giných neodwáslý smysl , gako 11 př. oko nezá—

wisj od ucha; anebo (lá—lise zginých známých
zziklatlnýehmohútnostj (luše, čili lidské Přiroze—

nosti wywoditiadokonale pochopiti? geli snad
gako každá gíná eitetllnost obsaženim wíce Widek
(idearum), množstwim W sebe tekaucjeh ponětí,
obsahem temných IJÍletlStaW, gíchž toliko nemů-—

žeme rozeznatí ?“

A.

I. Prwni zkušenost, gjž o mrawném citu na—
:f') Joh. cher's Lehrbuch rlerprnktiSChen Philosophie. Frank—
furt und Leipzig 1789. S. 65,

o mrawne'm citu.
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W onom wěku, W němž člowěk

poprwé rozumu swého užjwá, znamenáme-wsop
bě tu schopnost, njž smeyšlenj & gednánj lidské,
a swé ..Wlastn—j
buď za slušné nebo neslušné,

do—

bré nebo zlé pokládáme. Anmysl a prawidla či—
nů, nikoli ale hmotnost gich, nikoli čin sám W
sobě, nikoli materiální dobrota, nýbrž formální
powaha činu, wlastně pramen, z něhož skutko—
wé wyplýwagj, dosahuge naši-pochwaiy neb lifany.
F orma činu gest způsob, nimž ho rozum—
ná Wů'le chce, následowně gest aumysl, pohnút—
ka & prawidlo, z kteréhož skutek pochází.
.ll'm ot nost činu gest obsah činu anebo před—
mět, gegž rozum Wskutek uwésti chce, pročež
gest čin súmw sobě; 11.př. almužn a, kterauž

bolláč—chudémudá, ge hmotnost

činu. Nyni

musím zkaumati pohnútku neb prax-vidle, z: kte—

rého bohatý chudému almužnu udělil? Gestli gi
dal proto, aby chudému ulehčil; proto, že to
zákonodárný rozum welj: tedy gest čin hmotně
(ni-ateriťdnč) :] formálně dobrý. Geslli byl ale
b'oh'áč pohnut žádosti cti, aby se zdál býti au—
trpným, aby došel weřegné chwály; geslli ne—
wzal ohledu na zákon mrawnosti; tedy gest si—
ce čin hmotně (čili materiálně) dobrý, ale for—
málnč špatný. Prawú cena činu gest záwisná od
dobroty formální,.nikoli materiální skutku. Mů—

že tedy čin býti materiálně zlý, apředcc formáb
ně dobrý. Mrawn-ý cit dobře gednagicimu po—
chwaly neodcpře. Aumyslowá skutků gsau před.—
mčtcm přičtení ncb im p 11t a c

000
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II. Zkušenost. Mrawný cit se wztahuge takdo
hře na wlastnj, gako na cizi smeyšlenj ;;gednůni;

III. ne gen na prawdiwé, nýbrž iwymyšlené;
IV. wygewuge se bez patrného & powědomé—
ho ohledu na známé zákony & důwody;
V. bez wýslowného ohledu na škodné nebo

užitečné následky činů; pročež gest pochwalau
neb hanau cele bezzištnau;
VI. progewuge se rychle bez dlouhého rozgj—
mání &bez Wědomj gistých rozumných duwodů.
VII. Mrawná citliwost gest u některých lidí
silnčgšj, u některých slabšj znásledugicich přičín:
Čjm wzdčlnnčgšj gest rozum, čjm si lépe ce—
nu & následky činu předstawuge, čim schopněg

ge člowěk pro předměty weliké, wznešené a
šlechetné, pro gednoswornost, pořádek, powin—
nost & gednočitedlnost, čim wíce se Wprmvidlech
swého gednáni ustawil, &čim hbitčginimi se ři
dj, tim silněgši hýwá mrawnz'n citliwost.
VIII. Mrawný cit prudkými Wášnčmi, náruži—
wostmi, tělesnostj :)nawyklosti, zwláštnč přilišným
sohčctwjm &zištnostj ochálme nebo se potlačí,
upř. poddaní, náružiwosti silnčgšj gsnuce zawe
deni, často předstaweného lásku ku pořádku &
přísnost za zatwrzelost srdce wykládagj. Gest
li koho nenáwidime, wšecko zlé na něm shle—
dáme; na zamilowané osobě ale widjme wšecko
krásné, wšecko wznešené.
Amatorem (prmvjllorác. Sat. III. 38.) amicm
Turpia decipiunt caečumvitia, aut etiam ipsa haec

o mrawnc'm citu.
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Delectant, veluti Balbinum polypus Ilagnre. i. g.
Zaslepený milenec sebe hnusněgšj newidj waidy
milenčiny, kteráž mu geště iradost působí, ga—
kuuž Balbinowi wřed na nose l-Izigninu.
I oklamaná naděge mrawný cit změn]. Ge—
li wšak mysl pokogná, mrawná citliwost (10-
bře wždy saudi, u př. Karel IX., král fran—
couzký , dal znenáwisti Proti Hugonotům, wno—

ci na sw. Bartoloměge roku 1572. protestanty
zahigeti, gichž wPařiži a W kragích 100000 0
'z'iwobyti přišlo. Před swau smrti sepřiznul,
gakó muky zkauši ty wraždy si při]_J01ninage.—
Negešitný :) chi-ipný smyslnou radost giného
schwalnge, řka: po smrti rozkoše není, pOJtmor
lem nulla voluptaf. \Tilný neprawost gin-lého
\vymlauwá, mrawná geho citliwost temnegi se
ozjwá, gsaue tělesnosti nebo zwykem nepi-awo—
sti potlaCena neb oslúblú. Smilný puk, gchož
mrawná eitliwost se geštěneudusila, nýbrž aučin—
liwú gest, newymlauwá neprawosti ginóho, ale
býwá tim horliwěgš'jmkazatelem kagicnosíi, chtě,
V

aby ho ginj za přičinaumrawnosli,
neojtj,

aspoň

Powrchně

w sobě

cti'li & si wážili. —-—

Nawyklost může konečně mrawnau citliwost
potlačili, nikoli Wšak zničiti; příkladem gsau
císař Nero, Domiciun, Tiberius , kteříž se olno—

sli geštč wysmiwali, nebo laupežnici, wmhowé
:: zzmeďbanj lidé.

VVážnost pak pro ctnost gi—

ných lidi nemůže sám neyhoršj zlosyn w sobě
zničiti, nelze—limu ctnoslný skutek zapřjti, nebo
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gag sobčtnosti a cti žádosti připočísti. Tak ne
zismý gest hlas mrawného citu! „Habet hoc
'vii'tus, ut species ejus et pulchrítudo etiam in
hoste posita

delectet.

-——Quodsi

Virtus ocnlis

cerneretur, mirabiles amores excitaret sapienti.“
Cicero.
IX.

Mrawný cit (láwagj na gewo Wšickni

mraan národowé, ano i u (liwochů, gakž nám
popisowatelé cest swědčj, lze stOPy mrawného
citu nagjti. \Tšelilgý, gakkoli (lrsnatý národ, má
kolikos witlek neboli ponělj o Práwu nebo bez—
práwj; kdež pak tnkowá ponětj gsau, tamt gest i
mrawný cit. — Mohlby kdos učiniti záwčrek:
„Tedy mrawný cit gest wrozený smysl neb
pud,“ — Kdybychom tolik z toho wywodili
chtěli, přiliš mnoho bychom uzawjrali; neb by—
chom i nápodobně z toho, že Wšickni lidéněkte—
ré skumné zásady (theoretica principia) &wiclky
magi , musili uzawř'jti, že gsau Přirozeny; gsme
wšak přeswědčeni, že není wrozených witlck neb
ponětj, (non clantur i(leic innatee).
X. Mrawný cit sc Progewuge rychle :) ná—
hle. Tato pak gebo hbitost &hotowost pochází
z častěgšjho opakowánj.
B.

Geli tedy mrawný. cit obzwláštnjm smyslem
aneb Wýplynkem (resultatem) giných moliútno—
st'j Wčlowěku?
O(lpochlám: Mrawný cit není přirozeným,
wnitřnjm smyslem , nýbrž následkem giných w

o mrawnc'm cilu.
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lidské přirozenosti ležících půwodních příčin.
])uwodowé této propowěd'i gsau následugící:
l) Mrawný' cit se neprogewu-ge tak určitě,
wymezenčageclnotwárně (parimodo,) gako cite—
(llnosli wnitřních nebo zewni—třníchsmyslů.

Co

gest žluté, nebo zelené, bílé nebo černé, slud—
ké nebo hořké, trpké nebo kyselé.—aneb slané,
Wšickuilidé sz<lrawýmí smysly stegnč; ne—

ale stegným-způsobem mrawnosti skutku.
2) Předmět smyslu musí býti cosi prostého
&gednotného: barwa, chul' , welikost wěci. Ale
mrawnost skutku mnoho obsahuge, & gest Wše—
obecná; Pročež není Předmětem smyslu.
Mrawný cit záleží na Wě'tší nebo menší
wzdčlaností rozumu, pročež nemůže smyslem bý—
ti (dle zkušenosti VII.); hluťlyrozumu, Předsud—
ky, předpogatými (lůmínkami, tělesnými žádost-
mi &plachými náružiwostmí hýwá zkažen, poru—
šen, zhanoben a oslaben, dle zkušeností VIII.
Wšecky tyto pří-padností znamenagí giný geho po—
čátek. Mrawný cit gest tedy následkem aneb wý
plynkem giných wšeo-lmcných, wlidské Přiroze—
nosti ležících základních příčin a mohutností.
Které gsau pak tyto půwodní mohutnosti,
zniehžto mrawn-ý cit pochází?
Počátek mrawného citu zdá se ležeti W
mrmvné náloze nel) přirozenosti člowěka, to gest:
Wgcho mrawném rozumu, Wswohodné with, a
Wil-(lomímmwného zákona. Neodbytný hlas, má
swčdomí, prawí muč zřegmč, že mám powiuno

224

Pogednání

sti plniti, aneb že mám ctnostné getlnati. To
wím tak gistotně, gakož wím, že gsem, a že
myslím. Také můg rozum Wkonawém čili prak—
tickém ohledutuznáwá potřebnost powinnosti a
wšeobeenost mrawného zákona, genž gestizáko—
nem, božím, POIIĚWÉMlŽ
geg stwořitel k dosažení

swého mrawného aumysl-u dal, a W litlskau pří—
rodu wštípil. Má wůle Wša-k gest swobodná , a
na zewnítřních zákonech, nebo násilí přirozeno—
sti nezáwisí. Příkladem gest nám Markus Atti—
lius Regulus, římský konsul a wítčz w prwní

panickéwoguě, kterýž nedbage na prosby přá—
tel- a na mstu Karthagenskýeh, z Říma podlé
slibu swéllo k swým nepřátelům (lo wčzení se
wrátil. ——Gestli pak, mage nawúli zákOnmraw—

nosti zachowati, nebo přestaupiti, předce tak
gednám, že mogi sku-tkowé smrawným zákonem
se—srownáwagí, tedy gsau mrawně dobří, wetlau

mne kmrawné dokonalosti, apůsobí, že nad ní—
mi zalíbení , gakož nad skutky mrawně zlými te—
sknost a nelíbost aneb omrzení samého sebe mí—
wám. Též zalíbení nebo nelíbost i nad činy gi—
ných lidí cítím; a tento cit gest prawý základ
mrawné citliwosti. Poznání, že gednání nebo
smeyšlení mrawnému zákonu čili amnyslu boží—
mu odporuge, nebo se sním srownáwá, gest ú—
konem (funkcí) rozumu, gest rozsudkem, genž
se na rozumném záwěrku zakládá, a předchází
wžtly cit líbostl neb nelíbosti, wážnosti neb za—
wrženosti- činu. Mysli wzdělaností , mnohau

() mraWnc'm citu.
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zkušenosti a wyučowánjm rozsudek ten se wždy
oprawuge, a býwá nám tim snadněgšj. Že se
pak častěgi opakuge, a zkušenosti potwrzuge,
pochází zněho obratnost, čilost a snadnost mraw—
né mohutnosti rozsuzugicné, kteráž dobré činy a
myšlénky lidské od zl'ý'eh rychle rozeznáwá.
Tanto čilosti & snadnosti

se d'ěge, že si po—

zdčgi takowého rozsudku bud' dokonce n-egsme
powědomi, a nebo že geg toliko tmawě zname—
name, a že gen citem ljbosti nel) nelibosti,
w rozsudku

tom. se zakládagjcjm,

pogati l).—ýwá—

me, kterýžto gest eit mrawný.
\'Všeeky zkušenosti, při prwnj otázce po
dotknuté, doswědčugi prawdu této dedukci,
zwlášlě zkušenost prwnj, pátá, osmá & dewátú.
Záwěrek tedy gest patrný, že mrawný cit neni
nepostředečným, nýbrž reflektowaným citem, ma—
gjcjm rozsudek za základ, že se wšak předce
w přirozenosti & mrawné náloze člowěka zalehl—

dá, následowuě že není faktickým, toliko zwyk—
losti, \vychowánjm nebo. předsudky způsobeným,
z wenku w mysl člowěka Wšljpeným citem-, ga—
kýmž gest strach před lidmi, a že může po—
Oprawen, zdokonalen, změněn, zkažen, i potla—
čen, nikoli Wšak cele wykořenčn & zničen býti.
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qi. Obrana některých památek wkatolické
c j rkw—i.

0 d Jos. Černého..
„G:-lk to hned znáti , když se do katolické
země přigde! \\ sudy samé kříže, kapličky, so—
chy :) obrazy! \;Všudy patrné důkazy obmeze—
ného smyslu &(luehownj chudoby! VVšud'y gewj
se powěrčiwost.“—

Tento nel) podobný sand giž mnohý z cestu—
gjcjcll nad námi wyllesl, a přitOm snad samolibé“
u sebe doložil: Děkugi—ToběóBože, že negsem

gako tito!
Než zpytugme gen maličko usudek 'lakowý
a tudiž shledáme, gak welmi powrchnj gest a ne—

prawý.
Stogj owšem w zemich katolických obrazy
ukřižowaného Spasitele na wršich, na cestách a
we wšech téměř wesnicjcli. 1 gest také ohyčeg,
že okolo gdaqu kutoljkTomu, genž na kř'jžipro
nás umřel, zewnil-řnim znamenim nel) poklonau
ucliwost a djky wzdáwá. -— Tu giž se tážeme,
slusi—lito powčrčiwosti neb obmezenostj duchu
naziwuti? —- Bohomyslnj otcowé radu-_gjce se z
wjtézstwi kříže Kristowa newčděli náhožnau ra“
dost "ln lépe na gewo dáti, nežli wystawcnjmná—
slroge smrti gello na místech weřegnýeh, ucíti
cc , že gest moc boží wšem, genž w něho Wěřj,
za hodné uznúwali geg wšudy před oči stawůli,
aby tim rozčilenj smyslowé zewnitřn'j smyslu

0 obraně některých nábožných památek.
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wnitřnímu napemocni byli. Když rmgínmliďo—
hroťliní , že skrze smrt Páně wylc..upeni gsau , n
s gasnau a weselau myslí w žiwotě i W smrti
knebesům patříwali: což bylo přirozeněgšího,
než že wděčnau radost a lásku ku Kristu Ježíši
wespolek wyprawowali, :) cizím i domácím na
gewo (l.-áwali,k radosti-lemu saucitu ge powzlauzu
gíce? Což tedy (liwu, že znameníblahoslawené
natlěge swé na wšech místech

genu wystaw—ili ? —-——

\Yíal*a\vtlě, když tak wraueí láska k \'Vykupíteli
swému w srdcích gegich plzipolaln, kterak měli
uctění kříže sw.0pomínaú? — Nelze—lítedy ot—
cům naším odepříti tohoto nábožného &wěřícího
smyslu, na nás gen, ——gelikož W nás wíra a lá—
ska tato utuchla, ——leží Wine, že nyní liez smy—
slu se držíme toho oliyč'ege, genž Pů—WOdllě
ze ži—

Wénábožnosti pocházel.
Než, ačkoliw i při těchto památkách neskon—
čených dobrodiní božích a geho za nás se obětu—
gící lásky za naších časů newšímawost &lhosteg
nost panuge, proto se nikoli nemůže říci, žeby tito
obrazowé zhola neplatili byli, :) žeby nebyli nic,
než suché dřín-í, kteréž nikdý giž kwětu a owo—
ce newytlá. Iidož wyprnwí, gak mnozí sprostí
a na polích pracngící lidé popatřením na sw.
kříž k spasitedlnému přemyšlowání byli powzbu—
zeni?

Zdaliž gsme imy sami giž nebyli pohnutí,
když se nám po cestě z daleka toto swaté zna—
mení na hoře gewilo? Ztlaliž nepodgal nás ně—
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gaký slawný cit, když za saumraku, an tmy audo
li pokrýwati počaly, na wrchu sw. kříž gasnoslj
wečerni záře oschený gsme uzřeli? ——A byl geg

některý necitedlně opominul, byl snad giný tim
wíce rozčilen; a gestliže diwadlo to dnes W nás
nepůsobilo a k nilbožností newzbudilo, nasta—
nau nám snad dosliery dnowé, kdež tim moc—
nčgi důwčru alásku ,wnás roznjtj, neb wstrasti a
Wzármutku nás potěší. Mimo to možná-li pak, že
toto swaté znameni př'jgemné gest tomu, kdož
zlé skutky zameyšlege na obraz Spasitele patři?
Nižádný—lineljbý cit neb káragjcj hlas W swčdomi
geho neozwe se, po cestě k dOPuštěnj se zlého
skutku,kamkolí kráč'j? Nesměgme se ze sprostého
lidu, prawi—li, že ďábel před křížem utíká. Prů—
powčd' tato gest hlubokého, na ducha působjcj—
ho Wýznamu. —
Mčgme tedy wuctiwosli starobylé tyto swa—
té památky, byt ge mnozi za neužitečné poklá—

dali. Kdo patřj do wšcch srdci lidských? Gak
mnohé Wěci, kterých si mnohýr hrubě ani ne—
wšjmá, pohnau giným? Lidu tělesně smeyšle—
gjcjnlu nemůžeme ani dosti nábožných památek
w cestu nastawěti, bychom geg ze zemských
myšlenek wytrhli a ducha k božským nadsmysl
ným Wěcem pozdwíhli. '—
VVšakmnozi ncnewraži ani tak na kříže, ga
ko na kaple, sochy a obrazy. 3——Spisowatel
těchto řa'udečkůwiděl množstwi kapli na m]—

stech takou-ých , že welmí Prawdě podobno, —

oohrnně některých nábožných památek.
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koby zakladatel wystawení těchto památek ob—
čerstwení , ochranu, pohodlí neb obwveselení tu
giž dělníkům na poli, tu Pautníkům na cestě, po—
skytnauti byl měl W úmyslu.
T akowé Památky wzdělala nábožná láska k
bližnímu brzy u občerstwugící studénky; brzy na
wrchu rozkošný Wýhled poskytugícím, na příkré
skalnaté hoře, neb na rowině domu a stromů
prázdné. Chtěl-li tedy přítel lidský takowau ka—
pličkau poznamenati místečko, kde studénka se
nachází, neb ní od bauře překwapeného cizince
ochránití; ušlému pautníčkowi stínu a ochrany
pmpůgčiti, neb na Wýsost geg wyzwati , kde o—
ko a mysl geho se občerstwí, hoden—liž za to po—
honění? —— Ale čemuž romantickau chýši, a neb
nčgaký řecký chrám tam newystawěl ? \'Však wěz,

tito zakladatelé nebyli klassičtí pohané, nýbrž
křeslané, a gako nábožnost gegich Wšemu za—
městknání se přidružowala, tak i wstaweních ge—
gich gest Patrna. Umysl gegich byl: Kdo ze

studénky žízeň uhasíš, bud' pamětliwi toho, kte

žádagícímgeg pramen wody žiwé uděluge;
unawenýr pautník at pomní na wěčné odpočinu
tí &budaucí wlast swau; bauří zastižený at na
hoře hledá ochrany a pomoci. Předkowé naši
se domníwali , žeby romantickými geskyněmi,
řeckými chrámy a milohrady gen polowičně po—
sloužili swým bratřím, a protož chtíce skutek
swůg dokonati o tělo i o duši pečowali.
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Gsau—liněkteré památky, geštohy se k tomu—
to aučelu nezdúly Přihodny, pomněme, že zača—
stó i znamen-itj přihěhowé na mjstě tom zhč—hlia
nyni k zapomenutj přišli , přjčimt k takowénm
stawenj dali, :) tehdáž zcela gíný Wýznam mjwa—
li. -— Ostatně wída takowé památky rád pro—
dléwám myslí W oněch hlažených časech, kde
mčštanu tolik zhýwalo, hy Wstawu byl zde neb
onde něgaké náhožně stawenjčko postawiti. Out
nemínil, ——což se také nikoliw dokázalínemů
že — aby chudj přitom obmeškáni byli. Mo—
hau-li se za našich dnů ])ezewšeho wýčitku stawěti
nákladné kratochwilné hrádky, krásné sady, he—

sjdky, altány: pročhychom práwě zakladatele
něgaké kapličky tak př'jsně Posuzowali? Pakli to—
to zbytečné, neméně i 0110.
Konečně připomenauti sluší i to, že mnohé
kaple Půwod swůg W-zalyznábožné wážnosti k
farním kostelům, gakož i ztoho přeswědčenj, že
člowěk, mysl swau od swětských roztržitostj a
starosti odtrhnauti chtčge,zwlziště osamělých míst
k tomu wyhledáwá. Kde něgaká osada w ne—
děli nel) we swátek odpoledni hodinku společné
pobožnosti Wěnowati žádala a pro Wzdálenost

farujho chrámu k tomu užití nemohla, naskytla
se sama od sebe ta myšlenka malau modlitelmíčku
si wystawěti. Kdo smj podniknuti takowé za—.
wrhnauti? A neni—li Wědomo, že mnoho set
chrámů počátek wzalo od těchto kapliček? Ty
a těm podolmé ohledy zakladatelů nesmíme ni

ochraně některých mihožných památek.
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kdý s očí sí»:mštěti, chtíce o památkách otců na—

šich soud wyllášeti. Politugme tedy těch, genž
nowau zemi &nowé nebe stwořili se domníwagí,
několik-li kaplicek zboří, a památky, prawdy kře-—
sianského náboženstwí snad uewhod g'nn připo—
mínagící, s o'cí sklidí.

Než, snad ani tyto památky mnohým tak na
urážku negsau, gako sochy a obrazy na cestách
wystawené. Na těchto neywíce sehorší, za wě
ci zbytečné & malicherné ge pokládagíce.
Owšem, zapříti se nedá, že můžeme bez
nich býti, gelikož k wěcem případným náležegí;
proto ale předce negsau docela ničemné, a aspoň
něčím k nábožnému záměru Přispíwati mohau, a
i skutečně přispíwagí. Někdy představvugí tako
wé obrazy něgaký celek, 11 př. žiwot neb umu-—
čení Páně. 'Wyobrazení takowé prospíwá zwlá—
ště lidu sprostému &mdlému, Předkládagíc smy—

slům i srdci geho neypohnutedlněgší děge ze ži
wota neb umučeníKristowa. Když lid w prázdné
hodince w neděli a we swátck tyto tak řečená
štace (stánky)nawštěwuge, a příběhy ty si roz—
gímá; mělíbychom mu W tom brániti? Zwláště
pokud geště mnoho lidu bylo, kteří čísti neu
měli. Kdož by se byl neměl z toho těšiti, že
lidé tito na obrazích wídí, co učeněgší bratří do—
ma W biblí čítagí? Ano, kdyby to konečně u
některých nic giného nebylo, nežli pauhá pro—
cházka; co z toho? Gest to gistě slušněgší a
Časopis p. lintol. Duch. 11. 2.

5
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prospěšněgšj, nikomu k pohoršení negsauc, než
mnohá kratochwjlná progižd'ka.
Co se pak obrazů Swatých dotýče, tui ney-—
\vjce přigde na to, gak wzácno gest W očích
našich swět a žádosti swé přemúhati, a pro Bo—
hu žiwota se opowážiti! — Pokládá—li kdo o
|.nrawdowau welikost W' tom, když někdo bičem
wzilky zmrská národy, nepřátele W prach pošla
pe a u nohau swých pokoř'j; ten wzděláwey so
chy rokům válečným. Kdo wšak má za lo, že
mnohem nesnadnčgi gest nad seban než nad

swětem wjtězstwj dobytí, tomu dowoleno hud
witězi nad sebau památku ustawěti, a w ucliwo—
sti míli. Zásluhám čest! —
Gest to zagisté neneznamenitá chwála něgu—
kého národu, když se o něm swědectwj muže
wydali, že schopen gest uwažowati nn'awnj co—
na zemřelých šlechetných osob, a že se snaží
prokazowati gim nestrannau sprawedlnost. Sud"—
me newáznauce wpředpogatosti, zdaliž by nás
to krášlilo, kdybychom my, gešto tak rádi za—
hrady a winice sochami pohanských bůžků o—
zdobugem, giným W tom překaziti chtěli, gcnž
ozdobngi weřegná místa sochami osob swalých
a bohabogných ? Oni—li se na nás nehoršj, tedy
ani my gim toho za zlé nepoklát'leyme. —
Ale, prawi snad mnohý: my bychan obra—
zy strpčli, kdyby aspoň uměle bny wytwoře—
ny: těch wšak pořjdku se nacházi; zwětšjčást—
ky gsan nesličnč a ncozdobné.

o obraně některých nábožných památek.
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Gest owšem zaslušno, aby co gest swatého

n wznešeného, také d ůstogně

předstaweno

bylo. Krásné umění slaužili má náboženstwi;
způsobu tedy wšeeh Wěcj, kteréž pozdwihnauti
magi mysl naši k Bohu, pronášeg něgakau zewnitř—

nj dokonalost a krásu. Toho by měli šetřili
wšickni duchownj pastýřowé, a protož netrpěti
hesličnýeh neb polloršliwých obrazů.
Nic Wšak méně, ačkoli mistrně malowaný
obraz k nábožnosti powzbndi člowěka, znpřjti se
nedá, že i obrazowé

méně dokonan &beze wše—

ho wkusu (gustus) zhotoweni u lidu sprostého
bez prosPč—šnéhoáučinku

nebýwagi;

ant lidu

sprostému gest obraz toliko wzbuzugici znameni
gebo od ginud založené nábožná wíry.
Gemu
není potřebí, aby obraz tkliwau moc krásy do
sebe měl; nýbrž aby myšlenky w člowěku gsau—
ei powzbudil, & city geho rozujtil; napotom ge—
ho giž roznjcený cit, geho wjra sama sebau ů—
činky wydáW'.
Duše sprostá a nábožná koná začasté 11ne
sličného obrazu neysrdečněgšj pobožnost, aniž pak
spozornge, že přítomný obraz zcela nepodoben
a nesličen gest. Neb ono rozčilenj neb rozgjmá

ní nepřicházi

od obrazu, nýbrž ze srdce, w

němž wire & láska Wládne, a gi přiházjwá se
práwě gako matce, kteráž nesli'c'nost dítěte swé
ho ani neznamená, poněwadž gegi w něm zalíbe—
nj nepocházi zewnitř, t. g. od dítěte, nýbrž ze
Wnitřnosti srdce, gehožto city na dítko přenáší.

234

POgedna'tnj

Proč bys tedy řikal této

matce:

Djtě twé

oškliwé gest! Proč bys méně gi Wážil si než gi—

nau matku, která snad sama Wsobě lásky gsauc
prázdna gen proto w nemluwňátku swém se ko—
vhá, & se zaljbenjm naň patři, poněwadž W sz
njmawé kráse a spanilosti W lůně gegjm odpoči—
wá? Neslušit tedy nezpůsobuost & nesličnost o—
brazů zhola za důwod bráti, aby zawrženy by—
ly; nýbrž na to patřiti náleži, kterak u lidu, pro
něgž zwláště určeny gsau, působí.
VVzdáleno bud' ode mne, tim Wselikých ne—

stwůr se ugimati ; gá toliko dowozugi, že i méně
dokonalé obrazy předce beze wšeho užitku ne—
gsau, a Protož prominauti nemohu, wždy-li gen
gednu stranu a ne také druhau někdo uwnžuge.
Mimo to se mi také zdá, že se u sprostého
katolického lidu ani neužjwá obrazů gako obra—
zů, sic by možná nebylo, aby mnohý člowěk ne—
dostatky 'a chyby do něj bigjcj na mnohém o—
brazu nepozorowal. A Wšak toto nepozorowáni
ge'ho zdá mi se býti důkazem, že srdce rozčilené
a roznjcené erau něco od obrazu zcela rozdil—»
ného pogal—o& že zde obraz gen hyerOglifem gest.
KOnečně powážiti slušj, že se chut lidu spro—

stého nikdý kuklassičnosli newznese, :) nechá-—
wagjce wůbec we wěcech chuti se týkngjcjch
každého při swé libosti, slušno, abychom i gemn
toho dopřáli, co se mu Wtomto ohledu libi, ne
gsmě—listo mu něco lepšího podati.

o obraně některých nábožných památek.
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„Ale to předce nesnesltedlnú powěra,“ pra—
wj giný, „že katoljci obrazům poctu. činj, ge
wěnci a kwčtinami krášlí, obil'jm ge obdarugj,
daleko nad to, co- gsau a h-ýti magi, ge powyšu—

gjce!“
Gen malé strpenj, příteli, gegž tato wěc kdy
pohoršiti mohla. — Ty i gá bychom owšem
toho Wšeho pominuli. Ale pak-li tuto wěc bedli 
Wěgi uwážjme, poohyhugi-, coby lepšího bylo.
Dowoliž děwčeii, abyz růži nebz lilij wěnec uwil'o
a geg Marií Panně na hlawu wstawilo. Newyzná—

wá—li'tjmdůstognost panenstij

Zdaž wjš, eo

ci'lila & myslila wěnee tento wing a obě'lug'jc?

Nezbraňug winaři neb zahradníka, by prwni
zralý hrozen Ježiškowi w-ruce wložil. Gakéž w
tom pohoršení, když obyčegeln tim smyslně ge—
wg'\w'lěčnost swau !( Slwořiteli za udělené požm
hnáni? Nehorši se, že mnozi krucifix kwětinami
nel) kláskami ozdobugj! Co medle mollau laska—
wému Spasiteli na znameni Wděčnosti dáti? A
předce gest žádost tato tak přirozená člowčku, &
tim wíce křesianu. Co nalezáš Wtom hanliwého,
obraz—ligeho lidé W dětinské sprostnosti krášlí

aneb daří? — Přeg giným této-radosti, gestliže
ty toho stak dětinnau sprostotan nemůžeš do—
westi; radug se aspoň s těmi, ktcřj to činiwagi.
Smysl

wznešený

——-—
dj gistý

slowútný

hásujř

——.

i. dětské často hry do sebe mjwagi.
Ostatně má každá Wěc swůg lic i rub., a
předložiwše \vpřjlonmóm předmětu zwlášlč licnl
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slrnnu, známe! i onu rubní; domýšlime se Wšak,
že sličnost oné škaredosli této daleko Přewýsu—
ge, a že ti welmi strannč saudj, genž Wždycky
genom na slabšj stranu okazugi.
Že se wužjwánj m'nbožných památek někte—
ré přewrácené obyčege & powěrné nepořádky
wlaudily, netřeba cjrkwi wytýkati; ona gich ne—
schwaluge, nýbrž radčgi přísně přikazuge , aby
duchownj pastýřowé lid sng w prawém užiwá—
ni těchto nábožnýeh památek wyučowali, & geg
od powěr wystřjhati wšemožnč se snažili. Zna—
menité gest W tom ohledu nnřjzenj sněmu Tri—
dentského sess. XXV. kdež se následugici pro—
spěšné naučení (luchowenstwu dáwť: Illud Vero
diligenter doceant Episcopi, per historias myste—
riorum nostrae redemtionis, picturis vel aliis si—
militudinibus expressas, erudiri et conlirmari po—
pulum in articulis fidei commemorandis et assi—
due recolendis; tum vero et omnibus sacris ima—
ginibus magnum fructum Percipi, non solumquiu
admonetur populus heneflciorum et munerum,
qme :) Christo Sibi collata sunt; sed etiam quia
Dei per sanctos miracula, et salutarin exemplu
oculis fidelium subjiciuniur, ut pro iis Deo gra
tias agant ad sanctorumque imitationem Vitam
moresque suos camponan't,excitenturque ad ado—
rundum et diligendum Deum, et ad pietatem co—
lendum. Si quis autem his decretis contrariado—
cuerit, aut senscrit: anaihema sit. In has autem
snnctas et salutares ol.vsel'val'i011essi

qui

ab u—

oobranč některých nábožných Pantálek.
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s us irrepserint, eos prorsus, aboleri sang-lnSy—
nodus vehementer cupit, ita ut nullae falsi (log—
matis imagines, et rudibus perioulosi erroris oc—
casionem prmbentes statuantnr.
Quoclsi ali—
quando historius et narrutioues sacrae scriptura—,
cum i(l imloctve plebi expediret, exprimi et figu—
rari conligerit, cloceatur poPulus, non propterea (li—
vinítatem figurari, quasi. corporeis oculis conspi—
ci, vel c-oloribus aut figuris exprimi possit. Om
nis porro superstitio in Sanctorum invocnl—ione,
Reliquiarum veneratione, et imaginum sacro usu

tollatur; omnis turpis questus eliminetur; omnis

(leniquelasciviavitetur ita, ut procaci

ve

11u sta te imagines nonpinganmnnec orncniur;
et Sanctorum eelebratione, ac Reliquiarum visita;
lione homines ad comessationes ntque ebrieta—
tes non almtantur; quasi festi (lies in honorem
Sanctorum per luxum ac lasciviam agantur. Po
stremo tanta circa hmc (liligentia et cura al)
EplSCOPÍS adhibeantur, ut nihil inordiualum
aut preepostere et tumultuarie accommodatum,

nihil profannm, nihilque inhonestum appareal;
cum (lomum Dei (leceat sancliludo.

flelius observentur,

1—1chut fi

statnit s. Synodus, nemini

licere u-llo in 1000, vel Ecclesia etiam quomodo—
libet exempta, ullam insolitz-n'npcmere, vel 1m

nendam curare imaginem, nisi al) Episcopo an
prolmta fuerit; nulla e'l-iam-ezulmitlemlnesse now;
miracula,

nec novas

Reliquias

recipie-11<l:-1s
., nisi

emlem recognoscente et upprobante Episeoim
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qui simul atque (le iis aliqu'ul compertum hubu—
cri [, H(lllllJJlÍlSin consilium T heologis et aliispiis

viris, ea faciat, qua: veritatí et pietati consen
lunea judícaverit. —-—
Kdyby toto nařjzenj sw.
sněmu odděleni bratři naši čtauce uwážili, gi—
stěby mjrněgi o nás smeyšleli , a mnohé WčCi,

které se od sprostého lidu Prowodj, laskawěgi
Posuzowali.
Ostatně pak, kdo bohomyslný gest, pozná
nábožný smysl we wšech formách a twářnostecb,
byl i nebny po geho pochotnosti. Člowěk wel—
kodušný Widj wšudy, což welkého gest, malé—
mu a při tom hrdému zas duchu zdá se wšecko

malé. -
Měloby tedy katolíkům k sláwč slaužili, že
památky nábožných otců swých w uctiwosti
magice se snaži gegich prostonábožný smysl i
potomstwu (lochowati. Starobylý wěk měl o—
wšeln zwláštnj swau wzdělanost & Wlastnj způ—
sob w předstawowánj myšleni swý'ch; ale bla—
ze potomkům, kteřj, negsauce Příliš rozmařil'j
a přewzdělaui, pozůslatků ipraotcowské nábož—

nosti sobě wúžiti uwykli.
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7_ Památné starobylosti kostelů w králow
stwj českém.
Ud Kašpara Valentina Wcininger'a, farářeKhdenského.
(Dálšj pokračowánj.)

Arciděkanstwo pražské.
Plebanie děkanstwa Říčanského, roku 1384 .
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a) Nenjí toho gmé-na wesnice ani kostela
WWO.

b) Roku 1409 kostel Modřanský od gakéhos
práwnika s ; kopau auroku obdařen byl, Lil).
Erect. VIII. H. 8.
c) VVoticm Roku 1396 rozmnožili zádušní

přigmy téhož kostela Jan Staršj pán zOtic shm
trem swým Mráčkem z Gaworu. Tiž bratři za—
ložili r. 1405 oltář sw. Bartoloměge sobyčegný—
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mi aiu-oky 8 kOp praž. gr. k wychowánj kaplana,
k tč-mž aurokum r. 1408. giných 5 kop na lampu
přidali. lib.Erect. V. G. ?. \'llÍ. B. 6.1X. B. 1.
d) Auřinowes, Zuř'jnawes. Kostel 1'. 1068.
od Gehharda biskup-a pražského p oswěcený ; tem—
plářo-Wé až do wyzdwižen'j

swého rytířského řz'u—

du r. 1312 gag pod zpráwau měli. Po nich Pú—
ni z Rensliergu, a po—zděgi Smiřičtí panstwim
Auřinoweským, Skworeckým a Cernokostelským
le'xdli; nakvašeni gsauce prw husowým-i a pak

lutherowými bludy, na swých ohšjrllých statcích
wšem kaiolickýmknčžim Wýhost dali. Pobělo—
horské bitwě gako odhogni cisaři a králi Fer—
dinandowi Il. mimo nadřecené panslwi Albert
Jan Smiřický Náchod, Rýsenburg a "_Fřehechowicc
w králowé hradeckém kragi, Dymokury w byd—
žowském, Skalsko w boleslawském, a Hořice,
Žlunice a Chotělice Wkrálowé hradeckém kragi
Woběi dáti musil.
8) T jmto statkem Arnošt I. Arcibiskup praž
ský školu při liýwalénrkolegialním kostelu swat.
Gilgi WPraze pro žz'nky(lucllownjkobžiwč učite—
lu založil. W čas Husitský-"ch wylijgenj statku

duchownjch, w ruce neprawých držitelů padl, až
Opět za času císaře Ferdinanda II. k témuž ko—
stelu sw. Gilgi pod zpráwau dominikánů se na—
lczagjcjmu připadl; nepochybně za náhradu po—
staupenél'io Jezuitům kláštera akostela sw. Kli—
menta w sta-rám městě pražském. Roku 1381.

panoš zllodkowic kostelu zlatnickému půl lánu

o starobylostí kostelů českých.
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Poli darowul. Desátky dle uznáni :) rozsauzeni
Proboštu swatogilského pana \Vitka &Proboštn
Litoměřického Wlachynlca z celé osady wykázz'w
ny &určeny byly r. 1377 a 1397. lib. Erect. ||.
F. 1. XII. F. 1. a J. 12.

Roku 1589. llyll „fu—

rářem kněz pod obogi, gménem Martin, který
žádal s půli desátků wo wsi Čheřanech (Břežany)
na statku neywyšš'jho purkhralrjho posluhowati,
zčehož wšak mu konsistoř geho přísně domlou—
W'l. Acta consist. sul) utruque in bibliotheeu
Archiepisc. servata Pag. 80.
f) Kundratice. Býwalý zámek krále \'Vá—
clawa IV. Wněmž r. 1419. 16. srpna mrtwicj gsa
poražen zemřel, &kterýž potom Husité roku 1421
w zříceniny obrátili. R. 1388. zrozsudku Gin—
dřieha Swařince ze Swognowa panoš Hanuš Pan—
cjř ze Zúkupu !( aurokům *).kop pr. gr. ke ko—

stelu Kundratickému odsauzen byl. lib. Erect.
XII. B. 11.
3) Nyní Dnbeček.

Giž za času Arcibisku—

pa Arnošta r. 1357. kostel ten nadán byl zaloa
ženjm kaplana k oltáři sw.VVaWřince od Frydlin—

ka měšíano pražského, ar. 1407. obdarowán 15
pr.
auroků od Giudřiclm Třebola z Kowzi'řo—
wa lil). Erect V. U. ?. XIII. P. 10. Že tento
kostel W 16 stoleti pod zp-rzíwau nekatolického
kněze stál, hrobowý nápis 1582. dokazuge: „VV
pátek den pamětní mistra Jana l—Iusyumřela uro—
zená pani Salomona dcera uroz. Adamu zChapu;
Pánu na Dulmi &&“
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h) Kostel Průhonický giž r. 1336 obdarowán
naroky 3 sel—
ských statků. G'istinutéhož teprw r. 1419.wtč
lená se nacházi. lib. Erect. X. L. 9.
i) We1ký'Tehow. R. 1395 založila gednu
byl“ od pana Rudolfu z Průhonic

ročnjj mši pani Bčtka- owdowělá' Konráda pano—
še z Tehowu, l kop. aurok-u, pogištěnau u pod—
dané-ho-Tehowského s usnesenjm poručníka si—
rotkůw W'iljma panoše z Blanic. 11.1408. Obdu

rowal rytíř, spolu arcibiskupský panoš Qttik z
Kýge kostel Tehowský s 1 kop. auroku. lih. E
rect. XIII. F..l. a VIII. D. 1.
k) Býwalý statek Benediktinů sw. Mikuláše
w starém městě pražském.
Z) Lipeň,

Lipan. Ta wes r. 1.383. pat-řiwalu

řaduiněmeckých rytjřů, z nichž Mikuláš Prener
tehdáž tom přehýwal. R. 1384. panoš Bonco
ze W'techowic obdarowal kosteř s 1 kop. pr. gr.
am'oku, kteréžto skládání wzal na sebe panoš
Zdenko leliuiC. lil).Erect. H. G. 4. XIII. A.6.
m) Libeř. R. 1381. zawaznge se Heřman
z Liboře kodwodu desátku a bratři geho Pcšjk
&Michal 1 kop. auroku témuž kostelu r. 1388.
B. 1392. obdržel kostel lanku darem, a r. 1398.
farář s powolenim konsistoře patřjcj lán poli s
ginými proměnil. lib. Erect.
D. 17. K. 12.

XII—.E. 20. B. 9.

n.) Gilowé (Eule). Nelze pochybowati, že tov
to horni město, genž giž za času Boleslawa I.
hawjřů &-giných obywatelů k dobýwánj hognó

o starobylosli kostelů českých.
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zlaté rudy u welkém počtu čítalo, při rozšíře—
ní křestanshva kostelem zaopatřeno bylo. Roz—
máháním řeholí klášter Minoritů obdrželo, který
od Žižky rozbořen, pak opět roku 1626 wysta—
wěn byl nákladem Štěpána Benika, Wšak tak
skrowně nadán, že z geho přígmů gen 3 ducho—
wním skrowně oližiwení dopřáno bylo, kterýž r.
1785 zcela wyzdwižen byl. Farní kostel dráhně
nadán, dle horních práw z bog-ně dobýwaných
kowů před časynemalých požitků táhl. W kni—
hách nadání kostelů se toliko nachází na r.1378
wyrčení arcibiskupského "Oácficiála
mistra Mikuláše
Puclmíka, by farář-bez odporu každodenně ranní
mši ke cti a chwále panny Marie obětowal, pro—
lo že na týž úmysl mu dopřány gsau auroky z
gednoho míst-a 21 kop. z druhého 72, a třetího
40 pr. gr. libr. Erect. XII. A. 10.
o) VVelké Popowi'ce. Někdy statek patřící
k semináři sw.Norl)erta, pak ke klášteru sw. Mi
kuláše w starém městě pražském. R. 1406 na—
chází se rozhodnutí pře mezi farářem a state—
čným rytířem spolu panošem VVogslawem 2 Po—
powic, nímžto k straně VV-ogslawowě Z'l)lllk0 Ar—

cibiskup pr'áwo přiřknul. lil). Erect. VII-. H. 8.
R. 1408. Heřman z Hrádku s 3 kop. auroků
založil wýro-ční mši za zemřelého Ottka, Milotu
a Alžbětu zPopowic. lil). Erect. VIII. E. 6.
'p) “Toleška na statku Stiřínském.
qi) Kaunicc.

KrOnika Sedlecká

1182 klá—

der geplišek od pána VVilíma z Duroholců tam
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založený uwádí, z čehož uzawříti lze, že i farní
kostel téhož času stál, který za pánů Trčků ná
boženstwí katolickémunepřízniwých do r. 1620
snekatolickými zpráwci duchowními obsazen
byl, pak ale zcela osiřel, až do roku 3562, kdež
gako filiální obstál. R. 1416. postaupil Bohunko
z WVinowic tomu kostelu kus lesa a pole, čímž
založil každoroční mši za sebe a swau zemřelau
choti Žofka. lib. Erect. X. J. 5.

r) Dle popsání pamětných starobylostí w
Čechách od pana Karla rytíře z Bienenbergu ko—
stel W Králowicích na památku šlastného porodu
Gitky krále VVáclawa ll. manželky _r. 1296 ze
zámku, W němžto princeznu Markýtu porodila,
powstal, k němuž wěž přistawěti rozkázala.
s) Známo gest z letopisů Wlastenských,
že Wlatlykowé z Řičan nátiskům Drahomíry
proti Wzniku a rozšíření křestanstwa co horliwí
křestané mocně odporowali, z čehož uzawříli
lze, že křestanstwo W dědinách těch pánů mu—
selo brzce wzniknauti, a následowně že i kostel
w Říčanech k neystarším připočtěn býti může.
Potomkowě Wšak pánů z Říčan nastaupiwše šle-—
pčge odpadlců od církwe katolické, prawému
kněžstwu přístupu bránili, a když po wítězstwí
bělohorském Ferdinand II. kacířstwo mocně z Čech

wypudil, zůstal kostel Říčanský bez wlastního
duchowního zpráwce až do r. 1707. Bylil pak
dědiny těch pánů z Říčan, Čerwenzi Řečice &Rych—
now, Kletečno wCáslawském, a Zachotín wTá—

ostarobylosli kostelů českých.
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horském kragi, Ilořowice a Komárow, VVosek,
líosowú Hora, VVogkow a Beztachow.
\'V 15 stolelj wedli zpráwu kan-ownjci late—
ranenšti řádu sw. Augustina, gacj W Praze na
Karlowě liýwali, nad kostelem liičanským, gichž
to r. 1430 w počtu 8 kněžj mimo děkana Žižka
onen zahubil. \'Tiz Beckowského na listu 143
a Dohnera z Pulkawy knihu 5. Památka někdy
nábožných ctitelu a dobrodinců chrámu Páně z
rodu Pánů z Bičan pozůstáwá dosawáde W kni—
ze 6 a 8 nadání kostelů. \V prwni pod lit.
S. 4. založeni oltáře ke cti 10,000 sw. muče—
dln'jků, k němuž kaplan s obyčegnými auroky 8
kop pr. gr. nadán byl od Imrama a Diwiše 'z Ři—
čan r. 1400. K tomuž nadání r. 1408 Přidal
Habart z Bičan Spolu panoš arcibiskupský Škop.
pr. gr. k nábožné památce a každodenni oběti
mše za swé nábožné Předky. lib. Erect. VIII.
A. 5.
t) Tanto wsj obdarowala manželka mocné—
ho Wladyky Hroznaty klášter Sázawský, Wněmž—
to r. 1132 pohřbena byla. 0 býwalé staré twrzi
s onau w I-lostini r. 1067 w letopisj—chčeských
zminka se činí. R. 1404 farář l'I-ostiwařskýko—
stolu dobročinným se prokázal, kanpiw od Opa—
ta Sázawského gměnem Petra lán poli. libr.
Erect. XIII. N. 1.
B. 1577. VVilim zRosenliergu

kaupil a při—

pogil I.lostiwař k statkům pnrglwahským. R.1589
Ílpylttam farářem Jakub Teplický kněz pod obo-—
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genž se zKalnenice tam dostal, gakž to psaní

konsistoře pod obogí na paní Johanu Berkowau
z Dubé, Lipého a z Kamenice oswědčuge. Acta
consist. sub utraque lil). Archiepis. F. 43.
u) Dolní Girč'any na panstwí Doblo—Břežan—

ském někdy panům ze Sebušína patřící, gimžto
pro zpauru od císaře Ferdinanda II. odgaty a
panu hraběti z Michny prodány byly. Posléze
se kaupí za času Arcibiskupa Ferdinanda z Kiiu—
burgu k arcibiskupstwí pražskému dostaly. Ná—
pis nad welkým oltářem poukazuge Adama z
Chocnowa před Sebušínskými bývalého pána a
patrona Girčanského kostela. Musíwali za časů
14 století farářowé Girčanští dle založení pána
Krištofa Sezimy probošta kolegialního kostela w
Teyně Horšowě gisté auroky odwádčti, kteréž z
usnešení probošta Neustupy z rodu Šwambergů
r. 1415 uskrowněny byly-. lib. Erect. XIII.
\V. 11. R. 139l něgaký dobrodinec W Gesenici
zagistil témuž kostelu %kop. pr. gr. aurokůlib.
Erect. XII. D. 2.
w) Dle l—Iammeršmidastogí kostel na místě
býwalé kaple sw. Máří Magdaleny od wéwody
Soběslawa W 12. století wystawené a dráhnč
nadané.

:e) Spolu sídelní zámek statečného rodu pá—

nů z Kolowrat.
y) Giž r. 1350 a Opět r. 1396 se o desát—
ku farúři Záběhlickému patřícím gednalo , Wšak

wygednání takowé pozdě-gi, totiž r. 1414 se

o starobylosti kostelůw českých.
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ztwrdílo, & do kněh nadánj kostelnjch wtáhlo.
líh. Erect. X. C. 3. R. 1396. Jeniš panoš z
Myslikowic u přitomnosti 'áclawa panoše z
Derny se příznáwá k powinnowanému auroku
3 kol). Pr. gr. též i Jan starši zAuštj(A1t—Tabor)
na dwoře Borku blíž Chusnjku na 3 kop. auroku
roku 1398. líh. Ereet. XII. ]. 9. a K. 12.
z) Česlice, Čestlice. Nápisy hrobowýoh ka—
menů na nčkdegšj patrony téhož kostela w 16. sto—
leti poukazugj, genž byli pan Zděnek z Pisko—
řic a pani Masaunowá zVValdowa. W 14. století
Ričanowé zde panowali, z nichžto Jimram Panoš r.
1370 práwo swé patronátnj gednomu měštanu praž
skému popustil; list na to wyhotowený, od swědků
pána Přisnaka z Ledec, a Mikuláše z Otradonio,
podepsán senacházj. 1'1b.Ereot.XII. AQ. R.1391.
Gindřich z Dobřenic na wy'žíwenau druhého ka—
plana 6kop auroků založil, a giných 6 kop r. 1408
pan Mikuláš ze Seslíc na swých streycich Miku

lášowiaProkopowi ze Seslíc wykaznge. lib. Erect.
XII. F. 12. a VIII. D. 5. R. 1397 sefaráři po—
woluge, chalupu ke kostelu patřící za půl kopy au

roku zaprodati. líh. Erect. XII. K. 1.
na) Patřiwalo někdy purghrabským statkům,
pozděgi k Auřinowsi Odprodáno.
bb) Na Zbraslawském panstwi. Mjwal tento
sw. Girský kostel Wlastni ostrow na VVltawě, za
nčgž r. 1380 powoljno bylo pole kaupiti. lihr.
Erect. II. H. 2.
Časopis p. Katol. Duch. 11. 2.

6
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cc) Kostelec na Křižkách, on má swé gméno

od božích muk, na nichž dwogatý špaiihelský
kříž Lljž wsi na wršku stogi. Gestit to misto
nelihé paměti, na kterémž totiž r. 14-19 roz—
wztekleni mstitelowé spáleného Jana Husysknčž—
mi Husitskými 'Wňclawem Korandau býwalým
kazatelem plzenským, gekožto wůdcem, pak z
Prahy s knězem Jakubem z Betlemo, s knězem při -
gmim Kardinálem B'Iataušemz Točnjkauwelikém
počtu se shromáždili, tam z třech od piwa wy—
prázdněných sudů oltář způsobjce, občt konali.
poswátný chléb &wjno swatokrádežněnehodným
podáwali a přigjmali. R. 1394 stalo'se mezi fa—
rářem Kosteleckým &Jimrámem z Ítičan poro—
wnáni skrze desátky. iihr. Erect. XII. G. I').
dd) B. 1409 panoš Markward z Nechanic
ohdarowal kostel Kamenický 45 gr. Pr. auroků,
l). Erect. VIII. H. 1.
Plebanie děkanstwa Ořeského 1384.
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a) Slapy. Před r. 1785 k Zbraslawskému
klášteru patřit—jkostel sw. apoštolů , kn kterému
owdowělú Doborka z Korkyně manželka Martina
rytíře zTrnowa susnešenjm bratra Odolena pu—
noše z Korkyně r. 1393 založila kaplaustwj :)

kaplana pod spráwu Opata Zbraslawského dula.
Týž kaplan na znameni swé poddanosti každorou
čnč k swá'llďnn Wánočnim dwn kapry každého 3
gr. ceny obětowati musjwal. líh. Erect. IV. L.4.
Nadgmeno raný Odolen, ginák panoš z Pjšel giž
r. 1390. na 2 Wýročnj mše swaté půl kopy, :)pani
wdowa na wyžiwenj dwau kaplanů r. 1411. 4
kop. 8 gr. a Opět r. 1414 — 4 kop. pr. gr.
auroků wykázala. libr. Erect. VIII. N. 1. ——XL
0. 6. ——XIÍ. F. 8.

l;) Kuchle giž W 12 století biskupům praž—

ským, kdež letni zámek wystawčli, patřila, nepo
chybně giž tehdáž i chrám farní založen byl.
c) Hágek založeni zámku prwotnjho, knížeti
]Iostiwitowi otci Wéwody Bořiwoge w 9 stoleti
připisuge. Farní kostel gest gen geden z oněch
300 kostelů, které císař Karel IV. založil, gakž
o tom Beneš z \'Veitmjle, kanownik :) králowský
historik obširnčgi zaznamenal. P. 1589 byl Jan
!“

(
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“"irtenberský farářem w llostiwicjch, gehož so
])č Slanštj za děkana žádali; Wšakponěwadž Kon—
sistoři pod obogi zna-m byl, že lutherstwjm za—

páchá, neb giž w Praze proti katolictwu hanliwě
sobě počínal, nechtěla k tomu swolili. Acta cons.
sub utraque

F01. 1 et 50.

Po wj'tězstwj Bělo—

horském zůstal kostel osiřelý, nad njmžto i nad
celau osadau, dilem farář Kladenský &dilem Ta—
ehlowský Sprz'nwuwedl až do r. 1737.
(1) R. 1524- zbor české bratrské gednoty,
genž Wickráte z Čech wypowčzen byl, za pod—
porau Hawla Cahery faráře Teynského, a admini-—

slratora ze strany Kališniků, kterýžto Lutherowy
bludy weřegně schwalowati se neosteychal, upla—
tiw králowského mjstodi'žjcjho Karla wéwodu
z Mínstrbergu syna krále Giřjho z Poděbrad, zde
swau školu měl, a potagmu služby božj dle swé
ho Wlastnjho řádu konal.
6) Třebotow. R. 1395. rozsauzenjm konsi—
stoře pražské se uzawře'lo, že Mareš panoš Oře
ský powinen gest k témuž kostelu desátek od
wáděti, &r. 1408 darem obdržel půl kop. pr.
fgr. auro'ků. líbr, Erect. XIII. E. 9. et VIII.
D. 10.

.

f) Tachlowice. Gak se stjm'to kostelem, kte—
rý r. 1417. geště zbožného dobrodince nalezl,
gešto geg s 30 gr. auroků obmyslil, pozděgi (lá
lo, když po třech letech Taborité chrámy bořiti
a kněžslwo hubiti počali, a sám Pán nad Tachlo—
wicemi Oldwa zlludowi'c krutým Taborilau byl,
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lehce každý uzawřjti může. W'šak přemožen gsa
lenlo r. 1434 od Jana zŠwambergu pewný swing
hrad. W zřiceninác-„hspatříti musil. libr+ Erect. X.
li. '1. Chron. Bartoschii in., Dobner monument.
Tom.- 1, pag. 186.
g) Ten. až (losawáde nad Zbraslawi na wel—
kém wrchu stogici, nyni hřbitownj kostel sw,
l-Iawla, za času Pozůstáx-fagjcjho kláštera, lm giž
před geho založením a do něho uwedenjm ře—
holujků cisterciáků, farnjm chrámem byl; nebo
teprw r. 1400 od papeže BOnifáciaIX. pod sprá—
wu—a patronát

Opala téhož kláštera přišel, ge—

m-užtotéhož roku Glirisliána Sobčslawatza faráře

ustanowil. lihr. Erecls. III. X. 5. Když pak r.
"1785tento klášter wyzdwižen byl, stal se kostel
klášterni farním, & onen. hřbitownjm.
Král “"ácla-w II. r. 1292 na místě, kdež král
Ottokar II. r. 1268 pewný zámek wystawěl, ře—
holníky Cistercienské uwedl, gichžto hoguč nadal,
:: wesnice Kuchle, Komořan, Radoljua, Kčerni—
čie, Lipan, Lipnice, ilowéwsi, Slapů :) Přesláwlk
w Beraunsku, též i nad Stradauny Džbanowými
w Chrudimsku pak blíž Polici nad Bohyni-sem, ga—
lgož i nad městy Vl'ildenšwert,Lamlskr011em,Ja—
blonau, Zásawem, Eigenfusem, Stradowem :) Spaf
nowem, pány učinil. Král Wáclaw druhý sobě gak
lxlášter tak řeholi tuto oblíbil, že králowské že—
zlo složiti, a W řeholi této wčk žiwota swčlno
slráwiti ustanowilí; a když se mu 'lOllOzbraňo—
walo, alespoň mrtwý tam odpočiwati žádal. ny-A
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stawělř za žiwa pohřebnj misto, wněmž on roku
[305 prwni odpočjwá, k němuž položena gest
dcera Juditha r. 1304 a Markéta r. 1322. Do těž

krypty se kladli r. 1330 Alžběta manželka krále
Jana Luksenburského , syn geho \Václaw III. a
Přemysl, owdowělá Wéwodkyně zBabor Markéta
a Alžběta, dcery Jana krále, pak r. 1386 Johanna,
manželka krále \'Václawa IV. K tomuž kostelu
přistawěla králowna Alžběta matka Karla IV.
7 kapli.
I rozmáhal se klášter tento za času pano—
wáni Karla IV. we wýnosnosti statkůw swých,
že 300 řeholníků W něm žilo. \'Však hned po
wypuklých ]ilusitských bauřjch byli on geden
zneyprwněgšich, který kořisti zůřiwé wzteklosti
nepřátel prawé cjrkwe se stal. R. 1570 Opat
Antonin Flamink opět tento klášter ze swýeh zři—
cenin pozdwíbl, do něhož kněžstwo té řehole
uwedl, tan naděgj se koge, že geg kpředešlé
sláwě opět pozdwihne ; ale autok nepřátelský Sasu
a Šwédů wšecku geho naděgi wywrá'lil, a šwed—
ský Wildoe Banner w nowě wystawěný klášter
ohněm zahubil. Nebylot naděge k geho opět
zwelebeni, až po skončené 30. leté wogně, když
po nawráceni některých, k tomu klášteru patři—
cich statků s přispěním dobrodinců poznowu wy
stawen a zweleben byl , a tak až do swého wy
zdwiženj r. 1785 obstál.
Dle kroniky Zbraslm-vské Petra Opata, bý—
walěho dworského kaplana Karla IV. Zbraslaw
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scclým obšjrným okolím w 12. století klášteru
Benediktinskému w Kladrubech patřiwala, která
se biskupu pražskému Janowi za postaupené giné
statky dostala, až opět král Ottokar II. to okoli
sobě zalibiw, za Zbraslavr biskupu giné statky
wykúzal.

\“Viz Dobner monumenta, TOm. IV. a

Steinbacha diplomatické zbjrky o Zbraslawi.
11) Roku 1397 k témuž kostelu některé ro—

boty připsané byly. líbr. Erect. Xll. J. 20. Ze
w 16. stoleti až do Bělohorského wjtčzstwj kostel
pod spráwau kněze pod obogi stál, z patrona Jana
Straky staršjho uzawřjti lze, který králi swčmu
Ferdinandowi tak gako cšrkwi gsa ne-Wť-ren,p 0
lowlci swého statku propadl.
i) Bylat llostauň w počátku 15. stoleti wlast—
n] statek pána Bačka z llostauně, genž r. 1404
wtamnčgš'jm kostele oltář Panny Marie založil,
k němužto kaplana s Skop. pr. gr. auroků nadal.

libr. Erect. Vl. T. 8. Probošt na hradě pražském
Gindřich z Kolowrat

statek I—Ios—ta-unský
Pro do—

bré swých nástupnjku ku probošstwi kaupi-l.
R. 1589 byltfarářem pod obogi způsobou Oldřich
Kolínský, gcgžto konsistoř k zaplaceni dluhu
188 zl. dohání wyhrožugic, že geg u pražského
probošta chce žalowa'ti. Acta cons. sub utraque.
k) Roku 1590 byl farářem w Stodůlkách
kněz pod obogi, gménem Jakub, gemuž konsistoř
geho osobně se stawiti přikazuge. Acta cons.
l) Malá KOpanina. Tuto wcs Císař Maxi
milian r. 1572 Jesuitům darowal,
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m) Giž roku 1249 nachází se Wknihách pa—
mětných kláštera Břewnowského, že s powolenjm
krále VVáclawa ll. Opat Klement wes Swárow
Panu Kuncowi za wes Churomrtwy dal, z čehož
poněkud na starobylost kostela Swa'nrowského se

záwěrek dá činiti.
Pag. 20.

Dolmer monum. Tom. VI.

n) lIlyboč (I-lluhoč). WVražda, g]žto se Hrad—
bog VVršowec pán na lIl'uhoči a Ruzjni dopu—
stil, zabiw ctihodného a pro rozšířeni křesian—
stwa horliwého kněze Prostiw—oge, dala přiloži—

tost, že Hradhog rozkazem knjžele Boleslawa ll.
přjgmjm pohožnéllo, na místě zpáchané Wl'aždy
kostel wystawěl, a obogj statky Hluboš a Ruzjn
s lesem, gehožto djl nyněgši lIwězda gest, klá—
šteru Břewnowskému darowal. Dobner anal. Il .
pag. 36. Roku 1368 kostel některými auroky
obdarowal, a r. 1392 laukaz úsudku pražské kon
sistoře gemu přiwlastněna byla. lil). Erect. I.
B. 5. et Xll. — D. 17.

o) Roku 1396 bylal r0zhodnuta Pře mezi
farářem Železenským a Panem Gířjm z Roztok
práwa farního chrámu Železenského, gakoži
filiáln'jho W Chyňawech se týkagjej. lihr. Erect.
Xlll. F. 9.
39) Roku 999 Boleslaw ll. při kostele sw.
Kiliana klášter řehole sw. Benedikta založil na
ostrowě, (nel) oslrowec nazwán), k němužto wy—
kázal wesniee : \Wodochod, Blažjn, Sázawu, Mech—

nici, Drážowice, Střehaň a Tallowice.

Kníže
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Břetislaw mezi ginými přispěwky k rozmnožení
důchodů téhož kláštera, (larowal gim r. 1033
kapli sw. Jana pod Skálau, od knížete Bořiwogo
založenou. K "této swato—Janské kapli wystawčl
Opat ostrowský probošstwj téhož řádu, Wpo—
slušnosti stogjoi klášteru ostrowskému. Když
pak ale w 15. století Husí-té gak klášter ostrow—
ský, tak iprobošstwj u sw. Jana pod skálau w
zříceniny obrátili, zůstali podnes klášter Ostrow—
ský zřícení-nan, a w nastáwagjejeh pokogných
časech zbýwalého probošstwj s přispěnjm pána
z llásenburgu, klášter zwelebowati se—
počínal, a
na památku býwalého kláštera oslrowského gmé—
nem Ostro—wse nazjwal.
Dobner monument.
Tom. V.
q) \Wrcho—Černowice. R.1371 založil panoš
Bosenberský Fri-(lrieh ze Lhoty na smrtedlném
loži oltář swaté Kateřiny, k nčmužto kaplana
obyčegnými auroky natlal. libr. Erect.I. K. 6.
r) Zlihow, neb Sljehow. Tuto wes s bý—
Walým farním kostelem sw. Filipa Jakuba král
Ottokar H. r. 1250 Wyšehradské kapitole (larowal.
Roku 1386. páni té wsi nacházegj se w knihách
pamětnjoh, Kart-uziáni na- Smjehowě.

\'Viz Berg—

hauerowu a Hammeršmiedowu historii

wyše—

hradskau.
:) Mokrolaes. W 14-stoleti ta wes kapitole
na hradě pražském patřjcj, W' 17 stoleti Albertu
Brunnerowi co odpůrci z trestu odňata a k
Zbraslawi při—wtělenabyla.
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t) Též za starodáwna ku kapitole sw. W ita
pali-jej, r. 1623. Ladislawowi Bezdružickému z.

Kolowrat za trest odňata, :) pánu'Sewerínowi
zHoršteinu prodána byla. Pozděgi připadla kse—
mináři sw. W'áclawa pod spr-áwau Jesuitů. lIist.
societat. Jesu.

u) Statek Dobřichowice giž 1253 křížownjci
s čerwenau hwčzdau od kláštera OSU“O\VSlšéhO
kau—

pili. Beckowský.
v) VVo—řech. Dle starobylých

nadánj kos-te—

la Haštalského w Praze nacházi se na rok 1401.
pán wesnice Ořeoha, Petr Přimda, karlšteinský
purgllral)j, který ten statek od swého tchána, ar—
cibiskupského panoše Bočkauna. z VVršeczdetlil.
libr. Erect. VI. M. 5.
W) Aunošt. Kostel téhož swobodného města
mezi ginými od krále Oltokara křižownjkům pod
spráwu &patronát danými. R. 1397 gistý pán
Mai—jktomu kostelu půl k0py pr. gr. auroků wy—
kázal. libr. Erect. IV. — G. 8.

33) Roku 1393 přiznáwá se pán Bartjk z
Řepory k powinnowanému desátku k tomu ko—
stelu. libr. Erect. XII. E. 7.

y)“Tato wes giž w let0piseeh_na r. 1179 od
welké bitwy mezi knjžetem Soběslawem a Fridri—
chem známa gest. Dolmer monum. Tom. 1. Pag.
91. R. 1389 pán Mikuláš z Chrustenic Přizná—
wá se k powinnowanému desátku. libr. erect.
XII. C. 4.
Z) Auhonice.

() slau'ol)_\lostl kostelů českých.
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an) Wiz swrchu kostel sw. Kiliána na o—
.slrowč.

bb) Spráwu weilauci nad tim kostelem gsau
křižown'jei s čerwenau hwězdau od r. 1257.
li. 1389. Anna owdowělá Zloehowa obdarowa—
lu kostel Slíweneeký některými poli, a r. 1392
w přitomnosti pana mistra V\"lka, kanownjka u
wšech swatýeh, a kanownjka Pěšjka, přisauzen
byl panu Matěgowi Kapliřowi O(lwod desátku, a
r. 1416 z powolenj faráře polnj desátek w Sli—
wenei zpoli pana rytíře z Lulcowie na giná pole

Pi'eneSenbyl. libr. Ereet.XII.B.20.D. 14. ahl).
X. II. 8.
ce) Líšnice.
dd) Pan Oldřich Hasenburg zXIValtleku, za—

kladatel kláštera Augustianského sw.Benigny, gi—
nák sw. Dobrotiwé W 13 století, statkem Tr—
nowem klášter tento nadal, za něgžto řeholníci
Praskolesy a Sedlec dostali. W 15tém stoleti
statek Trnow ])ýwalému kolegialnjnm kostelu
sw. Gilgj w Praze pntřiwal. Hmmneršmicd. B.
1411 přiznáwá se gákýsi měštan, že z toho ko—
stela 30 kol) pr. gr. auroku drží, znichžto 3 ko—
py auroku Platiti se zawazuge. *) lihr. Ereet. XIII.

T. 11.
(v) Takowé auroky1 totiž 10 ze sta od dáwua až do 16an stu
letj obstály, gichžto snjžeuj na 6 a konečně na 4 ze sm,
gakož i čas po čase primjšeuj

mědi &tudy

z-horšeuj stí-j—

bruýeh peněz uemnlau důchodům kostelxtjm a přjgmum
(luehowemtwa působilo zálmbu; když totiž z gedné Inf-j—
Wny střjbra , z njžlo \Václuw ll. r. 1300 gen 60. Karel
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Plebanie děkanstwa Podbrdského._
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a) Pod wrchem I—I'ausinau
l'ežjcj wes na němž

l'Íořimjrowa býwala twrz za času Křezomyslu
kujžete českého okolo roku 846.
b) stař Karel IV. sobě to město tak obli
bil, že ge negen práwem králowských měst na—
dal, ale i swau českau Verona nazjwal, k čemuž
IV. s přjsadau mědi giž 70, a syn geho Wáclaw IV. 80
pražsk. gr. bjti dal. Za času pak krále Giřjho zPoděbra:l
tak nazwaný černý penjz uni třetinu swé slušné cony ne—
měl. Wiz o tom Stránského: De re monetar. K znam,
zcnj rozličné wnilřnj ceny sxřjbrných peněz, gi'z r. 1690
mocnárstwj Rakouské s Saským Brunšwickým a Brančhor—
ským—dwonem se usneslo
gedné hřjwnč sti-jhra stegnuu
wáhu mědi přimjsiti, & z nj ne chc než 30 zl.. rOynsL.
bjti. To \isnešenj bylo pozděg't Wšeobean po celé ně
mecké- řjši přigato.
„

Tak nazjwal sc onen djl beraunského krage za Wllawau le

žjcj.. Balbinllib. III. Cap..3.. !. 7..
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nepochybně geho zam-ilowaný nábožný wycho—
wanec Wilim Zagjc z “f'aldekual-Iasenburgu, bý—
walý pán na Berauně gina-ikw Slawosowě, mocně
přispěl. Giž r. 1353 Jaruškowá měl—;tkaberanu—
skz'uk chrámu páně založila 1 kopu pr. gr. auro—

ků,wýročnj památku swé smrt-i,což teprw r. 1391
stwrzeno :) do kněh nadán'j kostelních wtěleno
bylo. lil-Jr..Erect. XII. D. 7,
R. 1421. 1110dubna Žižka pomoci pražanů
autok na Beranu s swým wogskem učinil, kostel
farnj s klášterem minoritským „zapálil a roz—bořil,
děkana s 30 duch'ownjm'i a s 3 katolickými u—
čenci zústawu pražského a některými wladykami
zahubil. Nemoha toho dowesti, by měšlané 4rem
článkům pražským sc podepsal-i a s husitskými
se spolčili, ani autěkem žiwot swůg žachrííni-ti,
do lázenského domu zawřjti ge rozkázal, (lage gim
24 hodin na rozmyšlcnau. Když pak raděgi smrt
nežli zapřenj wii—yswé sobě wolili, w plamenu
žiwot swůg skončiti museli. Balbín W sw'ých
smišeninňch W knize 4.
Nezůstali wšak potomkowé těchto hrdiu tak
stali we wjře. Dle příkladu giných měst klesla
gegich hrdá mysl tak, že pro oblrňgeni swé
bezpečnosti neyprwě na oko, potom i w skutku
husitskými bludy nakwašeni, Wjře katolické zce—
la wýhost dali, Wždy hlaubě z gednoho bludu
do horšjho padagjce, Rukopis knihowny arci
biskupské gednánj konsistoře pod obogj, r. 1589
k 1590 r. za času panowánj cjsařc Rudolfa
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w sobě obsahugicj , tehdegši staw náboženstwi
netoliko w Bera-mně, ale w ostatnich městech o—
mvčdčuge, gicllžto pro Wětš'j známost zde Wý—
slowně uwz'ulčti sluší.
List konsistoře pražské pod ohogi na Be—

rnunského purgmistra &rudu w čtwrlek po neděli
3tj w postě r. 1589.

Modlitbu naši wzkazugem Páni a

přátelé P áuu Bohu míli! *)
Oznamugeme Wám, že gsme do obce waší od času
SW. Giřj neyprwe' příštího za spráwce eirkewniho, ma
giciho péči o duše waše, muže hodného, od biskupa
kněze řádně swčceneho, za děkana bráti, &wám ho do
.ohce waši koní'irmowati minime, wedle poručení milo—
stiwe'ho Geho M. Císařská Pána, Pana našeho neymilo—
stiwěgšiho wám učiněno'ho, gehož dátum gest po třech
králjch lé & tohoto, **) &protož z Prostředku obce waši

hodného kauřadu našemu wyšlete Wpátek po neděli 4.
W Poste, která slowe letar e, wám osobu gebo glue—
nowati budeme, i take' misto, z kterého by gste golm
k wám přestěhowali, ukázáno bude, a tohoto, kteréhož
nyni máte, an žádný kněz není, časně oznamugice gemu
wedle Poručeni Geho Milosti staře, z obce waši W)"
pud'te. Nepochybugjce o wás, že kauřadu našemu po—

*) Tak zaslané listy týž ouřad duclloan, & sice wůbec gen
w čestiuč uwádčll obyčeg mjwal.
***) sta'ř Rudolf konsistor pod obogj ])"rjsnězawázal, by co
neybedliwěgi o to se obstarala, by farnj kostely gen ráan
od biskupa swěceným kněžsuvem toliko w přigjn'u'mj pod
o'bogj se od ostatnich katoljků flěljcjm, řádu při posluho
wánj swůtosti a oběti neyswčtčgšj zcela zachowáwngicim
se obsadily., :: žádných po lutheránsku apikhardsku smeysle—
gjcjch a uvjcjclu aby netrpěli.
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slušnost zachowáte & wedle poručení (l. M. Císařské
ml nás kněze, řádně od biskupa swěcene'ho, skonsisloří
a administrátorem se srownáwagicjho a Wřádech církwe
sw. katolické straně nasi pod ohogí zwyklého & nemě—
nitedlně trwagícjho wděčně přigmele. S tím Pán Bůh
rač býti s Wámi.

Beraunští tímto spisem poliodiwše, ani od 
powčdi, aniž co ginélro na nčg dali, spokogeni
gsauce s swým kalwinským neknězem,an se zcela
\vůligegichpodal; pročež Konsistoř když žádné—
ho řádně swěceného kněze za dlauhý čas ne—
předstawili, dle práwa & auřadu swéllo Adama
(Jbilowského Bakaláře gim za děkana ustanowila,
() čemž gich wlastním dopisem _wpondělí po pa—

málce Narození P. N. zprmvila, nařízugíe gim,
Ly některé z obec do Prahy wyslali, sním o pře—
slčhowání se domluwili, a posla zaslaný spis od—
wz'ulčgíeího zaplaliii. Načež oni wšak ani odpo—
wčd' nedawše, zřegmě na císaře stížnost proti
Konsistoři zadali, zčerniwše Adama Cl)llO\VSl€é—
ho, co známého Nedouka, :] gako člowěka gen

hospody W Praze protlaukagícího geg popsali.
Proti tě k odpowídání zaslané stížnosti, konsi—
stol" předstawuge Císaři známé zásluhy Chilow—
ského, gakožto liýwalého 13.let kaplana pražské-—
ho W Teyně, pak faráře u Matky B. W Láku,
odtud faráře u sw. VVáclawana Zderaze, posléze
na žádost neywyš. purkhralií faráře W Milčínč.

Že pro nedužiwost nemoha swému auřadu zadost
učinili se Opět do Prahy odslčlimval,kdež skrow—
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ný stateček swůg nikoli w hospodách, ale wnaf
býwánj předešlého zdrawj pozbyl. Aniž že po
3 léta geho přebýwánj W Praze žádné nestřjdmo—
sli a neb co ginělio záwadného na něm shledáno

nebylo.

ij

konsistoř prohlašuge, wšechny

žaloby Berounských proti Cbilowskému za lžiwě
n utrháčně, pauze gen pro zachowánj swěho ne—
knčze & wružedln'jka duši předstírané.
Přinu'ceni gsnu'ce opáčeným rozkazem G. M .
staře, přigali sice Berannštj Adama Čbilowskě—
110W ponděli po sw. VVoršile konfirmowaněho za

děkana; nekněze Wšák swého nepropustili. I
měli ubohý děkan u Ber'aunskýeh horkou přiliš
lázeň, gak stjžnosti geho ná Konsistoř, & od té
ke dworn stuře zaslané ukazugi. VVždyodklá—
(logice geho přistčhowáni, teprw Wpátek po Nar.
Páně geg přigali, gemužlo nedbagjce na poručení
konsistoře následugjei články předložili, gichžby
šetřiti měl, by lásky gegich hodna se učinil.
Př ed ně. Elewaci při mši aby nečinil, že gsau
tomu odwykli, & tomu neehtčgi, že gest to
zbytečná Wčc, ktomu že nemagi ani postawnikn,
nni žádných zwonů. Prwnj neděli když unich
slanžil před nowým létem, a potom nanowě léto,
aby Elewaci nedělal, nedali mu kalichu, mešnj
ornát na něho gako na blázna u oltáře wstrčili,
:) tak se mu stim swým neknězem w kostele po—
smiwali. Kánon mu ze mšálu Wyřezali. U we—
liký pátek a na \velikunoc, ukládali mu, aby hro—
bů nedůlál, ani giných Wčej při té slawnosti ná—

o starobylosti kostelů českých.
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ležitýeh, že tomu mj'ti necll'lj. S tim ncknězem
swým předešlým, tu neděli po třech král.-jobšli.
předni osoby auředni do chrámu na potupu dě

kana swého, an k pohoršenj welikému obecného
lidu gim tam kázani činil, a posluhowal, galc prw
io čin'jwal. Aby toho nekuěze swélio u sebe 9
geho S dětmi a s ženou déle chowati mohli, lid
ktomu wměstě rozpalowali, děkana platy umen—
šili, :) 'lomu neknězi dziwali.

Piwo, chléb :)oma-

slek, gakž wýpis gebo Opaiřený a od děkana ode—
slaný, G. M. cjsařské podán byl, wylcazuge, dě—

kanowi zcela odpjrali; dále Kousistoř žaluge, že
děkana swómu zópowěd učinili, by tomu neknězi
kterého prwé měli, žádné překážky W“městě new
činil Wničemž, aniž příčiny nedáwal; ten nekněz

wšak gegicli hanj gegi se swau ženau, že gest
poběhlec, a že swého nic nema, leč lcostkya karty;
a páni to slyšjce, nic tomu neřjkagj, ani když
ten neknězmupohrůžky činí, že ho otráwj. Rolí,
která děkana gegich náleží k užiwa'mj, aby ou ne
knězi pustil, proto že ge wylmogil, to přísně mu
poručili. Když sobě zwonee způsobil ak elewacj
pozwonitikázal, primas mluwilna hlas Wkostele:
Mezkowé gedau počkeyte, &spřež císařská pogede
za nimi do města, pod'jwzhnese. Takowá a mno
bziginá protiwenstwi snášeti musel děkan, gegžto
za nic nemagjce, aniž sobě newážjce, proto že k
gegich wůli býti nechce.
Podobné žaloby zanzišj Konsistoř ke dworu
císařskému proti Domažlickým, Sušici, Nimbur—
(';wnpísp. lialol. Duch. II. ?.
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ský-m a Jaroměřským, genž w nadgmenowaném ru—
kopisu se ohsahugj, o čemž na swém místě se Po—

nawrlme.
c) Kosmas wystawenj městee Lochowickní—
žeti Břetislawowi, roku 1039 witěznč z Polska
se wra'nl'iwšjmu,Připisuge.
W 15. stoleti Pán na
lloehowicjeh panoš Bořiwog z Loehowic přebý—
wage w Janowieieh r. 1409 obdařil kostel sw. On—
dřege rylmjkem a laukau. Roku 11900 stalo se
porownz'mjmezi farářem Lochowiekým a panošem
Janem z Tušoměř & zBezděkowa, dle kterého

gedna kopa auroku onomu přisauzena byla.
Erect. Vllí. G. 5. a XIII. d. 9.

lil).

d) Pičjn. Hned od počátku uwedenj řádu
rytířského sw. Jana Jerusalémského ginak Meli—
tenského, tento farní kostel pod zpráwau a pa—
tronátem" téhož řádu stůl, a byl r. 1415. farářem
Mikuláš, za gehožto času panoš Arcibiskupský
Oldřich Drašowic z llluboše za sebe a celý rod
swing založil 1 kopu pr. gr. auroků na weyročn'j
mši, a druhau k0pu Hošek z Kotenč'ic dle wůle
Pana Petra ze Sukdol a Obořištč též na gednu
mši. lil). Er. X. e. 3.

e) Swalé Pole. Dle Balhinowýeh smišenin
k.lll. k. 3. T. 23. r. 1192 mělo tam býti Pro—
hošstwi kláštera Cisterciáků w Neponmku.
R.1555 po dlauho trwagjcj při mezi okol
ními pany strany prÁWapatronálniho léhož koste—
la a fary na sněmu Pražském, práwo P. Janowi

() starobylole kostelů českých.
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Hišnickómn pnrkhrabjmn hradu králowsluĚllo w
Praze přiřknuto, & we (lclcy zemské wtčleno hyw

lo, an dokázal, že od P. Bořiwoge z Rabšleinu
iolo prawa odkoupil. Nyni patři ten kostel pa—
'l'rona'utemk Dobříši,

prwotně

klz'nšterusw. Dolu—o—

Iiwé na Ostrowč, pozděgipak Templářům ])alř'j—
(Tj. ll. 1412 odkázal Ilanuš z Maršowic 41mm—
:mrolu'l, nimiž za sebe a swan manželku wýročni
mše založil, ginými pak 3mi kopami sobotnjmšši
k ůetčni l).P. M. Lil). B.V.HI. (|. 10. X. 0.4. —-—

ll.. 1400. s půl kopau pražských grošů anroků
panoš Bruno z Obořiště založil 4 weyročni mše.
%.1414. odkázal panoš lIamel ze Sichrowa na
swan a zemřelého Oldřicha z Dobříše památku
'1 koPn aurokn. Lil). Er. X. C. 10. XIII.. k. 7.

:lokn 1348 Jan wéwoda lšoritanský'hra'h'
o. krále Karla IV. kanpiw Žebrák, založil při
kaplí
easy,
g]žto
herni

sw.Apolin;'nře každodenni mši sw. na \vřěčné
a wykz'uzalk tomu založeni was Praskolesy,
Karel IV. by tě kapli ouplně přispěl, od
lcrz'nlowskéa giných clani a poplaiků nawžily

oswohodil. R. 1414. wykázala pražská měšlk:
Dorota Bašecká 1 kopu pr. gr. aurolců nalampn.
Lil). Er. X. 0. 10.
g) R. 1398. Arcibiskupský panoš Mařík z
Mutichowy (lle \vyhotoweného listu w Žolm'lco
(lnrnwnl kosteluBezdědickémn 1 k. pr. gr. anroků.
Il.. 1399. tentýž 18 ll). olege (lo lampy. Lil).
Er. XII. k. 3. XIII. k. 1.
ik?
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R. 1396. z domu lázens cého 1 kopu a r.
1411 dwě kopy auroků na statcích Jaroslawa z
(',Íečelicpogištěné, z nichžto gedna kopa na statek
arcibiskupského panoše Petra VVeš-ky, a druhá
na Pana Markwarda děkana okršicku Podbrd—

ského tehdáž faráře Bezdědického přenešena gest.
Lil). Er. XII. h. 17. \'III. 111.9. X. a. 1.

h) Cerhonic,

Crhonic.

Tento kostel , an

r. 1399 zcclého lzinu (m'atura) poli desa—
lok táhl, geště r. 1104 geden lan poli do' Wlast
nosti obdržel od Zdenka z Cheywy a Otika z
hasky. Lil). Er. XIII. k. 1. \;IIÍ. h. 1. Na to
r. 1405. mezi farářem a Michalem Chahccm z

l'hilirawic arcikiskupským panošem stalo se po
rownzinj ohledně desátku. Bylit pak k tomu zwo—

leni rozsudi farář Zbiroský a Rehnjk z Augezd
ce.

Lib. Er. XIII. 11. 8. R. 1408. Pan VVilóm

z \W'aldeku založil za sebe a swing rod. zde a
w NOWOplzenskémkostele, každé suché dni mše.

Lib. Er. XIII. (|. 10.
i) Zdic, \'Vzdio. Tato wes giž na r. 1193
od wj'lčzstwj knížete Gindřicha Břetislawa, spo—
lu biskupa pražského nad Přemyslowým wog—
skem w letopisech lyoznamenaná, nepodiylměgiž
tehdáž kostelem zaopatřena byla. P.1392 ně—
gaký mčšlan darowal tomu kostelu winici a po—
le. Panoš Bohuslaw z Chodiny s ])rati'jmi \Yal—
kom—jrem, V\Eiclawem, Janem a Siawomjrem,
přidali na lampu roku 1409 %k0py pr. gr. au—
roku. 11. 1410 zádušní auroky od Pana \Tjtka

ostarobylosli kostelů českých.
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Krnšiny z Dra-hnozingezda na giných“ mís-tech Po—

gislil. Libr ELXIL e. 3; VIII. h. 2, m. 3.
k) Roku 1414. ?kop pr. gr. aurukúkostelu
Rebřickému přináležegících, gic-hž Petr Proš z
Chrast-č darowal, :) na statcích panoše \Togslawa
Wlka. ginak Rowný nazwaného, pogištěny byly,
na wes Kyšice přenesl. Lih. Er. VIII. k. 5. X.
1). 6.

E) Starý Knín.

R. 1380 práwo patronátní

Prokop s D-íarkét-auz Knína a Janko ze Skuhro—
wa gménem swých dcer Markéty :) Anny W do—

sazení faráře slříd'nčprowozovali.
Lih. EIZXII.
c. 19. R. 1403. ímtronom byl Filip Kurka, an
powo-l-il ka—npísedlského statku ktémuž

kostelu.,

ohledně čehož: částka Powinnowaného desátku
gcmu se slcwila. LihEnXÍII,
m. 6. W 1716111
století Pán na Knínč byl Gežowský z Luh, ge—
mnžto pro zpaur-n proti císaři Ferdinandowi II.
len statek odegmnt :) Pánu 'Wratislawowi z Mí—
trowic prodán byl, od něgžto roku 1668 geg
Křižowníci s čerwcnau hwčzdziu kaupíli.
m) Křipel, Skřipel. Roku 1397 s powo
lcním Konsistoře některá zádušní pol'e za giná
se wymčnila. Lib. Er. XIII. 11. 4. Roku 1411.
panoš Cech z Chotčšowazanehožtíknpana\'Vaíh
ku & Annu manželku založil gednu kopu pr.
gr, auroku na W'ýročnímši. Lib. Er. VHL 11.6.
R. 1414 pogišíngí bratří Jan a Petr \Yzmř'ekz
Horky ginňk z Křipcl nn statcích Pana Dřezy z
Křipel, s powolcním Gilnlřichn Zukzřwceanžun
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il-k0py pr. gr. auroků témuž kostelu patřící,
;iellž do zemských (lesk wtčliti \\relel. Lib. Er.

(l.4.

n) Dřewnice. Spowolenjm konsistoře se nč—
která zádušní pole za giná Pann“'iljmowi z\5\'č—
řetic patřjcj podala, r. 1415. L. Er. X. F. 2.
Dle kroniky Beckowského ten kostel giž r. 1253
b'lill.

0) Kostel filiální, o němž na rok 1389 WIŠ

knize kost. nadání zminka se čin'j. Lib. Er.!ll.
p. 2.
p) R. 1393 panoš Mareš z Mntiehowy, ar.
1396 Pešjk z Koniármvu přiznáx—vagi
se k powinno—

wanému odwodndeszitků. L. ELXH. e. 13. i.4.
q) \'V tom mčstci narodil se roku 1420
slawné pam, Giř'i Podčln'atlský z Knnštnln král
český, gomnžto Jon Rokycnnznfarář Teynskš muž
u Kališnjků weliké wážnosti, kn koruně n žezln
mocně napomáhal,

ač 11111
geilinč swzm twnlošjg—

noslj w cestě stál, že pnnowán'j gebo ne tak sln—
Wnó bylo, gok se oněm Čocllowé :mplnč n:.uljli
mohli, a to gedinč proto, že oln'n'nge se Roky—

cany wůli římských papežů Piu a inlu (lrnlié—
ho pokořili se odpíral. Druhý znamenitý wllÍo—
i'owici roku 1593 narozený muž byli Samuel
Martini z Draižowa farář prw w Litni, puk usw.
Haštala w Praze. Ten po swóm wyhnanstwi r.
1620 w townřistwu Pánů Kaplířů ze Sulewic
we Franské, Anglické & Holandské

likó pocliwosti slz'il7luk

zemi 11 we—

se mu Pro gcho uče—

o slarobylosti kostelů českých.
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nost nicely Wznešcné ohčtowaly,:iAngličané geg
w stnw urozench POZdWlllli. Ball). Bohemia
doota.
r) R. 1364 Štěpán zKomárowa založil oby—
cegnými auroky W Mrtnickém kostele oltář, &
()ljk z Konlz'nrowadokládá r. 1384, že giž gebo
praděd k oltáři sw. Ondřege giste' pole wykáml.
Lib. Er. I. s. 3. XII. a. 11.
S) Liteň.
_t) Farář w Borku gménem Beneš s l: kol)an
pr. gr. auroků založil za sebe wýročnj mši. ];ib.
Er.. X111. 0.. 10. 'W16. stoleti páni z Borku [))—li
Tinknwšti, z nichžto roku 1620 Adanim—viLuknw—

skému tento nyní k Suchomasti poli-jej statek n::
trest odňat byl.
u) Býwalá sídelní twrz Tetky dcery Kro—
kowy, pak o-Wdo-wělézemě-kněžny Ludmily mun—

želky knížete Bořiwoge :) báby sw. Wáclawn.
Že kostel Tetinský giž od dáwných časů, drz'ihně
nadán byl, nelze pocliyliowmi. R. 1378 skrze
Jana Prušinu generálního Vikziřestala se ohledně
auroku ku kostelu Teljnsk'ému wšeliká změna, a
r. 1387 král \Váelow IV. přiwtčlil geg patroná—
'lem ku kolegizilniinu kostelu w Korlowě Teynč,
čehož s usnešenim kapitoly Arcibiskup Jan z Gen—
zenšlein—nstwrdil. Lil). Er. ll. r. '1. lll. i. 1. Nad

kostelem Tel'jnským někdy spráwu měl náš kro—
nikář V\Giblaw ]láigek z Libočan.

v) R. lil-15 Duchko Korwůd ze Zlijrown,
že tuniře Zbirowskóho Genku zznvruždil, založil.
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na výroční mše za nil-g40 pr. gr. auroků.

Lib.

lir. XIII. a 10.

x) Patron kostela Tmanského w počátku 17.
stoleti byl Felix VValnberskýzRohatec, &po něm
Zdenko Tomal, genž do nemilosti padl u ejsu'řc
Ferdinanda, gemuž ten statek odňat a Janowi
\Vcnclowi za 23000 prodán byl. RukoPis Riege—

lowy Statistiky wswazku 9,
y) Kostel \'Velizský' r. 1012 od. kn'jžete Ja—
romíra ke cti sw. Jana Křtitele půwodnč Wyšta—
wť—n:) hognč nadán byl, na Podčkowz'nnj podiw—

ného odn-(měni žiwota geho; když na lou-'ulslnč
od Kochana \Vršowcc W hustinu lesni zaweden,
od spoludmhů geho k stromu uwázz'm, mučen, &
konečně zawraždčn býti měl , Wšak prw než
51!ll't0dlllárána geg sc dotknanti měla , přiskočili
Wčrnj sluhowé knížete, zmocniwše se wmhú, od
ukrutně smrti geg wyswobodíli. Pozdčgi knjže
Břetislaw darowal kostel VVelizský'Benediktinl'nn
()slrowským, by geg za probošstwj swého klá—
5lera měli.
z) R. 1397 Pán na Mníšku Hanuš, k 32 pr.
gr. auroků se zawázad, by čtyry weyročnj mše
za otce Jakubka a děda Zdenku se sloužily. Lil).
Er. X.]ll. u. 8. Roku 1408 farář téhož kostelu

ohdurowal s dwěma,&Theodorik zKotenčic
r. 1411 gednuu kopau auroků, které roku 1417
k odwodu na panoše B'ÍikulúšezMokroPes wykz'l
zóny byly.

\.l. o. 6.

Lib. Er. \7111.d. 10. m. 8. Lil). Er.
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z), Latinské kázanj, držené na zeleny čtwrlck
ml Geho Biskupské MilostiWVysoco důstogného &uroze

ného Pána, Pana

Františka (le P aula Pištčka,
z Boží Mílosti &stolice apoštolské Biskupa Azotskčho. Gallo

Uschenosti (T. p.) Pána, Pana W a cla wa L (:o p o 'l(la..
lx'njžele Arcibiskupa Pražského

Sull'l'agana, hlawnjho Wikáře a

Ull'iciala, slawné kapitoly Pražské při chrámu Páně Sw. tha
„„ hradě Pražském Kauownjka,

Děkana u Sw. Apolináře

——

:akož i slawné kapitoly Staroboleslawské starožitného kolle
.

.

v

-

.

„.

glallljllo chram“ SS. lxosmy a Dammna Dekana a t. d.

.

)

lloc facile in meam commemorationem. Luc. XXII. 19.

Etsi universa Unigeniti Filií Dei cum homi—
nil,)usin carne conversantis turn verha tum opera
omnom mortalimn mereantur exigantque attenti—
(mem, uipote ex persona Loquenti's Operantisve
dignitate summa, valore infinita et pretio intesti—
malnlia: singulari tamen et omnino maxima men
lis reflexíone, studio atque veneratione am—
plectamur oportet ea, quaa gravissimum redem—
lionis opus consumaturus humanm salutís Auctor
patravil hodie. Quodsi ením hominum a suis
(líscedentíum amorem culminari et ad maxima

qquue

dilectis praestamla moveri novimus, al)

) Starým slawným to ohyůcgom uwedeno,

že w pražském

hlawnjm chrámu Páně sw. leakaždoroéuč

wždy na zelený

(".l\\'rl0liodpoledne po (lokonaném poswálnóm obřadu nohau
umýwánj řeč latinská ml wysoce (lustogných kanownjků —
w tom se Střjdngjcjch ——(lzžáua býwá.
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Eo, per quam facta sunt omnia, *) in, quo
omni! est scientiae et sapientiae thesau
rus; “) quique cum dileasis'set.mos, in fi
ncm

díle.-nit

eo: , i. e.

perfectissime

=**-**)
,

non alia sune, nisi et sapientim, charitati et omni—
|:)-otentiw Ejus divin'aeconsentanea adeoque su-mma
potuisse relinqui amorís monimenta, eo magis

ugnoscere debemus; ac reapse divitias amoris
divirbi in genus humanum ah Eo postremo vitae

vesperefuisse effusa:

non quotidianaso—

lum salutarium fructuum perceptione, sed anni—
vcrsaria etiam solenni gestorum oelebratione do
ccmur.
Stupendum illud theandricm demissiouis
portentum, max 01) oeuloavestros positum, q-un
ud pedes discípulorum provolutus, humilitutem
virtutum omnium matrem suos docuit, hodie ('li—
Vin-usmagister;—— Coeleste convivium, quo sul;
puuis et Vini spec'iebus corpus suum et sanguincm
suis tradidit

iu cíl-mm et- potum Deus— Homo; ——

Incruentum tandem sacrificium, quod ad repra:—
sentandum crusis sua: sacrificium, in fmem usque
saecul'orumrepetendum saeerdos ínstituit aeternus:
tres hac inquam hodiernm diei nunquam satis cc—
lebraudae memoriw, quid amabo sunt, nisi tuti-
dem e-t asserlimei et hodierni studii nostri arg"
menita-perquam uherrima? ——Quin vero shlgulis
—-

.—

\l'

») km. |, 3. **) Colos. 11. 3. ***—Noam.mu„ 1.
=w> Trid. Seas. xm.
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portructandis nec tempus nec Vires suÍI'icerent,
ego in uno solummodo eorum sermonis metam
(lei'igendam esse constitui, et quidem in e0,quo(l
mysteriorum diei hodiernae ccnsui esse maximum.
Išsse sacrificium incruentum, Auditores omnium

Urdinum perquum lectissimi e-liam,me silente iu
lclligunt. Ne autem ultra, quam par sit, diI'l'un—

dutur oralio, ego vcritatem, sublim-itatem et
mnetitatem Sacrificii hujus in memoriam rc
vucando et quidem eum in finem operam dabu1
ut et fideles

e-t nos Praeprimis mystac -—sacriiicii

hujus ministri,rei, quam tractumus, gravitate alto—
niti, omnem, quam tanto debemus (livino chu—
rismati, mstimationem in nobis exeitemus. Quod
jam modo sequenti Pariitum eo:
Sacri'- ácium nov-ae legí: esse sacrificium

verum, incruentum, cruenti realem reprae
senta-tionem, aclquue sanciifsimum et omni
um princeps— ostend-et Pars orationis Prima.

Quanta igitur devotione a fidelibus et
qua pietate a 7nini5tri3 tractandum, enucle—
ubit pars oratiouis altera.
Tale jam 'l'estimoniu-m Christi annuntiaturus
volim, mc in sublimitate serinonis aut sapienlize
uon veuire, urhitremini. Nolo enim cum Aposto—
lo scire aliquid inter vos, nisi Jcsum Christum
ct hunc crucifixum, *) cuius Opem imploro, u!
v___—...—

*) 1. Cor.

1-1.
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verliis meis fiďes vestra non fiat in sapientia
hominum , sed in Virtute Dei. FaVete!

Pars I.
Quemadmodum Deum totius Univcrsi Cre—
atorem, Moderatorem, ac Conservatorem agnos—
cendi, Majestatem. Eius reuerendi, sapientim con—
fidendi et a bouitate ejus optima queeque prae—

stolandi dehitum ratio humana agnovit semper,
ita interna illa, reverentiae, amoris, confidentim
et etiam grati animi sensa Pandendi, actionibus
depromendi, seu quod idem, Deum externe co—
lendi debitum ab omnibus, qui non penitus ob
ln'utuere, holninibus agnitum et apprime sacri—

fieiis, seu rerum quarumdam sensibilium in
contestationem suprcmi dominii Dei a speci
alibus miniatris aut immutandarum aut pe—
nitus destrucndarum oblatíonibu: fuisse ab
:olutum, historia teste convincimur adeo, ut
nullanl unquam fuisse gente-m, nullam hominum
societatem, quze aliquam Numinis nottiouem lla
Lens, illud sacrificiis colendum et sibi Peccato—
rum consciae propitium reddendum non putasset,
nec momento anc'ipites haerere valeamus. Usus

sacrificiorum utut pro diversitate notienis Numi
nis diversus, omnibus tamen gentibus non minus
ac temporibus adeo communis esse dignoscitur,
ut si- originem ejus queesierimus, eam non nisi
in indigentiisnaturm homiuum lapsa: et primár a
ipsius Numinis :eterni revelnlione inveniamus.
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Et nisi illa primaeva Supremi Numinis no—
litla tcmporum (lecursu inter llODlillGSin Pejus
semper ruentes evanuisset ita, ut cultum Croatori
(lebitum rebus (leferre creatis, non (lubitarent fore
cuncti, in sacrificiorum usu ratio humana licet
:lcerrilna, nil sane, quod curpnt, inveniret. Aut
fox—sanconamen hominis, Optimum gregis sui ani—

mal eligentis, illudque in contestatiouem: & se
Deum Dominum omnium, sese vero utpote reum
morte (lignum agnosci, mactantis cremantisque
quis rcjiciendum censeat? Sive couatum alterius
:ul.Pundeudum animi sui sensum, Sibi gratia Nu—
minis vitam et omnia obvenisse, quau-damfrugum
termo portem (lestruentis carpendum putahit
ulius?

Tali modo saltem jamjam iu Primordiis ge—
neris luunani
al) Abele et Caino primis fratri
lms, —-postea al) Enoso, ——
Nočmo, — Abrahamo,

Melchisedecho — Jobo et tota (lemum Abrahami
propugine cultum Deo fuisse prmstitum, cul—
tumque hunc licet imperfectum, Deo tamen fu—
isse acceptum Paginis sacris (lo-cemur.
Imperfectum dixi 1111110
Dei colendimodum,
quia hominum tauquam entium imperfectorum,
culpneque oljnoxiorum occupatione nulla, etimn—
si virium omnium impensione Peractu , cultmu
Deo, utpote Entis perfectissimi et Infiniti maje—
state (lignum posse (leferri, facile (lignoscimus,
Acceptmn tamen Deo asserui, quia &Deo ipso,
noiltiue sui tauquam rcdemtionis allpromissm fun—
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damenli conservnndm causa, genů Israéliticm prm
scriptum, singulnri sacerdotio provisum et inilo
fondem speciali sancil'um non solum cienďis exsol—
vendisque sensis Deo dehitis, mirum in modum
genti huic deserviisse, verum etiam ad cullumil
lum perfecium, quam plenitmhne tempor—um
institui oportebat, viam stravisse, seu ut Apo—
stolus innuit Genl'mm IIaohr. I. quasi manu du
xisse novimus.

Nullam igitur religioncm sacrificiis destilu—
tam profitentes a veritate minime deflectinms.
Et religionem Christinnam omnium perfectissi—
mam atque principem external Sacrificii ceremo
nia carere posse :-1utumnahinms?
Sulficere šnorifíchun semel in cruce oblatum,
omnes, quoiquot culholico adversantur dogmaw
ti, Clamitnnt! —

Esse sacrificium crucis rem illam atque ve—
ritatem, quam omnia cruenta legis antiqua.—proo—

signalmnt sacrií'icia praetium :cilicet tutius
nortrae redemtionis, — lytrum, quoecaptivita—
te daemonífet servitute pcccati liberati atqzw
Deo raconciliati sumus, ——
fontem omni: gra.
tiae at,un sanctíficntionis, **) íta ut placnndw
iusti'lim divinmnullo

nlio sacrificio cruen'lo indi——

geamus, inelfahilem Dei miserentis ])enignitntom
proni adornn'tes ot nos proůtemur; sed non ine
*) Heh. 1x.
Rom. Hl.

=**—)
l.;rnan. u, 2. I.Cm'. W, 20. Hnb.V,19.
13, V. 19.

Gal. III, „134 .Apnc. !. 5.
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digere nos sacrificio alio et quidem tali, cuius
ceremouia vulgo exerceri quest, ut illius o.pe de—
bita nostra reddamus Deo et fructus sacriificii

cruenti applicemus nobis, nequaquam concedimus
ct vel ideo non minus ac, quod sacrifícíum cru—
cis nec Potuit, nec dccuit, nec debuit oíferri see—
pius, necessitatem alius, quod extraordinaria pro—
videntia a Jesu Christo institutum licet non ra—
tione victimae et sucerdotis, oblatíonis tamen for—
mu a cruento est alienum, affirmamus.
Et hoc nobis esse revera, quippe sacrificium
Altaris: est, quod commemorandum suscepi.
Sed jam fidei nostrm argumenta audíamus.
Przedictum fuisse in lege nova sacriflcium
quoddam visibile, uhique locorum et ad finem
nsque smculorum repetendum ex vatícinio disci—
mus, quod quingentis fere ante adventum Domi
ui annis Malachias vír Spiritu sancto níflatus,ve1*
bis ad Jud'aeos eífatus est sequentibus, I. 10. Non

art mihi voluntas in vobis—dicit Dominus

cxercituum. IWunus non accipiam de ma
na vatra.
Ab artu enim .rolis usque ad oc
casum magnum est nomen. meum in gentibus
et in omni laco sacrificatur et offertur nomi
ni meo oblatio munda. Duo hic a Propheta
liuisseprmnuntiata, abolitionem videlicet omnium
sncrificíorum iudaicorum et institutionem obla'ti—
onis mundm in eorum Iocum successuree et al) omni—
bus genli'lms nec nou uhique loeorum oíferendm
nemo non wider, siculí et neque sucrifícium cru—
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cis, neque fiďelium precationes & proPheln po—
luissc intelligi, cn'piet, quodsi sacrifieium crucis
muni non potuisse offerri loco el“orutiones jum—
jum prius &gentibus imo et Judmis dispersis uhi
que i'uisse fusas perpenderit. Nostrum igitur sa—
ezrificiumincruenlum uctu in omni loco et n]qu—

nibus geniibus offerri solitum *) nisi intellexeri—
mus , va'liciníum tam illustre omni carere sensu
dicamus, erit necesse.
Sed quod przedictum, clarius adhuc prze—
Íiguratum seu prmostensum Videmus sacriiício
Melchisedechi regis Salem, :) quo —- quia si—
mul erat sacerdos Ahissimí —in gratiarum acti—
onem pro victoria n]) Abrahmuo in pugna Amor——
rheeorum reluta panem et Vinum fuisse oblu—
tum libro Genes. XIV. legímus, et ex cuius 01“—
dine sacerdotem fore Jesum regius Psultes vu—
ticinntus **); — esse vero reapse divus gentium
.Apostqustestntus est ***). Jam si przetersncri—
I'icium crucntum nullum aliud Melchisedechi si—

mile obtulisset Jesus, Eum polius ex ordine Aaro—
nis utpote nd OÍI'crendusetinm victimns destinato,
quam ex ordine Melchisedcch -——0b1utionepnnis
et Vini occupnlo 'dicendum fore, quis non videt ?
.W

.

) Id quoque hcbraicum nomen, quo propheia uhlur, HHJÚ
?. c. Miuchah ostendít, quod oblnlionem ex Farina mn—
flumm designnl. Jam R. Salomon chšt.XX1V, Š).serihil,

:a—nnnm;: 5533 nwm

v:: N33 up*) Lípu

est: (Jundrunque \'ouit ex prm'enlu l'rumenli in genem,
'.
. ' *:;4:
\'
Qui
.
\
:! \huulmh (\iClle. *") Psal. Cla., 4. =**) Heh. \, (».
.
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Quin imo agnnm ipsum paschalem , quam obla—
hun igneque assum *) non lantum in memoriam
Iihcrationis cx Aegypticn servitute, sed et in spem
Ii'liemiionis alicujus celehrioris quolnnnis come—
clore solcbant Juduai, innnmerasqno alias epnlas
sznc1=ificolos— nisi sacriiicium,

quo et nobis pa—

rotur cihns polusquc sacer, instituisset Jesus„
ceremonias tanth inanes, typum et figurant roi
cl veritatis expert-es, hahendos fore abunde putei'.
Et si tandem verba Domini ad mulierem
Smnnrilanam de futura Patris adorationc non Je

rosol'nnis,neque in monte Garizim, sed ubiun

in

spiritn ct veritate facicndo dicta —-**); sive ser—
moncm W**) od Juda-vos do cibo cnrnis et potu
szmgninis sui duro intollcctum attente sorutmnnr.
nl) ipso Domino qnoque sacrificium ubiun Io—
cornm oÍiÍercndnm et epulis sacris iungenďum
l'nisse promissum —- nullas ——nobis dubitandi

locus relinqnitnr.
Et quod tam claris prmnuntiatum vaticiniis,
lom magnificis prmsignatnm typis, tam illustrilms
u Domino ipso iinnahun promissis, non imphř
lnm quis opinari praesumat Chrisiianorum?
O aiisit procul a quolibet temeritas tanto ! -
Nos, quod catholica nullo non tempore credidit
ecclesia, credendo profitetur adhuc et profitendo
tuetur constantissime, tuehiturque od nltimnm
usque adventum Domini, et credimus et profito—
*) Exoa.xn,3.
Levu-. V157. 9***)Joan. iv. ***) Joan.\'1.
(Časopis p. Katol. Duch, H. 2.
8
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mur et tuemur, &Domino et quidem ultimae suae
vespere —- id est hodie ——fuisse implctum.
In re tanti momenti tucdeat neminem record

dari verborum, quibus al) iis, qui Vidcraut et
nudierant, imo et participes sunt facli, narraiur
impletum! —
Pridie ante diem Paschae, ita couseniiunt

omnes, accepit Jesus panem et gratias agens
benedixit,fregit et dedit discipulis sui; dicens:
Accipite et manducate: Hoc est corpus meum,
quod pro vobis tradetur. Hoc facite in mcam
commemorationem. Similiter et calicem, pust
coenavit, accipien: gratias egit et dixit: Ac
cipite et bibite ex eo omnes.

Hic FIL ením

calix sanguinis mci navi testamenti, qui pro
vobi: et pro multis effundetur in remissionem
peccatorum. Haec quotiescumquefeceritif, in
mei memoriam facietigad anuuntiaudamquip
pe, ut Apostolus declarut Paulus, ad annunti—

andmn mortcm Domini, donec veniat.
Verba Domini in aetu hoc solenui—ssimo pro-—

lata omnia eo solum sensu, quem exprimunt, Vi—
delicet litterali eo magis intelligendu ulÍirmmnus,
atque Opinando,

al) eo, qui vel-'ba sua & disci—

pulis non intelleeta explicuit semper, ul'limze
vitae momenio obscuris uso, ansam inuumeris
datum esse erroribus, crimen blasphcmiue incur—
rere ahhorremus.
*) Nath. XXVI. Marc. XIV. Luc. XXII. Joan. X11].——
]. Cor. X1.
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Et ideo triplex in eodem actu ineífabilis bc—
nignitatis Domini distinquimus momentum : pri
mum, quo discipulis suis corpus et sauguinem
suum sul) pauis et Vini speciebus dedit in cibum
ct potum, Eucharistim sacramentum instituens ;—
:nlterum, quod praecedere oportebat, quo panem
iu corpus et Vinum in sanguiuem suum convertit,
sacrifícium

incruentum

ipsemet

oíferens; -—-—
et

tertium, quo Apostolis eorumque successoribus
cadem faciendi — panem sciiicet in corpus et
\'iuum iu sanguinem ejus vertendipotestatem con—
ccssit, sacrificium hoc incruentum et pro futuro
tcmpore oiferri mandans: Hoc facite in meam
commemorationem !
Quapropter sicut corpus et sanguinem suum
sul) panis et Vini speciebus revera suis porre—
xissc Dominum, verbis ejus innixi non ambigimus,
ita conversionem panis in corpus et Vini in san—
guinem ejus reapse etiam praaccssisse, eodem te—
stimonio suÍTulti minime dubitamus. Et hanc

conversionem— sacrificium incruentum, cruenti
realem repraasentationem et mortis Domini me—

moriale eificax adpellamus, quia Christum

vi

verborum corpu: mum a sanguine .rubpani;
ct vini specicbus mystice separando et sub
separatas species utpote :ymbolum mortis ap
1issimum seje statuendo semetipsum exinan í
isse et ita sese suamque mortem postridie —
actu subeundam aeterno Patri in contejtati—
onemsupremi Dominii ejus cxhibuisse, .feu
„

f
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quod idem est, semetipsum obtulisse credimus,
omnia, ([ueeod sacrifieii prmprimis epulis juucti
essentiam, passim requirebantur, in netu hoc re—
perientes. Adfuisse enim saeerdotem, et quidem
Íesum ipsum, qui secundum ordinem Melchise—
Jech bencdicens Protulit Panem et Vinum; ad—
;fuisse Victimam et quidem Deo acceptissinmm,
corpus scilieet et sanguiuem Domini sub symbo—

lum mortis positi; adfuisse elementorum immu
taiiOnem veram, et destructiouem seu mortem
Domini mysticam; adfuisse denique usum certe
sanelissimum, & Domino enim ])rmceptum, vi—
demus: —ver])o saerificiUm hic incrucntum spec—

mmus, in quo ut ait Apostolus Hel). VI. prae

cursor pro nobis introívit Jesus, Pontifo fac
ius in aeternum secundum ordinem Melchi
sedech.

Quin vero eadem facicndi ab co, per

quem facta sunt omnia, Apostolís datum esse
potestatem audimus, quundocumquc Apostolos
sou illorum successores hac potestate uti, panem
ituquc in corpus et Vinum in songuiuem Domini
vertere videmus, ministerio eorum snerificium
idem, quod Dominus obtulit iu coeua ultima, et
ideo sucrifioium verum, incruentum, cruenii re—
alem reprmsentaiiouem, eíficnx mortis Domini
memoriule ———-fruotusque
sacrificii

crucnti

nobis

applicans, etinm offerrinequnquam nncipites hm—
romus, quam polius immensam])enignitntem Do

mini, qui omnes antiquas hostiarum differen
tias iu, hoc .racrifício, vermn Dei. cnli'um con
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sumante, congregare *) novera'lf,verebundi ado—
ramus, —-—
sacrificium agnoscentes aJesu Chri—

stoinstitutum, quo Christus vi verborum a
legitimo ministra sui loco prolatorum corpus
suum a sanguine mystice separat, et sub. hoc
velamine mortis praesens

se suamquc mor——

tem in cruce toleratam aeterno

Patri exhi

bet, seu ut uit Apostolus **): vultui, Dci com-
pct-retintercedens pro nobis, ut nobis Deum

reddat propitium, meritumque passion/ls et
mortis suae nobis applicet.
Idem sacrificiumhoc

cum cruento dicimus ——

sola oblationis forma diversa, quia eundcm in
incruento .aeque ac crnentO'reperinms sacerdotom
ut eondem victimam; eundem_saoerdotem, quippo
.losum Christum vere, roaliter ac 'lranssulaslzmti—

„liter sul) panis et Vini specic sese stutuentem.
(hotel—ioním sacerdotcs

hominos sunt, nobis con—v

slituti solummodo ministri, _—homincs saccrdo—

lii (lominici participes aut potius instrumenta,
rluoru-m opc

mternum Domini sacerdotium se—

sc revelat in tempore. Bandem etiam in hoc
mque ac cruenlo sucriiicio reperimus violinmm,
corpus scílice-t Domini :) sanguine eius sub seu
paratis panis et Vini speciebus mystice separa—
lum, adeoque

Jesum mystice moriontem.

My——

stice morientom, inquam, non eo sensu, quasi
mors vera intoroederet aut intercedere pos—
11)S. Leo. Sermo 8. do pass. Domini.

**) Heh. IX, 24.
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sct,quia Christus semel mortqu non moritur
amplius, *) sed eo, quo exinanitio, separatio
seu mors hmc mystica, Vi verborum quasi iny—
stico cuidam gladio adscribenda sit; ex quo
sacrificium nostrum eiiam vivam et efficacem to—

leratae mortis Domini imaginem recte appellzn'i
minime iníiciamur. Et quia in eo Christus sta—
tuendo sese sub symbolo mortis semetipsum

exinanire et ita obedientiam suam usque ad
mortem **) utpote supremi dominii Dei,Ejusque
sanctitatis atque justitiae contestationcm effica—
cissimam et munus vel ideo acceptissimum Deo
Patri exhibere, adeoqne Deus Deo offerri digno—

scitur, sacriňcium hoc incrnentnm, esse etiam
sacriiicium unice verum —-—
cultum Dei Majestale
divina dignum consnmans, et ideo omnino sanc—
lissimum omniumque princeps abnnde convin—

cimur.
A me mox dictis non meam pmpositam fu—
isse opinionem, sed veritatem ab ecclesia cnlho—
lica nnllo non tempore traditam, testimoniis Pu—
irum sacculorum omnium equidem facile probere
possem,sed ne molestus fiam, solum cloquii sacri
Concilii Tridentini utpote omnis traditionis &—

cervi recordabor.
„Qnonian1,“ sunt verba hujus Concilii sacri—
sess. XXII. —- „quoniam sub priori testamento
„tcste Apostolo -- propter Levitici sacerdotii
is „„m. V1, g, 10.

**) Philip. u. s.

na zelený člwrtek.
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consumatio nou erat, oportuit

„Deo Patre misericordiam ita (iÍSPOllCllte, sacerdo—
„tem alium secundum ordinem Melchisedech sur—

„gerc Dominum uostrum Jesum Christum, qui
„posset omnes, quotquot sauctiíicandi essent,con—
„sumare et ad perfeetum deducere. Is igitur
„Deus et Dominus noster, etsi semel se ipsum
„in ara crucis, morte intercedente Deo Patri
„oblaturus erat, ut aeternam illi redemtionem
„operareturz quia tamen per-mortem sacerdotium
„,ejus extinquemlum non erat, iu coeua novissima,
„qua nocte tradeba'tur,

ut dilectae spousae sua—.

„Ecclesiae visibile, sicut natura hominum exigit,
.,rclinrluerct sacriíicium, quo crueutum illud se—
„mel in cruce perageudum repraesentaretur, eins—
.,que memoria in finem usque saeculi pcrmaueret,
„alque iilius salutaris Virtus in remissionem eorum,
„quae a nobis quotidi'e committuntur peccato—
„rum, applicaretur ; sacerdotem secundum Ordi—
„nem B'Ielchiseďech se in aeternum constitutum
„„(Ieclarails, corpus et sauguinem suum sub spe—

„ciebus panis et Vini Deo Patri obtulit, ac sub
.,earundem rerum symbolis, Apostolis, quos tunc
„uovi Testamenti sacerdotes coustituebat, ut su—
.,meren't, tradidit, ct eisdem eorumque successo—
„l'ilHlS,ut offerrent, przecepit per verba: IIoc
„facite in meam connnemorationcm, u'li semper
1„catholicaecclesia inteÍlexit et docuit. Nam ce“
„,lebrato veteri Pascha, novum Pascha instituitc
„se ipsum ab ecclesia per sacerdotes sui) signis
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„visibililms immolandum, in memoriam iransilus
„sui cx hoc mundo ad Patrem, quando per sui
„sanguinis cífusionem. nos redemil', cripuil'quc (le
„pole;—staletenelirarunl ct in regnum
„1ulil'.

suum trans—

—- ——

„Et quoniam in divino hoc sacrilicio idem.illc
„Christus con'linetur et incruenlc immolatur, qui
„in ara crucis scmel sc ipsum oÍhlulit cruente, (lo—
„cet sacra synodus, sacrilicium illud "vero esse

.,,propitialorium, íierique per ipsum, ut si cum.
„,'vero core-le et recla lide, cum metu cl reveren—
>,tia con'tri'li ac poonilenlcs ad Deum accedanms,

„misericordiam consequmnur cl gratiam imeni
„amus in auxilio Opo-rtuno. llujusquippe ohla—
„lione placatus Dominus, gratiam ct donum pm
„nilenlim conccdens, crimina et peccata ingonlia
„(limillit. Una enim cademque est lioslia, i(!vln
„uunc olfcrcns sacerdotum minislcrio, quiso ipsum
„tunc in cruce oli'luli't, sola oil'crenďi ralionc (li—
„wrrsa. Cujns quidem (»Malionis crucnlae 'IÍruclus
„per hanc ubcrrime percipilzmlur, l-iccl illi per
„hans minime derogeturf-C llucusquc sacri con—
t'ilii vcrha.
Habemus igitur, Verba sacrm scripturau rc—
peto ——
habemm alizare, de quo poicstatem alen—

di non habent, qui tabernaculo dcscrvizmt *).
Habemus sacrificium, quo participatio COTpOTiJ'
eLcon-zmunz'cati-osanguinis Domini praepu
Heb. xm, 10.

nu zelený čtwrlck.
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ratur nobis ?),; hubemus sacriňcíum, quo domin't
m:)ndalum exequenles, mortem ejus annuntia
mu:, (lo-nec vezli-et **). Habemus oblationem

hustiae mundae, quomagnum redditur nomen
Domini in gentibus.__Habemus sacrificíum, 'quo
:.cceptissímum adorationis in Spiritu et veritalc,
gratiarum actionis et expiulionis muuus offeren—tes,
ver-e ?ll-íHÍIILT'aUluS
Deo, et debita nostra

reddi—

mus Altissimo. Verbo habemus sacrificiuln,quo
sanctius nihil, nihil augustius, al([uc ad colendmu
houm ct snlutem humuno generi impetraudam
nihil accomodalius

invcnitur

in onmibus re—

ligionis nostru: actihus. Sed qua devotione u
H(Iclibus et qunnta pictate & ministris tract-„tri
uporl'cul',audiumus adhuc in a'ltcríus Panis argu—
mcnlo.
P a r 5 II.

„Quod si necessario fateamur oportet,“ ver
his iterum S. concilii loquor sess. XXII. -—„nul'lum
„aliud opus adeo sanctlum, adeo- divinum, & Chri—

„sti 'lidclíbus tractari posse, quam hoc ipsum
„tremendmn mysterium, quo vivi-Hoa il-la hostia
„qua Deo Patri reconciliati sumus, in alflari PCI“
„sacerdotes quotidie immoflatur, salis eli-am appa—
),rcl', omnem Operam et dili-genliam in eo esse
„ponendam, ut quam maxime Jicri potcst, tam
„inlcrioris cordis mundi-ua žit-quepurítalo, quam
') 1. Cor. x.

Uj.

**) 1. Cor. XI, 26.
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liázuni

„cxtcržoris dcvotionis atque pie-tatis Specie pcr—
„agatmn“
Enim vero quamq—uamPretium sacriIicii hu—
ju—s
utpote a sacrificio crucis sola offerendi rationc

diversi respectu Dei ejusdem sit valoris, quippe
infiniti, ita ut ad redemtionem omnium homínum
sutíiciat, quia Christus hic prmsens et sub sym—
holis, mortís sese exinaniens obedieutiam su-am
Patri exhibet aeterno, perceptionem Pre'tii hnjus
tamen ratione nostrum ab inter-na nostra dispasí—
tionc constitui ex eo dignosoimus, quod percep—
tioncm pretii iPsius sacriflcii cruenti a praesen—
tium hominum sensis fuísse constitutamnovimus.
Írrisores incredulos enim mor-te Domini Obdura—

tos, melíores vero percutientes peotora abiisse
salvatos —-—
La-tronum unum pmnitentem

—- pec—

catorum remissione, gratia, vita aeterna donatum,
alterum vero impmnitentem— irridentium sooium
Perditum fuísse, latet neminem.
Ut igitur pretii hujus participes Haut fide—
les, et fldem dubii expertem, et devotionem men-—
tis a terrestribus alienee, indígnitatis consciae, (le
pcccatis contritaa et omlestium cupidae ab ipsis
requiri, patulum est.
Tractandae uberius huic matcriae perquam gra—
vissim'cnequidem lubenti immo-rarer animo, verum
quia eorum, quze fidclium intersth Oportet, rc—
cordan-difrequentior per annum datur occasio, ad
ca potius, qua: a ministris desiderantur vel ideo,
quod prve cmleris illormn pietatifavcmlze hodi—

na zelený čtwrtck.
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crnus est destinatus sermo,—transgrediendum esse
censeo.

Ad vos itaque Fratres perdileeti! mea sese
convertit oratio, quos in adjutorium Apostolatus
vocatos, sacrifici-i ineruenti veneror ministros,
seu sacerdotii Domi-nici soe-ios, et in hoc sensu

omnino legis nova? sacerdotes. Majorihominem
:) Deo non posse exo-rnari potestate, quam qua:
vobis collata est, velim nullo momento oblivis—
c:\mini. Malint al'ii appellari magistri populi _—
religionisdoetores, vos prmeellentiam muneris iu
ea, quae vobis in corpus et sanguinem Domini
data est, potestate semper requirite: Super po
testate enim ves—tra—- sunt verba sancti Ber—

nardi,*) super tam singulari dignitatis pri
vilegia stupet ccelum, miratur terra, contre
miscit homo, et reveretur plurimum angelica
Celsí-tudo.

Sed non ut superbie, eui resistit Deus, ela—
ti contemnatis alio-s, quam potius ut indignitutis
vestríe memores e—tex inti-mis animi medulis:

Domina non re.s'pice peccata mea, sed fidem
ccclesiae tuac semper Gram-10,humilitatem, quam
gratia sua remuneratur Deus, ani-Plexi ex subli—
mitate ordinis et sanctitate aetionis gravitatem
vestri ligaminis metiamini a me hzec diei pensate.

Vicibus Christi fungor, velim quiiibet sibi
aceIa-m-etsacerďosl—
.

vieih—usChristi fungor!

. .
) Bernardil Senn. \m Coena Donum.

ut

21m

lí (1.2au

ojus Ioco hostiam purissimam, Eum videlieel ip—
sum wtcrno Patri in gloríam ejus ct hominum
su'lutem. olferum, ——panem

in corpus et Vinum

iu sauguinem. e'jus non solum convertam, sed in
proprim salutis Pignus etiam manducem mandu—
candumque populo sanctifícundo preeheam,— ut
tanquam mediator Deum inter et homines posi—
tus pia in populo sensn non excitemlantum et fo
veam—,sed excitata heec reverentim, subjectionis:
grati animi, contritionís et conňdentiec sensa v.ota—
que pOpuli aute ipsum thronum Altissimi defe—
ram, —- ut oíferendo hostiam sanclissimam be—
nedictionem coeli quamlihet et gralium Dei omni—
potenti-s gregi fideli impetrem: Proh quanta dí—
gnntio! — Verum ut satagam etiam, amavere &
me omnia, quibus sanctitas actionis tam sublimis
vel míníme obumbrari, aut populi devolio pos—

sit minui; — ut durante non solum in ecclesia
functione sacra, sed in omnibus prorsus Vi'lzv
rclationibus etiam nil, nisi quod populi- lidem et
vírtutis studium cieat, et verhis et actibus et ge—
stibus et tota gerendi ratione depromere adnitar:
quantum ligamen!
Quodsi, Velim acclnmet Sibi sacerdotum qui—

vis, quodsi ad innocenter sancteque Vivendum
veteris Testamenti

sace-rdotes, qui sacrííieia—oílqeť

rehant solummodo typica, vítulos taurosve mac
lando, singuluri obligabanlur lege, quanlo mugis
me nd vitam innocentem sanclamque obligalum
agnoscam est ncccsse, (plisncriůcíunl vcrum quo—

na zelený čtwrtck.
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iidie oífcro et Sanctum Sanciorznn, in Cítjus
conspectu etiam an ,melinon inveniuntur puri et
contremiscunt, non .rolum manibus meis ge

sto, sed sacrosancti agni, qui tollit peccata
mundi, etiam carnibws vescor,
Quodsi, velimrecordetur semper legis novae
sacerilos:—- quodsi ille, qui nuptíalibus

11011in—

duebatur induviis, mauibus pedibusque ligatus
in tenebras projectus est ultiouis, quid perlimes—
cendum mihi, qui quotidie ccelestibus in-tromittor
irícliniís, si spiritualis iudumemi decore, non
tautum 11011COnspicuus, sed ultro etiam cuius—

cumque peccati squalore perfnsus inventus fuero.

Quodsi — (styl-o ferreo tanquam in ulice
insculpat menti suae valím quilibet „facer
(lns) — ([uodsí va? horrendum Przedictum est il—

li, qui parvulum scandaliza'verit unum, quantum
vro pertimescendum mihi, si sordesceutibus ma—
nibus sanctissima tractando Plebis integrm fidem
lurhare -— innumeros
crubucro !
TaÍium

memori,

íídeles scandalízare
taÍes

veritates

11011

111111011011

momento pensanti sacordoti impossibile fore ar—

hilror, ut quam mundas oporteat esse manus,
mm sublimia tractantif, quam puram lin guam,
verba consecw-ationi: proferentis , quam sanc
lam animam omnis rugfe, omnis contagii ex
portem _—corpus et sanguinem
liftie percipientis
(_VIIFVQHŠI,

Domini

"'; 11011aguoscat,

qua

et tanta—
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gratim, nou suis meritis, sed sola miserentis Dei
benignitate acceptae ohlitus, sublimissimum mi—
nisterium suum aut sese prius mnligno cuipinm
spiritui ímmolando, aut Opus Domini negligenter

fuciendo coinquinet, chprimis, si illam, quam
prima Vice olferens habuit devotionem, diligenti
quotidiana praeparatione ——pcractosacriíicio gra—
tiarum actione et Precum ah ecclesia prmscripta—
rum attenta persolutione, Vigilantia atque suimet

ipsius abnegatione servare non intermiserit.
His enim exerciliis mirnm in modum foveri
íidem, pelli teporem, nuiriri amoris ignem, Vinci
cu'juslibet maligní spiritus tcntationem; Vel—bo
ad digne tractandn sacra mysteria necessariam
ministro parari snnctitatem, omnes quoiquot nb
Apostolorum aevo ad nostra usque tempora sunm
experientiam scrip'lis reliquere Pii sanctissimi—
que sacerdotes, uno quasi ore profitentur te—
stanturque.
Quare si ulli, certe nostro utut spociali 'a—
lionis cultura superbienti—morum tamen omni—
um ordinum perversitate majori Polluto et ita e—
tiam sacerdotibus infirmís , dormientibus, mor
tuis et cx ore Domini evomendi periculo expo—

sitis—multis—permultis

onusto zevo vel ma

xime necessaria est sacerdotum admonitío: Fra—
tres! Viam, qua gredicntes antecessorcs ad sanc—
te traclanda sese habiles reddidere ct conserva—
vcre comminislri nosiri —-—nolímusuhro contem—
ncrc.

Illorum potius vesligin Pressuri --—comm—

na zelený čtwrlck.
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nulum Christo przecedenti oratione, meditatione,
mentis conscize discussione et si OPUS etia-m sa—
ermnentali confessione Preeparare 1111110
non die

adnilamur. Monitum Apostolifk) _Probet autem
seipxum homo , et mini'latio eius: Qui mandu—

cat vel bibit indigne, judicium sibi manducat
et: bibit non rlijudicans corpus Domini, sem—
per resonent in aurihus, adhuc autem magis in
cordibus noslris. Nisi enim spiritum coelestia
meditando, terresh'ium appe'titui subtraxerimus,
quo amabo ňet, ut coeli et terce domini vicibus
l'ungcntes; delectemur cmlestibus —-—
non proPere
mus, non cogitemus inania, nonblatteremus Ver—
lm sanctissima?

-—-—
sed verelmndam

ac gravem

promumus pronuntiationem non minus ac ope—
ralionem? —

Peracto demum sacramento gratias agere non
fnstidiumus. Sia rege terreno Visitaremur, num oh—
livisceremur gratiae tallth— et regis regum -—
Domini dominantium przesentiarccreati de hospite
suavissimo non laetabimur? --- quid requirat,
eur et quomodo venerit, quid amore ejus feceri
mus hactenus, qui-(1 facere velimus iuposterum
et qui-(1facienťlum denique, ut promissis stemus
non lneditabimur? -— O totam diem reliquum,
perseverantem esse oportere gratiarum actionem
et ad subsequae diei sacrilicium prmparationcm
saccrdos certe dubitabit nullus, qui devotionem
") l- Cor. X1. 27, 28.
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hominis licet litaximam, nullotamenmodo sanc—
titnti et sublimitnti sacríficii incruenti suo mini—
sterio commissi posse aequiparari viva et ňi'le'li

semper rctinuerit memoria.
Sed ut aťl fmem jam dcďucam hodiernum
sermoucm meum, temporis velox adurget VO—
lutus. Quid dicnm ultro — verbis de tam subli—
mi nrgumento hodie Prolatis coronidem impo—

siturus?
Fratres! Funestum illud temporis inter "ai—

lum, quo et nostrís diebus venlerunt genia,
polluente! .fanctum templum Domini, *) Deo
misericordi ita disponente maxima ex parte esse
Iapsum, lapidem, quem reprobaverunt aedifi

cantes, fieri iterum in, caput anguli,

M)

pietntem in Deum ct religionem —-nuper adhuc
publice desPectam, e fiuctihus emergi denuo -——
sicut :: piSCe arluam, ita u grege fideli anhelzu'i
devotionem ——quotidiána
ÍEUÍÍ'OI'Íconvincimur

experienlia! Et ([uid? Nos disperwatorcs my
steriorum Dei -— Nos ejus, in quo solo horni.
num ext;.raluf, vicarii —-—
Nosmilites

Christi, eu—

stodcs vínem , duces atque pastores — nos forte
dormiemus ultra -— ut et in nobis nn—tiquuspi—

orum sacerdotum reviviscat spiritus incurii? ()
per viscera misericordiae Dei rogo atque ob—
leslor, tempus :) somno surgeudi acceptahile, (lies
reducendis in Viam pacis hominibus commodissi—
Psalm. LXXYHI,1.

Math.xxman

ua zelený člwrlek.
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mos non negligamus. Proc cmteris in eo omnem
l_youamuSeurem atque diligentiam, ut ministerium
nřltaris ea adimpleamus pietate, quam omnino
nmretur Ille, qui allare istud, se ipsum peren—
nem smculorum onmium victifnam manibus no—

slris committendo — instituit, et ut in eo genus
.Ilumauum divina maiestute dignum colendi mo—
dum et'suam couciliutionem, Deus vero gloriam.
indeficientem et sanctitati et justitiae suee perem
satisfactionem inveniat, \'oluit. Sancti sacer—
doiii parlicipes—sancti— Piis semper exercitiis
pra-Pprilnis pia sanctaque Vita praeparati iu eo
ndminisirando -- ad aram crucis victoríam cele—
hmnles consistamus, quatenus altare sanclissi—
mnm suum antiquum iterum nequirat decorem
et grex íidelis pietatis sune fomeni'um juste
quEPsitnm. Si quis antea funesto hominum re—
spectu aut malo exemplo deceptus cum Peiro
negnnte: Non navi hominem, dicere non hor—
ruerat, ex nova, quam experitur quotidie crucis
victoria, novum capiat animum, ut cum poeni

teute: non esse aliud nomen sub coelu datum
huminibus, in quo oporteat nos salvos fieri—
nisi Dominum nostrum Jesum Christum “).
etiam ad mortem crucis paratus profiteatur. Quin

vero poenitentia illormn, qui semel illumi
nati degustaverunt donum coelesteet tamen
mm, prolapsi -—rara — diificilisjmo Apos—rolo
.) Act. Ap. IV, 12.

Čnsopísp. Kalol. Duch. ll. 2.
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Paulotestc quandoque pmitus imýonibilis efť'),
vos — qui donum hoc aspiratis— primum sacer—
(Iotii dominici candidatos prmprimis moneo at—

que per mavmzetudinem et modestiam Jesu
Christi obsecrof Mysterium dominicae mortis
celebraturi -— prius lnembra vestra & vitiis et
concupiscontiis omnibus mortificare asuescatis,
qnatenus non solum scientiarum notitia-—'verum
sapientia etiom cmlestis, probi mores et diuturna
iustitioe observaiio vos ud id ministerium com
mendent. Verbo omnes quotquot in sortem Do—
mini sumus vocaii, ounclas in id impendzunus
Vires, ut ad princeps illud ac sanctissimum reli—
gionis nostra: mysterium, oui reditum in viam

pacis non minus ac initium nostrae saluti: in
acceptis dcferimus, sancte quondam celebrandum,
prmprimis castaa et sanctae vitae integritate nos
])rmpnremus , aut illud celebrantes reno 'ato spi—
ritu celcbrelnus, atquo ita sancte et pie colelrundo
et gaudíum Imperantis piissimi,nullius adeo quam
crucis victoria? cupidissimi, et solatium devotis—
silni Archiprmsulis nostri nil tam avide, quam ne

vitaperetur ministerium nostrum, exoptantis,
et lmtitiam gregis iidelis ad porium salutisnovo
cum fervore accurentis et exultationem tandem
Angelorum nobis lituntibus velatis faciebus assiw
slentium, consumenms. Dixi.
'a mi,. \“1. 4.

9. Hymnus saecularis
de divo

Joanne Nepomuceno,
&b

\Venceslao Aloysio Swoboda,
Humanilnlis Professorc in 0. r. Gymnasia Pragx Minoris. 182.0.

Veni Bohemia,
Veníte gentes!

Tu grata patria,
Tul-bag frequentes,

Ín sua maiestate
Cunctorum crealorem,

leorum regnatorem
Devoti adorate!
En nostra gloria, —
Siupete mentes! -—
Jam ad solennía

Adeste gentes,
Tn sua sanclitate

Joanncm noslrum lumen,
In Sanctis eius Numen
Supremum collaudate !

Te piis precihus
Senes parentes,
Nalum cm]esiíhus
Sacris voventes,
Solamcn orbitatis
A Deo impetrarunt.I
Divina: lmnorarunt
Pignus hnnignitmis.
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Hymuus stularis
Coeleslí ]umine

Domus ardcbat,
Quec datum Numine

Prolem fovebat;
Lux mira recens natum,
Futuram Cleri lucem,
Virtutis ornat ducem,
Exemplum terris datum.
Divinis ritibus
Hine inhíabat,
Et saccrdotíbus
Pius adstabat,
Dum coeneesacramenlum

leestis ministrabant,
Amoris celebrabant
Aeterni monumentum.
Parentum aedibus
]Iinc demigravit,
Et mentem artibus
Bonis ornavit,
Decus juvenla: clarum,
Ingenui i'crvoris,
Angelici fervoris
Šxemplar sane rnrum.

Qua Pater Patria:
Nutu clementi
Sedem Scientiee

Dilectee genti
Bohemae collocavit,
In Sede Carolina

Praecepla in divina
Solerter inhiavil.

de diva
Joanne Nepomuccno.
,

Sacro iam ordini

Initiatur,
Aeterno Numini
Jam consecratur.,
Jam mutat panem, Vinum
Magnifico pOrtenlo,
Verendo sacramento,
En, corpus in divinum!

Disertus precdicat
Laudes Virtutis,
Exemplis indicat
Viam salutis.
Severa sceleratos
Facundía percellit,
Ab Inferis revellit,
Reducit emendatqs.
Cl'nris virtutihus
Praelucens gregí,
Probatur omnibus,
Ipsique reci,
Laudatur et regime,
Ona: summi servum Regis
Legit, fídelem legis
Interpretem divinec.

Cui. quidquid anxium
Pectus turbín—it,

(;)uod forte noxium
Mens improharil;
Sine-era mente credit,
Et sacris expiata,
Míril'íco levata

Solalín discedít.
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Hymnus sxcularis

Minister grutiee

Slípem egenis

Electus regia
Dispendit lenis,
Moerentibus solamen,
Aegrotis fert medelam,
Oppressis fert tutelam
Et pauperi levamen.
Tantis virtutibus
Virum merentcm,
Uhique ]audihus
Tantis clarcntem
Decorus oplimatum,
i\Iystarum sacer coetus
Suum Joannem ]aetus

Adlegit in Seuatum.
Fox-tuna ]abitur,
Nec habet morns,

Mutatur. rapitur,
Fallax in horas;
Sed Virtus in tormentis

Acerbís comprobatur,
Adversís illustratur

Insigne robur menlis.
Vafris insidíis

Rex perl'ídorum,
Qui iam fallaciís
Se proditorum
Deceptum seepe vidit,
Gravi suspicinne
Uxori píae, home

Ipsi lniser díífídít.

de divo .loaune Nepomuceuu.

Quzc in praecordiis

Imis teganlur,
Vult, jussis regiis
Ultro Pandantur :
Num uxor Edem sel—vet,

Quantumlibet neglecta,
Delusa et despecta,
Rescire totus fervet.
Joanuem flagitat,
Quid sit confessa,
Qua noxa, rogitat,
Mons forte pressa;
Arcana penetrare
Uxorice vult mentis,
Ut sacris sacramenlis
Munita, reserare.
At non ohtemperat
Sacerdos illi,
Fidus, non reserat
Vinclum sigillí.
Rex illum bland'imentis

Illccebrísque captat,
Tormenta tandem aptat;
Nec elícit tormentis.
Stat is crudelihus
Minís immotus,
Divinis legibus
Adhaeret totus,
Pro praemiis in coelis

Secundam Spernit sal-tem.
Preeoplat atram mon-tem,
Dum Christo sit ňdclis.
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Hylunus sxculnris

Tum regis oculi
Coruscant ira,
Jam nequit occuli
Libido dira,
Jam tortor aptat facem:
Sed nullus horror quassal,
Doiorque nullus lassat
Mentem recti tenacem.
ln casto Pectore
Regnat Maria,
Et í'irmat' roboro

Vexatum pia.
Qui spreverat honores.
Delicias inanes,
Nuno sustinet immanes
Immotus et dolores.
Non iras mitigat

Oestrus fidelis;
Sed magis instigat
Ardor crudclís.
Nil summum curans Numen,
Ahduci virum fox—tem

ln diram iuhet morlem,
lu altum mevgi flumcu.
Justí supplicia

leum illuslrat,
Et spei somnia
Nefastac frustrat,
E11, Slcllae influento,

.Ín glaucis corpus undis
Illuslrant í'lammis mundís

Mirabili portenlu!

de divo Jeanne Nepomuceun.

Ut cunac lumine

Fulsere Pulcro,
Aďest in fluminc

Jubar sepulcro:
Et anima fidelis,
Truci soluta caede,
Celsa potita sede,
Lmlatur nunc in cmlis.
Fortis silentio,
Lux veritatís,
Refuhzet pracmio

Jam sanctitatis;
E sedibus supremis
Defendit innocentes,
liesliluit iacentes,
Praesens suis Bohemis.
Novis miraculis
Clarescit Titles!
Mullis post saeculis,
En, linguam vides,
(_)ueefide sacramentum
Custodiit immota,

En, viget usque tola
Mirificum ostentum!
(Harum virtutíbus
Te, nosu—umlumen,
Beatis coelíbus

Adlegit Numen.
Te Sanctum celebramus.

Te specimen Virtutis,
Tc indicem salutis
Devoli collaudamus.
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llymuus smculuris.

Lnudes "iam seeculum

Tuas testutur,
\'irlutis Speculum

Te admíratur;
Te POStCl'Ílaudabunt,

Te praesidem tuorum,
Decusque Bohemorum
Nepotes celebrabunl.
Ut cívís patríae
Vixisti bonus,
Esto Bohemiae

Tu
Tu
Tu
Tu

Tuze patronus!
mentium caudorem,
Pios gentis reges,
sanctas pan-um ]eges,
priscum serva morem!

Benígue patriam
Tel-ram tuere,
Avitam g]oriam
Fac nos augere,
Virtuti nos servire,
Ut tu reeti tenaccs,
Tui nos fae- sequaces,
In coelos pervenire.
N 0 t &. Hymnus is neque metro neque sennoue scriplus est
eo, cui veterum Romanorum mos ianquam norma inservie
ril, qunlemque lmmaniorum arlium perili ab enrundem ma—
gistm forte estectassem; sed, quod quidem fas mihi esse
videmr, et rhythmo et sermone in saCris religionibus magis

usilato.

m OZNAMOWATEL,

& Literatura swatojanská.
Cirkewni slawnost stolete'. památky swatowyhlášeni
nmčedlmka Bužlho, před tpn hlasem národu Swatého,
Jana Nepomuckého mnohé na ten čas wzbudíla Spisowa—
tele, kteř) kgednomu qli spěehagjce, rozdllnými se brali
cestami. Někteří se dali cestau historickau, na kteréž
nswčtlowali welehne' žÍWOta ctnosti swate'ho Jana Nepo—

muckeho, námkp'rlkladnému následowán) pozůstaweue',
u pogili stan swau Práci Wčcl wlce méně ascetickýeh;
gini giným způsobem péro kPapjl'U přičíniwše méně hi—

storicke zpráwy následowali, & sp|še širšl ascetickau
silnic; se brali; geštč gin) pauze ascetieky Psali, & homi

lelieky též gini.

Gsau't Pak Spisowó tito následugm:

A. „Hunderlj'áhrige Jubelfeier der I—Iei'ligsPrechung des hell.
Johanu von Nepomuk, Martyrers und hóhmischen Landes—

patronS. Ein Gebel - und Erbmlungsbuch íiir katholische Chri
sten, besonders fíir eifrige Verehrer dieses grossen I-Ieiligen.
Herausgegeben auf hohe Anordnung Sr. fí'n-stlichen Gnadeu

des Hochwiirdigsten und Hochgebornen Herrn, Herrn Wenzel

Leopold, von Gottes Gnaden Fiirsten-Erzbíschofs zu Prag &c.
von Wenzel Fr. Neumann, Domcnstos an der prager Metropoli—

tankirche,Fíirst—ErzbischóflichenKo nsismrialrathf; Prag 1829.
I —X a 1 —- 200 str. 24 kr. střjb. Též českau řecj dáno.

Giž sIaWne' gme'no wysoce důstegne'ho & učeného
pana spisowatele ručí &stogi nám za podařilost te'to
modlící & wzdělawatelne' knihy, kterážto pak také nWe
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řegností takowe' Waižností nabyla, že w kratičkém

čase

wicc tisic wýtisků se rozběhlo.
Ukazuge se na'instpisu tomto na prwnieh 38 strán—
kách, gakž otom WI. swazku II. roč. běhu našeho ča
sopisu na str. 161 a 162 giž doznámeno, — neyprwe':
„Das Leben des heiligen Johannes von Nepomuk,“ gež
pan spisowatel z starých Wywozuge pramenů. Za tím
na str. 39 ——
46 následuge: „Heilsame Sittenlehren aus
dem Leben des beila Johannvon Nepomuk“ Nato na
str. 46 — 53.: „Die Verehrung unseres ]Ieiligen seit un—
denklichen Zeilcn, ja man muss sagen, von dem Tage
seiner Beerdigung an, als eines der grossten \Vunderš“
Přes to na str. 54 ——79 gedná se:

„Der Allmžichtige

gab sein gottliches \Wohlgefallen an dieser ununterbro
ehenen Verehrung durch besondch VVunderzeichen zu
erke1men.“

Dále na str. 79 —-—
105 činí se zpráwa:

„Die vorsiehtige Erfóifnung und strenge Untersuchung
(les Gralies unseres lIeiligen, als eine nothwendige Folge
dessen, was vorhergegangen ist.“ li tomu geště na str-.
106 -——112 wyprawnge ser „Die lleiligsprechung Jo
lmnn's von Nepomuk anom.“ Neyposle'zena str. 113—
116 následuge : „Die Feier dieser l-Ieil-igsprechungin der
l-[anptstadt Prag.“
Zá—wčrek činí wýborné modlitby
a čtwero pisni. Hudba od pana \Vitáska, strany hudby
kostelní neywýborněgšiho mistra. Přiozdoben gest ten
to wzáený spis třemi obrázky. Prwni předstawuge sw.
Jana Nepomuckého wsláwč, Erleobrazu od Jana Sinlesa
w Římě ]. P. 1729 ryte'h'o. Druhý předstawuge, gak
sw. Jana Nep. smostu házegi, ku kterémuž Geho ll'Ii'rosk
knjžeei,
arcibiskup Pražský nápis ]etopisný:
„La—
bitur in aquas Nepomucenus, nec linqua lapsus,“ při
pogití ráčil. Třeti gest obraz starožitný dle půwodniho
]. P. 1383 na pargame'nu malowanoho sw.. Jana l\'ep.
z Wody wynešene'lio, a u křižowniků s čerwcným srdcem
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ležícího, dřÍWe než Whlawnjm chrámu ťánč sw. \Vjta
pohřben byl.
\Vzdáwáme weřegně we gménu Wšech ctitelů Swa
loianských domácích i cizich wrauci diky, T. pánu spi
sowatelowi , genž to tak pracné dilo předsewzaw, tak
šiastně wywedl, za kteréž i potomci, gak se naděgeme,
wděčni budau.

Temuž na slowo wzate'mu p.spisowateli děkugeme: „Das
rulnnwiirdige Triumvirat der Johannischen Verehrung,“
4. Prag 1.829, in der Fiirsterzb. Buchdruekerei, 12 kr. stř.
nhsahugici krátké žiwotopisy Pražských arcibiskupu
Lillilostjknižecjch), kteří se hlawnjch epoch swatoianskef
úcty dočkali, a sice : F e r din &n (l a hraběte z Kíien
lmrgu, kterýžto gednáni o swatořečeni našeho Swateho,
gcž s]awni predkowe' geho giž iláwno započali, š—lastně
ku konci přiwedl, a neobyčegnau stkwostnosli, gakož i

ohccnaupohožnostiweškerého lidu plnýchS dni wPraze
slawilg — A n t o ni 11a P e t r a, hraběte Přichowskóho,
za kterého se ]. P. 1779 padesátileté swatořečeni pa
mátka w Čechách konala. Ta slaWnost se počala dne
15. Mage u wečer, a trwala tři dny“;—- potom \V á cl a—
w a L 0 o p old a, ze starožitného rytířského rodu Chlum—
čanských z Přestawlk a Chlumčan &c., který stoletau
památní s]awnost prohlášeni Swate'ho Jana Nepomucké
ho w osmidenní pobožnosti s mnohem pečliwostj a pře.

welikým nákladem wedl,
wohl Jedermann“ -—-piše
sowatcl, — „der an der
von Nepomuk herzlichen

zřjdíl a způsobil. „Es wird
Wpředmluwč welectěný spi
Verehrung des heil. Johannes
Antheil nimmt, willkommen
snyn, auch eine náherc und sicherc Kunde von iehen ho—
hen und wiirdigen Kirchenpriilaten oinzuziehen, welche
(lie lImiptepochen der iohannischen Verchrung erleht, uml
sich. durch die fromm—eBesorgniss, welche sic ihncn
m-hcnkten, unvcrgcsslich gemacht hahcn“_&c.
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Sutěšením dli oko na připogených obrázcích těchto
li—iwznešených Českých wrchnjch Pastýřů & wraucich

ctitelů swatoianských; wstředu stkwi se : „V'Venceslaus
Leopoldus,“ wedle' z prawe' strany: „Antonius Pen-us,“
nzlewe': „Ferdinandus,“ a pod nimi nápis: „Inclytus
cultus Joannei Triumviratus.“ Poskytnut i také Wýtisk
Památnj medalie, kterou knjžeci Milost, Wráclaw Leopold
ktčto inbilárni slawnosti wMedíolánu wstřibře & mě
di biti dal. Konečně násleclugc: „Der gegenwarlige
Stand des hochwiirdígen allezeít gclreuen Domkapitels
wžihrend dieser hundertjáhrigen Jubelfeier.“
B. „Žiwotopis swatého Jana Nepomuckého, zpowědnjka krá—
lowny Johnnny, když roku 1.829 stoletá památka geho wpo
čet Swatých wnešenj se slawiln. S připogenim služeb lm
žjch wůbec wydáwá Jan Nep. Zimmermann, kněz rytjřskélm
řádu křižownjckéhosčerwenau hwčzdau.“ WPraze, nákla—
dem Jana Pospjšila 1829. 12. str. 132. zn 8 a 12 kr.

Spis to z pramenů půwodnichmnohau pilnostj čer
paný, & wůhec miloPlynaucjm slohem sepsaný. Dwo
gictihodný p. Spisowatel,—statečný a pilný spoluspíso
watel našeho časopisu w—ypowidáWelmipřigemnč & hi
storick)r dobře, co mu w potkání říci možno bylo okla'n

šteru Pomucke'm: „Žiliř tam prý mniši dilem wrosz
mání božím, modlice se dnem i noci & prozpěwugíce
žalmy; dilem pracuglcena Winic-iPáně, rozsiwagice si
mě boží wůkol & wůkol, & zastáwagice wdowa sirotků.
Kdokoli lačněl, ubíral se tam clůwěrně, & nebyl okla
mán'7 kdožkoli cestuge Se unawil, došel wšeho pohodlí,
& kdokoli teskliw byl &přopiat kwilcnim, byl zhawen
úpčni. Tol bylo žiwohytí blaho, swětskóho zámutku

prázdné“&c.Opra'wrlu: užitečnostiklášterů nepomáwali
nelze; a blaze duši o neywyšši záležitostlidskau pečli
wc' w lěchlo Bohu a ctnosti zaswěcených tichých příbyt
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cich! -—hned na to wyprawuge p.spísowatel oměsteč
.ku wedle téhož kláštera, kde se sw. Jan narodil, &kte
rčž wlastně Nepomuk slaulo, že wšak na ten čas témuž
klášteru náleželo, i také Pomuk se naziwalo; — odtud
zabírá se w rozmile' & obšírně wyprawowánj narozeni,
žiwota &smrti mučcdlnika božího, wywádi gedno po
druhém W porad běžicj řeči, až posléze dokonalý ži—
wolopis ztoho zrostá.
\V dálšjm pokračowáni wyprawuge o poctě, která
se swatému Janu Nep. od dáwných časů, kde nebylo
gcšlě pomyšlení na gebo swatořečcni, stáwala, rlůwod)r
uwádčge,kteři skutkem twrdi, že „Jan Nep. před swatoře
řonjmawůbec wyhlušenjín Cirkwikatolickau za Swate'ho
po wšecky časy držán & ctěn byl,

a to netoliko w Če—

chách, ale i wokolnich kraginách, končinách a zemich,
kterážtopowěst,zúzmky, geuž se u hrobu časem dáli,
slwrzcná, takořka po weškere' Ewropě se roztrausila, a
nnpolom missiona'u'stwim neb cjrkewnim wyslanstwim i
(lo oslatnich dílů swčta se roznesla.“ Str. 34. —- Dále
potom gedná o přísném wyšctřowáni hrobu a zázraků
u sw. Jana, 0 geho swatořečeni wRimě, & slawnosti té
hož swatowyhlášeni w hlaWnim městě Pražském ]. 1729.
i při padesátileté památce!.1779.
Obogi s]awnost wel—
mi přigemně se wypisuge.
Následuget zwláštni po—
hožnost kswatému Janu Nepom. kterauž rozličné mo—
dlitby předcházegi, wšecky hezky se zawiragicj: „Skrze
Jcžjše Krista, Pána a Spasitele našeho &c.
C. „Leben des heiligen Johannes von Nepomuk, von Vinzenz

anradnjk,
Str.42.

Pfarrer in

Saubernitz. Leitm.

Medau. 1829.

za 101W.

Dosáhlř slawně cile, který si wytknul &předložil,
(lwogictih. p. spisowatel, ——ctěný spoluspisowatel našeho
\:
\,
v
v
V
,'
,
..
.., _
VHF—opisu
; o ccmzc pak sám Wpredmluwe zprawudawxa
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„Tm Jahre 1729 ist zu Prag in quarto, Seitenzahl 256,
in lateiníscher Sprache eine Lehensbeschreibung des heil.
Johannes von Nepomuk erschienen, und zwar unter dem
Titel: Historia de vita, martyrio et míraculis S. Joannis
Nepomuceni Canonici Pragensis. Dieselbe ist gríindlich,
mit steter Hinweisung auf die Quellen, aus welchen die
erzžihlten ThatSachen geschopft wurden, und sehr zweck
mássig veri'asst, und enthiilt unslreítig das Vornehmste
von dem, was die Geschichte vom Johannes von Nepo—
muk ZU sagen hat. \Vas in dem angezeigten, tremich
geschriebenen ]ateiníschen \'Verke weitlaufig erzahlt wird,
das findet man in dieser Scln'ift kurz und búndig dar—
gestelltf“
Dokládáme k sir. 14. že „Johanna Sophia Tochter
des bairischen Fůrslen Albrecht“ ——
neni gedna, ale dwě
králowny. Johanna totiž byla PrWni choř krále \rVácla
wa, & Žofka (Sophie), dcera Jana We'wody Baworské—
ho, byla druhá.
D. „PobožnOSt při stoletém, neb druhém padesátiletém Jubi

leum Swatowyhlášenj Jana Nepomuckého, mucedlnjka Kri
stowa.

Od Tomáše Kubelky kujžecj arcibiskupské kněhlí—

skárnyFaktora.“

\V Praze 1829. 12. str. 192. za 12h.

ChwaIitebnau žádost, kterau P. spisowatel wm
skrz a zwlášlě na str. 58. pronáši, &která owšem srdce
welmi nábožná gewi, slušně wážice, dobré miněni za
skutek béřem'e, tim ochotněgi, gelikož ani okamženim
nepochybugeme, že Spis gebo w rukau prostonábožnc'ho
lidu prospěti může i prospěge.
Dčlj'tpak spisowmelžiwotopis sw. Jana Nepom. na
gedenácte částek. -— částka IXlá: „Dwa zázraky W
shromážděni Kardinálů přígatyf“ Mělo Psáno býti čty
ry. Xlá: „\Vyhh'ršeni za blahoslaweného genž se stalo 7.
čel—www.“ (líní kladau

práwč 25. čerwna.

Cisařowna
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Alžběta brala- se na len čas z Karlových \fVm-ů.Xítá:
„\Vyhh'nšeniza Swate'ho Jana Nepom.“ — nikolíóale 8.
Šjgna 1729 slawnost wPraze se započala. Pak od str.60
—-—
192 následugí modlitby.
Ostatek mlčenim pomigime
mnohých onde i ondc se naskytugícjch chybně twořených

slow nowých.
E. „Der andíichtige Pilgrim am Grabe Sct. Johannes

von Ne—
pomuk , whhrend der neuu- (acht) lágigen Jubelfeier seimf
HeiligsPrechuum“ Von B. Oppelt. Prag, beiJoh. Spurný
1829. 12. str. 72. za 14 kr. Take do české řeči pře
loženo.

Giž na počátku 5 podiwenim čteme: „Gean die.
Neíge des zw'olften Jahrhunderts lcbten. zu Nepomuk. . .
zwei Eheleute“ &c. Než, tento pohřešekhistorický, idru
bý, kteréhož podotkneme, pouhému nedohleděni přičten
budiž, ano-Í () d. c.h. panuspisowatelíauplné přeswěd
čenímáme, kterak w let0pisech našich wlastenských
api-ibčzichtýkagicjch se žiwota &swatowyhlášeni sw.
Jana Nel). dobře zběhlý gest. Rozdělugeř pak p. Spiso
wntel swau gínak užitočnau práci na dewatero dní, &
ukazugeWždy Zpráwy historické, skterýmíž pěkná roz
gímňnia modlitby pagi. Na str. 40te' se čte: „\'Váhrend
der Zug mit der hcilíuen Zunge (w Římě), Welche.. .
von den neistlíchen Zóglingen der deutschen und hunga
ríschenNation getragen wurde, sich vorwžirts bewegte“ &c.
O tom se W Praze nic newi, aniž pak také pražští wy
slancowe', kteří W Římě při tom byli,co takowc'ho tam
widčli; což wšak panu spisatelí tak dobře gako nám
wčdomo. Ku konci následugi některé modlitby alita
nie k poctě našeho Swatého.
F. „Erhauungsbiichlein zur Juhelfeier des heil. Johann vou
'\npomuk. Mit Lebensabbilduugen von seiner Jugend bis zu
Časopisp. Katal. Duch. U. 2.

10
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seinem Mode.“

Von J. A. Karl Haul.

Prag 1829. 12.

slr. 96. za 12 kr. Do češtiny přeloženo od Fr. Bohum. Tom.—sy.

Činime poručenu dotčenau knížku; bud'-li hledíme
na zewnílřnost , zw]ůšlě na čisté a zdařilé obrázky, bud'—

li na zpráwyhistorickč , owšem kratičké, ale prawe' až
na stránku 15., kdežlo 1375 položeno býti mělo. Aga
kož ctihodný pan Spisowatel mnohými giž spis;r narodni
literatuře přisPčl, naděgi o něm gislau máme, že i bu
daucn'e sobě howěli nebude.
G. „Hundertjahrige .Tuhclfeier der l-leiligsprechung des heiligen
Johann von Nepomuk. Als Andachlsbuch bei dieser Feier—
lichkelt. \'on A. C. E. k. k. Rath (Eichler cjs. kr. rada).“

Prag, bei Geřábek 1829. 12. str. 108. za Skr.

Též cc

sky přeloženo od J. \'Vlasáka.

Skrowná ze starších Spisů dobře wyhraná knížka,
w klere'ž se iake' léta historická praiwě udáwagi, toliko
na str. 26 misto 6110mělo býti Položeno 8l10řigna. Po.
dolmě na str. 21,kde se čte: „in Gegenwart ihrer Maie
S'l'a'tder Katharina Elisabeth,“ mělo wypušlčno býti.
Neb Gegi Milost cisařowna na ten čas 9:KarlowýchXVa
rů (Karlsbad) gcdauc, při té slawnosti byla, nikoli ale
při olewřcni hrobu. Připogené modlitby gsau wrauci,
ačkoli z ohledu na stranu odpornau neboliprotestantskam
gešlo nám strany wziwáni Swatých a Swětic božích po
rozuměti až dosawade se zdráhá, onde i onde dogmati
cký poopraWeny býti měly. I přigimáme knížku tu s wděč
nosti &clitelům swatojanským gi poručenu činíme.
“.

„Cullus Sancti Joannis Nepomuceni cum adnexo decreto Cil
nonízalionisf“ Praga: 1829. 12. Slr. 94.

Spisowalel knížky této, wysoce důslogný pan Josef
Ritter z liiltersheimu, na ten čas slawná rada při wyso—
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ce slaWne' c. k. appellaci w Praze, psal gi ku prospěchu
polské sludngici mládeže, gakož o 10111W předmluwě
zminku činí: „Ad promovendum cultum S. J_oannis Ne—
Pomuccni libi, chora iuvcntus, hocce Opusculum . . . cle—
(llCO.“ Za tau přičínau gi toliko na rozdawky tisku
podal, &zwláště mládeži Weis. kr. Polsku, kdežlo před
tím dlouhá léta auřadowal, zaslal. Misto žiwolopisu pom
dáwá nám toliko papežské bnlly (listy) swalořečenisw.
Jana Nep. se týkagici, & přikládá knim rozličné pěkné
modlitby. I slawimel: muže slawného, učenéhoanábož—
noho, gemu tady swau šetrnost & wděčnost Weřegně
pronášcglce.
—-4

. „I-Inuplmomente aus dem Leben

des heiligen Johanu von

Nepomuk, zu dem lmudertjahrigen Feste seiner Heiligspre—

chung dargcstellt als Erbammgsbilchlein in 9 Kupfern, Re
schreibungen, Betrachtungen, Gebelen und Ges'ángen von
W. F. Welleba. Prag, 1829. bei Maroušek 12. str. 84.
za 24 kr.

Dewatcro dob neboli okamženi (momentůl žiwota
sw. Jana Nepomuckého (lewili obrázky ozdobených
na'nnpodal zbožnými spisy dosti známý pan Spisowatel,
přípogiw k gednomu každému nábožné rozgimáni amo
dlitbu. Obrázky gsan pěkného dila, rozgimáni srdečné,
&modlitby wrauc'i. Slowem, wšecko plno něžných i
wážných citů nábožných. Na str. 59— 81. následuge:
..Andnchtbci der beil. Messe“ ', ——
„Jubellied zum Feste des

heil. Johann von Nep.“;— pak: „Festlicher lloehgesang
&&“ a: „Lobgesang amSchlusse erheblicher Festlagef“
K. „Kurze Andacht zur Verchrung des heil. Landespatrons
Johanu von Nepomuk, bei Gelegcnheit der hundertjiibrigen .Tu
belfeier seiner Heiligsprechnugfc Von J. M.Bnub, Kapelan
an der prager nenst'ádter Hauptkirche Set. Heinrich.
Mít
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drei Kupfern.

OZnamowalel.
Prag, bei Jos. Rudel. 1829. 12. str. 39.

za 7 kr.

Ocholnau wůlimladěho schopného spisowatele, do
ktcrehož se na budaucnost mnohého nadčgeme, za wděk
herauce, krátký spisek geho obrázky ozdobený zwlá
štč rodieům Pro gich dobré djlky schwalugeme &Poru
čena čínjme.
L.

,.Die Legeude des heilígen Johann von Nepomuk.

Zum

hunderljíxhrigen Juhelfesle seiner I-Ieiligslneclmng i'iir seine
Verehrer iu einer freien Dnrstelluug bearbeitet von F. F.

Elleuherger.
Lellmerilz
str. 86, za 20 kr.

—Legenda

to prawá,

hei k.

VV. Medall,

1829,

& sice z neyzclařilegšjch

8.

plodů

literárních, genž k ZWelehenj stoleté památní slawnosli
prohlášeni Swalého Jana Nepomuckého na swěilo wy
šli. lozdčlena gest na XXV. částek, w kterýchž (lů
stogný pan spisowalel 10, co se mu neyznamcnílěgšiho
widčlo, & děginau nás došlo, zřeiecllně'a žiwě předsta—

wuee, gakž otom wPředmlnwě prnwi: „Der Verfasscr
hemillrte sich nur (las, was ihm die Geschichte kurz nad
schnmcklos i.iherlieferle, anschaulich zu mac-hen, und das
l\ůtz|iche und Schone, (las er in ihr VOI'ÍZIDČ,(lenllichcr

hervorznhehen.“
I podařil se mu welmi dobře aučel
geho Předložený. „\Ver diese Erzžihlung aufmerksam
geleSen hat, (ler wird in ihr manehen Trest, manche
Belehrnng gefunclen haben.“ Stran. 85. Ano,]egenth
echo poučuge míle, pewzbuzugel, polěšnge, o'hweseluge.
Timto ohlášením zůweme wšecky wzdělaněgši ctitele
našeho welikeho českého Swan—7110,
aby se tanto knjžkau
epalřiti necllelí, & gi čelli & četli opět.
M. „Der heilige Johann

von Nepomuk.

dessen kurzor Lebensbeschreíbung,

Zwei Reden nebst

zur Feier des hunderl'
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jam-igen Jubiláums-Festes des Heiligem“
Herausgegeben von
Dr. G. Ríegler, Prof. der Theologie am k. b. Lyzeum zu
Bamberv. Zweíte umgearbeitete und vermehrle Auflage, be,;
Kronbergerund Weber, 1829. 8. str. 60. za 12 kr.

Gíž roku 1821 dwoge kazani wyšle', nyni pak ku
slawnosti stoleté památky swatoí'ečeni sw. Jana Nepo
mneke'ho oprawene', a opět wydane'. Obsah gegíeh gest:
„Johanu von Nepomuk ein vollkommener Manu 1. im
Roden, 2. im Schweigen.“ Ku konci gest připogeno:
„Kurze Lebensgesehiehle des heiI. Johannes von Nepo
Hluk,“
„Mamma Religionís et Justitiae in Civilate focdus.
slratum dum alma ae autiquissima

Illu—

Carole—Ferdinandea [Zui

vnrsilas Pragensis sociam se adjungeret laelabuudae Bohemiae

de saeculari memoria Celebrilalis, qua Joannes Ncpomueenus

S. Metrop. Ecclesiae Pragensis Cauouieus, Protomarlyr poeni
tenliue, Vindex et Tutor de farna perielílantium Sauetorum

Faslis adscriptus est. — A Joanne Nep. Kauka, Juris
universi Dre, per iuclytmn Reguum Bohemiae advoeato
jurato &'e. h. t. Senalus aeademiei in publieis et politieis
praeside, nec non Caes. Reg. Carolo—Ferdinaudeae Univer

sítalisProeaneellario

et Ileetore Magnifico.

Die 15. Junii 1829. Pragae, typis M. L Landau.

Swau uctiwostj k sw. Janu Nepomuekómu gakožto
swe'mu druhdy andu wždy se wyznamenáwala naše
slawná pražská universita, ato práwo si zachránila. kgeho
poctě weřegné ehwalořcči držeti.

Tu držel při slaWno—

sti swatořečeni Jana Nepmnuekého whlawním chrámu
Páně sw. \'Vita pan Mikuláš Hynek Kí'migsmann obogíeh
pl.-(nvdoktor a professor, na ten čas wysokých škol
Hector Magnificus: tu držel při padesátileté slawnosu'
Swatoianské pan Ferdinand \Voldřich zELn'eufeIdu, na
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týž čas Hector Magnificus, a tuž držeti se dostalo Při
naši stoleté památní slaWnosti wyhlášenj za Swatého
Jana Nepomuckého na rok 1829 wywolene'mu Rektoro
wi, geho Magnificencj welewáženému panu Janowi Nep.

lxankowi.
Obsah této latinské ehwalořeči značj giž gegi nápis:
„Mutuum Religionis et Justitiae foedus“; což pak řečnjk
tak rozdělugc, že napřed gedná : „quantum eelerni Nu—
minis timor, et genuina Pielas ad sacerrimam Christi
legem eomposita conferat ad eonservandam i'ovendamque
in civitate justi'tíam, ad sensus reeti justique inter civcs
nulricndos euslodiendusqueg“ — pak: „quantum sancta
ct ]egitíma justitiae administratio, vigens in pepulo justi
amor ipsius adco Religionis et Ecclesiae Chris-ti incremenlo

prosit“ W'ykonaltč aukol swůg wýbornč náš welectčný
pan Hector Magnií'icus, Poučiw nás swým hlásánim beží

swatč Prawdy aroznjliw naši horliwostswým neličeným
"něžným wyznáním:
,.Bemini eeJo cultus pietate, qua
ut Prosequerer Nepemucenum, apostolicum Justilizc pree
eonem, a teneris unguieulis sedulo me monuit diiectissi
mus genilor meus . . . . eultor indefessus Ioannis, cuius
verehundum nomen mihi, i'elieis coniugii Pl'ilníe soholi,
salutaribus und'ls perí'undendo, prosperrimo omine est
clargitus“ &e. SLC.Str. 9.

Bodeyž wšickni wěrně wyplníme, na'u-užiwoslem
wýhost dagiee, co we gmčnu našem slibuge na str. 23

přednosta wysokých škol našich: „Promittnnt The
ologi,
se omni opere adnisuros, ut in Bohemia
nostra intcmerata conservetur religionis avitze majestas,
caque mta semper ah adversariorum telis maneat; pro

mittunt Jurisc

o n sul ti, nihil se sectaturos, nisi quod

rectum justumque est, fore se intrepidos inuocentífe
clypeos; spondent Medici,
fore se illius Samaritanh
:u'l instar Christi encomio eelehrati, henevolos, í'aciles.

Literaturaswatoíanská.
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Promlos, impigros in levaudis hominum morbís, quocum

que Sint ordine ct loco nati;
Slrcnue sc adlaboraturos,

vovent Philosop

utqnzecumque

hi,

& viris, qui ve—

ro investigando omnem vitam consecrarunt, sapienter
'im'cnta et illuslrata fuerinl, aceedant ad doctrinae coali
íus—paleí'actze robur, ad slabilienda tuendaque Sonetu:
lůcolesicedogmata, ad vírtutis, honestatís,Pietatisque in
;romanum“ &c. Sic. Foxit Deus, intercedatque magnus
„ustal-lndiges, Sanctus Joannes Ncpomucenus !

b. Smíšeniny.
„) erkewní zpráwy;
1.. Z Říma.
Po wykonane' dewítidenní pohřební pobožnosti za
w l.)—„lnu
usnule'ho

sw.

Otce

Lwa

XII.

shromáždil

se dne 22. unora zbor kardinálů w kapli w kůru
„ sw. Peu-a, kdež ncystarší kardinál mši swatau o
duchu swatém četl, & napolom o nastáwagícím wolení
nowčho ředitele círch
latinskou řeč držel. Na to
hr.-ili se wšickni kardinálowé posledníkráte (lo swých
paláců. \V hodinu třetí odpolední shromáždili se opět
w chrámě sw. Silvestra na hoře Cavallo, (\ Po prwním
werši hymnu : Veni Creator Spiritus, uhíralí se od wyš
ších důstogníků římských, duchowenstwa & šweycarske'
stráže doprowázeni po dwau w plášlích piwoi'íkowe'
lmrwy, komžích & čerwených čepíčkách (cappa paro—
nazza) přes náměstí do Ouirinalskeho paláce ke Kon—
klave. Granálníci & několik pluků pěšího wogska osn—
(lilí cestu od kostela až kwclikč bráně, kdež nesčíslné

nmožslwí lidu se sešlo. Dlážclění bylo zlatým pískem
poseto. Dwa hudební chórowe' kráčclí před záslupem,
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gdauce s ním až do dwora hlawního stawení, kdež
kardinálowé uwíláni od prelálů, biskupů, konsulů &
1. d. welkými schody do síně konklawní & odtud do
kaple sw. Pawla se odebrali. Zde dozpíwalo se: Veni
Sancte Spiritus, &ustanowená přísaha se skládala. Di—
plomatický zbor & gine' wznešene' osoby nawštíwili na
to P. P. kardinálů posledníkráte w gegich pokogích.
\Vcčerním soumrakem kázal ředitel Konklave neb Gou—
vernem' & dědičný maršál, kníže Chígi , třikráte dáti
znamení na zwon, aby, kdož ke Kouklave ncpřináleží,
odtud wyslaupil. Po hodině třetí (18. hodinu wcčer) za—
wřeli k lomu ustanowení kardinálowc' upřítomuosti wně
stogícího maršála & ostatních prelátů & auředlníků onu
gedinau dweřmi opatřenou nezazdčnau bránu na několiko
zámků, a nyní přistoupilo se kswalým obřadům.
Každého dne dwakráte shromáždili se w sněmo

wních síních kwolení. Každý kardinál podal swůg hlas
na tištěné, uměle složené & pečetí swau opatřené ceduli,
na níž gmc'no wolenc'ho &podpis wolence zřetedlně na
psati se musel. Tři k tomu obraní kardinálowé zbírali
cedule & před očima weškere'ho shromáždění ge otewře
li. Po každé, kdykoli dwě třetiny hlasů nezněly na
gedno gméno, bylo wolení neplatné, cedule rozlrhány,
&do pece uwrženy, kdež kauř plechowau traubau wen
'wchházel; načež Římané welmi bedliwý pozor dáwagí.
Každý třetí den byli střídou nowí předstawení nad
Konklavem ustauoweni. Každého gitra okolo hodiny 9
slyšeli Wšickni audowé wmale' postranní kapli mši swa
tau, aneb sami gi četli. Dříwe wšak dělo se Wolení.
Když se konečně wolením žádoucího cíle dosáhlo, wy
hlásí ředitel neb Wladař, že Konklave dokonáno. Wy
wolený usadí se na papežský stolec, & býwalí bratří
geho klekagíce před ním ncliwě ruku mu líbagí. Rychle
učiní se o tom zpráwamaršálowi,na zwonš'u wcškerém

Smjšeniny.
lšjme počne se zwonili, &hrnauejmu
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se sem lidu zwě—

stage se zpowýšeuého mista paláce radostná nowina
tato.

Pi-vvewšak, než kardinálowe' apoštolského náměst—
ka gsau wywol'ili, nesmčg'i z uzawřeni sweho wygiti,
každé 5 wenkowskými obcowáni gest přelrženo, & oni
gnko uwčzeni se drží. Swětlo denni padá gim s hůry
(li—ewčnýlnikrby, které u oken gsau připewnčny. Gidlo
podáwá se gim upřitomnosti maršála &stráž držícího
preláta do dlauhe'ho dwora, který třidceti střewíců wy
soknu zdi obehnán, Po točnicjch neb obrtlikáoh, gako
wklášteřich' obyčegno. Rozstůnč-li se kdo z nich, buď
se musi dáli lékařům spoluzawřeným l'e'čiti, & nebo na
wždy zlínnklave wystaupíti. Lékařům & sloužícím ne
dopaušti se též gako kardinálům szewněgšjmi' obcowa-tí.
(jeli třeba w důležitostech cirkewnieh sněkým gednati,
nwodj se osoby, kteréž co přednosti žádagí, wgistau od
lxonklave oddělenau chodbu (cm—rider), kdež s oněmi
Wnilřstogicími předstawenými mluwíti mohau.
Každý kardinál má kswe'mu obýwáuj (lwa poko
giky & geduo předpokogi. Vršecky tyto pokoge gsau
welmi njzké & te'mčř žaláři podobné, a může se do
nich gen z hlawnj spoleene' chodby přigílí. Slaužicím
wykázána gsau obydlí při zemi; lékařům pak, ranho
:íčum, & giný'm potřebným osobámwuzawřenóm okřj_
dli na konci stawení.
W'š'ecky dwo'ře, které do zahra—
dy a na ulici gdau, ano i okna u sklepu zazděny gsau,
a okna opatřena gsau bud' welikými dřewěnými krby,
a nebo silnými , křižowými mřížemi. Ostatně má
každý, kdokoli gest zde zawřen, swe' potřebné pohodlí
neb nesmi se zapomenauti, že wězenj to dobrowolue'
gcsl.

Z Říma Diario di Roma dáwá obšírnau zpráwu o
slastně skončeném papežském zwolení. Sdělugíce se
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otyto zpráwy s důstognými p. p. čtenáři přikládáme i
giué známosti z sankromnýeh, hodnowěrnýeh listů nás
došlé, nimiž se ony weřegné zpráwy poněkud doplňugj.
Čtyřidcáteho dewátého dne po uprázdněná sw. stolici,
& třidcáte'ho šestého po počatčm Konklave wywolen byl
dne 31. března před polednem za neywyšši hlawn cir
kwe kardinál biskup František Xaver Castiglioni, biskup

Fraskatský, Welko-pmnitenciar sw. cirkwe, prefekt
sboru kwyznamenáni kněh azkaušeni biskupů; přiložil
si gménoPia '\f'lll._ Padesáte kardinálů bylo wlíonkla
ve. Dle některých zpráw scházely mu kromě swého gen
(lwa hlasy; gini ale prawj, že 49 hlasů měl.
Když wywolenec, na Předloženan lnu otázku se
prohlásil, že důstoguost tuto přigimá, načež i hned od
obřadniki (magister caeremoníarnm) & apoštolského notá
ře P. Zuchi instrument vvy'hotowen byl, doprowodili
geg (lwa předni kardinálowé DiakOni, Albani (narozen
wŘimě 17503, posawádni tageinnik hrew, a Caccia-.
Piatti (nar. wšowaiie) do sakristie, oblckše how papež
ské rancho nwedli geg opět do kaple, kdež n oltáře se
posadiw polibeni rukau od kardinálů Přieimage každého
dwakrát oligal. Ba. to mu podal kardinál Camerlengo
Galelfi (nar. W Ceseně 1770) rybárský prsten. Co se
tyto obřady konaly, Prorazila se zed, kteráž onu Welkau
pawlač nad hlawni branan quirinálniho Paláce zawjrala,
a prwni kardinál - Diakon wyšed wen, shromážděnému
lidn woleni s následugicimi slowy oznámil: Annnntio
vohis gandiummagmnn: „Papam hahemns Eminentissi
mnm ac Reverendissimnm Dominum Franciscum XaVe

rinm Episcopum Tuscnlannm S. R. E. Cardinalem Ca
stiglioni, qui sihi nomenimposnit Pins VIII.“ a tu Pustil
listek dolů. Gak mile uslyšel lid ctihodné gméno Pius,
dal se do hlasitého plesáni & tleskání rukama, a glnéno
to rozléhaln se znst do nst. llřimáni děl na angelském

Smjšeniny.
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hradě hlásaloi hned radostnauuowinu tuto kí-eslanske'mu
swělu.
Druhého dne, toiiž 1. dubna okolo hodiny desáté (o
dwě hodiny pozděgi, než wywolen byl),l)ral se sw. Otec
w slawném průwod'u od kardinálů, římského senátu &
rizozcmských wyslanců a.wogska prowázen w stkwostnóm
k lnkowým slawnoslem určeném woze z Quirinalu po
tak nazwane' Papežské cestě (Via papali's) do chrámu
swalc'ho Petra, kdež slawná Pí'jsaha wěrnosti mu sklá—
dúna byla.

Šelze slowy Wypsali, gakými city se tu Powznášela
duše, když průwod ten do hlawniho chrámu Wcházel &
san-nýln zpěwem swató síně geho se rozléhaly.. Sw.
()lcc na stolici nesen & Papežskými znameními ozdoben
želuml lidu. Neyprwé trwal něgaka—uchwilku wkapli
swátosli oltářní na modlitbách, potom (loln-owázen kar—
dinály, bral se kwelkému oltáři, laosadil se, a Te Deum
lnudamus se Prozpčwowalo. Mezi timto zpěwem při—
pouštění byli kardinálowé kpolibeni rukou & nohau,
načež ge sw. Otec obgal & Polibil. Plcsáni ]idu bylo
ncwyprawitedlné.
Průwod tento prawému—u'iumí'u se
rownal. Zwoněni Po celém Rimě, hřímáni z děl, ne
sčíslné množstwi lidu padagiciho na zem, wola'mi k swa—
tému Otci opožchnáni, to wšecko mohlo se gen widě—
lí , cítili, wšals. STOWywyprawíli se to nedá.
Zchrámu sw. Petra wrátil se průwod opět do Qui—
rínalu. SW. Otec byl náramně Pohnut, a s slzawýma
očima lidu žehnal.
Dne 31. Března &1. Dubna bylo město oschen o,
a na weřegných náměstich hořeli utěšni ohňowe'.
ZŘÍma 8. Dubna. Dne 5. Dubna na neděli smrte
(llnau ráno hlásalo hřimáni z děl na Angelském hradě
,
. .
.
.
v
I
nasluwaglcl slawnost korunowán) Swalosu Papezske
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Pia VIN. Prúwod weden byl tak nazwanau papežskau
ccstan (mezi Quirinalem a chrámem sw. Petra.) Napřed
kráčcli Wšickni preláti, po nich kardinálowé. Swatosl.
Papežská gcla na stkWostne'm woze, & stráže činily
průřadí. Před papežským wozem gel křížowník (cro—
cifero) na bílém mezkn. W'nesčí-slne'm množstwí h-rnul
se lid,by radostné slawnosti to' se saučastnil, & tím o
cho-tnčgi, an Pins Vlll. krátce před tím obtížnau daň
nlewíl aoznůmiti dal , že 30 chudých dčwčat 5505c11di

wybýli awšecky základy, nel) zastawcnó wčci, gešto
by 5 Paolů nepřewýšowaly, že nawráceny býti lnagí.
Trikráte na tomto průwodu zapálila se před oblíčegem
I'apežowým kandei &obřadník pronesl při tom ta slowa:
Sancte Pater, sic transit gloria mundi!
We Vatikánu byl sw. Otec s]awnými rauchy &in
fnlí ozdoben, na nosící stolici welikými schody do před
síní sw. Petra nesen. Tuto byl proti sw. br.-ine Wzdč—
Iain trůn, a okolo něho sedění pro kardinály. Kapella

Papežská pčla Anlifonu: Tu es Petrus.
Nyní poča
10 se líbání rukau a nohan, a ohgctí kardinálu & ostat
ního zde přítomného duchowenstwa. l\'a to nesen byl
sw. Olec do kostela, wykonaw modlitbu u neyswělěgší
swátosti oltářní, odebral se do kaple sw. Giří , kde mu
Opčt kardinálowe' aprehiti noh)r ]íhali. Po udčlcne'm
Papežském požehnání počala se s]awná mše sw., při
kterc'ž Geho Swatost Papežská od kardinála—Diakonii s
pallium

přioděn byl.

Po mši

sw.

šel pi'ůvvod o—

slanpenau chodbau (porticus) na welikau síň (Loggia)w
kostele sw. Petra , kterábrnndtem &zlatými koberci při
krášlena byla. Každý spěchal nyní z kostela na ná
městí sw. Petra, kornnowání spatřit, ktere'ž tuto se wy
konáwzi. Wogsko zšikowalo seu schodů we čtwerhrau.
Ostatní obšírně prostranstwí bylo těsně lidem i wozy
naplněno. Kdvž sw. Otec na trůn se.posadil, ntichla

S mj š e n i 11v.
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hudba, a papežská kaple zpiwala Slawnč: Corona au—
rea super caput ejus. Daleko rozléhal se iento zpčw,
a přepodiwně každe' srdce zanjlnal.
Po krátké modlitbě sňal po lewici stogíci neystar
kardinál—Diakonsw. Otci infuli shlawy, a po pra-
wici stogici kardinál- děkan wstawil mu trognásohniko—
runu na hlawu , řkaucí: „Accipc Tiaram, 'lribus coronis
ornatum, et scias, te esse Palrern principum et regum, Rec.—
torem orhis in terra , Vicarium Salvatoris nostri J. Chr.
cui est honor et gloria in secula seculorum. Amen.“ \\
tomlo okamžcni wypálily se děla na angelske'm hradě,
wšecken lid padl na kolena, by od Otce kiieslaiistwa pože—
hnání dosáhl. Ticho přepodiwne' panowal—oW tomto
nesčíslnc'mzástupu. Nemožno gest wypsali tento srdce
zanimagici dotisk. Kardinálowč— Diaconi prohlásili ny
ni ohyčegné odpustky, & sw. Otec sestoupil s sweho
trůnu. Nyni počalo se plesánj lidu. „Blaho sw. Otci
Pio-wi!“ po wšechkončináeh se rozlélialo, wogsko dáwa
lo radostné Salve, na zwony zwoněno, ahudha wogenská
mjsila se wobecne' weseli. Geho swatost Papežská na
WráLil se nyní do swého paláce, alid radostně se ro
zešel. Neštěsij nestalo se přitom žádné. Byltě to trí

umf cirkwe sw. náměstku Kristowu wzdaný. Ko
runowáni přítomni byli: Geho Gasnost Ludwik král
Baworský, & Ruská \'Velko—kněžna Helena. Na oslau
penč chodbě chrámu byla pro Geho králowskau Gas—

nost zwláštni mista přilnawená , podobně i pro diplo
matický zbor a gine' wznešene' hosti. Powětřj při cele'm
korunowáni bylo welmi pohodlné. —
Geho Swatost Papežská Pius VIII. obdržel w swé
mladosti welmi dobré i učené wychowáni, &wynikal Welmi
chwalně učenými prácemi swými. Zlé příčiny byl také
na doktorstwi w bohoslowi &duchownich práwech na
Wysokých školách římských powýšen. Dosti časně stal
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se take'Censorem theologickým. W' práwích duchownich
gest Welmi důwodně & mnohostranně zběhlý.
Olšina
gebo (Cingoli, kdež 20. list. 1761 narozen) leží na gednom
wrchu nedaleko Ankony W zemi Papežské, má geden
kostel a dwa kláštery. Roku 1800 zwolil geg Pius VIl'.
za biskupa Mon-laltske'ho (Montalto). Pro geho wěrnau
přjcllylnost k wrchnimu swe'mu & dobrodinci, gakoži
pro welikau důwěru kardinála Consalvi wypowčděn byl
1808 od císaře Napoleona do Francauzska, kdež začaste'
i neywětši bídu snášeti , anaholé slámě Sp'dwali musel.
Bylič tedy we škole utrpení přísně zkaušen a tím k
wznešene' důstognosti swe' prozřetedlnosti božskau při
prawen. SPiem VII., gehož miláčkem byl, wra'ltil se
1814. opět do Říma a 1816 stal se biskupem Cesenským.
(Z Cescnyhyl rodič Pius VII.) Dne 8. toho roku zwolen
byl kardinálem z řádu kněží, s lit. S. M. in Trastevere;
w roce 1821 učiněn byl W'elko—I'mnitenciarem a bisku
pem Fraskatským.
Gako VVclko-P03nitenciar magc ob—
chod 5 biskupy po celém křeslanstwi nabyl známosti
Wšech diócesi. Co Prefekt kongregaci indicis naučil se
znáti wšecky zbrognice nepřátel cjrkwe katolické apro
hle'dl okem orlowým wešken způsob smeyšleni wěku ny
něgšiho. To oswčdčuge dosli patrně odpowčd' geho,
kterau dal řečniku awyslanci francauzske'mu P. Chateau—
briandowi. *) S takowauto mnohostrannau známosti

a zkušenosti sgednocuge inábožnost, giž wtomto ibu
daucim žiwotč zaslíbení učiněno. Postawa geho zewnitř
nj gest wážná a náměstka Kristowa dostogná.
*) Tuto geho "řeč, kterau co Kardinál CnStiglionl w Konklave
držel, gakož i řeči pánů cizozemslaých wyslanců, kterem

pro nedostatek mjsta do přjtomneho swnzkupoložitigsmenc
mohli , mjnjme w p'r'jštjm swazku důstogným p. p. čtenarum

padali. "'
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Poznamenáni hodno gest: Papež Lew XII. poslu
howal na smrtedlnem loži Papeži Piu VH. aoči mu zalln—
čil: Pius pak VIII. gako kardinál Castiglioniposlullowal
též Leonowi XII. při geho skonánj.

2. Powýšeni w Římě.
Gcho Swatost Papežská ráčil Potwrditi kardinála
l,“accuza Prodatara; kardinála Vidoni učinil Protekto—
rcln řecké Kollege'7 kardinála de Gregorio \Velko-Pmni—
tem-iarem , kardinála Albani zemským tagemnjkem, kar—

dinála Bcrnetli legátem Boloňským;
Prcl'ektem indicis.

kardinála Caprara
——rn-—

3.

Z 1?r a hy.

Stoletá památka swatoslaweného Jana Nepom.
Dřiwe než ku Popísowáni této slaWnosti přislaupi—
me, slušné se nám býti widj, Položití zde Přede wšim
pastýrský list našeho neydůstogněgšiho Knižete—Arcibi
skupa (p. l.) k wěrným obywatelům ])Jawnjho města

Pražského. Zní wšak w tato slowa:

My Wáclaw Leopold, z Boží Milosti
Kniže Arcibiskup Pražský, Apoštolské Slolíce w Slaw—
mím Králowsiwi Českém , gakož i po Biskupstwieh,
Bamberskčm, Mišenske'm a Řezenske'm rozený Legál,
Kralowsle Českého Primas &t. d. a t. d.
Wšem w Kristu wěrným obywalelům tohoto hlawnjho města
Pražského pozdrawenj a otcowské požehnánj!

Sto let giž odplynulo od oné doby, kdy sw. kra—
aan náš, & mocný u Boha přimluwcc, blahoslawený J an

Nep omucký
od neywyššiho Pastýře cjrkwe swate'
katolické Be n edikta XIII. za swate'ho mučedlnika
byl wyhlášen, (\ uctění geho Wčřlclm Wilhec POWOIGDO
a nařízeno bylo.
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Ačkoliw že wčku běh w mnohém ohledu záhu
se ukázal, a zwláštč nábožn'ému smyslu wěři—
cjch škoditi usilowal: nemohl přech seslabiti wážnost
hným

a poctivwost, která

se onomu swale'mu mučedlniku ne—

genom w milé wlasli naši, ale i wcizině od časů dáw
ných prokazowala. Přicházegivt dosawáde ku hrobu ge
ho ze wšecb kragů wlasti naši wšelike'ho stawu, stáři
a powolánjpautnikowe' nesčíslni, nznáwagice timto skut—
kem geho wznešcne' ctnosti a zásluhy, radugice se zgo
ho s]awného witězstwi, které nad swětem a neprawo
sti ziskal, srdečně sc těšice z geho oslaweni , kteréhož
aučastna učinil geg Hospodin, a powzbuzugice Se gebo
příkladem k wykonáwáni podobných ctnosti, které zge
dnaly mu mezi spoluwěkými wážnost,upolomstwa pak
podíwenj. Přicházegit dosawáde k gebo hrobu duše po—
božne', odewzdáwagice se smyslem křestanske' lásky ge..
ho u Boha mocne' přimluwě, gesto dobře wědi, že

Prosba sp rawedliwého mnoho může, a že
Hospodin sesla'tnjmžádané pomoci odměnil důwčru těch,
kteří k přimluwě swatého Jana Nepomuckého swé bra
li auločiště.
Rowněž smeyštíte i 'W'y, míli obywatele' hlawní—
110tohoto města, o swatém ochránci wlasti naši. Se
srdečným poznáwáme to potěšením , wídauce \Vás ča
stěgi nawštěwowati gebo poswátný hrob, widauce \(Va
ší z pauhé pobožnosti wynikagicj hotowost, kterau ge
wiwáte o každé slawnosti, tomuto Swatc'mu ke cti a
chwále konané! A gakby se mělo ginák státi? Ochab
nauti—líby měli obywatele' Pražští u ctěni muže swaté
ho, genž s gegích pradědy žíw gsa požehnanau po so—
bě zůstawil památku, a gehožto mocnau ochranu wzár—
mutcieh a tesknosteeh žiwota sami snad byli zakusili?
Lhostegná—libyměla býti nám památka kněze swate'bo,
genž Wkostelicb, kteráž i my dosawa'tde nawštěwugelne,

Smjšeniny.
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předkům našim slowo boži hlásáwal, ge těšil, k Bohu
wodíl, za ně, ano i za nás Pozdní prawnuky gegich se
modliwal? Gižlibychom sobě neměli wšimati Památky
služebníka Páně, kterýž stálau mlčenliwosli Poswátni
Peče'tzpráwy božj hágiw, w obět powoláni swe'ho We

denbyl na smrt, neotwirage

ust swých;

co prawe'ho nástupce apoštolůw ani zármutek,

gegž
ani

auzkost. ni hlad,ni protiwenstwi, ani smrt,
ani žiwot, ni wysokost ni hlubokost ne
mohly odlaučiti od lásky boží, která gest
w Kristu

Ježiši,

Pánu nasem? — Nikoli!-——

(šmeno J a n & Nepo mu 0 k e'h o powzbnzuge Posawá—
Je k následowáni geho Welikýeh ctnosti; dosawád mlu—
wi echo neporušený gazyk, co někdy Wýmluwná usta.
horlíwě kázala, mocným totiž slowem swate'ho ewange
]ium, genž s_pasi toho, kdožkoli wěři Weň.

Pročež zapleseyte, nábožni ctitelowe' swate'ho Jana
Nepomuckého, & zwelebugte ]IosPodina, kterýž se mo
cným okazugew Swatých swýeh, gežto znesmirne'homi—
losrdenstwi swého POPřítiračilnám dočekati se p rwni
sto1ete'památky za swate'ho wyhlášeni kragana našeho
wclcslawne'h'o! s Námi spolu počineyte tuto Wzácnau
slawnost k oslawenj gme'na Hospodinowa, k zwelebení
toho, gemuž zaswěeena gest, \Vywolence božího, & k
spasitedlne'mu Prospěehu duši swých, gak sluší na wěr—
nó křesíany! .A.neměla-liby nás ta s]awnost neobyčegná
a wznešená Powzbuditi kwraueimu děkowánj Hospodinu,
počátku & konci wši swatosti? Nemělaby nás pozdwi—
hnauti k důwěrnosti w Boha , genž nepřigimage osob,
nádoby swé wybirá ze wšech stawů a powolánj? Ne—
měla-lihy nás utwrditi u wíře & ctnosti, an Widime tady
hrdinu, genž těmi toliko prostředky, gak'é i nám po
wůli gsau, Spolu wynasnaženi swe' přičiniw k milosti
hož), tak wýtečného stupně swatosti byl došel? Neměl—
Časopis p. Katol. Duch. H. 2.

“
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„by se Pohnauti hřjšnik, a přiwesti se dáti k Přigimá
ni one' spasitedlné swátosti, pro gegižto rekowské za
stáwa'mj smrt Podstaupil Jan? Neměliž-líby wěřici na—
býwati nowe' posily k zachowáwáni obtížných powín
nosti stawu swe'ho, Příkladem muže, genž se mukám a
smrti radčgi Podrobil, uežliby se zproneyvěřil Powolánj
swc'mu? —
O prospěšne'm aučinkowáni takowe'ho přjkladu Pře—

swčdčeni, siawili nábožni Předkowe' naši wyhlášenj
Jana Nepomuckého za Swatčho, a rowněž i te'hož pa
desátiletau památku netoliko se zewnitřni stkwostnosti,
ale i s patrným pohnutim, se slzami tiché a nábožná ra
dosti; a Pozůstawili nám utčšcnc'ho Pogištěnj: že mo
cnau přimluwauswatého Jana Nepomuckého pomoci, po
těšeni a upokogenj wnitřniho dostalo Se gim.
Na'lsicdugmež, Neymilegši! krásný přjklad Předků
swých ! užjweymež té lhůty milostiwe' k očištěni srdcí
ode Wšech hřichůw, ku posilněni ctnost-i swé, k milo
srdným skutkům lasky křesltanske', ku chwáleni a wc
lcbcni gme'na ]Iospodinowa ! Neb tim toliko způsobem
uctimc swatčho ochránce swe'ho Padlé smyslu církWe
swaté, & účastny učiníme se požehnaných aučinkůw ge
ho mocne' přimlnwy, kterýmiž nábožnj předkowe' naši
potěšeni býwali.
Nowě wywolený swatý Otec Pius VIII.- gemuž popřegž,
Bože, trwale'ho k prospěchu cirkwe Panowánj! ——zpra

won Námi o přišli této s]awností, spogíw se snámi w
duchu lásky *a pobožnosti udělil Nám na pouíženau
prosbu Naši ku powýšcni horlíwe' pobožnosti wěřicjch
apoštolskau bullau ode dne 7. dubna 1). r. na čas trwán'i

one's]awnosti,odpustkůw

plnomocných.

O

hlašugicc \Vám, míli Obywatele' pražských měst, timto

\ístcmpříští slawnost prwni stoleté památ
kff za Swate'ho \yyllláše ni ()chránce naše

Sijenin-y,
ho, a mu čedlnika
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Páně, Jana Nepomucké—

ho, a spogenésnjuděl'enj plnomocn ých od pust_
kůw: známý spolu činíme Wám způsob a pořádek,
kterymž se tato slawnost we hlawnim tomto městě &
chr-(unuPáně na hradě Pražském slawit-i bude:
1. \\'_\'ročni památka S. Jana Nepomuckého, gak
obyčegně, dne 16110Máge b. r. slawitise bude we wšech
chrámich Páně po městech Pražských.
“" hIaWnim chrámu Páně na hradě budeme sami,
uchowá-li Nás Bůh, konali slawne' služby boží, apo gich
skončenípapežským požehnáním udělowati plnomocne'
odpustky wšem, kdožkoli očištění swátosti swatého
pokání & poswěceni důstogným přigetim wečeře Páně
přítomni, Spolu se za zwelebeni křesianske' katolické cir
kwc, wykoí—eněn)bludůw kaci'řských, a za swornost
knižalkřesíauských pělk—rátemodl itb 11P áně s p o

zdraw enim andělským,
ske' wyzna'lni

& gednauapoštol

s nábožuým smyslem pomodlj.

2. Jubilárni slawnost sama počne se SčerWDar. b.
a h'wali bude až do 15 toho měsíce ——den ten

spolu

počilagic; & s]awena bude toliko w hlawnim chrámu
Páně na hradě Pražském.

3. Protožeby wšak těchto osm dui sotwa stačilo,
aby wšickni pobožni clitelowc' 5. Jana Nepomuckého gak
z hlawniho města, tak i z wenku gebo pozemské ostat—
ky pohodlně spali-iii, & swau pobožnost bez roztržitosti
mohli wykonuti: zřídili gsme, že giž od 16 Máge b. r. až
do konce iubilárni slawnosti, t. g. až do 15 čerwna tělo
&gazyk swaleho mučedlnika na welike'm oltáři k we—
řegnému uctění wystaweny budou.
4. Na ten čas wztahuge se iake' lhůta od swate'ho
Otce k získání plnomocných odpustkůw wymezená, tak
sice, že každý gich se aučastna učinili bude moci,- kdož
mezi thým mčsjce máge & 15. měsíce čerwna r. b.

**
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w kterémkoli Pražském kostele, farním neboli klášter
ním , swátost

sw.

pokání

& wečeři Páně důstogně

přígme a tam obě—timše swate' skraušeně

přítomen, pře.—

dcpsane' W čísle ]) modlitby, totiž Skrůt modlitbu Pá
ně a pozdrawení andělské a gednau wyznání apoštolské
aumysh—mdotčeným wykoná, & mimo to gedenkrát w
čase tom hrob sw. Jana i\ep. uc'tiwě nawšliwí.
K to—
mu cíli a konci postarali gsme se, ab)r bylo po tyto dní

we wšech kostelích

Pražských

w dostatečném

počtu pohotowě zpowědlníků k wyslýchání kagících, a
kněží, gcnžhy Wečeři Páně w hodinách ranních až do
polední rozdáwali.
5. Co se týče pořádku , dle kterčhož služby boží
w hlawním cln-amu Páně W čas íubilárního oktáwu se
konati hndau, nařízugeme:
a) Dne 7. čerwna, oswatwečerprwního dne íubilárního
ohlašowati se bude slawnost příští Wšeobecným zwo
něním po kostelích pražských, s čímž se rowněž drn
hý den t. g. 8. ěerwna ráno o hodině osmé začne
processí, při kteréž pontií'ikant gazyk swate'ho Muče
dlníka ponese; a Wedena bude z hlawního chrámu
Páně po náměstí Hradčanském, odkudž po učiněnem
zastawení a po wykonaných modlitbách přiměřených
do chrámu Páně nazpět se nbírati bude.
b) Po skončení te'to processí "počne se o desáté hodině
kázaní,

& sice německé

W kostele,

česke—'
pak Wenku,

aneh nepřipustí-li tomu powětří, wkollegiálním kostele
u \'Všeeh Swatýeh, počcmž
c) o gedenácte' hodině slawná mše se konati bude.
d) Prawě také Whodinu gedenáctau a Wpůl dwanácte'
s]aužen3r budau wenku před kostelem při oltáři k to
mu připrawene'm, gakož i we wšech kostelích na
Hradčanech mše swate' pro ty, kteříž do hlawniho
chrámu dostati se moci nebudau.

Smíš
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e) Po polední o Půl čtwrte' hodin)r počne se opět na
týchž místech, gako dopoledne, německé a české ká
zaní, po čemž následowali budau nešpory a požehná—
ní, &slaWIwýprůwod sneyswětěgší swátostí do kaple
swatého \Václawo, s čímž se služby boží dne prwního
skončL

f) \Voslalních kostelích farních &klášterních konati se
bud-au toho dne toliko ranní služby boží, a w oby
čegné hodiny liché mše swaté, po polední pak po—
žehnání.

\V následugící dni oktáwu íuhilárního, totiž 9, 10,
11,12 a 13. měsíce čerwna, počínali se bude W
blawním chrámu Páně po každý den o desáté hodině
české a německé kázaní na místech wykázaných, o
gedcnácte' slawna'l mše“ swatá, o třetí odpolední nešpo
ry, požehnání & průwod.
h) W sedmý den ínbilární, l'. g. W neděli neyswětěgší
Trogi'cc, budqu se konali služby boží ranní i odpo—

lední we wšech kostelích pražských Wpořádku, gak
gindy obyčegne'm.
1)Ii záwěrce ínbílárního olatáwa, 'r. g. 15. čerwna p'o
wedc se opět Při zwonění Wšeobecném po celé Praze,
druhá slawná processí z hlawního chrámu Páně na
hradě po náměstí Hradčanském, při němž tělo swa—
tc'ho Mučedlníka Wšelicí stawowe' ponesan, střídagíca
se s wyššími důstogníky hlaWních měst Pražských.

Potom následugí ranní služby boží whlawním chrámu
Páně týmž způsobem, gali wčíslcch b) c) a 0) na den
prwní íubilární ustanoweno. 0 třetí hodině odpo
lední bude pan Rektor Magniílkus čilí ředitel wysokých
škol pražských. whlawním chrámu Páně míti řeč la
tínslcau ke cti a chwále swatéllo Jana Nepomuckého,
gakž obyčeg-em uwedeno; po té. budou zpíwímy ne—
špory, a pak při Wšeobecném po celé Praze zwoněn
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chwalnzpěw swatc'ho Ambrože; Posléz udělí se Po
žehnáni, sčimž se iuhiláruj slawnost zawřc.
6. Aby pak slawně & uctiwě nábožni ohywatelc'
Pražští nawšliwili mohli ostatky swatého ochránce swého
w oktáwu jubilárnim: zřjdili gsme ze Wšech far měst
pražských průwocly clo hlawnjho chrámu Páně na Hrad,
a sice wnásleclug'jcj dní a hodiny:
Dne 9. i:.erwna, t. 5. druhý den jubilárnj,
farnjho chrámu Páně:

wygde ze swého

o hodině páté zrána fara Strahowská,
-— Půl šesté —- —- swatc'ho Františka,
-— půl sedmé -— — swate' Trogicc,
— půl osmc' — — swatého \'Vogtěcha sex.

— půl dewáté—

posíturau u sw. Trogicc
w Podskalí,
——swatého Petra 5 exposi
turau sw. Josefa.

10. řcrwnu, totiž třetj (len jubilalrnj:

ohodině páté zrána fara uPanny Mal-icwilčzné,
—— půl

šesté

-—

-—

— půl sedmé —- -

-— půl

osmé

-——- ——

sněžné,

swatého Gilgi, *s wycho
wauci Staw. technického
ústawn,

—— -—-—
\Vyšeln'aclská,

-— půl dewáte' —

——swatého llašmla.

11. čerwua, ctwrtý den jnbilárnj:

ohodině páté z rána hlawni fara swato-Míknlášská,
—- půl šesté ——žáci wzorni
——šesté
——sedmé

školy hlawni,

———- nowoměstskc'ho
—- —malostranského

gymnásium.
——

— půl osmc' — —-slaroměstskčho
—
-—-půl dewáte' — stndngici na wysokých školách

Pražských.

Smíšeninv.
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12. čerwna, pátý den jubilámj:

ohodině páie' zrána fara swatmTomášská ,
-——
šeste'

-—

—— swato-Ilawelská,

-——
sedmé

—-

hlawnj

fara Tcynská

s žáky

hlawni tamněgši školy,
—- osme'

-—- fara swato-Štěpánská.

13. cerwua, šestý deu jubilárni:

ohodině páté zrána fara swato—Jakubská,
——šesté

—

—

— sedmé
——osmé

—
—

—-—swato—Apolinárská,
hlawní fara sw. Gimli'ícha se

swale'ho Ducha,

žáky hlaWni školy 11Piaristů.

Wšickni uábožní křeslane' dychtice připogili se k
těmto průwodům, segdětež se před určitau hodinau we
sweur farním kostele, odkudž se pak w hodinu wyká—
zanau s praporci, neboli korauhwemi, farářem dopro
walzeni,wždy po (lwau ubireytežkcjli swe'mu. Kdežby
se wychowanci dotčených ústawů učitelských scházeti, &
kým (loprowázeni processi wykonati měli, určeno bud'
od gich přodstawených.
Na konci tohoto pastýřského prohlášeni napomínáme
Waisopět, Neymilegši! pozclwihněte wrauci modlilbau
mysli swých k Bohu, ab)r nám wšem podlé nesmírného
slitowáni swe'ho potřebné milosti uděliti ráčil, gižby
chom počiti mohli tuto wzácnau & utěšeuau slawnost
k sláwě geho, & k welebeni geho wěrnc'ho služebníka
Ja n a N e p o m u cke'h o , & nabyli z ni onoho ducho
Wll'Íhopotěšeni &prospěchu, gehož SVVůÍt'l
clrkew katolická

cfěuimswatých dociliti žádá. Chwalte
Pána w
Swatých "gelrog ale přičiňtežse také, žiwotem

následowatí těch, kteréž ctitel

Pocltícese

wšak rozmanitým Způsobem w tyto dui milostíwé k wyš
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ší pobožnosti powzbuzcny,

nezapomíneyte rozkazu apo—

štolowa: předn áš eg'í ee IIospodinu

prosby,

modlitby &díkůčinění za wšecky lidi,
zwl áštč pak za krále a wšelikau wr ch
nost.
Modlete se tedy za přemilc'ho otec wlasti naší,
císaře a krále Fr a 11ti ška I., aby“ Hospodín naň &na
wešken geho oswícený dům hognost požehnání swe'bo
wylíti, a nás blahodčgnými aučinky geho wlídneho pa—
nowaní dlauho geště blažiti ráčil; modlete se také za
trwale' zachowánj a štastne' panowání swatého Otce
našeho Pia V111., gežto klíčemi swatého Petra sobě prá
wě' odewzdanými, otewřel nám poklad odpustků milo
stiwých krozhřešení našemu; modlete se posléze i za
Nás, swe'ho wrchního pastýře, kterýž dočekagc se wy—
plne'ní swe' neywřelegší žádosti, s nábožným kmetem

Símeonem wolati newáhá: „N y n

pro p auštíš,

Pa ne, služebníka sweho podle' slowa twe
110W po kogi; neb ol; oči moge wid ěly spa—
sení tw e'!“
W Praze dne 2. Mage 1829.

(LS.)

Wáclaw Le0pold,
Kníže - Arcibiskup.

Tímto hlasem wrchního pastýře swe'ho powzbuZeni
počínali negenom obywatele' měst pražských, alebrži
nesčíslný počet pautníkůw ze 'wšech kragů milé wlasti
naší & zemí sausedních slawnost, která giž pro swoge
řídké se nawracení wzaícná, a zwláště kobžiwení hnutí
nábožných byla spůsobna. Ze wšcch stran hrnuli se
zástupowe' pautníkůw k ostatkům sw. mučcdlníka, spro
stými sice, ale tkliwými zpěwy welebíce Hospodina, &
chwálíce oslawcne'ho služebníka geho, Sw. Jana Nep0
mucke'ho. HosPodyi domy saukromní příchozími byly
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Zwlaště pak honosili gsme se přitomnosti

Geho Eminenci, kardinála Alexandra

Hud n age

zRudny, knížete Areibiskupa Ostřehomske'ho, &prímasa
králowstwi uherského; knížete biskupa Chur—ského(we
Šweycařich) a Spolu probošta WVyšehradského, hraběte

z Boul—Schauensteinu;

\V. W. D. D. biskupů

Českých: Litoměřickéllo, Králowé Hradeckého, a Budě
gowickc'ho, p. biskupa Budešinske'ho (w Lužici); arcibi—
skupa Ceesareenského (in partlbus inl'idelium), opata Me
chilarislů we W'idni; p. swěliciho biskupa Olomucké—
ho, hraběte Chotka, p. probošla Staroboleslawského,

alworniho rady z Jůstl a., p.p. prelátůw: Teplske'ho,
Želiwske'ho, Braunowske'ho, Noworeyhradske'bo, (w
Morawě) a t. &.

Kpřislušnému hlawního kostela ozdobení napřed
gíž staly se potřebné připrawy. Slřibrný hrob, zněhož
poswátní ostatkowe' sw. mučedlnika prozatim do kaple
noyswělěgšj Trogice přeneseni byli, gakož i ostatní stři—
brne' ozdoby čistě se wyeidily, nad hrobem samým za—
wěsíl se nowý slkwostný, zčerwene'ho damašku udělaný,
:)zlatým iřepenim ozdobený baldachýn. Nade hlaWnim
oltářem dle způsobu golhicke'ho přiozdobeným pnul se

wprostřed mezi dwěma slaupama, na gegiehžto wršich
nudoba srozkwětlým aloem se spatřowala, weliký, čer
wenými kollrami, gež čtyři andělé rozpinag'), obestřenýr
obraz sw. Jana Nepomuckého, sláwau nebeskau ozáře
nc'ho. Byl't obraz ten přede sto lety o swatoslawenj
geho Wflimě wyhotowen, během času wšak porauehán,
až pak nyni našim umělým wlastenským maljřem

Markowským

zdárně obnOWen.

Uwelebená swatOSt cllj tady na twe'rři oslawene'ho

mučedlnika; utěšené usmiwáni hrage Wůkol gebo rlů,
i rozkládá wilěz nad nehodami swěta tohoto u swatém
wylrženj ruce swé, upiatým zrakem popr-We zahljžcge
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w onyno radosti, gichž žádné oko zemské geště newidělo.
Pu prawe'm boku podawá mu Cherul) witěznau palmu,
giný' zase u nohau geho na oblaku spočiwagicich po
ukazuge na symbol mlčeliwosti rekowske'ho tagemnika
zprawy lmži —gazyk oslawený,kterýžlo wýznam menší
anděl, drže knihu olewřenau s nápisem: „Pro sígillo
confessionís“ wyswělluge. Spanilý andělíček příwinuge
se k srdci miláčka dítek, s tan newinnau důwěrnosti,
s gakanž někdy k spasileli dílky chwálaly. Kromě těch
olmkliěug' geg gini gešlě otělesněni duchowe' nelmešti, ge

gichžto twáře gednak neyčistěgši potěšeni nad blaho
slaweným služebníkem Páně, gednak wraucj diky Ho.
spodinu, dárci Wši swatosli, progewngi.
Pod obrazem tim spoěíwaly drahé ostatky Swatého
W truhle kl'istalowč, & nad ni poslawen byl poswátný
aazyk we skwostne' na způsob monstranci udělané ná
době.
Nade dwčřmí, za oltář wedaucími, a Oponami za
slřenými spalřowala se pookrauhlů wyoln'azcni, z nichž
mm na straně, kdež se ewangelium čítá, Sw. Jana, krá
lownn Johannu rozllřešugíciho, druhá na straně opištolni
shození 310110
5 mostu do řeky \Vllawy wypndobňowalo.
Na wrchním náčelnim troghraniku okrauhle' wyobra
zeni před oči stawilo osloněný gazyk Sw. Jana Nepom.
zborem andělů ohklopenčho.. a pod ním obor zc1ně,_ge
gižto oswětlená částka, početní písmeny C podobu ma—
gíci, na stoletau slawnost narážela. Swrchck ten spo
lměnimi křídly působil anplný Welký troghranik, ge
hožto boky 12 malými slaupci byly opatřeny, na kte
rýchž wrcholi za skly, na způsob plamenů obarwenými,

lampy hořely. Neyweyš arcibiskupský
wal.

se zaskwi

Celý strog len skřižem dolčeným byl zwýši

10,

6 ?. sáhů wídenských.
Před kapli sw. Wogtěcha na místě, kdež se gindv
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mrížowýini Wraty mezi probošstwim a residenci p. ka—
nownika Neumanna ku hlawnjmu chrámu přichází, str—
měla 14- sáhů wjd. (i s podobiznau sw. Jana Nep. na
wrchu postawenau) wysoká, 15 pak sáhů dlauhá W'j—

tčzna'i !) 'ána,

iroge průchody magíci. Prostřední

ea'nstkaozdobena byla na koncích poboěnieh dwěma py—
ramjdama, a osmi korintskými, wrclinj pak čtyrmi při—
stěnnými hranatými slaupy, & mezi nimi Wytwořen)r
liylv wšelikó podobizny na Způsob soch, a obrazy, na

žiwot, smrt a oslawenj Sw. Jana narážegici, gegichž
zem—uhnepopsání pro nedostatek místa zde pomigime.
Rade„hlawnim průchodem způsoben byl wýklenek asi
dwan sáhů zšíři, ode pat slaupů korintských 6 sáhů
do wýšky se ženauei. Na geho zadní stěně Spatřiti bylo
nehe otewřene', a zněho wystřelagicj paprsky,-osloňu—
gicj gazyk Sw. Jana, gegž dwa wznášegici se Cheru
howe'prawicemi. lewicemi pak wěnec & palmu drželi.
Pod nimi gewila se kaule zemská, gegižto oswětlená
částka opět podobu početní známky C působila. Ney—
(loleai wyolwazen byl zbor andělů kolugicich s pletenci
kwétinowými. \Vznešene' to dilo samo chwálilo stawi—
1r-leswefho, našeho wlastenske'ho architekta, p. Frant.
l.)!in čka, pod gchožto zpráwu i ostatni ozdobowáni
byloodewzdáno.
O swatwečer iuhilárni slaWnosti totiž 7. měsíce
řšcrwnaoznamowalo Wšeobecne' zwonění po celé Praze,
a slawnefspawlači one'no brány thězné potrubowánj
nastáwagici slawnost.
Druhého dne po Sedmé hodině shromáždiwše se
wšiekni přítomni pp. biskupowe', kapitola Pražská, a gi—
ni infulowani preláti &kanownici W sausednich koste
lu hlawnímu pokogich na hradě králowskěm,očekáwa
li přigeti Geho Eminenci kardinála Ostřehomske'ho s na—

šim knížetem-Arcihiskupem.

Po přiwjtáni .do pokogů
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koble'kání wykázanýcb. uwedeni, & pluwialem a infulí
přioděni,pokračowali před osmau hodinau Geho Emi-—
nencí pan kardinál, a náš kníže arcibiskup s berlau pa—
stýřskau chodbami k. hradu ku kostelu sw.Wíta, kdež u
schodů od k. modlitebnice do kostela wedaucích (lu—cho
Wenstwo ostatní ge uwítalo; odtud pak-odebrawše se
k oltáři hlawnímu na připrawene' stolce se umístili.
Mezi tím také Geho Excellencí, Neywyšší pan Purkhra—
bí & gubei—nialnípresident sweškcrým grémium slawne'
zemské wlády, páni biskupowc', preláti, a druzí infulo—
waní kanowníci na wykázaných místech se usadili.
Nyní počali. Zpěwáci hymnem: „Invictus ]1eros,“
po němž, když Diakon: „Procedainus in pace“ ohlásil,
a náš kníže Arcibiskup gazyk sw. Mučedlníka, archidia
konem sobě podaný, pi—igal,processíswůg Počátek wza—
la. Do třidceti osob infulowane'ho duchowenstwa osla—

Wowalo welebný tento průwod , genž wůkol hradčan.
ského náměstí až k tamněgší soše weden byl, kdež po
wykonání některých modliteb náš kníže Arcibiskup
swému wznešene'nm hosti Geho Eminencí panu kardi
nálu poswátný gnzyk odewzdal, který geo!rodtud, až k
welike'mu oltáři do kostela nazpět nesl,
kdež opětar—
cidiakonem přigatý nade kristalowau truhlau na welke'm
oltáři wystawen byl. Po skončeném průwodu měl W.
D. Děkan kapitoly pražské w kostele německé, wenku
té samé dob)r W. D. pan kanowník Neumann české ká
zaní. Nyní Geho Eminencí p. Kardinál slawné služby“
boží počínal, kterýmž náš kníže Arcibiskup sostatními
W. W. D.D. P. P. biskupy, preláty a kanowníky' Pří
tomen byl. Welebná důstognost, s kterau Geho Emi—
nencí p. kardinál wznešenau obět mše swate' wykoná
wal, patrně se dotýkala srdcí wšech přítomných; kwyš
šímu pohnutí tomu přispíwala také příslušná, kapelním
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mistrem u chrámu sw. \Víta p. \Vitáskem skládaná
hudba.
Ostatní dni íubilárního oktz'lwu Přicházely každau
hodinu processí, brzy z města zurčitých far, b-rzyz blíz
kých i dalekých kragů ke hrobu sw. Jana. Nehoda po—
wělrm'i, kteráž od polední Saž do 10 bez Přestánítrwala
nemohla uhasiti nábožnauhorliwost Pražanů i wenkow—

skcho lidu. Kostely byly naplněny Pautníky, z nichž
gedni zpowídali Se, druzí Wečeři Páně Přigímali, ostat
ní modlili se , neboli prozpěwowali. Sotwa mohl zna
menitý počet zpowědlníků poslačili k wysle'chání zpo
wědí lidu kagícího. W gedinčm hlawním kostele u sw.
Wíta napočítalo se od 15. kwětna do konceíubilární slaw
nosti, totiž 15 čerwna do 84.000 přigímagících.
Každý den o desáté hodině kázali D. D. p. p. ka—
nowníci u sw. “ íta na hradě pražském welikc'mu množ
stwí lidu w českém i německém gazyku. O 'gedenúcté
byla každý den slawní mše, kterauž geden zpřítomnýeh
p. p. biskupů wykonáwal. Tklíwé bylo podíwauí, Wi
děti dwa ctihodné kmety gakoby Patriarchy, a sice w úte—
Geho Emineneí p. kardinála Ostřehomske'ho swe'mu
komonstwu, W sobotu Pak íubilárního oktáwu našeho
osmdesátilelého knížete arcibiskupa swým domácím Po—
dáa ati wečeři Páně. Na den neyswětěgší Trogice sla
Wilsam naš kníže arcibiskup mši Pontifíkální.
DenPoslední 'íubilarního oktáwu totiž 15 čerwna wedla
se druhá slawná proeessí týmž pořádkem, gakým prwní
chena byla. \Veškeré pražské řeholní duchowenstwo,
znamenitý počet wšelikých auředníků, alumni areib. semi
ni'iríum,faráři, rada města Pražskelio, universita, neywyšší
p. p. zemští oficíři, e. k. tagne' raddy, komoří, raddy při ap—
pellaeía dckách zemských, přísedící wýboru zemského, e.
k. Paddy a PředstaWení c.k. auřadů brali podíl na Průwodu

tom; Geho Excellencí neywyšší pan purkhrabi a gu
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berniální president Karel hrabě Chotek,
kráčeli- s
weškerým gremium c. k. zemské wlády za pontifikam
tem, c. k. generálstwo shromáždilo se na hradčanskcm
náměstí w čele tu postawene'ho wogska. Mnohé dámy
a di-áhno' množsth obecenstwa doprowázely tu [,I-Ocas
sí-7 negen wšeliká prostranstwí, kterými se mezi řadami
wogska průwod ten slawný' pohybowal množstwím lidu
byla napiněna, alebrž i wšecka okna k. hradu i wšcch
ostatních domů na hradčanskcm náměstí, střechyi Stro
my, slowem každe' místečko, odkud Spatřiti Se dal prů
wod onen, bylo osazeno.
Ačkoliwže Geho Eminencí kardinál & kníže arci

biskup Ostřehomský giž Wpředešlý čtwrtek & \V. W.
1). D. P. P. biskupowe' Litoměřický a Buděgowický pro
swá Pastýřská powolání do swých diocesí k wclikému
želu našemu odgedše, této druhé processí dočckati ne,
mohli., prowázelo gi předce 6 biskupůw, 7 prelátůw,
5 infulowaných & wíce giných cizích kanowníků mimo

Weškerau kapitolu pražskau,anáš we swém apoštolskem
auřadu neunawoný wrchní pastýř Wedl gi nesa opět ga
zyk sw. Mučedlníka: tělo wšak We kristalowé trumc
neseno bylo po střídě kapitoilau u hlawního chrámu sw.

\Víta, přítomnými p.p. biskupy , preláty, deputowanj
mi stawu panského a rytířského, audy pražské universi_
ty, raddau městskau, kano—wníkykolegiálních kapitol ar
cidiócesí, faráři pražskými,

& representant),r měš—lanstwa,

od kterýchž „aeopět kapitola na hradě pražském pře
wzawši k oltáři donesla.

Po skoněene'm průwodu bylo české a německé ka
zaní, po němž Gebo biskupská Důstognost pan Ferd.
Maria hrabě Chotek obě't mše swatc' u přítomnosti Ge
ho M. našeho knížete arcibiskupa slawil. Hudba naším
sluwátným T om á škc m skládaná s přičiněním praž—
ské gednoty ku zwclebení kostelní hudby zdárně byla
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prowedena. Po poledni Opůl 4 hodiny s]awi1W'. D.Imn
Er. lxaroli Probošt nešpory, po nichž dle obyčege uwe—
dcne'ho nyněgšj Rektor c. k. pražské university Pan Jan

hcp. lí an ka J. U. D. na zwláště Pi'iprawenau katlie
dru wystaupiw latinskou řeč k obecenstwu u welikém
počtu shromážděnému držel, gcdnage o swazku obapol
ném mezi náboženstwjm & sprawedlnosti, se stálým o—
hladem na ctnosti oslawene'ho ochránce wlasli naši.
Po té počal náš kníže arcibiskup chwalozpěw sw.
Ambrože; siawné zwončni po celé Praze u hřmění z
děl na hradbách ohlašowalo Wšemu okoli záwěrek pa—
mátné jubilárni slawnosti; "po uděleném pak lidu pože—
linánj nesl \V. D. pontifikantwelobnau Swa'itost do ka—
ple sw. W'áclawa, Při kterémž slawne'm průwodu, lid
\\ nábožne'm enlhusiasmu starožitnou českau píseň o
sw. Wáclawu, & posie'z onu sw. \Vogtěchu obyčegně
[ii-ipsanau: „]IosPodine pomilug ny“ prozpěwowal.
i\a Wečer bylo na pronešenau žádost měšianstwa
celé město oswiceno. Nesčislne' zástupy lidu kolébaly
se po mostě & ulicích, zwláště pak hromadily se přede
domy,kde rozmanitá wyobrazeni &nápisy oswicene' na
žiwot & oslawenj sw. Mučedlnjka se wztahugjci widě
li bylo.

Připomenauti zde konečně sluší , že Při tak dráhne'
schůzce lidstwa žádných různic a wýstupků se nestalo,
což spolus ostatnimi patrnými důkazy nábožná horliwosti
každému wiasti & církwe swe' milownc'mu k potěšeni
poslouží. I není co pochybowati, že slawnosl ta smi—
losti boží šiastnč počatái dokonaná mnohým na čas i
wěčnost stala se spasitedlnau.

342

ZOlomuce.
Geho cis. 'Wýsost & Eminenci Kardinál Arcibiskup
Olomucký, Arciwe'woda Rudolf nedáwno p. professora
Klára, gakožlo skladatele pisně ke mši swale' w tomlo
našem Časopisu m. r. wyšle', pak w českém i německém
gazyku zwlášlě wytíštěne' následugjcjm milosliwým li
stem poctili & obradowati růčili.
„Milý pane professor! \V pisni ke mši swate' Wašnosti
wůbec wydane' obgewili gste neyčistěgši wýrazy Pra
we' wíry & wzcláwáni úcty Bohu, gakými při této
.Neyswělěgši Oběti křeslanske' duše naplněny býti &
k Otci smilowáni wěčných wnaděgi &lásce wznášeti

se magi ; i gsem slegne'ho smeyšieni s welebným praž
ským Ordinariátem, že slawná tato a prawdiwě kato—
lická píseň zasluliuge, aby do chrámu Páně na wzliu
zeni prawe' pobožnosti uwedena byla. Z ohledu toho
nařídil gsem Spolu. zdegši me' konsistoři, aby se 010
kWrašnosli dopisem přihlásila, a počet wýtísků pro
mau arcidibcesj postačiledlný k obstaránj na swau

wzala péči.
Zcela obsahu zpěwu toho hodno gesti nábožne' wym
ložen'i wýnosu wyplýwagícjho, & wynasnažim se mile
l-ád gakbych kdosaženi aumyslu tak šlechetnčho při
spěti mohl. Přigměte prozaljm me' diky subezpečenjm
omé šelrne' uctiwosti &náklonnosti.
“? Olomuci 25. Dubna 1829.

Rudolf. mp.
Blaze cirkwi, která ztakowýchto wrchnich se ra
duge pastýřů; blaze i mocnárstwi tomu, kde takowáto
horliwost wbohabognosti panuge, zwláště dáwagjc se
na gewo Wneybližšjm okresu samého wysoce slaWne'lio
trůnu, & mocným wštěpowánim hluboké úcty a lásky
wábic k následowáni !

©AŠ©PEIŠŠ
pro

KATOLICKĚ DUCHOWENSTWO.

W y &á w á :)

přispiwánjm
mnoha duchownich &učených mužů

od

Knjžecj Arcibiskupské Pražské Konsistoře.

Druhý roční běh.

Swazek třetj.
W Praze, 1829.
W Knížecí Arcibiskupské knihtiskárně.

Ha'Wa ďomcdšsts' zo xalóv mzěxez's.
Hgog Osada/1. A. V. 21.

Veritas est dulcis etamara; quando dulcis,Pascit; quando
am ara., curat.
S. Augustinus.

Quid forlius desiderat anima, quam verilalcm?
Leo XII.

I.POGEDNÁNL
!. O primátu,

neboli papežské přednosti.
W Cirkwi.

UdDra. \(Va'lclawa WV. Wráclawička, hlawnjho chrámu Páně
sw. lea na hradě Pražském kanownjka.

Ačkoli nám časopisem našim pogednáni 0 před-—
nosti sw. apoštolu Petra mezi ostatními apoštoly,
u goho cjrkewnj wrchnj sprúwě, kterou od Krista
Pánu obdržel, giž podáno **): nebudet nicméně
zbytečno,uCenj0 ijském papeži, -—gelikož hod—
nostPetrowuna soběmage, wšem Wčřjcjm,pustý"
I-uma owcjm, gokožto Krile Ježjše widitedlný
wcelé cjrkwi widitedlné noywyššj náměstek, Před—

stawen gest, — znowu wyprawowati, zewrubnčgi
wywesti, & dotčené zde onde pooprawiti ; ney—
\\"iCGvšak z té Příčiny , poněwadž toto učení,
_:nkože giž samo wsobě gedno z neypřednčg—

šich gest, takt i mezi ona zwláště náleži, o
niž. duch nyněgšjho \Věku ostrost swé newčry
neustále brousí, ge dokona podrýli &z článků wíry
Wymcytiti prahne. W Darmstadtských nowinách
Í. tnc—njběh, sw. 2. str. 163 ——192.
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církewních od roku 1825 Nro. 82. ponawrhuge
superintendent Dr. Fiedler gisté Wýmínky, pod
k'terýmiby prý Irští katolíci nalchčení swého
twrdého osudu se nadíti, i potracených práw ol)
ěanských zase nabýti mohli; a mezi nimi i tu,
aby přednost papežské stolice mocnosti swětské
podrobili. I kdož pak tak tupý, aby záměr bez-—
děčného prostředníka neprohlédl, anot kničemu
menšímu neradí, nežli aby Irowé přestali kato—
líky býti, gsa ostatně lhostegný ktomu, čímžeby se
pak stali, třebalby Sociniány, Naturalistami, Me—
tliodistami, Mystikáři? etc. Sprawcdliwěgší bylo
samo Anglicko, slušně položiwši konec dlauhému
Iruw potlačowání d ne 6. bř ezna b. r., kte—
rýžto den děginy swěta &člowěčcnstwa zlatými
čtenami w listech swých zaznamenagí !
\'Vygmauce hlawn'í půwody nešlastného oddě—
lení se Řeků od liíma, Phocia a Michala Caerularia,
potom oxfordského Doktora VViklcfaa českého
mistra Jana Husa, říci můžeme, že až do oné
bauřliwé změny wstoletí šestnáctém, k'tcrau refor—

mací pokřtili se ohlíhilo, nikdo nepochybowal
o přednosti apoštola Petra a gcho řádných ná—
městků, římských biskupů, třeba ozpůsobu uží—
Wání této moci, o gegím okresu a gcgích mezech
w gcdnotliwých případnostcch sporowáno gest
bylo. Sami ti rcl'ormatorowé 16. století nepo
myslili zpočátku na to, aby se od Wšeobecné
církwe a hlawy gcgí neywyšší na zemi oddělo—
wali. Ze lmneěně nicméně odímdli, a powinné—
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110 poslušenstwi stolici apoštolské Wypowěděli,
nestalo se přeswčdčenjm, nýbrž nz'nružiwostmi nel)
dokonce zaufalým nntkánjm, ant oni ejrkwi nechtě—
li, a předstawenj cirkewnj gim nemohli powoliti a
se podnožiti. Luther wyznal zgewnč, že ponč—
wadž Bůh wšeoheenau, po Wšeeh zemich rozši
řenan ejrkew založíti chtěl, také kdesi otec a
neywyšš'j gegi pastýř býti musi, a pronkázal Wždy
gostč ucúwost neywětšj Římské cirkwi a papeži

qu X., dokawad se tento proti němu nepro—
hla'nsíl*). Teprw klatbau stižen a z e'jrkwe
wylaučen gsa, proti papežstwj se wztěkatí zapo—

eal, až pak zanl'alau ranhawostswan úplně wyplil
w přehanebné plácanině: „Papežsth od ďábla
založeno !“

Kterak mjrnčgši Melanehton smeyšlel; kte—
rak on kpodrobenj se stolici papežské také po
stalómgiž se odděleni radil, Wiďno z geho „Votnm
separatumčg kteréž we swém podpisu artikulů
Šmalkaldskýel't dal, i z goho wygz'rdřeni WLip—

ském Interimu, a z geho listu anal-lowieowi

a

k Bellajowi, Wkterómžto poslednim piše: „Con—
cedunt nostri politiam ecclesim rem esse lici—
tam, quod Videlicet sintalíqui episeopi, qui prce—
*) \Vyznánj wjry, kteréžto Luther dne 9. rjgna 1518 w ruce
Kardinála Knjotana před gednint nnlárem a clyřmi radami
(]Snrskými složil, znj: „Ego i'rater M. Lutherus „Augustinus
protestor, me colere et sequi sanetam Romanam Ecelesiam
in omnibus mois diclis et l'aclis przesenlibus, praeteritis et
futuris. Quodsi contra vel aliter dietum Init vel fnerit, pm

non dicto hahcri et hahch vola.“ Tomď. Jen. fol. 186.
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sint pluríbus eeclesiis ; item quod Romanus pon
iifcx przesit omnibus episcopis . . . . quare,
quod ad hunc articulum atiinet de superiori—
late pontíflcis, et de episcoporum auctoritate
non est dissensio, et facile retinere possunt aucto—
a-itatem Romanus pontifex et czeteri episcopi .. ..
prodest eiiam meo judicio monarchia illa romani
Pontificis ad hoc, ut doctrinae consensus retine—
relur in multis nationibus.“

A wšak pamětihodno, co zprotestantů ney
nčcnčgš'j, Bohumil \Tilém Leibníc ('1'1704) o
přednosti papežské we swé bohoslownj saustawě
5112295 -—97pjse. Tento weliký :: nepředpogatý
muž přigjmá papežsth za božské zřjzenj a u—
slunoweni, \vyznáwage, že ge celá starobylost
byla uznala, :) twrd'j & zastáwá gokožlo mudřec
geho newyhnutcdlué (absolutni) polřelmosti kza—
cl'lowánj gednoty :) swornosú w cjrkwi. *) Ná

podobnč smeyšlcl ctihodný pan Karel Ludwik
z lIallerů, spoluaud Wladarské rady W Bernu, a
před njmmnozj gini prawdomilownj a učenjpro—
testunli ; bOnko 11př. slowútný Gerhard Molan (in
cogitz-dionilms privalis super reunione), I-Iollaz n
Teller (iu ommine 'lheologico —acromatico sir.
1551 a 52), Locke, který potřebnost křesianské
ncywyššj Nowy we swčm srozumem srownalóm
křesíanshvj přeswčdčitelnč dowodj elc., &z no
**

s

u

; Nach dem Mnnuscripte von Hannover ins Deutsche ubersclzt
wm lišiss uud \Vois. RTninz 1320.
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wčgšich mimo slawného Herdem i mnoho giných
nť-nlcckýTacitus, pan Jan z Míílleru *). Ne tak
ale nudřečený superintendent, Dr. Fiedler; aniž
puk těžko aumysl gello wypátrnti. Tuš'j't nepo—
chybně, že gak mile onen Wšeobeený hlidač a
strážce (Custos et V'nulex oanonum), onen Con-

f'irmaiorFratrum

(Luk.XX, 32) o hodnost a

mocnost swau přigde, konec také wezme wšecka

(:()njir'matioFratrum a ti Fratresa Filií gsauee
gcdnzmWšeho dozorstwj zlmweni :) samým sobě
pozuslaweni —-—
bez středku gednoty :) sworno—
sli ——giž snáze W dálší se snllauwu spustí, i le—
clnco sobě zwyposmjwati
& nmnudrnčiti (lngj.
Wčru, hrubě chytře! O(lewzdeyme l'llílWll'jpcw—

nost gakožto kljč celistwé řjše, :) nepřítel gest:
pánem w zemi. Usmrlme Wčel matku, :) wčel—
nice wylnře.

Ubigme

pastýře,

& stádo Žihli-JIH“

po cestách neskončených, přilmtlnaue čjhagjcim
wlkum za lup. I totě patrně nůwrh onolm sta—
rého tříbitele (cribmtoris), o němž Spasitel mlu—
wi 115W.Luk. XXII, 31. — Než ten, který snu—
tnu cjrkew swau založil na skále Petrowi, moeen
L'esl;gi chrániti proti wselikým nlokum lidských
m'n'užiwostj; cllránillč gi za 1800 let, :) chránili
*) Cesti Spisowalel wýhomóho pogeclnůuj : „Die Reisen der
P..l)SlO.“ Tento muž weliký, co tak slawnč dle sweho pre"
swčdřenj () pnpezi a katolickém

duelumvenstwu psal,

byl.:—

w Berlínské wšeobeene německe. Riblimhece ze spiknulj s Jeani
ty k rozšjrenj kulolictwj lumebuc obwiňowún.

350

Pogcdnánj

gi bude na wzdor peklu &náhončim geho až do
skon-„iníswětall
„Pro přednost Petrowu a řádných geho nú—
stupců w cjrkwi řjmské katolické — piše schwei—
lený pan leallerů, byw geště stoupenec kalwin—
stwa— stogj tré důwodů neodolatedlnýoh: a) giž
zdrawý rozum požaduge neywyššj widitedlné
hluwy pro společnost náboženskau ; (i) tato pak
hlawa pozůstáwala za osmnáote set let Wždy w
cjrkwi křes'tanské; y) a giž od časůw Ewange—
listů až na naše dny byli apoštol Petr :) dědicowé
gcho stolice, Římští biskupowé za tuto hlawu

neywyššj uznánía držáni *)“
Když wšok nicméně i pootiwj protestanti, ti
totižto, kteříž se positiwnjho neboli zgeweného
křesianstwj geštčneodřekli, anobrž ho sobě wáži
a geho se drží, k slušnčgšjmu o cjrkewnjm pri—
mailu smeyšlonj nigakž přiwedeni býti nemohou,
dřget se příčinou gegich hned z mládí do se Wza

týeh hrubých předsudků a zášti neukogitedlného
proti lijmským popežům, kterýmž gc reformoto—
rowó byli podělili, a gich nynčgš'j kazatelé :)pa
stoři, nic se na slušnost, sprawedlnost & prawdi—
wost neohlódagjee, w něm ge wic :) wic stwrzo—
woti neopomjgegi. VVltjmč pohanském, wšcho
druhu neprawoslnú a powě *ami poškwručnčm
ltestaurazion der Staatswisscnschafl, oder Theorie des nati'n—
lich-geselligeu Zuslaudes der ()himure des kiiusllich-búrger—

lichen enlgegen gcsetzt.
Bund, 3 Absch. str. 142.

Winlcrlh. 1816 — 1821.

lva
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nechtěli Babylon witlěti; co apoštolé, co otcowé
neystaršj Widčli, oni newiděli *).

Ale Řjm kře—

slanský od té zwláště doby, co se po zapuzení
modloslužby a hanebnostj neslýchaných poctě
neywyššjho Boha Wšecek poswětil, Babylonem
naziwati nepřestáwagi. Tot gest, což gim ostře
a dogimawě spolu předestjrá &namítá zpčwee w
naučné básni: „Das Pabstthum zu Rom, von Clu—id
stus gestiftet :“
Alleín mit Gríinden wisst ihr nicht zu streiten,
Da ihr nur eures Heros WVaffen**) schwíngt !
Obschon (lie \Vahrheit (ler durch a_lleZeitcn

Erhalt'ner Lehre máchtig sich auftlringt; -
Wir sind und bleíben sícbenfalt'ge lIeiden,
\(Vic ihr in euren Spoltgedichtcn singt ! -—
Ja zehnmal Wil'fl;man euch durch Griinde nicdcr,
Undzchnmal hebt ihr cueh zur Last'rung wieder ! ***)

Gako lližčltlná společnost mčšlanská bez zai—
L'onů,bez strážců a ln'ngitelůzákonů trwali nemůže :
rowněž tak neobstogi žádná společnost nábožen
ská bez učenj a služeb božích, bez hljdačů uče—
ni :) opatrowniků služeb božích; --—a neymónč
ona wšeobecná společnost křesíauská, kterau wtč—
lcný Syn božj na zemi založili ráčil, gelikož (lle

) Spanheim mlaulšj (Frícmlrich): do ficta profcclione Petri Ano
stoli in urbem liomzun elc. Tom. II. 1). 331. **) Luther

lu mjnčn a zbran gebo, Spis
vnm'lleul'el gestiltet.

uwedený: das Pabsuhum

"o*„nRnhoslownj časopis:

umnk: 1823. 1. llcfl, s. 19.

Der [\'a
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gebo swrchowaného uloženi po weškerém světě
má rozhlášena :) rozšířena býti (Mat. XXVIII,
29. Mar. XVI, 16.), gsauc spolu společnost ge—
diná, geduoho Boha, gednu eru, geden křest wy—
znáwagici (Efes. IV, 5.), a tudy wšecky wě—
říci, buďte kde budte, gednim swnzkem, swnz—
kem W'jry,gegjžto Wyznán'j (Jan XVIII, 20. Efes.
IV, 13. Mat. X, 32) u wšech gedno :) to samé
gest , &swazkeln lásky (Jan XIII, 33. XV, 12.
13. 47.) W gedno tělo spogugicjg— & i společ
nost ustawičná, ne na čas gako ona sturozákonnj,
:mobrž wždy až do skonáuj swěta trwati magjcjt).
Aneb kterakby mnedle w cirkwi po Weškerém
swěl'ě porozsáhlé gednoty, spogenj :) audů we—
spolek sgednoceni dociliti lze bylo, kdyby ne—
bylo zákonů pořádek & gcdnotu zdřžugjcjch?
& nebylo předslrmfenýeh nad tim ])dčgjcjch,
aby gednotu W učenj wíry :) mrnwů pnuowalu,
:! wzníldé

rozepře

wyrox'vnz-n'lyse ? a nebylo me—

zi těmi samými Předstmvenými gislóho úwaz—
ku, ge W gednom slředku (in centro unita—
Lis) dohromady

Spogl'IngiIIO? —— Každé zřjze—

nj politické ustanowuge wrchnost 11m'l.wrclmoslj;
nel) tolč, co gemu stálosti u pewnosli dodáwá.
Mat. XXVIII, 20. 2 Km. III, 'll.,

kde Aposlol nábo

žensle Ježjšowo „'L'O„wow,“ coz zíisláwá & nenj pmuj—
gegjcj, gnko zákon starý, a L Žid. XII, 27. 28., kde kni

]owstwj I\Iosiášowo „za _m; aa)..szrumeva, Grémium/(Žad
7.81.5015 perenuem constitulionem, nou. amplius nhrognndum
gmemlgc, aneb dle Vulgáty: ut romuueam, ([uac sunt im

nmhilia, tehdv regnum immome
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Nižších Wrchností gest mnoho, méněgi wyššíeh, a
ncywyššíeh skrowno; nazwíee ale stogí W čele
:.1z předku geden gediný, genž nade Wšemi bdí &
nimi Wládne. Takt gest to také s wrehnostmi
duehowními. VVšiekni téměř národowé měli :!
magígednu wrchní hlawu swého knězstwa, ona

se

gmenug wysoký kněz, neýwyšší kněz,

Pontifex

maximus,

AQXLEQIÉ'UQ,
aneb galilCOIl. Pro

lsraelity zřídil Bůh syny gednoho z dwanáetera
pokolení k ostříhání Swatyně; ku knězstwí wy—
Woliltoliko syny gedné čeleditéhož pokolení, to
tiž potomky Aaronowy, k wysokčmn ale knězstwí
toliko gednoho z téhož knězského rodu. Pro
křesluny ustanowil Syn Boží 70te učedlníků;

důstognost doll gest swým dwanáotiApo—
sl'olům,gednomu ale z dwanúeti swěřiltě zcela ob—

zwláštně swau draze wykaupenau církew. —
Tuhle máme mimo kněží biskupy, a máme pa—
peže, :) sice dle určitého

řádu

& spořádání

sa—

mého Syna božího!
„Když byl den (t. když se rozedníwalo,by—
lo se dnem, no uswitě)“ ——čteme u sw. Luk. Vl ,

13. —-„powolal (Ježíš)
\TOlllz nich (lwanúcte,
mi wyslnnci) nazwok“
sl'wímnedal, řka gim :

učedlníků swýeh, :) wy—
kteréž i Apoštoly (swý—
:) potřebným plnomocen—
„Kdo wás slyší, mne sly—

Sí, n kdož Wámi pohrdá,

1111181113011Nl1'i.
(Luk. X.

163“ '."ěmto také npoštolum odewzdall gest klí—

?e králowstwí nebeského: „Amen prawím wám,
cožkoli swížete na zemi, budet swázáno i na
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nebi & cožkoli rozwížete na zemi, budet roz—
wz'nzz'lnoi na nebi (Mat. XVIII, 18).“ A opět;
„Pokog Wám! Gakož mne poslal otec, tak i gf.
posílám wás (k témuž cíli & konci, a stauž mocí,
abyste mogi náměstkowé byli).
To powě—
děw wdechl na ně (swé giln moci udělil) :) řekl
gim: Přigměte Ducha swatého, kterým odpu—
stíte hříchy, odpauštčgít se gim, &kterým zadr
žítc, zadržáni gsau (Jan XX, 21 —- 23).“ Ubí
rage se pak giž od nich k Otci do nebe, od kte—
réhož na zemi_byl sstaupil , mluWiI k nim takto:
„Dána gest mi Wšeliká moc na nebi i na zemi.
Protož gdauce učte wšecky národy, křtíce ge wc
gménu Otce i Syna, i Ducha swatého, učíce ge
zachowáwati wšecko, což gseln koli přikázal wám.
A ay! gá swámi gseln po wšecky dny až do sko—
núní swěta.“ Mat. XXVIII,

18 -— 20. ——- Tot

IJondwanúcte geho Apoštolů; Wšiekni knížata w
králowstwí božím, wšickni netoliko učitelé, ale
i wrchní spraiwcowé církwc Kristowy, Wšickni
wywoleni :) ustanowenipz'usti ařídili gcho wzacnú
stádo. \'Všicknit tedy obdrželi důstognost welmi
Wznešenuu, nicméně geden z nich přednost, &ten
byl Petr.
Že wíce wrchních pastýřů zwoleno,
nečiní neywyššího pastýře zbytečného, nýbrž pro
zachowz'nnígednoty tím potřebnčgsího; a tenbyl
——díme opět — Šimon Petr.

Petr hlawa apoštolů.
Dwč gsau zwláštč místa W SW. Ewangelium,
z, nichžlo přednost daná Pelrowi před ostatními
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apoštoly dle přirozeného předstowenj udalosti &
řečipři nich držených zřegmč wyswitň. Gedno se
přihodilo před smrtí Páně, druhá po geho zmrt—
wých wstánj. Při prwnj zasljbil Spasitel tomuto
apoštqu přednost, při druhé pak mu gi skutečně
udělil. Při prwnj zasljbiltě mu přednost za od—
platu geho obzwláštnj wíry,při druhé pak mu gi
skutečněudělil zo odplatu geho obzwláštnj lásky.
O prwnjm se dočjtáme u SW. Matouše XVI, 13 ——

19., o druhém u sw. Jano XXI, 15 -— 17.
Mot. XVI, 13 ——
19.

Pamětihoan

gest, že gako druhdy Bůh

Abromowi (Gen. XVII, 5.) gméno geho změnil,
o Abrahomeni gag nazon ; „nebo (wece) otcem
mnohých národů ustonowil (učinil) gscni tebe;“
nápodobně také Kristus, když k němu syn Joná—
šú, Simon poneyprw přiweden byl, giné gemu dal
gméno. „Pohleděw naň Ježiš řekl: ty gsi Šimon
syn Jonaišů (aneb Jonochnů, stažené slowce zJo—
hnnnachonob Johannes), ty slouti budeš Kefo,
gcnžse wykladá Petr“. .lanI, 43. Úmysl, který
přitomPán měl, wyswětluge sw. Matouš 1000 cit.
'Í'omž se táže swých učedln'jků Ježiš:
„Kým prowj lidé býti Syna člowěko ?“ -—
O(lpO\-\'č(lčli:„Někteřilanem křtitelem, ginj Eli—
:išcm, gin'j Jeremiášem, aneb gednjm z (starých,

z mrlwých wzkřišených) proroků.“ gini Je—
„\Vy poli kým mne býti prowite (soudite)Z"“
Tu wzow slowo Petr, gehožto wjro, gokž sw.
.loronymin Math. L. II.c. 14. poznamenal, wždy
ohniwčgi nežli u ostatních apoštolů se wyznome—
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nůwala, odweee: „Ty gsi Kristus (Mesiáš), Syn
Boha žiwého.“ -Načež Ježiš: „Blahoslawený
gsi Šimone, synu Jonášů! nebo (cos o mně tak
wznešeně a srdnatě wyznal) tělo a krew nezge—
wilo tobě toho (nenaučils se od lidí až posawad
tak rozličně a njzee o mně smeyšlegjejeh) ; ale Otec
můg (od Otce mého), kterýž gest w nebesjehr“
on tě prawdě té wyučíl, daw tobě smysl schoP
nau a gemnau, abysz řeči &činůwmých rozuměli
mohl, kdož gá gsem. -„I gól prawjm tobě
(záyco ďs ooo Zsym)„“ také

gú tobě swé spokogeni

a zalíbení známo činím. Totě druhá příčina,
proč Ježiš Petra blahoslawi; ——gakoby řekl:
ty máš zalíbení mého Olce pro sebe, a i gá tobě
moge tudy na gewo dáwa'un: „ty gsi (slugeš) Petr,“

tys gméno Kef a,

skála

odenme obdržel;

Petr slowe w syrochaldeyské řeči, kterou Ježiš
mluwil, Kefa, a sice w mužském i ženském
pohlawj stegně —- „a na télskále (na tom samém

Ke fa,

který gsi):“ nebol 1:0Kefa zde, po

něwadž ge Ježiš zcela bez proměny užiwá, musit
opět to samé značili, což prw znamenalo, tedy
Petra, a to, em Tram; 772wztahuge sena to prwnj
Kefa , kteréž, gak zmíněno, W mužském a žen—

ském pohlawj gednostegné;— tedy: „ty gsíPeir
(skála) a na té samé skále wzdělám (neb založím
pewně gako něgaké stawenj na základu skalním)
ejrkew mau,“ t. celé shromážděni wěřicich, fl“
neb obec křeslanskau , tak že Wšickni a geden
V
,
'
v
v
'
kazdy z mch rowne gako w l'lťgflkéln stawen|
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wšiekni a gedenkaždý djl k tobě, gako ke gruntu
swému se připogj, :) tebe se Přidrž'j, — „a brány
pekelné (mocnosti, zlosti & neprawosti, gukkoli
silné a hrozně *), nepřemohan gi,“ neswjtčžj nad
uj, aniž gi přesil'j; cjrkew má na zemi bezpečně
trwati bude. -- „A tobědám (obzwláště) ;“ ne—
ho také ostatnim apoštolům dána byla moe,kleré
zde Petrowi

udjlj Pán **); ——tehdy tobě-': dám

obzwláště „kljče králowstwj nebeského (t. plnau
moc &neywyššj spráwu nad cjrkwj swau).“ Na—
růžjno zde na 0110biblické misto nIsai XXIIQQ.,

kdežtočteme: W'ložjm kljč do mu D awi—

dowu na ramena geho; &otewře, a ne
bude kdoby z awřel, a zawře, a nebu
de k d oby otewřel,

aneb on když otewře,

žádnýnezawře, & když zawře, žádný neotewře,
totiž geho rozkazům & zákazům žádný nebude
smiti odjp'jrati.
'čmihle slowy zaslibil někdy Ho—
spodinElinkynm hodnost neywyššjho knězstwi,

(\n.;ipOdObnčzde

Pelrowi — „& cožkoli

můžeš na zemi (W mé cirkwi), budet swa'tzz'inoi
na nebi; n cožkoli rozwážeš na zemi, budet roz—
miz/„io i nn nebi,“ totiž eožkoli dle moci ode
mnedané řádně ustanowjš, nařjdiš aneb znkážeš,
tot igz'tschwúl'jm &za platné mjli budu W nebi ***).
Brána :) forma znamená u _Asiatůmoe panowánj, odtud:
dic hohe Pforte der ()smanen otc. **) Mat. XVIII, 18.

"(**)\Yázati ÚIĚLV

& rozwázalilil/ŠL?

zna—

mená wedle židowskóho každodennjho mluwenj způsobu,
zakazowati :: dowolowati.
Tak prawj w Thalmudu Jern—
salémském Rabbi: Což gti waži, rozwazuge giný, :: což
rozwazugi, on swnzuge. Giný pak Rabbi mluwj: Což gsem
WŽdy tobě zawázal, nynj ti rozwazugi.
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Ptáme se každého nestranného, Wšech před
sudků prázdného čtenáře, zdaliž se Kristus swět—
legi wygádřiti mohl, že Petra zwlziště mezi ostat—
ními apoštoly za základní kámen cirkwe, & za
prwniho kljčnjka w králowstwi božím \vywolil &

nstanowil? —- Podotin gsme, že Pán mluwy
syrochaldeyské užjwal, W kteréžto žádného tako
Wého rozdilu pohlawi W slowci Kef a není,
gaký se w řeckém gazyku mezi 7535909a nema či

ni, a však se činiti nemusi, an aterqog předc gen
také skála slowe, gako nema, práwé gako W la—
tině Petrus a petra, aneb geště wíce W němčině,
Petr und Fels, anel) také Wčeštině, Petr a skála
wlastnč gednoznčgici slowa gsau &c. Náležitčgi
se wygadřnge Franeauz: Tu es Pierre, et sur cet—
te Pierre

&c. -——A pročež

to pauze neznámo

stj řeči syrochaldeyské pošlo, že sw. Augustin
swůg I. L. Retract. c. 21. pronesený rozpakne
rozhodnutý zanechal, a kterýž nám Heidelberský
exeget Dr. Paulus we swýeh: „Beleuchtungen des
hallerischen Briefes an seine Familie (Stutgard
1821) z Considerations sur la doctrine et l'esprit
(le Peglise orthodoxe rusko—řeckého státského ra
dy Alexandra ze Stourdzyznowu předestjrá, ode
sjlage spolu na téhož sw. otce Serm. 13. de ver—
his ')omini. Ale mnedle, což čteme na tomto
mjstč? Idem ergo Petrus a petra cognominatus
beatus, eeclesim figuram portans , apostolatus
principatum tenens etc. Retract. L. di sice sw.
Augustin, co Stonrdza a z nčlm Paulus nwodj„
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a Wšak dokládá: Dixi quodam loco, quod in illo
(Petro) tanqnam petra funtlata sit ecclesia, qui
sensusetiam cantatur in ore multorum ; — ayltle,
sensuscantatus in ore multorum ! - Do státníka není
se arci nadáti, aby wšecky spisy sw. Augustina
prohlédl,a tudíž se o prawém geho smeyšleni auče
nj přeswědčil, gešto na mnohých giných místech,
11př. L. II. (le bapt. cont. Donat. c. 1., in Psal.
69., Serm. 15. de Sanctis, Tract.

1524-in Joan.

a g. che hlásá a pronáší. To wšak ale příslušelo
prawdy skaumateli Paulusowi, prwé nežli tak ná—
l)ožnowěrně twrcliti mohl, že mezi pozděgšim &
nowčgšim pisem wyklz'ulánj římské tradici roz—
(lilnáramný zabihá!

Spolu pak gest Paulusem (loličený wýklad
lmcdgralnmáticky chybný. Aneb čtěme: t y gsi

liefa, a na tomto

wyznánj, aneb: na

mne (tu měl prý (lle ginýcll Ježiš rukau na se
ukázati ?) etc., i kterak _pak se to srownáwá? Ne—
byl—libyPán misto: T y g si K e fa, říci musil :

Tygsi dobře O(lpowěclěl, aneb: ty gsi
prawd u \vyznal, pakbychom čistí mohli: a

na tomto wyznánj, aneb na mne, kte
rého g si wy znal,

etc.

Giž slowútný Mi

chaelis (protestant) wytýká takowým wýkladům
piilepky hrubé newědomosti & dokládá: „Gaké

spogenimezi prúpowětl'j: ty gsi skalník, a
mezinásledugici: &na této skále wz (lělá m
Cirkew swau etc., pakli skála ta není skalník,
Čaňnpís ]1. Katal. Duch. n.

s.

2
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(Felsenmann) Petr, alebrž Kristus? A guká to od—
platu pro Petra, kterémuž přede něco odměn
ného & wděčného řečeno býti má? Gesti skoro
tak, gako kdyby císař k některému Wlmlykowi
byl řekl: „Prawjmi' ÍOl)ě, ty gsi wladyka; & toho
(tuby spolu prstem na giného ukázal) wladyknu
učinjm, a pntřici k tomu statky dám, kterýchž
mu žádný odnjti nesmi !“ *) —
Aniž pak nám nawrhugte, že i sami cirkwe
otcowé ona slowa: Na téÍ sk zile etc. wšeli—

gak a rozličné buď o Kristu, buď o wyznánj Wj—
ry Petrowy, buď o Wšech wůliee apoštolech Wy—

kládali.

Tato rozličnost nezlehčuge nikoliwěk

našeho (lůwodu, anÍ oni Wšickni dokonale

sro—

zuměni gsau, že Kristus slowně a literně pod
tento skálau osobu apoštola Petra mínil :) wy—
značil, tak sice že ani gednoho znich nenalezne
me, genžby toho zapíral **). To gediné gsau
Einleitung in die góttlichen Schriften des N. R. $. 14.
str. 81 —- 83. not. 1.
Zde připsání buďte Origenes
in c.. 6 ad Rom. & u Eusebia L. VI. cap. 19. Sw. Basilig
ad cap. 2 lsai., též hom. de poenit. & L. II. adver. Euno
mium. Sw. Chrysost. hom. 11. de pašnit., in Psal. 50.

Sw. Cyrill z'Alexandrie L. II. in Joan. cap.. 12. Sw. Epi
i'an hair. LlX. Nazianzen orat. de modorat. Tertullian. L.
do. prmscrípt. adv. im.-r. c. 2. Sw. Cypriau epist. LVll.ud
Jubaj. a epist. ad Corn. Sw. Jeronym L. 1. adv. Pelngo

c. 4. Sw. Ambrož Serm.XLVll. de fide Petri, a Scrm. 68
dc natali Petri et Pauli. Sw. Hilarius L. VLde Trinita
lamž práwě, kde také dj, že Kristus na Peirown wyznn
ni založil erkew
swau: „Et post Sacramenti confes—
slonem beatus Simon xdificmioni ecclcsízr subjncem, et cla—
ves regni cmipstis hvcipiens“ &c.: a ten samy in Commeu'
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činili, že dle swého ginotagitelného (allegorické—
ho) wykládánj způsobu na tomto slowujm smyslu
giué geště Wýklady stawěli. Takto wychwalo
wali 11př. oni otcowé, kteřjžto proti Arianům,

nepřátelůmbožsth Ježjšowa Psali, rowněž proto
wyzuzinjPetrowo: „ty gsi Kristus, Syn Boha ži
WéllO,“gakožto hlawnj základ wíry; gini naproti
tomu , kterýmž s Donatisty činiti bylo, učili, že
Kristus hlawnj skála gest, na kteréžto cjrkew
wzdčláua. Tot Pak slaužilo bez ugmy literniho
smyslu ktomu, aby se okázalo, že to nikoli swa—
tost Wčřjcjch aneb sluh cjrkewujch, nébrž milost
Joži—ie
Krista gest, kteražto swátostem gegich au—
i-inkugici moc a sílu propůgčuge. Neboř známo,
že Donatisté každau swátost za neúčiuliwau po—
kládali, kteraužto neposluhowal geden z gichdo—
nměle swatých pi—jtlrželců. Tudy giž také dobře
wyrownáme , co 1 Kor. III , 11. psáno stogi:
„Zakladniginého žádný položitiuemůž, mimo ten,
kterýž giž položen gest, genž gest Kristus Ježjš.“
tariis in psal. 131. „Tanta, dj, ei relígío fuit pro lmmani
generis salute patiendi, ut Petrum primmn Dei confessorem
ecclesia“ fundamentum, ccrlestis regni jauitOrem, et in terre
no judicio judicem coeli satana: com'icio nuucuparet“; a.Can.

26 in Naith.: „0 in nuncupatione noví nominis felix ec
clesia? fundamentum,
dignaque xdificmioue illius petra,
(lux inferuas legcs et tartari porlas, et omnia mortis clau
snra, dissolveret !“ Sw. August. Serm. XLIX. de verb. Dom.
secundum Joan: „Dicit (prawn Petro, in quo format eccle
siam, Peue mms me ?“ &c. Sw. Prosper L. de voeatione
gentium. Sw. Low ŠormJl. in anniv. assumptiouís sua“ ad
pontific. a g.
.

* *
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rl'otiž Spasitel gest a zůstane neypředněgši grun—
townj kamen, na němžto „Wšecko stawenj spo—
genč wzdělané roste \v chrám swatý W Pánuf“
k EFes. II, 20, 21. Paněwadž ale Wěřjci weške
rého swěta žiwj kamenowé gsau, z nichžto ten
chrám měl wystawen býti, proto wywolil Kri—

stus apoštoly za stawitele (l. Kor. III, 30), ge
spolu hlawnjmi základy _téllož stawenj učiniw:
„Vl-'zdělanjgste na základ apoštolů a proroků ,“
kterýžto ale základ newyhnutedlně na onom ney—
hlubším kameni uhelném (Ježíši) spočiwá. Ta
kowý pak základny kámen druhé zwýšenosti gest
také Petr, &wšak tím rozdílem, že geg Kristus
neyprwé takowým ustanowil, a k tomu předdru—
hými wywolil, aby on sn'jm,gakožto lilawnj ska—
lau, a skrze geho moc také spoluskalau, a mezi
apoštoly prwnjm služebným základem k wzděláni
cjrkwe byl. Petr de Marca de discrimine Cleric.
C. III. nro. 34.
Jan XXI, 1 —- 17.
Než, co gsme potud slyšeli, byl pauhý slil).
Čas, kde Kristus k Otci se nawra'ttiti měl, nebyl
geště přišel, a za geho Widitedlné přítomnosti na
zemi nebylo žádnéhomjstodržicjlto potřebí. Ale
po gelio z mrtwých wstónj, a když se den geho

na nebe \vstaupenj giž

přiblížil, splnillě také

swé přislíbeni. Stalo se to w Galilei u moře
Tiberiadského, kdež byli spolu Šimon Petr, TO“
máš, Natanael, olla synowé Zebedeowi (Jakub a
Jan). a gini učedlnici (lwa , genž negsau gmeno—
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wáni. Syn Božj byl také ostatnim, giž dáwno
wywoleným apoštolům'(Mar. III, 3.) kljče krá-—
lowstwj swého netoliko přisljbil (Mat. XVIII, 18),
ale iskutečně dal (Jan XX, 22, 23). Gakože ale
Petra skalnikem swé cirkwe giž gednau ustano—
Wil, a gemu před druhými moc Wázati a rozwa—
zowati slíbil; taktě se také; nyni k němu osobně
obrací, tázage se'gho:
„Simone (synu) Janůw! milugeš mneP“
Zdet negen to, co sw. Augustin Tract. 122
iu Joan. piše, připomenauti přihodilo, že totiž
Spasitel Petrowi přiležitost dáwá, geho trogi za—
přenitrognásobným wyznánjm lásky naprawiti *);
nébrž také, žet od něho ohniwěgši požaduge lá—
sky, nežli od ostatních apoštolů. „Ayanag ye
nZuovwww, diligis me plus his ?“ -Ode swé—
ho pádu opatrný a nesmělý , odwoláwá se Petr

ne bez kormautliwé starostliwosti na wšewědauc
nost Mistra

SWéllO. „EU nen/w ócďag, av ymoamg,

m (palm aa. Tu omnia nosti, tu scis quia amo teE“

Tento pak wece gemu u přitomnosti druhých apo
štolů— gemu samému — W gednotném počtu —

gemupotřetí—geniabeze

obmezenosti: „Pasiž

heránky mé, pasiž owce mé !“ — Beránky a owce
gak wůbec známo, činj celé stádo; násled owně
swěřuge a odporauxj Pán Petrowi celé stádo, u—
stanowuge gag swým místodržícím, odewzdáwage
gemu přednost před ostatními apoštoly , totižto
„___—_—
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neywyššj spráwu a péči o weškeré množstwi, o
celau cjrkew boží. SW.Eucherius, biskup zLy—
onu, aneb kdožkoli ten starýr spisowatel řeči (le
Natali SS. apostolorum Petri et Pauli, gelikož se
Eusebiowi Emissenskému křiwě připisuge, dj:
„Prius agnos, (leimle oves ei commisit, quia non
solum pastorem, sed pastorum pastorem eum con—
stituit. Pascit igitur Petrus agnos, pascit et o—
ves; pascit íilios, pascit et matres: regit et sub
(litos etpreelatos. Omnium igitur 'pastor est, quia
preeter agnos et oves in ecclesia-nihil est.“ Asw.
Bernard. piše (le consider. L. II. 0.8. oslochh:
Si me amas Petre, pasce oves meas. ——„Které?

toho nel) onoho národu, města, kraginy, té neb

oné říše? Oves meas inquit? I kdož newidi,
Pán Petrowi netoliko gistý počet, nýbrž wšecky
wykázal. Také tu byli prúwě ostatni učedlnici
přítomni, když on Gednoho splnomocniw, VVšem
gednotu \vzhledem toho GC(lllOl]Ostáda a toho
Gednoho pastýře O(lporučil a swěřil.“
A pročež se nad tim pozůstawowati netřeba,
že Petr hned po onom slibu (Mat. XVI, 22, 23.)

zukwapilé, ačkoli dobromyslné horliwosti Ježíši
(lo Jerusaléma giti zbraňowal, byw proto pro—
tiwnjkem (Ocz-tam?)od něho nazwún, an geho u
loženi &powola'mj překaziti chce; aneb že on při

skutečném zageti autrpeni Páně tak hluboce klesl,
že mistra swého třikráte -- s přisahauzapřel. Byl—
tě sice tehdáž za skalnij & základ cjrkwe wy
., „

\'v'Olml. ale ne geh-te ustanmven.

Důstognost

'

náv
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městka Kristowa byla mu přisljhena, ale ne ge—
stě skutkem udělena. Ontěk njeré
musel při—
prawen býti. I geho poklésky měly k tomu slan—
žiti, gako geg, tak igeho moci aučastnjky při
tak weliké hodnosti pokornými, powolnými :)lito
sliwými učiniti, an toliko Ježíš Kristus sám onen
neywyššj kněz gest, kterýž. nepotřebuge za swé
Wlastnihříchy oběti obětowati (k Žid. VII, 26).
Než ten samý Spasitel předpowěděw apoštolům
gim nastáwagjej wšeohecné pokušení, řka: „Ay
satan požádal wás, aby wás třibil gako pšenici
-*_Luk.
XXII, 31),“ ubezpečuge Petra giž napřed,
prwé než mu geště geho pád swětle byl wygádi'íl,
netoliko že se zase obrátí: „Gáí gsem prosil za
tebe, aby nezhynula wjra twá“; nébrž geg také
na budaucnost zawazuge ——„a ty někdy ohrátě
se, potwrzug bratři swých (W. 32).“ — I kte—
rýchž pak bratři ? ——apoštolu, ——kteřjžto

sami

slaupy &základy C]rkwe ustanoweni byli! -—
Než mnedle, zdaliž také Petr této sobě pro—
půgčené přednosti a mocnosti skutečně užiwal, &
apoštolé přednost Petrowu gsau uznali? —-—
Za—

gislé! Petr gest wšudy prwni; prwni, genž wjru
Wyznúwá; prwn'j, geuž powinnost láskv koná;
prwnj z apoštolů, genž zmrtwých wstalého Spa-—
silele widi, 1.Kor. XV, 5., tak gakž také prwnim
téhož welikého děge swědkem před celým náro—
dem musel býti, Skut. ap. II, Q.; prwni, genž péči
o to wed), aby doplněn byl počet apoštolů, I,15.;
prwni, genž wírn zázrakem potwrdil, H], 6. etc.:
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prwnj, genž židy na wiru obrátil, II, 37 -- 41;
prwni, genž pohany wspolečnostkřesřanů přigal,
X. ; ——W ewangelických spisjch Petra Wždy na
předním místě, wždy Před ginými apoštoly gme—
nowaného nalezáme, a Matauš gmenuge ho wey—
slowně Prwnjho, Mat. X,ť2. Mar. III, 6. Luk. VI,
14. Skut. ap. I, 13. —- Pawel, weliký Pawel,

který s třetího nebe se nawrátíl, 2 Kor. XII, 2.
Putuge Wtřetjm roce swého obrácení do Jerusa—
léma, ne aby Jakuba, biskupa téhož města, sestřen—
ce Páně, toho od křestanů rowně gako od židů
welewáženého,sprawedliwého a na slowo Wzatého
apoštola, nýbrž aby Petra Widěl, Gal.I, 18., aneb
mnohem wíce (neb tot znamená podlé Pozoro
wáni sw. Chrysostoma in ep. ad Gai. c. I. u. 11
půwodnj sloweso íarwaab), aby tohoto swého Před—
staweného pouctil, gemu se podíwil a geg tako
I-ka \vyzpytal; *) — a Posléze gesti to práwě ten
*) Sicet“ pjše sw. Pawel w témž listu II, 11 —- 14., že K e'
fa 3 o w i
apoštolu Petrowi, ackoli z nowčgsich H a r d 11—

in,

Jordan

S imon,

i sám giž sw. Ambro 12 zde

gen geduoho z 72 učedlujků téhož gména nalezagj) zgew
ně a w 0 ci o depř el , poučwadž křesťanů z pohanstwa,
s nimiž prwé swobodně gjdal, 11ij se wzdalowai, au přišli do
Antiochie ně'k'teřjod Jakuba (z Jerusaiémni,
t. křesťané ZO
židů pošlj.
Než tento poklések aniž u wii-o, nýbrž tolik“
w zewaitřujm obcowáuj nemůže Wrchuomocuosti Petrowě' W
cirkwi křesťanské., kde wedle Luk. XXII , 26. wýsost 110
dnosti. tjmhiubšj se wyzuamenati má pokorau, na ugmu bý“

tí.

Anobrž gest to knjžetiapoštoiskému kwčtši cti a gelu)

naStupcům k slnnsítcdinňmu přjkladu., žet' on důwodné napo

mcnluj od nižsjho přigal, i ochotně následowal. Tak
dowodi sw. Cypr. opis. 71. ml 'Quim. Sw. August. L. U
de bum. (1.1. a opis. 82. ml „lomu.
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Petr, kteréhož wyřčeui we sněmu prwn'jm apo—
štolském, zpřjčiny nesnáze o obřízku drženém s
welikau uctiwosti a patrnau přewahau slyšáno &
přigato bylo.

Skut.

ap. XV.

—— K tolika

rozhodnaucjm swědectwim Pjsma sw. připoguge
se pak také celá řada neystaršjch otců latinských
iřeckých.
W'šechnčm gest Petr ten od Krista
wywolený kníže, —hlawa, —předstawený apoštolů,
- onaod Spasitele založená skála :) gruntownj zá-J
klad geho cjrkwe ; — out ten neywyššj dozorce, kte-—
rému pluomocenstwj a nařjzeuj dáno, bdjti a pe—
čowati o celau boží cjrkew na zemi.

Než zdei' se nám opět potkati se státnikem
Stourdzau & Professorem Paulusem. „Ambrož,
C-hrysostom (ginak Jan Zlatoustý) , Epifan a Cy—
rill smeyšleli prý ginák (str. 121. der Beleuchtun—
gcn).“ Ale medle, kde a Wkterém spisu? Í proč
pak těch mist wyzuamenati Opominuli? My tedy
gich paměti přispěgice, prawé smeyšlenj těchto
iginých starých cirkwe otců gegich wlastnjmi
slowyzde Wznámost uwedeme.
a) Origenes : „Petrus summus apostolorum
vertexz“ Hom. 11. de d'iversis.
„Summa rerum
de pasceudis ovibus Petro tradita, et super ipsum
velut super petram fundata ecclesia.“ In cap. 6.
ad Rom. a ginde.
5) SW. Cyril! Jerusalémský: „Petrus apo
stolorum summus et Princeps.“ Catech. H. a XI.
7) ——Epifan:
„Petrum discipulorum su—
orum principem elegit. Heer. LI. „Itcmque prin—
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ceps apostolorum Petrus, qui Dominum aliquam
do negavit, qui quidem solid'ee peti—eeinstar nobis

extitit, oui velut fundamento Domini fides inni
titur.“ Heer. LIX, c. 7.
:))——Efrmm:

„Princeps ac vertex aposto

lorum Petrus“ Serm. de compunct.
&)— Basilig: „Beatus ille Petrus omnibus
disoipulis prcelatus, cui soli majora (lata quam aliis
sunt testimonia, qui preedicatus est bentus, cui
claves regni coelorum concreditoe sunt“ In proe'm.
de jud. Dei.
C—-Řehoř Nysský : „Hle, quem Dominus npo
stolici chori principem et coryphaaum designavitf“
Serm. 11. de s. Steph.
7)— ÍiehořNazianský: „Vides, quemadmo
dum ex Christi discipulis, magnis utique omnibus
et excelsis otque electione dignis hic (Petrus) pe—
tra vocetur, atque ecclesife fundamentum in fidem
suam aocipint.“ Omi; XXVI.
& — Chrysostom: „Ecclesiae pastor et coput

est homo piscator etignohilisf“ Hom.LV.inl\Iath.
„Petrus adeo ahluit illam uegalionem, u'r primus
apostolorum fuel—itfactusf“ Orut. VIII. adv. Judeeos.

„Grnvem post illum casum, umu uullum negatioui
par malum ; sed tamen post tantum malum, eu!
ilíerum eum od priorem honorem revehit, eccle—
simper ecturnm ipsi per universum mundum tradi—
dit.“ Hom. V.(1epnellit. „Chori apostolici prim
ceps, qui ubique primus omniqu iucipit ]oquif'
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Hom.II]. in acta apost. „Petrus os, princeps et
vertex apostolorum.“ Hom. 87.in Joan.
L)—-Cyrill Alexandrinský

: „Pree cecteris emi—

cat ille (Petrus), ceeterorum caput et princeps, et
ait: Tu es Christus filius Dei vivif“ L. Xll. in
Joan.

Nápodobně :
x) — Sw. Ambrož: „Dominus non dubitat,
qui interrogabat, non ut disceret, sed ut doceret,
quem elevandus in coelum amoris sui velut Vica—
rium relinquehat,
quia solus profitetur (Pe—
trus divinitatem Christi), e omnibus antefer—
tur . . . Tertio Dominus, non jam diligis me?
sed amas me? interrogavit; et jam non agnos,
ut primo, quodam lacte pascendos, nec ovicnlas,

ut secundo; sed oves pascere juhetur, perfectiores
ut perfectior gubernaret.“ L.X. in oap.ult. Lu—
cac. „Primatum non accepit Andreas sed Petrus.“
In cap. 12. Epist'. IT. ad Cor.

2) —- Jeroným: „Quid Platoni et Petro? Ut
ille enim princeps philosophorum, ita hic Apo—
stolorum fuit.“ L. 1. mW. Pelz-ig.

„) — Augustin: „Tn quo (Petro) principatus
apostolorum tam excellenti gratia praeeminetf“
L. 11. de hapt. n. 2., a in Psal. CVlll. prawi, že
Petr ejrkew předstawowal skrze přednost, kterou
měl nad učedinjky.
Než, myhychom pogednziui nad počet archů
Wylnčřenýšjřiti museli, kdybychom wšecka swě
dectwi sw. cirkwe otců zde připsati chtěli. Ge—
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dnoho gen geště swědka, a sice řeckého biskupa
Eusebia, slawného cirkewnjho historika uwede—
me, kterýžto L. 11. hist. eccl. c. 14. swatého Pe—

tra „fortissimum et maximum inter apostolos , et
virtutis merito reliquorum omnium principem ac
patronum“ naziwzia gmenuge. Eusebius psal na
začátku stoleti čtwrtého, zemřelpak okolo léta Pá
ně 340; aostrowtipný prawdy zpytatel Dr. Paulus
necht nyni posaudi a nám powj, zdaliž se Řek
Eusebius k staršímu neb pozděgšjmu Římské tra
(licj znal &přihlásil wykládánj způsobu? !

Papež hlawa biskupů.
VVidč-ligsme, že sw. Petr netoliko

od samé—

ho Ježíše za hlawu geho cjrkwe ustanowen byl,
nébrž že geg také celá starožitnost za tako—
wého byla uznala. Podotin gsme též, že geg
Pán hlawau cirkwe proto ustanowil, aby geďnota
w cjrkwi zachowána byla. „Propterea inter duo
ďecim unus eligitur, ut capíte constituto schis—
matis tollatur occasio,“ piše sw. Jeroným. L. ].
adv. Jorin. c. 14. Nápodobně učj sw. Optat Mi
lcvitzinský: „Bono unitatis B. Petrus praeferri
apostolis meruit,“ L.Vlll. contra Panerm.; asw.
Augustin: „Ideo unus pro omnibus, quia unitas
in omnibus“ Tract. CVIII. —- „Ante passionem
sunm ——dokládá

sw. Pacizin z Barcellony

-— di—

xerat Dominus apostolis: Quaecunque ligaveri—
tis . . . ad Petrum locntus est Dominus: ad unum

ideo. ut unitatem fundaret ex mm.“ Epis. Ill. Ge“
duota gest podstatná a newyhnuteďlná wkrr'nlow
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stwí božím. „Geden Bah, geďna wíra, geden
křest.“ Pokudž sice apoštolé sw. žili, nebylo se
žádného roztržení, bludu a rozclwogení co báti,
poněwadž od samého Krista Ježíše wyučeni,a od
Ducha sw. zwláštním způsobem oswíceni, nad—
chnuti, —ním wedeni a sprawowóni byli. Než
Spasitel založil církew swau netoliko pro časy
apoštolské, nýbrž pro celau budaucnost; ovat
má wgednotě trwati až do skonání swěta. Po—
něwmlžale božský zakladatel za dobré neuznal
takénástupníky apoštolů oněmi nadpřirozenými
dary, oným zwláštním a wždy trwagícím oswí—
cenímDucha sw., a onau neomylností W učení
wíry ozbrogiti; a poněwadž se gemn také nezlí—
bilo, okoličnosti časůw tak uspořádati, aby se
wšeobecná církew při Wzniklých nesnázech a
rozepříchk rychlému rozhodnutí wždy shromáž—
dili, aneb tak daleko od sebe po wšech (lílech
swčtarozlehlí wrchní pastýřowé sobě wespolek
swá smeyšlení tak spčšně, gakž často Potřeba a
nebezpečenstwí kůže a žádá, propůgčiti mohli;
byloigest giného, a sice od samého Syna Boží—
houslanoweného prostředku potřebí, onu gedno—
tuna wšecky časy zachowati. Toi byla tedy ta
příčina,proč Spasitel (luchowní moc swé církwe
wosobě knížete apoštolského byl spogil. „Super
unumcedificat ecclesiam suam,“ píše sw. Cyprian,
dokládage: „et quamvis apostolis omnibus parem
auctoritatem tribuat etc. -— tamen ut unitatem
nmnifestaret,unam cathedram constituit, et uni
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tatis ejustlem originem al) uno incipientem sua
uuctoritate (lisposuit.“ L. (le unit.\cap. 20.
W Petrowi měltě tedy středek getlnoty býti,
&wšak netoliko pro apoštoly, aby geg gakožto
hlawu swau ctili, & w geho společenstwj stále
trwali, gakože pak také skutkem učinili; anolir'z'
aby k témuž také založené od sebe cjrkwe a obce
měli & ge wyučili, Petra za přetlstuweného we—

škerélio křeslanstwa, &zanáměstka Kristowa na
zemi pozorowati & uznáwati. Gakož tedy tato
powinnost od apoštolů na gich poslaupnj ná
stupnjky

(biskupy)

& wšecky W-čř'jcjpřešla; ro—

wněž tak musela ona Kristem Petrowi k dobru
wžtly trwagjcj ejrkwe udělená wrclmj moc pozu—
stati, ne pak s Petrem wymřjti. To gest, Petr
musi W'z'tlygeště také we swých nástupcjch střed
kem getlnoty w duchownjm králowstwi Kristowě

býti; musi skrze ně neywyššj (lozorstwj natlge
ho celým owčincem držeti ;musjt w gegich osobě
weškeré stádo pásti, :) gakož moci swého prám,
taktéž neustálou bedliwosti zabruňowati, aby čisto—
ta &getlnoswornost wučeni wíry :) mrawůw nikdy
škodu netrpěla ; musii blautl'jcjch a uchylugicjclt

se owci se

tichosti &slioijťtn'jm, ale ta

ké — kdež tato nestačí — násilnými od Krista
ustanowenými prostředky naprawowati, aneb
aspoň překazili :) uwarowati, aby rak rozgitlawý
nenakazil giných;—— tedy netoliko prosham
napomenutjm a pohrůžkami, ale i (luchowniml
aneb cjrkewnjmi tresty k cjli schopnými na za
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clnowánjpodstatného učenj Kristowa a gednoty
cjrkwe doháněli.
Zdeř ale powstáwá otázka, kdož tito ná—
stupnjci sw. Petra gsau? — I kdož ginj, nežli
poslaupnj dědicowé swatopetrské stolice, totiž oni
])ÍSlšHPOVVé,
kteřj Petra na geho biskupské stolici
následowali, na kteréž 011seděl i swět Opustil, a _—

kteréžto celá tehdegšj katolická cjrkew takowými
býti uznala. Nyni wšak málo který příběh staré
děginy, gakž giž sami protestanti doswědčugi, *)
nalezneme, kterýliy tak gednohlasnými swě—
(lectwjmi starých křestanskýoh učitelů ode wšj
pochybnosti ochrání-En byl, gako práwě ten, že
totiž Petr WŘímě, &prwnjm římským biskupem
byl, i tamž za panowánj Nerona úřad swůg mu—
čedlnickau smrti zapečetil. Římští biskupowé
gsautedy nástupnjci Petrowi &náměstkowé Kri
stowi,gsau neywyššj pastýřowé křeslanstwa, za
čcž ge také celá cjrkew katolická Wždy byla
uznala. Gich poslaupnost za prwnjch dwau sto
leti wypisuge starý Irenaeus, žák apoštolů, ná—
sledowně :

„Založiwše & zdělawše cirkew swatau apo—
štolé, odewzdalit gsau úřad biskupský Linowi,“
)Rasnago Samuel & Jakul), onen in Annal. eccl. polit. ad
aunum 64.: tento w histoire de .l'uifpag. 250. &c. Cavcus
in hist. Iiu. Part. II. voce Petrus. Pearsoníus dissert. I.
do success. primorum episc. Roma! cap. 6. Cír. Schrockh's
Kirchengescliichte H djl, druhé wyclánj str. 155:
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oněmž auctor carminum adv. Marcion. , spolu
wěký Tertulianůw pěge:

Hao cathedra, Petrus,

qua seclerat

ipse, locatum
Maxima Roma Linum primum considere ius
sit. -—

„geho nástupce byl Anenglet (aneb Anaklet), ::
po něm od apoštolů počjnagjc třetí, I&ljment,genž

biskupsth držel, apoštoly byl widěl, snimi žil,
gegich kázani a austnj podání wěrně W paměti
Jněl. Na Klimenta následowal Evarist; na toho
Alexander; pak šestý po apoštolech -- Xystus
(neb Sixtus), a po něm Telesfor, chwalitebnými
mukami korunowaný. Potom Higyn, pak Pius,
a po témž Anicet; téhož pak následowal Soter;
pak —- po apoštoljch — 12tý, obdržel stolici
Eleutherius

(L. 111. aclV. heeres. cap. B.)“ — a

13. po Petrowi biskup w Ítjmě —- byl Viktor,“
doložil kněz římský Cajus, genž žil ku konci 2.
století. Eus. L. V, cap. 28. —- Tot gest tedy,—
mluwjme s velikým Bossuetem ——„ona Řjmská
„stolice, kteraužto W spisech swých otcowé tak
„welice \vychwalugj, knjžetstwj apoštolské stolice
„gakožto neypi'edněgšj kujžetstwj, gakožto pra
„men getlnoty, a na stolici swatopetrské wznešený
„stupeň kněžské stolice, gakožto matku cirkew,
,gelikož spráwu Wšech giných cjrkwj W moci má,
„gakožto hlawu biskupstwi , O(lkutlž papršlek
„wlz'uly pochází, gakožto neypřetlněgšj stolici, tu
,„geďinau stolici, W kteréž wšecky giné getlnolu
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„obdržugi, takořka o záwod wyllášegjce etc. —
„Wy slyšjte w slowech těchhle sw. Optata, *) sw.
„Augustina, ***) sw. Cypriána,

***) sw. Ireneea

„M*W),sw. Prospera
GMW), sw. Awita WWW),
„sw. Theodorem ***WW), sněm cjrkewnj Chalce—

„donský &ostatnj;— \vy slyšíte AfríkuaFrancko,
„'lieckoa Asii, \Východ a Západ wespolek spo
..:—„[..le:; „warme—>)

A takt gest oprawdowě.
Irenaeus (T 202)
piše(l. o.) z neywyšsj starowěkosti: „Ad ecclesiam
lomanam propter potentiorem (dle giných, potio—
rem,což \však gedno) Principalitatem (pro gegj ob—
zwlástnčgšj mocnost, aneb mocněgšj Přednost)
necesse est, convenire omnem ecclesia-nn,“ t. g.
gnkždokládá: „eos,qui sunt undique fideles“&c.,
tedy netoliko Wěřjcj w Gallií, kde SW. Irenmus na
ten čas biskupem byl, a Wcelé Ewropě, i také
WAfrice ; ale ina Wýchodu ; — slowem we weške—
rém křeslanstwu
(quacunque orbis parte 1110——

rentur). Tito zde Wšickni gsau tí undique fide
les. A že pak slowa: omnem ecclesiam conve—
nire debere, toliko znamenagi, gako: cum eccle—'
sía Romana Omues aliae ecclesia-'e concordes esse

“ L. VII. 11.3. Ilin*)epist. 43. n. 7. ***) epist. 55. ***? L'

, Ill, c. 3. adv. hmm-es.
Carlu. deingralis c. 2. ***lmů)
ep. ad Fauslum. ':(p""""" ep.ad chnt. cap. 116. ** ***ŠW)
Bos s net w oné slawné řeci, kterouž r. 1681. před shro
mážděným duchoweustwem Francouzským držel. Sermon sur
l.“unilé dePeglise, Tom. VII. str. 477 -—78
Časopís p. Katal. Duch. ll. 3.

3
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tenentur, samo sebau patrno gest &powrchu le—

..-

Starý Tertullian dj L. de preescr-ipt.cap,

36.: „Si Italiae ad'jaces, habes Bomam, undenu

bis qquue auctoritas praesto est. Ista quam
felix ecclesia? Cui totem doctrinam apostoli cum
suo sauguine profuderunt; ubi Petrus passioni
dominicae adaequatulu“ A W knize de pudicitia
píšeš: „Slyšim, že rozkaz (edictum) & sice pútce

konec činjcj (peremptoricum) oznámen gest: Pa

pež, to gest, biskup biskupů

dj, hříchy“

ete. Papežowé nepřigimali tehdáž, gak Fleury
dokládá hist. ecc. tom. II. str. 142., tohoto ná—
zwu *), nýbrž Tertullían geg z posměchu Zefe
rinowi papeži přikládá, poněwadž lcagjcj ci—
zoiožnjky na milost přigimal, což bylo proti
bludům Montanistů, gichž se na stará kolena byl

*) Zde přjhoduo umjstiti námitku, že prý sám sw. Řehoř
wel iký názew wšeobecného biskupa (Episcopus Episco—
POl'llm) CO nerozwážliwý, pošetilý i rauhawý byl mwth
Odp. Ano zamjtal geg, & trestal dutklšwč patriarchu

Konstan—

tinopolSkého Jana, který při wšem swém tělesném mrtwě
nj tak welilaau pýchu :: předcíwost chowal w srdci,že se wše
Obefllým biSkupem (emaxonov oíxalusrmov) gmenowmi
osmělil, aniž sám sebe takto neuazjwnge; & wšak w tom
smySlus gakoby gen geden byl na světě biskup, a \všíckni
Osmmi nebyli nic, než toho gcdnoho Střjdnjci neb \viknri;
nikoli ale w onom potahu, kde se gméuem 1jm znat—jhlnwa
CÍkaes Prvni wrc-hnj p'r'edsm\\'0ný we wšeohecné c-jrkwi,
MCTÝnad gíué hočnostj předci i mocnosti.
Sic Ltcrakby byl

ŠÍS'ilimohI, že wšickni wesmčs ])islxupowč isám mké Kon
s t a n t i n o p 01 s k ý stolici Řjmské podrobeni gsau , gnko
“ Př—Epist.XU. nd Joan. episc. Svmcus., Epist. ad Mnnrř'
]mPPWIo & na mnoha giných mjetech ? Cfr. také L. XI. ep. 59'

o primátu papežském.

377

přichytil Tertullian. Awšakby tento posměch ge—
ho hrubě nedůwodný byl, kdyby giž tehdáž pa—
pež zahlawu apředstaweného cjrkwe byl gmjn a
drzáu nebyl. Tento Tertullían narodil se 150.,
a umí—elléta Páně 220. —

Sw. Cyprian,

wy—

znawač &mučedlnjk piše Epist. XI. atl Antonian.:
„l'uctus est Cornelius episcopus . . . cum Fabiani
locus, i(l est, cum locus Petri, et gradus cathedr'ce
sacerdotalisvacaret.“ TentýžEpist. LV. ad Cor
nel.: „Navignre audent ad Petri cathedram atque
ecclesíam principalem, umle unitas sacerdotalis
exorla est.“-— Sw. Athanasin Epist. ad Felicem,
kdežto prawj: „Romanos preesules in summitatis
arcc (\ Deo constitutos fuisse, atque Ecclesiarum
omnium curam halJere jussissef“ —- Sw. Jeronym
Epist. adDamasum: „Ego heatitudini Tum, i(l est,
cathedrre Petri communione consocior.“-—-— Sw.

AugustinEpist. XLIII. : „In Ecclesia Romana sem
pcrnpostolicae cathedrm viguit principatusf“ Ten
samýa šedesátero snčmugjcjch na Milewě otcůw

na papeže Innocencia: „Arbitramur . . . . all-
ctoritati Sanctitatis Tuaa ex sacrarum scripturarum
nuctoritate depromtce facilius eos, qui tam perver—
sa et pernicíosa sentiunt, esse cessuros.“ Epist.
CLXXVI. — Sw. Prosper (I. C.):
Sedcs Roma Petri, qua: pastoralis honoris

Factscaput mundo, quidquid non possitlet armis,
Religione tenet.
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Témuž pak také učj swatj Wšeobecnj sněmowé
cjrkewnj.

>**)

Otcowé we sněmu Efesském (r. 431.) shro
máždčni přinuceny se \vyzuáwagj per canones et
epistolam Coelestini R. sodis episcopí k ssazeui
twrdošigného Nestoria: „Per sacros canoues, san
ctissimique Romance ecclesiee episcopi leestini,
Patris nostri, literas, lacrymissuffusi, et penein—
Viti ad lugubrem hanc sententiu'm urgemurf“
Cap. X.
Synod wšeobecný VI. (od r. 681) gmenuge
we swém prowolánj k císaři Konstantinowi čtwr
tému papeže Agathona: „Apostolica summitatis

*) A uznali sami i swě'tštjpauownjci.

Vale ntin

pjše w listu k spolucjsaři T 11e 0 d o s i o wi:
mame civílatis cpiscopus, cui princípalum

i an cjsař

„Beatissimus ro.
Saccrdmii super

omnes amíquilns contulit“ &c. a giude: „Tune demum ec
clesiarum pax. ubique servabilur, si rectorem sumu aguoscat
universitas.“
Taktéž m]uwj cjsa'ř Marcia
11 in ep. ad
Leonem: „Tuam sauctimtem priucípatum iu epíscopntu divi
na: fide: possideutem sacris litleris in priucipio juslum cre
dimus alloquondam“

Pulcheria,

&'c.

Ne ginák se wyga'dříly cjsařowna

a cjsa'řowna
matkaGalla Placídin;

ta

to dj w listu kPulcherii: „A-;! aposlolicas sedis pomifíccnm
in qua primns npostolorum bemus Petrus, qui etinm claves
regni coelm-um suscípiens, sncerdotií princip.-mtm tomm. epis
copmus causa minman“ — A sami i ]mhanšlj spisowalele
swčdectwj wydáwngi () přednosn ijské
smlire: 10k piše u
př. Am

m i n n u s M a r (—
e 1 l i n u s. spo'lnwěký

:| přítel Ju

liána pobehlého. o Lib e ri o w i biskupu ijském,
Horak
slalně ou Konstaminnwi odpíral, gag nmjvjmu, proti Alha
nasowi ortel wyřjci, dokladage () něm, že geSt Antisles le
gis Christiana? (předstawený křesťanského náboženstwj). Eus.

XV, 7.

o primátu papežském.
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pontificalem antistitem, sanctissimum patrem su
um, et summuln Papam, principis apostolorum
immitatorem et sedis successorem.“ Alen samý
cjsařdj we gménutéhož cirkewnjho shromážděni
we swé spráwě na Agnthona: „Romana sedes est
ca petra, super quam Dominus ecclesiam fun—
davit“
Synodhlawnj VH., —-Nicaeiský druhý, přigimá
a schwaluge list papeže Hadriána k Tliarasiowi
patriarchowi w Konstantinowě, Wkterémžto spolu
o sw. Petru čteme: „Cujus secles in omnem ter—

mrum orbem primatum tenens refulget, et caput
omnium ccclesiarum Dei consislit.“

Aciione II. ——

Nápodobně bylo na sněmě (ekumenickém VIII.
čteno a schwz'lleno psani sw. Ignácia patriarchy
Konstantinopolského na papeže Mikuláše I., w
kterémžto wece, že biskup Řimský gestiř „unus,
singularis, preecellens, catholícissimus omnis sub
cmlo ecclesiee mezlicusf“

Sněm pak swatý Clialceclonský, IVtý ceku—
menický, na kterémž 630. biskupů shromážděno
bylo, slawený o 336 let (li-iwc, nežli onenno dru—
hýNiceeiský, totiž r. 431., prolilašuge se in Re
lationead Leonem Papam: „Et post haec omnia

"Etiticlies) insuper contra ipsum,

cui vin eae

cmtndía a Salvatore commifsa est, extendit
insanimn,id est, contra Te, Tuamque quoque apo
stolicnm sanctitatem &c., qui corpus ecclesiae u
nire feslinas.“
A(lálegi: „l—I'aec
sunt, quze Tecum,
flui Spiritu. preesens erns, et complncere tanquam
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fratribus deliberasti, et qui pene per tuorum Vi..
cariorum sapientiam Videbaris nobis, eífecimus,
Indicavimus vero, quia et alia quaedam pro rerum
ipsarum ordinata quiete, et propter ecclesiastica—
rum statutorum definimus firmitatem, scientes,
quia et Vestra sanctitas addiscens et prohatura
et confirlnatura est eadem. Rogamus igitur, et
T uis decretis honora nostrum judicium; et sicut
nos Capiti in bonis adjecimus consonantimn, sic
et summitas Tua filiis, quod deest, adimpleat.
Tato pak „alia quuedam pro rerum ipsarum
ordinata quiete“ olisahugeCunon XXVIII *), njmžto
otcowé ony čestné přednosty olmowili :) pol'wr—

dili, kteréžto biskupowi nowého Říma

(nome

RODIEÉ)118
tamním, totiž I. sněmu Konstantinopol—

ském Can. III. propůgčenyhyly ; přes to pak gemu
práwa patriarcliálnjllo nad třemi (lioceziemi, Pon
tem, Menší Asii aThracii udělili, dle kteréhož ge
mu swěceni metropolitu těchto biskupských okresů
přináleželo. Než bylotě to práwo, kteréž on giž
sice z dopřánj

cjsařůw &z přiwoleni

mlčkem

biskupůw byl prowozowal, kteréž mu ale dosa
Wáde žádným positiwn'jm aneb synodálnim usne
šenjm přiřknuto nebylo. — „Ale snad mi na—
wrlme někdo —- gsau slowa nepodezřelěho galli—

kinského Febronia, Van ESp'na: „tento Knnon
zdá se dokazowali, že přednost Římské cirlcwe
odtud powstala, poněvadž lijm druhdy panowal,
*) Wlalíuských Cdlťjůll čili wydůujoh Canon. XXVII.

0 primátu papežském.
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aneb sídlo caesarůw byl, a že ona gediné z toho
ohledu přednost obdržela před ostatními cjrkwe—
mi; a tak se prý také zdagj Chalcedonšti otcowé
primát římského biskupu che slowautnosti a hod—
nosti města, nežli ustanowen'j Kristowu připiso—
watif“ ——
Odp. „Budiž daieko takowého něco do
oněchotců se domnjwati; nebot Knnon dotčený
nemiuwj o supremzitu řjmského biskupa, nýbrž
toliko o některých od primátu rozdjlných, &s nim
apogenu býti nemusegjcjch \výsadzích, kteréžto
rimskému Papeži gnkožto spoluhiskupowi, me—
impolilowi :) patriarchowi W některých prowin—
cijch na Západě, djlem od cjrkwe, dilem od
mocnxiřůpro hodnost města, byly gsau uděljny.
A že tento Kanon gen o těchto Wýsadách patri—
archálnjch mluwi, dokazugi patrně slowa: Et—
enimantiques Romee throno, quod urbs illa impe—
rnret, jure Pati—esprivilegia tribuerunt. — TOÍ
gsautedy ty weysadnosti, ne pak onen božským
práwem Římskému biskupu náležegici primát, ——
kteréž otcowé chalcedonštj biskupu z Konstan—
tinowa. gakožto nowého Říma spoiuuděliti za
dobré uznali. Sektz'iřise tedy bezpráwně proti
přednosti Řimského biskupa na tento Kanon od—
woláwagi“ *).
Nápodohně gednáKanon VI. prwnjho wše—
ohecného sněmu NIC'cÉiSkéhOtoliko o Weysadách

metropolitských.

Melecius biskup Sykopolitan—

“ Fan. cont. L. V. p. 107.
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ský w Egyptě byw na synodu od Petra Alexan—
drinského shromážděném s sw.úřadu shozen, po
něwadž w čas pronasledowáníwíry byl zapřel a
modlám obětowal (Socrat. h. ecc. L. I. 0. G.),
pozdwihl se proti němu, způsobiw rozdwogení,
kteréžto po něm nazwáno (schisma Meletianum),
a wyswělil mimo to mnohé biskupy a sice bez
přiwolení biskupa Alexandrinského. Poněwadž
ale tento zastáwal, že gemu dle mnoholetého oby—
čege netoliko W gedné kragině, ale i po celém
Egyptě, i wLybii a Pčliměstí (Pentapolis) práwo
metropolitské přináleží, a že tedy bez gebo swo
lení žádní tam biskupowé nemohli swěceni býti;
dánai gest byla wěc před sněm církewní. lite-—
rýžto pak wše dobře wyšetřiw, nadřečeným Ka—
nonem rozsaudil: „Ut antiqui mores serventur,
qui sunt in Aegypto, Lybia et Pentapoli, ut Ale
xandrinus episcopus horum omnium habent po
testatem,“t. g. by měl nad nimi práwo metropolit—
ské: „quando quidem ct episcopo Romano hoc
est consuetum,“ aneb gakž Dionysius a Isidorus
překládagí, ímrilis mos est, totiž an biskup řím—
ský to samé činí, aneb podobný obyčegr koná, t.
g. metmpolitské práwo Wpodřízenýchkraginácli,
genž okolo Říma
a pod římským pra-310mm
stogí, prowozuge a wykonáwá. Že wšnk biskup
Rímský tehdáž skutečně Woněch kraginxich prá—
wo metropolitské prowozowal, gako Alexandrin—
Slíýo Egyptě zastz'nwal a twrdil, totiž že sy—
nody shromáždfowati mohl, a že nedowoleno bylo,

o primátu Papežském.

383

bez geho swolení biskupy swč—titi,patrno z listu
XVI. cap. 1.217. Lwa welikého k biskupům Si—
cilie, gedué z oněchno podřízených kragiu. T0—
to wyswětlenj nadřečeného Kauonu doličugj slo
wa, gež W něm dále čteme: „Similiter autem
et apud Antiochiam, caaterasque provincias suis

privilegia serventur ecclesiis. Illud autem gene
raliter clarum est, quodsi quis preeter sententiam
MetroPolitani fuerit factus episcopus, hunc magna
Synodus defiuivit, episcopum esse non oporte—
re“. I což tedy zřegměgšjho, gako že zde gedi—
měo melropolitech, a zwlaště o priwilegowauých
řečgest? Za tau také přičinau předložil Dionys

iémužKanonu názew: O weysad noste ch,

kterýehž někte rá města užiwagi. Fleu—
ry pak piše: „Rufinus, concilio Nicmno coeevus,
]xotcstatemexplicat in isto cauoue Papze tributam,
(hun dicitur sul) ejus cura fuisse ecclesias "subur—
bicanas, quo certus tractus provinciarum, Romee
spocialiter suhiectarum, significatur ; quiďquiťi ve —

:osub hoc obscuro vocabulo intellectum fuerit,
noualiter Romanum episeopum respicit, quam
ut Patriarcham in occidente, salvo jure, quo ec—
(ricsizeuniversalis caput est, superioribus szeculis

irrefragiliterstabilita“ Histeccl. T. III. 13.177.
Dále se W zodulžowňnj nedů'woduých, sto
iisickrúte dosti podstatně zodpov-ídauých námi—
tek proti cirkewui přednosti Papežské zdržowati,
Wčchy Wii-ru zbytečná byh.
A Wšak přihodno
se nám býti widj, zde geště příklady os'kutečném

384,
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wykonáwánj cjrkewnjho primátu z prwnjch pěti
stoleti, o nichžto sami protestanti swědči, že teh—
dáž zrizeni cjrkwe geštč čisté aneporušenébylo,
uwésti. To gen přednapomenauti dlužno, že za
prwotnjch cjrkwe čnsůw stolicí Papežské nelze
bylo práw swých tak zewrnbně a dokonale užjwa
ti, gako pozděgi, gednak poněwadž skrze proná—
sledowánj cjrkwe spogeni a doPisowánj strany
wěci náboženstwj se týkagicjch welmi přit'jženo,
gednak poněwadž tehdáž geště méně kacířstwj,
rozdwogenj & nepořádků, tehdy méně příčin a
potřeb k plně-nj neywyššjho dozorstwi bylo.

(Pokračowáni.)

2. Pogednánj Wýkladosudebné na zatmělé
čtenj Apoštola Páně sw. Pawla W psani k Židům,
kap. XI, 3. „Aby znewiditedlných Wěci učiněny

byly widitedlnéf“
Od Jana Zimmermanna.

Gakož snešenj Tridentského sněmu, *) w cir
kwi swaté snadposledn'jbo , —- na znameni,kte
rak řízeni cirkean nikon příhodným druhdy
zborům. , alebrž poslanpným po wše wěky náměst

kům Kristowým, papežůmŘjmským, prozřetedl
nost božská swěřiti ráčila, Wsobě nezawirá, kte—

mka pisma swatá wykládána býti měla; než
kterakby wykládána býti neměla: timto tedy-'
*) Sess. IV.

wýkladusudebne'.
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aumyslem hlubokosti tohož čtenj se šetrně do—
meyšlege, tu práci Před se beru, tak aby Wší—
(skniWkatolické cjrkwi mraqu mé domeyšleni W
tento smysl sobě wyložili, &kdybychkolí se o
co takowéhoi budaucně Pokusil neginák wyklá
dali.

“" gazyku Řeckém &Latinském toto čtení
s]owně zni: „Aby z newiditedlných Widitedlné
se staly.“ W Hebregském: „Aby z newiditedl
ného učiněno bylo wše, gež widjme.“ W Chal

degském: „Aby widitedlné byly,

genž bny

11e\\"1dítedlné.“*)W Českém (Rkp. 1425). „Aby
ZJICWidOlHýChWčcj widomé byly.“
Taktéž W
nowém zákoně tištěném 1475, i WBibli Pražské
13:88: „Aby znewidědlných Wěcjbyly widědlnéf“
Taktéž w Bibli Kutnohorské aBenátské. VVBi—
blichPawla Sewerina : „Aby z newiditedlných wě—
cj bny widitedlnéš“ Dle tohož wydáni řidila se
Bibli Nornberská, řídil se Melantrych, Netolický
&Melantrych Rožd'ulowský, též AdaszVelesla—
winx). VVBiblech dědic. sw. 'Wáclawa: „Aby z
newiditedlných wěci učiněny byly Widitedlnéf“
Totéž čtenjnásledowalo \vydáni Bibli arcibiskup—
ské a Faustin Procházka.
\'V Bibljch Králi—
ckých: „Takže z ničehož gest to, což widjme u—
čiuěnof“ Taktež Bibli Hulská a Berlínská.

Swatj Otcowé pisma Litinského sw. Jarolí
—_—____—-.

.) Půwodnj texty těchto řečj nekladu.
nahljdlmuli může.

3“ každý umělý 3“
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ma se přidržugíce, wýkladu na to čtení, na němž—
by se bezpečně přestati mohlo, nám nepoukáza—

li; ani pak wykladatelé bližší, gako: Erazim
Roterodmnský, Hugo Grocius, Kalmet, Korne
lius, kteří rozdílná wyložení pozůstawiwše, swě—
ilo toho čtení spíše zamrnčili, nežli rozptýlili.

W ýklady puk neynowčgších spisowatelů strany
odporné mlčením pomígím.
Apoštol Páně sw. Pawel napomínage Židů,
to gest, křeslanů zžidowstwa, kteří totiž služeb—
nosti starého zákona poněkud opnstiwše k církwi
Kristowě se utekli, aby u prostřed pronasledo
Wání , žalařowání :: protiwenstwí Wšelikerých u
wíře křeslnnské stále setrwali &do wěčného po
koge wgíti mohli, horliwě dokládá: „“Wěrnu rov
zumíme, že swět stwořen gest slowelnbožíln,aby
z newiditedlných Wěcí učiněny byly Widitedlné“;
to gest: wěrau rozumíme, že swět stwořen gest
slowem božím, tak abypntrnobylo, že gestpo—
řádek wěcí nenídiledlných , kteréž Widitedlně
zgeweny gsau. Púwodní tedy smysl toho čtení
Widí se býti tento:

„SWť—tslowem božím stwo

řený gest pořádek Wčcí newiditedlných, kteréž
Widitedlně zgeweny gsauf“
Není pod nebem nic lehčího nežli toho do
woditi, &to bez mnohých řečí strogení, gestliže
místo swrchownné pmwdě, ačkoliw ginňk učinili
nelze, dáti hodláme, kterak totiž okršlekneumřw
ní &newěd naších daleko prostranněgší gest, než
tento umění a wěd naších , kteréž nmohokráte

wýkladosudebné .
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negísty, dokonalosti zbaweny a wšelikterými ne
dostatky postiženy gsau. Tak u p. hwězdář na
nesmírné obloze nebes, genž wyprawuge sláwu
boží, nástrogemi Wlipným během učiněnými,ne
scislný třpyticjch hwězd počet wída šetřj azpy-f
mge gegich cesty, a že geště wětšj počet nedo
hledných gest, nám wyprawuge.
Otáže—li se ho
ale kdo, kteraká gest těchto hwězd bytost a
powaha, kteraký cjl a konec, a t. d. ——kali se

mu nástrogně zbystřený zrak, strne nad odpo—
Wědjsužasnutjnt, a odmlce se patrně dowozuge:
že gsau to wěci newiditedlné, wíditedlně zge
wené. Pakli ale kdo nawrhne, že toliko obloha
nebeská obzor našich Wěd přowyšuge, pozeptey—
mese wtipného hospodáře nel) snad germinalisty,
kterak ze zrna w zemi klásek roste, a co gest
medle zrno, co klásek a t. d. -— zarazj se nad od—
powědj gnko hwězdťlř a wyzná: že se těch wě—

cj domysliti nelze, an gsau newiditedlné toliko
widíledluě zgeweny. Box-vněodpowi ineybystřeg—

šjhowtipu mudřec na otázku důtkliwěgšj z geho
předmětu, a ne ginák lékař, ]učehnjk , přiroze—
nýchwěcj zpytatel at. d. \'Všickni wesměs shle
dagi, že weškerý umění lidského okršlek tagem
stwj Wsohě zawirň, :) krátce Wyměřené meze swé

má,zkterýchžto leč skácenjm sedo tmawých hlu
dů wyhěhnauti nelze. Patrně shledagj , že svět
widltedlný a wezdegšj se wztahuge na swět ne—

widitedlný awěčný, aže každý Přirozený a zřeg
mý zákon za sebau má newiditedlný & dušewnj.
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Zwláštč ale bohoslowí čili theologie, matka We_
škerého umění lidského zgewením božím se obíra—
gíc tagemstwí w se zawírá a učí, že netoliko w
obecném smyslu wezdegší a patrnýr swět na wě
čný anepatrný se wztahuge; ale že iwšiokni skut—
kowé dobří tam zwláštní odměny, zlí pak ho—

dného trestu dogdau.
Protož také theologie církwí swatau řízená,
neb lépe—li dímo, církew, swatá prostředkem the—

ologie, blaženosti časné iwěčného spasení lidskév
ho pilná, člowěka, gak gen božího swetla spa
tří, matersky se ugímagíc do swého lůna béře,
ugatého na wšech cestách wezdegšího slzawého
audolí, welmi pracnýeh, doprowází , a dopro
wozeného až do hrobu neopauští ; než dle ob—
cowání swatých se řídíc, za geho duši se modlí

a modliti welí. Při té

tak wraucí starosti

neužíwá ničehož nežli řeči, a to řeči plné ne—
winnosti, srdečné wraucnosti, a rowně anděl—
ské, tak že žwatlawémn nepřátel tupení a au
směšné bezbožnosti, nikoli hřmotně ani slowy
urážliwými, ale toliko autrpným usmíwáním se
brání, a sswými protiwníky, kteří swá lučiště
na ni ustawičně napínagí , Wlnodlitbáoh zápasí!
Čehož gsem ted)r dowedl, mohu geště do
woditi z psaní téhož Apoštola k obci Korintské
kap. XIII, 12. kdež píše dokládá: „Nyníwidíme
skrze zrcadlo Wpodobenstwí, tehdáž pak twáři
wtwář. Nyní poznáwám zčástky, tehdáž pak
poznám, gakož i poznán gsemf“

3, Přjpady z cjrkewnjho práwa.
(Pokračowánj).
Od Josefa Helferla, Doktora Wpráchh, c. k. professora cjr
kewnjho a římského práwa,

arcib. konsiStornjho raddy &c.

Zemský obrance táhl roku 1813. se swým
oddělenim do pole, zanechaw po sobě manželku :)
dílky. Po Lipské bilwě byl Pohřešen, wšak geho
společnicí nemohli ani toho neymenšjho o geho
žiwohylj nel) bezžiwotj \vyřknauli. Pozůstnlá man
želkawznla k sobě whrzce pro dobré Ol.)starz'nnj
ho
spodňrstwi gednoho člowěka, genž (lle weyslowně

pronešeného(lonměnjosmlynedlauho potomige
gjnzlklonnostl(lošel. Roku 1816. obtěžkala, a až do
roku 1820. porodila tři (litky. Gest otázka, gok
magido křtici knihy zapsány býii?
Prz'nwnicky Wčc powziženů, nemá ani té ney
menšj obtíže. Dle zřegmého nařízení knihy zá—
konů gsau tyto (ljtky manželské. Nel) W 138.
pmwise : Djtky, W7111énnněsjciuzawřeného man

želstwn, nebo Wdesátém buď po smrti mužowě
nel) po :mplném rozwodu manželského swazku
O(lmanželky splozené zostalwá (lomněni manžel—

ského lože.

VVšak mauželstwi spohřešeným 0

lH'ŽlllCPlTl
lrwzl (losnwáde , protože geho smrt prá—

vně dokázána není,

cožby se (lřjwe, než lze

mnnželshvj za rozdělené hráii, státi muselo. pro-—

tože se osmrti, gakožio opřilňhu,domněnjčini—
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ti nemůže. Gsau tehdy ony dítky práwniekau
gistotuuw manželstwí narozeny. K tomu Přichá—
zí, že se w dworním nařízení od 24. čerwna 1801.
prawí: Poněwadž to Wpráwu založená průpowčď
gest: „pater est, quem nuptiee demonstrant“ ne—
může se duchownímu pastýři dokawáde „íustaa
nuptiae“ pozůstáwagí, což pouze délsí nepřítomno—
stí mužowau nepřestáwagí býti, oprá'lwnění při—

řknauti, aby dítky, w čas mnnželstwa sploze—
né, sám od sebe , bez předehňzegícího saudní ho
uznání wnešením do křticí knihy nemanželské dě—
lal. Přináleží též gen mužowi práwo poctiwého
lože dítkám odpírati. On sám gest gen oprá
wněn, nikoliw zmva'lzánmanželské narození dítěte
w pochybnost bráti. Mní—li, že gest lépe mlčeti,
nemůže se žádný proti němu zpauzeti.
Gest WSnkdálší otázka, zdali duchowní pn
stýř, mage gistau Wědomost 0 sauložném dítek
narození bez ublížení swému swčdomí & mocí
swého auřadu, patrnou neprawdu za prawdu, a
skutek nemožný za skutečně zběhlý auředně po—
twrditi může? Otázka gest geště negistčgší,když
se na ginau okolíčnost ohled wezme, totiž netu,
že giné, s nepřítomným mužem splozené dítky
před rukama gsau, gimž se, wpočtením dítek ci—
zoložných snimi do rownosti , gzik znížiwobytí,
an se zhospodárstwí žiwí, tak při dědění ot
cowské pozůstalosti zkrácení činí, a tudy welká
křiwda dčge?

wýkladosudebue.
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Nedá se zapříti, že ta &těm podobná pře—
mjtúnjkaždého šlechetného duchowniho, genž ta—
lgowautrestuhodnau známost na swé osadě po—
zděgi wypátral, neb při ugeti swé prehendy na—
lezl, tlačili musegi. VVšak k tomu, aby gináče,

než zákon Welj, gednol, nemohau geg přiwesli.
Mai—li
we spolcčenslwu pořádek pozůstáwati,musi
ono určitými zákony řizeno býti, což o obci, ga
kožto neywětš'jm towařistwu tim wíce platiti
musi. Tito zákonowé musegi, pominutjm roz—
licných Z\N'lášilličllpoměrů, gen podlé obyčegných
úkazů dáwáni býti. Neobyčegnj přjběhowé, mi—
mořádné připadnosii činj sice Wým'jnku; Wšak
pmwidlo nemohau stanowiti. 'Wýmjnku W zá—
konu učiniti náleži gen zákonadárci, od něhož
sám zákon Pochází. Zákonu podrobeni gsaupo—

winni geg zachowati, nepečugjce, zdali to, co
nnřjzuge sprowedliwé

gest 1101)ne. (?) Neywice

dolchápowinnost na ty, genž nad wykonánim zá
konů bděgi, k nimžto i duchowni náležegi. K
gegich auřadu náleži, zachowati zewrub, co wyš—
wědaucnost nařídila, a mohou se we swém
swědomj z ohledu práwa upokogiti, an k nim sw.
Pawelwolá: „Onmis anima potestatibus subli
mioribus subdita sit“ =*), a sw. Petr: „Subiecti
eslote omni humanee creaturae prolater Deum, si
ve regi (Flasi praecelenii, sive ducibus tanquam
*) Rom. 13, Í.
Casopis p. Katol. Duch. U. 3.

4
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a Deo missis, quia est voluntas Dei“ *). Dle tolm
gsan dokonce we swčdomí zawázáni, zákon za—

chowati, a prohřešiliby se spíše, iwýčitkyliy
sobě we swědomíčinitimuseli taknegednagíce. ?)
Pročež neinohau mítinepokog we swčdomí,kdyz
w přítomném pádu dítky dle gicli Wčdomí W ci—
zoložsřwí splozené ne tak, aniž \vůbeo za ne—

manželské, nýbrž za manželské do křticí knihy
napíší; (?) aniž ge může zkrácení práw W man—
želstwí dříwe zplozenýcli dítek W tom zdržo—
wati. Tot“ může odwráceno býti, & zákon sám

k tomu prostředek na ruku dáwá; nebol když
wýmínky, W 24. zák. měst. položené, místa
magí, při nichž se o smrti nepřítomného práwní
domnční činí; molizm,pak1itolio zůstawenáman
želka k opětnému se prowdání sama nepodnikne,
dítky z ní, před wogenským otcowým wytrže—
ním, anel') až do desátého měsíce po něm sploze
né o úmrtní swélio otce prohlášení samy žádati,
ano musegí o ně žádali, ginák geho pozůstalost
nikdý ugmauti nemoliauce. Pakli se úmrtní pro—
hlášení stalo, liéře se den, W který swé práwní
moci dosáhlo, za práwní úmrtní den otce, *) a
ted'moliansamyto učiniti, čeho otec nemohl, mo—
liau totiž od matky, W gelio nepřítomnosti Splo—
zené dítky za cizoložné dáti wylilásiti, an dle
patrného W zákonu slowa dedicowé, gimžby se

*) 1. Petr 2, 13—— 15.

=**) š. 278.

zák. měst!.
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wložením cizího porodu zkrácení stalo, we třech
měsících po smrti mužowě pocliwost lože tako—
wým dítkám odpírati práwo magí. — Tato dů—
wodná maudrost (?) zákona, na prwní pohled
ncsprawedlíwého, může každého poučiti, gak swa—
tá to powinnost gest, i tam, kde se na prwní o—
kmnžonípříčina a swědomitost zákona wyswitati
nezdá, při geho písmeně bez ohledu pozůstati, a
že poslušenstx-vík nařízením náležitého wrchního
gest poplatek w přirozeném i W stanowném
božském zákoně založený.

4, Proč náboženské wzdčlánj mládeže na
WCškolách národních i gymnasiálních nemá
wždy žádaného zniku?
OrlFrantiška Aloysia \Vacka,

——

biskupského Králowéhradcc

kého Nolaría, wikariátnjho tagemnjka adčkana na Kopidlnč.

Eri-rpm'og carpio/Q (po,/Rogzvgía,

cŽvaScžUwv sígq'gfmf zal,

rytím! iaoscog -—zaě ďašcw zgcna'muv avmg avvtpto
08.

—

ŽOQUA IHEOY YIOY EEIPAX.
1, 18. 20.

Gedním hlasem za wěku našeho pronáší se
nářek, že náboženské wzdělání mládeže naší we
Skoláchnárodních i gymnasiz'tlních Wcždy tako
tvého účinku nemá , gakéhož dohří amaudřílidé
POŽfldugí,a gakéhož též třeba, aby zemstwo a
u a

394

Pogednánj

lid weškeren W hlužšj staw gedenkráte přišel, dle

wyřčeni Sirachowa 1, 18.20: „Ko runa mau—
d rost i, — vece tento duchem božím osche—

ný mudřec——
gest bázeň

Páně, kteráž

zplozuge pokog a neporušené zdra
wi, — a r ozšiřuge sláwu t ěeh, g enžto
gi dea s t ni gs an.“ —- Ke školám obrací te—
dy každý swé túžebné zřeni s gokmlsi tesknosti,
kdož lépegi wychowané lidstwo žádá aočekáwá.
Že tesknost tato zcela nedfnvodná neni, zapřili
se nemůž: důkladného wšak \vyšetřenj gest po—
třebí, proč takého náboženského wzdělánj školy
nemohau wždy způsobiti, aneb z Winy swé ne
způsobugj, gukéhož se wůbec od nich očekáwá.

Částka I.
národnjch škol se týkagjc.

Mnohoř mohou sice školy, nižšího iwyšši—

ho druhu, wdidežitosti té, o niž tulo se mluwj,
což nade Wši pochybnost \vywýšeno gest; pakli

Wšukzewnitř u zemstwa 1 w rodiná ch

nálož íté podpory nalezagi. Gsnu—liWšak tady o
pušlčné, zdaž se může skrze ně tohodociliti, čen
hož od nich se očekáwá? —- Naše weleslawné
řjzenj zemské pěstuge a podpornge wšemožnč &
na neyweyš chwalnč školy naše ; ze strany této
žádné tedy neni překážky, proč by i k nábožen—
skómu mládeže wzdčlán'j neměly mnoho přisij

wan; ale tím wětšj překážky kladou rodiny

o wzdčlánj náboženském ele.
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53 m y, kde thledem toho mládež hned W prw—
njch počátcích se přewraei a kazi. —
1) Dům oteůw gest půwod a pramen nábož»
nosti djtek , škola wšak pokračowán'j wnj a zde—
konalení gegi. Když ale wzdálenost domuotco—
wa od školy naši tak weliká gest, že společ—
ně nepomáhá k dosažení welikých účelů gegiell,
nýbrž opouští

gi,

& co se WC škole dobrého

wzdělalo, boří, — gakož, nastogte! za wěku
našeho wůbec se (lege — : muže—li pak škola,
negsauc zagislé Wšemohauej, wše to, co \vně na
mládeži se kazi, naprawili?
J\Llůže-lipak potok

wběhu swém k zřjdlu swému se nawrátili? *) Toi
nemůže owšem, částky wšak wody, kieréž upra
mene swého do sebe pogal, pořád préč powede
s sehau; odkudž se také giž stalo, že tolik národ—
nich škol Wllenábožnosli anekázni zhynnlogest:
"proto že se dle domownjho řádu, —- čili radě—
gl neřádu -— sprawowaly.
——

O gak náramně twárnost Wčku našeho wc
wčci této Pro-ti minulým wčkům nábožným změ—
něna gest! — Gešlě za naši paměti , —- wece

wysoce důstogný arcibiskup Frýlmrský, k. l).
Bernard Boll , we swém pastýrském lislu =**)—
wyehowanj mládeže wíce skrze příklady než při—

Tak irefně' gislý wýhormř spžsnwatel w hol nslowmšm caso
pisu „K a t n 11k“ nazwanem , w injm swa; ku 1828. se tá
ze. —— **) \'Viz pnan swazek djlu II. Athanasie, od D.
Henkerla wydúwané .
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mlnuwáním zřízeno bylo *). Kde děti od rodi—
čů swýeh toliko co dobrého :) počestného gest,

widěly gsan, zůstaly šlastně newědomy zlého, I
činiwše tak, gakož gieh rodičowé. Čjm řidšj se
však stali dobří domáci Přikladowé, tim wíce
wyehowánj nměnjm se stalo, aby mládež od—
Wykla onomu zlémn, kterémnž \.Vokolí swéln se
bylo naučila, & aby se gi pro dobré wštjpila wúž—

nost, k čemuž se žiw ch wzorů

neb ob r &—

zů nedostáwalo. Ustawičně množící se spisowé
wyehowatelštj za Wěkn našeho dosti zřegmým
toho důkazem gsan, že máme Proč žúdati, aby
děti naše lepši bny , nežli gsme my , :) přetlcel
spíše ke wšem nawrženjm přiwolngeme , než k

tomu neylepšjmu: abychom gich ctnostmi
swý mi učili &k dobrému wedli. —
Mnohé dítě netoliko žá (l n ě ho z :'lkladu

k])okručoxvánjvvnnwrwnéxvzdčlnno
st i do školy nepřinz'nšj,alebrž w k oř e n ě nan
giž

p ř e \Vr 13c e n o s t , kteréž wykořenili

učite—

lům mnohdy nemožno gest. () domácím wyehowá—

nj domníwámese,

by se

bylo kdo wi co

učinilo, když mládež zewnilřnjm společenským nn

Wyklazpůsobilostem,:)ono-li

k gukés wrch nj

!,W e d e n o sti dopomohlo. Co se tedy iwdo—
[nácnosú za neyhhnvněgň \Nčc při vvychovúni
pokládá, gestii baženj & sháněnj se po mnoho—
') Mementole, parentes, —- dj sw. Hieronymus wliskaxló
——m ang i s exe

m |) lis

doceri

posse

quam v o c e. ——

o wzděláni náboženském ctc.
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wčdčnj, dř'jwe než ktomu čas gest. \Yšeckadu—
vhownj sila gednostranně toliko na uměn'j se wy—
nnklaidá; ošlechtěni srdce zanecháwú se náhodě,
:meb lidské libosti. Co Pak tak naprosto nic na
30111
nezáleží, ctnostným člowěkem býti, a před
Bohem azťakoncm geho Wsrdci swém hlubokau
uctiwost míti? Což pak nic \vyššjho neni, čímž
1sama wčdn se zprawowati 111qu, aby Wlasti a
Iidskému společenstwj prospěšnau se stala? *) —
Tomuř ani rozum ani Písmo nás neučí. W
tomto se pmwj k Efesským 6, 4: „\Vy () to 0-—

wéwychowáweyte děti swé w kázni
:. w trestáni

Pá 11č.“ Takto smýšlegjce po

mh předkowé naši \vychowánj se wzdělánim a
„šlechtěním citů w mmwne'm ohledu, wložice pak
mu hlubokuu mnohowaižnost pro neywyššj By—
tost, ktemuž sami naplnění byli, w gich mladi—
stwá srdce. Bůh :! Kristus, láska k Bohu a !(

hližnjnm, ij

nmrawnost prwn'j zřetelowé při

cwíčenjmládeže byh, gichžto gsme my zcela
qmstili sočj , snažice se neprúwč s wčkom timto—
šlčsljžiwota swého wzdálené od sebe ldedati w
W. mnohocenný predagogický spis .A. P. Grevern, ředitele
Lemgonského gymnasium, pod názwem: „Gedanken iiber
die Sitlenzuchl auf unseru Gymnasien und die Niltel , sie.
zu \'erbessern.“ Lemgo 1825.
,.Kómmt denn dic M 0 rn—
litut, — wnlú dnmyslný muž tento -- gar nicht gegen

dio.Literatur

in Anschlag? \Vieqt Eíufnchheit, Sitte,

M-iwigkmt gar níchts gegen Ballet; béschriebenen Lu np Pllpit
Pim'n'z' ht es dem Stante vortheiHmfler, gcninlo Schrift—
s_toHnr.,als třichlige und sitllich gule Diener und Femme zu
haben? “ u. s. w.
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zewnitřnjch :)zdánliwých Wěcech ; Wlesku (lomů
cjho nářadí & skwostne'ho roucha; w blesku ne—
záklmlné mnohowědy; *) w zwučných weselo—

stech :) wáhných roztržitostech , kterýmž mládež
tak záhy nawykálne. Tak ale od Krista učení
negsme, pakli gsme kdy pozorliwč rozgjnmli, co
(lle učení geho to neypřednčgši gest : a 1)y 0 h om

totiž složili člowčka hlutle m &těle—
snostj porušeného , :) oblékli člo—
wčka no wého, podlé Boha stwořené
110Ws pruwedlnosti
&swatosti praw—
(l y.“

KEFesským

4, 20. 22. 2—1.— — Krásně

tedy napsal k. D. Glanzow: „Prawá wzdčlanost
l'ulu učeného i obecného nezáležj Wmnohowědě
nj, alebrž W karaktéru , a ten mezníků z moraliv
50W1llli, nýbrž z wíry; gakáž twá Wim , takowý
i twůg žiwot; — tetě prawda ta neyprawdiwčg
>|." ,. — A slowútny D. \'Vnullschmnnn wece:
„Wčdanegsauc Proníklá nábožným (luchem, žra—
l
.
wym stane se getlem, a zemstwo k swé tohko
zkáze gi W sobě kogiti může.“ —
-

.

_

i

..

.

*) Gislý wyhorný Pzedagog w Slezich prawdíwě praw) we spí—

sn swem: „Betrachtungen iiher das Volksschulwesen insbe
sondere unter (len Kntholiken in Schlesien. _“
Breslau
1827. —- „Mun beeil'ert sich zn nnsrcr Zeit den Kinder“
lieunlnisse einznstonfen , und mneht Leklionsplane fůr 519
und Verzeichnisse der \lVissenschaí'ten, die in der Volksschu
le gelehrt mul getrieben werden sollen, class(lie lieben Klei
nen selbst davor erschrccken mnssten, wíiren diese PlvlllO
nnrl Vcrzeichuissn fiir sie nichthloss beschriebenes od“ 594
rlrncues Damien“ —— of") Wíz Spis geho:

lung rles iichten Protesmutismus. 1827.“

„\Viederherstel

0 wzdělánj náboženském etc.
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Od domácího \vychowání musíme tedy we—
směs wíce očekáwati, mai—litslidským pokolením
lépe býti, &práwč na to wychowání církew opět
co neyspasitedlněgi účinkuge. Rodina musí Wla—
stnč býti ohništěm, na kterémž se láska dítěte ke
všemu dobrému rozněcuge. Kříž , kterýmž nú—
božnzimáti čelo dítko swého zaznmnenáwá, wíce
platí, než tisíc křížů, kteréž we škole dělá. Pak—
1'1žiwot wrodinč škole zcela naodpor gest; zna—
menagí—liděti, že se lidské chowání we swětě se
skolním učením naprosto nesrownáwá, nic pak
není přirozeněgšího, než že učení to W lehkost
wznwše na ně zapomenau, & onot pak W duchu
gegich tak málo se ustanowí, gakož ranní ladný
son, ano při procítnutí slunce opět na swětskau
nmlenici swítí.

——

“" minulých časech bylai to církcw , kteráž
uslnnoweními swými žiwot saukromný W rodi—
michi weřegný W obecenstth pronikala; — ano
itcn swětský žiwot musil gistau křesřanskau twár—
mostna sebe Wzíti. Co se to wíce liestáwzi,přetrže—

ni gsau mnozí swazkowé, gimiž žiwot lidský wše—
strnnně spogen &upewněn byl; -- co Wšakney—
žnlostněgšího gest _; co se to wíce nestáwá, _—
hyne W rodinách naprosto náboženské wycho—
míní. —
Ale nmnítne tu mnohý otec: „Co pak dětí
swýc-h do školy neodesílám, kdež se we wíře
Kristowě cwicí &nábožensky wychowziwagí ?“ —
Prnwdat gest: tam se gim přednáší učení nábo—
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ženstwj Kristowa ; když ale Pmdagogikn ——-w]1rn—

wem toho slowa smyslu — gest wychowntelstwi,
a nikoli panhé

toliko wyučowa'un'j, —- gnkož na—

stogle! mnohdy za to se má : lze z toho giž se
znnti , že we školách úplného náboženského
člowčkn \vychowůnj

se dosíci nemuž.

Umť—ninz'n—

hožcnského možná tu síce dogiti; to Wšak umě—

nj
gest,

není činění , nnoi'prúwě hlawni wěc
& ohzx-vláštč w rodinách,

kde dítě celzm

mlndost swau trůní, státi se má. -— Šlechetný,
nedziwno zemřelý Sweycar Pestalozzi hlubokého
powz'nženjhodných slowotomtěnapsnl:
„Při wy—
wcce — nepři
učowánj we Wjře křeslnnské

gde to tak na mnoho
u

slow, gakoz'na číně

Má geden clowěk druhého ne tak slowy &

nhmznýmí předslawmni , gnkož ged nánim
swým k wíře w Boha přiwesti. '\Yiztcž pak,
probůh! we wšech wnšich důležitostech, kdež
se o cos hlawnjho gedna'u, :) wy toho dogitichce—

to., gestiř powždy ohyčešr wáš:

n e m noho

slow, ale hned k tomu přičiniti ruku.
A učení o Bohu — toř má člowěku, proti geho
[n'—irozcnosti,pauze mnohými toliko slowywhla
wu :) srdce \vpmweno býti *) ?“
Prolož gsau mnon slowúlzn'j spisowntelč, a
mezi nimi olmwláště wýhorný učitel Schwarz ““„A

““ Tuk Dlše ten sl'mvůtm'r muž w knize swn'- „Llřnhnm ""'1
GcrtrurL“ —— ť'ťl' Wiz geho „Erzielmngslehre“ dil „Lod
dcler

Žhé. ——

.

o wzdčlánj náboženském eLc.

40.1

gcnž školy nepokládagi za přiměrné náboženské— '

mn wychowánj; gelikož prý nábožensth

srdce

w nich autlého, příslušného pěstowáni :) šetření
nenalézá. „W'e školách, — dj řečený Schwarz : ——

dělípřemnoho ohledu na sebe wespolek beran;
'tntgen plati, kdo neylépe odpowjda'ti umi; ml
slzu pohnutého srdce mnohdy w posměchu bý—
vá ; tu z swobodného Progeweni dětinské myslí
zneustése aušklebek tropí , a in tedy wjra gen
m1“sz u Wěda u se činí. Odtud giž u mlá—
deže zniká přeškodný chljč k nnulrowánj, při
čemž obyčegně newěř'jcj gest srdce ; slow

wšndy
nábožného

na zbyt , —-nikdož Wšák
ducha.“

Bylol by, wěru! čeho

želeli, on by to wzhledem náboženského wycho
wánj tak smutně we wšeeh národních školách wy—
llljželo. Když tento wysoce učený Paadagog
učílelumdnohownimi swčtským na ruku dáwá,
čehose we školách uchrániti, aby náboženské
wyehowánj nižádné netrpělo škody : musjlnt
předce pmwdč na swědectwj říci: že co swrehu
odněho ponawrženo, "toliko gest přiwčtšowáni té
\včci, čilineyhorš'j stránka, amysljme, že moudrý,
nábožný učitel W každém ohledu gest s to, aby
dom:le náboženské wychowánj djtek we škole swé
zdokonalil. Na nť—gžowšem wtom neyche při—
ude; deyž Bůh, aby we wťrci této neydůležitčg—
Šl1t. we W iř e a w náb o žn os t ?, blahým byl
sluncem, swetla & teplá hogně z sebe Wyléwagi—
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cim, genž ducha žáků swých dobročinně oswě—
cnge, a srdce gich k Wšemu dobrému rozněcu—
gew)

——

2) Z toho, co až potud řečeno, widěti gest,
že školám při zanedbání domácího náboženského
\vychowánj nemožno žáky swé W dobré adoko—
nalé křeslany wzdělati; watly Wšakachyby, ge
što se we wěcí této w ně stáwagj, školám chti—
ti přičitati, weliká by nesprawedlnost byla. —
Nyni ale blíže přistupme k předmětu tomuto, &
šetřm'e, co se Wnitř we školách našich děge, atul
owšem snemalau sbledáme žalosti, že mnohdy i
na duchownjch iswětských učiteljch leži Wina,
proč náboženské wzdělánj mládeže naši \ve ško—
lách národních vždy žádaného aučinku nemá.—
A. Gestil to swaté powoláni kněze, snážně
pečowaú O náboženské ditek \vzděláni we ško—

lách našich. Takl

u proroka Malnchyáše?, 7.

napsáno: „Rtowé kněze ostř'jhati

dau umění, a zákon hledati

bu!

budau z

ust gebo: nebo anděl (posel)Hospodi—
na zástup

ů gest.“

—- Negedná-li ale kněz

dle toho swého swatého powolánj, newzděláwťv
li nábožensky we škole mladistwýcb srdci: gellOl
pak owšem gest \vina gich potomni zpustlost &

' ___.
*

a..

'

v

l

_

.

'

' \ Obqrnuhn le wěcl rozwodn a wyldndu nedopausn toto me
Pogedllů'lj: gen tedy wůbee o nj mlnwiti, & hlawnjch |o
liko pmmwrženj () ni dáti lnnllll. _
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zkáza, a na něho westi se musi nářek, kterýž též
řeceným prorokem zaznamenán ?, 8. 9.: „VVy

(knčž'j)sešli gste s cesty a p ohoršili
gs'le mnohých w záko n &; protož i gá
... dj Hospodin — učinil

gsem

wás p 0—

tupné & p onjžené wšem lidem, gako
gstc nezachowali cest mých“ Tako—
vých ale knčžj , genžby na prosto této swato—
swntč powinnosti zanedbali, snad mailo giž za

\\řku našeho nalezti gest ; chel wšak takowých,
kteříž mládež sice wnz'nl'ioženstwj cwič'j , ale ne—

znng'jccprawého způsobu k gebo přednešenj, ne—

hrubě to sprospčchcm činí. Zde gen mnohých
nynčgšjcllduchownjch Sokratiků podotýkám. Do
brýl sice ano \výborný gest způsob sokratický k
pi'ednešen'jučenj náboženského,když se ho při něm
důwodnč užjwá, :) gestli že kdo tedy my geg u
vysoké wážnosti máme; musil se wšak nicméně
řjci, že u mnohých učitelů w nábožensth 10 so—
kralisowáninic ginélionenj, než pr ázd n ě, gn

lowé, zdaleka

bra né ž Wánj a bleptánj,

čímžse we školách drahý čas moři, a powrchnj
toliko rozumu wycwičenost se dosahuge. O ná
ležitém wzdčlán'j srdce , gakéhož k šlechetnénm
gcdnňni potřebí, nebudiž zde ani zmínky. D0—
břel sice Sailor, mistr slowútný we Wčci této,
])“ch: „že by Sokrates, kdyby opět obžiwnul, ney—

lepsim byl křeslnnským katecheth

Sokrates

owšem, —--třeba zde doložili, -— ne ale wšickni
naši Šokrnlilmwó, gakž se obyčcgně okazugi.——
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Předstnwmež Sokratesa sobě co katecheta w
lgřeslnnských školách; my bychom geho předná—
šcnj zcela gináče uspořádané slllednli , když by
wznešenú ingemstwj ery naši a historii božské—
llO zakladatele gegjho přednásel, aneb žáky swé
mrawnosti učil. — S gnkau pokorou a skrowno—
sti byl by se ten k tomu Neyswčtř-gšimu přibli—

žil, a w slochh

to náležitě pronesli se snažil,

genž tak srdečně & žalostnč si žádal, aby dobro-

iíwý Bůh nám wše to zgewiti ráčil? Byll by u
swatém užasnuli častčgi znmlčel se, a dj'lkám
swým řekl: „Ay, Wizte, zdetč prst boží! Slyš
tež hlas prawdy

Wěčné, —-—wěřl'e a následugte

gi! GcStonaši střizlíwi

katechisté spřemno—

ha slowy i tu posledni žjlku každé Wěci „dětem
okz'tzaú Chtěgi, záhy gich nawykagjoe ničemu ne
wěřili, než co gegich \všc rozhjrng'jcj rozum gim
spalřitelné činj; :) tudyi zrušugjce celou gich dě—

tinsknu přirozenosi, ana na lá sky plné zá—

Icžj wíře

——

Mistrně o tom pronesl mysl Swan slowúlný
Eschenmayer w swém dušeslowj: „Náboženský
poměr w pachol'jku, wece , gestiř tak něžné
kwjiko, že se před mrazem lidského rozumu a
před chludnosl'j meihody dosti uchrániti nemuž.
Gestliže djiě swůg staw k wyššj bytosti do sebe
"' Gedná se 0 '.0m w Alhmmsii Dra. Benkcrta w dilu I. swazku
]. str. 102 ——117 u wýborném spjsku: „\Nirds mit der
religííisen Bildung der Jugend und des Volkes vorw'arls ge
hen ?“ — -—

o wzdělánj náboženském etc.

405

gm pocnuge, střežmež w pacholetstwj geho ten

swat

stud před Bohem, a netipleymes,

náboženskými wčomi, abychom gich rozumu co
neypoehopitedlněgši učinili. Neboř to, co se
pí'eďničtelnpogemu stáwá, gestit měřitedlné, a
nemůže wíce předmětem úcty býti *). ——_— Co

pul; tedy má katecheta činili, aby žáky swé wnád
boženstwj s prospěchem wzdčlal, a nábožnau mysl
pro gieh budouci žiwot giln wštipil? — Otáz—
ka \\“žhledem náboženského \vyučowzinj W uměni
\vychox'm'telském owšem ta neytěžšj gest.

Ney—

lepš'j se tu geště wywolj stránka, když mládeži
\YZOI'
předstawjme, kterýž co widitedlná, ale též
snmočistá forma k bytosti Boha newiditedlného

sepřipoguge. \Vz or tento gestit szim
Gehomrawně čistý :] swatý žiwot, geho utrpení
a smrt, geho wzkřjšenj musi co žiwý, spa'třitedlný
obraz w duši pacholjka wtisknut býti, a to sice
w geďnoduchých wyprawowz'nnich, ale až k tomu
poslednjmu, neymenšjmu (ičgi. Gnk djtě obraz
toutoz takového powjdainj W sobě poznenáhla
podobňuge :) uspořádá, o to nestarey se učiteli!
_L'iSizilí
Wšak

Wěc, že pro nčšr obraz

ten, an mu

gmhmkdosti žiwým učiněn, pro celý žiwot geho
neztratí se wíce. Geli duše učencowa obrazem tim
p(nigntn,průwě pak čas, učenj Kristowo mu wy“
hl:/Hiltl'l& \vésti geg k slawnému

wyznánj wíry,

gjmžtose učenj školy dokonáwá. -
W. Rsvhenmayers Psychoiogio

163.
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G a k 111 z 1)it 5 Oh e m má sobě při tom uči—

tel náboženstwj počínati , poznát brzce , pomni—
li na slowa Kristowa : (Mat. 18, 3.) „N e bu

dete—li, gak ož maličtj

tito,

newe—

gdete do krále wsth n ebeského.“ W
těchto slochh našeho Spasitele gestit duchownim
Ptedagogům klíč k weškeré gich dčinliwosti dán;
s laskawým toliko, sdjtčcjm, čistým a newinným
srdcem lze na djtky působili, —-—
takt wesměs se
gen wychováwati mohau. U nás přemnoho pra—
widel gestdiřjliš mnoho kraucenj, wyl'jčenj **) : a co

gest na neyweyš gednoduché, a přirozené, gakož
prawda wžd y takowú gest, na to se nedbá ; n e ])ot

králowstwj

])ožj nezálež'j Wmnoha

slo wi ch, ale ])r ž W et 11osti. 1. k Korint. 4,
20. A každodenní se to stwrzuge zkušenosti :že

um ěni nadýmz'l, ale láska wzděláwá.
1. k Kor. 8, 1. Tam by tedy wšecka naše snáž—
nost čelili měla, abychom od škol našich wzdz'l
lili wšecku pře m 11d i"e 10 st, 3 ne Wč :) sn au
u č e n o s t , nepodáwagjce muličkým nižádných
3; Swrclm řečený Slezský Péladang wmnohocennémspísuswcm
S““ 790 Pri“ij nUllSeTe guten Volkssclndlehrer miissten ia
in dem Labyrinth der Regeht und Anweisungelh dic sich
zahllos von allen Seiten emporthiirmen lmd immer \'crui
Ckeher mld\'er\\'0rre11eril111011enlngenslnrren,
don ]eilendeu
und rettenden Fade—n\'erlicmn, und milten .im scheinharen
Ueberflusse umkommon.
Die horrliche starlwnde GeisleS
nahmllga die ihnenNiemeier, Schwarz, Milde, Sailor, Vier"
"131013 Oberlinítr, \'Vilmsen und mehr andere tremiche, in
der Erziehungs —und IÍntorrichtslmnst ganz
bewnndcrteNilll
\.
'
o
_
„
.
I'
ner dutin-clen,
schemt
Manchem zu emfach
und naturlach.
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km], gichžto nemohau zažjti, a chránjce se ga
lowým rozumu wycwičenim nábožného ducha
newinnosti od nich zapudil-L — \'Ve starých
školách gináče bylo; tam náboženské wzdělán'j
prwnj Opanowalo místo, a učenosti mládeže skro
wnč, neb w té mjře podáno , gak gi zapotřebí
mať-la.
— Nechal se potupně posuzuge minulých
wčkú; nechal se o starých duchownjch i swčt—
ských učileljch , a gich wadné methodě úsmčšnč
]lllllWi:proč pak nicméně wíce učedlnjků ziska—

li Ježíši Kristu, než my? Mělil wjru a lásku,
a 1j|nto pokladem gsauce opatření , trefili gistěgi
ksrdcjm. 'f'j — W y Sokratikowé! hle! práwě
wáš Sokrates byl ten neyctnostněgši muž, apro—
tož tak welíký mládeže \vyehowatel: ze swého
sleche'lnéhosrdce wzaltě ta slowa, gimiž srdce
posluchačůw swých hluboce zagimal a pronikal. ——
Dohygmežsohč,wy \vychowalelé křeslanštj! pr—
wé pokladu bohahognosti; naleznčmež prwé Gre—
dnorozeného Boha Otce , plného milosti a praw—
dy; poswělmež Mn srdce swá , celý SXVÚgžiwot,
a stjmto zrcadlem Wruce počněmež mládeže wy—
Wrelmj konsistornj Rada Pán Nebe piše o tom we Spisu swém :

„d e r S c h nl le h t e r b er u [“ na str. 4.: „ln mancher,
leider verwilderten Gemeinde horl man einzelne l—Iansvater
riihmcn, die sich die Wenigeu unter den \'iclen, hervorthllu
durch ríehtige Einsicht, durch VVirjthlichkeit, durch Urdnnngr
und Tugend. Die si 11d, heisst cs da oft , n o 0 h v o u

der gule „ Zeit des al ten Schulmcisters, der

lange im Grabe ruh t.“

Časopis p. Katol. Duch. Il. 3.

5
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chowánj: nepla tná , m arná sic Wše ckn

naše pa: dagogická moudrost. -—
B. Za wěku našeho počal se rozšiřownli
ten přeškodný, z newěry
pocházegici před—
sudek, gakoby swětšlj učítelowé we školách swých
naprosto nic neměli co činili s cjrkwj :) učením
náboženstwi, &tudy se také mnozí z nich wvney—

důležitěgšj Wěci této \velice neaučinliwými Pro
kázali, gsauce pak owšem spolu tim winni, že
náboženské wzdčlánj mládeže našj Wnárodnich

školách žádného zniku nemá.
Historie národní školy zgewnětoho doswčd—

čuge, ona swůg půwod, swau trwánliwost,swé
zdokonalení. swau účinliwost i obžiwu gedinč
cirkwi co dčkowati má, & mnohonásobná zkuše—
nost Wěku našeho toho zřegmým důkazem gest,
že neywčtši přispůwek k zwelebcnj škol národ—
nich od duchowenstwa , &následowně od cirkwe

se stal, gešto

aspisy, horliwým gich zaslal!

nim & oldmgowánim pro ně & gich učitelstwo na
neyweyš účinliwým se prokázalo. Golc mnoho

wýborných , wysoce učených a zaslanžilých mu
žů z duchowensiwa kumlickóho iprotestaniského
mohli bychom zde uwósti, ]dcřižio W pmwěm
smyslu zwelcbowntelé škol národních slugí,kdy-—
by giž bez toho každému, kdož sobů na věci
této záležeú dáwá, předobře nebyli známi! -—
*) \Viz moga prdagoaické

])ogcdnán-j w .1. svazku casopisu

lulioto: „Ucitolowé starého i nového Webu.“ —
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409

Gakož tedy cjrkwi, a toliko prwnj prá—
wo zpráwy &ředitelsth školy národní přináleži;
gakož ona gegj zakladatelkynj, &dokudž ejrkwe
zde na swětě stane, gegj prwnj & obzwláštnj uči—
telkyn'j a podporou gest: tak-l i na učitelé připa—
dz'nOpět Prwuj &neyobzwláštnčgši Powinnost, k
dosaženj wznešeného účele gegjho, aby P r a—

wau křesi'anskau školau byla, zewšjsi

. „mu—:

„

ly a moci swé přispjwati aúčinliwými býti.
Gesl se, \\Llu. cemu dmm,
piawqglsty
slowútuý školnlch důležitosh

znatel

'

=*), ——že

wyššj učené úslawy, gymnasia :) university,

ni—

lid ejrkwi nedaly tak wýhost, gakož se to, nastog;
te! w mnohé zemí od národní školy, aneb radě—
gi od gegich hrdých poručníků &nepowolaných
zastupitelů stalo. Můžemei' wšak směle tuto u—
gislili, že tisíc a opět tisic moudrých & šlechet—
ných učitelů nikdý nesklánčlo před tímto Beliá—
lem kolena swzi, alebrž to diwoké zášti &tu ky
selost proti cjrkwi co tu neywčtšj stř-eštěnosta
ohawnost W oškliwost pognli.
Gakziž pak ale toho přjčina , že gistj lidé na
odděleni školy od cjrkwe tak snážnč Praeugj„ aneb
na to tak násilně tlučj? Gaki'nžto gen otázka, —
mnohý zde zwolá. „Aby páni učitelowé zpro—

šlčnibyli
moci awšeho aučiukowáni (ineho—
\venstwa wzhledem gich osob ipowolúnj. Oni
sami —--ti páni učitelowé — iosmnáe'lileiého
Gestit' to giž podotčený Wýborný Pmclngog Šhzslq'.
:: a
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pomocníka w to pogímagíce — gsau prý duehow
ní otcowé národní školy, — giných duchowních
škola potřebí nemá. “
VVysokáto, wěru! odwážliwzi a drzá řeč!
Dostalo se nám ale iaké giž té zkušenosti, gak
io s onau školau Wyhlíží, o niž duchowní žádné
nemá péče, a která toliko líbosti a saniowládě
učitele swětského gest zanechaná. Pustá, ne—
Wzdělaná zůstáwá iu půda náboženského wycwi—
čení , a běda gak té mládeži, která mnohému si—
ce we škole se naučiwši,

nenaučila se 1011111,na

čemž gediné záleží spasení gegí !

Přeběda

škol——

ní mládeži, pakli národní učitel , přewrácen gsa
čtením knih swodnýell a nekřcslanskýclx žáky
swé iím nckřesianským duchem nakwašuge, a
tudyl ge Wčasnau iwččnau záhulm uwrhuge! —
Blaze zagisté zemstwu Rakouskému, — tak
zde ssrdečnau radostí wolam -- že se do geho
škol geště nesměly wlauditi knihy k čtení, W
nichžby se prwní a neydůležitěgší prawdy naše
ho zgeweného sw. nz'nboženslwí podkOpáwalya
wywraeely, ——gakož se io Bohu žel! Wříšifran
cauzské a německé giž na přemnolia místech stalo,
aaž potud stáwzi, ——aže naši národní učitelowé

geštč takowých pokynutí nedostali, aby ginému
učili křeslanstwí, než mu dueliowensiwo kate
chismus magíc w ruce učí! Blaze Bakauslcým
zemím, že se W nich netrpčgí takowí učitelé,
gimž dozorstwí ducllowních nad školami národní—

lni giž proto whod není, pončwadž tilo sialnč

o wzdělánj náboženském etc.
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hágj nezměnitedlné členky swaté wíry katoli—
cké, a tak nazwanému nowokřeslanstwj přistu—
pu (lo swých školbm'lnj! — Al ti cizokragnino—
woki'eslané & nowowzdělanci křičí a do čtyř wě
trů rozhlašugi, že , an u nich we wšem &Wšutly

pmmgeswětlo,

země naše tmy

gnkúž řeč z gich časoPisú,

přikrýwagj,

zwláštč z Wšeobec—

ných cjrkewnjch nowin Dra. Zimmermanna a z
][esperusa od času geho w Štutgnrdu \vycházenj,

častodoráží kušim našim. Co oni naši

tmau

w náboženském smyslu naziwagi, gestii' swět—

10 z nebes, genž oswěcuge každého

člowčka přicházegiciho
swět (Jan 1, 9.); gegich swětlo

ru ])ez K rista,

Swčtlonoš

na tento
ale, t. Wj—

(Lucifernel)

Antikrist) zpropasti podzemských k nim přinesl,
klcróžgendenkráte Wpekelné mrákoty se promění.
Aby tedy i ze strany swětských učitelů ne
leully se překážky k (locjlenj prawého nábožen—
ského wzdělz'mi u mládeže naš-j, buďtež učitelowé,
co počátečně powola'nnigsauce O(l cjrkwe byli ;t.
pomocníci (luehownjcll k náhoženskénm křeslan—
skémuwychowánj gim swěřených (lčtj ; nebol pro 
to užpotud obžiwu swau, gokož giž swrchu řeče—
no, geště dilem z zúdušj herau. Magiř s wěřjci
mysli (luchownjm pastýřům napomáhati, niktlý
\všnk zgewenému náboženstwi nic na odpor ne—
činili. Duehownj iučitelowé magi spogeni gsau—
ve ruku Wruce aučinkowati, aby kwět & owoce
křeslanské nábožnosti gich školy ozclobowal.
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Nechal duchownjmu dle úřadu geho prwn'j a ney
(it"tležitřgI—Éj
powinnost

přináleži , W srdce

mali—

čkých semeno učenj wjryrozsjwatimučence swé
l'ro cjrkew sohě wzděláwati: takt Předce iučitel
pm—vinnowángest, to co z náboženstwi předne—
.Š'CIIO
bylo, mládeži Opětowati, školnjčtenj, hihli—
ckau i swětskau historii, PřirOdOPis i giný liter—
nj Předmět co neyzpůsohnčgi k učenj z nábožen—

stwj připogiti, a toto s onýmno podporovali.—
Dokud duchownj pastýřowé we'lmi prostranné a
oh'ljžné osady , a w těchto i che fílíálnjch škol
magi, negsauce s to w každé sami osobně mládež
wíře Kristowč Wyučowati: musil se tudy učite—
lům znamenitá část takowého wyučowánj zane—
chali, a následowně hlawnitč Wčc, gich wzdě
lati W statné, wčřjcj učitele náhoženstwi.
Když duchownj a učitel we školách gedua
gsau mysl, magice Wčrná srdce Bohu i cjrkwi, a

znagjce methodu prawau: tul gistotně škola w
okresu swém mnoho dobrého způsohuge; aby ale
náboženské mládeže androdu wychowánj téney
wčtšj dokonalosti došlo, gestít zapotřebí, aby

se školau i rodina isvět w gedno
w 0 r n o s t '1 ]) yl y , *) gakož swrclm šjřegi do—
Tak owycllowáwánj starých na slowo wzatý Montesquieu
dobře poznamenal,

že welikau

gelikož wž dy bylo st e gn é.

mělo před —našjmpřednost,

Epaminondas mluwil, sly

šel , widčl a gednal w poslednim roku wčku swého totéž, Co
we wčku mladístwčm, ano se počalo gcho wyueowáni. Při<
tomně ale lrogjho docházjme wychowánj, bud' rozdjlného,

o wzdělánj náboženském etc.
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kúzáno. Prawdiwě tedy slowúlný Dr. Krumma—
cher napsal *): „Má—lislidem, s cjrkwj , s kře
slanstwem lépe býti, musi to též gináče býti s
mládeží W domácjm wychowánj a se školami ná
rodními. Zde se musi počiti lepši člowěka staW.
A ktomu gedna toliko wede cesta, gsauc spolu
pmwda ažiwot, krásné magic gméno & slugjc
Kristus a ewangelium gehof“

Částka II.
týkagic se gymnasii.

Gest tomu Wjee' než čtwrtstoleti, co u mno
h_x'
eh rodičů náramnau gest widěti chtiwost, ze
synů swých co neyčasněgi učené muže způsobili,
u protož ge W 9'tém giž neb W lOtěm roce na gy—
mnasia odesjlng'j. Naši sprostni předkowó měli
w paměti siowa sw. pisma : „Ž 0 k o r n n a m a 11-—

ďrosti gest bázeň Pánů, která ž zplo
7.1th pokog & neporuše né zdrnwj , &

rozšiřuge sláwu těch, genžto
st ni 33;s a u.“

Simch

1, 18. 20.

úča—

——& tudy

se

domn'iwali, že neyprwé W dětinskčm srdci pewný
základ k nálmženstwi musi položen býti , -— že

bud' Sobě odporného : wychowánj našich r o dičů,
u 0 i to 1 & & wychowánj

s w ě tn.

našjch

Co při tomto posiednjm

si_vsjme,wywrncj to zwélšjho dilu ducha předeslých obou.“
""i Wiz gěho krásný Spis: „Dio christlicho Volksschule im
Bunde mit der Kirche.“

——
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prwé giskra umění božího Wčlowěkn musi mz
njeena, prwé sjmě křesíanské ctnosti a nábožno—
sli w srdce musi wseto býti, než se wzdělánj Pa..
cholika W muže učeného poč'jli může. Tako—
wéžto wíry byli, dle nj gednali otcowé naši, ;)
wčrn! mnoho statných mužů, mnoho ndatných
bogown'jků pro prawdn & prawost, mnoho slaw—
ných pod porowatelů Wšeho krásného umění onen
zbožný wěk wyznamenáwú. *)
Gínan to ale wzan txu'nrnost, když straš—
liwé franské zbauřeni na zbožnost &weškeré gegi

wědomosti tak přeskodně aučinkowati počalo;

wystaupili též spisowatelé, genžto, aby prý lid

od powčrečnosli odwrátili, wjrn
opow r hli,

naprosto

nwedše gi Wpotupu, a snažiwše

se z každého srdce wšecken náboženský cit za—
pudíli m*). -- Tinowowzdčlanci gen Wšadyhle—

*) VV.protestantský casopis: „Allgemeine Kircltenzeitung“ od
Ernesta Zimmermanna lítý swazek (1828), kdež mezi toli
korým odpornictwjm proti nám Katoljkům, mezi tak častým
snižowánjm wjry a cjrkwe naši předce též mnohé prawclyse
docteš. Tak prawj spisowatel w pogednz'mj: „Gedanken
liber die Quelle des Mystioismus“ —- desjliletj chlapci tálmnu
giž na gymnasia, dřjwe než průwč poznali & láskan w sebe
pogali Toh o, genž lásku kázal & wjry našj ultelnjm kame—
nem gest.

-—-—('i'-:| Takowý tagný Spolek bOhaSpustlých spí-j

sežnj'kůi nyněgšiho we'ku w Pařjži žige, kte'řjž nemraw
nými, wšecku ctnost zlehčugjcjmi, k“ zpanre proti trůnu &
cjrkwi wzlmzugjejmi spisy swýlni wjru Krislowu wyhladili.
a tudyťlid wšecken přewrátítt chtčgi. Kdo na neyweyš pa"
matná psanj M. Il. Natalisa k národu .[ranskému r. 1827 0
skutečnem spiknutí čte_— zwláště psani etwrlé () sw olJ'l'
(1č 1 i s k u ——kteráž slowůlný Šweycar a bohoslow

se k Geiger

F r an t i

pro djl druhý welecenného Splsn, Athanasiil

o wzdčlánj náboženském etc.
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dali swčtla, nepomysljce, že wše obžiwugjej slun—
ce tenkráte toliko zemi olllažuge, ano se swěllem
též lahodné rozšířuge teplo. Tim se Wšak toko—

Wilnenábožnost, taková drzost :) rozwázanost
w smýšlenj & gednánj 1'0zšjřila, že hrozila Wše,
co pmwého gest, ze stežegj &základů wywrátiti,
Wčknáš uznúwnge :)cjtč ten strastný staw, Wllěgž
10111;lidí skrze takou

bolmprz'nzdnau mysl & ne—

wčrusebe uwrhlo gest, počinů nastupowati na
lepši cestu; wídj nyni zřegmě, gak weliee toho
'lřelm,aby tě zhoubné, z newěry wyníkogicj lehko—
wúžnosti skrze náhožné mládeže \vychowánj, skr—

ze roznjcenj srdci gegicll kwmuej lásce k Bohu
a k spanilé ctnosti učinila se přjlrž, & blahému
smýšlenjopč'tsenapomohlo: „že k oru na m au

drosti gest bázeň Páně, kteráž slud—
k

zp l o zu g e p o k 0 g.“

Protož prawdíwě

napsal gistý důmyslný muž: „Náš wčktě popře—
slťdóm sem tam kolotánj gl uznal , že prawá
wzdělanost člowěčenstwa n á ]) o e n s t w j, a to—

nnzwančho, přeložil gest, -— tenť lruauti bude With, km“ lidé
bez Boha, bez wjry, bez citu ctnosti přigjti mohou: „Mau
wird eingeslehen miisscu, — dj "řečený Níllalisa gs“ laik “
prúwnjk, —— wie von der Schč'npfnng an noch niemals cin

Solclncr Strom der Ausgelasscnheit die \Vclt iibcrstrómle,wic
dic gmlvergessenen Menschen noch niemals eine solche lie
fe Schlechugkeit an den Tag gelegt, wie noch níemnls eine
solche \Vulh unter uns gescheu ward. Alle .Abgefcínnhc,t
und lloslnoil der Hiille ergreifcn sic und sctzen diesclbe in
die Bcwomng, um die lelzmu Rande, welche die menschli—
('hc Gesellschaft noch zusmmncnlmltcu, vollends zu zerlri'un

mem.“ _
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to tak nazwaný tížný

střed

gest, k nčmužto

wšecko snažení umění wychowacího se musí
chýliti, iná—liweliký aučel dosažen býti“ *) Mši
každý dobromyslný člowčk W císarstwí našem
při swém účinkowúní záměr tento; progewuge
se giž na wšech téměř místech lepší duch, o ge
llOŽ rozšíření tak statné, tak weleslawně snaží
se neygasnčgší císař a král náš František I., za
čež mu Bůh želmey časným i wččným blahosla—
wenstwím! ——Gak těžce se však naprawuge, co
liohospustlá minulá léta zkazila a přewrálila, to
též každý pozorowatel Wčku našeho zřegmč se
znati musí.
Aby mládež Opět zliožnčgšího, práwě kře—
síanského wychowún'í, co gediného základu lila—
ženosli swé došla, gestit na neyweyš potřebí,
aby netoliko učilclowé duchowní, alelirž i swět

prol'cssořigednak wlastní příkladnounábožno
stí, gednak při swém přednášení ipředmčtů swět—
ských častčgším poukázáním na gediný prawý
aučel člowěka,—- totiž wččnau lilaženostgeho—
ktomu upřímně přispíwali. Ze mnoho k tomu pří—

ležitosti bohomyslný swětský professor při swém
wynčowání nalezúwá, gestil každému známo, kdož
tak šíastným byl, takowého liohomyslného pro
fessora míti. — “Tysokovzižnost a čest buďtez
Wa'unwšem, wy wysoce zaslaužilí Wzdělawatelm
'Ií'nknapsáno meém swazku "1828.Katoljka wpogeduáni'
„Uibcr dic lůrzíehuug.“

o wzdelánj náboženském etc.
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wé mládeže studugjcj na ústawech gymnasiálnjch,
genžlo při předmětech swých liternjch též rádi
náboženskou Wyhledáwz'rte stránku, & gi žákům
swým k mrawnému a zbožnému gich m)“sli wzdě—
lánj chwalnau ochotnostj předkládáte ! Z ust wa—
šjch zaugimá hláuhčgi mladistwá srdce akndef—
mjků wašich, než z-ust kněze, o němž'to mnohdÁ

donmjwagjse, že tak mluwití

musi. ——
Al

se mi to ale newykládá za mysl nepřátelskaupro—
'líwysoce wáženému zboru professorů gymnasiál—
njch, gichž ze srdce ctjm, an luto, gsa k tomu
nucen mnohole'tau zkušenosti, prawim, že se ta
chwála wšem z nich dáti nemůže. Cim .che ná—

božensth we školách elementárnjch w předu
slogj, &gako stežege gest, Wůkol niž wšecko se
toci, 11gako gediný záměr, k němuž wšecko se
kloní & snážj, &'\vše ostatni učen'j toliko pomoc—

ným gcho uměním gest: tim che na 'mnohých
gymnasijch wzhledem swčtských professorů u—
slnupá na zad :) zunedbáno l.)ýwá. Tui“ pacholjk
odcizen gsa takmčř wšem náboženským citům
Wzrustá s gakýms gemu Wšlť—penýmpronedbánjm
&Opowrženjm wíry křeslánské, neslyše &newida
nn swč'tském učiteli, že by mu druhá & wzácuá
byla, anohrž znamenage naopak častěgi na něm,
gnk lhoslegně, studeně, málowážnč o n] smý'šlj &
'mluwj. “fjce sohč zalilmge W l.)ágkách Řeků &
liimnnů :) w mrawoučenj pohanském, o kterémž
10gediné dobré ř'jci se může, že k pogcdiným to
liko šlechelným skutkům člowčka zde onde roz—
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něcuge, gsauc ginák bludné :)marné. —- Gak ale
gymnasiálnj žák celé srdce toliko přikládá k spi—
sům Řeků & Římanů,
málo ostatně dhoge o

zbožnou wzdělanost swau; tak také naipotomgen
duchem gich bludného náboženstwi dýše. Mu
sim zde připomenauti, co slowútnýPeedagog \Yil—
lemer we čtwrtém swazku líternjchnowin, genž—
to w Ilmenowě pro národní učitele německé řjše
wycházegj, o wěci té napsal: „Zkušenost — we—
ce ——
tomu nás něj, že, gakáž wir-a nčgakého nůa

rodu gest, gaká ponětj sobě ohozich swých dělá,
takowéř gsau též gehomrawy, náklonnosti a celý
žiwota způsob. N 51l) o ž e nsth
:) w yc h 0

Wánj, era
rozdjlné

a láska stogj tedy wne—
spogenosti;

a gakožlidu obec—

nému žiwota způsob, mrawy :) obycege geho
swčtskýcll punownjků býwng'j prawídlem Pro go.
ho chowáni : tak následuge též náklonnosti &smey—
šleui swých newiditedlných panowniků, chowage
se k giným, gukož gello bollowé chowngi se. 
Protož ukrutenstwi &nelasko'n'ost základni po
Walmu Římana byly, :! neznnltč slitowzlni, lásky
& útrpnosl'í, proto že gich neznali l)OlIOWégello.
Gulcož tito nade wšecko wážíli si panowitosti,
smyslné rozkošnosii, a u_pewnčni swé moci &wlá—

dy; takž to i u něho bylo. Gakož geho bůžkům
milostnost :) účastenstwj blaženosti lidské nezmí
m] cllowé byli; gokož každý z gich smýšlenýcll
nebes wlz'udcůnnsebe toliko myslil, gen sebe mi
lowul , neznage giného štěsl'i, než pnnowati : prú—

v '

'

v

l
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wčžtak i Řimanowi dobrota, powolnost, útrp—
nost neznámj cítowébyli; i on neznal Wětšj Lla—
ženosti nad panowánj, milowal toliko sebe , gen
na swé bytnosti a gegj trwánliwosti sobě za
kládage“
Totě tedy ta půda, z níž ginochowé tito
xx-yrl'lstagj,tot gsau tí paprskowé, gimiž oschenj
azanjcenj (lospjwagj pak co muži w aučinko—
m'mj žiwota. Duchem pohanským a ne kře
sianským nadšeni gsauce, a milugice wíce než
slusno mythologii, kteráž křesíanstwi na od—
por gest, gakož wěkem, tak maudrostj pohanskou
toliko prospjwagj. Ovidiowy Metamorfosj a bi—
bli slegnau u nich magi cenu. Ohřadowé při
obětech pohanských a slaw'enj wečeře Páně w
gich oč'jch gednostegné gsau wěci. Pozorugmež
toliko sludug'jcj lnh'zdež u oltáře, a shledame gi—
stč, že, co zde řečeno, přepiaté není. Gregi u—
mť-njgest gegim bohem, :) gegi chytrost ona gest

lnotha,gjžto se klanj. Protož mnohý sturhlgjcj
mladík, an se W kostele neyswětčgši Swátosti
ohař-njklančtí :) k Bohu wraucně modlití má,
nedhagena tyto, gak se domnjwá, zbytečnosti,
pensmnškolní tam děla: poněwaďž i professor
grhomisto mešnjho rozgimánj tam něgakého klas
sika čte. Gakýž pak diw, že ctnosti křestanské.

pokora, mírnost,

tichá poddatelnost zákonům

cjrkewnjm & zemským srdcjm gegich pak zcela
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nezuómy gsau W) “"y ginochowé akademičtí chce
te tedy učenými býti & dobře wycbowanýmiSlau—
li, mněgíce Wšak, že ktomu wíry Kristowy ne
Potřebí? O té nesiýchanó Pošetilosli! „\Ty chce
te krásnou, Spanilau twářnost lidského těla, _
wolzi geden geště žigící wýborný mládeže přítel—
ale odgímáte mu základ, na němž gedinč muž
spatí'ína býti; \vy chcete kwčt u owoce, a Pře
tínňte stromu Wšelikých žil gebo, kteréž mízy nm
dodáwngí; wy' zasypz'nwáte toky, a chcete předce,
aby čistá woda W nich tekla.
Praiwě wíra naše
Wší mruwnosti gest základ; — odegměte onu, &
tato hned klesne. Můžete wyrýti sochu dosti
pěknou & ladnau,

schází, t. duch

——ale co neyhlawnčgšího

gest,

boží, genž by gi obžiwov

\val. Tolikéž gest lidský mraw bez nábožen
stwíf“
Nechat tomu tak gest,—řekne snad mnohý—
gymnasi'í se to Wšuk netýče,gelikož tam učitel mia
boženstwí proto ustnllowen,:d.)y slndngící mládež
wzdčlziwui we wíře Kristowč, (\Wumění mrawnosli
Woné založeném. -—-Prawdat! gehot gesttato Wý
tečná Powinnost; tot swatzi wide církwe naší, tot
wide neymilostiwčgšíhomocnáře našeho, gebožto
welíká bohomyslnost :) wraucí k wíře katolické
láska tak moudře, tak dobročinně to ráčíla zří—

ř-

.

,

v

.

Mluwím zde dle hesla sw. Augustnm, kterož casopisu 10
mulo w vete stogj: „Veritas est dulcis ol mnam; qúandn
dulcis,

])ascit; ([nuudo mnam,

cut-at.“ ——
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dili, aby W každé gymnasiální škole era Krí—
siowa k tomu ustanoweným knězem se předná—
sela. Ale gak duchownjmu učiteli možná, úplně
dusjci swa'tého gemu wysazene'ho aučele , on na
mnohých mistech sebe Přitom od swčtských pro—
i'essoru zcela opuštěným Widj? — Uměnj swět—
ské wíce lahodj smyslnosti žáků; pnnugjcj duch
nyníígšjho Wčku ne tak zbožnou učenost gnko li—
temi umčnj chwz'nlj & weleslmvj ; náboženstwj
]áx—islowo,gešto žádá zapřeni sebe a k pokoře

wede, neni tak Wlmdné a milé ginochowí swoa
body &swětské cl'1milownému , gakož půwalmá
mnudrostklassiků, gichžto mnohdy gymnasista,
wide tona swém professorowi wíce zbožňuge,
nežswatých apoštolů; mnohem délšj ges'tiř též
čas, kterýž akademický učenec při liternjm než
náboženském uměn'j slra'n-vj, což wšecko nehrnhč
prospěšně, na geho zbožné

wychowz'nnj ančinku—

ge. Negsau—litedy učitelowé swčtšij wedenj du
chem božím., neni—li wjra Kristowa gich srdcjm
ink drahá, gakož má býti, &gestll tudth učitele
ll:ll)0ŽCl)SÍ\/Vi
ze strany swé wěrní? nepodporug'j w
llá'nlložnóm
:) mrnwném mládeže wychowáni , ne

lzel gesl', wčru! aby on sám toho dowesti mohl.;
mlášlč když to, co pracně gest wzdčlnl, od ge—
luospolnuřřitelů zde onde Opět se \vywrncj :) kácj.

() \vy wšickni, gimžto Wzdčlánj mládeže we
školáchnárodnjchi gymnasiz'dnjcll. swůřeno gest,

]mmnme,——1mmnůug
želcoruna'wšelu)u—
"(*-111,
:) neypředněgši
ze wšech \včd,
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gest ná ]) o ž e n stwj ! Když pak ginoch Wy
staupíl ze škol, hljžj se přjsný, trudný čas ží
wota geho; přicházegí dnowé o nichž se říká;

negsau

mí milé.

Běda tomu, kdož dřiwc

nepomyslíl na Stwořitele swého, a Wduchu wíry
Kristowě newyrostl! Gcho bezstarostná lnladost
gižlě uplynula , lodička žiwota geho tak lihě, tak
tichaunce nepoplyne wíce; hauře se zdwjhagj :;
wztěkagi okolo muže, smutné, trpké zkušeno
sti naň dorážegj, hrozjce w strašnau pr0past geg
uwrhnauti. Zhožná toliko mysl a prawá Kristo—

wa era může gediné klesagjcjho udržeti, aneb
gíž kleslého Opět pozdwjlmauti.
Pakli ta schází,
tut citi člowčk do sebe prázdnost :) nedostatek,
kteréhož mu wšeoka řecká a latinská učenost,
wšecko Wzdělánj rozumu geho nemůž nahradili a
doplnili. O pomnčte wšickni učítelowé , pomně
te často na slowa Sirachowa, genžto Pogednáni
tomuto základem gsau: „K or un a m a u d r o

sti gest há ze ti Páně, kteráž zplozu—
ge pokog a neporušené zdrawj, a roz—

šiřuge sláwu těch, genž to gj účastní
gsau.“ —
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5. Slowo o zpčwu obecném p
božjch.

'-.<

službách

_.

Od Jos. \Volýpky.

(Lukwelebný-to wýgew, chrám—lidem naa
\,

r

'

-

ov

'

n '

' r

'

plneny u wrauclm pozdwmen) hlasu . -—-lepe se da

cjlíli, nežli slowy pronésti. Pohled do chrámu
ioho podobá't se pohledu W nebo, kdež Pán,
obldjčen služelmjky swými, od nich čest ])řigi—

má. Tu, kdež w souhlasné swornosti, malýi
welký, ——wza'ncněgsj i sprostšj, mlndjlc i kmet,

pěgo čest, prosbu, dik Pánu swému; komužne—
Přígde na mysl ono přewzzlcné spogenj wšech
nás s Bohem Neyslawnčgšjnl,— zgakéhož spo—
genjpocit blahosli andělské nám? ——ano, komu
Spogen'j Wšech nás

W gedno

wo, před Otcem owzácnčné,
nesluwj? -——-Progewu

tělo ——tělo Kristo—

se gako před oči

tukowého,

& plynnucjho

zučho potěšeni, žádné tak Tečené mše pastoral—
ni ——aniž potrubowánjm
předstmvený wgezd
mmlrcu; nawenku pak dokonce nizádná, gel—zai—
koli missn solennis způsobili není W' staWu.——

\Však není tu gediná toliko přednost zpě—
Wu obecného; onl při službách Páně. w mnohém
ohledu i hudbu, dle obyčege našeho prowozo—
\\annu, předčí. Obél' gednostegné dilo má ulo—
žené, t.\vzdčlalni,powzbuzenj k wraucnosti. Hud—
bu wšulc i dobře zřízená, z této stránky zpěwu
Casopis p. Kalol. Duch. II. 3.

6
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náležitě spořádanému nikdý se newyrowná. By
loíby sice přílišné, hudbu zcela zawrhowati,
zwlz'nšt gestli se na slawnosti toliko neywětšj po—
odklúdz'n: gsant i gegi aučinky, gežu wzbuzowánj

k wraucnosti zploditi může, užitečné, a nikoli
k zawrž enj. Než, předcet byloby snad i W den
neyslawnčgši duchu sprostěgšjho člowčka (a tu
snad počet silněgšj) mnohem snáze, dobře zřizenau
pisni k Bohu se wznášeti: nežli při hudbě, gak
koli. zdařilé, na kterauž, pozornost—li obrá
cena býwá, hlawnj Wčc často se pomigi, anebo
skrze prodlauženčgšj gednotwárnost gegj ospalost
na mysli se uwodj, což zwláště na wenkn se
stáwá , kde hudba zřídka wznešeněgšjho stupně
dosahnge.
Ianižt pak třeba neni welmidůmyslně toho do—
WOdili, že hudba sohledem na slnžbybožj Wesměs
zpřwu obecnému, kterýž by radřgi třeba gen při
wť-„tšjchslawnostech doprowňzeti měla, ustaupiti
musi: zwláště gelikož tuto chuti a obliby pastýře
aneb některých giných osob šetřili se nesmi, ale
brž wíce toho, což stádu wůbeo gest ku prospěchu.
Patrnét gest po kratičkém rozwáženj, že hudba,
gakéž se obyčegně W chrámech nalezz'l, wždy pro
wčtši djl shromážděných nesrozumitedlná, tudy
neaučinná, a délš'jho—litrwánj, i také trapnau
dlauhan chwili u mnohých zplozuge: kdežto zpčw,

a geštč lépe s hudbau dokonalau spogený, du
cha gakoby mocně wjže a s sebau zdwiln'n až k

roznjcenj.

Hudba w chrámech nasich, zwlášt na

ozpčWu Při službách božjch.

wenku, od těch, genž gi nerozuměg',
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gakausi—

prázdnost plodí, kteráž aučinky gegj hubj, ba i
dále se wztahuge: (důkaz wiz každý sám, Wden
lel'nj,) zpěw wšuk srdci i neysprostěgšjho — tim
puk che Wzdělaněgšjho gako bližšj a tudy gj—
nmwčgši gsa, ducha přiměřeně zaměstnáwá. A
dokonce, nedáwá—li slawnčgšj a neobyčegněgši
hudba, také někdy přiležitost, že se ku zlehče—
nj walnému služby Neywznešenčgšjho gen pro
poslechnutj

gegj do chrámu

gde,———
nezawz'ndj—li

takto od služby božj, gsauc k službě &polechtá—
nj ucha smyslného a zwědawosti? O tom sud',
kdo chceš, & gak chceš: zpěwu obecnému bez

wšcho odporu předek přiřknauti se musi, anol
rownuu cestou negen na srdce, gakož hudba ge—
diné —- ale ina mysl wzdčlance i ne“-'zdělance
anňiukuge; (\ tudy giž k hudbě u \velml ne—
rowné mjře stogj. —— Owšcm! pěgewli se gen
toliko aby bylo: -— 6! ml práwč co hudbama—
lého aučinku \vywod'j. \Yšok dál se iaké zřidíti,
aby co neymožnčgi prospť—chu se nabylo.
A
w iomto zřjzen'j užitkowé geho gsnu tim zname—
nilčgši, že gich hudba gakákoll milí do sebe nc—
mužc. Zpčw dá se zřídili, aby ponětj nábožen—
ská, nepráwě pogatánjm oprawowa'um, prawa'u,ob—
gasňowána :) obžiwowziua bý li mohla: aby totéž,
čemuž kázau'j :) giné cwičenj poučiti, k čemu po—
wzbuditi :) prospčti má , w srdci i paměti se ob—
razilo, guko bez Wčdomj (což neylépe aučin—

kuge) se zase uwádělo a i dále pěstoquO:
ll .

aby
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W čas určitý, lehce &přiměřeně částky nábožen—

ského cwičenj w celost se pogily: a aby tudy
zpčw stegnau mírou, &snadi s Wětšj než hudba,
srdce k wraucnosli rozněcownl. A tudy co ne—
wšedni prostředek k ducliownjnm wzdčlfmj \vů—
bec — w službě pak Páně co podstatná pomoc
k tomu slz-luži, o čemž se wygádřil Pán: „“"du—
chu :) wprmvdčf“ Tento pak aukol hlawnjměl
by býti mu Wšude wyllmutš;
Gal; mnoho zpěw dobře zřízený netoli—

ko k pauhému powzbuzeni wraucnosti,

ale i k

poučeni přiměřenému, & k wzdělánj gali smey—

šlenj tak mrawů přispěli může, dilem po kratič—
lgém mvůženjsumo se předestjrá, dilem pak také
pOzdčši k tomu řeč se nacltýli \vicc. Prospěchy
\všuk lakowélo zegisté zpčw hodna č'm'j, aby na
něg zřetel se che obrátil. A gestliže ]mstýři
duchownimu na wšem, cožkoliwčk bud'i wmále
prospčti může, mnoho zz'dežj: mail zpčw obecný

takto dosti důležitosti do sebe, pro ldernuž by
na to hleděli se slušelo, kterak byse zřídil, aby
užitek co možná neywčtšj wydzivnl. Neb že ne
každý zpčw, aniž pak \\"ždyeky žádoucí aučinlcy
tyto wywodj — aneb alespoň ne W takowé mj—
ře, gekožby mohl gsa zprúwně zřízen: i místo
swé, i gistolu má. A protož, coby se zřízeni
tukowébo týkalo, gek po délšjm rozmyslu a u—

wúženj za whodné se býti zdá, k pozkaumáni
bud' předloženo. —

ozpěWu při službách božjch.

Gestliže ne každý
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zpěw, i ne wžd y—

0 k y k aučelu, k němuž ustanowen gest, směřu—

gc: budet třeba o to dbáti; by odhodlal se gen
takowý, kterýby. — pak i toho se musí še—
1říti,kdy by se hodil? — Z tohot gde, že
při zřízeni zpčwu obecného na dwě wěci třeba
hleděli : a) n a W b o r odhodlaných mu pisni —
a b) na rozmanitost gich maudře rozpoloženau.

I. “"ýbor pisni.

'Ne každá Wkancionáleclt obsažená --- tím však
méně od ledakohos

složená ——nepotwrzená

—

gen písmem toliko rozšjřená píseň hodi se kwe
řcgnýmslužbám božím. K tomu gen gediný W
příkladu uwedcný důkaz : „Chtjc, aby spal, tak
zpjwala“ šlyši-li se Weřegnč při službách bo
žích: newim, zdali každý nemusi přiswědči—
ti, že weyrazem gen hrawé pobožnosti slau'li
může. Rpwnčž také: „Weselá Wánočnj hody,
zpjweyle děti koledy“ ——
w rauchu tomto pro dj—

tky spíše budižÍOdhOdIána— Weřegnč pak rau
cbó swé dětinské tim lépe progewuge. A leh—
čj—litudy wažnau wznešenost služeb Pant-3: kte—
rakž ostatně, k čemus wyššjnm prospčge? I W
prawdě, kdež takowé pisně před mnoha ginými
w skutku dobrými přednost magi, není k od—
puštť—nj. Tudy pak, ohled berauce na Wýbor
pisni, za prwní prawidlo mělibychom sobě usta—
nowiti: abyse libOWOlnézpjwánj, ředitelům hud
bý, aneb tak řečeným literákům nikdý nepone—
eháwalo. Neboř an tito obyčegně chu't swéwol
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nan mjwagj, an se od nich posauzenj dogmati—

ckého , maudrého we wěcech těch rozmyslu, a
krasocitné přiměřenosti šetření málo kdy dá oče—

káwati: podiwnó že tu Wěci mnohdykráte na
gewo wycházegi, nebudiž zapřeno. Giž gedno,
ponechá—li se gim na Wůli, kterak možná sro
wnati zpěw, aby k gediuému wesměs určitému
aučelu směřoval? Mizí tedy aukol pjsnjm, pod
zámyslem prostředku ku wzdělánj prospěšného
wyřčený: neb, negedná-li se dokona proti němu,
po něm ztěžka se pokračuge, kde, co komu libo,
se zpjwati počne. A toho pak rozumný, wěrný
pastýř, gemuž na wšem, což k prospěchu stádu
náleži, nesnadno může oželeti. -- A dále, gakž?
slyší—li se Wpisni o rodičce Páně dosti krásné, we
i'egně W chrámu ncb w průwodu, při takowém

ředitelstth zpěwu, i také werš tukowýto: „Skr—
ze pět ran Pána lxrista, —- prosjme Panno
čistá—zbaw nás nt.d. ?“ Mnjm zagistfé, že ne
třeba k tomu ani dosti málo prot'estmitskóho u—
cha, aby se nad tim nepozarnzil člowěk; :) bylby
se to i na dobrý smysl wykrnutiti dalo, neméně

wlauzeni se neprawých ponětí náboženských u
mnohého ruku podúwá, zwláště, wezme—lise ohled
na ponělj lidu we wěcech těchto: kdežto na 0
pak k wzdělánj gich sloužiti může &tudy ímá.
I nestogiř to W prawdě přemnoho práce,
aby se z mnoha některé, čistým katolickým du
chem ——
totiž ne powěrečné, ale prawau nábož

nosti nadšené wybraly pisně, kteréžby negen k

o zpěwu při službách božjch.
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\vzdělzinj a k powzbuzenj, ale i k poučeni ney—
lépe slušné se Widěly : a ty pak, aby se k weřeg—
nému užiwánj předepsaly, na tak dlouho, doka—
wádžby geště Whodněgšjch k tomu časem swým
se nenabylo. —— Zeby pak se tak lehko žádný
ncoPowážil, u weřegné pobožnosti ginau sobě
pjseň začjti, gnkožby se zwědělo, že zpráwce
duchownj Oprawdu zřetel swůg zegmena na ty—

to, giných Opomino, obrátil: žeby zponenáhla i
mezi lidem wywolené ty se oblibowaly, & tudy
žeby zcela dle aukolu Wýše poukázaného gích
nučinkm-vúujmzpráwce duchownj i mimo swau
přítomnost u wzdělán'j smeyšleni prawého &
nábožnosti prawé swým práeem ostatnim na
pomáhal: — otom malé toliko pochybnosti gest
——mocnau
Wšak to pohnútku podáwá, aby se w
tom práce nelitowalo.
Než, obrátí—ll tedy se zřetelna předmět ten
nikoli nedůležitý: gakéž magi se wolitiP— 'Wo—
lcni to obmezuge cena pisně, kteráž se udáwá,
z gegj schopnosti k hlawnimu aučelu, totiž wzd'ě—
lz'mjgakkoli možnému;

:) za druhé

částky služ—

by boží, při kterých se gi užjwá.

A. Gaké dle ceny?
K aučelu hlawnimu Wýše ponawrženému 'ne—
bude píseň schopná, nebude-li powahy a wzne—
scuosti wěci, wážnosti pak předmětů při služ
bách božích hodna, a schopnostem pěgicjeh při
měřeua. [ wolmež tedy a) VVážn é, Wšech hm
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wých titěrek, & nuceným slohem \vnutkaných
sladkosti, wšech nestwůr W řeči i smyslu prá

zdnýeh. b) Srozumitedlné

co neymož—

něgi, předmět swůg na prosto gádrně, slohem
biblickým radě-gi pronášegicj, i raděgi wíce na
obecnost gdnuej. c) Zwláště t &ge m s tw P ú nč

wznešenč &prostě přednášegje'j, kte
rúž častřgšjho obžiweni

& olgasnčni W mysli
lidu potřelmgj. (1) D 11c 11e m nábožnosti
g m aw é naplněn é, zwlášř puk, kteréž neto—
liko příběh nel) předmět přednášegi, ai na mra
wy ohraej: při čemž nemělo—lihy gieh dostatek
býti, dwč spogugme, by co chybi gednó, do—
sndilo druhá.
Ohšjrnčgi geštč o Wčci té mlu
Wili, l))"lolly zbytečné, an zngisté každý, ko—
muž na zwelellenj gegim záleží,
citem swým
rozezná, která z obecně k užjwalnj předložených
sa hodi, čili nic, a bez těžkosti rozhodne, hned
po rozwážliwém čtení, Wčem, gekon mírou, :)kte
rak k nadřečenému

atllcol111j1řisl'3ěge. Zde dosti

na tom, gen kdy pastýř duchown'j sám píseň z
obyř—egných \Y)'l)01'0, ustnnowi,

& o užjwán'j gegi

s wylaučcn-jnl čellos ginóho dbá. Aby on sám
proti aučelu tomu gednal, on se W tom lépe
znáti musi, než kdokoli giný, skoro nemožné gest,
a očekáwati se nedá.. To gediné geště budiž
podotkmlto za příležitosti, že zwlášl mezi čelelu
mi naleon se pisně, giehž se i whodinkz'tehka
nonický eh užiwzi, :) ty želhy owšem před ginými
přednosti zasluhowaly.
Takby na Boží tělo:

o zpěwu při službách božjch.
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Pnnge lingua česky ***.:
bud' od lidu gen, neb i od
zpčwa'nkůmisto dosti směšné—honmrše slatinským

předepsaným střidawč zpjwáno, wýhornč slan—
žílo =**)-— taki '1: Tč Bože ehwáljme,
kdy Te Deum se držj & t. d. —

Což pak se dále týče nápěwů sem

na dny ty,

sluší

cjch: kdožkoli znám gest s wlaslnostmi gieh,
zwlásl pak národních, nikoli neodepře, že čjun
sinršj, ijm che předci. Prosebná melodie pjsně:
„Otče náš milý Pane“ nad níž slawnůgsj :)Wý
hornůgšj sotwa kde, radostně wážné diky wzdá
wngjcj: „Puchu'álcn budiž Pán Bůh náš,“
rozkošnýaguko weytržnýcitgewie'j: „Narorlil se
Kristus P. diwíei se radost pronášegjei:„VVst-alt
gest této cha/vjle“ důwčrnč prosjej: „Blahosla—
'zz'ená Fauna:, šiastně zwedenň, zwlňšř po po—
zdwihowáni:„'l'i Bože sek-mýma“ dosti giž po—
nawrhngj, gnké-to nz'lpčwy do chrámu patři.
Těmse, wygma což k \vygmnlj, newyrownú tak
snadno žz'ndnz't,tím méně Wšnk ony, giehž si tak

mnohý“učitel o'hlilmge. A. lak můlibyehomrndat
gi snad z pokladů, gež máme , :) kteříž snad pro
samé nowoliwé šlnpinky z obyčege :) k zapome—
nulj přigdnu, ***) na swčllo \vynúšeli, a zwlz'u—

tu swýeh wlastnč přitwořeuýehnápůwůsi uše—
Obé se nalezá w kallCiOllinll, ač nepotřebowané snad posud
Píluge lingua, zcešlčué také nedáwno od P. Kinského.
"') Klerakhy tu ulcspmn gednan w roce, lépe než w kázanjlid
se dow1jpi1, co při požchnáuj kněz i on latinsky pége, o
tom mlcjm.
""h") Kde gSLe mnohé. z ranních, kteréž i
Srdcem djtě'le tak pohybowali nmjle'H
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třiti, kdež se o službu Páně gedná a kamž toli_
ko co neywýborněgšího gest, sluší. Co nápěw
národního ducha českého k rozsrdečnční může
Příspěti, nikde tak gnho zde se negewí: &cit,
který wíce než smyslu lo možno u mnohých se
srownáwá, —- o tom dosti Poučí. Na těžkost ne—
byloby snad u zpčwného národu českého & slo—
wanského Wůbec tak třeba ohledu míti. Ze Wšak
každý chrťunowní nápřaw, gelii ostatně smyslu
&duchu písně přiměřen, Wážný, ne obyčegný,
&zcela gen kté'to potřebě guko zaswčcen býti

má, komuž třeba toho teprw ponawrhnuuti?

B) Gaké z ohledu na částky služby
P :'l 11 č ?

Tolik tedy owýboru písní dle cenygich wnitř-
ní. 0 odhodlání glch ku Wšehkým dílům služ
by Páně wíce zbýwzi říci. Ahned puk nemožno
tu zatagiti stížnost nade tím, že newím, zdaž
neprozřetelně čili lhostegně toliko, bud' kte—
rá bud'nžíwá se píseň při službě boží náramně
newhodně. Neyprw což neyhoršího gest: zuwzní
li při požehnání s Neyswčtčgší: O Prokopa otče
swatý', giž se s tebaulauc'jm-: ——(') mrúziny—
ní po mně gde , nn si to gen na mysli rozpuku
gi. Negsem gz'u,kterýžby snad swnté a swčtice
boží W menší uctiwosti měl, než prnwowčřící—
mu dowoleno: tu ale odwolňwám se na každého,

kdož dle swnetoswatého učenínz'nmdaného důstog“
nost & nesmírnau cenu swátosti té z dogmatiky
wsúl, &také srdcem pocítil: možná—li, aby utélO

o zpěwu Při službách božjch.
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PI—jlcžitosti,
kdež hluboko cítili mám, kterak Slo
wo kOtci se Opět uhjragjcj, žehnawši učedln'jky
.. imě žehnz'l, — nemusel z blaženého poci—
m toho naprosto wytržen býti zpěwem lako
wým? — Ogak zhola Proti wznešenému auče—
lu wěci, gak na škodu patrnou Wszitc'ho učení,
kterak dokonce protiaulnysln církwe neěelj pjseů
druhu toho 11této příležitoslizpiwaná? — W'ždyř
i lid sám protimyslnost tuto citi, an w okamže—
nj žehnánj

umlkz'u, literál—zilzpjwati ne cliziwage,

a potom teprw hlasu s nimi Opět spognge. _—
Zpostnjch aadventnjch některá, 11př. „Poděkug—

mcžOtci neheskému“snade

w čas ten, an alespoň

0 tagemstwi Páně gedna'u, o něco bližší a tudy
\\llOtlllČgŠibyla, ——wšak předce po uwáženj za
lepšise uznati musi , aby slawné okamženj „že
hnáni Spasitelowa“ ——slawně tichým klaněnjm
radě-gise slawilo, než aby newhodnau takto pj—
snjlid o hlažjcj okamžen'j, ohjránj se s Spasite—
lcmsrdce tak zagjmagjcjho připrawcn byl. ] což

není dosti kratičkých, gzidrných pisni k tomu
přiměřených, gimžhy pak bez, hrozného prodlau—
žcnj i gina případná přidána býti mohla \) -——

Zwlášt pak několik slow o mši sw. čim wi—
cc wobyčegi gest, že na swútky Swa'tých pisně
onich —- neywice pak W advent, gen toliko „S
nebeposel wycházj,“— Wpostě pak: „Giž gsenb

dost pracowal, aneb: Tisjckrát bud' pozdra
wený“ při mši sw. se užiwá: tim wice mnim,
mělohy se přáti , abychom se w wěci té způso—
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bu starožitnčmu přiblížili. Gakýž způsob ten byl,
zgewno gest. Byltě obětngjcj s přjtomnými ge—
dna mysl, gedno srdce , gedno tělo: co mlu
wíl on ., -—myslili i\všickni, začprosil on —do—
twrzowali gednohlasnč wšickni; & tak co prawý
wsknlek uWedený obraz celého obcowz'nnisw. t.
g. gedno tělo w Kristu spogení přednášeli ohčt
Pánu & Otci swému W Kr. J., genž za nás se obě—

towal. —- Toto smnč pak by zagisté stáwalo se
tim, :: nářek newčasný na řeč latinskau tim wi—
cc mohlby Přestati, kdyby se 0 10 dhalo, aby
při mši sw. Wžd )* a ge dinó píseň ke mši sw.
& částkáxn gegjm se pěln: tak aby w stegne'm
sanlněru gak kněz tak lid k oběti přistupowali ; u
zawznčnj radostného Gloria lid hned: Slúwa Bo
hu ; ——při Wážnčm puk Credo spolu s duchow
njm i lid wyznz'm'j wíry Bohu ]jbč počal ; ——při
obětowz'mj pak, "tuco dar za Winy— tu co dik —-tu
Opět COprosbu—— tu co čest zároweň sknřzem Pá—
ně aumysl, na kterýž občt se wzda'xm'i, gewil; 11

tak i dále vždy w společném myšleni neitu, 32—
])y se nedostatek onen, kterýž se řeči latinské
přičítá, welmi lehko doplnit. G'nk potřebné gest
spogen'j toto, & daleko—Tii k podstatě slnžbsz'l
nó naši patří, O tom pomlňjm. __ *)
Mohlt bych se wšnk i na zgewnau W tom
*)

Zdani" se , že

pjseň

tihle—ht) ()])Sílltll při mši

SW. rowně' tak

S]usj: gnko kdyby byl nredlnjksw. .qupod křjžem zaealsi
císaře . aneb g:)kúhos gineho znamenitého muže wychwalo
wuti ;: 1. d.
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wůli důstogně welebné konsistoře naši odwola—
-lí,kteráž lmřjzen'jm nedáwno wydaným od mše
sw. wšclikau pjseň wzdulnge, W njžby o oběti
zmjnkynebylo. — Než, učil tomu giž izknšenost
sama, chceme—ligen gínáležitě, negsauce gakýms
oblibeným & lahodjcjm sobě Předsudkem opo—
genl, pozorowati, že newllodnzi — lm ipře
skodná to věc,
gínólxo _zcela ciziho
lm písni při mši sw. užjwati. —- Kdož,

obsa—
pm—

\'fjm oblíbeným si předsud-kem podgnt ncnj, na
lezne zagisté
_,

„—

.

w osadě swé, ——negen mezi ney—
.

v

u

v

'

'

sproste-ng, ale 1 W mestech, kdez WZdelnn)
snadnčgšj, negednoho, ba i polowicí, kteříž
o mši swaté bud' gen tmawá , 1181)i neprawá , &

nnzwíce nedokonalá ponětí chowngi : kteráž pak.
„op—gnsob'j,
než že gdo dle nawyklosti swé gen
(lo chrún'm; dle té samé nawyklosti nic nepo—
..
ln"
v '
I
v'
\!
\\“Ilzngecenu zwlust oben te, pm tom, coz se tu
'";It'. :: při čemž isrdce gebo měloby co činiti,
newšjmnwě toliko stogj ——
aneb i Wšjmú-li sobě,
zlwánimgen city swé Progewuge, — na neyweyš
]mkněkolik, třcbai' ani sem nepatř'jcjch modlí
tvb \Yyřikz'n. Cim wšak to?

odkud takowa'n chlad-—

nost při Wčci , Při kteréž rowně gakož na hoře
lšnlvzlrii srdce naše Wřj'li má, Wř'jlí i musi? —
Negen odtud, že newycwičen gest, ale uwč'et—
"
'
„.
o
.v
,
'
r:)md|le snad odtud, ze 1 \vycwlcenemn mlndl—
ku těžko gest, ze sebe samého náležitě wšecko
sobě předstawili, asduchownjm mysl swnu spo—
gownti: nemá—li čehos, coby geg k tomu a) wzbu—
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zowalo mocně a b) napomáhalo

mu přiměřeně.

(Prawjm tu schwálně mladiku, gelikož wslowu
tom giž poukryto, gak těžká tu pomoc dálšj; co
w Pěstowuném pečliwč mládj těžko, brzo—li as bude
lehčegšjP) ——Ponuwržených dwau wěcj těchto
potřebu káže giž mysl lidská, wahawá ke wšem
wěcem, kteréž nmlsmyslné gsau ; káže důležitost
'wěci samé, gegiž podstata Wnadpřirozených wě—
cecli, w tagemstwi záleží, káže apřísně požadu—
ge zwlz'nště tu okolnost ta, že při oběti, lilawnjm
dilu služby Pánu od nás wzdáwané, řeč latin—
ská pro známé dustutečné owšem přj'c'iny obstá
ti musi: což an rozuměnj nemožné činj — do
prowázenj občtugjcjho wulně obtěžuge. A me—
dle! což bude mu w tom napomáhati, aby sobě

podstatu, a znj plynaucj cenu, gakž k powzbu
zeni náležité nábožnosti tu slušj, upřjtomnil?—
Modlicj snad knjžka,kleráž wrukau wělšjhodi—
lu nebýwá

Wýborná, ale radě—gilaciná? čili snad

hudba, o njž giž řečenoP— aneb dokonce píseň,
kteráž zWučjc mu W ušjch od oběti neyswčtěgšj,
geg docela odwracuge & na giné předměty uwádi.
Gakž potom možno, aby sobě wčc zcela nadsmy—
slnau, přcdce Wšak nad miru daležitau náležitě
předstawil :) gi pochopowal ? Gak možno, aby, ga
kož má, 111yslj :) srd c em s hlubokým uwá
ženjm ceny a u gusném Předstznvenj , na hoře
lialwarii

se octl ? -——Neřjkey

tu nikdo,

žet

má se i podstata i obřady mše sw. lidu častě
gi přednášeli, aby o ceně gegj poučen, a k

ozpěwu Při Službůeh božích.
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nábožnémn spoluobětowz'nnj uweden byl.
Tu—
1o'tokamžité Poučení nedostačuge ; ano i desate-—
ré kázani neb katechese žádaucjho aučinku ne—
dowedau; ge1ikož nimi gen což cwičenj ibeore—
iickému možno, se dosáhne: — tuto wšak mimo

toto, gakož uwedeni dítek, mnohem wicea mno—
hem důležitěgi i praktické pomoci třeba, kteráž,
an lid se nika nedončj, stálá býli musi. Zde
prawjm, má-li we wěcech těch žádaného aučelu
se dogjti, třeba gest> abyponětj lidu o oběti pře—
wzňcné, o ceně gegi nesmírné, kterouž až tam.
někdy s]ušněgi uwážime, neustále se obžiwowa—
10, tak aby gasné a čím dále swětlegšj bylo, až—

bywywodilo ony blažené cily prawé upřímné
wdččnosti a auplné oddanosti k Spasiteli. Ne—
bol to kdy se stane, teprw očekáwa'li se dá, že
cena ta sama z sebe, gen práwě poznána, a W
žiwómpředstawenj zachowána lid Wábili, mo—
cně powzbuzowati, a'tudy nenaležitostem wšeli—

kýmsama sebau zbraňowati bude. Tomu \však
zwykati musi lid , aby mohl sobě oelau Wahu a
(b“ahžitostwěci náležitě předstawiti,
:) předsta—
wowňnjm tim city ony žz'ndaucj wzbuzowa'ti w
sobě Wždycky. Což má—li se w skutku, obecně,
a dokonale stáli, musiř něco míti, cožby gag k
nawyku tomu ne gednan neb desetkrát do roka,
ale po každau dobu Wábilo, a gako za ruku u—
wedlo.

Čili gináče , proč sobě as při wšem cwiče

ni, při

práci předce gen stěžowati musime
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na chladuost, a malou wážnost wěci tě, na niž
kdož cenu gegi žiwě zná, ])yř ostatekí lehčj byl,
nemůže než s obdiwowánjm pomnjli? Proč Při
wši práci, na šepty aginé nenáležitosli nářek we—
deme, kdež každý swčtlegi \vid'jcj sám o sobě
nemálo na 1:0 se mrzi , že newhodným pokušite—
lem \\fylrhowánbýwá z cilůtak ]Jlažjcjch ? — Ano,
Proč widjš \Včtšj djl křesíunů W chrámu shromáž—

děných, kleřjž owšem na kolenou, iwnábožných
pocitů-nich, ale bohužel předce gen nedošlých,
nawyklé ono: Bože bud' milostiwmně hřišnému

íjkag'j, -- iu kdež isprostičký

ostaině, gehož

wšak ponětí swěllé , w neyhluhši \vraucnosli při
slawném pozdwihowánj plným srdcem wolá, W
ci'lu nehodnosti swé smíšeném, Wšak s bloholnau
důwěrnnu naděgi \vzásluhzich Spasitelowých slo
ženou, as iakto: Olčeí gnks Pohledlna ohětSy—
na neymilegšiho tam na kříži :) byl milosliwlid
stwr: ach! tak pohledni opět tuto na obět m
samu tělo :) krwe geho — abud' na'nn milostiw!
Takowýchto wč-cjsnadli lehkost, negapnost se
zmáhogici příčinou? — Lehkost anegapnosttam
se newidj, kdež důležitá p owinnost etě-nj Boha

předce

waluě se uznáwá. Neni-li lehko—

sti i we Wěcech giných spatřili --- izlěžka mč
1uhy mista we wčci, nad níž srdce člowěka Wj
ce gjmogjcj & dila Spasitelowa srdečněgi a Pc"

'lrnčgi piedstawugíci,

náboženstwi naše swnlé

nemá; we Wčci té , kteráž ——ito

říci _—by bylo pout-tj o nj,

se osmčlugi
gež drahá máÍ

o zPčWu Při službách božích.
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nnše (lle O(lewzdání Apoštolskóho chowá, wždy
žiwé ačisté bylo se hledělo zachowati i u lidu
\.
giz pro hlahoplodnost swau nikdý by byla od
dílu křeslanstwa bludně nemohla zawržena býti.
0! i sami sebe pak skaumngíce uzneyme, že i u
nás ne tak poučením,

ale wíce častčgším rozgí—

111:1:1í111
cenu oběti swalé

srdce

nqše teprw

po—

cílilo; anení—li lid Wilbec schopen , aby po (10—

snzcnčm cwičení k rozgímáním tukowým (losti
častose měl: alespon hleďme mu nčgakým pro
středkem, sluužícím k nap'mwowa'ulí, k ol)gasňo—

míní & k obžiwowání Ponělí toho, na němž tak
mnoho w službě Páně naší záleží7 napomocile—
cinky pak žz'ulaucí dále čekeyme, kteříž byl pak
i znruncnilůgší neměly býti wůhec, u některých zn—
_Lfísló
lnulau: u ostatních pak (losti na tom, že
což mělo spomoci, wěrně sneslo &zřídilo se.
lncpozůstz'th'l tedy leč gediné na tom, možná-li
skutečně, aby píseň o mši sw. O(l lidu zpíwána,
tak gakž nawržcno k olnnezení clllaclnosli, & k,
wzdčlání W ohledu oběti ncydražší přispěla? -
Možná owšem. NclJoÍ tan Pončlí W mládí nebz
gmóllo \vyučowáuí wsaté, ineprúwč, nedokona—
lc pognté se oprawuge, prawé Wšuk tau teprw w

swůllostPostupuge --- tan takořka nuceně
sc mysl k Wšílnawosli toho což činí kněz ——inu

zvláš-'tbyla-li wyučowání připogena, puirnč tcprw
Fc Wyklčnlz'n& swčllí,

což před

očima

se (lege,

illl Welclmost a cena ipodslata—loho což se stá
\W,

mocně se

Casopia p.

Katal.

Přetlesl'írz'n, tam gcdiné
nutil—|.ll. 3.

7

Wsaté
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poučenj dosli časlo se obnowuge, uchowáwá te_
dy & žiwěgšj činj, nebrání-li gediná ztnpělost lho—
stegnosti giž Wkořeněné — :)an zpěw obecný gest,
i posléze nim, ——přechz'uzj—li cit s gednobo

i na

druhého ——ina neysprostěgšjho wraucnost se
rozprostírá: -—-slowem , pčge—li se při mši sw.

wždy pjscň o mši sw. gest cwičenj to prakti
cké po theoretickém následugici a wznešeno—
sti &nesljhlé ceny pocit W srdce přiiomnýoh
wštěpugjci.—-—A protož
o nnccnosii, kterouž
každý pocjtj,pčge—li se píseň při mši sw. ginú, ni
slowa chc. Doslii natom, že pjseň takowá má lid
sobčtugjcjm spogili, :) že má lid při tomto hlaw—
nim dilu služby Páně k poznánj ceny :) wzbu—
zowňnj wraucnosii gnko za ruku Wésli adokona—
1'1, což ostatni práci nemožno wmjře rowné. Což
wše, byiby snad posud gen možnosti se zdálo—
i mo žno st la tolik do sebe má, že o předno—
sti Wěci swědčj, pokudž z giné sírany nedosta—
tek zgewnge se; zwlúšl un se o wěci , kteréž ne—
škodí-Ji ginz'nče, geslli toliko wgediném, :) gedi—

nému che prospěti může, uchopili se, gsme za—
wázáni.
„Pěgmež iedy při mši sw. wždy píseň gen
ke mši SW.“ řekne snad, kdo potřebu wěci té
uznňwá, zde gak s ostain'jmí? gnkž adventní d 0

konce, postnj, kteréž 'lagems'lePáně rozgjmagj?
:) kteréž tan samou mjrnu , gukž o mši sw. platí;

ktomu se zřídili dngj , aby k doplňowáni -- k
obgasňowánj _ &obžiwowánj cwičen'j prospjwaly

o zpčwu při službách božích.
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nemálo? — Bylalby owšem škoda přenáram—
11:1,a aukolu toho zpěwu obecnému uloženého
by se nikoli na Wše strany nedosáhlo , pakliby s
písněmi těmi zanedbati měla se tagemstwí ta ;—
staloiby se práwč tu, což s ponělím o mši sw.
se sláwá. VVŠak neméně , Wýmínku takowau
učinili nemůže z nich žádná, aby se snad při mši
sw. pěla. Odwracelt by se lid od mše sw. na
předmět zcela giný na ugmu Wážnosti a Wšíma—
wosli oběti předrahé dlužné. Druhé což wý—

mínce takowé na odpor stogí, gest: práwě, že
se po čas adventní a postní lid častěgi a hogněgi
schází: tot přežádaucí příležitost, by se ponětí
10obětí předrahé gakž třeba pečliwěgi, častěgi,
obecněgi a swětším aučinkem pěstowalo. __- A
třetí, bud' pak si, žeby irowného docela pěsto—
wa'znítagemstwí ta potřebowala, možná gest wěc
tu tak zříditi , aby se i bez ugmy mše sw. stalo,
což státi se má. Geš'lět se horliwost zdomů kře

slanských newystčh'owala, žeby se zwláš'tě po
Časswatý neslyšer wíce písně případné :— Wzbu—
zowz'xnímpak geštč wíce domácí zpčw ten se ku
prospěchu ponawrženého aučelu rozmáhá. Dále
\však, schází-li se lid, gakož we swzíllšy známěg—

w advent, W postní středy a pátky hog—
nčgi, a gakž Wobyčegi, zwlášlw advent, "takéča—

snčgi: nebudet mu zagisté proliwno, alebrž pří—
gemno, když před mší sw. doslechne, že píseň
případná se pčge; pozdwihneí s radostí i hlasu
swého —- a alespoň snad s wětší pozorností
—
'\F
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II. Rozmanitost pisni.
Bud' si wšak pisen gakkoli dobře spořádá
na w obsahu i w nápěwu — bud' si každému
djlu a předmětu služby Páně přiměřena: před—
cet itu geště ——alespoň ne tak gislě služby
požadowané neprokáže : nebude—li rozmanitost
dobře rozmčřená tuto ln'jstamj'li. Nebř, což wšu
de platj , izde platnosti swé netra'lj: wčc, ča—
sto užjvaná owšcdnj.

Č*htěl—libykdo tomu od—

pjra'li, prosilbych, by na zkaušk'u, kde k oby
(žegnómuzpů-wuzawedená toliko gediná píseň gest,
plal se několika — i Wraucnč, gak se zdá , zpi—
wngjcjch—: aby powťrdčli, co se práwč zpjwá?
Bez pozaraženj a rozpaků sotwa wypowj : což ne—
pozornosti a matky gcgol(u neywělšjho dilu) 0

wšednčlosti, důkaz patrný. Totéž shledá se ipři
adventních, an se každodenně pěgí. —- Aniž pak
wjm, kdoby Wslawu byl, znage a šelře powa
hu lidu wůbec, toto twrditi, žeby při gediné
wždy modlitbě-';,taki pisni mohla se pozornost
udržetibez zaumyslného namáhání. timto však
nmnáhánjm zaumyslným gestwčc to těžká; neni—li
příliš mnoho od lidu žádali, by sám se k wrauc

nostiwzbudil a nutil , budiž si to

powinnost

gednohokaždého gak Chceš. Zdál se, že sama
praxis ecclesia-.=.,genž se spatřuge W obřadech při

službách Páně zawedených a zřjzených, zgewnč

poukazuge, klerakby prospěšné nno ipotřebné
bylo, aby wše, což možná se sneslo, čimžby
powzbuzeni se k wraucnosti lidu usnadnilo se;
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aby, ])rawjm, Wše tak se urownalo, aby lid „o
tak sám ze sebe, gnkož raděgi odginud, twnč,
šnými pobnútkami selnto čelicimiwzbuzowánbýz
xml. Tot by prospělo i tomu , kdož gest wsta—
Wu.sám ze sebe k wraucnosti duclmpohnmlti se,
i onomu, gehož dosud není 510. Kdo by tu za
medu dáti newolil, museliby lid za tuze zbo—
žný míti: aneb pnuhau toliko Přítomnost neb ři—
ka'unjgen modliteb na místo modlitby powýšiti;
kdežto méně , b:). méně těch, kdož bluhotu prn—
wé modlitby znagj ; wětšj Wšak djl wtom méně

opatřen.
Amedlel což proslňge, &sice gediné onde
i tuto, než rozmanitost? —- Gedna owšednj:
wíce, ne tak snadno —-—
gedna owšednčla'li, wjee
newzbuzuge: užiwá—lise gich Wšak wíce, neujde—

le obyčcgná tak žádná; a magii tedy chenowo—
ty do sebe :! tudyž ipůwab n che; dokonce,
gestliže se, (což i tu, gakož Wůbec, ptnt'j) wylo—

, aby dokonale sroznmčlč, -—a na srdce—liwlo

, aby bližší byly.
Než, možná li u kterak? roznmnitosti inko
u (: dosjci, kteráž nedjm aniž přísně, žeby wšude
a při "wšecb n e \Y) 11nu 't 0 dl 11(? potřebná,

před—

cet Wšak we směs prospěšná by byla?
Co se tkne

1')í'-'j\_md.nýc11,na čas adventní—

postní (gindy owšednělosti nebude se stegnau.
lup-au co báli,; prohlednčme gen kancionaly. N'
])ř. adventních mdezneme, žeby podwan na kaž—
dý den w témdni zpiwány býti mohly: a sice

o Zpěwu Při službách božích.
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w přeužitečném srownaní tom, aby prwní wtě—
lení Páně příběh — druha pak krátké rozgímzlní
() nčm t. na poděkowímí a ginače ohsahowala;
;] _goštěipo mši sw. krátkých, krásně přiměře—
ných zlmde několik, 11. př. Hle, přigde Pán.,
ele. Par/čimgmež otci nebajkěmu etc. Gedinú těž—

kost W tom bylaby, že práwě snad, kteréžhy se
neylépe hodily, lidu neznámý gsau: což Wšak
tím platnňgšjho podaloby důwodu, aby se mezi
lidem w známost uwedly.

Roze.—znami
ti ge Wšak,

a dowesli, aby ncgen od několika zpěwáků, ale
i od. lidu pěny byly, W dobrém horlícímu, buďi
lčžsí, nemožné nclmdc. A neníl pak 1řeha na
Wlas na den každý W témdni giné odhodlati:
(lostilsnad i na trogích, ponawrženým způsobem
(llc ankolu hlawního srownaných; ačby i ne—
ohyčegnčgších uwození neškodilo, zwláš't anhy
lid znamenage takto wíce r0zdíl mezi domácí
a wcřcgnau služhau P. — si této wíce učil se
Wážili.

Než, tomu bud' gakkoli, důležitěgší gestroz—
manilost, o níž se, mluwí, w písni při požehná
ní s Neyswětěgší,zwlášl, gestliže každodenní mši
sw.připogené gest Wobyčegi. Neboř tudy práwě,
že každodenní gest, nebezpečenstwí owšednělo—
Slirostempowzlmzeníanř—inliwčgšího třeba gest.
A zagisté, zde wšech krásných písní, gež poho—
towč mame, pominauti, a při gediném toliko
Wcršíku zůslati: při neymenším newšímawostí
we wěcech stůg, kteréžby mnoho dobrého způ—
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Na kolena padeyme — I—Iospodinepomi—

lng ny— S'watý, swatý, swatý -— Zwčstug těla
wznešeného (na čtwrtek gak \Vhodnč !) — Zdráw
])udÍSpasiteIi —- a snad itakto :
OJcžjši neymocněgši,
S Otcem ., s Duchem w bytostí,
Geden Bože ! Neydiwněgšj,

Skrylý w této swátosti!
Oaks žehnal swým učedlnikůlu,
Ans od nich se W nebo bral :

Inám tak swým s]nžebnjkům,
Prosjme, bys Požehnal! —

Gakž mnohem přiměřenť-gi, ano islawnčgi
by s]anžily, po dnjeh a časech rozdělené, k ště—
Powúnj Pončtj oneyswětčgš'j swálosti ol'lz'nřn'j?
Gestli pak při ostatnich předmětech služby
boží rozmanitost wčei aančelutak wedice přimě—
řena a prospčšna gest: Wpísních Přimši sw. ge
střtpřežňdfmej. Píseň tatot může, (gakž řečeno —
a což může, zagisté tuto i má), k naprawení,
oswčllowťmj, a neymožnčgšimn ohžiwowanj po
nětí opřewzz'ncnčoběti sw. přispčti. Owšedněla

li, tran aučinnost swan, ])nd'iže ne ukaždého,i
Wždy rownau mjrau: předosti na třech (caeteris

parilms , omnes pro uno !) mohlbyoh říci: -Í
"lnpomoci třeba! “fšak zde o nowé půwahy, 0
powzlmzowánj, —.-k čemuž rozmanitost geden z
neyx-vhodnčgšjoh prostředků gest,—tim wíce pO“
starali se dlužno: proto, že mše sw. prolidgsauc
Wždyslegnó, atakáž před očima denně, Wažnosti
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mirulehčegipi'jslušunu pozhýli může u mnohých:
neni—lialespoň Pjseň ktomu zřízena, aby mysl na
rozmanité strany gogi uwádčla. Agižl pukiwau—
Colupisně samém, k němuž tedy měřiti má, zna
mcnilý lcžj důwod sem slušjcj. Ohel totiž' mše
sw. che má strun, z nichž gi pozorowaii lze i
sluší: cilowé, kteříž se Při uj hudj u rozgima
giciho, () kolíkeřjž negsnu? —— Gel třeba, aby
wall Při nj gednau s přewahau duch úcty, klaně—

nj; tu opět duch djků; tu prosby: přichází
mel ohčlugjcc gcduau co hříšníci k Smilowateli—
po druhé co tworowé, co služebníci ku Twitrci,
ku Pánu swému, gindy co potřebnj, a opět co
cln—mlowanjk Dárci a zase co děti k Otci & t. d.

ll'šccky slrzmy tyto gedinau pisni ohegmauti
kdož možno? — :) předccl 'l'řclm toho, co ney—
ujcc, má—lise s ohledem na powahu duchu našeho,
prospěchu swrchu poukázaného dogj'li : 1n:'1—li,dim,
ohčt neywzncšenčgšj, neyswčÍ-tť-gšj,ne chladně,nc

nhy gen bylo, ale hodně, s roznjccnjm, swatč
pod/nwnli se;

mai—li,prawjm, giuými slowy, ži—

wóho Předstawenj u lidu, i s nučiuky geho, se
dosjci.

Amcdle! nemožna'n-liž lo wčc, rozmanitosti
i tuto umistiti? -— Za dnů tčchlo ncnj starosti
0 pisně, k'l'créžliy duchem wraucuosli nadšené, i
W)"hornégsaucc, též Pro rozličnost swau k tomu
se krásně hodily; :) schůzi—li které cos: lehkou

proměnoulze gi k tomu připrmviii; tak sice,
kdež náhožnost geštč ncdohořiwz'n, žchy wygmn
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kněze :) pi'jslužnjky ni dušičky oběti SW. si ne
Wšjmalo, na celý týden gich dost:-něj. Např-j—
klnd , ne Wšak guko na zákonný wzor některé, ne
práwč dle ceny, alebrž wíce dle předmětu wy—
brané inlo položeny bud'te; kteréž, an každá 0
mši sw.. gnko z giného obzoru gedna'n,mohly by
se ktomu hodili. &) Píseň od P. Procházky, za—
gisté newšednj , Při niž proměna W na'npěwupo
pozdwíhowaínj oknznge, kterakby slušelo, by w
každé proměna tukowá se slz-\le, pro nápomoe k
obnoweni pozornosti, (\ zwlášl k wyznuišcnj pří—
tomnosti Pánů giž na oltáři. b) l.“jseň počjuagj—
ej: „Před Tebuu se klanj1ne,“ (německy tuším:
\Vir werl'en rmsdawnieder) w njžby V. ?. ku Ky—
rie mohl se lépe snad přeložil-i, aby posledni
řádky 4. na Prwni mjslo sednly. o) „llože před
Twnu welebnosl'j,“ wubec znám/n :) milá pjseň,nž
na neauhlednó roucho swé, wnjžby snadpro lep—
celosl: —-—
(\zwlášl pro rozmanitost

we wšeell 'WCJ

spolek, dalo se spo gili :] přiměřeně zkrz'xlilitaklo:
Lásky plni Serafini, dolů s nebo slupugte!
Buh-a s námi tuto nyni w swálosli zwelebngte!
Matko boží, wšickni swali, Spolu s námi Plcseyte!
Že se ráčil smilowalí,

Společně s námi lid—ete:

„Diky Tí, žes na smíření, lidi wšech, (» Ježíši!

Dal sebe sám Wunmčení, bngit mohli WTwauříší :
Diky Tobě neywmucnčgši, žes pro naše spasení,
Uhčli le' neywzácněgši

zřídil nám ObllOWclli.

Guk mne k lásce swé wzl). ete.
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Prolo Wěřím W Tebe, daufám, Tebe neyweyšmílugí:
Že gsem zhřešil opl. etc.
]Iílowat Tč nepřestanu, neb wšj etc.

J) Píseň od P. Pr. Klára ik tiché mši dala by
se zkra'nl'iti ——
zwláší

pak na pátek,

g:)kožto

(len

unmčenj Páně hodila by se. o) Pjseh od P. Kin—

ského: „Zde W skraušeuosli padáme“ ('lIier wirft
\or dir in Staub sich hin). Konečně pak f) Ti
Bože se kořjme, kteráž snad i W následugici
]n'mnčnč (_zwlz'uší'i ke dni

přigjma'mj)

dobře. K werši prwnimu,

kterýž,

slzmžiluhy

zwlz'ušÍ 311se

Gloriapomng nestačí, přidán ])ybýti mohl:
„Ach! neračiž hleděli
Na našich win tíží;
Na wzácnosl hled' obětí,

Ge'tta,cona

Kdy“ tak tě ctít žádáme,
Cak w nebi gsí clčný,

Zwěw
náš bud' Ti , onune
[

7

Skrz n] ubljbeuý.“

Taktéž i při offertorium k prwujmu:
„Za žiwn'i zemřelé,
Rač Pane! gi. wzití,
Rač na křesíanstwo calc-',
Milostné wzezřili :
Odpusí pro ni znwilust,

Cele' swe rodině:
A. podey gi swau miIUSI,

Žádauci gcdinb.
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]?ak Po Pozdwihowánj:
Ježíši k nám pohled',
Smrt twau Připomínáme,
Twe' tělo, krew dáwáme
Nyni W prawau obět!
Co twůg Syn gediný,
Za nás ůul, co Nm ma'u'nc,

Te Otče! li wzdáwáme,
Ach ! odpusÍ nám winy !
Ty, genžs nám Spasenj

dednal na kiiže stánku,
Popi-eg, boží Beránku!
Milost, utěšenj.
Zhaw nás, prosime 'lč,
Skrz swalých Pi'ilnlauwůnj,
Ziých činu i žádání,

Zbaw hřjchů na swčtč.
Když km'un ráčíš Wegitz
Tebuu Otci milegšim,
Od poškwrn Wšech čislčgsjm,
\Iusi owšem člowěk být.
'\ch! wšuk wyzua'twámc,
Že k tomu wswých slnboslcch,
\'V swých přeitaslých mrzkoslech
Hodnosti nemáme.

Nchodni gsme tebe.,

Tak se setnikem rcmnc
\. Wprsy se lepemn,
Ty nebeský chlebe!

ozpěwu Při službách hožjch.
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O kážcšJi nám brát,
A gísti z těla twc'ho:
Moci rač slowa swého
Dušem prw zdrawi dát.

Pak silni twým chlebem,
Před Otcem obÍjbeni,
Nad miru owzácnění,
Těšil se chcem nebem.

Pak ity, Otče náš,
Pro obět tu důstognau
Nám swau milost přchognau,
Nenehodným Podáš.
O vvztáhniž ruku SWau.,
Rač dál nám Požehnánj
li dobrému obcowůnj,
\Vlj Wůli ochotnau:
A'LusLanowcní,

Gežs račíl nám zřiditi,
Nás chtčge oblažiti,
.Negsau w nás k zmařenj. .:)

Takto tedy ])yloby snad lze se nadjli, že
se způ-w obecný zřjdj, aby k duchown'jmu pro—
.<|_>ř-e]1u
nemalému

lépe POSlůužilianlll.

Tim to—

1iž předně: žeby gako nádoba zaehowáwagjej,
což k wzděláni Přednáší se dle řádu kazatelské—

Ě) Cillých proměn a snad opraw sem nepalrj, aniž mně nc
p'říslušj; mohlyi'by se wšak státi, kdyby se wydánj gich
mvlúšlnč' k aueeIu ponawrženčnm wygcrlnmi, za whodne se—
znam. Proměna wšak tato předložena gest gediné pro žádauej
wmnanhosl- & wělšj nnphmst we wšech.
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ho, a opět gako prawídko z theoretického k prak—
tickélnu při službě boží poukazugící awedau_
cí, a zase co zwlúštní půstaun, opatrowník wše_
ho, což při službě Páně máme neydražšího _
Wěrně slaužíl. Za druhé pak, žeby i sprostšímu
i Wzdělaněgšímu, Wubec tedy dle powahy du—
chowní, přiměřeně k powzbuzení a rozhoguění
srdečnosti wíce napomáhal a mocně příspíval.
lllnoho—líby skutečně takto prospěl, tomul o—
wšem následek teer poučí, an wšude okolno—
stí, zřízení geho obmezugjcjch, rozličných gest.
Ta však gistá zustáwá naděge, žeby takto 11
mnohého chladnost poohříla se wíce, a horlíwost,
gestli ne rozněcowala, předce powzbuzowala wí
ce, než se státi může, a než se stáwá, kdež na
různo toliko, a ne dle swrchu podotknutého au—
čelu zpčw zřízen gest. A hle! tot každému
pečlíwénm pastýři pohnutky dosti mocné, aby
na předložené tuto wčci, poněkud alespoň se
ohlédna, .— skaulnal, a dle uznání i dle lep—
šího nal'rlédnutí, lépe také zpéw lidu swého obec—
ný zřídil. — Zázraky že i tímto se nestanau,
giž, mluwě kdys o tom, rád přiswédčil gsem:
leniwecí tím se nedonutí zagisté, wšak alespoil
možnost tím Zl'OSlek procítnutí i gemu: a Wů
bec, že se zřízením zpčwu způsobu takowého
hrstka k dobrému, a snad i wíce příloží —-to!
mu mne ucí powaha srdce lidského, :) ne kratič—
ké toliko rozwažowéní -- následky wšak poučí
každého, kdožby dle dobré wůle zřetel swůg na
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wěci tyto upřímně obrátili sobě oblíbil. — Žeř
některé těžkosti při tukowémto zřízení zpčwu
při službě Páně W' cestu wkročili mohou, owšem
pmwda gest. Žel-by wěc ta u lidu hned tak ry—
chle nešla, neodpirám; zwlášl, anby \\"jce pj—
snj se už'jwulo, a při-Wýboru dokonce některé
by proPadnauti musely, lidu neypowědomčgši.
Naproti tomu Wšak namítám, že což dobrého u—
přjmně, snz'nžněChceme, byl ilčžšj bylo, swým
casem předce se poddá:

—- a by gen proto nič—

10se cos dobrého opominauli, že

že pra

cnčgšj gest: mnoho—li as by se stalo? Tuto Pak
dokonce, bylby i u dospělých na čas nemožno
bylo, nude čjmž walnau pochybn mjti lze ; gsau't
djlky školní -— u nichž a skrze něž základ Wčci
iélo dobré položili se může i sdosti skrownýin
\\'_')llílSll'dŽClliU].Práwč pak při těch,

zdá se, ga—

koby zřjzcnj zpčwu gich iakowé mnohem Wčtšj
prospěch slibowalo: gelikož igedinzi známost w
písních podolknulýcli wýbornč slouži při cwice—
nj w nábožensth & W nawcdenj gich k náboža
nosti i mimo chrám & školu ; zwláši gestli p.
katecheta obljbj sobě, gim ge náležitě wyložii'i;
klcmužto Wěc snad giným časem poukázali ob—
širnť—gise udá. —-

Mělo—liby dále, snad podni—

knnl zřjzenj 'lakowého na odpor státi, že se tak
lehko nestane, aby to přišlo s nim wslnw,kdež—
by žádané owoce neslo: připom'jnťnn, že necht ':
w několika letech w obecnosti wzegde cos doe
ln'élm _- i pozděgi dozráwšj, ančinky swé dobré
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Měl-liby wšak kdo bez dokonalého roz—

wáženi lnnjtí, že snad celé to Ponava—'rženjpřepia—

tá, neb dokonce nowotíwú, nedozralá myšlen—
ka gest; aneb ge snad Pod gediným zúmyslem
zawrhnauti, že dle Aug. Intentio facit Opus bo—
num, každá pisen íkaždý zpěw pro službu bo—
pěný, služba boží gest: bogim se nemálo, žeby
sotwa se mohl osprawedlniti z toho, že pro ho—
wěni sobě a swým toliko úmyslům nedbá, zda—
liž pomáhá Wšemožnč swěřenýln sobě k blažjcj
wraucnostl -- čili nic; že nedbá, zdaliž chladno—
sti při tom, což swatého máme, ruku nadržuge,
aneb nic; a zdaliž tedy, takto nedbage í ostatně
neklade sám nechtě hrstky swé polehku k tomu,
což Spasitel tak přísně uwádi: „Lid tento mne
cti toliko

etc.“ —-—
—- což pak Wše iw swé dosti

skrowné částce, ba neskrowně neukazuge—li -—
zagisté připrav-'uge cestu onomu strašnému zwi
i'w-li _— genž slowe:
Lhostegnost we wěcech

spasenj se týkagjcjch. —
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(„ Pohřebnj řcč nad 111ij Josefa Hály,
Dúslognóho Děl-konaw Turnowč,
1828. držúna.

dne 23. ledna

Od Antonina Marka.

L(ng giti do domu zámutku, nežli do domu ho—
dowánj, nclioi tam spatřugcmc dokonánj kož—
dého .člowěka, akdo žiw gest, složj to wsrd—
ci swém. Kazatel. 7, 2.

““kročili gsmc, kam nás srdcc chlo;

ono

wždycky ncwodjwá dobře, —- *lchdážwcdlo bez

pohluuzcnj; nebol gsme sc oclli wdomč zámulku!
l'ili na giné sobě wyložime tyto smrti, ln'olm
smutné obrazy, len černý oděw oltářů, ten tem—
ný hlohol zwonů, to žalostiwé pčn'j pobožných
Zulmů, tato zkornlouccná lice, tento ctihodný
sbor důstogného kněžsth
Zdali 11:1ginó nežli
1mzármutek.——() lrucliliwá dprawo! kleráskrcy—
Wz'lšnlrnkcm & tmou kořist ncuprosnó smrli,zdo—

lirýcll, z drahých ]idj gednoho! Žiwot lidský po—
doben slunci k západu sc cllýljcjmu. Zacháze—

za horu, horu gcště zlalj, gcštč popršlek swůg
posledni na oblohu upírá, ale i tento koncčnč
mizí, a černá noc rozproslzjrz'npolcrnginách Fawn
cinu temnoty! Tuk i ty, černý krowc, sc lesk—
nvš posledními paprsky l)ý\\'lllél10 žiwola! Le
skncš se gako hora na západě rauchcm dncllo—
\in-jm, ornútcm kněžským. ——Na goký'todnkaz?
Čnswpis p. Katal. Duch. ll. 3.

8

456'

Pohřebnjřeč.

Na důkaz ten: že se tu kryge Bohu zaswěcený
služebník. — Leskneš se gako hora na západě
swrchu postaweuým kalichem - Na gakýtodů—
kaz. Na důkaz ten: že ty ruce klesly, kteréž
gindy ho ohětowaly, a che ohětowaí nemohau.
Gako hora na západě leskneš se uzm-vi'enau kni—
hau —- Na gaký to důkaz? Na dukaz ten: že

zawřela se a oněměla usta, genž slowo prmde
lačnýnrsrdcjm ohlašowala. Leskneš sc gako ho—
ra na západě ohněm r.ozžatés \\jve. Na gaký'lo
důkaz. Na ten důkaz, že mezi námi opřt gedno
swětlo wyhaslo. Gako hora na západě leskueš
se křížem usmrceného spasitele.
Na gaký to
důkaz? Na důkaz, ten: že zesmch W Kristu
žiw gest, gelikož w Kristu umřel hyl :-— snad
na ten důkaz: že kříž swůg Wytrpčl a donesl
k uloženému cili, gako ukřižowaný Předchůd
ce geho. —
O! \vy podobizny ztráty! podobizny nadě
ge! Ty černý krowe, ohgew mím, koho ukrýwz'xš?
Ach! koho tn spatřugeme! Zesnulého — mezi
hdjcjmil Neci'lehlého mezi čitelnými! Upoko—
geného mezihořelmgjcími! (Jakýmgménemmám
,
"a zwdti teho? Naziwcy ho synem mým, neutě
:**

šenř prawj 1'a, genž tebe porodila

matka twa'n!

N:)ijey ho hra'lrem našim, dj twá sestra, asni
ginj ni hlasowé. Nazjwey ho přítelem, porauč'j
si. srdce mé! Naziwey ho našim dohrodincem,
domlauwzi se osiřalost a chudoba! Nazjwey 110
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našim pastýř—em,prokI-ikuge tisiceré wolánj! —

'l'olikcrý w gednom —- syn matky, ])ralr čtwerý,
dobrodinec mnohých, pastýř několika tisíců! ge

dena uuawený pautujk naswém odpočiwodle!
Poutník z pozemského žiwota na smrtelné
lože, z lože — na máry, z mar do hrobu! -—
Zdali zhrobu geště kam? geště! geštč gedua pant
ku Wččnému wzkřišeni! T y dwě prwnj cesty ])y—
ly 'lobč kunawen'j, ty ostatni k twému oddechu!
Při obém spatřowali můžeme dokouáui každého
<:lowčka, a nalezati swému srdci polrawu, ga—
kož zpředu zněla naše prúpowčd, a naše bo—
lest nezdráhal se toho. Tak gako tys stáwal gin—
dy nad ginými, tak mi tuto stog'jme nad tehau
počjuagjce sobě hlučně we swém hoří při twé ti—
choslil Naše bolest hledi práwa swého k tobě,
:!blaze nám, že 110nábožensth swaté neupjrá,
aniž zhraňuge —-—
a dle toho práwa, gsi náš, náš!

milý“unaweuý paulnjkd, w žiwotě ismrti, na twé
pracné pouti, i při twěm sladkém oddechu!
\Všewědaucj, sprawedliwý soudce náš, neni-
se dlouho—ligsi pracowal, ale dobře-di! nctážc
sc daleko-ligsiputowal,ale přimo—li! Gcnompo—
řřtářčlowčk uzawirá podlé let Wčkuceuu zásluhy !
Genom lidem, a tudy i nám wlehz'nta otázkam
gazyk: dlouho-li gsi putowal? Dlouho—ligsi puto
wal, unawený pautnjku náš? Ach nedluuhol ne—
dlouho trwala twá pant od porodu k smrti , ani
40 roků ne, ani polowici toho wii-ku, gimž wy—
můřuge maudrý Judstwa král žiwohytj clowěka.

„*
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ch žádá promluwili srdce naše, ařjci chce:

Ach pob—ud“
:)POPutug geště s námi, ty Wěrný to..

waryši z cesly žiwola. Lety negsi přemožen,
ginému ncdey se přemoci! Proč překocugeš Po_
řádek přimzenosti, proč na swau máteř 1u těž—
kou službu wzkládás, aby tobě oči zatlačowala,
gešto by spjše synowi příslušelo odsluhowoti se
W Podobné připadnosií rodítelům swým! Zduliž
nás staršjch &lelněgšich woljš nechali za sebou,
zdaliž nám chceš proprawovali cestu swým od—
chodem k wěčnosli? — Než marná slowa! Ty
spiš smrtedlným usnutim, :) žádným nářkem ne—
lze probuditi tebe! Tokio Wlna morská wichrem
hnaná přiwalj se ke skolině břehu a dále nemů—
že! tak wolánj lidské nemůže překříčcti powo—

lúnj božského! Došed 381et

na mordch.

Ach, powěz gaké cesly unowily tebe!J Mlu—

che o nich nesmíme knim připočjsti twéhomlá—
dj růžowú léta, dokud člowěk na loktech matky
swé se konegšj, olopotz'nch newčdu, gen libý' ú—

smčch wídj, gen sladká slowa nasleychá, o w
blahem zdánj krátkou ruku swnu nutadmge po
kwjlku iPO měsíci, obe' daufage dosáhnouti!
Když pismo swaté žiwot náš Přirowm'nvz'nptáku

z hrsii se demucimu, tedy zwláště o swém dč
'linstwi můžeme říci, že 10 byl neostrožný pták,
který se záhy \vydral z ruky naši , &zrnky twč,
unnwcný pomníku! -— Odrosile'ho této blahé
chwjle školy iebc zwaly, školy tebe podáwaly
sobě, &trudně namáhon prwni silu twau. Nebo!
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bohatstwj a urozenost dá se zděliti rodem, ale
maudrost &ducha Wzdělúnj gest klénot w hlu
lJOlié zakoPaný zemi, k němuž nelze dogiti,
lec potem a' přičinliwosti.

Tys snažně a Wěrně

pmlslaupil wšecky nesnáze, dobýwage tak Wá
ženého klénotu,

až W Žíltém roku

mohls při—

kleknauti před swého biskupa, abys přisahuno—
wého poslušensle a zapřenj složil, a wydal se
za rozkazem mistra nazarelského: Gděte, učte
národy.

To byla ta paul k twému unawenj, to byl
ten břemenuý aukol, Pod kterým gsi klesl na
toto odpočiwadlo! —- O kterak pak byl weden
tellau duchowenstwi auřad? kterak gsi nesl skrze
15 let, powinnosti kaplana w osadě Libunské,
kterak powinnosti duchownjho zpráwce na osadě
llruhoskalské, kterak powinnosti faráře w osadě
'l'eynské, kterak W powýšenj za Děkana we mě—
stě slowúlného Turnowa?
Smím—lise zprawiti
příklademŠalomauna krále, genž dj : Chwálil gsem
zemřelé wíce, nežli ty, genž po dnes žiwi gsau.
Smím—liga tobě zemřelému slowo dáli k pocluwa—

le, zásluh/un twýmswého swčdcclwi? Nebudu—li
segápř-jtel a známý twůg, zdáti, an poclllelmgi.
Nellot Wim, že chwál'j—liliů'jtelpřjtele, podobá se
gakolpychwálil sebe samého, a geho řeč nemiwú
Wally, gelikož se domnjwáme, že starodúwn'j
k'nskau a Přízn'i uplacena gest.
Nehylo—liby

pro mnu prawdu, kdybych říci mohl: nepřítel
gsem býwal toho tu zesnulého kněze, nyni slyš
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swě'te z usl nepřítele chwálu 0 něm! Než pobo—
ku zemřelých nemá zníti sl 0 W0 nepřítel! Protož
ginam se obrátíti musím wté příčině. Ob "acím
se k wám ctihodní mužowé, \Ty společnícisteg—
ného auřadu, sud'te \Vy nad gebo cenau, a mým
swčdectwím, nebo časem genom rowný rowné—
bo saudíti může.

—-—
Obracím

se k VVa'un,Wy do—

bří obywatelé tohoto města, u rakwe zemřelé—
110swe'ho pastýře řekněte: zdaliž gste W krátké
lhůtě gebo přebýwání sVVťnni,kněmu nižádnau
nebyli zawázáni Wděčností? Obracím se k VYám
Wy obywatelé z nadgmenowaných cizích osad,

stane—litu w této tísni koho z “as; wyzneyte:
mnoho-li dobrých památek máte poněm? kterak
wyhlíží geho osení W srdcích waších? Kterak
gste si oblibowali duchowní snažnost geho? —
Odkazugi se konečně k \'Vám, Wy ždčkowé tur
nowské školy, abych dle písma z ust dčtinských
dokonal chwálu geho, také—li \'Vám nedal skusiti
otcowskau swau Pečliwost? Prawda z ust ne—
winných dítek býwala přígemná po wšecky wě—

ky, prawda z ust waších bude
naších dnů.

přígemnái za

Bylř gsem swčdkem důwěrnosti VVašík tomu
10 zesnulému, ona nemohla giný míti půwod, leč
zlz'nsky geho k \Tám. Tehdáž , když síla se ge—
luo lz'nnati počala, a neduh rozzůříl se W gehO
wnitřnosti, draly gste se \vy dobré dítky k loži
Obtíženého wůdce swého. Gindy nawštěwowal
ou Wais, nyní wy geho. Gindy onVV-ás weselil,
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nynichodily gste Wy obweselowat a wygasiíowaat
skormaucenau twářnost geho, ukládat, ukáget
_fflšllO
bolesti. Možno-liginé šlechetnčgšigmeno—
wnli lásky, nad lásku mezi ním a “H'nni! Než
„ei-Lolidosti šlechetnai, nebyla gednak dosti moc—

nd, aby poraženého pozdwihla,

neduhem opa—

nowauého uléřšila. \Vy dobré '— ale slabé djt—

Ly odstnpte, nepřicházeth wíce! Geho nemoc
ucdoPauštjaby se zpohledu \Vašeho déle rado
wad. Nastáwál mu krutý bog s geho bolestmi,
;! dnem i 11on trwagjcj zápas s mnohotwárnau
nuzkostj! To srdce, které \Vás milowalo smrtel
ně llO ubigj, usta prahnou,

gindy s Vl'dmi roz—

mluumgiej. Giž mu oudowé \vypowědčli oby
(šegnauSltlŽl)ll.' Nohy nechtj ho nosili, bystrost
zraku hasne, očí se neumčg'j ke snu lahodnému za—
wřjii. Giž gest gedno den a noc, noc a den!

auzkost neustupuge, práce nepřestáwá! Stálé
zmilz'mjze strany na stranu, ale úlewy nikde!
W té slrastné dolni- po kom se olllédnauti, ke
komu uteci? Giž ne klidem, giž ne k \Yám! nýbrž
!(lomu gedinénm, gehož zasljbenj zni: „Ze šesti
:mzkoslj wyswohodil gsem tebe, a Wsedmé neo—
pustim tebe !“ G-ižgediné k ton1u,genž skrze syna
swél'loW swátostech udili posilnění zemdleným,

možnoautočiště!

Ano ozbrogen azotawnl tau

10 dnehownj posilou hotowi se a podniků ten po—
sleduj bog, aby wylmgowal, čehož my posud do—
hýwz'nne; wěčný pokog swůg! T ak druhdy le
tujm časem nebe se kali, černé mraky w hroma—
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du hluknau, wíchr :) bauře se strhuge, aco gin
(le w nepohnutém pokogi leželo a stálo, prach &
lupen, wodu a zem, střechy a stromy uchwacu—
ge, mete &wíruge před sebau , asršící'krupobi—
ubigí k zemi, což křehkého bylo —! Než
znenáhla uklidí se wztck, sluneční papršlek o—
pět protrhue mraky, aby obradowal ustrašeuau
zemi, osychá lupen &stéblo se zdwihá,

ale on—

de! onde leží sowocem wywrúcený strom!

I ty, ty

owocuýstrome! blahý wítčzi!

Giž gsi přemohl swau bauři! Giž gsi pánem swých
bolestí! To klopotné srdce přislo k dokonalé—
mu smíření! Krew newře , žížeň nepálí! anitma
ani swětlo neobráží oka twého. Co sluulo otra—
pou asaužením, zanechal gsi těm, genž se geště
nebyli probrali skrze poslední bogowné tažení!
At nyní kwílí u twe' rakwe, twé oko ge nehle7
dai, twá slow-a ge neutěšugí, twůg zámutek se
zz'umutkem gegich nemísí! O blahý wítězi! u twé
rakwe se nám wygasňuge powěst písma swe-lého,
že totiž lepší ge (len smrti, nežli (len nar0zeuí!
Čím hognčgi mis obohatil žiwot tento, tím wět

lichwu ze swé půgčky poslihuge na smrti!
Čím statečnčgší tělo, tím bolestněgší geho klesání,
čím upřímněgší gsuu přátelé :) příbuzní, tím ža

lostněgsí od nich býwzihučení!
přígemuěg
obydlí, tím protiwněgá znčho Wýhost nz'un!
'Íl'y blahý wítězi posledním wzdechnu'tím
\\'yí_)l.'1tilgsi se zté (laně, kterauž podruzi země

slzami, hořem, suužením, neduhy,

nepřízníu
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lidi , nepokogem Wsrdci, spláceti musj. — Swa—
tý Pawel kladl smrt sobě ziskem -— zdaliž tobě
mohla býti se škodau?

——Učiw giné

—-—sám—lis

neumělumirati? Onikolí! Škoda, byla-li gaká,
zůstz'm'ápři těch, které gsi Opustil, moho achtě
Podlestatečnosti swé gim déle prospjwati. Tys
wýnos swého zisku pogal za sebou! Zdá se sice,
že leže na marách \vyzut gsi ze wšeho. Zmoei
u zruky wypadl twůg nábytek, twé gmčnj, twůg
ouřad, twá důstognost! Tak gest. Gíný zase—
dne, kdes ty sedáwul, giný zngme, čim gsi Wládl.
Ale prawé bolmtstwj twé zůstalo w twé moci &
vládnutí. Nebot kdo sobě ustlul zúsluhami, a s
dobrým nerozwedl se swčdomjm, teul ina ma—
rách má zásobu swé utěehy, i za hrobem poboku
swého přítele! A u twé rakwe nemělibyehommy
toho křesíanského pogištčnj, že gsi s sebou wzal
poklad, kteréhož mol :)rez nežere a zlodčgowé ne—
podkopáwagi, že gsí swými zásluhomi na wáze
sprnwedlnosti &milosti božské přewalžilnedostat—
ky swé, tu od Adama spadlou pozůstalost nnnz'ns
člowčky? Ay! když sob?- 1'on1'užjme, že Wšecko
stebaugest, čehož k druhé blaženťegsj pnutí tobě
potřebno; ta zástasz wččného žiwotu, to ruko—
gemstwi Wyzjsknnč milosti, to dobrá poželmaná
památka u wšech bližnjch hvých; zdaliž slušné
meze newykážeme swčmu hoří &swé lítostí nad
'l'ebau? zdz-nližnepowzdeclmeme

W sobě:

Blaže—

nůg gest tomuto, genž umřel, nežli nám, kteří
ziwi gsme.
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Tudy wšecka žalost naše upirati nemůže,že
gsi tuto na lahodné dolehl ustláni, a k sladkému
přišel oddechu! W tomto chrámu zde odpoči—
wáš tímto způsobem po prwé , ale i posledni—
krzit! Poslednikrát gsi se sešel s námi twými
přátely! Poslednjkrát nawštiwils shromážděni
swého stáda wěrného. Tuto konečné gest roz—
laučenj naše! Ty do hrobu, my— na dálšj swěta
skušenost! Nestegnými stranami se rozegdeme na
Wždy, awtěchto' končinách se neuzřjme wíce !_—
O když kterýsi pautnjk tak gako ty na daleký
odchod se uchystal, tedy dřjwe nežli nohu pře

nese přes prah swého příbytku, ohljdne se po
swých domácich. gešté gednan po těch, genž mu
přináleželi; gde od gednoho k druhému, tiskne
ho k srdci swélnu, W krátkou ale srdečnau roz—
mluwu se s njín dziwage, —- prwnjho nab'jzj k po—

siušnosti,

druhého k důwčře W Boha, třetího

prosí aby naň nezapomínal, čtwrtého

naděgi

brzkého shledání. Pak teprw wylrhne se z nad
ručí gegich, umlklý s utageným citem nastupuge
cestu swau, za sebau gsa žehnan a porančen
lásce Neywyššjho. — Aty k dálší cestě uchy
staný pautnjkn náš, mohl bys odegjti bez rozlau—
čenÍPP ——-Tehdáž když gsi W neděli

posledni

inhlwil odtudlde k swérnu ]idu , newiděl gsi,_gnk
bljzek gsi swého odchodu! Nyni leže na marách
nemůžeš mlnwiti. Kdo pak bude tlumočnjkem
twým wtéto době? Mohu—li gzinim býti? Mohu—
!
li ga býti twého srdce ohlas posledniP— Bu—
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(liž. -- Tedy we gměnu toho tu zesnulého pa—
slýře, přítele a wůdce obgímám \'Vás neyprw žá—
čkowé školní , s VVámi se giž lauče,bud'te dobří,
gakož gste býwali, a poslušni i budaucím Wild
\cúmswým! Bůh \Ws tu Opatrug! — Obgímám
Wás, takto srdce zesnulého pastýře říci chce,
Wals! drahé duše zmé pastýrské ochrany! Zpo—
meílte na mne, kdykoli we spolku swém přímlu
wu za mrtwé učiníte ! Nechal i po mně Bůh \Wám
(lá znati lásku a dobrdtiwost swau! — Obgínn'zm
“z'ls, milí přátelé, “rás milé &Wěrné spomocuíky
na \VllllClKristowě; Wais, genž slzami obleth—
gete hoří swélnu! Obralte na Boha swau důwě
ru a spolehání

——On VVzlstu potčšug!

— Obgí—

mámtebe sestro! Wás milé bratry! tebe matko
upřímná! Geště gednau opakugi swé díkučinční
za lásku waši! — Gíž se wytrhugi znáručí Wa—
šcho — &gdu k swému domowu! -— Ach kam !
ach kam cílí odchod twůg! -— Ted'do hrobu—
pak k druhé Wlasti na nebi. Amen.
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7, Otče

ná"*.

Od J. \V. Kamarýta.

Gedcn paprslek twe' Welebnosti
Mne by schwátíl gako wilr prach;
\Vstaupi't před trůn božské osobností -—
Toi i Serai'jnu swalý strach.
\Však twůg Syn se k zemi nižj,
Božstwi tělem zakrýwá :
S ním se k nebi země bljži,
Čerw & Prach se ozjwá:
Otče náš!

l'řiwiňtc se lídstwa miliony,
Genž se gako listi třesete,
Slyšilc—li Lřeskue' hroznu hony,

\V gcho blesku na smrt blednetc.
Nyni zhůru, zhůru zraky!
\Vizte ruku ochrannau!
Nech-'t i bauřj w černe' mraky,

Dj tek hlasy Powanau :

Otče náš!
'l'wé když oko kwěly gara čilá,
Když se srdce zpčwcm sladkým pogiwá,
':Xebo mysl po hwčzdách

si lil'd,

S císlými se duchy kogiwá:
\Vzdcclmi l'ialkowau wúnj,
li nebi, odkud hlasů slasl,
On kde nad hwčzdami trůní,
Zwoley w gasnau duchů wlast:
Otče náš !

Otče náš.
Nám—lizlaté klasy sulky zllukau,
Oheň, wálka statky rozboři ——

chbyncme pod wšemocnau rukau,
Tat i z paušlč ráge wylon-j.
Žíwiš tworů na lisjce,
liwili skwoslnč odiwáš,
Nás milugeš

Swým

gcště wice -——

l_v diik-Jun chleba dáš,

Otče náš!
Když my horké slzy“ Wyle'wňme,

Synowč swým bludcm ztraceni ;
Lože, chleba Pláčcm smáčiwáme,
Lásky, nebe gsauce zbaweni:

\Vízme,hwězdymil ost
Na nebeské modrosli!
Knčmu, genž nás neoslyši,
Rceme slowem lítosti:
Otče náš !

Nezní nářku wíce wůkol hrobu:
„Kam se djlě chude' poděge !“
GemuÍ i W [1] neysmulnčgšj dobu

Swilá potěšeni, nadčge.
Ne gíž rakwe, sirolkowó!
Nebos \vy se chápe 'le!
Do wýsosli blankytowč
S důwčrnosli woleytc:
Olče náš!
Mistra držice se nebeského
(Jenž nás takto učil modlili,
\'nbogmc se swěta, ďábla, zlého:
linka boži nás chce WOJÍlÍ.
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A kdybychom klesnaut měli,
Podáme mu ruky swé;
Byř nás wšíckní Opouštělí,
Láska Ty — my djtky twč,

Otče náš!
Složiš—li mne na bolestné lože,
A'Í i smrt mne bledá odnese

li mámu hrobu, k twe'mu saudu, Bože!
Tam—liduše w hrůze octne se?!
Nelckám se hrobu swóho,
Ty mne znčho Wywedcš;
Neděsim se saudu twčho,

ij

Swe'ksobě přiwedeš,
Otče náš !
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7.

You der dreií'achcn \Virkung des heil. Geistes iu uns.
Von heil. Bernardus.

8.

Uiber die christiiche Vorsícht und drei ]Iauplfeindc
der Seele. Am Feste der heil. drei Iiónige. Von

Johann Taulcr.

Ncucre Kanzelberedsnmkeit.
1.

2.
3.

Uiber die Bruderliebe.
V011 Bossuct, Bischof von
Mcaux.
Vom Gcbolc. Von P. Klaudios dela Colombiere.

Die Messe fůr (lie Verstorbenen.

Vom Jeanjean,

Dompredigcr zu Slrnsshurg.
4.

Liber die Gotleslicbc.

Von Abbe' de Boulogne,

Bi—

schoi' von Troyes.
5. Freundlíchkeit unscrs Herrn. Von J. M. Seiler.
6. Die christliche Rehgion, das fcsteste Band der hůr
gerlíchcn Gesellschaft. Von J. A. Schneider, Bí—
schol' von Argía.
7.

Liber die Folgcn der Síinde. Von Dr. IIOI'LÍFÍ.
Tu nám tedy opelnčco podařilohomnoln'ž Wýbornčho,
wzácnóho poskytnuto, což homilclickým zhirkám prote—
stantským a s mnohým Zpupným obrazcem spísowntel ů -—s
mnohau chloubou & chwálau, a wšak bez Whilřnjho 3:51
Jra & cen)r křcs'lunskó, naproti poslawili můžeme. PO

ručena činíme lcnlo Wýhor kázani wcškero'muducho
wonslwu katolickému, zwlášlč ducllownjm našim mlad
ším, kterým se zachlčlo do newlaslenské ciziny zahiha—
lí, & wodu žiwota 'lnm wážílí z pramenů nečistých. |
Pročež nchledúle chleba doma, —--we wlaslnj C]rkwi—
w křesíanske' starobylosti, kde chlc'b zdrawý, gakýmž se
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wám samým krmití a sjlíli alirl sobě swěřený porlělowati
uloženo & dlužno? — Concio sine Augustíno etc. , est
Prantlium sine vino, řikáwali

giž naši staříci. ——Na—

slogte! tak daleko to přišlo, že wone' recensj a zpráwě
o autikrístskc'm spiSu: „Die Stunden (ler Andaeht zur
Bríorderung des waln'en Christenthums und hiíuslícher

(iottesvereln'uno'.“ Arau bei Sauerlader, 7me' wydáni,
1822., —- kterau nám berlínské ewangeliekě cirkewnj
nowíny Kro. 19. od 7. března 1829 podaly, čistí musime:
„\Vir empl'ehlen diese Darstellung allen ienen ka—
lholiscfhcn Priestern , Welche (liescs WVerk ihren Glau—

bcnsgenossenempi'ahlen,Jah rc lang da r nach ge..
Pl'Ctllgl', cs sogar Sterbenclen in die ]liintle gegeben
und als Lehr—unclErbaunngsbueh selbst gebraucht haben.“
:Uak se tedy pěkně w stegný řád 5 Illuminaty a Racio
nalísly posiawenyr Widjme; nebo následuge dále : „\Vir
vnutil—hlensie ienen Emmissiiren der Illuminaten-und
lLlíonalisten—Schule, welche mít stílrmischen Trotze
(licsesBuch verbreiteten, und tla und dorl: sogar auf
;mnngen“ & (l. Než , i my nápodobnč &práwem Patrně
wř-tšjmto co zde čteme, na protestanty, mezi nimiž
daleko wíce, nýbrž žel, celé heyno nowokrogných'theo—
logů a přidržencu co nowého Pohanstwi, obracíme, &
tau _uímto upřjnman žádosti prawjme, by se od ber
linskeho geštč křeslanske'ho protestanta lepšímu Poučí
ti dali, kčenmž wyzutý edních z tlůslognosti swe' bož
ske wtčlený Syn boží, Am,/og, Verbum, quod erat iu
principle , ——erat apud Deum — orat Deus , ct —- ca

ro í'actum est, acžgš šyčwfco (Jan I.) milost swau dáti
račiž, a my radostné Amen přikládáme.
(jakeho ostatně homiletika naše katolická zisku We

likcho wydawánim clotčene'bibliolhcky nabude , netřef
ha [0er lít-ili a clowoclili. Například gen některé sem
"Wšlěn'kyklademe z chwalořeči sw. Chrysostoma na mu
Čusopis p. Katol. Duch. H. 3.

9
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milníka božího sw. Ignacia (str. 23 — SIL), asice
hned gegi začátek:
. . .
„Eine Jungfrau in der
B]iilhe ihrer Jahre, die selige Martyrin Pelagia, hatuns
geslern das Mohl bereitet ; heute trilt an ihre Stelle
Ignatius, der selige, der heldenmúthige B]utzeuge. Ver
schíeden sind die Personen, dOChdas Mehl, Welches sie
uns hereilcn, ist dasselhe; verschieden ihr Kampf, ihre
Krone aber dieselbe; ihr Ringen verschieden ——aher
Ein Síegespreisf“ Což krásně wypodobniw sw. otec,
pokračnge: „Die herrlichen Thalen des h. Ignatius soll
ich nun erzuhlen, aber es behl und ziltert mein Geist,
und da cin so reiclihalliger Sloil' zum Lobe iiherall sich
dai-bietet, weiss er nicht , was er znerst, noch zulelzt
sagcn soll. Nir isl es gerade zu Mulhe, wie ienem, der
auf eine blumige Wiese kommt; da sieht er viele Rosen,
\'eilchcn und Lilien, alle Blumen, diederFriihlinghringt,
er Weiss dann nichl, welche er zucrst, odc-r zuletzt gese
hen, Weil icde die Augen aufsich ziehl. Aehnliches bcgeg.
net mir bei dem Einlritie in die geislliche \Víese der
Tugenden des licil. Ignatius; zwnr sehen wir hiernicht
Blumen des Friihlings, sondern Friichle des Geistes, deren
Anhlick unser Slaunen erregt, und so wissen wir nicht,
wo ani'angcn ; denn das Eine zieht uns ah vonAndern und
ladel die .Augen des Geisles und die Scli'árfe des Ver
slnndes ein durch eigenthiimliclien Reiz.“ Na to Podo.
iýká stručně řečník swalý, kdo Ignacius byl, & kterak ou
láskou kliohu plápolaw žiwot swůgr proň ocholnowolně
obětownl, & táže se giž Předmělně:
„hun wovon soll ich denn znerst reden ? Soli ich
Sprechen von der Lehre der Apostel, welche er uner
miidet predigte?—— Oder von der Verachtung des Le—
hens ? ——Oder von dein preiswiirdigen Eifer, mit Welchem

er die Kirche verwalleie ? \Ven Soli ich znerstlohen -'
den Dláirlyrer, den Bischof oder den Apnslel?

—-—Eino-“

dreifachen Kranz, oder einen noch \'íclluclicrn , hat ilnn
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dic Gnade Gottes gewunden, und damit sein Haupt ge
Srhlmicket. Bctrachten wir aber aufmerksam die einzel
nen I&ržinze, so fínden Wir, dass in denselben wieder
andere hervorsprossen.“

-—- Nyni pak rozwinuge ty ge—

dnolliwe'wěuce, rozbjrage welcbne' skuka actnosti sw.
]gnacia.

Předně, mluwi 0 gebo biskupské hodností. „Nun
wollen wir einmal an der Bischofswůrdc ani-'angenň“ O,
_eakýmuž musil ten býti, který s apoštoly obcowal, &
čerpal tudy slowa žiwota z duchownjho pramene? ——
gaký muž, který s apoštoly wychowán byl, s nimi žil
důwěruě, swčdkem byl gegich učení a činů, kterého

&—

poštolc' Páně takowo' Přednosti hodna saudili ?

Druhé, wyprawuge gebo mučedlníctwi. „Fíinf Krčín
zc habe ich nun geflochten: aus der hohen \'Vůrde des
]Špiskopats — aus der \Viirde derienígen, die ihn ge
wíihlt ——aus der Sehwierigkeit

der Zeit

—-—
aus dem

Sluhle, auf dem Petrus gesessenund—aas dem Vorrange
dcsjenigen, der ihm die Oberaufsicht úbcrgeben. Alle
dieseKríinze habe ich gefloehten, ihnen kónnte i'ch nun
noch einen Sechslen und siebenten Kranz beifůgen. Da—
mit wir aber nicht die ganze Zeit in Betrachtung sei
ncs bischoflichen Amtes hinbringen, und wir dann sein
Mal-terlbum nicht erzžihlen konnten, so lasst uns cílen
zu seinen Kampfen.“
S neysrdečněgšim pohnuljmawzdělánim nábožným
četl posadí tel sám kazatel toto i ostatní kázanj, a Přege
kazatelům podobného z nich duchownjho užitku, & oně
se s lidem wěřicim zdělení.
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2. Geistliehe Roden zur Belehrung des Volkes tiher
verschiedene Gebríinehe und Ceremonien der katholí
sehen Kirche; in 5 Banden , herausgegehen mit Geneh
migung der k. k. Censor, von Philipp Dilitrieh , Pl'arrer
zu Thomasdorf .in k. k. Antheil Schlesiens. Prag, hei
Joseph KrauS. 1825. ——28. 8.

Apoštolowó Slowanšlj sw. Crha aSLrachota zwč
stugice sw. Ílšwangelimu předkům našim, netoliko w
posluhowáni swátostmi; ale i také při ohčti mše swa—
tó ., wedle powoleni papeže Jana \lll'. národního uži—
Wali gazyka.*l Dowoznge owšem powoleni toto pře
hlnhokau rozšal'nost w řízeni sw. Cirkwe; ale wzlmzu
ge lake' gake'si podiwení, když totiž 195tiš psani téhož
papeže mu skoro na odpor stogi. Řehoř VII., gehožlo
newyprawitedlne zásluhy i mnozí katolíci křiwě Wáž',
důwodně aswčlle přemožen gsa, kterak tim gednola
swatc' katolické C]rkwe hyne, prmfoleni .lanowo w nic
nwedl , a latinské opět řeči při službách. hožieh se dr
žeti welel. Nel) rozmyšleni pro nehezpečenstwi mage,
Wýlmrně zkusil , kterak řeč latinská weškerý wzdčlaný
swčl: tak opanowala, že nad gegím panstwim slunce
nikdý nezaeházelo. Ani pak ho tagno bylo, že ušlech.
'tílosli, ]ahodnosli a w mluweni ozdohau řeč latinská
nad wšecky gine' gest mnohem hognčgši i šlastnčqši, a
že narndowe wšíckni, w klerýchž se něqaká giskřič
ka wzdčlanosti, umění a Wěd stkwčla , gich tanto řeči
nahyli, einak w díwokri temnnsli a s_vrnwn' ln'nhosli
wězeli , zwh'išlě pak,

když _Qíž í neklidní

Íli'tekoWe',%

příčin wehni neždz'n-nřch z gednow katolické Sc wylui

sílí, anapotom wotrocle

i'x

..

J.

'

Turecké klesli. \(Výlmrnětc

'

.

v

'

'.

) A“ lmflllcs in lisly Slowanskeho llllSSíllll, co drahy zusta
lek, Wcjs. král. weřegnó knihowně se Spatřngj.
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(l)-'wčclěl Řehoř VH. že katolické, čili obecne' nábo
ženstwí, genž práwo do .se má weškoréwzdčláwatí ná—
rody, i katolické, to gest obecní řeči, pro zaehowáuí
gednnly & uwarowa'mí neswornosti , newyhnutedlnč za
lmli'ehí má. lownč gako někdy staří Římané garau
mlalnoslj wšecky téměř národy sobě poclmaniwše &
za podnoží uweclše, se tázati mohli: „Ubi nobis clei'uil
orbis?“ tak také sw. Církew katolická gegich řeči se
iii-i(lrže'ln, aby naprawila, eo oni pokazili; z olroctwí
wysxwhodila, co oni w ně wmelali; hlažila, kde oni
ukrutnost prowozowali.
Tak & neginák se SLalo. Pro
lož luki? člowčk od západu až k Wýchocln pulugíej, kde

koli (ll) katolického wegch kostela, wšmly doma sebýli
mla'l. lli-igtle—liale, ktle ere' latinská řeč buďto nepa
mmula, neb opčL wyhoštěna gest, mezi cizinci SC spa—
lruge. —

i.\cž. naše daleko, široko i hluboko rozlitýlená o
swíccnosLswčla, kterouž se zwlfištč náš wčk přenára—
mně honosí, díwne' číně rozpaky, &spisy swými wše
mn swělu široce & (lůwoclnč přetlkla'ulage , hlasitě

Wo—

I..: Pryč: sřečí latinskou Wslužbách božích! To gest,;
mama;- se od nás prawe' wzclčlanosti pramenowó!
sli—huje se pryč přeclrazí zůslalkowó swate' Církwe!
uni-:_le se znaší říše umění (\ wčtl) ! berle SCI)1')"Čl'lšlCCh—
tilí mrawnwe' ! '— L\el) až (lt)$il\\'il(lc žúclnčlm prá'wč n—

míccmího muže na swčLě nebylo, klerjhy latinsky byl
nerozuměl., nemluwil, nepsal. —
Může se l'ecly Církew swalá ztoho (lOl)l"Cwymčii
li , aulůwmly i průwoily ukázali , když lutinskaiho ga!
mm Se \\iž(l_\fdržela a drží; Wšak přitom lakč \Nžtly
im.) peřnwalzi nepiieslala, aby co se při služebnosli
lmžl lulinskyčte nel) koná, liiln oliecm'imuwmalerskem
tlamyer lunVčClčllO& wyswčlleno

bylo , o čemž

swčilc—

rlwí wycláwa sw. zlworTriclenlský, genž Wclí:

.;l'nler
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Missarum ceIebrationem vel per se, vel per alios ex
iis, quae in Missa leguntur, aliquid exponant.“ *)
Na ten rozum welebný muž , P. Filip Dittrich, fa
rář w Thonmsdorfu W ,e. kr. we'wodstwi Slezském (di
(mezi WVralislawské) w kázanich, kteréž se zde literně
ohlašugi , gak se mu událo , o cerimoniích neboli obřa
Jech cirkewnjch gedná, asmysl latinský při služebno—

sti božj, lidu wgazyku národnjm wykládá, totiž :

\V D lu

_I.

1, Kázaní při dosazeni nowěho 'PasLýře neb při in
stallacj, ocerimoniieh toho gednáni. 2. Kázani 0 po
božnosli při Weřegném djkučíněni za uzawřeni obecné—

ho pokoge. 3. Kázani Při prwotinách neb primici, o
cerímoniich při swátosti swěceni kněžstwa. 4. Káza
n] na den swátečnl na nebe wzeti Panny Marie, oswě—
ceni kwjli neb kořeni. 5. Kázani při dosazeni nowe'.
ho pasLýře , o obláčeni kněze k oběti mše swaLé. 6.
Kázanj o mši swate' W oklaw Božího Těla. 7. Káza
n] na smrt papeže Pia VH, o cerimoniich pohřebních.

8. Kázani, když nekatoljk do C]rkwe katolické wstu

page. Záwěrek činj kázani nad raij
W ]) l a II.

Jana Rothera.

1.. Kázani na den swátečnj sw. tří králů, o swčccni
wody. 2. Kázani na den swáteč. očíšlowáni Panny
E\Iarie, o auwodu šestinedčlky. 3. Kázani na tentýž
swátek, o swěceni hromnic. 4. Kázani na boží hod
Welkonočuj, ocerimonijch , kteréž se děgi na bilau so
bolu. 5. Kázanj swátečni na den wstaupenj Páně, 0
cerimoniich tc'hož swáltku.
6. Kázanj na hod Boží

swatodušnj, oswěcenj křtici Wody. 7. Kázaninon

*) Sess. XXII.

Cap. V111.
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deli swatodušni , obiřmowa'mj. 8. Kázani uadcnswú—
toč. neyswčtčgšj Trogíce, o křtu swatém.
W. D 1111 III.

1. Kázanj na den swátečnj Božího Těla, ocerimoniich
Pri Processj. 2. Kázani na den swáteč. sw. ApoštPc
tra &Pawla, o zpowědi. 3. Kázani na den poswěcc—
ni chrámu Páně, ocerimoniich swěceni kostela. 4.1Š1't
zani na den swáteč. wšech Swatých , o wzjwa'mi Swa
tých & Swčtic božich. 5. Kázani na tentýž swíttck, o
Poem—„
která se děge sw. ostatkům aohrazům.
6. liá
zani před Památkau wšech wěrných zemřelých, o co
mnoníích Při pohřbu. 7. Kázanj na Dušičky, o swé—
ccni ltřbitowa. 8. Kázanj na ]Šožj hod wánočnj, oce
rimoniich při gilřni.

\V |) I u ]V.
1. Kůzani w oktáwu narozeni Páně , o obřutlcch cir
Lcwnich wůhec. 2. Káznni na neděli druha" Po zgo—
ueni Páně , oswátosti manžclslwa. 3. lía'tzani na ne—
důli třetí po zgeweni, oto'mž (pokračmvt'mit. 4. liá—
mni na neděli čtwrlau po zgewcni, o témž (záwěrck)
L').kázani mt neděli dewitnik (Scptuagesima) , o maso
pustnjm času. 6. Káznni na neděli pátou po wcliko—
huci, oproWodcch. (Processjch).
7.. I&ázani na neděli
druhou 1m sw. Duchu, o swěceni oltářů. 8. liázani
lmneděli dcwátau po sw. Duchu , o službách božích
odpoledních. 9. I&ázanj na neděli 20tau po sw. Duchu
oswátosti posledniho pomazími. .10. Kázani na neděli
treti \V'Adwontč, o času adwentnim.

\V D ilu V.
1. Ka'tzani na neděli druhou w dcwitnik

(Quin-„lange—

bimatopostním času Wesmčs. 2. liázan'i W neděli prw
nt postní, připomenuti obřadů w středu popolečui.
&.liázuni w neděli druhou postní, o postě katolíků.
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4. Ka'nzaníw neděli li'-elj,-—- o hoře Olivetské.
dčli čtwrtau,

——něco o štacich cesty

6.——Wne—

křižowe'. 6. ——w

neděli pátau, -- Připrasz k pašigowé neděli. 7. ——w
neděli kwětnau, o swčceni kočiček (palm) 8. na zelený
čLwrtek,— oeerimoniich zeleneho čtwrtka. $).—na Wel—
ký Pátek, — použiti swalých obřadů téhož dne. 10. —
na hod Boží welikonočnj, -—o otewřeni swateho hrobu.
Cena těchto kázani , kleráhy w žádném farním &
wikarialnim arehiwu chyběli neměla, gest patrná, &my
wděčně Podpisugeme, co 1). SpisowaleI, duchowni slez
ský, — genž nás 'Lnulo Praci swau welmi polěšil,kdež
to kněz gíný slezský (králowstwi pruského), spisatelz
„Die katholisehe Kirche Schlesiens,“ nad miru nás za
r1nautíl,——oprosPčšensle těchto kázani wpředmluwě
Powidá: „Mich meinerseils hat eine mehriuhrige Seel
sorgers _.Erfahrung helehrt, dass —-—
Predigten

uber dic

(]ebrímche der heil. Kirche zu reehler Zeíl', am rechlcn
Orie angebracht, die herrlichsle \Vírkung lhnn . . . ich
kamn versichern, dass sie jedesmtd mít sichlhnren Ver.
gníigen vom Velke aul'genom'men wurden“

3. Die Kau—oliníscheZeit, oder der ámSSereZnslnnd und

die Silten und (]ebríinche Prags und Bóhlnens nherhaupt,
\'nl' und insbesondere Wahrend der Rogieran Kaiser Karl
des l\'., nebst vormlsgellenden gesehíchušehen Ahlmnd
]ungen uber den heiligen .Tohunnes vonNepomuk, dessen
alleomeíne Verein-umu, die Zeit und das Í'esl seiner Hui
]ÍQFiH'L'uhl'lng
ele. ele., von Július MuxSeholtky, Profes
sor ele. Mit drei Kupí'erlaí'eln. Prag 1830, bei Kaje—
tun \. Jl'ayeregg.
Zusluhuge't děgolmis tento gakož wzhledem milého
'wnn—aWoWůnj,tak :" wzldedem pihmhoužjwánj prame
un, neklery'ch dokonce potud gešič nepoužitých Wšeo
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hecnčho schwáleni, anemálo sobě slušne' nestrannosti pa
m prol'essora Sehottky wažíme, an negsaoddán katolické
malerske' ejrkwi, Prawdč nicméně clo wzdawá, a gakož
se o rozslawene'm Swatěm našem wesměs uelíwě wy—
gadřuge, iakžionu daleko rozšiřenau úctu (str. 27 —-G4)
pěkně dowodi, která se sw. Janu od dáwnýeh časů,kde
gcšlč nelze bylo pomyslíti na gello swatořečenj, a W Če—
chách hned po geho smrti (1383) stawala , &kterážto
owšem úela každého, předpogatóho domněnj prázdného
ílowěka k dalšímu zrale'mu powáženi powzbudili musí.
liebe ——
wygmeme-li prwotnj časy erkwe — zgew to
gest neobyčcgný, ab)r kdo za Swatěho ctčn a wzjwan
byl, prwč nežli od stolice apoštolské po přísném ceho
ctnosti a zázraků wyšetřowanj za takowefho wyhlášen
byl. A Wšak při sw. Janu Nepomucke'm nechtěl národ
naš, i narodowe' okolní na e'jrkewní teprw úsudek čekali;
welebne' ctností geho stkwěly se příliš, a zazrak)r , gi—
míž samo nebe geg oslawowalo, byly dostatečny kgeho
nctčni. kde sam Bůh příkladem předcházel, tul swčtu
bezpečno bylo následowati.

Gakož na tomto díle wšecko gest dokonalé, tekl i
pi-ípogenčrytiny, wyohrazugíee císaře Karla IV., man
želku císaře \Vaclawa IV. Johanu, a twrze Žehrak a
Točník ; dilo to mistrowske'ho štětce našeho slawnóho
(Želgíž + akademického direklora pana Berglera.
Klademe na wydawatele, lxaielana Mayer-qua žá—
dost wlastenskau, by sobě nesližíl cenu le'to knihy dle
možnosti ulewiti & tudy wlasteneům možno učinil, ní
se opatřiti.

b) Smjšeniny.
1.

Z Ři ma 30. Čerwencc.

W dl'žene'm 27. t. m. tagne'm konsistorium na Qui—
riualu, W kterémžto kardinálowě .Nembriní, Píroni,Gon
zaga & Crescíni z řádu benediktinůw zwoleui & wyhlá—
šení byli, Předložil otec sw. gešiě následugjci pro rozličné
kostely ; a sice prohlawni kostel W Aix což W Braban—

tě M. de Richcry; pro biskupský kostel. w Autuně P.
2 Troussetu &' ]Ic'ricourt; pro kostel Frejuský P. Micha..
1:1,pro Neverský P. Dedohuel; Danzera, pro krakowský
P.Skorkowského,Doktora
obogich práw, & pro \'Vildes—
heimský P. llostausa, děkana Při Lamuěgšjm kalhedrál
nim kostele.

2. Z Říma 31. Čcrwcnce.
Po učiněném zwolcni P. Roolhaana za gcnerala řádu
jesuilskc'ho byli gsau Léž čtyři gcho Pomocníci pro člwcro
zemí tohoto řádu, totiž Frnncausko,IIiSPnnsko,1\čmccko
& \(Vlachy wywolcni. \Vei'rancauských Zemichzůslnlpo
mocnikem tohož řádu P. Rosava), mage dosti naděae

za generala zwolenu býti; pro

Pak německouP.

Landez ustanowen gest.
Ostatně Pak wolcni toto wřádu ivsuilskčm wclikc'
Wa'uhy& důležitosti

gest.

Po několik let giž ncdosláwalo

se řádu tomuto pro wysoký wěk P. Forlís gednoly :!
mocného působeni ; i gest ted-y zwláštni štěstí pro Spo
lcčnost lu, gakož i pro nábožcnslwi, že této wysoké dů.
Stognosli P. Roothnanowi , muži newšednich Schopnosti
& nogcdnčch zásluh, se dostalo.

Ncnií zagřstc' nad něho

způsobilegšiho tomutona slowo wzale'mu spolku w lako
Wč síle &aučinliwosti se propůgčíti, gakož inowý sny“
něgšhni 'polřebmni cirkwc srownáwagicí se Pořádek W
něm utwoříli. P. Roothaan narodil se w Anlslerodamča
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„\er 411. počítá, gsa tedy neymhdší mezi gcneraly W
iomlo řádu wygmauee gedine' P. Aqua viva.

3. Z Říma

dne 18. Března.

tieč wyslance francauske'ho Vieomte dc Chateaubri
and při odewzdánj Wěřjcjho listu w Konklave.

Waše Eminenej!
Odpowěd' Geho Wšckřes't'anskékrál. Gasnosti na list
od tohoto swalého shromážděni mu zaslaný gewi s ucti—
wosli, gakáž neystaršjmu synu cirkWe Přislušj, bolesl,
klcruužKarel X. nad zpráwau o smrti Otce wěřjcjch
_ucstpocítil, spolu pak idůwěru we woleni, které kře
síanstwo od Wás očekáwá. Král mi prokázal tu zna—
menílau čest Splnomocněni u tohoto w Konklave shro—
Jnáždčnéhoswatóho zboru mně propůgčiw. Po druhé
přicházím, bych \!Vašim Eminencím wygewil žel nad
ztrátou Papeže , genž co smircc náboženstwi Prawe' W

poslušensle kzákonům aw gednotě eWangelickc'spatřil,
&co pastýř & wladař pokorné stádce Kristowo z wý
soslimnohonásobni sláwy zprawowal, kteráž od wele—
bneho Italie gmena, nerozdílná gest. Nastáwagici ná—
slcdowniku Lwa XII, kdokoli gsi, Ty mne nepochy—
bně slyšíš W tomto okamžcui. Přilnmný :] předce ne

známý, brzy se posadjš na stolici sw. Petra, neda
]vkoKapitolium nad hroby ijanů
za obce swobodnč
iwlády cisarskó žiwaucich; gcšlo od zbožně—nictnosti
k neprawosli přešli přes ony mohyly, kdež kosti gi
ncbo pokolenj Řjmanů práchniwěgi. Která Wýmlu
mxost byla by s to k důstognosti onoho předmětu
se wznesti & cestu si protříli k drahnosti oněch wěků,
wníchž tak mnohé hlasy, mocněgšj než můg utichly.
Wám, oswicená Rado křes't'mstwa, není Potřebi ty ne
Sčjslnc'děge na pamět uwoditi, byste wšecka ta stoleti
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Prehlcdh, kter-až na zrjcemnuch B]mskych Wukol W'ás
u. , '
se shronmzdugl.
\Vzdálcuo budiž ode tmne, bych o nčgake' zwlášl—
ní záležitosti zde rozmluuwati mínil, anebo Wpro
spěch něgake' malodušnc' poliliky řečili obmeyšlcl.
T Y to tak swaltš důležitosti žádný?
za našich dnů
*)
z obecuěgšibo i důsloguěgšiho zřetele býli uwažo
'
'
v
'
v '
'
v
v
wuuy. Bábozcnslwl kreslanske, genz hned z pocálku
Lwářnosl swěla obnowilo, spaní-ilo pozděgi i proměnu
oněch společnosti, gímž počátek dalo. \V tomto
Pak okamženi , W němž mluwim, dosPč10 Pokoleni
lidské k geduc' z neyzuamenilěgššch epoch byluostí
swé, &nábožcnslwi křeslunskó použige, gelikož wše—
-'\ v
'
f
o
'
I
c ko W lune swem chown, čchokoh oswlccny duch &
ušlechtilá Srdce žádá; wšecko, čehož swč—Lu
potřebí, geuž

gebo blahotwornosti od zpuštčuj Pohanskcho iod zhnu
by barbarské wyprošlěn byl. Nadarmo prohlašowala
bezhožnost, žeby křeslanslwi w Pollnčowáni si libowalo
& pokrok Wčků slawilí usilowalo.
Zwčslowánim nowé 'úmluwy, genž krwi Spruwe—
dlíwe'ho slwrzcna byla, přestalo oh'oclwi měšlanským
'
Í
'
I .
I
.
.
v.
'
prawem narodnjm byl:; ze zukounlkmhy .rlmske wyldu
Zuna gest la slrašlíwá definici otroků: nou lam vile,-s
quam nulli sunt. \Vědy, kteréž w slurobylosli gíž tc
v.,
r .
a
r
_
I
'.
mer slul: zustuwaly, nowym pozdwuhly se lclem onym
apošlolským obžiwugicim duchem, geuž lu'udslawíhoswčd
la zrychlil; wšudy, kdekoli swěllo wíry křes'lnnskc'u—
haslo, olroctwi abm'barsle
opět Panowulo. V\vírakře—
Siamská, duchu swčtlo & srdci citedlnosl wlcwagm po—
lwučugc se wzdčláuim měš'tauským & wě'kem. (l'e
SliÍ lo charaklcrickč znamenineskonaloho lrwáui gcc!

ho, že každčnm sloleli přina'dcži u wíduuc ge zacházeli, ona
sama uczaclu'nzi. E\vaugelíckč mranvoslowi, mmndrosl
božská napomáhala rozumu lidskému w snažení gelu)k cili,
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knčmuž geště nedospěl. Křes'tanstwí, prošedší wěky, W
nichž tma a násilí wládly, nyní 11národů nowěgších'ito

mryšstwa wzdčláwá.
Eminencí! K zpráwě klíčů zwotíte muže božího,
kterýž swalostí wznešenóho powoh'tní swe'ho nadšen
_uest.Powahau Wešken swět obsahugící, an w dčgopisech
„ir podobneho se nenachází, gesti't Konklave rada na ně—
enlačnlednolliwe'obce, nýlv'ž národsta
zroztičných Po
wbr'm okrškn země rozptýlených pokolení, záležícího.
!".mínencí! \'Vy gste ti oswíeení

plnmnooníci 'lé nesmír—

n.: ltřestanske' čeledí w tuto dobu osiřelé.

Lidé, kh

\\*;'ls, důstogní otcowé, nikdý newídčli, ani kdy
\\“idčljbudou, kte'rí gmenwaších neznagí, gazyku waše
mu nerozumí, kteří wzdáleni od wás w neyposledučgších
končinách země bydlí, podrobí se usnešení \Vašemu gc—
.č'm__líchdle zdání žádná powinnost

slvchnau zákonu,

nenutí;

oni

upo

kterýž se gim žádnau hmotnou neb

mah-ríalnímocí neukh'ndá; oni od W5155 wděčností &uctí

mstí duehowního Otce přígmau. Tak gest Wcliký zá—
zrakpřeswědčení náboženského. Knížata církwe ! \Vám
_L'nn
lmlřohí gednoho ze shromáždění swóho wywolití a
Uher wěřícíeh obdrží lxluwu, genž mocnágsauc učením
n slnrowčkau Wážnoslí potřeby nowe' wčku přítonme'ho
ilmdaucího zná : obdrží Papeže obcowání swatčho, genž
smírnoslí křes'tanskau wíry také upřímnostsgodnocuge.
\'Yšor'kykoruny“ gewí tytéž žádoslí, magítyte'ž polřeby
stí'edlnoslí &pokoge. Co se nedá, oswícene' Eminencí,
od této blahé swornosti očekáwatí, co doufali od mau—
drosti aclnostiW-aší ? Mně pak nyní gešlč pozůstáwá,
h_u-hnáhožnóho & welkodušnóho Mocnaře meho upří
Jlllmllšetrnost &náklonnost na gewo dal,
gcho býti,za čest sobě pokládám“. ——

& řečníkem
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Řeč cís. král. Rakauského wyslance hraběte Líitzowa
k shromáždění kardinálů Wpaláci Quirinalském držená,
\Vaše Emínenci !
Zneywyššináklonností wznešene'ho Císař-e Rakau
ského & Apoštolského krále za mimořádného wyslance
ktomuto wrchnjmu senátu wašemu zwolen, za prwni
powinnost swau pokládám, tyto listy odewzdati, z nichž
prwni hlubokau pronášibolest, kteranžztruchliwé zlu-á
wy o smrti weleslawné paměti Lwa XII, wznešený Mo
cnař gest pocítil; druhé pak obsahuge poselstwi gakoži
uložený mi rozkaz, dle něhož rady & aumysly Geho
cisarské Gasnosli oznámili mám týkagici se tak wážne
důležitosti, kteráž k sláwč &gasnosti neyswětěgšiho nábo—
ženstwi našeho pečliwé prozřetelnosti'Waši swčřená gest.
\Vznešený Mocnař a apoštolský Král, genž sobě titule,
gimž zwláště milowaným Synem &uslawičným hagite—
lem swaté, katolické cirkwe se naziwá, mnohem wýše
wáži , než Wšeeh ostatnich z milosti boží od weleslaw.
ných předků na něho přenesených , gmo se této přile.
žitosti, by mimořádným wyslanslwim nábožnau horli
wost &šetrnost swau k cjrkwi katolické & apoštolské stolici
slawně aweřegně oswědčil. Čin tentozlak ušlechtileho
smýšleni wyplýwagici přeswědči 'Wás, \Vysoce \Velebnj
Otcowé, že Císař Rakauský, háge wolnosti hlasů Wa
šich & weškere'ho Konklave , nižádným Způsobem ani
časem neopomine cirkwi nápomocným býti, gakož synu

této neymilegší mathr přísluší.
\'V témž aumyslu žádá Geho císařská Gasnost,aby
na toto swrchowané důstogenstwj Papežské , o ktercž
pod ochranau božj Wašemu welemaudrému shromáždě
ní péče swěřena, onen kardinál powýšen byl, kterýž—
by geho auplně byl hoden. \Vám, \Vysoce důstogná kul
žata cirkWe katolické, není gistč neznámo, gakými ctnost
mi náměstek sw. Petra ozdoben býti má. stař a sniln
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takowc'ho žádá od WVáscírkwe ře.

dílele, kterýžby swau maudrostí amírností , dwognáso
bní mocí, gíž zas-tówá, tak užíwal, gakby to negenk
užitku aSláWě Swaté církwi , nýbrž ik blaženosti“ celé
]ČuroPy prospěšno bylo. Mezi wznešenými starostmi,
kteréž prozřetelným duchem nowěwolene'mu Papeži ne
nsla'lleuwažowali sluší , gest ona gistč gedna zneytěž—
ších & neydůležítěgších , by co neymožnčgí hogných zá
sluh si získal, & gmena sobě dobyl, kterčžby

od weške—

rebo Potomstwa wděčným srdcem s]aweno býti mohlo;
a protož snažnosti welike' mu třeba, by od prwního o
Lmnžení geho Powýšcní 'takowč blahé činy od něho
wyeházely, gnke'ž dedictwím swate' Paměti Lwa XII. na
zjwatí se opowažugi.

annenáte,

\Vysoee důstogní Otcowe' že mi o

onom blahoděgstwí řeč, kteréž si církew katolická
w nennawených Péčech &Prácech Lwa XII. Wděčným
]“lolčš'ením
připomíná, wídauc, an Wněkterých neyoswí
venčeších zemích rozšiřowáním gegího učení & kázně
úcta boží a gasnost sw. náboženstwí Přepodiwnč záříti
počíná.Tak wetiká byla geho moudrost,Wážnostaprawá
otcowská pečliwost o swe' dítky! Za tohoto wěku na
šeho widíme, klerak i w těch lleywzdáleněgších končí—
nách knížata, co prawí otcowe' národů swých, spra
wedliwým žádostem gegích ]askawě & štědře Powolugí.
Lew XII. wznešenau moudrostí &wlídností swaunegen
že wážnost anáklonnostknížatEuropegských sobě získal,
m—bržoni gegich srdce nclíčenau npřítnností & Spra
wedliwoslí swau překonal. WVnásledowání šlepěgí ge—

ho přísluší důstogne'mu náměstku geho ten tak wcliký
skutek dokonalí, by tud)r aumyslům & žádostem mocno—
řů zadost učinil, kteříž tak krásně památky sprawedli—
\vostí, pokoge & lásky otcowske' u wšech wládě gegich
podřízených sobě gsau wzdělalí.
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O smcyšlení & žádosti Geho Gasnosti Císarské &
Apoštolské Milosti wzhledcm těch tak wážných záležito—
stí zprawí \Vaši oswícenau radu welebný & wysoce dů
stogný Kardinál Albani, gcnž mimo mne wyslancem &wy—
kladatclcm aulnyslu (leho cís. kr. Gasnosli usLanowcn
gest, gakož zpodanóho Geho Eminencí 0. kr. listu wy—
rozuměLi lze.

“" pewnc' důwěřc wc WZnešenóctnosti aOprawdo
wé křes'tanskó smýšlení , gímž toto oswíceno' sln'onu'nž—

dění slowútnó gest, gelnuž pomocí ducha swaLc'ho cír
kwi katolické widítelnau neywyšší hlawu, (lůstognčho
náměstka božského \Vykupílcle našeho Wolíli přinále
ží , wděčně příglne wznešený Nocnař wolcní , klerc'ž
šetřením swrchu zmíněných ohledů předsewzato bude.
Předložiw \Vám \Vysoce důstogní ()tcowc' Sprawe
(lliwe' & nábožná mínění \Vznešeného Mocnaře swého,
náklonnosti & wzácnc' (lobrotiwosti \Vnší pornčena se či—
ním, ubezpečnge \Vaše Emínencí, že Wžclypilně o to sna

žili se budu , bych nean swatómu shromáždění tomu
to, nýbrž i každému pogedímnuu členu gebo důkazy zwlá
štní mc' šelrnosli & Wčrnosli na gewo dal.“

Odpowčď Kardinála Castiglioni We
gmenu sw. shromáždění.
Mezi giným pronesla se Geho Emínencí takto:

„Znál; swalo' shromáždění chni
wěku , _kuktere'muž ge Bůh uchowal.

ry W wšemocnau prawíci

dobře obtížnosti
Alo plné (lůwě

božského wíry zakladatele

(laufá, že ()11 prostopášnc'mu počínání těch , gcnž Wší
mocnosti zhosLiLi se usilngí , hráze položí , & paprskem
moudrosti swé oswílí, gešto sobě tou nadčgí lahodí,

gakoby poslušenstwí zákonům lidským bez zákona bo
žího dosíci se mohlo. Poněwadž wšclíkc' zřízení lidské
ho towaryšslwa, a každá zakonodárná moc od Boha
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pochází, tedy nemůže nie poswětiti poslušenstwí, leč ge
dina'twíra křesťanská, gelikož ona gediná W srdcích lid
ských zákonům trůn stawí: základ nepohnulý, místo
nřhožnadarmo se.pokauší maudrost lidská podkládati zá
konů oblých, gešto bud' na krátce trwagí , bud' zcela
odporně působí.
Swate' shromáždění přeswědčeno o
\wiíké důležitosti wolcn'í toho, genž onu welikau če
le) ze wšech národů zanímá, kteřížkoli gednotau. wí
1y a nerozlučným swazkem spogeni gsau se středem
s-ednoly, sgednoeuge modlitby swé s tak mnohými ná—
lIUŽllÝI'Di
a horliwými Katolíky,

žádagíc Boha,

lili ráčil eírkwincywyššíhlawu,

genžby w plnosti swé

moci stastne řídila lodičku církwe.

by udě

W- pewne' důwěr—

ností w slowa Krístowa, genž negen dnes neb zítra,
nýbrž až do SliOmlní swěta církwi swé přítomen býti
slíbil, nadčgeme se, že swatého a oswíceného obdrží
ředitele, kterýž opatrný co hadasprostýr co holubice lid
bu,/,izprawowati bude, a pln ducha swatého nastaupiww
šlepčge zemřelého Papeže darů těchto dle politiky záko—
na božího bude užíwati , totiž politiky wážené z pra
menů písma swatého aučeuí dědičného, kteráž gakožto
rodina prawá škola rozumného řízení o to stogí Wýše
nad wšelikau ]ídskau, oč nebesa nad zemí powýšena
rsau. Tento Bohem nám daný Papež bude gistě wše—
nlieeným Otcem wěřícíeh, an bez přigímání osob Wpl—
nosti lasky křeslanské každému synu Srdce swého naklo—
ní a w ostříhání swěřeného sobě dobra s slawnými
předky swými horliti bude. On swýsosti st vlíee swe'
ukáže pohostinným zde diwitelům staré & nowé sláwy
lšímské mimo mnohé gine' památky, Vatikau & Wele—

lmý dstaw Propagandy, by ze lži potrestal., kdožbyko.
lí wínili směl Řím, gakoby učenosti a oswícení nená—
wistníkem byl. Tu uwidí, na gak wysoký dokonalosti
Časopis p. Kalol._Duch. 11. 3.

10
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stupeň zbraiřenů umění gsau wystanpila, &odkud to po—
moc wyeha'lzí, kterouž se wčdcckým wynalczením, Po
kroku wmněních :! městskému wzdělání syrowýcll ná
rodů napomáhá.

4.

Zp ":iwa o společnosti k rozšíření

kře—

slunské katolické wíry.
Gak wčdomo, giž wroee 1822. zaražena gest wří—
ši Francouzské nábožná společnost, uložiwši sobů za an
čel wíru katolíckaumezinárody pohanskými rozšiřowati,
& wyslance apoštolské gak modliibami tak i laskawými
příspčwky podporowati. Nazíwá se pak Společnost ta

to: (Jednota k rozšiřowání wíry.

Aby se wšak tyto dobročinné oběti pořádně wybírali
& prOSpčšně wynakládali mohly, dělí se lato gednom w

desetiny, wselniny(conturio)aw1řídy neb oddělení. %
desatera členů záleží dese tin &, z desíti pak desetin
s e t n i n a, a deset selnin činí tř íd u. \Vrchní zpráwu nad
celou společností Wede neywyšší rada , e_enž sídlo swé
w Paříži má. Tomuto neyblíže podřízenigsau (lwa cen
trální neb střední radowc', geden kraginy gižne', dru
hý kragc sewcrní na swe' péči lnngíeí. —- \Vkaždcm

městě, wnčmž

wní rada,

arcibiskup sídlí , uslanowcna gest hla

wsídle pak biskupskémrada částní.

l'xuždá desetina, setnína & třída má swólm ředitele,kle—
rý“ ale giž w onom počtu obsažen gest, tak že každá
třída i s předstawenými z tisíce toliko andů záleží.
llcditclč nižších oddělení wolí se od ředitelů tříd wyš“
ších , totiž desál'níei od selníků , gcšto wšickni neyužším
sňailkem weSpolek gsau sgednoccni. Předstawení desc
tin gsau powinni uprázdněná místa doplnili & nowč an:
dy eednati. Každý ředitel wede řádné poznamenánl
wšceh genm podřízených osob a na požádání wyšší l'a
dč ge předkládá.
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Každý aud plalí týdenně geden Sou (asi kregcar) al
mužny na wyslanstwj. Milostiny tyto wybjragiředitelo
vn? desetin , odewzdáwagice ge každau prwni měsičnau
neděli swe'mu se'tniku, tito pak odwáděgi obdržené
sbírky ředitelům tříd.
Třídníci powínni gsau swe' radě, giž audowe' gsau,
aučty klásli. Wrchni pak rada, u kteréž přispěwky
tyto se stýkagi, zasilá ge dle uznáni potřeb na rozličná
\vyslanslwi. Zpráwy z cizozemských wyslanslwi došlé
oznamugc Společnost tiskem, znichž každému desátníka
gcdenwýtisk zdarma se dawá, kterýž ge take' ostatnim
audům ke čteni
li může. Tolo
_x'lhychomale
obeti, a kterak

Propůgčuge, napotom si ge ale Podrže
o zřízení této společnosti.
posauditi mohli, gak hogue' gsau tyto
se rozdělugi, položíme wýtah z aučtů.

od 1825 — 1826, tak gak w desátém swazku Le'to

písů gednoty k rozšjřeni

wiry' se nalezů.

Fei-ináse prwnim dnem mčsjce Iiwčlna 1825 &zawirá
Se limž dnem 1826.

Nyxvyšši rada zadržela minuleho
roku w pokladnici

.

.

.

Franků.

Centím.

.

3,521

Siredni rada sewerni odwcdla do
pokladnice ncywyšši rady

23,437

—-

Sli-ední gižná (poledni) rada_

99,161

—— 30 _

.

-——30

!

Saučel 126,119ú-l—61
Tuto summu rozdala neywyšši rada mezi rozličná wy
slanstwj následugicim rozměrem:
1. \Vyslanslwím asiackým . .
55,000 Franků
Z toho obdrželo seminar—iam cizozemských míssi
'WPaříži pro missi Sutchuen'ske' w císarstwi Čín—

ske'm, pro západní Tong-king wKochínčině pro
wyslanslwi Siamská alllalaharskó na pomořiKo
romandel nazwane'm

.

.

.

.

.

.

46,200 fr.

**
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P. Coupperie, biskup Babilonský aAdmini—

strator biskupsth Ispahanske'ho .

.

88,000

2. \rVyslanstwjm amerikanským
. . .
55,000
Ztoho obdržel P. Fenwick biskup Cincinati—
ský“ W obci Ohio

.

.

.

.

.

.

.

.

17,600

Missionáři na osti'ochh Sand—wiclrských .
3,300
1). Mornchal arcibiskup Baltimorskýr . . .
5,500
P.Flaget, biskup Bardstownskýw obciKentucky 13,200
\Vyslanstwi Louisianske'
. . . . . .
15,400
Na zaprawenj tisku Letopisů této společnosti
a ostatní potřebně Wýlohy wydáno
. 12.482——70
WVpokladnici neywyššj raddy pozůstáwá ceště 3,636 — 91
126,119 — 61

„Gednota krozšířenš wíry, píše sbiratel těchto ná—
wěšti, dosáhla kwelikó radosti swé přízeň. a pochwalu
wšcch biskupů našich. Nedáwno wydal biskup Bayon—
ský nařízení kprospěchů této společnosti abiskup Tou—
louský pozbudil podobné dwogim pastýrským listem
swěřene' owěičky swe' k nábožná dobročinnosti tc'to.
\Vlistu swe'm posledním prawi takto:
„Nařízením

našim ——od 12. záři 1825 ——
zbuzowali

gsme \Vás, rozmili Bratří, byste modlitbami a almužna
ini swými zauěastniti se snažili zásluh oněch horliwých
wyslancu, gesto na rozšířowáni wii-y mezi newěřicimi
národy tak neohrozeně a laskawě pracugi. Předložili
gsme \Vám způsob politowáni hodný oněch druhdy tak
utěšeně wykwótagícich wyslanstwí, an ústaw tento ná
božnosti králů našich zoložen, a štědrotau králowskau
nadán W stawu byl welmi četné dělníky tam odesilatí,
a wšeckyknáboženstwi potřebné Wěci hogně opatřili.
Ii wětšimu powzbuzeni wašemu podali gsme nábožnosti
Waši dary duchowni od neywyššibo zpráwce sw. ch“ch
z pokladu odpustků w prospěch audů gednoty ta' propůg—
čcne' , připomínagice \Vám spolu i přjklad nábožne'ho
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moeuařewašeho, kterýž k titulu swe'mu Krále wšech
ncvkřeslanštěgšího také titul () chr &n c e g e d n o t y k
ro z š i i'-0 'w á ní wí r y připogíti ráčil.

Gestliže \Vás prwní pohídnutí naše k takowó au
í-innoslinepohnulo, kgakóžby pohuauti \'Vás bylo mělo
toto tak důležité poduiknutí , gemuž žádný giný záměr
není, než rozšiřowati králowstwí Krista Ježíše, & ná
rody we tmách bludů & newědomosti pohřížene' swět
lem sw. Ewangelium oswítiti, ted)r přičítáme to ge—
(línězpůsobu, kterýž gsme tehdáž kwybírání darů wa—
šich nařídili; neb známe lásku waši &tudy nepochybu
gome, že za těmi milostmí, kteréž gste W milosLiWe'm
lrle přígali, us-tawíčne' díky wzdáwali můžeme s apošto
lmn, že wíra waše se rozhognila, & láska nowe'ho zrůstu
llátl)_\lit. Gen z toho aumyslu, abychom

dary

dolJroěin

nostiwuší tím bezpečněgi shromážděti mohli, za dobré
gsmeuznali tuto w Prawidlech, společnosti Pouawrženau
cestu zwoliti.

(lsolme' zásluhy“mužů, k podporowání snažnosti na
při lnlawníradě Pozwaných,dostatečně,RozmilíBratří,
wás přeswěděí, gak za hodně wší auěastnosti & Přičinli

nosti waší pokládáme býti toto předsewzelí,kteréž, zda
i'í-lí St! wbiskupstwí našem, lit.)gnépoželmání nebes mu
wygedná a zásluhy autle' pečliwosti waší o spasení duší
swým wál'n rozmnoží.
Paměti hodně gest, že hlaWní rada společnosti Tou
luuskě z neyznamenitěgších osob města toho sestítwá,
('UŽ„uistěpatrným gest swědeetwím owšeobeeue' náchyl
nosti k této , wíře i církwi prospěšné důležitosti. \V če
íe teto gednoly stogí co Praesideut Kardinál arcibiskup,
po něm následugí Prael'elila Maire městský, General Pro—
Luralur, \'ieepraesidenttribunalu, Podprúfckt, Professor w
pruwnietwí at. d. Každý farář w Toulouse gest ředi—
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telem třídy wgeho faře se nacházegici. Mimo města má
býti W každém Kantonu třida založena.
Toto nařjzenj Kardinála Arcibi Skupa bylo Wc Wšech
kostelích po kázani čteno & po Wšcch obyčegných mj—

s-techwywěšeno. Biskupstwj Besansonské přispiwalo od
počátku wclmi štědře cízozcmským missionárstwim, neb
giž od mnoha let založen gest zde Spolek k rozšiřowánj
wíry. K zdařilc'mu prOSpěchu geho napomohl nemálo
pastýrský list od tamněgšjho arcibiskupa Wydaný, w
němž mezi giným takto se pronášj :
„Potwrzngeme timto listem naším zřízeni Společ—
nosti k rozšiřowánj wjry k nwedenj gegimn w bi
skupstwj našem powolenj udělugice. Dle toho usta—
wena gest s naším potwrzenim hlawnj rada W arcibi—
skupskc'm městě našem, a částnj rada W kragi našeho
cirkewnjho okršlekn. Každému tedy wěřjcjmu gest snad.
no k rozšjřenj katolické wjry podle' možnosti swe' při
Spjwati.
Každý pak znás si přípomeň , že za časů, když
Pán Ježiš apoštolů swých kázat wyslal , otcowc' našiw
temnostcch pohanstwa amcdloslnžebnosti pohřiženi me
zi neyprwněgšjmi gsau byli, genž k swětlu spasitcdlnč
wíry prohlédli. A od té doby swětlo to neshaslo giž
wíce mezi námi, ano začastě oblažngicimípaprskyswý—
mi gině národy wstinu smrti geště Sedici, oswěcowalo.
Na národech těchto ne nadarmo apoštolšti wyslancowč
naši pot akrew swau wynaložíli; nic me'ně znamenitý
gich počet; klesl pod břemenem prácí, namáhání &stá
ři , a seminář ustarmwený kwychowáni a cwičení mužů;
nimiž se onino bohomyslnj nmžowó dosadíti měli, za—
šel konečně také W nešlastných haní-ich obce. Prostřed
ky kwýžiwě byly tomuto domu odňaty a wšelike' s ci
zími kraginami dopisowáni zapowědino. Od toho času
slyšeli gest, že wira těchto na wiru obrácených za ne
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dostatkem učitelů a wůdců slabnauli a mdlili počíná.
Předce pak také polčšitedlne' docházcgi zpráwy, že lá—

ska k sw. nábožensle zcela gešlč neuluchla, že citi
gak welice gím gest Potřebné učení Krista Ježíše; a
Posanvůdc se Inezi nimi wýlečne' příklady wšelikých ctno
stí lxIICSI'LlllSI—lýCIl
Spalřagj

, a počet

djtek , genž

po chle—

bu slowa božího taužj, negen se nemenší, nýbrž gešlč
každým dnem rozmáhá.
\Vlčchlo připadnostcch založena gest Wslředufran
cnnzškó říše asi Před 5 le'ty společnost k rozšíření
mg); (iiž w kolébce odpočiwalo na ni poželnn'uninehes
:. w krátkem čase po weškere' říši se rozšířila. Oboha—
„má duchownjlni lnilosuni, swalým Otcem Piem VII. &
].wem XII. g_i propůgčenýlni, počilfl mezi wznešenými
(u'lll'LIIICI
swými krále Ludwika XVIII, a Karla X. kle—

i'jž

mnohé dukazy kralowskč anabožnč štědroly gi

\\“ydali a t. d.

Tyto srdce g]magíci příklady horliwosli () rozšířeni
a zwclebenj eirkwc Krismwy, nalezli Bohu diky iw na—
šcm rakauskčm mocnárstwi šlechetnó následowniky, ge
slo spogiwše se Wnábožnau gednol'u sobě uložili učenj
lnu—islowowdalckých

končinách .Amerikanskýcll rozšiřo—

"\\alí. Taio gcdnota geslgiž iodneymiloslšwčgšího Moc.
.naře našeho pod gme'ncm úslawu, nel) založeni Leopol—
(línskčho , co saukromná společnost schwálena a polwr—
::.cna. Podnět k tomuto náhožne'mu Podniknuli podal
(»lmwlášlčweledůslogný Pan Friedrich Iiese, generalnl
\ika'ii'-biskupstwi Cincinaliske'ho, wychowanec Welike'

'lřmpaganly, kterýž se několik měsíců we \deni zdr—
žowal. Tento apoštolský muž Předložilw sprosté wšak
srdečné řeči, w gako'm způsobu nowč založené biskup
sle Amerika'mskó se nacln'mi'. \Velmí pohnutedluo by—
lo, di P. Prof. .los. Plotz (Wswe' řeči w prwnim sede

ni této Společnosti warcib. paláci držené) welmi pohnu
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tedlno bylo slyšeli, gak i tuto (w Americe) žiwá tužba
Po lepším způsobu panuge, & gaké rychlé pokroky by i
zde církew katolická učiniti mohla, gešto Přiskrowných
prostředcích od roku 1823 Počet katolíků téměř na 40,000
zrostl. Bolestné wšak bylo nám slyšeli, že těchto 40,000
křeslanů w kragině Wellnl daleké bydlí, gegížto rozleh—
lost francauzskau znamenitěpřesáhá, &gen 16 kněží
Počítá, kteří wtomto obšírne'm biskupstwí služby kona
gí, & časem na 80 mil cesty putowatí musegí , by ne
mocné W posledním bogi posilnili

& s Bohem smířili.

Elladistwá štěpnice tato Potřebuge opatrowných ruknu,
Wšak těch negen že se nedostáwá, ale geště itato skro—
Wnická hrstka dělníků na wšech wěcech náramnýnedo
statek trpí , nemagíc w prawdě po práci gsance una ve
ni, kdel)y hlawy swe' mohli položíti. Gen tohoto pro—
stého nestínění bídy amerikanskýoh wyslanstwí bylo
Potřebí, & Bůh mocný srdcí lidských Wla'ulceseslal pa

prslck swrí milosti w mysl nábožných obywatelů wíden
ských , a i hned zníkla společnost uwolíwši se důležitým
Potřebt'un těchto apoštolských wyslanců w Americe na
vomáhatí. Náš neymilostiwěgší Mocnař potwrdil gegí
základní prawidla dne 14. dubna |). r. , ancywyšší ře
ditel církwe Lew XII. schwáliw krátce Před swau smr
tí tuto nábožnau společnost We gme'nu Ježíše gí od—
Pustky udělil, & tak _siogí tato gednota církwí poswě
cena (\ ney'wy-šší wlt'tdau opatrowaná , oěekáwagíc po

žehnančho prospěchu auěastenstwím obywatelů

toho

to mocnt'u'stwí , čehož se tím důwěrněqř nadíti může, an
wědomo, že wětší počet gich před modlou přewráce
nežoswěty až potud se neskláněl, nýbrž Krista auěení
geho wěrně W swe'm srdci nosí. Gediná apauht't toliko
láska k Bohu &člowěěenstwu založila společnost tuto,
láska gi Wžiwot Wzbudí, &láska bude gi pěstowatí,

by zrostla ažchnane' eurody Wydala. (K důwodněgší
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známosti, & kpozbuzeni P. 1). wlastenců k dobročinné
'
.
.
a
!
mu napomuhánj klademe tuto základnl Prawulla 'lcto
gcdnoly, Papežské brewe & guberniálnj.)

Leo ]?apo XII.
AD PERPETUAM RE[ME1\IORIAM. Quamquam
plura sint, quae in gravíssimo Nostro apostolatus míni
sicrioanimum Nostrum non leviler perlurhent, atque sol
]icítcnl', siquidem accipímus, nonnullos non calholicam
modo religionem aVersari, sed et alios, si possent, in
crrorem inducere studere , ille tamen tolius censolationis
Deus hand Palilur angoris Noslrí solatía deesse, utlabo
res, curve, atque sollicíludiues, quas contincnter'l'erimus,
aíígpmndo ]enianlur.

Quod accídit Pl'OfCCtOnuper,

in—

gentique sumus gaudio Perfusi, ubi audiverimus, in reg
no carissílm' in Christo Filií Noslri Francisci I. Austriae

Imperatoris, et ]Inngariae Regis illustris sociclatem esse
institulam, quee dícilur „Le0poldinen—Stiftung“ quaeque
Presbyterís Evangelií causa míttendis pro Víribus consu
lcndum curat. Quid enim Christiana: reipublicae utilius,
quid plncslabilius, quam verbi Dei Preeconio iuslos ma—
aís magisque confirmare , et devios &viliorum in salutis

semitam Perduccre? Et sane, ut inquitAposloh1s, quo
modo credent ei , quem non audierunt? quomodo au
dicnt sine praedícante , quomodo wro pracdícabunt , nisi
mittantur? Kos ilaque lmjusmodí societati, quantum
Deo propílio Possumus, favcre cupicnles, Preces eius
nomine 1Nobis allatas alacri ]ibenLíque animo excipere
slaluimus, dum &Nobis Pelitum est, ut sacris aliquibus
indulgenlíis eamdem ipsam dílare velimus. Quapropter
de ()mnípol'enlís Dei miscrícordia , ac Beatorum Petri et
Pan1í Apostolorum eius auctorilate conflsi, singulis qui
huscluc in cam socielatem cooptatis Vere Poznílenlibus,
suaque peccata confessis, et Dominici Corporis dape re
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feclís, quo (lie in eamdcm recepti societatem fucrínl,
Plenarímn omníum peccatormn suorum índulgentimn ct
rcmissionem míscricordítcr in Domino concedímus. Plc
nariam illís acquc indulgcnlíam post detersns sacra con
fcssionc vitae sordes, acceplamque Eucharisliam die oc—
tava mcnsis Dccembris, nec non die , quo fcslmn (Igitur
Sli Lcoprddi, ac scmel quolíbcl mouse, si per mcnsem
superiorem in singulos dies omlionem Dominicam, Sa
lutalioncm Angelicam ac vcrha: „S. Leopolda ora pro
nobis“ díxerínt, ac (]ummodo publíco aliqm) in templo
Pro Christianorum Principum COIICOI'dÍLI,
haeresum exlir
patiouc , gloríaque Samota: Matris Ecclesiae pias ad Deum

Preces cÍTundant, imperlimur.
]Ias autem Lileras pcr—
petua volmnus cifícacia pollcre; earumque exemplis eti
am impressis , manuquc publici Natan-ii subscriplis, et
per constitutum in Ecclesiaslíca diqnitatc vírum sígíllo
munilis eamdcm í'idom trihucndmu staluímus, (luce con
cessioni Nosl'ze, hoc ipso díplumatc ostcnso, hahcrctur.
Datum Rmncc apud Sanclum Pclrum sul) Annulo Pis
caloris dic XXX. Jauuarii MDCCCXXIX, Pontificatus
Nostri Anno sexto.
T. Card. Bernctli.

Základní Prawidla

gednoty

pod gme'nem L (3op 01 (] insk (5110115tawu

k Podporowáni katolických wyslanstwi (w Americe),
W cis. králowských rakauských zemich založené.
1.

Autšcl, te'lo pod gmn'ncm Leopoldinského
,

f

,

.

ústa—
v Y.

Wu založcne gednoty gest. a) hapnnmlmu k \\'Clb] au
činnosti katolickým wyslanstwim w Americe. 70 Zim“
časlnilí & wzděhíwali wěřici rozšiřowánjm cšrkwc hri—
slowy we wzdálcných končinách. swěta. c) Zachowati
památku Gegi Gasnosli w AmcriceWPánu usuulé slawnc

erkcwnj zpráwy.
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paměti císařowny Brasilianské Leopoldiny, rozené Arci—
knčžny Rakauske'.
2. Prostředky k dosažení tohoto aučele gsau: M0—
dlitba & almužna.

2. Každý aud tohoto nastáwagiciho, saukrom—
ného náboženského ústawu zawazuge se, každodenně
modlitbu Páně a pozdrawení angelské s doložením;
„Swatý Leopolde orod-ug zanásl“ se pomodliti, a tého—
dnč geden kregcar stříbra složiti, a tudy tauto malau
oběti modlithr & almužny k welike'mu skutku rozšiřo
Wa'tnjprawé wíry přispiwatí.
(jakož přistup kspolečnosti této Zcela dobrowolnýr
gest, tak též i každému členu swobodno, podlé libosti
z něho wystaupiti.
4. \Vždy po desíti audech obogjho pohlawi sge
dnoti se k odwádčni swýeh týhodnich almužen gednomu
w témž čjsle giž počitanému wýbčrčjmu.
Každý wýběrči má o to péčí, by při swé malé
společnosti ztrátu některého z audů swých, bud'wykro
čenim neb smrti, doPInil, & Wybranau almužnu měsičně
duchownjmu pastýři osad)r swé, spoznamenánjm peněž
né summy aswého gme'na na wýplatném archu—gehož
formulář zde Přiložen — odwedl.
5. Každý duchowni pastýř odwcďe tyto tak wy
brané almužny patřícímu *.'ikariátu, tento pak s udalau
se příležitosti wšak neydéle každého čtwrtleta, wysoce
důstognému ordinariátu.
6. Chce-li kdo Wčišl snmmu na gednau k tomuto
nábožne'mu skutku obětowatí, může gi zapsáním swého
gmena Wnáležegici rubriku swrchu dotčeného archu bud'
u swého duchownilio pastýře, neb u vikariátu, &nebo u
\vysoce důstognéllo ordinariátu složili.
7. W'ysoce důstogní Páni Biskupowe' wšech c. k.
zemi slušně se žádagi, by wšeliké gim zaslané missio
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Oznámowatel.'_

nu'ske' almužny čas od času \'deenské centrální Dírekci
te'Lo nábožná společnosti s Přiložeuým W
4. přede
Psaným Wýplalným archem laskawč odwáděli ráčílí.

8. Cenl'álni Direij widenská, uložiwší sobě za
swatau powinnost, tento nábožný skutek pod ochrauau
Geho Gásnosli cisarské & w spogeni s Weledůslognýnl

P. Friedrichem llesenynčgším generálním vikářem bisku
Pa Ciucinatskeho (Cincínali) W sewerni Americe, w ži
Wot zbudíti': & holowa gsauc swěřeuý sobě auřad
k sláwě boží a k rozšířeni Prawe' wíry Krista Ježi—
še co neyprospěšněgi we'sli , wynnsnaži se, by ty,
bud' skrze ordinariáty neb neproslřednč gi odewzdaue

míssiouárské almužny na důležité amerikanskýeh Wy
slanslwi potřeby, tak gak z Půwodnich zpráw & be—
dliwóho wyšelřeni wěd01nybmlau,1)o Společněmusncše—
ni swědomilě rozdáwány, a při ueymožněgšim uulrat
ušetřeni zasílány byly. -—
9. lí duchownimu potěšeni Weškerý'ch nudu acd—
uoty' této & na odměnu nábožná horliwosli gegícb. bude
centrální direkci pečowalí, by ge čas od časa o zdárnosli
u prospěchu gegíeh šlědroty, gakuž i o pokuždčmstáwu
katolické wir—ywAmerice dle dopísných zpráw w wě
domosl; uwedla.
10. Na upamalowání, že tento „l,eolmldinský úslaw
saukroume' náboženské založeni gest, slawili bude cena
irálni widenská direkci den uepoškwrněnóho počeli Ma
rie Panny, této obecné opalrownice wšech společnosli
cirkewních gakožto pmuálni den swe'bo založení, &swá
tek sw. Leopolda gakožlo gluenowniho patrona w Pánu
usnulá cisařowny Leopoldíny, :) za zwlášlniho tomuto
nábožne'mu ůslawu zwolenčho ochránce ; gedenáctóho pak
Prosince, gakožto na den úmrtí slawuč pamětícisařownyr
Brasilianské, Leopoldiny, budau za blulloslaweué odpo
činuli te'to kněžny gakož i wšech zemřelých dobrodinců

Cirkean zp 'i'iwy.
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lolioto po gegím gmcnu nazwamiho úslawu slaWno' exe
quie wykonawány, a wšickni ančastnici pozwání, byma
liožmí modlitby s ředileli swými sgcdnolili.
11. (leho Swatost Papežská Lew“XIl.ráčil gcdená—
clc dní před blahoslawcným ztohoto žiwola wykročcním
w lomto ílpOšlOlSkČInPodnikuuli swé wšem dobromysl
ným křeslanům welmi pozbuzugici a potěšiledlné zalí—
Imni na gcwo dáti, & audům

Lc'to, pod gme'nem Leopol—

dinskoho ústawu schwálcnč společnosti W zwlášlnim
In'cwe odpustky uděliti , gicllž ohlášení po obdrže—
nmu od Gcho cisarske' Gasnosli (14dubna l). r.) moc
nárskóm zalíbení (Plůt'ilulll reqíum) od wysoce dů—
slouných 11.11.biskupů se nařídí-, totiž: na den wslau—
Peni W tuto gcdnotu, tc'ž 8. Prosince, a na den sw. Le—

opolda, Pak i také W každém měsjcigcdnau, když před
'lim za celý měsíc každodenně modlitbu Páně a pozdra
wcnl angolské s přiclawkem: „Sw.LcoPolde orodug za
nás !“ So pomodlí, plnomocnc' odpustkywšcm těm se u
dělí, kteří po skraušcnó Zpowědi neyswělčgši swálost
oltář-nj přigali, a w některém

wcřegno'm cln-511mlza god-—

notu a swornost křes'lanských knížat, za wykořenčn'j
Lacjrstwi, pak za zwclelmni swató katolické cjrkwe ná—
liožnau modlitbu wykonagi.
12. Geho cisarská \Vznešcnost & Eminencí, Arci—
knižc Rudolf Kardinál Arcibiskup Olomoucký ráčil ney—
wyšší opalrowmclwi toho Leopoldinského ústawu mi
lostiwč přigmauti, a Geho knižecimilost, wysoce diistog
nfiho Pana Knižcte Arcibiskupa \deenskc'ho za náměst
ka swe'ho ustanowili.
\Ve Widni

13. Dila'igc1829.
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Z Prahy.
Dne 24. Srpna r. b. dočekal se náš
NeydůslngnčgšiKnih—Arcibiskup (pl. 1.3 padesá ti

leté památky swc'hn wywoleni

za ka no—

wn k a u hlawniho chrámu Páně na hradě Pražském.
Den před tím progewila 'Wysoee Důsloená a wždyWVčr

na kapitola při lemž chrámu Páněoswicenčlnu Jubnan
m radostné přání k této památce 'lak wzacnó, a ledwa
]\d) slychanč. — Se skraušenau nábožnosti skládal pak
wunenden Neydůstogněgši náš wrclmi pasiýř, obslau—
žen předslawenými swóho Semináře a obslaupen alumny
ivhnž úslawu, při liché oběti mši swale' u hrobu SW.
Jana Bepomucke'ho swá diku činů-nj Hospodina.

„Bůh wyslyšel G eh o prosby wraucí,
Prechowaw G (: 5; přes tu slavnost skwaucj,
(Jakož s Símeonem žádal sam ,
Bůh tež slyší naše prosby wřele',
A ponechá (] eho W ]Šnčžslwa čele
(še-šiř: dlauha, dlauhá
Dne 7235|ří , () swalwečcr

le'la nfun !“ ——_ _
palm'llky 1Narozenl B_CYMG

lmslawenčgšš Panny wydal se náš Reydůstogněašj Arci
biskup na cestu do stare Boleslawí, kamž před WCČO
rem šxlaslnč přígeda srdečným plesáním weškereho ohy—
natelslwa uwitan , do l.)čkanstwi uweden byl , kdež, u
f_n-who\V. ].). p. lšiskupa-Suleragana , a spolu dčk'ana
'll'HŽÍlnC,kapíluly Slaroluoleslawskč přenpcmva'li l'učil.
]n- :-1íwznešenehn panlnika bylo m'unčsl; před děkan
:—l\\jmslawně ()swicenn; slře1ba, ozářena pisma, hud.
Ira a Zpěvvý gewíly úctu a nič-šení nade wzácným př|—
rfmdrm \\rchniho
Paslýře. ——-—Druhý den zrána pří

hýwalo zewšad]idn,pr05pěwueÍcilm pisně nábožná. Po—
slu/, před desálau Imdínfhl slawnýmprůwndem doweden
h)! Reydůslognčnši Kníže—Arcibislmp do chrámu ].“ůnč,
]xllCžpřítomen byl kazani , geř. měl 1). C. p. \'inc. Pra
:-I._.'.prmses w arribísk. Semináří Pražském, a pak s]aw..
]lí: oběli mše swalo', \V. D. p. Biskupem a Sulfraganem
\\'_\-'Lnna'nvanč. Na konci sám kníže Arcibiskup požehna—

ld swelebnau Swáiosii lidu udělíw, z chrámu Páně,
předešlým způsobem daprowazen na Děkanstwi zpět se
„dom—n].Palrně se gewíln wnitřni

ulčšeni na 'Lwařieh ne—

srislných za'nslupů lidu, Wídaucich swóho lňmčř osmdesá
lilcuílmwrchnilm pastýře pnlmžnost wykona'lwalí nami—
slerh, kdež před dewiti SlY Ie'w Swalíl kněžna L id

Jníla a nábožný syn geg' '\Vá'claw
prawemn,

a clilí, hlalmslawenau

klaněli se Bohu

pannu,

nGYSWčlčg-ši

lšnhnrndířku. — Při pol'omnim slzolowani OPČIOWŠDObylo

WililllliUcho knížecí Míloslí Zpčwem nasledugiuim:
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W jfey na'm zde prostřed české wlastz',

_ Oschený fíroípastýřz'!

Ogak srdce přeplněno w slasti
Pleš'e , a w radostí zahýřj .'
IVji'ey w stánek iVeg'swěfěgš-jPanny,

leda'wna

mz'lostmí sloruúmý chrám,

K němuž zbožnost c/noa'íá SÍs't'liíďésírany,
Z něhož mnohá 11077106přz'šla na'm.

Giž Ludmůa , tato kněžna swaía',
Sem přines/'a dra/zau modlu swau :
Obraz. náš ge sli! :. Tohoto zlata,
TVpan'zět změny nábožensz'wj dwau:

Sem chodjwal qu'c/aw w lásce wraucj
Chrám náš krá—Vitgako bratrům host,
Zde mu, dána s nebes palma sírwaucj
"7 uirpenj , za přegasnau onosi'.
Sem _UIz'lada,woaewoďská dcera,
Sem i ÍVoLrIěc/z prasíly"

Prokop,

„(.—ípošíoí,

_,rlrnoší', Jan, a El./l_f'C/lsféra

ÍV pokoře obě/i Had/í wspol.
„Až podnes se c/zowcžmezi námi

Tento ndboiný a swf/t)" mraw:
řI/e na'š w r c I: nj Pa s t)" 7“mezi námi
Přišel složit obě! w Holes/aw. ")
Íle'ey

w siánek PTL/_J'szuěfěgšj
Panny,
773!owú.tu_1'*mz'loslmz' ;ddwna chrám,

Kněnmž zbožnost Chwu'lás každé sírany,
Z něhož; mnohá pomoc přišla nám.
O gak srdce přcpl/zč/zo w slasíi
Plešc, (2 w radosli zczígť'i'j.'
Íleey nám, zde prostřed české wlasfz',

Oschený

„aircz'pastýři!

*) Totiž ztéhož samého skwostného zlatohlawu Kasuli , dwč'
Dalmaliky & Pluviul s ostatnjmi přináležitostmi, kterýž k
kostelu) památce sw. Jana Nep. z Lyona obgeduán byl.
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KATOLICKÉ DUCHOWENSTVVO.

W' y & 51W á :)

přisp jwánjm
mnoha duchownjch a učených mužů
od

Knjžecj Arcibiskupské Pražské Konsistoře.

Druhý roční běh.

Swazek čtwrtý.
W P r a z e, 1829.
W Knižecj Arcibiskupské knihtiskárně.

Ha'vw ďomya'ě'ete' to mÁóv xaršxazs.
17905; Gamal.

A. V. 21.

Veritas est dulcis et amara; quando dulcis,Pascit; quando
amara, curat.
S. Augustinus.

Quid forlius desiderat anima, quam veritatcm ?
Leo XII.

LPOGEDNÁNL
1. O primátu, neboli papežské přednosti
w Cirkwí.
(Pokrařowánj.)

Od Dra. W'áclawa \W. Wáclaw/íčka, hlawujho chrámu Páně
sw.tha na hradě Pražském kauownjka.

Příkladowc' papežske' práwomocnosti
Wprwnich pěti stole tich.

Prwni stoleti.
rc) “" shromážděnjch &rokowúnjch apoštolů,
g:.nkýchžnám Skutkowé apoštolšti troge uwodi,
byl Petr Wždycky předsedjcj, gehožtohlas &roz
sudck neyprwé wyslyšen, &Pak irprwa swolcnj
na gowo dáno bylo. To se stalo:
Předně, při wolenj apošto'la, genžhy Přigal
místo, z něhož gest wypadl Jidáš. ], 15.
Druhé, když ona pochybnost powstala, zda—
liž pohané k přigetj nábožensth křcsianského giž
mohou připuštěni býti. XI.
T řet'i, za přičinila skaumz'mi, zdaliž z Židů
na wiru obrácení křesřanč mimo S\V.E\vangelium
1 obřady zákona Mogžišowa zachowáwati ma

XV
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l'Ogedniinj

(3) Když za Klimenta, který po Petrowi
seděl třetí na stolici Římské, neswornost wznikla
mezi bratřjmi (křeslany) WKorinthu, napsal gest
011k nim, aby pokog a gednotu zgednal, a čisté
učenj mezi nimi zachowal, onen wzácný list,
který tak wysoce Waižen byl, že geg také weřeg—
ně při poswátných shromážděnich rowně gako
Pjsma sw. čítali. Gesti duchem spanilé lásky,
spolu ale onau wážnostj psán, gakž ona gen Rim
ské cjrkwi, gen náměstka apoštola Petra náleži,
„A(l pacem eos congregans, et reparans fidem eo
rum, et annunciaus, quam in recenti al) aposte
lis receperunt, traditionem“ piše o též epištole
sw. Iremeus leCI'. limreses 111,3. Cfr. také Ease-'
liía lIist. eccl. III, 12. 32. IV, 22.

Druhé století.
7) Marcian heeretik z Pontu byw pro smí
prowiněnj od biskupa swého olee zcjrkwe wy
laučen, a nemoha od něho smiřenj dosíci, utekl
se neginam nežli do Říma, středku gednoty, aby
tam přigeti (lo cjrkcwnjho společenstwi wylaudil.
Než on tam přichází po smrti papeže Higyna W
roce 156, a slyšj od římského (lucliowenstwa
(Sede vacante) tu odbytnau O(lpowčcl': „NOlJlS
illml facere non licet, una siquidem fi<les est, ct
animarum una consensio.“ Sw. EpifanhaeresÁŽ.
3) Sw. Dionys (Diwiš) biskup z Korinthupjše
(_r. 167) na papeže Sotera: „Dnes gsme slawili
(len Páně, čtauce weřegnč list twůg, a budeme
gcg také budaucnč k swému ponaučeni pokaždé

o primátu papežském.
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čistí, rowně gako onen předešlý, od Klimenta na
nás napsaný,“ Eus. hist. ecc. IV, 0. 23. ——Tady

widčti, s gakau uctiwostj list)r římských Papežů
giž tehdáž také w řeckých cjrkchh zachowáwány
a čteny býwaly, kteréžto cti nižádným giným se
nedostalo.
&) Montanisté

z Frýgie

ucházeli se o spo-—

lečenská wyswědčenj (literas ecclesiasticas com
municatorías) uŘimského biskupa Viktora, který
ge ale, byw lepšímu wyučen, odwolal a Wgegich
O(lsauzenj přiwolil. Tertullian.
ČL)Týž papež (Viktor) rozeslal po rozlič—
ných kraginácll cirkulář, W němže biskupy wybj—
zj gemu (loznámiti, w kterýby wlastně (len my—

slili, aby welikonoce slaweny byly.
Když
pak biskupowé asiačtj pod wůdcem I'olykratem
biskupem z Efesu od swe'ho obyčege, tuto slaw
nost zaroweň s Židy držeti, ustaupiti nechtěli,
byltč (lokona na [tom, ge wy'obcowati. Ire
naeus geg od toho zdržel, gakž Eusebius h. ecc.
V, o. 24. wyprawuge: „Victorem tamen (le hoc
monet, videlicet ne integras ecclesias omnino
propter traditionis ex antiqua consuetudine inter
cos usurpatae observationem a corpore universa:
Christi ecclesia: penitus amputet.“ Eusebius u—
woďi též kap. 1?. list Polykratůw na Viktora
papeže a cjrkew řimskau, w němž ze strany swé
přichylnosti k onomu zwláštnjmu obyčegi swé
cirkwe osprawedlňuge.
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Třetí století.
71)Sw. Cyprian biskup Karthnginenský obra
cuge se při powstalé rozepři o opět přiget'j zapm
následowánj Deciowa padlých na římské ducho—
Weustwo gakožto hl:.m'u cjrkwe (sede vacanle)
po smrtiFalliánn okolo létu Páně 251, a pak na
geho nástupce Kornelie, gakž se o tom sám epist.
52. od Antonínu. Wygádřuge.
&) Fortunatus & Felicissinms, bywše skrze
rozdwogcnj, kteréž WKarlhaginč proti sw. Cy—
prinnowi zpusobili, od afrických biskupů odsau—
zeni, utekli se ke Korneliowi papeži, aby od
něho cjrkewuj společenstwi obdrželi, který \všzlk
gich odsouzeni potwrdil.
„Scimus nos hor
mtos eos esse, píše o tom mezi giným sw. Cy—
prínn epis. 55. od Cornel: „ut ecclesize catholica:
Rndicem et Matricem ngnoscerent nc tenerent ——
ut Te universi collegze nostri ot hmm commu—
nionem, id esl', eeclesim cn'lholicze unitatem et

clmritntem probarent nc tonerent“; — a na
téhož papežského wyzunwače (Kornelie), pj
še wyzuawač a mučedlnjk Cyprinn, by sobě
posteskl,
že wylaučeui ze spolku cirkewni—
ho skrze Novaciánskó roztržky afričtí bisku—
powé se dokonce osmělugi wrch práwa obtě
žowati: „Novigare audent ad Petri cothedram
et Ecclesiam principalem, unde unitas sacerdo

tii exortn est.“
a) Tuk welmi uznal sw. Cyprian mocnost
stolice Římské, že také když biskup Arles
I

„

sk)) we I“)mlcauslm,

_

_

Marcum ,

nepokog

iam

o primátu papežském.
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sl-ropil,přestaupiw k Novaciánům, na papeže Ště—
pána napsal, geg prose, by nařídil wěřjcjm oné
cirkwe a biskupům WGallii, aby Marciana sswa—
leho úřadu ssadili a giného na misto geho wy

wolili biskupa:

„Dirigantur in provinciam, et

ad piebem Areleete consistentem, a Te litcree,
qnihus, abstento Marciano, alius in Iocum ejus
substituatur.“ Epis. 67.
2) Když Cyprian s Afrikány a Firmilian s
Asiaty potřebnost nowých ki-tin od haeretiků po—
křtěných zastzíwali, powstaltě ihned papež Ště

pán: „Nihil innovetur; quod traditum est, ser
vetur ;“ a odsaudiw blud pohrozil geho přidr—
žencům exkommunikacj. Eus. VII, c. 3 — 5.
Vincenc Lirinenský dj o tom in _Commonit. c. 5.
„Tune heatm memorize Stephanus apostoiicae se—
dis pontifex cum caeteris coilegis suis, sed tamen
prac cazteris restitit, dignum, ut Opinor, existi
mans, si reiiquos omnes tantum fidei devotione
vinceret, quantum loci auctoritate superabat.“ SW
Dionys, biskup Aiexanclrinský, byl u Štěpána
přimluwčim za Firmiliána :) geho spoiubiskupy,
gakž z listu geho k papeži Sixtowi II, gegž Eus.
\'II, 0. 5. uwodj, & z Jeronyma de Viris illust.
cap. 26. zřegmo. Než Cyprian a Firmilián, ač—
koli se papežskému rozsauzenj nepodrobiii, nic-—
méně za odpadlce a kacíře gmjni nebyli, poně—
wadž, gakž sw. Augustin na mnoha mistech,
zowlášlč L. 5. cont. Donat. cap. 22. (iowozuge,
wěc ta nebyla geštč od wšeobecné cirkwe na
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sněmě rozltodnuta,což se teprw, a Wšakesentcn—
tia Stephani, stalo na synodu Nicoegskémprwnim
Can. XIX., & Arelatenském prwnjm Can. VIII. *)
Z) Ten samý Dionys, biskup Alexandrinský,
přímluwčj Firmiliánůwu Štěpána byl od několika
biskupů z Pětimčsti (Pentapolis) u papeže téhož
gména, Dionysia (Diwiše) obžalowán, gakoby ()
tagemstwi neyswětčgšj Trogice Boží nesmeyšlel
náležitě. Tento pak držel strany toho rokowáuj
W Římě, & obžalowaný byl wyzwán dokonalýze
swé wjry počet wydati; čemuž pak 011také písemným
odpowědčnim na hlawu cjrkwe zaslaným zadost
učinil. „Lhauh kdož mi předhazugi, gakobych
zapjral, že Kristus gedné a též s Otcem podstaty
(ottoeo'wg)c SIOWCe (b_uoatnog, consubstantialis)

gsem

owšem neužiwal, ale ginými slowy to samé gsem
učení wygádřilf“ SW. Athan. in L. de synodis
Aritn. et ceet. Stalo se to léta Páně 5260.

Století čtwrté.
„) Staw se r. 312. pánem nad Afrikau, do—

wolil cjsařKonstantin Donatistůtn, aby gegichzá
ležitosti skrze biskupy z Galie, oč geg byli žá“
*) Na hrubém gsau omylu, kdož zpewnosti, skterauž sw. Cy
prian sw. Štěpa'tuowi papeži w prudkosti ])řjtomué pulky Od"

porowal, dowoditi chtj, že prý on chatrné pončtj opřednosli
a hodnosti řjmské stolice měl.
Cyprian zastáwal rOWllOSt
práw biskupských, a wšak bez ttgnty božských práw papež“
ských; nn nezapjral přednosti 8101300 řijké, Sporowuwm'
liko o wztahu a mezech gegi wrclmomocnosti.
Cfr. CY“
priauowy a Firmiliuuuwy anubnptistské listy 69 —- 75 S CYP"
Epist. 45. 46. 52. 135. &c. a též s geho krásným Spisemi

„de unitate Ecclesituf“

o prÍmá'tn papežském.
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dali, wyšetřowány a rozsauzeny byly. Na roz—
kaz tedy císaře odebrali se tři, totiž Maternus
ox Agrippina (nyni Reyn Kolin), Reticius ab
Augustoduno (nyni Antun) a Marcianus Arelský

do ija,

aby pod řízením papeže Melcbiada

(aneb Melciadesa) s patnácti biskupy Italskými
tyto rozepře wedle obyčege ejrkwe (gg/„Jaqumw
„„ mm,) .... gakž se we swém listu k Meleiadowi
Konstantin Wygádřuge —-Wyrowna1i. “" tomto
sněmě wygewil, gakž obyčegno, každý biskup
swé m'jněnj, &papež učinil rokowáni konec, roz—
sandiw: „Cum constiterit Ca—ecilianumab iis, qui

cum Donato venerunt, juxta professionem suam
non accusari, nec a Donato convietum esse in aliqua
parte constiterit, suae communioni ecclesiastica
integro statu retinendum merito esse censeo.“ A
tak se také stalo; Cmeilían byl Wšj Winy prost
wyhlášen. Euseb. X, cap. 5. Optat L. I. c. 24:
a 25. Aug. ep. 43., kterýžto prawj: „Ipse vero
(_Czeeilianus) satis omnibus innocentiam snam esse

coniprobatam existimavit ex eo, quod cum om
nibus Ecclesiis, praecipue autem Romana commu—
nicaret, in qua sede Ecclesia semper apostolicae
eathedree Primatum Venerata est.“

r) Sněm cirkewnj prwni wšeobecný léta
P. 325. držaný byl od císaře KOnstantina, &
však s přiwolenjm papeže Sylvestra rezepsún a
do Nicmi w Bythinii položen, gakž o tom synod
hlawnj šestý, třetí KonstantinOpolský Actione
XVIII. .in serm. acclamat,a(! Const. Imp.swčdčj:
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„Arius divisor atque partitor Trinitatis insurge—
]mt, et continuo Constantinus semper Augustus,
et Sylvester ]nudabilis magna-zmatque insignem in
Nicaea synodum congregnlmnt.“ VVtomto puk ta—
ké sněmě měl přednostenstwi papež skrze swé
legaty ]Iosia (neb Osia) z Kordulíy, pak Vita
(neb Vitonu) :) Vincencia; :) poznamenánj hodno,
že Sokrates, řecký spisowatel, oba posledni, ač—
koli gen kněží byli, bezprostředečně po lásku-3
powi _l'losiowi, před biskupem Alexz-imlrinským,
Antiocltenským aJeruzalémským gmenuge :) klu—
de. l-Iist. eccl. I. 18. Gelas. Cyzicus de Ni
caen. conc.

;) Od Euseliiúnů na neyweyš zlehčen a
potupen psal sw. Atlmnas &gelio přátelé, alei
také gOltOsnupeři na papeže Julia.

Tent pak o—

beslnl obě strany do Říma před synod r. 341.
kde Allt:-mas :) s nim spolu

od Arinnů

ssazeni

tři biskupowó, totiž Pawel z Konstantinopole
Mnrcellus z Ancyry :) Asklepas z Gazy ze wšj
Winy wyřknuti, a onenuo za prawélio patriarchu
uznán byl, ačkoli pak na stolici sw. Marka
skutečně dosednauti nemohl, pokud Konstancius
Euseliiánům se slepě wésti dal. Při této přile
žitosti piše Sokrates, liek: „že dowoleno není
w cirkwi něco nař'jditi & spořádati bez pi*iwo
lení Íiimského biskupa.“ l'Iist. cccl. II. 8. A
gednage o dzilsjchosudech sw. Atlmnasiaagme
nowanýclt tři biskupů, prawi tamtéž cap. 15.:
„Ex Romance ecclesim praerogativa liberioribns

o primátu papežském.
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lileris communicatos (totiž Athanasium et tres il—
lns episc0pos) in orientem remisit Felix (ponti—
i'vx Romanus), singulis suas sedes restituensf“
](lcrýžto děg wyprawuge Sozomén H. E. III.

cap. 8. takto mluwj: „Quoniam pmpter sedis
dignitatem cura omnium ad ipsum spectabat,
singulis ecclesiam suam restituit.“
0) \'V té samé záležitosti sw. Alhanasia &
g_linýchod Aríánů promisledowaných biskupů
kaloliekých rozepszino bylo r. 347. četné shro—
mážděni c—jrkewnjw Sardice

(w Dácii),

při kte—

rémž ]egatowé papeže Julia předseděli (S. Allian.
ap. Ž.); 3 kde otcowé Can. III. IV. aVII. způ—
so'h odwolánj odsauzených, aneb ginak utištčných
biskupů (apelantů) k papeži \vyměřili. Spolu
pak se synod sw. in epist. ad Julium pontif. wy—
gádřnge: „HOO enim optimum et congruentissi—
mnm vídebitur, si ad capnt, id est, ad Petri a—
postoli sedem de singulis quibusque provinciis
Domini referant sacerdotesf“
n) Ursacins a Valens, dwa arianšli bisku—
powé, tento z Nursy w Pannonii (nyni Essek w
(hřích), a onen ze Singiďonu WHoranovsii (nyni
Srbsko), kteří když sw. Aihanas swau zase swo
hodn obdržel, s nim a s kaiolit—kými biskupy W
Společenstwj Opět \vgjti taužili, podali swé pi—
semni odwolánj na Julia papeže, geg o přigeti

do cirkewnjspolečnosti žádagice. Apud S. Athan.
ap. 2.
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(,) Enstathius biskup Sebastenský w Ar
mensku hyw ssazen na sněmě Gangresském
proti němu :] geho bludům držaném, wzal swé
útočiště k Římskému papeži Liberiowi :) s nim
spogeným okcidentálnim biskupům , a wyznaw
wjrn Nicegskau, obdržel list rozhřešngjcj ; čehož
ten následek byl, že gak mile se njm na synodu
Thyanském W Kappadocii (r. 365.) Wykázal
(ostensis communicatoríis epistolis), bez průtahu
na swé zase důstogenstwi dosazen byl. Sozom.
hist. eccl. IV. c. 11. SW. Epifan

Heer. 75. Ba—

ronius zde dokládá: „Tanta enim erat romani
Pontificis auctoritas, nt quos ille communione
catholica dignatus fuerat, quantnmvis de fide
maxime suspecti essent, nemo eos recipere dc—
trectaretf“ Ad mm. 365. n. 16.

6) Druhý hlawni sněm cjrkewnj,aneb prwni
Konstantinopolský od r. 381. genž z orientál
ních „!_—"s'.<upů
shromážděn

byl,

žádal

ztwrzeni

synodálních usnešeni od papeže Danmsa, který
téhož přímo času rokowáni w Římě držel, gak
z Theodoreta hist. eco. IV. 9. a V. 10. wědo—

mo gest; Tito orientální biskupowé byli od
papeže na onen sněm W Římě zwáni, wymlu
Wili se ale in libello synodico nuznými potře—

bami swých cirkwi, proč přigjtí nemohli. „Quia
fratemam circa nos charitatem ministrantes, Sy
nodum in Romana urbe Dei voluntatefecistis, et
nos illu-c, tanquam membra propria evocastis &c. —

Oratio quidem nostra fuít, si esset possibile“. -

o primátu papežském.

515

] mámet také psani od Damasa na tytýž orien—
tálnj biskupy, kdež gim dj: že welmi dobře
učinili, a k swému wlastnjmu dobře prohlédli,
Íšjmské stolici, kteréž se 011nehodna saudj, po—

winnau čest prokázawše.
Gmenuget ge swé
neymílegšj syny (charissimos filios), napomjnage
gicli, aby eru apoštolskou, pronešenau zwláště
na sněmu Nicegském na paměti měli. Tento list
nám zacliowal Theodoret, cjrkewnj spisowatel &
biskup Cyrrhusský W Syrii.
z) Od Siricia Papeže máme čtwero listů de
kretálnjeh.

Neypamátněgšj gest onen k l—Iimeri—
owi, biskupu z Tarrakony, kdež se rozličné čá—
sti cjrkewn'j kázně pogednáwagi

& cap. 6. po—

lřchnost duchownjho lJezženstwj určj & stano
wage. \'V témže také listu dáwá Síricius swau
dueliownj doháněgicimoenostna gewo: „queesola
admonitionis auctoritate, dj on, non corrigimus,
necesse est, per severitatem congruentem regulis
\'indicemus.“ Od té doby máme welmi mnohé
dekrétyarozhodnuti papežská, kterážto gelio nú—
slupci o wšelikýeh předmětech do rozličných
rozeslali kragin.

Stoletj páté.
„) Také od Innocencia I. nacházi se Wicc—
ro dekretalij o rezličnýeh předmětech kázně du—
ehown'j. W onom (dekretu) ad Victricium Ro—
Ihomagensem čteme: „Si autem mejores caussze
Ím medium fuerint devolutee, ad sedem aposte—

licnm, sicut synodus statuit et beata consuetudo
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exigit, post judicium episcopalereferaninr. W gi
ném, kde dotázka patriarchy An'liocllenského (/\le_
xnndra) zodpowjdána, (epis. 24. 11. 4.) stOgj:
„Gravitas itaque Tun lmec ad noti-l'iam coepisco_
porum vel per synodnm, si potest fieri, vel Pel.

liarum recitationem faciat pcrvenire, ut omnium
consensn, studioque firmentur.“
q)) Došla zpráwa biskupů Afrikz'nnských Oro—
siem knězem & listem sw. Jeronyma (ad S. Au—

gust.), že I'elagius ze swých se bludůw způso
bem podwodným očisliw,od otcůDiospolylanských
WPalmstině w katolické zase společenstwi přignt
byl. ] sešli se na snčmě w Karthugině r. 416..
kde wyšeti'cwánj učen; Pelagia ?. Coeleslina —
kterýžto posledni giž před pěti lety za Aurelia
odsauzen byl, :) wšak se k papeži Innocenciowiod
wolul ——znowu přetlsewzali,

klnllm

na ně Ollíl

wyi'knuli, & listem synodálnjm Innocence papeže
O potwrzeniortele požádali. „Iloc itnqne gestem
charita'l'i Tuzle intimandnm (luximus, ut staiutis
nostra: mediocritatis etiam Apostoliczn sedis adhi
beatur nutl10rilas.“ “" témž roce a za tauž při—
činau slawilo šedesz'utero otců Numidskýcli sněm
druhý na Milewč, :: Wšak nic sami o ié nowé lize
resi neuzawřeli, nýbrž rozsauzcnj papeži Inno
cenciowi zanechali. „Qui Te Dominus gratia?
suze praccilmaemnnere in sede Aposiolica colloca—
Vit, diligenliam , qumsumus, adhibere (ligneris
Novnquippe limresis &c. temat surgere . . . Huius
p-'mici05issinni erroris au'lliores esse perliibentur
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Pclagius et Coelestinus . . . Haco ad sanctitatem
'I'uam de concilio Nnmidize scripta direximus &0.
(z psani sw. Aug. 92) Innocenc odsandil to no—

wó kacjrst'wj a inody geho. „Quare Pelagium,
(Ímlestinumque communione privari, apostolici
vigoris authoritate censemus, donec resipiscant
de diaboli laqueis (ex Ang. ep. 93.) Než po ge..
ho aumrti Wšeho pokusili Pelagins a Coelestin,
aby se před papežem Zosimem očistili, kterýž ale
gsa od Alrikz'mských otců dokonalegi zprawen,
oba ty kacjře znowu odsaudil iu epist. tratoria
ad omnes episo. (ex Aug. ep. 155.)
Také čteme W listu 33. psaném od Inno—
cence na sw. Jeronyma za přjčinau strolwených
od Pelagianů W I'almstině ukrutností: „Si quis
coram me contra personam certam et nominatam

actionem moveritjndices dabo“ &c. O tomtoli
slu wece Fleury: „Cette leltre est remarquable
pour montrer l'autorilé du papepar toute Pegli—
se.“ II. E. djl V. 23. 31.
x) Sw. Chrysostom biskup Konstantinopo—
litanský, hyw skrze auskoky Theofila Alexan
drinského r. 403. od neprawého sněmu ad
Quercum odsauzen, Wzal swé útočiště k pa—
peži Innocenciowi, kterýžto geho ssazenj za ne—
sprawedliwé uznaw, obecni sněm shromáždili u—
ložil, W čemž mu ale císař Arkádius po Wůli
nebyl. Po smrti Chrysostoma nechtěl ]nnocenc
s oněmihiskupy orientálními, kteřj geg byli od—

saudili, nižádného mjti společenstwj, dokawadž
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geho památky \vnešenjm geho gména do diptych *)
byli zase slušně nepoctili. Palladius in dial,
de vita S. Joann. Chrysost. a Theodoret H. E.
V. c. 34.
1,0) Cyrill Alexandrinský doznamnge papeži
Coelestinowi o kacirstwj Nestoria biskupa Kon
stantinopolského, dokládage, že se od geho spo—
lečnosti odchýliti nechce, Pokudžhy se se stolici
apoštolskau neporadil. „Dígnerís proinde, quid
hic sentias, praescrihere, communicare — ne 1105
cum illo oporteat, an lihere eidem denunciare,
neminem cum eo communicare, qui ejusmodi er
roneam doctrinam fovet. „Coelestin držel sněm

w ijě
(r, 430.) kde ortel enkommunikacj :)s
auřadu swrženj proti Nestoriowi,pak1iby wdesjli
dnech sobě neusmyslil a neodwolal, wynesen,
Cyríll pak splnomocnčn byl, we gménu stolice
apoštolské úsudek wykonati. Obecnj sněm Efes—
ský wyřknul znowu klalbunad Nestoriem, listem
Coelestinowým se k tomu donucena prohlásiw.
Na tomto pak sněmu byl sw. Cyríll předsedici,
ale ne we swém, nýbrž we gménu sw. Coeleslina.
Stolice alexandrinská pokládala se tehdáž za prw—
nj po Římské ; přede-e wšak neměl Přitomný pa—

tríarch gakožto takowý, nýbrž gukožto mjstodržjci

*) DiPtYCha ——orum (od ďt'ít'n!7_0g, coždwognósob složeno)
PSaCj dsky, Schrcihtnfel, ze dwau listů sestáwagjcj, uSymm.

w prwotnj puk cjrkwi pozuamy (Verzeichnisse) “ Př, bi.
skupú, zemřelých &1. d.

o primátu papežském.
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nepřítomného papeže přednostenstwí.

W gedné

z geho — nás došlých — řečí-, které před ote—
wi'enjm x_všeohecného synodu držel, gmennge on

biskupa ijského
otce (nam/mg), gmenuge geg
patriarchu &arcibiskupa weškerého swěta.
m) Týž papež Coelestin poslal sw. Germana
biskupa z Auxerre gakožto swého ]egata do Irska,
aby zemi tuto odbludu Pelagiana Agrikoly očistil.
cca) Eutiches liazretik, ortelowaný na sněmu
W Konstantinopoli pod Flawianem r. 449., obrá—
til se k papeži Lwowi. Tento pak Wzaw o tom
zpr/m'a od Flawiana, kterýžto gemu akta téhož
synodu zaslal,zatratil tože také učeni Eutichowo.
Ep. Leonis ad Flav. Akdyž pak sám Flawian na
lou—owském srocení

Efesském (vaoďog lnggmq,
conventns latronum) skrzenzisilj Dioskora alexan—

driuského sbiskupstwi ssazen byl, wzal také on
k papeži Lwowi swé útočiště, a wšak zemřel
brzy na to. Lew hleděl obecni sněm shromáž—
dili, gakž z geho listu (25110)k Theodosiowi cj—
saři zřegmo, a kterýž pak také za Marciana cj—
sařer. 451. W Chalcedonu kmjslu přišel. Tamž
měli opět papežšti ]egatowé přednostenstwj ; wi—
dauoe ale hned z počátku rokowánj, že také Dio—
skorns mezi bis-kupy sedi, wywstalit, prohiásiw—
še, že Dioskorus ze shromážděni odegiti musi,

anpapež *),hlawa wšech cjrkwj, ne
*) Gméuo papež od řeckého rmmmg,
gonž Se wykládá 0100:
hvloť od křesťanů wehni záhy prwnj gegtch hlawč, bisku

Časopis p. Katal. Duch. II. 4.

2
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chce, aby on mezi biskupy gako saudce seděl,
gesto gako obžalouaný počet z toho \vydati
musi, co před lety dwěma na nesprawedliwém
sněmu Efesském byl stropil. Dioskorus ——Pa
'lriarch —- musel se swé stolice wstáti, :) na onu
obžalownného se posadili. — Po učiněném wy—
selřmvánj wynesli legm'owé pr-an nad ním we
gménu papeže klatbu, k čemuž pak iswatý synod
přistuupil. Actione III. Zwiáště pak se Díosko
rowi Wine dáwnla, „quod, cum judicandi perso—
nam non habent (t. nad Flawianem, gelikož sám
patriareh byl, a do gebo prowincie nepatřil) prze
sumsit, et synod-um ausus est facere sine aucto
ritate sedis apostolicee, quod nunquam factum est,

nec i'ieri licet“ Epištola Lwa kFlowianowi byla
od oloů schwálena & za prawidlo wíry přigata.
Haco Patrum fides. l-IzecApostolorum fides. O'
mnes ita credimus. Anathema, qui ita non credit.
Petrus per Leonem locu'lus est. Apostoli ita do
cuerunt! ! ! Act. II. Awlistu synodnim ke Lwowi
dj otcowé: „Quibus tu sicut membris caput pree
eras“ &c. Act. III.

3,6) Také Theodoret, slawný Spisatel řecký
:) biskup Syrský szrrhu
byl na onom lotrow—
ském synodu w Efessu od Dioskora s biskup—

pu Řjmskému, a sice gediné a přednostně dz'-no. Papa: nomen,
quod ohm episeopís occidentalibus commune full , Tomani

Pontificia proprium mansit , quia hic de jure divina omnibus
episcopis major est habitus. F 1 e 11r y.

o Prímátu Papežském .
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stwi ssnzen, obrátil se ale ke Lwowi (Ep. 122),
;] bylfod něho rozhřešen :) na swau zase stolici
dosazen, kterýžlo také úsudek sněm Chalcedon—
ský stwrdil. Theodoretus dignus est sede Ec—
clesiíe. Orthodoxum Ecclesia pastorem recipiat.
Archiepiscopo, (&sice) universoli *) Leoni multos
annos! Post Deum Leo judicavit! Act. VIII.
77) Felix III. odsoudil r. 48%. Akacia pa
triarchu Konstantinopolského gako přidrželce
sekty Euticheowy, doznámiw gemu ortel synod—
njm listem (epist. Felicis Gta), genž začíná: „Mul—
inrum transgressíonum“ &c. Nástupce gebo, Gc—
lasíus I. zasiáwal geho přísné nakládánj, twrdě,
že předek slawný gokožto wykonawatel syno—
dz'dnjch uzawřenj Chalcedonských (Executor ca—
1101111n1)taktobyl
gednal: „Uniuscujusque Synodi
constitutum, dj on, quod universn'zis ecclesia-?fu—
mnvit assensus, non aliquam mogis cxequi sedem
Oportere, quam primom, qua? et unamquamque Sy—

nodum sua auctoritate confirnmt, et continunta
confirmatione custodit, Ste.“ awymazalzdiptych
gmeno Akacin, sobě usrozumčli :) se káti ne
rodjcjho. Epist. ad episc. Dardan.
Tito zde položení příkladowé o užiwáni ::
wykonáwánj cirkewnj přednosti & mocnosti řím—
ských biskupů hned za prwotnjch cjrkwe času——
obmezenj Wčtšjm dílem na cjrkwe w zemich

*) Gakž se in Act. Ill. dočjsti.
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wýchodních, a to ney'wíce z té příčiny, aby se
neřeklo, což owšem historicky nedůwodno, _
že to práwa pauze patriarchální byly, kterýchž
Papežowé Římští na Západu užíwali & ge Wy..
konáwali; tito příkladowé, a co námi mimo ně
z- pramene neypodstatněgšího, totiž z Písma sw.
a z učení swatých otců a církewních sněmů do—
wozowáno a wykládáno, tusíme, že postačí, kaž—
dého nestranného prathy a náhoženstwí milo—
wného člowěka L úplnému přeswědčení, & také
i fanatické protiwníky swa'lého církewního pri—
mátu, pokudž gen geště se zgeweným nábožen—
stwím dobře smeyšlegí. Pakli ne k Přiwolení, aspoň

k umlknutí příwesli!

2., \Výbornost učenj o angeljch.
Od Vinc. Zahradníka,

faráře Zubrnického.

Cokoliwěk Bůh zgcwuge, gestií wěc ne cha
trná a marná, nýbrž utěšená &k wzdělání srdce
a k ošlechtěnímrawů nasích naneyweyš poskytná
a prospěšná. Chceme-li se tedy ugistiti, bylo
lihy učení něgaké swědomím samého Boha stwr—
zené: pilně skaumeyme, zdaliby mocí a skutkem
sx—sýmbylo prospěšné.

A wšak Wnitřnídobrota učení neníř gediným
“ dostatečným znamením, žeby pocházelo z ust

o Wýbornoui učení o angeljch.
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wěčné nmtuersti a prawdy. I Wšelikých učení,
wlastnostj :) powahau swau k útěše srdce &ksli
ené mrawů zpráwě napomocnýeh, toliko to gest
Šohemzgewené, při kterémž se druhé také zna
mcnj nalézá, totiž zázrakowé.
A poněwadž se zúzrakowé od Ježíše Krista
a apoštolů geho wykonanj na učenj gegich wů—
bec a wesměs wztahugi, obecná pak cjrkew uče—
nj Kristowo, od apoštolů í psané i austně hlá—
saué, Wčistotě a přesnosti zachowáwá :) zwěstu—

ge: tedy každé učenj Bohem gest zgewené, kteréž
samo Wsobě potěšitedlné a swaté gest, a o kterémž
se prokázati může, že ge cirkew katolická whi
llli, aneb W spisech swatých otců &slowautných
učitelů, (tradici)

!( Wčřeni předkládá.

Gistél tO—

likéž gest, že gednosworný hlas obecné cjrkwe
za zázrak gmjn býti může, poněwadž gest zwlášt
nj neobyčegný příběh, Bohem samým řjzený, a
na prawost učení gegjho zřegmě ukazugicj. Co
se pak bibli dotýče, ta gak přewýborným obsa—
kem swým, tak swědectwim cirkwe &giným ge—
ště zwláštnim (liwem gest oswědčena gakožto
předrahý a neyhognčgšj pramen slowa božího.
.lulo tedy ukazuge, že učení něgaké samo Wsobě
welikau má moc k ošlechtěni žiwota a spokoge—
nj srdce našeho, a že W bibli swětlé misto a
tuhý má základ: tim samým mocně (lowodj, že
Bohem gest zgeweno.
Co se tkne učení o angelich, '“adné o tom
pochybnosti není, že ge cjrkew katolická, po we—
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škerém oboru země rozprostřená , W skutku
předkládá &po wšecky časy gednomyslnč drže—
la. Každý rok slawjme památku Michaela, Ga—
briela a Rafaela, ano i památku Wšech zespolku
angelů strážných. Žádného též, kdož do pisma
swatého nahlédl, není tagno, že se wneyswčtěgši
této knize předrahně nalézá mist, kteráž o byti
angelů, o gegich powaze, působení a blahosla—
wenstwj, gakož i o rozdilu mezi dobrými a zlý
mi anger wýslowně & swětle gednagi.
Ze tomu tak gest, dogmalikowé naši snad
hned až přilišnau bedliwostj a snahau dokazugj,
a sice tak obšírně, že Wýhornost toho, což cjr
kew o angelich Wčřj, druhdy ani na zmínce ne—
magí. VVizme tedy, že učenj o angeljch, gak
dobrých tak zlých, w skutku gest učenj rozumu
přiměřené, potěšitedlné, k šlechetnosti mrawů au—
činliwč wzbuzugicj, —- gednjm slowem, že gest
učení wýborné.
1. W stranách swěta, od země naši roz—

dílných,

tworowé, gešto gsau Welmi doko—

nalegšj, nežli my lidé, a wůbec angelé se gme
nugi. Posledni z nich dokonalosti swau přesáhá
neywýborněgšjho z lidí.
Tomuto učení zdrawý rozum nikoli neod
poruge. .l'Iwčzdy nad námi gsau nesmírné weliw
kosti. Negedna znich wětšj gest prostranné země
naši. Zdaž ale hwězdy beze wšech gsau obywa—
telů? Gsau—li gediné proto stwořeny, aby se 110-
čnj dobau na obloze třpytily? Bůh, gsa wšemoc—

o Wýb ornosti učení o angeljch.

525

ný, mohl dáti giskru žiwotn tworům, člowěka
wyššjm ndokonalegšjm, a gnkožto Bůh neobme—
zoně mandrý, swatý & dobrotíwý, W skutku ty
(lily swěta, gež nebe zowan, twory naplnil,
nad nás lidi welmi wznešenými. — Člowěk gest
králem na zemi, lnagjcj pod sehau ibezžiwotné
twory, iwalný počet _žiwočíchů. Zdaž ale w
giných swčta končinách nežigj tworowé, kteříž
člowěka tak dokonalosti přesahagj, gakožt on
přirozenim swým nad zwiřaty wýwodi? —- W
celé m'un swčdomé přirozenosti se nalezagj ne
dohledni stupňowé žiwota & dokonalosti. Po
sledni bylina dokonalegšj gest než předn'l z ko
wů; posledni čerw dokonalegši gest než předni
z bylin a stromowi ; posledni člowěk dokonalegši
gest přednjho ze wšech zwiřat země. A ;Wšak
při prwnjm z lidi se gislě neskonáwá Wšeliká
dokonalost, nébrž sahá přes pomezí země do
giných djlů swěta, a tam nz'lpodobně u Wělšj a
wčtšj míře zhůru se pne, až se konečně trůnu
wšemocného stwořitele dotýká.
Pramen wši
pomyslné dokonalosti gest w Bohu, z Boha ale
se rozléwz'n na twory, n wšak gistotně ne hned
na pokolení lidské a níže na giné twory, nýbrž
dřiwe na nesčitedlné zhory angelů.
Nelze—ligižpochybowa'li, žet Wprawdě gsau
ÍWCPOWé,welmi důstogněgšj

a lepší nežli my li—

dé: tedy postawen gest člowěk z gedné strany
podlé zwiřat, zdruhé pak podlé angelu. Že pak
daleko gest wywýšen nad zwjřata, radowati se
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má, :) cit-hihodnost swau: že wšak

gest

angelů, a byl se mu třebas žádný“ z lidí doko—

nalosti wrownali nemohl, že předce není rowen
ni poslednjmu z angelů, má ho činiti pokornu,
:) nedali pýše zniknuli Wsrdci geho. Negsi—litwor
tak zponilý gnkož gest neynižšj angel; onobrž
negsi—li snad ani mk dokonalý, gnkož gest drobně
lidi kolkol tebe: nerod' se nadýmnti, &nelmdiž
nim—ným znpogen domnčnim o ceně :) hodnosti
swé. ——\'ije-li
o angeljch, o bylnostecll, (lo-.
konulost lidskou aginé přesto dokonalosti magi—

cjvh, dokonalosii, kteréž zde na zemi darmo hle
dáme: weliee ztoho gsme potěšeni, a gnkož se
mysl naše středem angelů snáze k Bolmpozdwi—
huge, tak se také příčinou tworů, nad pokole—
ni lidské Wznešených, důstogněgi omocí, mnu—
drosti a (lolwotě boží smeyšleti nejme. ——-Wj
me—li, že gsau nngelé: wime tolikéž, gakbychom
o wlastnim swém po smrti stawu zdrawč a podo—
lmě smysliti měli. Gestili zde olowěk málomen

ongelů, gakž osmý žalm oznamuge: nep o

chybu g, že po smrti přiwštipen bude
k sp ole čenstwj angelů, :) účasten při
roženi

g_n—
girh.

gakož wece szlm Ježiš Kri

stus: „Při wzkřišenj budou lidé gako
angelé

boží W nebi. (Mat. 22, 30.) Učme

se tedy znáti powehu :) wlnstnosti angelů, aby
chom si smlze předstawiti mohli, w gakém asi
stawu nyni gsau milí naši odsud odešli, gaký
gednau bude způsob wlastnjho žiwota našeho.
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2. Člowěk sice má duši, rozumem, wůli &
moci k působeni wšeho Sličného opatřenau.
Může též drahně siadkých, pauze duchownjch
radostí požiwati. Nicméně duše geho obytem
swým gest w těle. Angelé Wšak prosti gsau těl,
a u přirownáni k nzim lidem pauzi duchowé.
Ncgsnnřsice dnchowé neohmezeni, a nikoli tak

čistj, gako Bůh, prostočistálwtnost.

Awšak

předce nic takowého, což iponůkud tělu naše—
mu se podobi , při nich se nenachází. \Widi—lise

komu, nižší a méně důstognau stránku angelů,
čili to, Wčemž gcgich obmezenost stogí, zwáti
tělem: tedy spolu připomeň, že těla angelská
negsnu hmotná, žiwočišná, smyslná a padúcj,
gcko gsau těla lidská; nýbrž že itěla gegich gsau
nebeská, stkwaucj & dnchowni. „Substantiam,
minime expertem materiac, angelis attributam
fuisse, non pauci ex Patribus senserunt, docu—
eruntque, esse eos spiritus, tenuissimo corpori
conjunctosf“ (Joan. Bossius Inst. theol. Rom'ce1759
Tom. I. Lib. I. cap. IV, 11. 16). Nicméně djl
daleko Wětšj sw. Otců gmenuge angely &aamawga

seu omnino incorporeos. Žalm CHI, 4. srow. s
Žid. I, 7, 14.
Zdrawý rozum nic proti Tomu nenawrhuge,
že angelé gsau duchowé, a magi—li přede gaká
těla, že i ta duchowní gsau powahy, & od těl
lidských podstatně rozdílná. My lidé přičinau
těla s němými zwiřaty W přibuzenstwi stogime.
Tělo, kterýmž přiodina gest duše naše, Wlastním
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gest kořenem Wšech neduhů, wad & nedokona—

lostinašich. „Porušitedlné tělo obtěžu—
ge duši, :)zemský byt dolu tlačj mysl.“
(Maudr. .IX. 15). Drahný počet lidi w malomoc
ném, chore'm, bolestmi utrápeném těle se wleče,
a ineywýtečněgšj tělo poddáno gest wšelikým po—
třebám :) bezděčnostem. W rowu konečně osta—
Wugeme tělo, na onen swět se berouce. Tělo naše
weskrz gedno k žiwobytnosti na zemi gest přístro
geno azpůsoheno, k žiwotu ale na onom lepším
swětě se nikoli hoditi nemůže. Není tedy možná, by
angelé důstogněgšj byli tworowé, spolu wšak tě—
la měli, našemu tělu i z částky toliko podobná.
Kdyby měli angelé těla, od našich těl nikternkž
rozdílná: nemohlihycl'iom se domysliti, gakby
chodili mezi námi, a ledacos zde působili, před—
ce ale od nas spatřini býti nemohli.
'Wěřjme-li giž, že angelé gsau duchowé:
chowáme sice & Opatrugeme tělo, od Boha k u—
loženému času nám daně, a trpěliwě neseme
břemeno geho; & Wšak hlawni péči přikládáme
k zwelebenj ducha swého. Snáze pochopugeme,
čim wíce člowěk tělu howi, & tělesně gest žiw,
že k zwiřatům se skloňuge: čim dhalegi ale du
cha Wzděláwá, a duchem žiwe, že angelskau na
se béře přirozenost, a angelem gest Wstánku tě—
la. —- Naswětlegi též poznáwáme, gakby au
gelům možné bylo, weliké, wšecku lidskou mož
nost přewýšugicj wčci působiti, & gak podobně
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i my po swém na onen swět překročeni půso
biti budeme.
3. Moci, kteréž má duše člowěka, magito—
]ikéž angelé, a wšak w daleko wětši miře, a o
wšem hned nad pochop náš. Magi bystřegši a
ku wšem, i hlubokým prawdám pronikawěgši
r0zum; magi žiwěgši & gemněgši cit; magi žá—
dosti welmi zřizené & rozumu plné podrobené;
magi wůli, s přikazy božimi shodněgši a srow
nalegši; magi posléz činliwost, neb wen působi
ci moc, a wšak daleko wolněgši a swobodněgši,
nežli gest skutkngici (skutkowná) mohútnost na—
še. Ef. III, 10. Mat. XVIII, 10. XXII. 30. Luk.
IX, 26. XV, 7. &c. &c.

Kdoby proti tomu na odpor nastupowal,
tim samýmby zapiral, žeby angelé byli tworowé,
nad nás wywýšeni. Neb w čemby pak gegich
přednost záleželi mohla? Gegich um, cit, žádo
sliwost, Wule a působici mohútnost giž proto
dokonalegši býti musi, nežli patero našich du—
šewnich moci, poněwadž hmotného těla našeho
gsan zhoštěni, a na swětě, na kterémž žigi, k
wzdčláwáni a cwičeni mocnosti swých lepši na
cházegi přiležitosti.
Gižř tedy každý na nebe pohled, a každé
na občany geho pomyšleni meze a ohradu duše
wnich mocnosti našich nám k paměti přiwádi.
Než wzbuzuge nás 'také, bychom na dokonalo—
stech, giž giž dosažených, nepřestáwali, nýbrž až
do wykonáni žiwoia swého rozum ostřili, a při
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hodným uměním zásobowali, cit genměgši a sil_
nšgšj činili, náchylnosti W slušné drželi kázni,
a i wůlj i skutkem ktomu gediné lnuli, což nám
rozum náležité býti ukazuge. Cim komu wíce
na Wllitřnj dokonalosti příbýwzi, tjm wíce má
do sebe hodnosti angelské. Žádný wšak, zna-—
menage při sobě lnfalomocenstwj ducha a nedo
statečnost mysli, přiliš proto se smutiti nemá,
koge se sladkau wěrau, že což gemu není dáno,
dánot gest augelům, a že gednau isám dohrotau
wšemohauciho W angela se wzdělá.
4. Z\vláštnj angelů dokonalosti gsau , že
Boha plněgi, nežli my, znagi, bližšj mu gsau, &
užšími swazky s nim spogeni, že se mu \vrau
cněgi klaněgi, moc, maudrost a dobrotu geho u—
stawně welehi, a neyčistšj ]áskau k němu hoří.
Mat. XVIII, 10. 12.31.VLS. Dan. VII, 10. dew.
VII, 11. 12. &c.
My lidé řjdko máme tak čisté srdce, a mysl
od cizich myšleni tak uwolnčnau, bychom se
prodlenau chwili s Bohem plně ohjrati mohli.
Žádného není tagno, gak málo gsme gemni !( ži
wému znáni wlastnosti božích, k wraucj pobož
nosti a k srdečnému milowúnj Boha. Angelský
Wšak rozum, angelský wtip, angelské srdce wel—
mi přewýšuge mdlohu naši. Angetské přirození
cele gest pochopno božstwi, a poněwadž nic není
tak důstogno wědomostí & přemyšlowáni, gako
Bůh w nezměrném weleslawenstwj swém: tedy
angelé w skutku titýž hlaub se pohřjžugiw Bohu.

o Wýbornosti učenj o angclich.
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Že pak naprosto gsau zažžeti neyčistšj k Bohu
láskau, u přičině gest, že každá žiwá wčdomost
oblomuge a zahřjwá srdce, gegich ale oko hož
ské dokonalosti přegasnč spatřuge.
Gestliže giž w poznáni Boha, W plamenné
k němu lásce a W hlubokém se skláněnj před
trůnem geho obzwláštnj dokonalost angelů sto—

powrchu patrně ležj, žet se i my swrcho—
wauým snaženstwjm na to wynakládati máme,
by naše známost stwořitele den po dni rostla,
srdce pak uslawnč hlubšj poklonau, pewněgšidů—
wěrau, a žiwěgši milosti k němu lnulo. Lidé
Boha a srdečného náhoženstwi prázdni, gsau to—
]ikéž prázdni oprawdowé ctnosti, :) teskno gim
hýwá na pěkném swětě; gešto lidé, horliwau
mysl k Bohu magici angelského cosi w powaze

a mrachh, a hrž iw obličegi swém magi.
5. Angelé gsau Welmi blaženěgši nás lidi.
Ale wšak předce žádných tělesných r0zkoši ne—
požjwngj, nýbrž duchownjho způsobu gest každá
radost gegich. Mat. XXII, 30.
\Weliké dokonalosti, gimiž ge Bůh obdařil,
_gsangáko walné, čistě wyhlazené zrcadlo, do
něhož s newymluwným potěšením wzhlédagi.
Zwláště pak blahoslawenstwi gegich založeno
\gest na známosti a milowánj Boha, a přeochot
ném plnění wůle geho. Mat. XI, 10. &c.
. .

Zehy angelé mnohem blaženěgšj byli nás
'

v

'

|

'

v.

hd), z toho gest zgewne, ze nás hd) dokonale—gg,
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zwláště pak citliwostj obdařeni gsau, kteráž ná
ramně mnoho sladkosti Wplné síle gegi obsáhnauti
může. Gest to též průwodné z toho, že Bůh,
wedlé nepostižné moci, maudrosti &lásky swé,
blaho tworů swých na neywyššj možné stupně
wynášj, a aby blahost we swětě geho w každém
okamženj byla newýmluwně weliká , nesčíslné
twory učiniti musil, náramně hogných, wulných,
čistých a trwanliwých radosti chopné. —— Že
pak blahoslawenstwi angelů žádného tělesného
kochánj w sobě nezawjrá, z toho usauditi může—
me, že prosti gsau Wšeho, což se tělu našemu
podobj. —- Poněwadž konečně angelé týž i týž
W dokonalosti postupugi, Boha den po dni che
milugi, a neyswětěgši wůli geho w rostauci míře
:) aučinliwosti wykonáwagj: nepostihlá blaženost
gegich musi den co den býti Wětšj.
Gsau—ligiž angele' tworowé, nad pochop amjru
blaženi, ač žádných tělesných libosti nepožjwagi:

na swětle stogi,

tělesné kochánj nikoliwěk

předni a čelní stránkou blaženosti není.

U we—

likém gsau bludu, kdož osmyslné radosti, zwláště
pako syrowéa hrubé, přiliš stogj. Čjm kdo wíce
tělesnost rozpasuge, &přirozkošech. lpj, kterýchž
izwjřata požiwagi: nemuž w gednu čelednost
uweden býti s čistými duchy, a nebe by nenalezl
W nebi,_kdyby i W skutku don Wkročil. -
Učme se den po dni Boha lépe znáti, srdečně ho
milugme, neličené pobožnosti pilní buďme, a W
každé příčině si počjnegme gakožto rozumní,
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dobří lidé. Neb tim toliko obyčegem na neyweyš
oslazugeme wezdegšj žiwot swůg, a k požjwánj
angelské ])lahosti se způsohugeme.
6. Bůh stwořil nesčíslné množsth angelů,
kteříž wutěšeném towaryšstwj pospolně žigi. Jan.
VII, 10. Mat. XXVI, 53. Žid. XII, 22. Awšak
nestogj wšickni na gednom a témž stupni doko—
nalosti a důstogenstwi, nýbrž gedni wšeligak nad
druhé wynikagj, gedni trůnu welebnosti božské
bljže gsau než druzi; nebo Pjsmo mluwj 0 Arch—
:mgeljeh, k. 1). 1. Tes. IV, 15, —- 0 Serafjnjch,
Izoi. VI, ?. 3. ——
o sedmi před Pánem stogjcich.
Tob. XII, 15. ——
o knižetstwich, mocnostech, Efes.
III, 10. o trůnech :) —- panstwjf-h, KOLI, 16. oAn—

geljch, mocnostech a mocich, Petr. III, 22. -- o
Chernbjnjch, Ezech. X; ač ostatně newime, ný—
brž se gen rozumně domeyšleti můžeme, w čem—
že ten rozde přednosti &c.mezi Angely záleží *).
Miliony milionů lidí z okršlku země na onen
swčt přicházegj, a naděge—Iigest, že přicházegj
wrozkošné towaryšstwo angelů : počet angelů pře
wyšuge pochop náš. Gsau—Iiswiticj nad námi swé——

towé dilem Wčtšj nežli země: nemůž wyslowen
lnýlipočet angelů, poněwadž se ihwězdy na ne
bi sečjsti nedadj. ——Gakož pak zde na zemi ge
*) Esse Sedes , et Dominationes , Princípatus et Potestates in
ce:.Iestibus apparatibus Iirmissíme credo, et differe aliquidin—
dubitata fide teneo; sed . . . quamam ista sint, et quidin—
ter se diH'erant, nescio. Sw. August. in L. ad Orosinm
c. 10.
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den kow druhého , gedna zrostlina druhé, geilno
zwjře druhého gest dokonalegšj; gakož obzwlá
štně lidé, ač wšickni gsau lidé, nicméně doko—
nalosti těla a duše, wtipem, uměním, pokogem
srdce , s]ičným smeyšlenjm & působením , sta—
wem, moci a důstognosti od sebe se loučí odě

lj: takéž zagislé i geden angel druhého doko
nalegšj gest :) hlaženčgšj. — Nelze snad srozu—

lnem pochybowati, že

angeléWřjzeni opě—

stowa'nnj nižších zwlášlnj radost,

& zpanilý okrš—

lek Působení swého nncházegi, nižší ale že pod
zpráwau gegich se wzdčláwagjce, na wyššj stu—
pně blahosti wynikagi. Gest ted)r gislé & nepo
chybné, že w skutku gedni z angelů pod druhé
náležegj. Geli wšuk náramně, nesčetné množstwi
angelů, z nichžto geden dokonalosti & důstogen
stwjm wíce gest wznešený než druhý: wyrozu
měti ztoho můžeme, guk mocný adokonulý gest
Bůh, &galc wysoko stogi trůn welebnosti geho.
Mezi lidmi a mezi Bohem nekonečné gestpořndí
angelů, arqiangelů, Cheruhim & Serafim, knjžat
a mocných panownjků. Žádný tedy, & hned i
neylepšj znás, nehud' zpupným ahrdým, asldá—

něg se w neyhlubšj pokoře Pánu aKrálikůrůan
gelských. — Předstawugeme—Ii sobě tu radost,
kterouž ne gedno miliony zwiřat a miliony lidí,
brž také miliony angelů w každém mžiknutj oka
požiwagi: widime z toho, že h'aho citicich two
rů, cele, :)ohsažilě powa'nženo, gest náramně we
liké, že neywyššj pomyšlené blahoslawcnstwj gest
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mlčel swčta, že ctnost základně a čelně obecné

dobré rozmáhati welí, a že Bůh, půwod wší té
newýmluwné blaženosti, sám W sobě gest Otec
nesmírně dobrý a milostiwý. -— Gestliže po—
sléz mezi angely nesčíslní gsau stupňowé bod—
nosti & dokonalosti, a druhýr od druhého záwi—

sí: žádný toho těžce nenes, že geden člowěk
rozenými dary, dokonalostí, místem a stawem
není rowen druhému; žádný na \vyššízáwist—
ně nehled', a nižších nepotupug; žádný se ne—
zpírey pod giné naležeti, a kdož gest gakaukoli
měrau powýšen, tím ocbotnčgi giný'm služ; we—
směs bud'geden učitelem, Pěstaunem & prowod—
níkem druhého na cestě žiwota.
7. Počzílečnč wšickni angelé byli beze wší
auhony, wady :) skwrny, tak že neyčistší oko
Páněnic nemilého na nich neshledalo. Ale Wšak

nebyli W dokonalosti ustaweni tak, by se w ni
čem k zlému SCllýliti nemohli.
VVětší díl gich
zachowal půwodní dokonalost swnu, & setrwal
w dobrém, díl ale skrze hřích. z milosti boží
wypadl. 2. Petr. II, 4. 1 Jan. III, 8. S. Judy

w. 6. Protož se rozdíl činiti má mezi dobrými
&zlými duchy. Zlí slowau ďáblowé, & i mezi
nimi gest geden neywyšší.
Z ruky Wšemocného a bez míry swatého
stwořitele nemohli pogíti giní tworowé, leč ge—
(liné tak dokonalí, gakéž ge swrobowaná mau—
(lrost míti chtěla. A wšak nemohl Bůh angely
učiniti tak dokonalé, by nemohli blauditi a uši
Casopis p. Katol. Duch. H. 4.

3
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nauti se s cesty gim Wymezené, poněwadžbypak
byli gemu samému rowni, a nebyliby blaha swé——

ho, Wážením ge z wlastní powahy a aučinliwosti
swé, Powyšowati mohli. Není tedy diw, že díl
angelů, příčinau obmezenosti swé , z prwotní
dokonalosti wypadl. -- I to není s podiwením,
že pád angelů byl wehni Weliký. Neb čím wí—
še kdo stogí, tím horší pád geho, tím záhubněgší
zlé, kteréž působí. K duchům welikým i zde
na zemi žádná nepřipadá malost. —-» Ildefons
Schwarz twrdí po sw. August. L. XXII. de ci—
vit. c. 1., „že angelům byl položen čas mrawní
ho wm ělaní &zkaušení“ (Handbuch der christ
lichen Religion. Bamberg 1801. I. Thl. S.Q9ů.)
A tudíž na stránce 303 dokládá: „že díl angelů
neostal w čase skaušení svého.“
Gsme—lipak
na tom ustaweni, že padli
angelé, tworowé tak wzácní &zpanilí, zřetedlně
widíme, že člowěk, twor angelů obmezeněgší,
tím bedliwčgsí na to má péči míti, aby W něčem
nepokIesl. — Učí nás tolikéž pád angelů, že čím
wýše gest člowěk postawen, a čím wčtší gest
geho \vtip a statečnost, tím horší a nelmzpečněgší
gest zlé, kteréž působí. Lidé neobyčegného do—
wtipu, prostranné a žiwé mysli, tkliwého srdce
a wýtečné činnosti, gsau bud' na wrch zlí a ne
prawí, nel) na Wrch dobří ašlechetní.

—— Byl'k

li angelé wšickni ze spolka půwodně dobří: pa—
dli božím sice dopuštěním, ale wlastní winauswau.
Z 10110gasněgi poznáwáme, že Bůh není půwod
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zlého, kteréž se we swětě dvg e, alebrž že ten
\vlastně ubjhá w hřjch, kdož se Boha cizi a od
bog wede proti němu. — Bylol wšak potřebné,
oznámiti nám, že gedno menšj poCet angelů ctno—
sti poběhl. Neb kdybychom Wěřiti měli, že u
wělšim čísle padli: welicel)y nás to rmau'tilo, a
mnohýby se (lomeyšlel, že nebylo-li wětšimu po—
čtu nngelů možná setrwati w dobrém, slabj lidé
tjm méně hříchu se uwarowati mohau.
8. II'ř—jch,gehož se angelé dopustili, byla
pýcha &zpaurn. Nechtěli uznati pána nad sebou,
:)zprotiwili se neyswětégši Wůli geho. Luk. X,
18. Izai. XIV, Maud. H, 24. Nižší angelé swe—
deni byli od wyššjch.
Nelzet nám wěděti, gakýmby zákonům poddá
nil>yli nebe—štíduchowé, acoby každému wnehi
konati příslušelo. Protož si také člowěk před—

saniti nemůže, gak a w čemby byli angelé
wlastnč zhřešili. Toliko to zagisto se twrditi
může, že pýchou“ gsauce popnuti, nechtěli Bohu
powinnau wzdáti počest, a protiwili se Wůli ge
ho. _- Že pak zpupné, drzostné počinánj wyša
šich & důstognčgšjch angelů osjdlem bylo nižším,
tomu každý (lá misto, rozpačj—liusebe, že přiro—
zené gest nižším a ohmezeněgšjm tworům, při—
ldadem wyššjch se zpraw owat't, :: že w každém tak
měř srdci žádost powýšenj a swrženi s sebe
domnělého gha snadno se dá W neuhasitedlný,
zhoubný plamen rozohniti.
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Gisto-li Wšak gest, že pýchau padli nebeští
duchowé: učíme se ztoho, že čím wíce člowělc
přirozenými dary swými nad giné předcí,čímwí—
ce (lumyslností, uměním, důstogenstwím a mocí gest
wznešený, tím pilně-gi se zwlaiště pýchy wy
stříhoti má. Neb i před člowěka pádem gde pý—
cha &zpaurn,ne lidi toliko, brž i Boha potupugí
——-Ito se nám s prospěchem k Wčření po—
(l;iwá, že nižší angelé počínáním wysších W pře-—
Wrácený smysl & ku pádu přišli. Neb slouží

nám to k wýstraze, bychom se nedomníwali, že
což lidé smeyšlegí & působí, wtipem, uměním,
mocí neb sic ginák zweličení, ufždy také moudré,
dobré & sličné gest. Z pádu nižších angelů Wi—
díme, gak nebezpečný gest zlý příklad powýše—
ných w lidu, & gak se každý na péči míti má,
aby zřením na gegich prostoíiášný, zlý žiwotne—
zprznil mysli swé, a Wpodobné zlosti & nepra

wosti se newydal.
9. Padlí angelé neztratili sice wyšších při—
stwořených mocí swých: & wšak předce welicc
byli ztrestáni.
VVylaučeni byli ze společnosti
giných angelů a ze sídla neyčistší blaženosti, &
swrženi namísto, na kterémž stáletrwogící, a 0—
wšem walněgší muky trpí, než člowěk rozumem
swým stíhnauti může. 2 Petr. Il,4. Mat. XXV, 41.
46.810. Zachowali sice přirozenou mysli bystrotu,
než předce gim swčtlo prawdy neswítí tak, gako
dobrým nngelům. Tak nápodobnč wůle gegich
až na wrch se porušila, &w zlém zaryla &zatwra
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(hl:)tak, že nic dobrého chtjti a konati nemohau.
Magi sice známost Boha, a Wšak nemilugi ho, a
newinau se k němu s synowslcau dfnvčrnosti,ný—
hrž otrockou bázni před nim se třesou.
Že zpronewěřilj angelé nemohli zbaweni býti
přistwořeny'fchmoonostj swých, průwodné gest
z toho, že swlekše přirození swé, naprosto

wginé,

twory, &snad dokonce Wlidi by se

byli proměniti musili. Nicméně hrozný hřjch
gegich nemohl zůstati bez hrozného trestu. Spra
wedliwý Bůh ge tim wíce pokutowati musil,po—
něwadž gim propůgčil obzwláštnj dary &milosti.
"llčli—lipřed pádem přegemný cit k požiwán'jbla
lioslawenstwi: po pádu týmž přegemným citem
se gali okaušeti nexyyslowných, četných bolesti.
Nebyli tolikéž wíce hodni towaryšenj s dobrými
nngely, anobrž ti by ge byli sami Wčistém zbo
ru swém trpěti nemohli. An se posléz gednau
Boha spustili, a pýše :) zpauře se dali přepano—
šití: nemohlo gim wíce switili swětlo z Boha
se wyléwagjcj, a mysl gegich se na Wýsost po
rusiti musilo.
Ten náramný trest, na zástupy angelů při—
cinau wýstupku gegich přišly, gasněgši a žiwěgš
(řinjnaše božské sprawedlnosti wědomi. Čím zna—
menitěgšich darů ])řigol člowěkz ruky boží, tim
ostřegšj na sebe z:.lwuluge tresty, gestliže gích
náležitě nepožiwá. Činí—lise w powaze swé ro
wna duchům pekelným: zngisté geg stegnai bj-
tla přikwači. — Slyšjce pak, že se oslepili pyšní
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duchowé :) naprosto zkazili, tak že mysl gegich
dowěrau a láskuu k Bohu wztýčiti se wíce nemů
že: gasněgi poznáwáme záhubnau moc, kterouž
pýcha w srdci prowozuge, a gak silně gsme za—
x-vázáni,nesmysleti wysoko o rozumnosti, mraw
ní ceně a osobní swé hodnosti, nýbrž skrow—
né míti domnění o dokonalosti swé, & chatrnost
swau zwláštně před oblíčegem božím pokorně
wyznáwali.
10. Swatí angelé wnebeských sídlech swých
nemohou zaháleti, nýbrž ustawioně pracugí aza—
městknáni gsau, ačkolinewíme, W čemby wlastně
působení gegich záleželo. Toliko to gest nepo
chybné & gisté, že 'horliwě wykonúwagí Wůli ho—

a že gsau nástrogowé, kterýmiž Bůh mnoho
dobrého působí a twory swé zprawuge. Pro—
tož slowau angelé, to gest služební duchowé,
kteříž sizini býwagí k službě pro ty, genž magi
dědičně obdržeti spasení. (k Žid. I, UL)
Bůh neustále wen wyléwá moe, maudrost &
milostiwost swnu, :) čímkterý ztworů gebo zwe
ličeněgší gest mohúmostmi swými, tím méně k
němu připadá mrtWOSt a malatnost, alebrž bez
přestání W sobě a krom sebe giné i giné' promě
ny působí. Není tedy možná, by angelé přeži—
wých mocí swých neužíwali, ano i gedno toliko
okamžení bez slušné práce traiwili. ——Nedostal

li žádný člowěk mocí swýuh nadarmo: tedy i
angelům weliké moci gegich toliko k tomu dány
byly, aby nimi weliké wěci konali. A gestliže
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každý maudrý &ctný člowěk welmi mnoho pů
sobí, :) netoliko spoluwčkým swým, brž i po
tomstwu platně slauží : tedy angelé náramně we—
liký magí okršlek působení swého. —— Způsob
;':m'1čslkllállígegich přewyšuge sice chopnost naši,
:_rnlgož
weřegně o žiwobytnosti občanů nebeských
málo nám lze Wěděli: než tím gest cele :: plně
ugištěn rozum náš, že gakékoli gest působení a
mněstknzlní angelů, poddáno gest wůlí boží. Bůh
]n'áwě tím na neyweyš oblažuge wznešené hvo
ry swé, že ge dle mohútností gegich pracowati
:\ mnoho dobrého konati necháwá, & angelé se
Bohu s welilcým ochotenstwím za nz'nsirogepůso
bení geho propůgůugí, přegasně poznáwagíce, že
nad plnění Wůle geho nic sladšího & důstogněg
sího není.
Tato stránka učení o angelích zgewnu činí
íň—ewrácenostúmyslu těch lidí, gešlo ].)rázdnění
:: zah/tlení za wěc žádostiwau počítagí, lnníce,
když do nebe budou přiguti, že na wěky wěků
mlpočíwati, & bez cwičení mocí swých, :) bez
díla od Boha uloženého blahoslaweně žiwi bu—
dnu. Roste-li radost angelů wté míře, wkteréž
náležitými pracemi se obíragí : bud'mež imy zde
na zemi užitečného pracowání milowni, abyna—

zde radosti rownč šly zhůru. —- “fywrzme
tolilcéž zmysli ten škodný blud, žeř gediné nám
dána gsau od Boha přikázání, a že po smrti swé
nebudeme wázáni Wůlíboží. —- Konagí-li posléz
angelé s welikau ochotností wůli boží, a naleza
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gí—lipráwě w tom neywětší stránku blahoslawen—
stwí swého: tedy nás to k ostříhání rozkazů bo—
žích mocně ponankey. Kdo při wšem počínání

swém gen tak gest dobrý, gako giní lidé: žádnau
obzwláštní dokonalostí se nehonos. Na angely,
gesto gsau neyochotněgší plnitelé wůle boží, o—
brácen bud' zřetel náš. K tomuř nás sám Ježíš
Wede, dáwage Wusta naše prosebná slowa: „B n d'

Wůle twá gako w nebi, tak ina zemi!“
11. VVš'emohaucí Bůh, k prokázání lidem
zwláštních dobrodiní , angely swé na zem sesí
lá, a negednau se gim Wůlí geho Weliké diwy a zá—

zraky na zemi twořiti dostalo. W neobyčegných
pi*ípadnostech , zwláště pak příčinau Ježíše Kri
sta & swatýeh apoštolů geho, negednan na zemi
se ukázali, wzawše na sebe wážnau postawu &
twářnost lidskau.
Gisto—li gest, že nebeští duchowé náramně
welikými mocnostmi Opatření gsau, a žel owšem
nesmírný gest obor působení gegich: gisto gest
tolikéž, že drabnč welikých diwů na zemi sta—
lých oni gsau wykonali. Nelze též pochybo—
wati, že Wtěch případnostech, kteréž něco neo
byčegného, slawného a welikého do sebe magí,
gakož u příkladě bon Ježíše Krista na zemi obý—
wání, angelé iwidomým způsobem zemi nawště—

aní,

a přítomnost swau, ertím

na se twářa

nosti lidské , zgewnan a patrnau činí. Zdrawý
rozum nic nemožného a neslušného při tom ne
widí, newěi'íme—li, že nebešlané,

na zemi se zge—
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\vugíce, do těl lidských, gako do žalářů, se za—
wíragí, a nápadné itělesné magí potřeby.
A
wšak wíra křestnnská nic takowého neučí , anobrž
Písmo swaté nám angela Rafaela takto mlnwícího
předstawnge. „Videbar ([nidem vobiscum man—

dncare et bibere; sed ego ciboinvisihili et potu,
qui ab hominibus Videri non potest, 111012“(Tob.

XVII, 19.) Negedl tedy anepil angel Rafael sku
tečně, nýbrž tak působil W smysly Tobiášowya
příbuzných geho, že se giln gísti a p'íti zdál.
To učení, že Bůh angely swé k wyřížení
zwláštních některých Wěcí druhdy na zem Po
sílá, a negeden weliký zázrak skrze ně giž wy
konal, zřegměgší nám činí důstognost boží. —
Mohou—lise angelé předstawiti zrakům našim, a
byli—li w skutku negednau Widíni na zemi: tedy
cele zůstáwáme na tom, že gsau, a nás se wše—
ligak dotýkagí.—- \Věříme—li Posléz, že angelé
podobu lidskau na se wzíti mohau, a W skutku
!TÍŽčastokráte, lidskau twářností Přiodční, na
zemi se dewili,11alit (náhle) se nkázawše, ana—
lit DPH se učiniwše newidonnými: swětlegi po
znz'nwámediwné moci angelského přirození, ge—
gich kplnění Wůle boží hotowost, gegich s ná—

mi společenstwí a důstognost wlastního přiro
zení swého.
12. Angelé swatí wťetším dílem newidomě
\vnňs působí , a mnohem užšími swazky s námi
gsau spogeni , než si mnohý Předstawuge. Ač
wlastně w nebesích obýwagí, nicméně Wýbor
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nnu mugí nás lidí powědomost, nás šetří, z naše
ho pokání a Wctnosti prospěchu se radugí , nám
wšecko možné dobré žádagí, &gelikož postaču—
ge moc gegich, a Bůh pi'ipauští, negedněch we—
likých dobrodiní nám prokazugí. Luk. XV, 7.
Žid. I, 14. &c.
Že tomu tak gest, každý bez rozpuku wě—
řiti muže, powáží—Iitoliko, že mohutnost angelů
není tak obklíčena, gako naše wen působící moc,
že k plnému nás adnležitostí naších poznání ne—
potřebugí býti Wšewčdaucí, a žeby přestali býti
tworowé nad míru swatí a dokonalí, kdyby si nás,

gešto gich maličko

gsmeučinění,(ŽalmVIII,

G.) a tudíž k nim přiwtěleni býti máme, newší—
mali, zwlúštní milostí knám nelnuli, a neproka—
zowuli nám Wšeho možného dobra.

I tento článek učení o angelích srdci našemu
welikau poskytuge útěchu, &k ostříhání čistého
swědomí nás silně wzbuzuge. ——Gsmeř Wpraw
dě důstogní tworowé, an i nebe-ští dnchowé nás
šetří, :) přátelé naši gsau. — \'Vidí nás negen
oko boží, brž iangelé swědkowé gsau gednání

našeho, abystré oko gegich ido srdce námhle
dí.

Musíme tedy i příčinou angelů šlechetně i

smeyšletii gednnti; styděti se musíme, lpíti při
]íbostech, pod zwířata nás snižugících. —- Ne—
130znáwngí—lilidé dobroty & newiny naší: nemůž
nás to příliš boleti, anoř maudřegší & zpanilegw

tworowé. nežli gsau lidé , líp nás posuzugí, :)
radugí se_z_šlechetného počínání našeho. ——Ny
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nj iéž wčtši chuii máme, iw skrytě, an žádný
člowěk nás newidj, dobře činiti, poněwadž zá—
stupowé angelů i neytagněgši skutky naše pozo—
rugj, a radugi se, když udatně zápasjme 5 nám—
žiwostmi swý'mi, & pokušenjm mužně se bráni
me. -— \'V'jme—liposléz, že nás angelé milugj, &

blaženost naši Wšjm možným během zwelíčiii
pjlj, tak gako W nebi sebe a spoluměšíany swé
wšj měrau oblažugi: na gewě gest, že prawá
ctnost W rozmáhánj obecného blaha se zakládá
a odpo čjwá, a že wlastnj gednohokaždého blahosla—
wenstwi obzwlz'nštnč srdečným giných lidi milo—
wánjm &horliwau o gegich dobré péči stogi.
13. Dobří angelé nás obzwláštnč wnebez—

pečenstchh těla a duše ocbraňugi , dobré my—
šlénky aspasitedlná hnuti wnás zbuzugj, gsauce
prawj pěstauni dušinašich. Tak nápodobněmo
dlitby naše s přimluwau swau aučinliwě Bohu
předkládagj. Posilugi nás khodině smrti pra—
cugjcj, když se odsud béřeme, doprowázegi nás
na onen swčt; wspolečenstwj swé do nebe nás
uwodj, & potěšugi ty, genž wočistcowém trudu
k požjwánj nebeské blahosti se hotowi &způso
bugj. 1. Mogž. XXXÍI, 1. 2. Dan. X. Zachar.
I, dew. VI, 1 -— 7. VIII, 3, 4. cfr. k Žid. I, 14.
O tom wšem žádné pochybnosti není. Neb
prawá láska milowanému wšecko možné dobré
prokazuge , angelowé ale tím samým, že k Bo
hu neyčistšj láskou gsau zažžeti, inás, d'jtky ge
ho, wraucně milugi. Gestliže Bůh sám otcem na—
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šjm gest, gakožto druhá božsth swého osoba a
koblažeuj celé lidské rodiny člowěkem gest uči
něn, agakožto Duch swatý každého z nás učj,těšj,
a k swatému smeyšleni 5in a rozhorluge: zagisté
i angelé, neyochotuěgši plnitelé wide geho, týmž
během opatrownjei, učitelowé,pěstauni atěšitelé
naši gsau.
Na žádném tedy místě negsme oddáni sami
sobě. Wšudy gest při nás Bah, wšudy kol se—
be máme oblaky dobrých, přiwětiwých angelů.
Učme se z toho znáti welikau k nám lásku boži,
a wděčni buďme ne k němu toliko, brž i k těm
dobrým duchům, s nimiž nás tak auzce swázala
maudrost geho. — \Všudy gsme obkljčeni do—
brými angely: nemůž nám teskno býti na cestě
žiwota, anegsme—li sobě Wničem zlém swědomi,
ničeho se nestrachugme. — Pozorni bud'me na
dobré myšlénky a city, wzbuzené w duši swé:
neb přizniwý něgaký angel !( obložení nás ge
wzbudil. —- Rádi se modleme, wraucjm duchem,
a mysli plně sebranau; neb angelé na pobožné
žádosti naše zwláštni pozor magi, & aučinliwěgšj
činí naše prosby, wylité před trůnem božím. A
wime-li, že webni mocná gest přimluwa angelů:
snažme se, den po dni smeyšlenim & gednánim
swým blíže přistaupiti k těm čistým duchům,
aby pak naše Wlastnj modlenj aučiuliwěgši &
platněgšj bylo. — Nebogme se smrtí, ano't an
gelé boží státi budau při nás W posledni půtce,
s námi se odsud wyhostj, a i na onom swětě tak
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dlauho nás těšíti, učili a wzděláwati budan, až
konečně rowného snimi blahoslawenstwí poží—
wati budem. — Gakož posléz mezi angely cho
díme, prawým'i pěstaunyaOpatrowníky: tak kaž—
dýz nás gakožto wl'ídný láskawý angel chod' me—
zi bratřími swými.
14. Nelze pochybowati, že neli každý člo
wěk, tedy aspoň každý moudrý & dobrý, a na
němž mnoho záleží, zwlzištního angela strážce,
přítele, "z-ldcea spomocníka má. Mat. XVIII, 10.
Žalm. XC. 11 —-13.

Možnát owšem gest, by každý člowčk po
boku swém obzwláštního měl přítele snebe,aže
ho Wskutku má, to rozum tak slušné, maudré a
dobré býti spatřuge, gakožl toho srdce welmí gest
žz'tdostno. Newňžný, zlý člowěk není hoden či
stého ducha míti k ruce swé, agakož ho zal—mu—
cuge, tak ho, at tak dím, od sebe zahání. Proč-»
bychom ale na tom ustrnauti se neměli, že ale—
spoň každý saudný, moudrý, sličně a pobožně
smeyšlegící člowěk pod stráží a zpráwau zwlášt—

ního dobrého angela stogí?

Že každý dobrý

řřlowěkdobrého má ducha po straně swé, ge
stit učení s rozumem tak shodné, že giž i po
hané něgakau ho měli Wědomost.

Gakby pak prospěšné a potěšitedlné bylo
toto učení, swatý Bernard takto wypisuge: 0
patrně kráčeg, neb angelé gsau s tebau na wšech
cestách twých. W každém příbytku, 'W každém
i skrytém místě poctu wzdáwey angelu swému.
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Neolmxvaž se činiti u přítomnosti geho,cožby gsi
se obáwal činiti před očima mýma. Milugme
angely, budauci naše spoludědice, nyní ale po—
ručníky & strážné swé, od Otce nám předstnwe—
né. Čeho bychom se, takowých magjce opn
trowniků, strachowali měli? Gsaui wěrní, pro—
zřetedlni a mocni: čemubychom se lekuli? Gen
gich následugme, & pewně se gich držme. Kdy—
koli widjš, an těžké Pokušení na tebe doráží, a
weliké trápenj nastáwá; wzjwey strážce swého,
wůdce swéllo, aspomocnjka swého W každé po—
třebě a těžkosti.“ (Sermo in Psal. Qui habitat.
Wiz w brewiáři 2. Octobris.)
15. Izlj duchowé, pokudž gim Bůh do—
paušti, rozličné účinky prowoditi mohou, a 0—
Wšern iw nás lidi působj. Gsaut odpowědni ne
přátelé naši, mdugici se z našeho zlého. Za ča—
su Ježjše Krista doPušl'ěnjm božím měli moc i
těla lidská osedati , & rozličnými nemocmi ge
trápiti. VVšák ale wtělený Syn boží zlomil moc
gegich, že nám nemohau wíce tak škodili, gakož
se dálo za času geho. Nicméně i podnes, gakž
mohau, na duši nám škoditi usilugi, oslepugice
nás, & zlá tonutí mysli, &hříšné žádosti w nás
zbuzugice. By nás ďábel snáze obludil, &zlé
úmysly wstřelil do srdce: přetwnřuge se i w an—
gela swčtlosti, :) klade osjdla swá tak chytře a
olnnyslně, že se gin) wyhnauti nemůžeme, lcč
gediné ollzwláštnjm pozorem. Negsaut wšakpo—
kušenj d'álJelská tak silná &prudká, by se gim
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člowěk zepříti nemohl. Pewnau a žiwau wírau
statným odbogem, pomocí boží apřispěním do—
brých angelů každý gest sto, by nepřítele duše
swé přewálel &od sebe zahnal. Drahný počet
hříchů :) neprawostí lidských lákání &náwodu
zlých duchů přičten bud'. Obzwláštní ale skutek
gegicli gest dáwná modloslužba, a až posawád
na zemi se nalézagící pohanské náboženstwí we
wšech obyčegích swýcli. Kde newládne wíra
šrislowa, tui gest gegich panstwí &králowstwí.
Efez. II, 2. 3.

Toto učení Wlehkost sice přišlo některým z
nowotnýeh učených: zdrawý ale rozum nic zcest—
něho a powěrečnélio při něm newidí. Padlí du—
chowé nepřestali po pádu swém býti tworowé,
welikými mocnostmi opatření. Gegich rozum
nepřestal býti ostrý a pronikawý, a wůle gegich
se sice k zlému naklonila, a wšak předce silná
zůstala a mohutná. lgegich tedy moci ustawně
pracugí, tím toliko rozdílem , že cožkoliwěk
působí, zlé gesta záliubné. Nenít giž nemožno,
by ti zlobní duchowé škodnau mocí & aučinli—
wostí swau i nás lidi zasaliali, &že W skutku i
nás se dotýkagí, nečelí proti moci, maudrosli a
swatosti boží. Neb wěříme spolu, že se Willi
wšemohaucílio Pána zpíčiti , a dokonce nic pro—
ti Wědomí a dopuštění geho činiti nemoliau. Ga—

kož Bůh z maudrých příčin i gedowaté bady, lí
tá zwířata a zlé lidi na zemi chowá, &i z neyhor—

šího, což se zde dopuštěním geho děge, dobré
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wywodj, asice welmi Wětšj dobré, nežli gestth
Puštčné zlé: takéž maudře getlná, když i zlým
duchům něgalcý okršlek škodného působeni ne—
cháwá, Dopustil—li gim Bůh, že za času Ježíše
Krista i W tčla lidská se wtjrali , rozličně ge trai—
pjce: (lal spolu také Ježíši Kristu moc, wymjta—
ti tlaibelstwj, & během timto geg znamenitě-gi
oslawil, & učitelem wěčné prawdy, aoblužilolem

pokolenl lidského býti ukázal. Že pak

Kri—

stus moc zlých duchů ztenčil a obmezil, giž zto—
ho gest průwodné, že nám božským učením swým
&ustanowenjmi, kteráž nalezámc Wcirkwi geho,
mocnau (lnl braň proti nepřátelským autokům ge—
gim. Rowně tak gistau prawdu toho, ženám zli
(luchowé blaha našeho záwitlj , a radugi se zne 
štěsti našeho , giž z toho uzawřiti můžeme, že
podobná powaha i při Wšech zlých lidech se na—
lézá. Dáblowé nepochybně wtrutlném, bolest
ném stawu swe'm gakés ulehčení Pociiugj, Witlau—
ce, anit negsau sami nešlastnj, & že roste po—
čet bjtlnjků. — Zlá myšleni a zlé žádosti naše
tagemnau sice & nechopnuu měrou W nás se za

rozugj, ale nemohau býti bez kořene :)podpalu.
W'jme-li giž, že (luchowé, na wýsost přewrhlj &
zlostni , w nás působiti mohau, &že gistotnčne
štěstj našeho gsnu žádostni: tedy nemůžeme gi—
náče soudili, než že ti sami nepřiznin , w zlém
„arytj (luchowé alespoň na (ljle &poněkud k zlé
mu nás pOnnukngi , škodné blutly W swětlosli
prnwdy nám předstawugi , arozkoš :) zisk', gež
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hřích s sebau nese, žiwým líčením wětší &wáb—

nřgší činí. Nerozumnéby bylo toto wěření naše,
kdybychom na tom stáli domnění, že zlá tonutí
mysli, neřádná hnutí &zápalowé hříchů naprosto
:) neomylně od zlých toliko duchů pocházegí, &
ne také odginud, &že nám není lze, wstříc wy
gíti gegim leslným úkladům :) odolati poku—
šením. Tito zlí duchowé posléz dobrau toho
mngí Wčdomost, že křesí'an Wítězoslawnau braní
proti nim gest opatřen, (Ef. VI, ll ——28.) a
\
čím kdo silněgi Krista se drží :] círlcwe geho,
tím méně že přístupu k srdci geho magí. Nemo—
hau't tedy než zwláště o to usilowati, aby nábo—
ženstwí od křesianské wíry cizí & wzdálená na
zemi zachowali.
Že se wšecko srozumem snáší, což o půso—
bení zlých duchů držíme, itím gest patrné, že
negeden ztoho plyne užitek. Vi'ěříme-li, že dá—
blowé gsau odpowědní nepřátelé naši: oswíce—
ně poznáwúme, že kdokoli nepřege bližnímu,
nýbrž radowati se může z neštěstí, bídy &trápení
geho: místo ďábla mu gest, a čeledním se činí
duchům pekelným. —— Gasnau též nyní máme
wčdomost, že zlý člowěk Wůbcc towaryšem :)
otrokem gest ďáblů, aponěwadž žádný chtíti ne—
může, by ohawný duch Wládu držel W srdci gc-
ho, protož u weliké ncnáwisti máme wšelilgý
hřích. —- Gdau—li na nászlzi myšlení:

nekochzi—

me se w nich, nýbrž rychle &statečně se znich
Časopis p. Katal. Duch. Il. 4.

4
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wyráž'lme, wědauce, že ge nepochybně záwistný
něgaký duch kneštěsti našemu W duši umjtá. —
Na tom-li stogjme, že nám zlj duchowé, kudy—
koli kráčjme, welmi strogně :) schytrale osjdla a
léčky kladau, & mimo nada'mj nás oslepiti a z
přímé cesty odwnaditi mohau: opatrněgi si po—
čjnáme, a co se na pohled prawé & dobré býti
zdá, nedržjme hned W skutku za Pruwé &do—
ln'é. — W'ěřjme —li,že hřjchy aneprnwosti litL
ské wčtšjm dilem gsau skutek ďábelský: u wčtšj
ge máme nenáwisti, lidi ale samých nehéřeme
W lehkost

a nenáwist.

—- Padlí—li gsme W po—

kušení něgakém, čelní toho winu sobě přičjtáme,
poněwudž gsme nad zlým duchem, gestliže nás
W skutku k hříchu ponaukal & dráždíl, switčzili
mohli. Nyní se také pilněgi warugeme lsti, šalby,
lícoměrnosti & pokrytstwj, poněwadž nás prá-

wě tyto neprawosti ďáblům neyche

podobné

činí. — Slyšjce posléz, že Ježíš Kristus wymjtal
zlé duchy; že nám od geho na zemi bytu nemohuu

znamenitě škoditi; že pod pawézau ery křeslana
ské bezpečni gsme před zhaubnými střelami gegich,
&že lu, lide Kristus kraluge, moc & pansth pe
kla přestáwá: radugeme se ztoho, že k cjrlm'i
Kristowě gsme přiwštipeni, & gakož s neywčtši
pili wjru geho se znáti učíme, tak také giné lidi
k lepši známostikřesíanského náhoženstwisnažnč
wedeme, horliwým duchem den co den se m0—

dljce:„Přigd' králowstwi

twél“
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„DS, qui vigilant, et sibi aitendunt, non mo—
do nihil nocet (diabolus), sed etiam utilis est,
non arbitrio suo, quod malum est, sed illorum
fortitudine, qui malitia eius, ut par est, utuntur,“
Pjše sw. Chrysostom hom. III. contra ignaviam.

3.

C0 znamenagj slowa !, Petr,
19.20. 21.

3, 18,

Od Frant. VV. Koslky.

Gazyk řecký takto nám slowata podáwá:
'Ou zal Xgmróg &naš negl a'yagnrňv šnaůs, čb:an
uněq áďizaív, Ž'va Úyďg ngnaaya'yy 'tq'íGecň, Savana-_
&sig gtěv Gugul, Cmonomásig Je nveúuau.
aEv q?
ml

roíg

čv (pz/lomí;

TEWEÚUCYO'L
750931'3sčg

šxn'gvšev,

cžmsu'řržaaaínote, bra ánsšsďéxszo fvoů Océ „wago—
19-vyla s'v i;;cšgaag Ncňe, xazaaxevačoluěvr/g zanwoů,
sig v óllyat, (TO'ÚI'šauv dum) wvzcu'ďtwaíůno'av 0:3
ÚJWTOQ'ó ital i;;lá'g &níwnov
vúv (mifac Bánchya,
(oz) U_(xQxóg
&nóffemg éúno'v, (allož quveaďriaewguza—
3551 sncho'mma ěag GSM,) 613avaazaaewg
111001)Jigo—
UTB.

Obecné přeložení zni: Quia et Christus se
mel pro peccatis nostris mortuus test, justus pro
iniustis, ut nos offerretDeo, mortificatus quidem
carne, Viviíicatus autem Spiritu, in quo et his,
qui in carcere erant spiritibus, venieus praedica—
Vit, qui iuoreduli fuerunt aliquando, quando
exspectabant Dei patientiam in diebus Noe, cum
fabricaretur area: in qua pauci, id est octo
1%

u:
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anima: salvu: factee sunt per aquam, quod et vos
nunc Similis formze salvos fccit baptisma, nou
carnis (lepositio sordium, sed conscientim homo

interrogatio in Deum per resurectionem Jesu
Christi. -—

Prwnj článek umlgmenowaného čtení uwú—

(ljm gediné proto, aby bylo patrné spogeni s
následugicimi; následung ale článkowé totiž 19.
20. 21. obzwlášlnč ale 19. a 20. mezi neytčžši
patři, aproto ge slowútný P. August. Calmet
gmenuge locum celeherrimum, & D. P. Jo. Giři
Rosenmíillerlocum vexatissimum, aže ne bezdu—
stntečné přjřřiny, (lokazugj ona mnohá a rozličná
gioh wyswěilowánj

a překlz'ulz'nnj.

Ohljžnosti se naclu'uzegj gak w slochl). tak
W smyslu ze slow Wpřeloženi poclu'nzegjcjm.
Někteří nacházegi těžkost wslowě nvazlyam
&kladau raděgi nvezíluau; aneb překládagj gako
])y m'súuau stálo.
Ginj W slowě govlaxjž nacházegice těžkost
překládagi ge žalář nel) Wězenj; ano ginj be
rnuce autočiště k (luchownjmu smyslu slowa to—
ho, překlátlagj in carne (w tělo); ginj se (lomey—
šlegi, že slowo to se wztahuge

na 130111111
y, a
ge znamená; Protož nim srozumjwagj žalář (lu—
cha , newětlomost, neznámost o Prawém Bohu.

Tremclius (locela hr ol) překládá.
Ginl 2359, gakož Yulgata, překlátlagj slo—
Šlcl SIOWOWčščďčzero W počtu

0 geclnom, gnko

wýkladosudebne'.

by w počtu 0 wic stálo očekáwali;
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z gaké

příčiny? newim!
OSlONViČlCHčítač po 51:8 V. 20. wůbec Přng—

ts'm, gak P. Schott zGriesbachowa wydánj pisma
sw. uwádj , dle posauzeni wšak wywrženém;
pak oslowě aďězero & ššeďšxero, proti kterémuž se
nacházi w neylepš'jch wydánjch pisem sw. ana-š
t-Jězčfm,nechci ani žádné obširněgši zmínky činiti,
])ončx-vadžW smyslu slow našich žádného zname—

nitého rozdilu nečiní.
Aniž třeba oslowě Monsu-9mche říci, krom
to, že welmi často gak W starém (u 1). II. král.
3, 1. a t. d.) tak w nowém zákoně bez potřeby
stogi, zwlziště kde gest řeč o duchu, gako wčte—

nj, okterémž mluwime, gest to patrno!
Ano iánegcáfnycarozličné wykládagj: někte

swčd ectwj

swědomj dobrého ; někteří:

do t a z o w á ni se, kteréž se stáwá při křtu SW.;

někteří: slib na křtu učiněný; ginj: pr o sba
Boha dobrým swědomjm zaopatřeného člowěka.
Prwé nežli swé wlastni přeloženi uwedu,
s'lušno předložiti smysl přeložení giných, aby
každý sám osobně takowá k půwodnimu textu
Přirownati mohl.
A. Neyprwé ze slowútného August. Calme—
to Comment. litt. k tomuto m'jstu.
1. Neyschwáleněgšj'aneypntrnčgši \vyswět—
leni nadglnenowaného čtení prawj býti Calmet:
že Ježíš Kristus sstaupil do žaláře, kde očeká—
waly duše praotců, a gim zwěstowal swé příští

556

Pogednáni

;] gegich oswohozenj.

Tak prý smeyšlel sw. A—

than., Cyrill., Epifan., Klement Alex., Justin.,
Iren., Jeronym.
2. Někteří starši (wiz Klem. Alex. , Epifan.
Nazianz., Nicet.,) měli za to, že Wpekljch ká—
zal P. Ježiš také Pohauům a newěř'jcjm; a méně
bezbožnýni že spaseni udělil, genž mu Wěřili.

Tot proti wíře.
3. Někteří, gako Hessel, Vorst, Grot., wy—
klz'ulogj, že kázal P. Ježiš ewangelium pohanům
skrze Apoštoly swé.
ll.. Ginj, gako sw. Augustin, Beda, Hugo,

ptawi, že Kristus Pán duchem swým, kterým
nadchnul Noe , kázal lidem za onoho času newě—

ř'jcjm, aby činili pokání, ti že byli za času Petra
sw. w pekelném žaláři, ale žiwi byli w těle za
času Noe.
5. Klerikus wykláclá slowa évmulazň faraonem,

angelé strážce:

Kázal Pán Ježíš, prawj,(lo

prowázen gsa angely strážci.
6. Dupin dwoge přeložení těch slow uwátlj ; totiž :
a) Kristus wstaupil do pekel, &swé příští
zwěstowal negen spraweclliwým, ale také duším
oněch zemřelých, kteřj Noe nastawagjcj Potopu
zwěstugjcjmu newěřili. Ti ale, ač byli (lřjwe
newěřici, Boha se báli, agemu se klaněli, wčas
potolayswau twrdošignosti opowrhše k Bohu se
utekli, :) zčástky za hříchy swé we wodě se do—
kůli. Takowé též wywetll P. Ježiš po tak (llau—
hém. přestálém trestu.
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Z)) Duch Fristúw zwěsiowal nastáwagjcj
neštěstí potOpy za času Noe zaslepeným.
B. Pak z P. D. J. G. Rosenmiillera Scho—
lin k tomuto místu :
7. P. Daniel lleinsins má za prawdě podob—

nó, že sw. Petr, piše tento list, měl w mysli
knihu ]:Ienochowi proroku nepráwě připsunuu
(:upogryph.), a dle toho znamená u něho nvev'yaol,

nhry; okterých kniha ona wyprawuge, že byli
za casu Noc do wězeni uwrženi; \viz I. Mogž.
6. To dokazuge :) saudj z toho , že w knize
fllenochowě se gmenugi obrowé nvs'u'yaw novsqď
lví/Šuž; yůg, gakož i wznašem

listu nvav'yaao sto——

že byli uwrženi 839(pv/lamp,&w našem listu
stogí ár govlamj; posledni že tam gakož i W listu,
() kterémž nihleme,

stogj čr 'iměgaagNaše. Proto—

hy hyl smysl slow našich dle P. Rosemniillera:
.(Klerýmž duchem (božím) také těm duchům, kte—
nyni gsau w žaláři, k:'1znli(_pok:'1n])uni-jdu.“
Než že nndgmenowaná slowa také W listu I. sw.
Petra se nacházeg, nenásleduge z toho, co P. ]flein—
sius smldj , žeby sw. Petr onu knihu, piše 'ten'lo

list, na mysli měl, a snad idocelu ony obry
smeyšlel; ano gest to samé negen pi'owdě nopo 
dohné, lm i docela nemožné. Nehoř ohrowé se
glnenugi W knize ]Ienochowč

raz/minutanozfsgrř,zlj

duehowé, neh radě-gi zli lidé (hylii' totiž zdcer
lidských zplozeni); w listu sw. Petra ale stogi
gen msu'yaw bez novem). Že puk w knize oné
\všudy nestogi mwecčpřisazená, nen'j proti nám;
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nebol (losti na tom, když se počátečně ouplně
wygúdřj , očem gest řeč, pak není třeba každé—
ho slowa opakowati. Kdyby sw. Petr slowem
nvev'yacnchtěl též sroznmjwati obry, neb zlé li
di za času Noe , gistěby i on byl neopomenul
naveqů přisaditi; poněwadž to ale neučinil, ná—
sleduge ztoho neyweyš, že slowo m'sůnam za
onoho času také u něho lidi ne zlé, spiš dobré
\vy211mne11á\'alo. Ostatni (lwě slowa, nemagicenic
Ol.)zwláštnjho aznamcnitého do sebe, negsaudn—

statečná (lokázati, žeby knihu I-Ienochowu sw.
Petr byl mínil, aniž toho nedokazugi, žeby gi
byl znal. Ano bylol docela nemožno, aby kni—
hu tu byl znal sw. Petr, poněwudž z obsahu 0—
statků gegich, gak slawný Calmet dokládá :) (lo
kazuge in (lissert. (le libro Henoch in Juda? Epi—
stolam , gest patrno, že byla sepsána až po
zrušeni druhého chrámu Jeruzalémského skrze
Íijmany, kteréž se stalo léta P. 70 w Srpnu,po—
něwzulž as 4. léta (lí-iwe sw. Petr na kříži žiwo
byti swé dokonal , tim samým w tom čase ney
weyš, totiž as léta P. 66,1istowé geho oba na—
psání býti musili.
8. P. Rosenmiiller překládá: Pán Ježiš w
(lucllu swém (quoadquem) také duše w pekljch
wynčowati pokračowal (po swé wezdegšj smrti).
C. Nyni geStěginé:
9. P. Schott se drží stegného smyslu s P.
Rosenmiillerem až na slowa, že zwěstowal P- 18
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učení duším oněch, kteřj kdys (olim) byli ne—
poslušni.
10.

P. Brentáno má: Proto duchům W ža—

láři, kteří kdys wěřiti nechtěli, swau wůli dál
zwěstowati.
11. P. Schnappinger: Dle kteréhož (osla—
weného těla) také šel, aduchům W zagetj kázal,
kteřj byli před časy newěřjcj, když na ně čeka—

lo slioijánj

božj za času Noe.

Gest sice obšírně uwedenj smyslu přelože—
nj slow nadgmenowaných; ale mám za to, že Pro

důležitost gegicli, apro ucliwost ktak znameni—
tým :) owýklad pisem sw. tak Welicezasloužilým
mužům Powinnowanau, mně to samé žádný zla-—
skawých P. P. čtenářů za zlé nepoloží.
Než nyní se pezastawme n wýznamu slow
členi našeho, kteráž překladatelům těžkosti Pů—
sobí. Že sv hebregské Jznámená , kteréž gest
gako české skrz nel) se, nel) se překládá často
sedmým skončením (instrumental), gest Wůl)ec
známo.
mračna znamená Wánj Wětru, thr, dech,du—
cha, duši lidskau, Pak i člowčka, i samého Bo—
ha. 0 člowěkugest to pozorowati z knihy Heno
chowy, gak se weyš podotklo, pak 2 Páral. 36,
22. Tob. 3, 6. Ester. 15,11. Žalm. 77, 39. I.
Jan 4, 1. 3.

aagš znamená maso, tělo. VVspogeni cmgš
s slowem malina: znamená—li Gang-'tělo, znamená

mawa duši, znamená—liprwni lidskau přirozenost,
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znamená druhé božskou přirozenost; když gest
řeč o Ježjši Kristu gakožto wykupiteli, zname—
na'lmeš geho tělo gakožto druhého Adama bez
hřjchu, marina ale znamená ouu duchownj by—

tost, kteráž byla hned na počátku, kterauž sw.
Jan 1070;(slowo) gmennge, skrze kterauž \všecko
bylo učiněno, kteráž pak tělem učiněna gest, a
přebýwala mezi nz'nni. (Jan 1, 14. Íijm 9, S.) ge—

dnjm slowem: gest todruhá božská osoba. Ten-—
to wýznam giž proto musíme Wtomto místě po—
(h'žeti, poněwadž gest řeč o tom, že Pán Ježiš
na těle smrt podstoupil za hříchy naše.
na:)w znamená :wúži, wázati, u 13.na řemen;
též přemlauwati, činiti, aby kdos WěřilzwizDil—
lenius griechisch—deutsches Lexikon Leip. 1781.
také Ernestigraeco—latinun'l Lexicon; —- & gest a
neb privativum, odpiragici wýznam slowu, před
kterýmž stogi, aneb intensivum,twrdjcj, rozmno—
žugici wýzuam ten. Amezůwby tedy znělo newá
ži, nepřemlauwúm nel) nemohu přemlnwití,geslli
že gest a privativum; aneb gestliže gest intensi
vuln, znamená : Wšemožně wúži, přemlauwzim, sna
žím se způsobiti, aby kdos wěřil. Tak snažné
namáhání aledokazuge, že ten, kteréhož přemlau—
wťune snažnč, nechce také Wěřiti, :) že geg ne—

mnžeme přemluwiti, tedy i to by znmnenalome
'mohu přemluwiti. Bytby i a W slowě anewm
mělo býti intensivum, (což se nemůže twrditi,
poněwadž žádný uznaný skaumatel řečtiny, gali
dalece gsem dohlédnauti mohl, geg neuwádj w slo
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wě tom,) negsme předce nuceni, abychom od
přeloženj slowa aneaaw, slowem nepř emlau—
w á m neb n em 0 11u p ř e ml u witi odstoupili.
Poněwadž wnašem stogi ansůq'aag, tedy aučink.
smysl (activ), zdá se minemožné býti překládat

slowo to: newěřjci;

nebot by muselo státi

aspoň w prostř.smys]. (medium); ale musi se ga—
ko aučinkugjcj smysl překládati; totiž: nem o—

haucjm aneb nemohšjm přemluwiti.
Tento Wýznam dotwrzuge sám sw.Petr w II.listu
?. částku 5. člán. nazjwage Noe zq'qvancazate—

lem, kterýž tedy musel přemlauwati.
čgwm'wznamená:

ptáti se, Wyl1ledáwati,ně—

kdy:prositi. em, znamená Wspogenj sginým slo
wem :p o, k, 11a. W spogenj se slowem sgcófmyca
(to—
tíž eneecómma) w členi našem gest smyslu neypřj—

mčřeněgšj wýznam p o , wzhledem na čas, tak že
wyznamenáwá sneqcármta dotazowáni se neb w y—
hledá W13nj (dobrého swědomj) p 0 (křtu sw ,
k čemuž gsme křtem sw. zawázáni); Wiz tentýž
wýznam předstáwky sm Mt. 16, 1. Mrk. 9, 21.
Řím. 10, 20.
ti.—'ůsovgest gako ěvSedí, zaznamená:

dle Wů—

le boží, Bohu ageho dokonalostem přiměřeně.
Nežli geště přeloženj swé uwedeme, žádá—
me laskawých P. P. čtenářů pozastawiti se při
nnsleďug'cjm článku zlistu II. SW. Petra 2. část.
5. člán. , na kterýž gsme se nedáwno odwoláwali,
a kterýž zni:

(ři/L"óyďoov Nařeďvxazoav'vqgquvxa šqJú..

'Žaša -— ale (samo) osmého Noe sprawedlnosti
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kazatele zachowal. Zdali nepamatugí slowa tato
i hned na slowa Wprwnjm listu sw. Petra, 0 kte—
rýchž mluwjme? z:;gvš tedy gest Noe W tomto
čtenj, Wonom Ježiš Kristus, skrze něhož wše—
cky wčci učiněny gsau. Jan 1. než poněwadž
nečteme, žeby byl wzal P. Ježiš tělo na se,
musili skrze giného zwěstowati wůli swau ; skr—
ze koho 5pjš, nežli skrze Noe? Sám gi ted)r
musil zwěstowatí Noe neprostředně , &suodido—
mu swému, aspoň tito se geho kázonj od Noeney—

dřjw dozwčděli ; kázal tedy d obr m;

skrze uč

:xle prostředně zlým za času tehdegšjho. Noe &
geho syuowé smanželkami swými neučili :) ne—

zwěstowali gen usty nastáwogjcj neštěstí, ale ta
ké stawenim korábu. “Tiz k Žid. 1, 7. Erpv'lašč
znamenátedy Opatro w al, zachowal na dobrou
stranu; odkud medle máme soudili, že to samé
slowo šv(pvlaaníW prwnim listu na zlau stranu,
gako žalaiř a t. d. se má překládati?
Pončwadž
tato sldwa zII. listu gsau toho samého spisowa—

tele , kteréhož prwnj list gest, totiž sw. Petr:-u
pončwadž gsau srozumitedlnť—gšj než prwni o té
samé wčci gednagici, může—li puk kdo za zlé po—
kla'Klati, když gich k wyswětlenj prwnjoh těžšich

užígeme? Ano zdá se býti prawdě podobné, že
sw.Petr práwč proto příkladu toho použili Wdru
hém listu swém, &slowa něco málo proměnil, aby
prwnčgšiho listu slowa méně srozumitedlná pozz
dněgšimi wyswětlil. Cožhy sice ten tak zname
nitý muž, gemuž Pán swěřil pásti owce iberáu—
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ky swé, tak mailo zásoby měl, aby we dwau ]i—

stech, ne dlauhých, těm samým obywatelům psa
ných nemohl giný &giný příklad kponaučení po—
skytnauti, chtěge Opřísnosti sprawedlnosti hož—
ské z ohledu hříšníků zatwrzelých gednati? Aby
wyswěllil slowa prwněgšího listu obtížněgší po—
dolknnl zase tento příklad! Ale snad někdo ře—
kne: VVždyi'sw. Petr negedná Wprmiím listu w
n:.ubiwedeném čtení o trestu božím: anobržuwá—
dí slowa ona, aby ukázal w podobenstwí , gak
znamenitá dobrodiní nám skrze křest swatýpro—
ukazuge Pán. Dobře, tolo domeyšlení neodpo
rnge , anobrž podporuge smysl náš ! nebot prú—
wě proto se musí &'.gnvlamí, miw'yaao, anscůq'oacn

srozumíwati odobrýoh lidech, oochraně, Opře—
mlauwání giných. Aproč? poněwadž dobrodiní
zachowňní při potopě stalo se dobrým gen, gako
křest sw. spomůže k spasení mezi dospělými gen
těm, kteří swědomitč phií Wůli boží a prostřed
ku k spasení ustanowenýeh užíwagí. Nemůžet se
říci, žeby sw. Petr byl příklad ten uwedl proto,
aby potěšilpronásledowaných; gakoby chtěl říci:
ke i Noe s swými lidmi byl pronásledowún, :) že
Bůh ty, kteří ge pronásledowali, potrestal; ne—
bot nikde se nečte w knihách Bflogžíšowých, že,
by byl Noe se swými od ziých promisledowán.
Zohledu wšech weyš podotknntých pozna
menání a příčin, zdá se býti následugící přelo—

žení neybezpečněgší: „Nebot Kristus gednau za
„hříchy trpěl, sprawedliwý za nesprawedliwé,

564:

P 0ge dn án

wýkladosudebne'.

„aby nás přiwedl k Bohu; umrtwen gsa zstrany
„těla, ale ohžiwen z strany ducha, s nímž také
„w ochraně gsaucjm lidem kázal, (těm), kteřjne—
„přemluwili (zlé kpokánj) tehdáž, když showi—
„W:-ilomilosrdensth boží za času Noe, když byl
„wzděláwán koráb, W kterémžto málo, totiž osm
„duši zachowáno gest wodau; tak i nás podobně
„tomu zachowá křest, ne tělesné (Při něm) špi—
„ny smytí, ale geg (křest) následugici wyhledá—
„wánj dobrého swědomj dle Boha (zřizeného),
„zachowá nás (křest) skrzezmrtwých Wstánj Je—
„žjše Krista.“

——

Toto přeložení gest, gak se zdá, lehké, kaž—
dého slowa se Wněm w půwodnjm wýznamu uži

wá, gest potwrzené a wyswětlené téhož sw. Pe
tra slowy srozumitedlnřgšjmi :) pozdněgšjmi, ne—
ní žádnému článku wíry odporné, aniž gakých
ginšich obtížnosti působj, a gak dalece se nehe—
ře ohled na časy sw. Petra, srownáwá se s wý—
kladem sw. Augustina, Bedy, Hugona. —
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4. Parafrastický Wýklad.
Od Jana Nap.

Kornel—a.

Připomenutí.
Předkla'ndageparafrastický wýklad začátku a prwní—
ho blahoslawenstwi, Luk.VI, 20, řečí nazwane' horni——
neodchýlil gsem se od wyměřene' cesty, po které 11 při-
spiwáni k českému bohoslownimu časopisu pokračowati
25cm sohč uminil; nýbrž chtěl gsem mezi trnplowaté
předměty—-gakož gsauproprawy (prolegomena) ke wšem
wědám, tedy ik bohoslowi Wesmčs a k biblickým stu..
diim zwláště —-nčco trochu kypřegšihoa lehčegi zážiw—
něgšího těm, gešto sobě Wsroslitých předmětech oblibu—
gí, poskytnoutia spolu k aučelu te'hož časoPisu,kdokona—
legší zpráwč auřadu pastýrskčho napomáhagicímu ——
taulo
praci se přibližíti. Parafras totiž onen prostředek gest,
kterým se pismo swate' lidu Sprostému, genž níkdý newy
mřc, srozumitedlne' a zážiwmí činí, & protož dle zákona
neyweyš maudre'ho, slušně Scžádá od k onatelů auřadu pa
slýrske'ho,ahy smysl písma swatc'ho paral'rasticlqr pronášeti

uměli. Prawidla— gakoži wykázáni zwláštnich částek,
které se mi wšecky dle střizliwe' uwally k wyswětleni
téhož weršc potřebný býti zdály, přednešeny budau W
llcrmcncuticc , zwláště pro čtenáře pisem swatých,
lnul' wmaterske'm, bud' latinském gazyku podlé Vulgaty
uchystane'.

-—

Chtěl-lihy někdo za příkladem sw. Jana Zlatouste'
ho na zwlášlni werše řeči horni homilie držeti, aneb
podobné zhotowi-li homilie neb kázani kráčege W sto—
pách Welelmc'ho\Vinkelhofra,

———kterýžto
průpowědi té

'“ řeči ke zwláštnim kázaním na rozličné swátky wý
ročni zwolil : nalezne tuším dostatečné zásoby kwyho
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tOWenj řeči potřebné, aniž těžko bude Whod i ostatní
částky řeči wybíratí, &dle prawidel Pastorálnjch Wěci
poslauchačů se týkagici, žiwěgi &swětšim rozbiránim
předkládati. Že předmět prwnjho giž blahoslawenstwí
dosti zanjmá,neni pochybnosti, gelikož slowa Kristowa

„chude' Wždycky máte s sebau, Mat.XXV.[,11.
Splněná widj, aprotož každé příhodné příležitosti k Po
učeni a kpotěšeni chudých použití se může. Držjwa
gi se kázani při sbírkách pro chudé, sIawiwagi se swát
kowé mnohého zde prw chudobne'ho, giž pak W ne—
hesich bohatého wyznawače Kristowa; i gesti't ,'každá
takowá s]awnost ztwrzeni slow Kristowých oblahosla
wenstwj chudých.

Mat. IV 2 . 2/. 25, V, 4. 2. Iobcházcl
Ježjš wšecku Galilei uče we školách gegich a

káže Ewangelíum la'álothwj,

a uzdrawuge

wšelikau nemoc i wšeliký neduh w lidu.

A

rozešla se o něm powěst po
Syrii., ipodá
wali mu wšech zlé magjcjch rozličnými nedu
hy a trápenjmi obkljc'ených i posedlých iná
měsjcvnjkůi šlakem poražených a uzdrawíl
ge.. I šli za njm zástzzpowé mnozj z Galilea a

z(kragin.y) desjti měst ineruzaléma inud
stwa i Zajordánj.
Wida pak Ježjš zástupy , wstaupil na 710
ru a když se pumdil, přístaupili k němu uče
dlnjci geho. I otewřew mta .cz/váučil ge.
Luk. VI, 47. 48. 49.

A s.rtaupiw s apo

štoly stál namjsiě polnjm: azájtup uc“edlnj-'
ků geho a množytwiwelíkě

lidu ze fwšehoJud

stwa i z Jeruzaléma i z Týru iz Sydonu,genž
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při moři gsau, kteříž byli přišli , aby ges
5Lyšeliauzdraweni byli od neduhů swých. _/_l
kteřjz trápení byli od duchů nečistých, byli u
zdrawowáni. A wšecken zástup hledal se ho

doieknauti; nebo moc z něho wyaházela, a
usdrawowala wšecky“
I. Neyprwnčgší částka auf-adu, který otec
nebeský swému gednorozenému synu Jesu Kri—
stu k wykonání na tomto swčtě uložil, bylo zwě—
stowání swětu onoho učení , které gemu od otce
odewzdáno bylo. Jan XVII, 4. 8.
Ježíš zastáwal tento auřad po tři roky, kte
ré se od slawností welkonočních počítagí,-— pro—
tože o slawnosti welkonoční weřegné učení počal,
&po třech létech o též slawnosti dokonal.
Stali se počátek učení w chrámě Jerusalem
ském,kde Ježíš wymítage kupugících aprodáwa—
gíeích ze síní chrámowých, awyhlúsiw chrám za
dům swého otce a za dům modlitby, sebe samé
ho synem :) wyslancem božím býti ukázal. WV
Jerusnlémě a W geho okolí prodlel Ježíš asi osm
měsíců ——zastáwage auřad učitelský; když pak
pozor—liwostFarizeů bned zpočátku na něho ne
wražících w Judei na něho příliš obrácena byla,
(dukaz toho bud' W úwodu do Ewangelistů nebo
we Wýkladu 4té kapitoly Janowy) a tím samým
okolí Jerusalémské k ustawičnému hlásání učení
gebo dosti příhodné nebylo.; "odebral se Ježíš
skrze Samáří do Galilee, půlnoční kraginy od
Palestiny. Zde od místa k místu kráčege učila
Časopis p. Katol. Duch. II. 4.

5
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zázraky konal; misto, na kterém neyradčgi pro—
dléwal &kam ze swých učitelských cest ustawič—
ně se nawracowal, bylo Kafarnaum aokolj gebo,
gak na rozkošném pobřezi gezera Galilegského,
tak na wrchu bljže města. Kafarnaum bylo zwlást
krozšjřenj učení příhodné; neb zde byl pro

obchod wedený skupeckými městy Týrem aSy
donem po řece Jordáně a gezeře Genezaretském
sběh wšelikého lidu dosti hogný a také pro
wzdálenost od Jerusuléma aukladům :) autokům

Farizeůw snáze bylo se wyhnautí. Na tomto
wrchu oblibowal sobě Spasitel často přenocowa
tina modlitbě, na tomto wrchu rád hlásal učení
swé shromážděným wůkol sebe zástupům. Luk.
Vf, 12.
II. Sw. Matouš wyprawuge nám gednu řeč, kte

rau na

této hoře držel, :)která se pro tu samu

příčinu horni nazjwá W kap. V, VI,VH, swého
Ewangelium; isw. Lukáš wyprawuge řeč., kte“
rau Ježiš sestaupiw s hory Kafarnanmské na pla—
né misto — bez pochyby rowinu prostrannau té
hož kopce — k shromážděným zástupům držel,
akterá se Wkapitole VI, od werše 17 -—49 ge;
ho Ewangelium nacházi.
III.

Pohledneme—li na obsah obogj řeči;

seznáme, že sobě podoben gest.
u swatc'ho Lukáše :
V

'

a) ucen) o blahosla—

u swatého Matauše :
v

V.

a) téz, genom sncga

..

wenstchh. Luk.VI, 20— kou rozmanitosti V, 3 *
6.

12.

569

Parafraslický wýklad.
u SW.

Luk.

u SW.

Mat.

b) o lásce nezištně
b, c) též, & sice ga
wšem lidem, ba nepřáte— kožto djl délšjho wýkla—
lum dobře činjcj.
du ()prawém smyslu zá—

c) o snášenj křin a kona mrawnjho, totižto
hotowosti wůle k poslnud pátého ašestého přiká—
ženi ginému swým gmě— zan'j desatera, přikázaní
nim a to Wše pro Boha, 0 rozlaučenj stawuman
ne lidskau odměnu. Luk. želského , o přísaze a
VI, 27 _ 36. 38.
pomstě , a lásce k bli_
žnjmu. M. V, 17 H 48.
(1) Prawidlo způsobu
d) Též genom obšír—
gednáni k giným z po— něgi, M. VI. 12.
třeb &tauženj každého
člowěkawzaté. Luk.VL
31.
e) 0 laskawém posu—
e) Též, M. VII, 1.2.
zowz'uniWad cizich. Luk.

VI, 37.

f) 0 potřebnosti pra
wého náhledu při tom,
kdož giné chce napra

f) Též, M. V11.3.4.5.

WowatiLuk. VI,39——42.

g) Též, & wýstrahau
g) 0 prostředcích k
poznání mrawné powa— před swůdci. N.VIL 15—

hy giných. L. VI, 43-45. 20.
h) Též, obšírně-gi M.
h) 0 potřebnosti za—
chowánj Ježišowa přiká VII. 21 —-—23.
zani. Luk. VI. 46.
i) Přirownáni toho,
i) Též obširnčgi M.
genž přikázanj Ježjšowa VII. 24—— 28.
zachowáwá, k stawěgici
mu na skále. Luk. VI, 47.
Mimo ta naučen'j w obogim ewangelistě se
nacházegjcj,

čte se u sw. Motani—še:
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k) učenj o dobrém aumyslu, s kterým do—
bré skutky, modlitba, půst, almužna konány bý—
ti magi. M. VI, 1 —- 6. a 16 —- 18.

l) Učení o wěcech, za které Boha prositi
máme, gakož iwýmjnka potřebná k dosáhnutí
hříchů odpuštěnj od Boha, snadnost Wpromjge—
nj chyb bližnímu.

Mat. Vl, 7 -—-—
15.

m) 0 modlitbě důwěrné, která zagisté od
Boha dobré dary wymůže. Mat. VII. '7 -— 11.

n)

\Týstraha proti lákawosti po zemských

statcích s doložen'jm, že gednánj člowěka dle do—
mněnj nebo smeyšlenj o neywyššjm dobrém se
řídí. Mat. VI, 19 — 23.
o) Učenj, gali škodliwé, zbytečné a marně
gsau přílišné péče o potřeby žiwota. Mat. VI,
24: -—- 34.

„

p) W ýstraha při wolenj způsobu žiwota. M.
VII, 13. 14.
q) Učení Apoštolů se tý'kagjcj, k čemuga—
kožto učitelowé swěta určeni gsau —-a gaci bý
ti magi. ——M. V, 13 — 16. vakož is gakau Opa—

trnosti učiti magi. M. VII. 6.
Dle toho widi se , že obsah obogi řeči sobě
podoben gest, mnohé učení, které sw. Matauš w
horním kázanj uwádj,nacházj se u sw. Lukáše w

giných kapitolách porůznu wyprawowané.
IV. Pohledneme-li na přiběhy, tuto řečdia
lem předcházegjcj, dilem následugici, spatříme,
že u obogich Ewangelistů tytýž gsau: USW.Ma-'
tauše čte se IV, 24. 25. že před tau řeči se roz
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Syrii, :) Podáwallmu

'WŠCChzle se lnagících, rozličnými

neduhy & trá—

peními obklíčených; po skončené pak řeči VIII,
5. 10. že wšed Ježíš do města Kafurnaum uzdra—
\\il služebníka setníkowa; též se čte u sw. Lu—
káše před horním kázaním totižto VI, 17. 18.
19. shrnutí lidu k němu ze wšech kragin; pohor—
níln kázaní VII. 1 -— 9. uzdrawení služebníka
setníkowa. Ztoho gest patrno, že sw. Matauš
dle času práwě tu samu řeč sepsal, která se u
sw. Lukáše Wkapitole 6té čte. Zwláštnosli aroz
dílowé, kteří se mezi řečí sw. Matauše a Lukáše
uacházegí , powstali dílem odtud,

že Ježíš mno—

hem wíce učil, než co kterýkoliw spisowatel za
psal, a že tedy některé částky učení Iíristowa od
sw. Matauše, a giné částky od sw. Lukáše zazna—
menány byly, dílem i také to připomenauti slu—
šno, že sw. Matouš, gnk to W t'm'odu do geho
Ewangelium dokázáno bude, učení od Ježíše Kri
sta Wrozličném času předneSeué dle podobnosti
předmětu W gedno spogil,-a snad i zde do té—
hož horního kázaní mnohé učení Wložil, které od
Ježíše Wginém arozličnénn času přednešeno bylo.
V. Po rozhodnutí, že oba sw. Ewangelisto—
Wč nám řeč téhož času drženau zapsali. , dá
se čas kdy asi držena byla, téměř určití. Byloř
lo, když powčst o Ježíši po wšech kraginňch ze—
mě židowské wyhlášena byla ;takt se čte u sw.
Matouše IV, 24. 25. že se rozešla powěst o něm
110wší Syrii, a že šli za ním zástupowé mnozí z.
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Galilee, zkraginy Desjti měst inůdstwa a z Za—
jordánj. Usw. Lukáše čte se, že množstwj we
liké lidu ze Wšeho Jůdstwa, Jerusaléma, Tyru &
Sydonu za Ježíšem šlo. — Práwč tato zmínka o
rozešlé powěsti o Ježíši a zástupjch za nim se
hrnaucjch okazuge nám, že mnoho zázraků před
tim byl Ježiš konal, kterými se stalo, že powěst
o geho zázračné moci tak dalece rozšířena byla,
a tim samým patrno gest, že položíw sw. Matauš
hned na začátek auřadu od Ježjše nastanpeného
tuto řeč, tim ne na přednostčasu, nýbrž na Wý
bornost gegi chtěl poukázati. Pohledneme—li na
sw. Lukáše VI, l._ widime, že zhogeni uschlé ru—
ky, cesta Ježišowa skrze obilí , kde učedlnici
klasy trhali, a zwolenj učedlnjků za apoštolytu—
to horni řeč předcházegi — &Wše toto že se])rzy
po welikonoci stalo; neb sw. Lukáš VI, 1. gme
nuge tu sobotu, kde apoštolowé klasy trhali„ dru
hoprwnj t. g. prwnj od druhého swátku Welko
nočnjho, od kterého se sedm neděl do slawno.
sti Letnic počítalo. —- Bylat tedy ona částka ro
ku, která poněkud s naším měsícem Mágem se
srownáwá, kde wchladněgšjch kraginách wšeWe
kwětu, 'Wteplegšjch pak dozráwalo osenj a žeňse
začínala. — Na takowau částku roku mnohá prů—
powčď wsamé této horni řeči od Ježíše přednef
šena okazuge: u p. hled'te na ptactwo nebeské;
že't nesegi ani žnau, ani shromážd'ugj do stodol,
powažte kwjtj polní, kterak roste, nepracuge ani
přede. M. VI, 26. 28. Mluwil Ježiš 0 kwitia

Parafrastický wýklad.

573

ptnclgwu,poněwadž čas dílem kwčtu, dílem žuí byl.
Bylat tedy tuto řeč w čas mezi welkonocí &le'lnicemi

pudagícídržena, aponěwadž

po prwní slaw—

nosti welkonoční , kde swůg ouřad nastoupil,
několikměsíců w Judei prodléwal, atedy tehdáž
u města Kafarnaum toho času nebyl, nebude 0-
myan tuto řeč W druhý rok auřadu weřegného
]iristowa položiti.
VI. Rozkošný byl pohled 5 tohoto wrchu
na gezero, města :) kwětaucí wúliol kraginu ——
wšnk Dohled na zástup Wůkol Ježíše shromáž—
dčný byl pohnutedlný. Dle swčdeetwí sw. Ma—

touše w 4té kap. 2'. & sw. Lukáše VI, 17. byl
walný zástup u Ježíše. Pomysleme sobě,že gich
bylo několik tisíců gcko u p. při onom zázraku
o třetí Welkonoční slawnosti na blízku téhož wr—
chu konaném, kde pěti chleby &málo rybičkami
pět tisíců lidu nasyceno bylo. Gak rozmanitý
gest pohled na tato množstwí! gsauí zde shro—
mážděni rodičowé adítky, starcowé & mládenci,
ženy & panny , gsaut zde zdrawí anemocní;
gsnu zde slepí, hluší, učiní, kulhnwí, od. zlých
duchů posedlí, náměsíčníci &šlakem poražení, zda—
leka stogí malomocní ; někteří wolagí: Ježíši, synu
Dawidůw, smilug se nad námi! giní hledí s dů—

wčrností :)s proshau ouzdrawení na Ježíše. Mno
honásohné byly strasti těchto bídníků ! Slepému
nezaswitne nikdý záře Slunečná, den gest gemu
gako noc ustawičnau mrákotau; hluchému gest
každé důwěrné rozmlauwání, na kterém pro za
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lehlost SW)"
ch uši podilu bráti nemůže, příčinou
zz'rmutku. Kdo gest sto, aby wypsal bolest ně—
mého; an nemůže swé myšlenky, swé city ga—
zykem wygewili. Ruka gestli chřadne, přestane
býti pomocnicí člowčku; gestli noha lmd' chromá,
bud' se třesauci, gest překročení z gednoho mj—
sta na druhé obtížné. Přesmutný staw Pachole—
te trápeného od ducha němého čte se a SW.Mar-—

ka IX, 16. Zlý duch pere nim ozem, aon slinj,
skřipi zuby, často nim metá na oheň a do wody,
aby ge zahubil. (Usw. Matauše XVII, 14. naziwá
se totéž pachole náměsjčné , protože strasti to—
ho hjdnjka dlc změny měsjce se měnily.) Šla
kem Poražený nemůže těla swého ani pozdwi
hnauti, na loži gest ustawičné přehýwánj ge—
ho, na loži genom z gednoho mista na druhé
může přenesen býti. M. IX, ?. Malomocný, kde
gcdowatina té nemoci gako neštowice po těle se
wyrzlž'j, kosti atulc gich proniká , andy umrtwn—
gc tak, že po částce odpadagly ——byl dle zákona

Mogžjšowa Lewil'. XlIÍ, Wylaučen od společnosti
Miluší-audio měl rozpúrane', hlawu odkrytau, u'sta
šatem zakrytá :) wolati musel, že pošlcwrněný &
nečistý gest , aby totižto žádný obcugici s nim
uakožen nebyl. Takt snášel malomocný bezpo
tčchy swých přátel samotinkýcelau bídu tak hro
zné nemoci. Ježiš pohledčw sautrpnosti na tyto
bla-né, OSWObodil ge hožskau mocj od gegich
strasti : Slepým otewřel zrak, hluchým sluch, ně
mým POZWáZalgazyk, chromým učinil rownéa
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pewné nudy, uwedl žiwot we wychřadlé, wy
mjtal duchy nečisté, malomocenstwj pouhým slo
wem sehnal; ó podjwánj podolmé onomu, když
na počátku slowem Geho swěty z ničehož po—
wstuli ——! Kdož gest sto, aby wypsal wděčnaa
radost, když slepí spatřili swětlo —- swět ——
božskou twáři Ježišowu ;když hluchým hlas Ježi—

šuw, hlas Wůkol slogicich známých poueyprw
zřetedlně zazněl, když němi wyřknautimohlidi—
ky, wraucnost, agiué city, které Wpředešléněmo—
tě gegich prsy tjsnily, když chromj zrowna &
směle kráčeli, když umrtwělé audy opět obžiwly ;
když od nečistých duchů oswobozenj okřá-nj &
pokoge pocítili ; když od malomocenstwj oswobo—
zeni ——čistotou noworozených

obdařeni k Ježíši

přistoupiti, ke swýmzmlmým se přibližlti mohli?
anisté byl weškeren zástup, hledě1m_tyt0zázra—
ky, wděčnau uctiwosti k Ježjši naplněn.
VII. Mimo tělesné neduhy, kterými mno—

z národu židowského skljčeni byli, dolehaly
giné geště strasti na weškeren národ. -- Palesti—
na byla tenkráte ohywateli tak přepluěna, že my—

menší mjstečka, která gindy tist ohywatelů w
sobě obsahowala, gich deset ipatnz'tctkráte tolik W
sobě ohsahowala: tím byl y ležité mohowltosti &
gegich weynos na mnoho menšjchdjlů rozděleny,
tim počet chudolměgšjch rozmnožen. Země uč—
koliw dle slow pisma ——medem :) mlékem tee

kauci, předc mnohým pohromám, gako: suchotě,
kobylkám byla podrolíena. Ty pohromy při—
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cházíwalyzwlášř tenkráte, když lid swými hří—
chy božského požehnání nehodným se učinil ; tě—

mi častokráte powstala neauroda, z neaurody
nauze 0 zemské požitky, z nauze pak, když z
ciziny toho co se doma neurodilo, kaupiti sene—
mohlo, powstal hlad, powstaly nakažliwé nemo
ce, powstal mor. -— Čím chudoba olmcněgšjjím
nauze častěgší: tím Wětší gest oblibowání w
statcích a gmění, tím wětší gest lakota po nich
zwláště tam, kde duwěra w božskau prozřetedl
nost , kde upamatowání na přikázaní dobročin—
nosti zmizelo; takt to bylo w Palestině za časů
Kristowých. Zámožněgší nedbagíce na přikáza
ní zákona Mogžíšowa, která autrpnost aštědrost
k chudým přikazugí, pokládali klénoty abohat
stwí za neywětší blaženost; (Luk. XII,19.) by—
lit tedy chudí a nebylo, kdoby se byl s nimizdě
lil, bylin lačněgící Lazarowé a nebylo, kdobybyl
z stolu bohatého padagících drobtů podal. Luk.
XVI, 21. Zapůgčil—li kdo chudému, stalo se s
lichwm, která se stakowau přísností konala, že
i neypolřebněgší oděw odi'iat byl. M. V, 45.
WVtéto bídě měli chudí swé autočiště k Bohu

wzíti a u něho pomoci hledati; wšak mnozí gi
nehledali, neb zapomněli na průpowědi zákona
swědřšící, že chudý není w zapomenutí

u Boha,

zapomněli na příklady božské prozřetedlnosti,
která lid Israelský skrze čtyřidcet roků na cestě
skrze Arabské pauště do zaslíbené země žiwila;
zapomennli na průpowědi a příklady písma, ne
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mogjce prawé důwěry k Bohu , a o pomoc kně—
mu newolali. -— Ginj wolali 0 pomoc, Wšakne

byli wyslyšeni, protože zle prosili, aby to co
obdržugi na swé žádosti & rozkoše wynakládati
mohli. (Jak. IV, 3.) Neohdržewše pomoci od
lid), nehodni gsauce pomoci od Boha, zwolili
nepruwé cesty k dosáhnuti něgakého zisku; od.—
tud krádež a podwody, odtud křiwé přísahy (M.
V, 34) odtud hádky asaudy Ogměnj, ano odtud
lunpežnictwj tak weřegné, že wšecky skoro cesty
pro hegna na loupež čjhagjcjch negisty byly.

ij

se stalo, že obcowánjs ginýmí nebylo

kulehčeni, nýbrž k rozmnožení bídy.
K těmto domácím strastem připogily se giné
způsohowané skrze nátisky I-Ierodesowy &Řím
ských Wladařů; mnozi též se zármutkem nesli,
že berla králowská odňata gest od Judy, :)že dj
lem potomkowé

ukrutnéllo

cizince I—Ierodesa,dj—

lem Wladařowé pohanšti nad zemí swatau panu
gi, trýznice lid ]Iospodinůw přísným wydjrán'jm
gmčnj, twrdým aukrutným noklz'ula'mim,odlite—
rého ani chrám neuchránil. (Luk. XIII, l.)

VIII. ijlili

tedy ginj asíce tineyšlechet—

něgši z lidu nad úpadem negenom wlasl'i, nýbrži
náhožonstwi; nel) mimo weytržlcy, které dilem
záštim Samaritz'mským , dilem pohanskau au—
sklelmosti Wchrámu Jerusalémském se děly, ml—

zel duch prawé nábožnosti W lidu Israelském,
nebř on byl lid w temnostech &w stinu smrti se—
djcj. M. IV, 15. Newšjmagice sobě swátosti
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božské, zakládali sobě na obřízce tělu, magicc
srdce zntwrzelé :.1neobřezané. (Iljin. XI, 25. Sknt.
Apo. VI, SI.) Zakláduli sobě na obětech ho—
wádek bez oběti srdce, (M. XV, S.) zakládali so—
bě na sobotách & swál'cjch, na které howadům
dobře činiti za Wěc dowolenan, člowěku pomoci
za hřicll drželi. (M. XII, ll.) Zukláduli'sobě
na zewnitřnim obmýwáni nádob, newšjmagice so—
bě neřesti srdce ; (BI.XXIII, ŽL) zakládali sobě na
desátcich zmáku, kopru &kmínu dáwanýeh _

Opustiwse

přikázaní, sprowedlnost, milosr—

denstwi, wěrnosl'. (M. XXIII, 23.) Drželi sebe
za sprnwedliwé, když přikázani božj genom ze—
wnitř zachowáwnli,magjce srdce hněwem, záštjm,
wraždun, cizoložstwim, smilstwem, krádeži, pod—
wodern naplněné. M. XV, 19. a M. XXIII, iii-. 16.
()ni byli tak zaslepeni, že se pro zásluhy Abra—
hámowy, pro milosti od Boha obdržené za spra—

Wedliwé, za miláčky boží drželi, wšecky pak
ostatní národy za hřjšné a trestů nebeských ho—
dné pokládali. (Iljin. II, 1.) Newšjnnagíce sobě
wlnsl'nj hřišnosti, horlili o zewnitřnj poclu pra—
Wého Boha, hlásali geg mezi pohany gakožto
stwořitele nebes azemě, goko zákonodárce &(lo

brodince zwlášllidu Israelského; hlásalisebe ga
kožto národ ze wšech swěta národů od Boha wy
wolený, gakožto národ we swětle zákona božího
kráčcgici; wšak co usty Wyznáwali, to skutkem
zapil—ali, kážjce, že nemá kradeno býti, sami
kradli, prawice, že nemagi cizoložiti,cizoložili-—
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se do—

punstčli; zákonem ])ožjm se chlubili, wšak pře-—
slnpowz'lnjmzákona neucliwost k němu na gewo
dúwnli: tak že gméno prawéhoBolm, njmžto se

Židé chlubili, k rauhánj a Potupč mezi pohany
l.)ylo.(_Í-'ijm.II, 22. 23.)

IX. WVtakowých připndnostech obecné
nnnze, obapolného nátisku, zmáhz'tgjcjse nemraw—
nosti nemohlolÍ žádné poselstwj radostněgši býti,
_gnko,že giž přigde Messiáš, an kázati bude chu
dým radostnau zpráwu, an uzdrawi skraušené srd—
cem, an zwčsluge gatým propuštěni, slepým Wi—

děni, an pr0pusti seužené na swoboďu, anzwě
singe léto Páně milostiwé. ——Luk. IV. 18. 19.
Dy<htili &tanžili mnozi po Messiáši, -— dychtili
po něm tim Wir—e,čim tanželmřgi

po wyswohoze—

nj ze swých strasti dychtili; očelfáwali od Messin—
še wyswobozeni z chudoby a nauze, wyswoho—
zeni z domácich &weřegných nz'ltisků, očekáwa—

li od Messiáše udělení časné awezdegši blaženosti.

X.
pak nepřišel,:mlwswčtu časnébla—
lenosti udělil, nýbrž ahylidi k prawé poctě swé
ho nebeského otce, ku ctnosti, gakožto prostřed-—
kn prav—é pocty, & skrze ctnost k wěčné blaže—

nosti wedl; časnau blaženost genom tak dalece
lidem poskytnautichtěge, pokud ona ctnosti ná—
sledkem gest: — a) proto Wyhlásil chudé, du—
chem tiché, lkagiei, lačnčgiei ažjžněgjcj po spra—
wcdlnosti, milosrdné, čistého srdce, Pokogné:
pro sprawcdlnost protiwenstwi trpící, s]owem
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ctnostné za blahoslawené , ano dle wyřknutí Je
žíše Krista gsau ctnostní blahoslaweni, byiby chu
dí, nyní lačněgící, nyní plačící, nyní od lidu ne
náwidčni byli : naproti tomu nectnostní gsaupo—
litowání hodni, byiby bohatí, nasycení, wpoží
wání radostí a od lidu chwúleni byli.

17) Aby

Pak lid ku ctnosti wedl, neohlašowal w této hor
ní řeči něgaké nowé zákony, nýbrž staré a po—
Wčdomé zákony desatera božího, gako: nezabí—
geš, nezcizoložíš, a giná přikázaní boží skrze Mog—

giž dáwno lidu Israelskému ohlášená, gako:
nebudeš křiwě přísahati, milowati budeš bližní»
ho swého —- opět nyní W pamět uwáděl,

a gali

dle aumyslu božího konána býti magí, wynčo
wal. Gelikož Přikázaní tato od trusků omylných
wýkladů Farizegských očištěná základem gsau

sprawedlnosti, ctnosti, a zní Pro lidskéto
waryšstwo wyplýwagící blaženosti, a Poněwadž
každý lsraelit tato přikázaní w swé známosti
měl, wedl Ježíš neykratším :) neylehčím způso
bem lid k sprawedlnosti , ctnosti , az ní wyplý—
wagící blaženosti.
c) Gelikož dobré skutky , které Bohu k
wůli se nekonagí , stálé, dokonalé a samy wso
bč Pouhé negsau; protož Přikázal Ježíš, aby
wšecko dobré , cokoliw člowčk koná, nedělose
Pro lidskau odměnu neb pochwalu, nýbrž gedi—
uč—Pro Boha.

d) Druhé hlawní přikázaní zákona 'gestlá'
ska k bližnímu, bez které ani prwní, totižto lá—
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ska k Bohu , skutkem prowozowána býli nemů
že. Pro tuto důležitost téhož přikáznní dal Ježíš
swým poslauehačům prawidlo na ruku , dle kte—
rého by we wšech případnosteeh Poznali, gol:
bližního milowati mohou.
e) Lásce k bližnímu na odpor gest hněv-*,
nesmířitedlnost, křiwé & nelnskawé posuzování;
protož wydal přikázaní na potlačení těchto zlých
náružiwostí & neprawostí.
f) Překážky ctnosti gsnu: přílišné po stat
cích tohoto swé-ta bažení, dílem z nepoznané
marnosti gich , dílem z nedůwéry Whožskau pro
zřetedlnost pooházegící; protož zrazowal Ježíš od
přílišného taužení po zemských statcích, dokona—
lé poznání prawé ceny každé wěci přikazowal &
uknzowal přílišnou péčiozemské Wčciodpornou,
:mnrnan a zbytečnou býti powinnostem k Bohu;
nnoi Bůh swau prozřetedlností wše zachowáwá,
:1 člowčk bez ní nic učiniti nemůže. — Pro tu
samu příčinu, že Bůh Wčci k časnému žiwotu
potřebné poskytuge, učil Ježíš, zač a sgakau dů—
Wčrností lidé Boha prosili magí.
g) Giná ctnosti překážka gest chaulosti
wost wnastaupení toho co těžkého, aohlihowá—
ní w tom, co lehké a w obecném zwyku gest:
protož nabízel kžiwotu s nesnázemi spogenému,

linby i od obecného zwyku se líšil.
h) Neywělší překážka ctnosti gsau swůd
cowé od cesty ctnosti odwozugící; dnlř negenom
wýstrahu před nimi, nýbrž iznámky k poznání gich.
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i) Aby slowa geho bez aučinku nebyla,
wygewil sebe gako hudaucjho saud-ce, který ge
nom konatelům zákonů swých chystá odměnu;
Pro tu samu příčinu přirownal takowého, kdož
zachowáwá přikázanj hožj, k stawěgjcjmu na skále.
Mimo tato učenj, která se Wšech Jež'jšowých
Poslauchačů týkala, nacházi se zde naučení pau—
ze Apoštolů se týkagjci; totiž k čemu Apošto
lé určeni gsau, a s gakau opatrnosti swůg auřad
zastáwati magi.
Tenl gest hlawnj obsah této překrásné řeči,kde
každá zwláštni průpowěd' podobna gest drahým
perlám; pohledněmež nynj na smysl zwláštnjch
průpowědi.
Luk. VI, 20.

„A on pozdwih oči na učedlujky swé pra—
wil: Blahoslawenj chudj, nel) waše gest krá—

lowstwj boží.“
]. Tauženj po blahosti gest ze wšech pu
zení člowěka neymocuěgšj; Wšickni, kteří za Je—

žjšem kráčeli, hledali útěchy we swých strastech,
útěchy we swém zármutku. Mezi těmi následo—
wniky Ježjše Krista nacházel se welký počet chu
dých, znichž někteří tak chudjhyli, že častokráte
lačněli a swého hladu ukogiti nemohli.
ll.

Smutný gest příbytek chudého ——kde

wšecky schránky prázdné, kde žádná zásoba odě
Wu, pokrmu a gměn'j se nenachazi, kde na we-

čer wšecko stráweno, kde ráno se uer

odkud
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žiwnost téhož dne wzíti.
Tato péče o wyži—
wení gest trpčegší, když chudobný negenom o
swau osobu ; nýbrž o wyžiwení wíce osob sobě ga
ko otci přináležegících musí se starati. Chudo—
ba tísní chudého negenom we swé domácnosti se
zdržngícího; nýbrž, i když mezi lidí o pomoc
prosit kráčí , gest gemu chudoba těžkým břeme
nem, onat geg wšudy doprowází , w očích lidu
snižuge, gesto swět wšecko dle wýstrOgnosti a
peněžitosli Wáží.
Chudoba dodúwá mnohému lehkowážnému

boháči srdnatosti, aby chudého utiskowal; chu—
doba gest mnohému osídlem k hříchu, k newěr—

nosti, Podwodu, krádeži, baklaupežnictwí;chu
doba gest mnohdykráte
sícé newinnosti.

příčínau zkázy Panens

—

Ill. Ježíš patřil na chudé, kteří w zástu—
pu Wůkol něho shromážděni stáli, s onau autrp
ností, s kterau gedenkráte Prawil : (Mark. VIII, 23)
„Lítost mám nad zástupem, neb ay giž tÍ—idni tr—
wagí semnau, aniž magí co by gedli“ —- slaska—
wau autrpností na ně pohleděw, řekl: „Blahosla—

wení chudí, nebo waše gest králowstwí nebeské.“
Že tato slowa Ježíšowa na chudé z ohledu stat—
ku směřugí, patrno gest z následugících průpo—
wčdí w neybližších werších obsažených, které we
spolek bud' o zlobě, bud' o blahosti z časných a
tělesných případností Pocházegící gednagí; tedy
o lačněgících, plačících, o pronásledowaných, o
bohatých,
nasycených, směgících se , od lidu
\
Casopis p. Katal. Duch. Il. 4.
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chwálených ; gednú tedy sw. Lukaš buď o strasti,
bud' o blahosti z wěcj zewnitřnjch pocházegjcj
a slowa geho wwlastnjm smyslu wzatabýtíma—

; naprotitomu gedná sw. Matouš o blahosli z
mrawných wlastnostj plynaucj, a slowa geho w
newlastnjm smyslu wzata býti magi, gak to we
Wýkladu mém blaženosti položeno bude.
lV. K těmtak utrápenýmprawílJežiš: Wa
še gest králowstwj boží. Gakáwznešenost, gaké
bolmtstwi, gaká náhrada za chudobu časnau.
Krúlowstwi božj dle samých slow nemůže býti gi—
né , než kterého králem sám Bůh gest.

Gestli—

že blahoslawený národ gest, kterému maudrý,o
patrný, mílostiwý člowčk králem gest: mnohem
Wětšj gest blaženost lidu, gehožto králem sz'nn
Bůh gest ; gestliže Wkrálowstwj milostiwého krále
panuge wšecko co základem prawé blaženosti gest:
zagisté W králowstwj božjm neywětši blaženost
newyhnutedlnč

pannge. ——Gest sice wcškeren

swět, pokud slowem Hospodinowým gest stwořen,
pokud geho slowem se zachowz'nvz'u,králowstwim
geho; a když tedy Ježiš kchudým prawj, že ge—

glch gest králowstwi nebeské, že oni audowé
králowstwi božjho býti mohau, zagisló gsau ony
milosti, které se audům téhož krallowstwi příslibu—
gj, zwláštnj a rozdjlny od oněch milosti, které
ostatní lidé od Boha gako stwořitele azachowa
tele Wšech Wťfcjobdržugi.

V. To samé nám historie nábožensth uka
zuge' Giž národ Israelský nazjwal se národem
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a králowshvjm 'božjm, protože nad giné národy
nábytkem a miláčkem Hospodinowým se stal;
protože byl aučasten milosti, gakých se žádné—
mu ginému národu nedostalo.
Národ Israelský byl králowstwjm Hospodi—
nowým, pokud Bůh Abrahama za otce welikého
národu, který zwláštn'jch božských milosti auča—
slen býti má, sobě wywolil. -- Národ Israelský
byl kra'nlowstwjm božjm, a Bůh pečowal o geho
nesmírné rozplozenj w Egyptě , kamž Jakuba
wnuka Abrahamowa s 1'2tisyny W čas hladu byl

uwedl, tak že geg w národ sta tisjců zbrogných
mužů počitagjcj rozmohl.

-=-—

Israelilé byli národ Hospodinůw, který on W
Egyptě'gako w ohniwé pecí wšelikau trýznj pře—*
čístiw mocnau rukau, diwy a zázraky gak naze—
mi tak na nebi konanými, prostředkem wod ga—
ko skála stOgjcich, suchau nohau wywedl. Israel
byl králowstwi Hospodinowo; byltě Bůh gebo
zákonodárcem, uděliw gemu "zákony, přikázani,
obřady , službu poswátnau, gaké wčci žádný ná—
rod neměl. Israel byl králowstwi llospodinowo,
gelikož Bůh opatrowal tento lid gako zřjtedlnici
oka , a geg po 40 let na paušti skalnaté a písči—
té manau, křepelkami, wodau ze skály zázračným
prutem se preyštjcj zachowáwal, a nowými diwy
do země mlékem a strdim tekoucí Abrahamowi
giž zaslíbené uwedl. Israel byl národem Hospo—
dinowým; gemut přisljbíl Bůb. wšech národů
OPIÝWállizemskými požitky, pokogem na koncr—
* z:
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lsraelité gako národ

a králowstwi boží obdrželi zákony, přikázani,
službu poswa'xtnauod Boha; audowé nowéhokrá—
lowstwj božjho měli též zákony a službu pcswát—
nan od Boha ustanowenau obdržeti, Wšak wše—
cko dokonalegšj, nežli co Israelitům giž dáno by
10. — Zákony Israelilům dané byly zákony dě—
1inského \věku, přikázan twrdá, přisuá na ze—

wnítřnj spořádanost a čistotu che než wnilřni
spořádanost srdce směřugjcj; proto W mnohých
zewnitřnjch obřadech , obmýwánj , očišlowáni
záležegici a swým množstwjm, břemenem těžkým
gsaucj zákouowé měli skrze zákony nowéhokrá—
lowstwi božího gakožto dospělého wěku nahra—
'zeni býti. Přikázanj tedy neyprwé duchaasmey
šlenj člowčka zagimagici , we wjře, naděgi alás—
ce založená, přikázanjmi lásky stáli se měla, ga—
kož i plnění gich milosti mělo podporowánobý—

li. (Rim. X, Ul.) lsraelitům byly zákonywhro—
mobyli a bleyskánim s takowau hrůzou dány, ga—
kau gedwa snésti mohli: (k Žid. XII, 18. 19. 20.
QL) audům nowěho králowstwj božího ohlašuge
se Syn boží w podobě člowěka gako bratr, (k Žid.
ll, 11 -—l7.) gako přitel mezi nimi sedě na kwět—
natčmpahrbku s onau přiwčtiwosti, která třtiny
nalomené nedolomj, a knotu kauřiciho neuhasi
(Mat.XI !, 20) Obřad poswálný Israelitů byl místem
a časem a giními zewnitřnimi přjpadnostmi ob—
mezen, wšak poswátný obřad nowého zákona
neměl časem nebo mistem, nebo zewnitřnjmi
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Připadnostmi obmezen býti, nýbrž na každém místě
od wýchodu až kzápadu slunce , po wšecky časy
až do skonánj swěta (Malach ], ll.) měla obět
nowého zákona obětowána, konána, a genom ta,
která se děge s duchem a prawdau,Bohu přigem
ná býti. Oběti Israelitů záležegice w rozličných
umýwánjch :) osprawedlnowánjch tělesných ne—
mohly člowěka Podlé swčdomi dokonalého učini
ti: Wšak obě-t nowého králowstwi božího zalo—
žená Wkrwi Ježjše Krista, kterýžto skrze Ducha
sw. sebe samého obětowal nepoškwrnčného Bo—
bu, očisti swť—domjod skutků

mrtwých

k slan

žcnj Bohu žiwému swědomjm čistým. (k Žid. IX,
10. 12) Odměna lsraclitů gako audů králowstwi
božího byla pokog na končinách země, hognost
&oplýwánj pozemskými požitky. Odměna audů
nowého krailowstwi božího měla mnohem skwost—
nčgšj býti; audowé téhož králowstwi měli au
časlni býli pokoge, kteróhož swčt dáti nemůže;
Jan XIV, 27. který přewyšnge wšecku mysl; Fil.
IV, 7. audowé králowstwi božjho měli aučastni
býti radosti Ducha SW.: audowékrálowstwi bo—
žjho měli obdrželi hognost darů nebeských, kte-—
ré smutek Wradost, potřebu wbohatstwi obra
cugi 5/2Kor. VI, 10 ); audowé nowc'lio králowstwi

božího měli obdrželi dědicth neporušitedlné,
ncposkwrnčné, ncuwadlé, w nebesich schowané;
(1 Petr ], ll.) měli zakusili blaženost, kterau oko
newjdalo, kterau ucho neslýchalo , která ani na
srdce lidské newstaupila, kter-aupřiprawil Bůh těm,

Parafrastický wýklad.

589

kteří geg milugí. (1 Kor. II, 9.) lsraelité gako
národ llospodinůw nuzíwal se národem Welikým
(_Deut.XXVIIÍ, l.) Wšakgegich králo wstwí mezemi
země Palestinské nebo zaslíbené, mezemi času od
Mogžíše už do příští Syna božího uplynulého ob—
mezeuo bylo; králowstwí ale boží skrze Ježíše
Krista ustanoweué nemělo ani časem, ani něga
kuu částkau tohoto swěta obmezeno býti; o tom
tot králowstwí platí slowa Ježíšowa na ustawič—
nost a wšudy rožšířenost geho narážegící: Gá s
mimi gsem po wšecky časy až do skonání swé—
tn. (Mat. XXVIII, 20.) Po wší zemi rozešel se
zwuk Apoštola, &do posledních končin zemské
ho okršku slowa gegich. —- (Řím X, 18.)

VIl. Tak slawné bylo králowstwí boží,
které Ježíš chudým podáwal, řka: VVašegest krá
lowstwí boží. Byl tedy smysl slow geho: Ne
myslte, že chudobni :) nuzni gsauce neštastni
gste; gá chci waši chudobu přetrhnauti, gá chci
wám nebeské ano ipozemské wěci uděliti, ano
gti chci wás w prawém smyslu bohaté udělením
králowstwí božího učiniti. Poklz'tdeytetedy sebe
zn blažené , nebi“waše gest králowstwí boží ;wy
můžete , chcete—li, wěříce we mneaw mé učení
awyznňwagíce ge, audowé gehobýli. Gnko au—
dowé králowstwí božího nebudete nuzni, nebl
gste synowé wšewědaucího , neymocněgšího :)
neylaskawěgšího krále, kterýžto gsa otcem swých
poddaných, nedůstatek swých dítek zná, gim
nápomoci může, gim nápomoci chce; gako au—
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dowé téhož králowstwí negste chudí, nebi budau
nebeské neporušitedlné poklady Wtomto králow
stwí podílem waším; gakožto audowě téhož krá—
lowstwí nebudete nauzí o tělesné potřeby sti—
sknutí; nebot mimo dary duchowní obdržíte dary
tělesné; wtomtot králowstwí gest neywětší zal—
kon : milowati bližního ; neywětší zásluha : milosr—
denstwí a zdělowání SWéllO'nábytku s chudými;
wyi obdržíte zagisté od zámožněgších spolubra—
trů swých pomoci — genom gestli se gí samine—
hodnými neučiníte. Gakožto audowé téhož krá—

lowstwí nebudete pro chudobu opowrženi , nebi
máte na sobě důstognost miláčků Boha otce (1
Jan Ill, l.) wykaupených drahau krwí Ježíše
Krista , dary Ducha swatého poswěcených; ga—
kožto audowé téhož králowstwí nebudete opo
wrženi; nebot Wtomlo králowstwí druhý zákon
po lásce gest zákon pokory, která každého auda
tčhožkrálowstwí pokorným dítkám, geštOOpey—
nic ncwčdí, podobného činí. Mat. XVIII, 3.
Vlll.
Blahoslawené nazwal Ježíš chudé,
pokud gim swé králowstwíipodáwal, pokud oni
wolni byli, milost od něho podanau Wdččně při—
víti, t. g. pokud chudoba gim nebyla překážkau,

nýbrž radčgi podnětem k přistaupení k geho krá
lowstwí ; nebot chudoba sama W sobě není žáda
nou zásluhau, ano gestli gest chudoba následkem
z:.xhálčiwostinebo marnotratnosti, gest s winau
a s hříchem spogena. Pod wýmínkau tedy, gest-r
li chudí králowstwí boží Wděčně přigmau, na—

Parafraslický wýklad.

591

zwal Ježiš chudé bluhoslawené; nebol-, ačkoliw
ono králowstwjbožj we wšem ohledu slawné &
skwostné bylo; předce mnozi z lsraelitů, nepo—
znali sláwu geho, urážegjce se nad zewnitřni
chudobou Ježjše, Pod kterau swau božskou we
lebnost skrýwal, newšimali sobě moudrosti ne—
beské z ust Ježjšowých plynoucí, mnozi newši—
mali sobě zázraků moci božskou wykonaných,
uno někteřj opowúžili se wšemohaucnosti Ježíše
Krista se rauhati, wyhlašugjce zázraky geho za
skutky Belzebuba, a tim se stalo, že ho nechtěli
poznali za wyslance, za Syna hožjho, za Messiá
še od Boha k swému lidu seslnného, že geg za
nic giného nežli za chudého Nazaretána nepoklá—
dali, že geg za odpůrce MOgžjšowa, za rauhače
proti Bohu, za odbognjlca proti císaři hlásali, u
protož mnozi negenom w něg newčřili; nýbrž i
nepřátelé geho, nepřátelé gcho učenj, nepřátelé
_szchoučedlnjků, nepřátelé lm'xlowsle bož'jho,
Ldyž se mezi nimi zgewowa—lipočiunlo , byli; u
protož negenom sami. w ně wlu'očili nechtěli, ano
;liné promisledowůnjm rozličným , gnlco : zawirab
ním do wii-zeni, odgimfmjm slatku, ba žiwolů od
wkročenj Wiiě zdržowali. Kdo ledy iohoto krá—

lowstwi aučasten býti chtěl, potřebj bylo, aby
genmým citem ge přigimal, & pewnau wůll wšc—

cko radčgi nežli toto králowslwi opuslili hotow
byl. Přignlutj králowstwi božího stalo se wjrau
w Ježíše a w geho učení, drženi téhož slulo se
Wyznáwánjm. (Řím. X, 10.)

vag..

l'ugcduůnj

IX. '“ěmito wlastnostmi mnon z chudých
Israelitů obdařeni byli, nemagice zemských po—
kladů , nepřikládali k nim swé srdce, anoí wše—
ho, což zemského, prázan gsaue, pro dary ne—
beské otewřeno bylo. Pro swau chudobu ne
znngjce peyehy nad urodilosti stawu, nezuagjce
skwostnosti oděwu, neuráželi se nad chudobou :)
zewnitřnj nepalrnoslj Jež'jše Krista, nehywše ze
wnitřnoslj mražení, poznali, že mlqu agednú wy—
shmec ])ožj, uwčřili gcho slowům, uwěřili geho
zázrakům, a tak byl gim přístup k tomuto krá—
lowstwj otewřeu. Chudí negenom ke wkročeni
do téhož králowshvi, nýbrž lk pewnému Wllěm
setrwánj schopni byli; nebol nenmgjcc pokladů
zemských, neoha'nwalíse zlraítygieh, nenmgiceni
čehož na tomto swčlč, po nebeských klenotech
tnužili, & obch'žewše ge, byli hotowi wše pro ně
ohětowuti. -— Že králowslwi ])ožj neyche po—
djlelu chudých bylo , Widj se z Ewangelium, ze
skutků a listí: apoštolských. \Vzástupech za Je—
žišem kmičegjcjch nacházel se \včtšj djl chudých,
nebot Fnrlzeowé, když odeslani od nich služe
hnicí, aby Ježjše W chrámu Jerusolčmském gali,
moci geho božských slow omráčeni toho neuči

nih, &sprázdnem se nawrútiwše wyznali:

„Že

nikdý tak člowěk uemluwil, gako ten
to čl owčk,“ odpowěděli, zdaliž i wy swedeni
gste? zdaliž kdo zkujz'ut židowské rady anebo
z Fnrizeů uwěřil Wněho? Ale zástup tento tg—
[uto zhčř , která nezná zákona, uwčřila w něho,
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aprotož zlořečeni gsau. Jan VII, 45—49. Dle
ůsmčškutedy Farizegského nenacházeli se mezi
učedlníkyJežíšowými lidé \vyššího stawu, nýbrž
zástup sproslého lidu, mezi kterými neywíce chu—
(lých bylo. Inemohlo gináč býti, nebot mz'do
gich mezi zámožnými bylo, kteří by tak gemným
cilem k přigetí učení Kristowa, gako publikáni,
Matouš & Zacheus, byli obdařeni byli; nebolnmo—
zí Farizeowé lakomí gsauce, posmíwali se Ježí—
šowi, když učil, že nemohau Bohu sloužili ama—
moně. (Luk. XVI, 14) Tak gnko za dnů ob—
cowz'uníJežíše Krista na swčtč mezi lidmi, když
králowstwí boží teprw se chystalo, mezi uče—
dlníky a misledowníky geho Wětší počet chudých
se nacházel; tak také když 'po wslaupení Ježí—
sowě na nebesa a seslání Ducha Swatého apo—
štolowé krz'dowstwí boží od Ježíše připrawené
skutečně zdělz'nwalipočali: nacházel se mezi pr—

wními audy téhož krůlowstwí wětší díl chudých;
nebot oprwních křcs'lanech se čte wskutcích apo—
slolských IV, 34. „Aniž zngislč kdo mezi nimi
byl nuzný, neb kolikkoli bylo těch, kteříž měli
pole, neb domy, prodán-'agíce přinášeli peníze za
ty wěci, kteréž prodáwali, & kladli před nohy
apoštolské; rozdělowáno pak bylo gednomukuž—
dému, gakž komu potřebí bylo.“ Nebylo bypro-—
dcge domů a polí neb rozdělowání statků třeba,
kdyby nebylo nuzných býwalo, Chudobnosl
mnohých křesřanů Jerusalémských patrně doka
zuge připomenutí od Apoštolů Jakuba, Petra alu—
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na dané Pawlowi, aby na chudé pamatowal t. g.
chudé křeslany města Jerusaléma, kde totiž ono
připomenuti obdržel (k Gal. II, 10.) apro které
W Macedonii a w Achaji almužnu z'bjral (k Řím,
XV, 25) Negenom w cjrkwi Jerusalémské, ný
brž iw giných cjrkchh bylo králowstwj podílem
chudých, nebol sw. Pawel piše ke Korintským
1 Kor. I, 26. „Nebo wizte powolánj swé, bratři,
že nemnozi maudři podlé těla, nemnozí učení,
nemuozj urozeni mezi Wámi gsau.“ -— Bylit te—
dy mezi nimi neučenj, SPI'OSli, a žádnau mocine—
obdařeni lidé, mezi těmi gsau gistotně chudí, ga—

kožto zřeglnč sw. Jakub we swé epištole pjše

II, 5. ZdaližnewywolilBůhcliudénatomto swě
tě, aby byli bohalj u wíře a dědicowé kralow
stwj , kteréž zasljbil Bůh těm, kteříž geg milugi?
X.

VVŠickni tito chudolmi,

klcřj králow—

stwi božjho aučastni byli, zakusili giž na tomto
swčtě splněnj slow Ježišowýcli „blaze Wám
ch u dj“ , nebo skutkowé Apoštolští nám o pr
wnjcli křeslanech, mezi nimiž wic chudobných
bylo, wyprawugj, (II, 46.) že přigjmali pokrm s
'weseljm asprostnostj srdce, a sw. apoštol Pawel
Wyznáwá sám osobě Wdruhé epištole ke Korint.
VI, 10. „Gsme gako potřební, mnohé pakoho
hacngjcj, gako nic nemagici, Wšemi pak wčcmi
wlúdnaucjř — VVšickni chudí, kteři králowstwj
l')OŽillOprawí andowé byli , netrápili se tauže
nim po statcích zemských, pamatugice na učení
Ježjšowo o marnosti statků zemských. Mat. VI;
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19. „Neskládeyte sobě poklady na zemi, kdežto
rez :) moly kazí a kdež zloděgi wykopáwagí a
kradou. VVšicknichudobní gako prawí audowé
lu-z'ulowstwíbožího, nesaužili se přílišnau péčí
oobžiwu, pamatugíce na učení o důwěře wBoha.
(Mat. VLBI. 31) „Nepečugtež tedy říkagíoe: co
budeme gísli a nebo co budeme píli, anebo čím
se budeme odíwati, wíl zagisté otec wáš, že to—
ho našehopotřebugete.“ \'Všickni chudobní gakožto
prawí audowé králowstwí božího , byli praco—
wilí, pamatugíee na slowa sw. Pawla ?. Thes. Ill,
10. „Nechce—li kdo dělati: at také negí. Dů—
wčrau w Boha a pracowitostí byli aučastni do—
bročinnosti a podpory swých zámožnčgších spo—
lubratrů, byli aučastni wšeho, co k zachowání
žiwota potřebné. Pamatugíce na slowa swatého
Pawla k Timoteowi píšícího VI, 7. : „Nic gsme
nepřinesli na tento swět, bez pochyby že také
nic odnesli nemůžeme -- magíce pak pokrmy a
čímbychom se odíwali, měgmež na tom dosti.“—
Přestáwali na tom, co důwěrau w Boha a praco—
witostí získali. Těmi křesíanskýmictnostmi ob—
dařeni gsauee, zakusili giž w tomto žiwobytí we
swé chudobě blaženosti od Ježíše zaslíbené; tě—
mito ctnostmi učinili se hodnými newýslowné
blaženosti, která gim w nebesích chowána byla.
1 Pet. ], 4.

XI. Tato slowa Ježíše Krista magí swau
platnost až podnes, ano budau gi wždy míti dle
slow lirislowých: chudé wždy u wás míli bn—

596

Pogednáni

dete. Blaze wám chudj, wolati se nyní můžek
tisícům (hudých, gesto za našich časů po všech
djlech a kraginách swěta se potulugi; blaze Wám.
nebot waše gest králowstwi nebeské, waše gest,
gestli ge přigiti, ge sobě wážiti a až do skoná—
nj žiwota chowati chcete. Ono králowstwi,kte—
ré Ježiš hlásal, které Apoštolowé kázali, ohla—
šuge se wšem bez rozdílu stawu a magetnosti,
k tomuto králowstwi máte stegný přistup s bo—
hatými ; blaze Wám, gestli slyšíte hlasu náměstků

Kristowých; blaze wám, gestli nemagice pokladu
zemských we wašjch schránkách nechowáte tau—
ženj po klenotech zemských we wašem Srdci;
blaze Wám, gestlipoznawše marnost statků zem—
ských (Mat. VI, 19.) po statcích nebeských tau—
žjte; blaze wám, gestli pro chudobnost odlaučeni
gsauce od rozkošj zemských swau neywětšj álč
chu W chrámě, pobožnostech , poslauchánj, roz—
gimáni a konání slowa božjho nacházíte; blaze
Wám, gestli králowstwi nebeské Waš'jm Podjlem
gest, nebot w něm máte poklady, které wšecky
zemské klenoty přewyšugj. SlowoPáně, kteréna
wěky zůstáwá a kterým gste nowě zrození byli,

(1 Petr I, 23.) gest sladké, (1 Petr ll, 0110
dáwá we waši chudobě onoho pokoge, kterého
swět dáti nemůže; (Jan XIV, 27.) slowo Páně
wás ubezpečj. že otec wáš nebeský wi , čeho k
wyžiweni potřebugete. (Mat. VI, 31) W tomm
králowshvi naleznete milosti, které se zemskými

klenoty získati nedagj; gakož audowé téhož krá
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lowstwí máte milost Páně našeho Ježíše Krista,
lásku boží, aučastenstwíDucha Sw. (2 Kor. XIII.
B.) gako audowé téhož králowstwí nesmíte so—
be zlčžowati, že wždy stolu chudobnýeh aučastni
gsle;gako audowé téhož králowstwí přístnpuge—
te k stolu Páně, kde Ježíš sebe samého wám za
pokrm důwú (Jan VI, 26.); gestli wěrní audo—
wé téhož králowstwí gste, přigde Ježíš se swým
nebeským otcem k Wám apříbytek učiní w srd—
cích \mších (Jan XIV, 30). Blaze wám chudí,
gestli krélowstwí boží waším podílem gest,ne—
bot w tomto králowstwí naleznete negenom
dary duchowní, nýbrž i dary tělesné ;'nebol W
tomto králowstwí gest hlawní zákon láska k bli—
žnímu ;W tomto králowstwí gest neywětší záslu"
ha skutkowé milosrdenstwí z lásky wypleywa—
gící;w tomto králowstwí božím gsau rozličné
společnosti, kterých cíl gest wyžiwení chudých ;
na každý špital, na každý dům pro chudé , na
každau pokladnici pro chudé mohloby se napsa
ii: Blaze \vz'un chudí, nebol" králowstwí nebeské
mzinilo pro wás tuto pozemskou ochranu. \'Však
gak nebe nad zemí nesmírně powýšeno gest, tak
mnohem wčlší gest blaženost w nebesích připra—
wcna chudým, kterým králowstwí boží na tom
to swčlě podílem bylo.
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5.

Krátká Zpráwa o ruské cjrkwi,

(Dle Strahla & Karamsina, od Josefa Černého.)

Když učenj Kristowo kraginy západní EW—
ropy dáwno giž oswitilo, & blahotwornau moci
swau Wmysl i wsrdce národů působilo , zastíra—
ly geště husté mrákoty bludů a powěr pohanských

celau

ruskau , ohywatelé gegiklaněli se smy

šleným bohům, a rodičowé nehrozili se k ukrocenj
domnělého hněwu Perunowa newinné djtky swé
Wzápalnau ohěl wydáwati.
\'Vkterém času a kterým hlasatelem neypr-
Wé hlas Ewangelium swatého WRusii zavznčl, 111“—
čiti se nedá. Otec sewernj historie — ctihodný Ne—

stor— piše sice W swých letopisech,

že giž apof

štol Ondřeg kraginč Kiewské učeanristowo zwč
stowal; ale soudný děgopisec tento pokládá to
sám gen za powidku, gegiž prawda nižádným
swědectwim stwrditi se nemůže. Wedlé zpráw
spisowatelu ])izantinských byla w Rusii teprw w
dewátém Wčkuwira křeslanská hlásána, a to sice
péči patriarchyKonstantinOpolského Focia. Přile—
žitost k tomu poskytla naisledugíci udalost. Dwa
kragané Rurikowi gmenem Askold a Dir nespo—
kogeni gsauce s knížetem swým wyprawili se s
towaryši zNowgorodu do KonstantinOpole na do
brodružstwi.
Zmocniwše se Kiewa a wla'nděswé
geg podmaniwše táhli gsau ke Konstantinopoli.
Neyprwé , gak se zdá , minili císaři w službu se
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wydati, powzbuzeni 'wšak dobrým prospěchem
a množstwim wogska, počali wážněgši předse—
wzetj zameyšleli,a co nepřátelé proti Konstnnli—
nopoli táhnauti. P0pluwný Dněpr byl aumyslu
gegich welmi přizniwý, ozbrogiwše 200 lodí &
gsauce co sewernj rytjři giž od (láwna plawby
zkušení , wynašli cestu do černého moře, i
w samý Bosfor Thrácký, :) w krátkém čase
oblehli gsau Konstantinopol. Michael 3,Nero wě
ku swého,cisařowaltelnláž, boguge práwě u Čer—
né řeky s Ager—eny. Zprawen gsa od Eparcha,
náměstka swého w Konstantinopoli o nowém ne—
příteli, spěchal rychle do hradu swého, &wida, že
sjlau lidskou O(lolulinemožno, s nebe pomoci hle
dal. Tuto — gak letopisowé Biznntšti wypra—
Wugi, skutečně gim seslzina. Nenaďále powstala
bouře, rozmelnla :) siroskotala weškeré lod'stwo

nepřátelské, tak že toliko slabé osmiky geho (lo
](iewa se wrálili. Bizantši'i historikowě doklá—
(lagi , že Rusowé ustrašeni gsnuce nebes-kýmhně
wem i hned do Konstantinopole wyslnnců wy—
prawili, o kazatele, kteřjby ge wíře křeslanské
wyučili, žátlogjne. Pastýrský list ]mlriarchy Fo—
kia —-w roce 866 na Wýchof'nj biskupy psaný
slouží k polwrzenj 1élo duležité zpráwy. Onprn—
wi , že i Rusowé biskupy a kněze od něho při—
gali :)welikau horliwosl W službách božích gewi.

Tehtlegšj okolnosti bylyiomuto nowému ná
boženstwi weiice prospěšné; neb ohledy politi
cké bránily knížatům Kiewským protiwiti se ge—
Časopis p. Kalol. Duel). II. 4.

7
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mu, aačkoliw pohanské powěry, k nimž Wětšjdjl
národu Se Přiznáwal, hlawnim a panugjcjm nabo—
ženstwjm byly, netrpěli předce křesiané žádných
protiwenstwi , nýbrž i W hlawnjm městě Kiewč
několik kostelu wystawěti mohli. Welebněgi wšak
pozdwíhla

cjrkew tato hlawy swé, když Wii—hlas—

ná Olga roku 955. křest sw. přigala. Karamzin
nám následugici zpráwu o tom dáwá: „Olga“, dj
on, „doslihla giž oněch let, kde smrtedlnik bliz
ký konec žiwota před se])au Wida marnost zem—
ské welikostí poznáwá. Tehdáž slaužj gemu Wj—
ce nežli gindy prawá wira za podporu &útěchu
w smutných rozgjmánjch o pomjgítedlnosti lidské.“
Gnléno božj bylo tehdáž giž wlíiewě slaweno.
Olga wjdala křesíanské obřady, rozmlauwáwala
s Pastýři křestanskýmí :) obdařena gsauc wtipem
neobyčegným přeswčdčila se o swatosti učení
toho a oschena swětlem geho žádala býti kře—
stankau , :) wyprawila se sama w sidelnj mřslo ře
cké řjše, aby tuto ze samého pramene Wážilinábo—

žensth mohla. Patriarcha byl gegim učitelemi
křtitelem & Konstantin ]mgranorodilý (purpuro
gcnitns) kmotrem. Olga byla, gak Nestor Prawi,
dennice spasení, :) připrawila cestu wíře prawé
We wlasti swé.

Syn gegj, hrdý a udatný Swatoslaw, zůstal
sice powěře otců swých oddán pohrdage nábo
ženstwjm. Kristowým; Wšak zlásky k matce swé
Olze měl se welmi snášeliwě ku křestanům,
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n nezbraňowal žádnému, genž ku křestanstwj
přestaupiti žádal.
Konečně Wladimjrem welikým, gegž leto
pisowé Apoštolským naziwagj, bylo náboženstwi
Kristowo — wroce 988.na trůn powýšeno. Dle
historického podánj rozeslal VVladimjrdeset mau—
drých mužů (lo rozličných zemí , aby Wýzwědč
li, který národ neydůstogněgi Bohu se klanj. Po
nawráceni gegich do KieWa mluwili gsau , prý, s
pohrdáním oslužhách božích Mohamedánských,
s newážnosti o giných, ale swytrženjm ohiznnti—
ckých.

VVladimjr ustnnowil tedy řecko —k:1toli—

ckau Wim přigmauti. On mohl Wswém sjdelnjm
městě křest přigmauti, kde giž (láwno nacházeli
se kostelyí knčžj, ale mocnař tak nádhernýwy—
hledúwal blesku &sláwy i při tomto wážném dě—
gi. Hrdost a wysokomýslnost geho nedopustila
lnu wyznánjm bludů swých před Řeky se poko
řiti :) o křest prositi. On táhl smnohočetným
wogskem do Chersonu, dobyl ho a dal zwěsto—
wati cjsařům Basiliowi a Konstantina, že žádá
sestry gegich Anny manželem býti. Bjdný staw,
w němž se tehdáž cjsarstwi řecké nacházelo, nu—
til tyto Wýsokomyslné císaře zapomennuti oby
čegné pey'chy a zhrdánj pohanstwem, a odpowědčli

mu, že gen na něm záležj býti šwagrem gich;
pakliže wjru křestanskan přigme , ruky cnrow—
niný ikrálowstwi nebeského že dogde ! Wladimir
gsa ktomu giž hotow s radostí ke křtu swolil.
Netmpolíta Chersonský :) knčžj Bizantštj wyko—
.— 6
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nuli sweliknu slawnostj tento swatý obřad, za
kterýmž í hned zasnaubenj welkokněze ioddaw
ky následowaly.
Od metropolity chersonského W učení kře—
sianském wycwičen pilil nyni, by i národ swing
oswjtil :) pokřtiti dal.

Dřiwe Wšak než k Slaw—

nosti této se přikročilo, stmskotány bny wše—
cky modly pohanské, některé kladiwy rozbity,
některé spáleny. Peruna neywyššjho znich při
wázawše konpn k ocasu, & k *gmi potepawše s
hory do Dněpru gsau swrhli.

Druhého dnt-"zroz—

kz'iznl\Tludim'jr, aby wešken ruský národ, páni
i služebníci , chudjibohntj ke křtu nngiti se dali;
a lid předmětu starého náboženstwi gsa zlaupen
hrnui se u welikémdawu na břeh Dněpra, domnj—
wage se, že Wim tato, kterauž welkokněz a bo
gnré wíře otcowskó předložili, moudrá &swatá bý
ti musi. Tam odebral se i \Tlndimjr od řeckého
duchowenstwa gsn prowázen. Po daném znameni
bczčislné množstwi lidu wstaupilo w řeku ; welici
stáli we wodě až po prsa; otcowé nmatky drže—
li dilky swé na rukou; kněží stogjce na wořic-h
řikali modlitby a Hospodina chwnlozpěwy pro—
zpěwownli.
\'Tladimjr W“radostném wytrženj
padl na kolena a očima k nebesům obrácenýma
Boha za požehnánj :) poznání prawé wíry žádal.
Brzy na to zawjtnly znameni wíry swaté od
wolkoknězc &lidu obecného piiga'lé ceié říši, a
oběti Boha prawého zastaupily misto žertewpo
hanských. Na témž místě , kde někdy w Kiewě

o ruské církwi.
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l'erun stziwal, wzdělal welkoknězdřewěný kostel
sw. Busilia, & powolal zkušených Stuwitelů z
Konstantinopole k stawění chrámu ke cti Rodičky
Boží. Mezi tím hlásali horliwí služebníci boží
nrcní Kristowo w rozličných končinách ruského
císarstwí. Mnozí přigali křest swatý; giní pak
starému modlárstwí wěrní Zan'llli toto učení no—
\vé, nel) pohanstwí trwalo W některých ruských
kruginách až do dwanáctého století. Wlladimír
nechtěl, guk se zdá, násilím wíru rozšiřowati, ný—
lJI'Ž zwolil raděgi mírných prostředků, snaže se

Rusůw oswítiti.

Aby utwrdil Wírunapozná

ní písma sw., kteréž W 9. wěku od Cyrilla aMe--—

thudia w gnzyk slowenský přeloženo a křesla
nům Kiewským nepochybně známo giž bylo, za
ložil školu k cwičení mládeže, a tím k národní
mu oswícení prwní základ položil.
Kiew učiněn gest sídlem metropolitů a po
něgnkém čase wyzdwiženy gsuu stolice biskup—
ské w městě \Vladimíru, Nowgorodě, Jaroslawě
:t Cernikowě. S náboženstwím Kristowým za
wítnly také umy & wědy z Konstantinopole do
Ruska. —
Pamětno gest,že patriarcha Konstantinopol
ský tyto na wíru obrácené země ruské tuhým
swazkem k sobě připogil, :) i práwo sobě oswo
gil ruské metropolity dosazowuti. Neméně ale
znamenito, kterak ruská wláda wazbu tu zpo—
nenáhla roztrhnauti usilowalu ; až konečně církew
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ruská k samostatnosti

wynikši wlastnj a OSOl)li—

wau twářnost gest přigala.
Tyto proměny w cjrkewnj zpráwě minim
zde w krátkosti wyprawowati. A z tohoto zře—
tele (lá se ruská cjrkewnj historie na patero e—
poch čili (lol) rozwrhnauti.
1. Poddanost ruské cjrkwe patriarchowi
Konstantinopolskému.
?. VVolenj metropolity od biskupů.
3. Ruský patriarchát.
4. Ruský exarchát.
5. Založení swatého synoda.

Doba prwni.
Od W'ladimjra Wclke'lio až do W'asilia \Vasilěwičc, neb
od roku 988 až do 1443.

Z počátku zprawowal rusknu ejrkew gegj
metropolita. Sídlem „bylaž do roku 1299. WKieWě;
než časté sz'uly Tatarů u přehrozné gieh u—
krutnosti přinutily ho do "Wlatlimjrastolici swau
přeloží-ti, odkudž roku 1325. do Moskwy pře
nesena.

Práwo metropolity ustanowowati osobil si, gak
wýše gižzmjněno, patriarcha Konstantinopolský.
Rusowé Wšak welmi těžce to nesli, neywiee pro
to, že obyčegnč toliko Řekowé na tuto hodnost
powyšowáni byli; tak že Wcelé té periodě okolo
pěti set let gen šest metropolitů rodilých Rusů
se počítalo.

o ruskc' cjrkwi.
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K tomu přišlo i to, že cizincowé ti býwa
li časem muži neuměli, gazyka ruského nezna—
lj, na národnjch obyčegich a mrawech se urá—
želi a welmi málo o zwelebenj dobra Wlasti a
cjrkwc gsau dbali. Neyhlawněgšj gegich péče

byla, gakby sobě zboži abohatstwj nahrnauti a
s nim do swé wlasti nawrátiti se mohli.
Z této příčiny pokaušeli se rnšli welko—
knčžj welmi často o wyproštěnj cjrkwe z této
poddanosti, a Jaroslaw weliký gal se giž také
skutečně metropolita od biskupa zwoleného bez
přičinění patriarchy Konstantinopolského ustano—
witi. Než, za panowánj synů geho nwázal se
patriarcha opět W to práwo, tak sice, že roku
1I56. onoho w roce 1146. od šesti biskupů zwo—
leného [a od Welkoknčze ustanoweného metro
politu Klementa swrhl a na geho misto gistého
Řeka, gmenem Konstantina dosadil.
Buš-tj welkokněžj wolili sice také někdy
biskupa neb opata za metropolitu; museli ale
i hned do Konstantinopole g]ti, kdež od císaře
potwrzen a od patriarchy poswčcen byl. Oby
čegně přicháziwal hned po smrti metropolity

nowý z Konstantinopole. Nemálorušen byl
pokog cjrkwe i tím, když wíce metr0politů Wtémž
čase zwoleno býwalo ; ruské duchowenstwo newč—
dčlo koho z nich má poslauchati, zwlášl když
geden od welkokněze, druhý od patriarchy zwo—
len byl, a neswornost mezi nimi panowala.
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Práwa metropolitů byla znamenita. Oni,
gakož iostatnj wyšš'j duchowenstwo měli anča—
stenstwi na důležitostech obce a wlády, a wel..
mi často co wyslancowé a gednatelé pokoge
Wysjláni býwali. Přemnoho nalezáme příkladů,
kde klidný &nábožný smysl těchto pastýřů hru—
bé WáSněrozličných knížat :) bogarů gest skro
t'd, za ruku zadržel, kteráž k wtečenj dýky w
srdce bratrské giž naměřena byla. Swatoplnk,
Michael & Monomach mij Bogary také bisku—
py a Opaty, gelikož oswicenostj a Opatrnostj
nad giné důstognjky' wynikali, W státní radu

gsau powoláwali.
W" důležitOstech eirkewnjeh

příslušela me—

tropolitowi neywyššj práwomocnost.

On roz

suzowul w rozepřích mezi biskupy & ducho—
wenstwem, mezi kostely a kláštery, :) zprowi—
nilým těžké peněžité pokuty ukládal. On, gnkož
i biskupowé drželi nad podsudnými, t. g. pod
gegieh práwomocnost patřjcimi dědinami :) lid
mi auplnau wládu, kteráž neywyšši wládau wel—
kokněžskau W ničem nebyla obmezena. Oni
swětili biskupy & wyhlašowali nábožná zemřelé
za swaté. Prwnj přiklml kanonizaci nalezáme
wroee 1072, když metropolita Giři nešíastnz'ukni
žata Borise a Gleba za blahoslawené wyhlásil &
slawným obřadem timto gali welkokněze tak i
wešken lid k slzám gest pohnul.
VVážnost &nádhernost metr0politowa též we—
liká byla. On měl zwlášlni palác, komonstwo,

o ruskc' cjrkwi.
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hognry, obšírně panstwi a náramně důchody z
desátků, ze statků welkoknčžslcých, z rozličných
pokut & ze swěcenj. Když kam přig'jžděl, kni—
žnta mu wstřje \vygjžděla, (luehowenstwo Witalo
gag s křížem a způwem, a wešken l'ul neyhlub—

úctu mu prokazoval.

Sám Konstantinopolský

patriarcha měl (lůstognost tuto u wrnliké pocti-»
wosti. Diplomy O(l patriarchy k metropolům
zasilani opatření byli pečetj olowěnau :) ne WO—
skowau, kteráž čest obyčegně gen cjsařům, krá
lům &neywyššim (lůstognjkům se prokazowala.
Neywyššiho wšalc stupně dosáhla wzlžnost i
možnost 1netr0polilů gakož i ostatnich sluh cjr—

kewnieh, když Russie pod garmem Tatarským
lhala. VV'lčchto 250 letech neywice chrámů uklá—
šterů bylo založeno. Boháči (lomnjwugice se, že
nz'uhožnými odkazy zásluh pro wěčnost sobě (lo—
lnulnu :) wlast swau od nepřátel wyprostj, klá—
šterům :) za'ulušjm statky swé poraučeli. — Ne—
méně wážnosti požiwnli genu metropolité 11MO—
lmmetlanů, Chánů Tatarských, kteřj na gegieh

přimluwu znamenitých práw, swohod amnohých
břemen ulehčení gsau udělili.

Nařizeni, tak nazwaný Jarlyk, *) kteréž
metropolita Petr 1313. z Only přinesl, až potud
*) J arlyk slowa tatarská znamená wlasmě' pec-et“na lísmch
Cháuů. Odtud gmenowány byly Jarlyky i ony listy, které
pečeti tan byly opatřeny; totiž: nařjzcnj , wýsady, polWr—
zen), listowé průwodnj aochrannj.
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se nalezá, wnčmž Chán w tato slowa rozkazuge:
„Nikdo neubližug zbornj cirkwi ruské, ani me—
lropolitě Pelrowi, ani lidem geho , archimandri—
tům, igumenům, popům, díakonům &t. d. Gich
města, polnosti, dědiny, luhy, lesy, winohrady,
sady, mleyny, dwory Wšellké daně a cla prost-y
buďte, an wšecko to boži gest; neb lidé tito
\vygednř'n-ragj nám modlitbami pomoci Neywyššj—
ho asj'ly wogskům našim. MetroPOIíta at má prá—

womocnost nad cirkwi a sluhami gegimi, gakož
dřewnčgšj zákony a listy Chúnů Ordinskýchpři—
kazugi. At přebýwá w tichém :) bezpečném ži
tj, aby srdcem

11P'1'-'j'11111ý111
modliti

se mohl

zanás

i dítky naše. Gestližeby kdo duchownjm co od—
gol, zaplati trognásob; kdoby se pak ruské wi—
ře muka-l, aneb cjrkwi, klášterům, kapljm ubli

žll, smrti at umře.“
Takowých Jarlyků wíce nalezůme, gešto
wšickni o weliké wážnosti, kteréž metropolité w
Ordě požiwali, \vyswčdřugi. Zwláště znameni—
té byly zásluhy metropolity Nexia, genž mno
hých ulehčení národu i cjrkwi gest wylnohl, za
čež Wšímpráwcm 0 t ce m Wlasti gest nazwán.
Guk horliwě gsau metropolité o kázeň cirkewni
peeowali, patrno znař'jzenj neb kanonu Jana I. —
gegž spoluwěci prorokem Kristowým naziwa
li , kterýž učenosti i pobožnosti slynul. Tu
to přísně nařízeno kněžské požehnání při od—
dowkách, kteréž až dotud (1080) gen za Slaw—
nost knížatům &bognrům prokazowanau se po"

o ruske' církwí.
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klúdalo; manželstwí třetí zapowědíno; na nečisté
obcowání pokuty církewní uloženy, aklatbau wy—
hrožowáno wšechněm, geštoby w čtwrtém stupni
příbuzenstwíwmanželstwí wstaupiti měli. *) Me
tropolita Fokius W pastýrském listě arcibiskupu
Janowi zNowgorodu 1410 nařízuge: aby wšickni,
kdožhyhez

požehnání kněžského

W 111a11želst\-ví_

wstaupili, peněžitau pokutau trestáni byli; gen li—
dem mladým dětí nemagícím dopuštěno gest po
třetí se oženiti, za to Wšak neměli za celých pět
lét do kostela choditi , by tady k_ prawé lítosti
powzbuzeni byli.
Biskupowé woleni byli od knížat, a od me—
tropolitů swěceni. —- Tak zwolil Jaroslaw bisku—
pa Žid'atu a Ondřeg Boholubský Theodora; gen
w Nowgorodě wolíwal si lid biskupa. Druhdy

hýwali také biskupowé, když snimi lid neblmí
žata nespokogeni byli, z důstognosti ssázeni a
do kláštera zapuzowáni. _
W'e wěcech měšlanských poddňn byl biskup
saudu welkokněžskému. —- Tak saudil roku

1229. kníže Jaroslaw Theodor W důležité rozepři
Cyrilla, biskupa Rostowského, a propadnutím
celého welmi znamenitého statku geg potrestal.
Wdůležitostech duchowních byl gim přeložený
řecký Nomokanon práwem, wedlé něhož we wě
cech swědomí se týkagících rozsuzowali.

*) Cfr. I. ročnj běh, swazek ernj

str. 63.
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Bisknpům podrobeno bylo ostatní ducho—
Wenstwo i kláštery, kteréž náramně se rozmohly,
a giehž mruwowé časně giž wehni rozpásáni a
zpustlí byli.
O tom swětlčí (lnchowní kanon Jana 1. metro
polity: „“"klásleí'írh , (lí, pige se na řady, mu—
“zowé scházíwagí se s ženami, a Wtěchto schůzkách
getlen druhého přetlčiti hledí.“ ——Getliný Wšak

klášter Pečerský blíž Kiewn znamenitou činil Wý
mínkn, & gak ctností tak iučeností se stkwčl; zato
udělil mu Welkokněz Bogolulmký 1159. 'tupřetl—
nost, že geg bezpostřetlnč sobě i Konstantinopol—
skétnu patriarchu podrobil. —- \'V této listině

(diplomu) rlazwnlgeg Lawrau,

“) kterýmž ti

tulem nápotom wíce klášterů poctčno bylo, nyní
ale gen tři kláštery La wry se nazíwngí. O(l
kláštera Pečerskélto rozšířilo se požehnání po ce—
lé říši; nel) plamenná horliwost o zwelebení slá
Wy boží & spasení lidského roznítila tyto řehol
níky tak, že z nich mnozí mučetllnické koru—
ny SOliě dobyli, gelikož mezi (liwýlni národy
Polwnskými swaté ewnngelinm hlásagíce co oběti
apoštolské horliwosti klesli. Nábožnost někte—
rých řeholí získala gim tlůwěru lidu, apowzbu—
_.-.__-

,—

*) W Alexandrii gmeuowal se geden konec města Lawra.
Mniši, gešto w dlouhém řadj chýše swé wvstawenó měli.
nazíwali pořadí to Lawn), odtud naziwngi Řekowé klášte—
ry LaWTY- Od nich přešlo toto gméno k Rusům, zna
menagjc ale gen takowé kláštery , kteréž od práwomocnosti
biskupské wygmuty byly.

o ruskc' cjrkWí.
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dila k šičďrotě. Čím bohatší ty'l'o klášierybyly,
'tjm che usilowaly ze zpráwy &poddanosti bi—
skupa swého se wywléknauli & w nepostředni
poťldanosř patriarchowu se dostati. Theodor-,
Opat kláštera Simonz'ušského byl prwuj, genž
1383. u patriarchy Nila aupřednost tu klášteru
swému zgednal. Za geho přikladem následowalo

gich che.
Za rozšiřowáním wíry křesíanské rozmnoži—
ly se také biskupské stolice. W třináctém wčku
počitalo se gich dewatenáct, i W sídelním městě
Cluinowě nacházel se ruský biskup. Učenosti,
nábožným žiwotem a ])I'IN'JII pnstýrsknu swato—
stj stkwěli se skoro Wšickni ])iskupowé tehdegši.
Mnohé z nich cti ruská cjrkew za swaié;
mnohých spisy až podnes pozornosti naši zaslu-—
hugi. Někteří hlásali swalé ewangelium mezi
pohany; někteří co prawj OU'OWé owčičkám
swým byli útěchou, pomoci a záštitou.
Paměti hodno gest odwáženj se \Tnsilia m'—
cibisknpa Nowgorodského w čas morowé rány.
Přehrozný mor (wyprawuge Karamzin W histo—
rii swé (]ihl XIV) od letopisců černou smrtino—
zwán, kterýž g_iž1346. na pomořjKaspickém a
Černém w Armenii, W kragině Almzinské zílřH,
na to do Anglicka a Francka přenešen, přešel
rolml35'2.

do Pskowa aNowgorodu,

& zm-ln—vá—

lil we Pskowě přes dwě iřctiny ol')ywntelů. Tu
giž domnjwali se lidé, že Wšickni umřjti musegi.
W tomto truchliwém

stawu požádali. gsau oby——
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watelé Pskowští arcibiskupa VVasilia, aby gich
požehnal & s nimi modlitby & oběl Neywyššímu

wzdal. Gako důstogný pastýř chwátal ihned
žádost gegich naplnit, neohlédage se na to, že
wšecky téměřulice mrtwolami byly posety. Kříž
sw. w ruce drže promlauwá k nim slowa pokoge, že
hná Wěřících, těší zarmaucených & Pskowitnné
okusiwše sladké útěchy slowa Kristowa očeká—

wali nyní trpěliwě' a odewzdaní do wůle boží
konec žiwota swého. Brzy na to při swém do—
mů se wrácení dokonal tento nábožný pastýř
co oběl swatého powolání.
W'ážnost & moc biskupů byla též zname—
nitá. I oni měli bogary swé & mnohých poží
Wali předností. Oni byli hognými důchody
nadání, wládli městy, wesnicemi a celými kra—
ginami. Tak giž Jaroslaw Jaroslawič, Šimon

řebený— prwní biskup Twerský nad mnohými
Welmi wýnosnými dědinami panowal, které od
knížete mu byly darowány.
Ondřeg Boholub—
ský darowal kapitolnímu chrámu biskupskému
we W'ladimíru obšírně wesnice, dwory adesátky
z důchodů i ze stád. Swatoplnk 1138. wykáznl
biskupu Nowgorodskému místo daní a desátků
ze zbrogného (VVehrgeld) sto hříwen na pokla—
(lé knížecím mímo berně kragské.
Ne malého podílu bráwali gsau z peněži—
tých pokut a za udělené biskupské poswčcení.
Tento přcwrácený &učení apoštolskému odpor—
ný obyčeg přigímati auplatek za swčcenízpříči

o ruské cjrkwí.
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nu podal Karpowi Strigolníku proti kněžstwu
ruskému powstati & ze swatokupectwí ge Wini
ti; načež potom plat ten na weřegném sněmu

\szdwižen a zakázán gest.
Tyto bohaté důchody poskytowaly metro—
politům :) biskupům prostředků, že gsau tak
mnohé chrámy

(lnli mohli.

a kláštery

založili

& bohatě

1m——

Tak wystawěl metropolita Alexius

klášter Cu(lowslq'r a Antlroniewský W Moskwě,
z nichž prwní mnohým zlatým & stříbrným osu
(lím, wesnicemi a dědinami obdařil. Opat Ser—
320gzaložil klášter Simonow, “"ysocký & giné,
kteréž též welmi hogně gest nedal.

Newole a rozbroge mezi knížaty ruskými
ponugící rušily přečusto i mezi biskupy swor—
nost :) pokog, &tudy newitlíme gich wžtly w ta—
kowém míru olicowati, gakož učení Kristowo 1m-—
řizuge. Než W zaryté nenáwisti proti římské—
kotolické církwi wšickni gednomyslně se srowná—
\vnli. Gnk mílo některý metropolita k sgedno
cení se slalinsknu církwí ruky podáwal, Opustiw
še i hned soukromých newolí getlnosworně pro—
li němu se srotili. Tok gsau wšickni gedním tako
řka hlasem klatbu wynesli na metropolita Isido—
ra, genž na sněmu Florentském zpředswědčenc—
sti a upřímným aumyslem dobra oliau církwí
wyhledáwage wmír &gednotu uwcsti gc usilo—
um.——

(Pokračowán
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(5, Pjseň postnj k Panně Marii Bolestné.
„A twau wlastni duší pronikne meč.“ (Luk. 2, Rap,)
Od Jos. \Vl. Kamarýta.

Malka

[)]áče, ruce spíná,

Ach, můg Bože rozmilý!
Božského gegiho syna
kali na křjž přibili!
\V této Přežalostné době
Chci umříli & Ježíšem,
Bledá na zem klesá wmdlobě ——

Lito gest Marie wšem.
O bolesti, o žalosti
Srdce twe'ho čistého!
Ach, & naše neprawosti
\Vbodly meč ten do něho.

Nyni zhůru Pozdwihuge
Oči pláčem skalene',
A zas kwjli kdy Spatřuge
Nohy, ruce zraněné;
Ruce, které ljbáwala,
Které Wždycky žehnaly;
Nohy, které wjdáwala,
K ubohým gak spěchaly. O bolesti etc.

Žjžni, prosí — umírage,
Matka nesmi kdjtěti!
Každý kat mu zhůru lage,
Ona musi slyšeli!
Welkébidy nesem sice,
Bolesti my trpíme,
Ta wšak newýslowně wíce,
Nad kteraužto kwjljme.

Obolesti etc.

Pjseň postní.-
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„Proč gsi opustil mne Otče !“
Těžce woláš Ježíši!
A Marii přehluboce
Gimá bolest neywyššia
VVidj sebe opuštěnau
Od Synáčka mile'ho,
'*Widjsebe powrženau

Pro twau smrt od každého. Obolesti etc.
Čeho někdy s pečliwosťi
Po Sionu hledala ——

To gi s takau ukrutností
Kalwarie odňala!
Giž na kříži dokonáwá
W'šecka gegj naděge;
Ježiš ducha odewzdáwá,
Kam se Matka poděge ! O bolesti ete.
Janowi gsí poručena',
Ale sám Jan opuštěn!
Geho mysl poraněna,
Že gest Ježiš umučen.
Jan, ta dušička milostná,
Hořce musi kwililí:
Kdož tě tedy přebolestná,
Kdo tě bude těšití. O bolesti etc.

„Olče! přígmi ducha me'ho,
Nebo wše gsem dokonal --“
Byla geště slowa geho,
A pak ducha odewzdal.
Duše gebo kotcům Wešla,
Maria wšak widěla,
Gak mu swat'á hl'awa klesla,
A žalosti omdlela. O bolesti etc.

Giž neměla žádné sily,
Přede geště se wzchop'ila,
Časopis p. Kalol. Duch. II. 4.

8
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Píseň postní.

A w tu hrůzy plnau chwilí,
Nowau hrůzu spatřila :
Srdce geho probodeno!
S wodau krew se wylila ——

„Ach kýž mně tak učiněno !“
Ruce lomjc prawila. O bolesti etc.

Potom s kříže sundawali
Tělo swate' kpohřebu,
Matce na klín pokládali,
Zproraněue'

od hřebů. ——

Když puneyprw angelowe'

„Sláer Bohu“ zpiwalí,
To'í na klíně gegí rtowe'

Krásné djtě ljbali.

O bolesti etc.

Kde ta krása twe'ho těla,
Kde ty růže twáři twých ?
Kam se božská giskra děla
Twogich oči nebeských ?
Tuhé audy —- bledé líce ——

Negsi ksobě podoben!

Ran krwawých na tisice -
Jesu! ty gsi zohawen!

Obolcslí etc.

S Marii my chcem plakatí,

Nad našimi winami;
K te' Bolestné chceme lkátí:
„Ach smilug se nad námi !“
Abychom se z hříchů kálí,
Pro něž Ježiš křižowán,
Bychom došli Lam-téchwály,

Bůh kde wěčně milowán.

Pro bolestí, pro žalosti
Srdce twe'ho swatého,
\Vypros Malko skraušeností,
Bytu w nebi blahého!
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&)Literatura.
1. Collectio selecta S. S.Ecc1esiaePatrum, compiec
tens exquisítissima opera tum dogmatica etmoralia, 'tum
apologetica et oratoria. Accurantibus. . . . Dr. A. B.
Caillauet . . . D. M. N. F. Guillon. 8. Paris, 1829., až
potud 21 swazkiu Každý swazck Po 32 -— 3G arších
stogi 37.1. 30 kr. na střih.

Každý měsíc wygdau Swaz—

ky dwa, aby dilo to Slawné chlosti co neydřiwe mož—
no dokončeno bylo. Počet swazků určití nelze. Před—
placeni se přigimá WPraze u Kronbergra aWebra &c.
Ostatně se námludy podáwagíspísy wšech swatých otců
gak latinských, tak i řeckých skrálkými gegich žiwo—
topisy, od SpisowateÍů apoštolských počinagic, až do ča
sů sw. Bernarda, Tomáše Aquinálského &Bonaventury.
„Grande Profecto, et toti Ecclesiae catholicae Pel-uti
le monumentum adstruimus, cui nullus est dubitandi 10—
cus, quin cuncti fideles eífusis mentibus atque animis as

sentiantur.“
2. Die Jesuiten in Frankreích. Von A. P. N. Bi
rotteau, Advokaten am kóníglichen Gerichtshofe und sup
plírendem Richter beim Gerichtstribunale erster Instanz
zu Aix. Ans dem Frauzósischen úbersetzt von J. B

**
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I-',* 9 * Postl) K. A. Harlleben's Verlag. 1830. 8. str. 207.

W Praze u Kašpara \Vidtmanua. lzl. 20.k1'. střih.
I gake' to horšení &kwašeni, hulákání, wzlčkáni se a
pozdwihowáni proti ožíwugicimu se slawne'nm řádu sw.
Iguana Lojoly, neboli proti Jesuilům! A odkudž medle
bau'rliwost la ? Venlus uhique flat ! ——tak nečistý wšak
zwlínště w Pařížía we Fraucauzku. Zm'uno,kterak Mont—

losier hrabě — ze školy Vollaírowy, mláwal adonášelpo
auřadech & saurlníoích duchowni kongregace, Jesuily,Ul
trmnnntanisly & lo domnělé se zmáháni duchowenslwa
we Francauzku.
Tu Wšak ozwaw se mu slowúlný
průwnjk u králowské saudnice w Aix, pan Birotlcau,
sepsal: L'Anti-Monllosier, ou les Je'suites defemlus,
juslil'íčs et venge's (les attaques (le lcurs ennemís &c.
Paris, Lyon et Aix. Novemhrc 1826.“ Že Pilli Spis [on
to wlastně děgína aobrana .lesuilů we Francauzku gest,
& důwoclnc' wywra'meni mnohých pruli towuryšslwu .le
žišowu od nešlechelných gcllo nepřátel wymyšlenýcll
uwinčni ohsalmge, widčlo se panu Překladalcli, nápis
mu wšeoher—něgšipřiložili, zwoliw přetlstogicí: „Die
Jesuilen in Frankreícln“ ——Geslčas, gest! by se tomu
to přeslawnčlnu řádu za spraweclliwč uznalo; kčemuž
pak p. J. D. F?“ * swým zdařilým přeložcním Bírot..
teauw;r (lůwoclnč obrany

walně

přispčge; »--—Druh to

krásný Dallasowa spisu 0 řádu iesuílskčm.
den Orden der Jesuilen

V011 N. G. Dallas,

\Viz: Uihcr
Esq.

Aus

clem Englischen írei ubersetzt, und mítvielen Nolenund
historischen Erlžiuterungen bereichert von clem Verfasser
des \Verkes: Uilmr den Geist und die Folgen (ler Refor—
malion &c. Diisseldorf. 1820.“
.

lidožby se nezaradowal, wícla,gak proti hltawe'mu
pravdu nešleclnctnosti wyslupugi i mužowe' swčlšti
mnohau učenosti, zkušenosti a šlechetnosli zásobení,
wěrně se zasazugjce o řád wznešeny', kterýžto bezbož
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nost, genž neustále brogi proti trůnům a C]rkwí, nej
wíce woči čpí, gako druhdy Voltaire , z Alemberla &
soudruhy gegich. Mezi muže ty slawne' Připočten budiž
PamBirolteau; gmenowán pak také bud' neohrožený zá
slupce irských katolíků, naslowo wzatý Daniel O' Con
neli, kterýžto w řeči držanc' před swým swolenim za
ilcputowane'ho w hrabstwi Clare mezi giným prawil:
„Ga't't Weřegně wystaupim a dokáži, že literatura, že
Wčdy, že wšeoko, oo klassická umělost Wýlmrne'ho má,
skrze Jesuíty wíce zweleheno bylo, než skrze kterau
ginau třídu mužů; — dokáži, že Jesuíté wíce, než kdo
koli giný pohany anewěřici na křestanstwi obrátili; že
gakožto mučedlniků wíce gich obětowáno bylo, než z
kterékoli gine' společnosti křestanstwa. To pak když
dowedu a dokáži, gíny'm powínnost zanechám, by“ ne
sprawedlíwěma proti nim sočeni konec učinili. Timi
nsrmň Splnim powíunost swau.“ Allg. Zeit. Ausserord.
Bcilaae Nro. 79. 1829. 25. Aug.
3. Die katholíscheKirche Schlesiens (largestellt von

einemkalholischen

Geistlichen.Altenburg 1826. im Ver

lage (ler Hoflmolldruekerei. Seite 4-05.
Kniha dotčeného nápisu, o niž se, po wygíti gegim co

o nčqaký paskwil wšecko dralo, gest zlopowěstná nade
wšecky pohoršliwe' spisy, genž uštipně & hanliwěkato
lické cirkwe, tlučení iřůdu geqiho se dotýkagi. Ne—
gmcnowaný -— ne Wšak neznámý —-—
skladatel , mladý,

w potřebném zkušení & W mautlí'osti žiwota nedospělý,
ač wtipný & mnohým učením zásobený kněz, —-—ukáza
ti chtěl nedostath & zlé OhWYlilOStine We Slezke' toli

ko ,nýbržwcele' katolické církwí se nneházogící. —- Hor
liwost geho gest nezřízená , & negetlnau ho zaneslap'í'es

wšeckymeze slušnosti aprnwdv. Mluwilí siceowlidno
sti a wzdělanosti; nicméně sám proti obyčegi wlídných
& wzdělaných Iidj

gednage

nešetřj

mužů důstogen
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stwim welebných, & důtkami zlehčngicimi ge uráží 3.
Proti sobě popuzuge. O wěcech welebných , abrž swa—

tých nerozpráwi s přiležítau Wažnosti, nýbrž súsmě
chem lehkomyslne'ho satyrika, Hokage tolikéžonegedne'
wěci, gegižto cenu se sám geště znáti nenaučil, & opo..
mitá učenj , kteráž zclrawě wyložcná a náležitě užj
waná , ne gen nic neškodí, nýbrž prospěšná &dobroděg
na gsau. Z toho, že lidé některých ústawů ařáclů zle
užiwagi, překwapně zawjrá, že ti ústawowe'ařády sa
mi w sobě žádné cen)r a platnostinemagí.
Katolické
wíře přičítá, což wlastně k wíně katol'jků piiiwrhnauti
měl. Tupí a hanj wšecko napořád, škoclná užiwánj s
užitečnými misí , kostelní řády gcdnostranně Posuzuge,
a mnohým učením zaumyslnč zcestný dáwá rozum, a
tak gc kraulj a natahuge, že se holá zdagi býtipowčra.
I ges-lito zagiste' welmi bolestné, když zwlastniho
středu falešný ln'alr posměwačně a růhawě proti tomu
powstáwá , což tolikerým wyznawačům té samé cir
kewni Společnosti, ku kteréžto wždygeště přináležeti
pochlebuge, neyswětčgšiho aneydražšiho gest: nicméně
negsau mkgwc' wýgewy, pozorugeme-li ge ?."iného hle
diště, za těchto našich časů neswatých, pocliwne'. Co
ncš'tastná lúžba po ustawične'm reformowáni a oprawo
wz'mi duchy posedla, a hlawy gim potřešlila , bylo se
natliti , že také mnohý and katolické církwe týmž geclem
nakažen bude; ano že takowi křiwopřisežni neywášni
wčgšimi a neynemírnčgšimi pro tiwniky cjrkWe, ku kteréž
to první náleželi, se stanau,
Obsahuge pak rúhatelný spis tento nasleclugícich43
paragrafů.
Šý1.

E i 111e it un g.

Zde Spisow. náramně haní a

inpi liimskeho papeže &dwůr geho. RozPráwil: o pa
pežské moci tak , gakoby netoliko zlé gegi užiwáuí,llý
hrž i gi samu zameziti chtěl. Zřegmě di na prwni strán
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cc, že wšickni apoštolowe' Páně stegnau přígali moc, a
že si Petr sám před ginými apoštoly žádné přednosti ne
osobowal. Nerozpáčil't zagiste', že W každé Společno
sti, &následowně i wnáboženske', čili Wcirkwi, kopa
třeni gednoty, swázáni wšech audů w příslušnou po
spolitost, :: ksnadněgšimu průchodu prospěšných zná—
mosli &ustanoweni, hlawy neb wrclmího ředitele gest
potřebí, &že se wpismě uegedno misto nalézá, kte—
re'ž powýšenj Petra nad gine' apoštoly zřegmč doli—
čuge, &bez násilného natahowáni na papežské wladar
stwi wztáhnauti se musi. Čili se mu nelze bylo pře
swědčiti, že papežská mocnost wCírkwi zrowua bož
ského gest půwodu, nikoli ustanoweni pozdněgších ča
sů, &práwa biskupská nerušící? Že't pak se s wii-au
křeslanského prwopočátku & pozděgši starowčkosti gen
tak powrchuě seznámil! I zdá se wedle úmyslu spiso
watele našeho dok once, gakoby každý král W zemi swé
mohl aměl býti papežem, být i katolíkem nebyl.

Š2. Inhal't und Beurtheilung der Hir
tenbriefe.

Zde mluwí autor o listech pastýr

ských w biskupstwi \Vratislawske'm na swětlo wy—
šlých. Dokládá wšak , že německý list pastýrský gest
přiliš obecný, a pak že ho ne sám biskup, nýbrž „sr
dečný & wážený kazatel “eratislawšký“ wyhotowil.
Mohau—lipak knížata wšecko činiti sami? K čemu uče
né, maudre' &šlechetne' muže za služebníky aradníswe'
objragí? Magi—liždobre' wěci, protože gich biskup sám
wlastnÍ-rukau psáti nemůže, nenapsane' ostnli?

\\3. DieBischófe alsLehrer desVolks.

Tu čteme, že l)í5kup0Wě W dřewni cirkwi slowo boží
kázalí , nynčgší ale biskupowe' že wětšim dilem nehlá
sagi, ne'brž gen listOWně druhdy kswěřenému sobě li..
du mluwi. A wšak zřegme'gest, že spísow. od biskupů
znichž negeden wěkem gest sešlý, gednák nemožných,
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gednák í nepotřebných wěcí žádá. Biskupowč Walné
cjrkwe swé podlé Příkladů apoštolů nemohau příhodně..
g_iučili, leč gcdine' skrze pastýrske' listy,
z nichž 0
wšem i geden, psaný důkladně &srdečně, yvjce můž Pro
sPěLi, než desatero elc. kázani.
Š. 4. A1 um na t. \V této částce mluwi autor one
řádu W biskupském alumnatě \Vralislawske'm, ano'tby
byl, wlaudil-li se "tam který , chwalněgi gednal, kdyby
byl tu kde slušelo, ponawrhl , gakhy žákowslwo kalo
licke' lépe cheno acwičeno býti mělo. —- Na stránce
30 dolirá na moralisty, gešlo uči, žeby kněz nebyl po
winen, brewiář s plnau & dokonalau pozornosti semo—
dlilí. Toto učení naziwá bezbožne' , nesmyslné :! Kri—
slowu wiru zhanobugici, Gestil wšak moralislům ne
málo křiw. Neb nikdo neučí, žeby kněz při řikániho.
dinck neměl býti pozoren, nýbrž toliko to předkládat
gi, že nedobrowolná abezděčná při modlcni rozlržitost,
akterčž se kněz Wším snažeustwim ubránití nmnůže,za
hřích & Wínu se gcmu počitali nemá. ——Ale Wšak au

tm- nz'tšitakc'brewizíř haní, naziwage ho: „knihan znc.
chutnělau, stwůrau powčrečnosii & barbarstwi a hano—
ban wíry křeslanskc' &učení o modlitbě.“
Brewiář ob—
salmge wčLšjm dilem weylaby zpisma swate'bo & dra—
lmč důmyslných, pěkných & na Wýbor wzdělaWaledl
ných wčci. Krátké legendy Swatých zagiste' wzdělá
wagi & za členi stogi, ano libi se i dobrau lati
nau, Pobožnó srdce nalezc'twbrewiáři hognau, adruh
fly welmí rozkošnau pastwu. Z té příčiny každý kněz,
pokud církew modleni brewiárni nařizugc , awyšší kte
rá wymjněuá powinnost protiwo není , Wswčdomi gest
zawázán, hodinky pobožně řikati. Kdyby kněz náš

slezký zohledumodleni raděgí che teskne'ho nežli pro
sh'aněho byl swědomj, gistěby o brewiáři ginák sau
dil ! !
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g, 5. Der Diócesanklerus.

Zde prawí au

tor, že se nacházegí w Slezku velmi dobří & Wehni
špaLní kněží, a dobře; ginák dokládá, že kněžstwo, ne
ní-li znamenitě wzdělaněgší & clněgšínežH wšickni giní
lidé, nikoli se diwitinemá, že kněžský řád w pocliwo—
slinení, & náboženslwí klesá. Zasílání příhodnýchspi
sků, zwláštč od kaplanů, čtenárske' společnosti, pasto—
rální konferencí &bedliWe' dohlížení na žiwot & zaměst
kna'mí duchowních Počítá náš autor za neyčclnčgší Pro
středky ke wzdělání kněžstwa. Ale což pak nám to ne
známo? -- \V tomto paragrafu haní romanum indiccm
]íhrorum prohibitorum, w kterýž prý negedna kniha prá

wě pro wýbornost swau geslpogata,

\Vůbec známý

mnohými důkladnýmí Posudky se llonosící 'lheologický
Časopis: „Der Kalholik“ gmenuge spis bídný, & zdra—
We'mu rozumu & slarobylčmu křesÍalllstí, naprosto od—
por-ný. Copakstarobylým křesíanslwím, rozumem zdra
wým mínil, awčcí bídnou, z 10110widno, že mu papež
pouhý biskup gako každý giný., & negedno giné dogma—

1icke' učení, zwláště rozenou sehoPnost rozumu našeho
l'p'rewyšugící, gakož i uegeduo disdplínární nařízení, k
mysli není.

".. 6. 7. D as C(H ihatg esetz.

.Šezženslwíka

lolicke'ho duchowenslwo beze sporu dwogí mů stranu, pro
sínčšnau i škodnou. Gizi pak wěci, dohrc' izlé. účinky
wyn'ášegící, z obou stran powažowány býti magí, aby
se ukázalo, zdalihy wychodící škoda wčlší byla než u
žitek, čili užitek škodu Přewyšowal. Náš autor zří'to
liko na zle', genž zbezžcnstwí kněžského pochází, &pro—
tož není diw, že proti němu wálí. \Více diwno gest,
že w široké líčení pohonšlíwe'ho žiwolu známých mu
některých kněží se zabral. \Vyprawowáním swým na
stránce 69 &Bánic ucprospěl, nýbrž nahodilá pohoršení
.

.

v.

učunl wělsí,

.

& kmhu

swau

v'

v

_.

'

DůCllU zohyzdll.

U—

—-—O 5116

624:

Oznamowatel.

mu Tridentském w te'mž paragrafu mluwj tak, gakoby
učení, ústy geho wyřčená, nebyla učení wymešená du.
chem SWatým. Kdyby prawda sněmownjch nálezů ne
wisela na Wyššim oswiceni, nýbrž pauze na uměni,
šlechetnosti & dbale'm zkoumáni sněmugicich biskupů a
učitelů: sotwa bychom schwáleni & nálezy cirkewnich
zborů wždyeky &gístotně za prawd)r přigjti mohli ; po
něwadž i neymaudřegšjchmužů důmněni &úsude Wše
obecněmu smeyšleni wěku snadné Sepříchylugi. Budiž
wšak gake'koli biskupů na sněmě počínání : to, co
gednosworně Wyřkli, & na čemž celá cirkew zůstáwá,
boži gest wýpowčdi. \Vypowčděnisněmowni agedno—
myslne' ehwáleuj obecne' cjrkwe důwěrně za boží s]owo
přigilimůžeme, poněwadž giný lepši prostředek kwyše
třeniprawdy se nenalézá,a neomylnost ejrkwe, genž ob
zwlášlně skrze obecnézborymluwi, w písmě swatém tuhý
má základ. Dispulare contra id, quod universa sentit
Ecclesia, insolenLissimac insaniee est. (S. August. Epist.
118. e. S.)
Š. 8. Na u r e r ey. W' tomto oddělení se m]uwi proti
některým Slezkým duchownim, gešto prý s hříčkou, kte
ráž wůbec Swobodným zeduietwjm slowe, pošetile se
objragi .

Š. 9 ——13. Lage der

Kapi 'án e;

Funda

tionsmessgelder; Undotirte Kapične3Ver
leihung der Pfriinden; Quarta; Admini
strationsgeld er; Bildung eines Religious
fo n des.
Co se zde přičínan časného zaopatření du—
chowenstWa předkládá, soudný čtenář pochwálí. Na fa
ry prý toliko neyhodučgší dosazowáni býti magi. Anoř!
na to doléhala cirkew Wždycky & doléhagi neustále bí—
sknpowé naši ; bodeyžby' gen take' podací práwo prowo
zugici , čilí patronowe' kostelů & far sehwálugícím
m'wvrhem Ordinariatů swčdomitě se zprawowali !
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č.14.MoralischreligibseVolksbildung.
Nedůwodnáhana gest obsah itéto částky. IIaní autor
sprostý lid, že weškeru pobožnost swau toliko wzíská
ní odpustků, w činění rozličných slibů, w putowáuí,
w chozenína processí, w slyšení mší swatých, wmodle—
ní růžence, w říkání přebíduýchmodliteb, wčaste'm zpo
wídání a přigímáuí neyswětěgší Swátosti, we wzíwáuí
liímských
Swatých & w ctění obrazů gegich zaklá—
dá.“ Hani tolike'ž uwcdený we školách Slezských ka
techismus Saganský, haní wzičlawatedlnč knihy lidu,
haní způsob weřegne' úcty boží, a o figurální hudbě
mluwí tak, gakoby zhola žádné ceny do sebe nemela.
Lkázal wšak i zde, že o wěcech, k ua'nbožeustwí patří
cích, sám neoswícenč smeyšlí. Prawí u př. ——„že

ze sta katolíků sotwa gedeu wí, coby bylo náboženstwí
a co wíra křesianská.“
Zdaž ale on sám swělle roz—
umí, coby“ se slovvem náboženslwí mínilo? Morall Se
wůbec za druhou waluuupolowinu uáboženstwí pokládá,
ou gi ale gakožto wěc, od náboženstwí rozdílnau, po—
wažuge, au dí: „že se lid při službách božích učili má
znáti prawdy náboženstwí &prawcly mrawne'.“ Nelíbí
se mu obzwláště toto místo Saganskěho katechismu:
_,W'íru gest swětloa milost boží, kterauž wšecko pewně
držíme, což Bůh zgewil, & církcw k wčření poda'wvá.“
i\cuí-li ale to , což křeslanwčří, w skutku waluc'swět—
lo, swítící nám na cestě žiwoln? Není—li náboženstwí
neywčlším clobrocliním, od Boha nám propůgčcným?
Není-li to zwláštní boží milost, když išlowěk důwčrně
za prawe' drží, čemu geg oírkew, gakožto božímu slo-.
wu, wyučuge? Nemáme-li pewně drželi, cožlšůh swě
dectwím swým potwrdil, & církew oznamuge? —- \'V 11
čení o Swátosteoh prý „se wšecko slawí na Opus ope
ralum.“ Newí-lipak autor náš, že wcdle' učení každého
Katechismu ti, genž nehodné prigímagí Swátosli , tím
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samým žádné nepřígílmgj milostí; nýbrž dopanštěgí se
ge'tě také těžkého

hříchu ——swatokrádeže?

NeWí—li,

že když Swátost, hodně přígalá, zwláštní welikc' milo.
sti udílí, lllleCl'li toho příčina ne Whodnosti člowěka,
nýbrž we wůli boží a w zásluhách Krístowých, (in 0.
Pere operato), hledána býti má? Kdyby k mocnému &
aotclllliwe'snuposluhowání apřigímání Swátoslí hodnost
sluhy & přigílmtele b_vla potrebna: tedyby' kněz newě
děl, zdali wskutku Swátost udílí, a přigímač by ncwě—
děl, zdali mu wskutku SNátost byla udělena, poně
wadž gcden druhému do srdce nahlíduauti

Přikládáme také geštč připodobnční.

nemůže.

—-—

Potrawy, pokrm

& nápog magí syLící moc samy w sobě;
nezáleží w našem smey'šlení & chtění,

gegich sytost
nýbrž záleží

wnich tím zřízením, gež Bůh přirozenosti dal. Ro
wněž tak aučiukugí také swátostl milost. ——Ecce opus

Operatum. — Zatím gest předce z naší strany spolu
působení k tomu Potřebí. Nebo ač magi pokrmowé sy.
tící moc sami W sobě, musíme gích předce náležitým
způsobem požíwati, magi—litu moc swau w nás proká—
zaLi. — Rowněž tak gest to s Přigímáním swátostí! Ay

tu, což to opus operatumll Ito prý gest weliký ne
dostatek Sagauského katechismu, „že se w něm místo
učení ctnosti nalezá wýklad rozličných hříchů, osmero
blalíoslawenstwí, (luchowní &tělesní dobročiuní skut
kowe' se tam wyčítagí, amodlítba, půst & allnužna za
neyčelněgší dobréskutky se kladuuš“ Kdo nás ale těm
to dočtcným wěcem učí: zdali nás neučí ctnosti? Z—to
ho widíme, že autor náš sám gasně neznal, což mu
šlo z pera, a že se cele na tom ustawíl, by wšecko ha
něl a kupil.

Š.15. Liturgie

imAllgemeinen.

Odm—

hoto paragrafu až ke konci spisu swého autor náš Wět—

ším dílem toliko o katolická liturgii rokuge,

neb aby
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chom wšecko anhrnečně ]wovtrěděli, katoliclaau liturgii
haní. \'V tomto paragrafu gi wesměs zawrhuge, 'i'-ka:

„.Wkatolické liturgii se nalézagi stwůry neybidnčgši
powěrečnosti. Liturgické knihy katolíků obsahugi w so—
bě wčci , kterýmiž se zdrawýr rozum, křestanské náho—
ženstwí , a wšecko oswicenčgši wědomi zlehčuge a ha—

nobíf“ Žehludnčsmeyšli, tím každýkněz, anobržikaždý
pobožný katolík zwlastního zkušení swóho gest uci
št'cn. Katolickálitnrgie má do sebe wšecko dobré.,—což
protestantů liturgie do sebe má , a Přes to protestant—
skau liturgii počtem, rozmanitosti , střídáním & wzdě—
lawaledlnau moci tak přesáhá , že gi negeden učený &

saudný muž z protestantů wysoce schwálil a zwelehil.
Autor náš náramným katolické liturgie tnpenim nege—
dnčm pohoršenj dáwá, a od ohcowa'mipři službách božích
ge odwozuge : těm ale, kteříž liturgické wěci řídili a
zwelohowati magi , přcškodr'rý blud wmysl umitá, gako—
hy wšecko starobylé málo wáhy mělo, a gakohy pře—
snadná wěc byla, přihodněgši & wzdělawatedlněgši li

iurgii wylnyslili. Mužowé, katolické wíry tak špatnau
powědomost inagici, gako autor náš , o zwelebowánjli
turgie hy“naprosto mlčeti měli.

16. Die Mntterslir

&'che. I tu autor gako

wšndy mnoho Přepíná, &marně

Podlé řeči geho

se zdá, gakohy užiwáni latinského gazyka Při wšech
]ilurgických služebnostech naprosto bylo předepsáno, a
gakoby se wchrámich katolických latině i kázalo, ažáf—
dne' ginc' leč latinské zpčwyr amodlitby tam slyšány ne
byly. Blandit také w tom, žei mírné, a W slušných
mezech se držící nžiwáni latinské řeči při Weřegné úctě
boží gakožto wčc zhola nerozumnau & škodnau zawrhu

ge. Cirkew, po wši zemi rozlehlá , gednjm musi mlu
niti gazykcm, obralař pak sobě gazyk latinský. Při
službách božích nemůže kněz uslawičnč sám“ hlasitě
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mluwití, mlče-li se ale modlí, pročby se nemohl & ne
měl moclliti latině? Co se při mši swate' latinsky pro
naší, tomu wětším dílem každý, obec—ligen, rozuměti az
dobré lnodliteblí knížky se dozwěděti může. Myslím
te'ž, že užíwání latinské řeči liturgii wážnčgší & weleb
něgší činí. iituál poslěz, k obecnému wcele' církwiu
žíwání podaný, gakým medle' gazykem psán býti má,

nežli latinským? Aller—li autor náš, žekprospěšne'mu
nemocných opatřowání se také knihy užíwagí, obecným
Psané gazykem? &c. &c. Vršak dosti ! neb gakmáloby
zbožnost a nábožnost wymísením latiny ze našich služeb
božích získaly, načitě patrno z nepoželmaných účinků slu
žeb božích protestanských, kdežto wšecko německy nebo—
li gazykem obecným děge & koná se !! &c. &c.

Š. 17. Kritik

des Me 5sbuches.

Zde autor

náš o mši swate' na neyweyš potupně & rúhawě mluwí,
tak gako by byla stok powěrečnýeh modliteb a řádů, a
dokonce nic Wýbornčho, pěkneho, sr'ownalc'ho a wzdě
]awatedlne'ho neměla.
Nicméně wlastní protířcčností
swau Prokazuge, že wynešený geho o řádech mešních
saud gest naprosto křiwý & bludný. \Vece totiž na
stránce 259: „Nalezagíř se bohomyslní kněží, gešto wší
možnau čístolau swědomí, skraušeně, žiwau wčrau,
wraucí láskau &bázní swate' služby konagíf“ Byloliby
to možná, kdyby mše swatá sama wsobě Welmímnoho
wzdčlawatedlnémoci neměla? Newzděláwá-li se kněz

s]aužením mše swaté, přičtěno'to bud'gehoneoswícenosti
a předpogatým domnčním', anebo hříšné wlažnosti srd
ce. —— Nelíbí se autoru našemu,— že mezi ewaugelická

při mši čtení pogaty gsau i ty částky, kterc'ž diwy, od
Ježíše Krista twořcne', wyprawagí. Newí-li pak, že se
moc, moudrost a dobrota boží, a přemilostná powaha
Páně wzázracích co w čistém zrcadle obráží ? Newí-li
že nám Bůh neyprwé skrze wýbornost a dobrotu učení,
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pak ale skrze přcdíwne', &zraky wšeho lidu na sebe 0
bracugici udalosti na rozum da'rwá, cobychom za swate'
zgeWeni & slowo gebo držeti měli ? —- Prawi tolike'ž
autor náš, žeby Credo při mši „wlastnosti božské, uče—
ní &uslanoweni Ježišowo & prostředky k dosažení zámě—
ru žiwota našeho“ krátce & mocně wyslowowati mělo.
Zdali pak to, což žádá, wmešnjm Credo uašemwskut—
ku není obsaženo ?
š. 18. P r i v &tm e s s e n. Tu se mluwj proti kaž—
dodenním , tichým

mšcm (?) —— m]uwiř

z nedostat-—

ku swé wIaslnj kněžské zbožnosti,- zwláště pak mluwi
proti kněžím , gešto zpoplatku mše swaté slouži, apří
čínau oDWykle'ho Stipendium missee nesličně se chown
I což pak newí, což wlastně 'lo Stipendium míssae
gest ? ažeby kněz dobrýr zagisté welmí rád wšecky po—
swátne' služby sine slípendío a slola konal , kdqur gen
sie žiw býti mohl , & časným gměním byl zásobou? či
li snad slezke'ho duchowenslwa congrua dostatečná?

19. —-38. NachmíLtagsgotte sdiens [.

Das Diňcesan-Ritual. Rese rvat-Fíille der
Nachtmahls-B ulle. T aufritus. Firmung.

Beich t. Reservation en. Losslrr echu ng ei
nes bereits Excommun i ei rten. Tr auung.
I')i nsegnung der Ehe.Einsegnung na eh der
Gehurt einesliindes. Letzte Oehlung. Be—
gr 'abni ss.Se gnungen. G1ockenWeih e. \Vei
he de s Oehls und Chrí sma. Růckblick auf
die Segnungen. Bannung der vom Te ufel
Besessenen., Bes chwóru ng der T eufel

in den Lůften. Růckblick auf die Litur

Qi e.

W'šickni tito paragrafowe' , gakož z wětšiho dílu
gsau krátci, takc'ž nic obzwláštnjho wsobě neobsahugj.
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Pročež Přičínau gich gen tato zde poznamenánj misto
měgte:
_ 19. Latinské nešpory Wmálo které zemi, wmá—
lo kterém chrámu Páně gsau wužiwáni , a při odpoie
dni službě boží slyšeti litanie, modlitby & zpěwy w

přirozeném, otcowském gazyku. Oscheni anábožni
biskupowé k tomuto sličuému konci negednu dobrau li
tanii Předepsali.
. 22. Exorcismus při křtu swatém, nedáwá—Iise
mu aumysině zcestný rozum, nic nenáležitého wsobě
neobsahuge. Kdyby byirozumu odporem, a wzdělawa

tedluě se ?Výložití nedal: nebylbý zagisté Ježjš Kristus
sam exorcisowal.
š. 23. Nikoli není třeba, by sWoboda biřmowati
farářům Propůgčena byla.. Každý biskup častěgi biř_
mowati může. Kbiřmowáni pak wšude toliko ti při
pauštjni buďte, kteříž wíře katolické Plně wyučeui
gsau, &“tudy sami slawně wyznati mohou; že wté cír
kwi, ku kteréž na křtu swatém byli přiwtěleni, gíž
nyni zwiastniho přeswědčeui ostati, & wjru swau nad
žiwot wznášeti úmysl magi.
Š. 24. O zpowědí autor náš zdá se práwě &dů
stogně smeyšleti. Neměl Wšak psáli, že Z'Powěd' 1,při
nyněgšjm swém zřízeni“ nikoli žádaného owoce nesli
nemůže. Neb že negeden kněz bez poučeni, Wýstrahy
&wzbuzeni ze zp'owědlníce kagici proPauští, to od cír'
kwe swaté, neb od některého biskupa nikoli neni na
řizeno. Špatnj Zpowčdlnici proti úmyslu swaté cirkwe
gednagi. Mohau též wěřjci ktomu wedoni býti, by Se

wmenšim počtu každau neděli zpowidali, ne ale w
některé dni walně se kzpowědlnici hrnuli. Kdo se Z
těžkých hříchů wyznáwá, & pro množstwi kagicich
poučen býti nemůže:

tomu wedié Přileži—tostiginý čas

kzpowjdánj bud' položen.
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Š. 25. Gasus reservati to dobre' ssebau nesau, že
nimi ]id na Welikost & zlmubu některých Ilřjchů pozor
nčgšj býwá učiněn.
š. 27. By před kopulaci krátká řeč k ženichowi a
newěslě činěna byla, W mešní knize wýslowně gest u.

staweno. Zeby Wšak před každou liturgickou služeb
nosti řečňowáno býti mělo, w tom se spísowatelem ne
snášim se. Druhdy to ani možná není. — \V témž pat-a—
grafu se spisowatel táže: „Odkud wime, že Maria bez
prwopočálečneho hřjehu byla počota?“ Načež odpowidům :
Podobně &slušné gest, držeti se pobožnc'ho smyslu, že
rodička toho, genžbez břichu byl počal, i sama k zwe
]ičeni hodnosti swe' bez hříchu byla počala, & giž Wži
wolě materskem zwlášlnj dary amilosti zrnky božj gest
přigala.
Š. 38. Kdyby každý duchOWni pastýř nařizenauli—
turgii proto, že mu k mysli a chuti neni, podlé zdání
swe'ho přczpůsobowati směl : Welicj'tby nepochybně ne
řádowé z toho zuikali.

Š,.39. \V al Ifa hr te n. Pauti owšem, gakž Spí
sowatel náš prawi , negedněm zlým wěcem příčinu dů
wagi. Gestli se ale k duchownjmu potěšeni awzdělá
nj zřídili dagi: newidim, pročby naprosto zamezeny
býti měly. Putugi—lilidé pro pouhé weste na mjslakra
'lochwilná: pročby pobožným úmyslem a pro žiwěgšj- k
dobrému probuzení na swatá některá mista putowati
nesměli? Ježiš Kristus sám do Jerusalema putowáwal,
&nekáral zůstupů, rowně tam putugicich.
Š. 40.

Br ii (] er s c 11a f t e n.

I bratrstwa

W cir—

kwi katolické ku prospěchu sloužili mohau. Neb ně.
které dobré wěei nemohou ginák býti dosaženy, leč

gedine' dráhným počtem pobožuých lidi , wtowaryšslwi
&gednotu wůle slaučených. Spisowatel náš toliko zlo
Čusopis p. Katol. Duch. Il. 4.

9
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wčků dotýkati měl , k nimž. bratrslwa
dáwagí.

š. 41. DiePatrocinienfeste

druhdy příčinu

undBeicht—

C 0 n c u r s e. \V tomto paragrafu spisowatel zwláště
církewní odpustky zamítá , a na stránce 359. takto se
wyswětluge w smyslu swóm: „Oswícení theologowó
učí, že odpustkowe' gsau zbawení církewníeh trestů
w prwotní cít-kwi na kagící wzkládanýcb, & poněwadž
tací trestowe' giž wíce místa nemagí, že odpuslkowó
nyní gsau zbyteční. Odpustkowé, zemřelým udílení,
naprosto buďte zamezení; neb moc církwe se na 1an
We' newznůší , a w dáwnowčkosti se nic o nich newě—
dělo. Poklad přetíkagících zásluh líristowých & SWu
tých pouhý gest wýmyslek Římského dwora.“ Ze wšak
spisowatel náš i o odpustcích obludné smeyšlí, snaduo't
prokázati. Odpauští-li Bůh člowěku, přigawšímu swá
tost pokání , tresty wěčne': newždy mu tolikéž časných
trestů promígí, poněwadž duše, Zpáclmnýmí hříchypo
škwrněná &zemdleuá, lékarstwí Potřebuge. Gestligiž
člowěk dobrými skutky, kterýcbž bez hříchu opustili

mohl, uzdrawuge duši swau, a kobírání dobrého gi
sílí a Způsobnau cíní: dosahuge se konec, ku kterémuž
časní trestowe' boží tohoi onoho swěla měří, & pro
tož gích není wíce potřebí, nýbrž bud' dokonale neb
z částky se odpauštěgí. Kuzdrawení duše anápadnčk
získání odpustků gak w dáwnowěkosti tak w potom
ních časích dobří skutkowé wěřícímulídu wymčřowá
ni byli, tím toliko rozdílem, že nyněgší církewní zpráw
cowe' snadněgší & wěku našemu příležitěeší dobre' skut
ky wěřícím předkládagí , an't w dřewních časíchskutko
wé, gimiž církew sprawedlnosti boží dosti činiti welc
la, krutěgší byli , a těleseustwí wíce uporní. Činí-li
člowěk dobrými skutky, kteréž sám a podle' wlastulho
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smyslu swóho obírá , zadost spraWedlnosti božské, &
získá-li odpuštění rozmanitých časných trestů: tedy tím
gislěgi boží sprawedlnost spokoguge, a tím pewnčgi
wěřili může , že naň Bůh nic zlého , gakožto trest ne
wzložíř, gestližef dobre' skutky koná, kteréž církewní

zpráwcowé stanowí, ti, kterýmž řečeno ode Pánaz.
Což rozwížetcna zemí, rozwázáuo bude na nebi. (Mat.
XVIII, 18.) — Slauží't pak církewní odpustkowó kupo
lmgení swčdomí, kzamezení powěrnc'bo za hříchy do
slíčínění, k rozhorlení žádosti Sličného žiwota, ake
wzbuzení wíry, že nahodilé utrpení negsau trest, ný
brž spasitedlné skaumání. Odpuslkowé izemřelým pro—
spěšni gsau per modum Sum-agli, to gest tak, galio gím
Pohožne' přímluwy & wšecky giné dobré skutky naše
platnost

přinášegí. ——Učení poslóz, že se nám odpust—

kowe' neudílí pro hodnost naši, nýbrž Pro nesmírný
poklad cizích zásluh, zwláštč pak pro zásluhy Ježíše
Krista, proto gest maudre' a prospěšné, poněwadž nás
pokorněgší činí ., aponěwadž důwěrněgi odpuštění ča
sných trestů božských očekáwati můžeme, geslliže se
hodnau mčrau wineme k Ježíši Kristu a k Swatým,
kteréž Bůh sám poctil & oblažil , agichžto příklad nás
Welíce wzděláwů.

42. Heil igenverehrung.

W'te'točástce,ze

Wšech neypohoršliwčaší, rauhawě Spisowatcl náš mlu—
wí o wzíwání & ctění Swatých. Nepowážil zaglsté, že
z kterých mrawných příčin k Bohu se modliti máme,
z těch také Swatých wzíwati můžeme. Magi-lise Wší—
ckni dobří lidé na zemi za giné přimlauwati, & platná—li

gesi Přimhlwa gegich. gakž rozum a písmo swělle pro..
kazugí: tedv se tím gislěgi platně za nás přimlauwagí
tí, gešto gsau wpočtu tworů nad nás zwýšených, upři
zweličene' dokonalosti swe' netoliko oswau, brž i o gi

00
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ných blahost pečugí. Dokládá sice spisowatel, „žekaž
dá dobře zřízená modlitba, před Bohem wylítá,wyslyše—
ní swe' s sebau nese :" nepowážil ale, že modlitba, skrze
Swate' Bohu předložená, tím samým lepší gest &zpráw
nčgší. Neb středem Swatých k trůnu božskému přístu—
Pugíee, na gewo dáwáme, žena wlastní swe' zásluhy ne—
spole'háme, a že nám na tom, oč Prosíme, wehni mnoho
záleží. Bůh giž proto přímluwy SWatých wyslýehá,
poněwadž tím radost gegích činí Wětší, my ale wědauce
o moci gegich přímluwy, tím srdečněgší milostí knim
se neseme. Zbytečná-lí gest Přímluwa Swatých, gakž
spisowatel mní: zdaliž proto i wzíwa'mí gieh gest zby—
tečné? Bylo-li zbytečné &neprospčšnéwže Apoštol Pa
Wel W listech swých o přímluwu prosil,gcstli se ty pří

mluwy wskutku zaň nedály? Prawí te'ž spisowatal „že
Swatí negsau wšewědaucí, & že gístotně modliteb našich
neslyší.“ Owšemt negsau wšewědaucí : zdaž ale ksly
šení nás wšewědaucnostípotřebugí ? Nepostačugedi k to
mu wyšší stupeň wědomosti? 1\'eb zdali newěří spiso—
Watel náš, že angele' a Swalí w skutku wěci znagí, pře
sáhagící Pochopenínaše? —- Na stránce 376 se spísowatel
Posmíwá theologům, gešto učí, že gest sice prospěšně,
wzíwati Swatých, ale předce žádný dluh & žádná po
winnost? Toho učení prý samo sobě odpírá. Z toho
gest zřegmé, že Se spisowatel nenaučil znáti rozdíl mezi
přikazaními & radami, & že ledacos prosPě'šne' gest, což
není přikázáno, a bez hříchu opuštěno býti může.
Neni? mu swědomo, kdyby Bůh wšecko napořád dobré
přikazowal, &opuštění každého i neymenšího dobrého
činu trestati měl tak, gakož geg gistotně odplacuge, žeby
žádný z nás bez strachu

& lekání

žiw

býti

nemohl. -—-—

Prawda síce gest, že příčínau ctění Swatých powěry &

zlá užíwání wzniknautimohau, a negednaugiž wznikla :
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proto-li ale úcta 'Swatých zamezenahýlimů? Prawdale'ž
gest, že nad priklad Ježíše Krista žádný dokonalegši
pomysliti se nedát zdaž ale Proto na gine', dobré &sličné
piji-dudy, od Zemřelých ctitelů a následownjků Kristo—

wých nám zůstawene', hledětí nemáme? Prawda gest
lnoslóz, že onegednom Swate'm powěrečnc', galowé &ne

smyslné Wěci od neumělých spisowatelů psány gsau:
zdaž ale mnohem che spanilc'ho & wzdělawatedlného
o nich Psáno není, a psáti se nemůže ?
š. 43. B es chlus 5. W te'to posledni částce spi
sowatel hořkost swau proti stolici apoštolské geště gednau
wylc'wá, biskupů německých, gakožto otroků papežo
wých, hanliwě poziwá, & wygewuge zpozdilan žádost,
by cirkeiv katolická neměla knížat swých & neywyššjho
zpráwce, nýbrž od swělských pánů, třebas i nelcatolici by
]i, naprosto řízena byla! ! ! —- Posauzený spis giž po dru
he' na swčtlo wyšel,pad názwem: Die katholísche Kirche
hesonders in Schlesien in ihren Gebrechcn dar-gestellt
von einem katholischen Geistlichen. W' nowe'm tom

wydáni zde onde kbludůln giž wynešeným nowi byli
pripogeni, &wšak We wšcch katolických časopisech, í
gínými gednolliwými Spisy s welíkau prawdy oslawau
wywráceni, & nestydatómu spisalcli za Sprawedliwé
nan'lno, gakž to Pro swau pýchu, nezdwořilost, utr
liáni & ginc' zlosti, gcnž z bludů geho proziragi, za
sloužil. \Viz: „Von der kalholischen Kirche“
Eine
Schrth in zwanglosen Hcften. ítes IIC—ft.&c. Breslau,im
Verlag hei Jos. Max und Kemp. 1827. 5.126. —- „Ge—
danken eines kathol. Geistlichen bei Durchlesung der
Schrift: Ersler Sieg des Lichles uber die Fínsterniss, in
dcrkath. Kirche Schlesiens.“' Hanover, 1826. In der
lIahnschen Buchlmndlung. Bresslau, in demsclben Ver“

lago. 1827. 2. Bogen.— „ZurBeurtheilung der Schrifti
Die kaLholische Kirche Schlesiens.“

Von einem evan
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gelísclten Geistlíchcn. Breslau. 1826. S. 59. 2le Auflage,
1827. S. 93. Tento evangelický duchowní gest pan Ju—
lius llIůller, ——muž učený a nestranný, & žádali gest, by
tento geho důležitý spis mezi geho od nás oddělenými
bratřími, mezi protestanty — welmi mnoho čtenářů
nalezl.“ Též podotýkálne : Schreihen eines katholischen
Geistliclnen an den Verfasser des Buches: die katholische
Kirche Schlesiens. SulZlmch 1827.
4. Erhauungsreden

fůr die Akademiker von Jo—

seph Beer, des ritterlichen Kreuzherrn _ Ordens mit
dem rothen Sterne l'ríester; Doktor der Theologie, k.
k. Professor der Religious-\Vissenschaft und províso—
rísehen Professor der allgemeinen Erziehungskunde an
der Uníversítžit zu Prag. Wien 1829. in der Karl Arm—

brnsters Verlagshuehhandlung.
\Velice se zradowal oznamowatel, když ohlášení
těchto duchOWních řečí se znamenitau gich pochwalaui
w cízozemských nowina'tch četl, an tím W úsudku swém
potwrzen, s wčlším přeswčdčením p. p. čtenářům mí
nění swé o tomto spisu oznámiti může. Zní pak onen
úsudek wobecných nowínách takto: „Ty-to obecenstwu
zde podané duchowní řeči prwotně Akademikům gsau
určený, a proto giž wtomto ohledu úkaz nowý a pří—
gemný. \Však negen 'títo , nýbrž také otcowe' čelední
neb hospodářowe' &audowe' wšcch tříd & stawů nale
znau zde prawdy swatc'ho náboženstwí s zanímagící
wraucností a přeswědčugící prawdau wystaweuy. Stá—
h—snažil se spísowatel , a sice s zdařilým prospěchem,

aby tyto prawdy w srdce , gakežto prawau půdu wíry
wštípil , a wíru samu z milostné stránky gegí předsta
wil, užitečnost gegí w žiwotě poukázal, zwláštč pak
hýblahočinnost ki'-eslallstwí katolického důtkliwěgi na
Srdce wlnžil. Takowýmto způsobem zehoří gíste' srd
ce čtenářů kBohu actností, k prawdě a sprawedlností,
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kcírkwi i Wlasti, & OWoceprawéhognábožného nadšení

wygewí se w skutcích zlásky kBobu a kčlowěčenstwu
wykwetlýchf“
Neméně chwalítebně pronáší se i \Vídenský boho
slowní časopis od P. Josefa Pletze Wydáwaný,w druhém
ročním běhu, wswazku druhém na stránce 119. kdež
takto dí: „Kýžby rodičowe' & pěstaunowe' Pražští i
wenkowští, kdekoli řeč německá panuge, tyto ducho
wní řeči synům swým po dokonaných študiícla na pa—

mátku dáwali! Naleznau iu přisPěním milosti boží w
haní-ích wezdegšíbo žiwola & wbogi se swými žádost
mi strážnau obranu amocnau útěchu, & mile' zůstane
glm ono náboženstwí , kteréž i W těch neyhlubších ta—
gemstwích tak spasitelněna žiwot lidský působí, awše
oky potřeby ducha našeho dostatečně uspokoguge. Za
tím Wšak at se čtenářowe' naši nedomníwagí, žeby tyto
duchowní řeči akademickým toliko posluchačům užiteč
ne' a potřebné byly, také co knihu k domácímu po
učení & wzdělání schwáliti ge můžeme, & tím wíce,
gelikož při wší ozdobnosti a kráse řeči gakož ilíbez
nosti obrazů daleko Wzdáleny gsau od ncclmtne'ho, pří—
sladle'ho & žiwolu

křeslanskc'mu zálmbne'ho

žwz'mí, ga—

kýmž w onom powěstne'm spisu, S tu n d e n (l er An
(l &ch t řečene'm, chut giž přemnollých čtenářů se pokazi
la, an naproti tomu w přítomných ducbowních řečech
.;
v
v
'
_ I
'
weskrz swatá wz'tznost, — ::aka'lz lu'estanslmmu nebo
'

v!

'

"

o

'

ženstwl prlsluší, —- panuge. hazatelum puk & pasty—
řům duchowním můžem knihu tuto tím wíce schwalo
wetí , poněwadž w ní hognau zásobu k dálšímu wypra—

cowání naleznan , a byl třebas W te'ž způsobě užíwati
nemohli , mohaul gi snadno podle potřeby posluchačů
změniti. A tol gsau, dle našeho zdání ta neypříbodněgší
kázaní, kteráž zaměstknáwagíce ducha přemeyšlowá
ní sice usnadňugí, ge ale naprosto zbytečné nečiní.“
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Ktčmto cbwalným swědectwim oznemowatel ne
gen se při-zuůwá, nýbrž i wswědomi puzena se citi, ge
štč toho podotknauti, což w nyni uwedene'm posauzeni
pominuto gest.
Mezi powinnosti řečniku uložené přináleži zagistó

i tato důležitá, by na powahu apotřeby wěku, gakoži
na osobne' smeyšleni posluchačů swých zwláštni zřetel
měl. Gak pečliwě p. spisowatel powinností té šetřil,
widěti gest z obraných předmětů, kteréž swým akade
mickým posluchačům na srdce wložil.
Gsanl mezi ginými tito: Nábožné hodiny akade
micke' uwáženy ze zřetele nábožná čeledi. Křeslan
ská láska k wlasti. Důstognost akademiků. Uwáže—
ni užilků znewyhnutelnýclínepřátelstwi wyplýwagicich.
Umrawne ceně wlastni chwály. Duwody, na nichž se
poWinnost křestanskc'ho postu zakládá. Proč gest kato

ljkům sw.

tak drahý &ctihodný. Gak důležitá gest

wii—aw božsth liristowo. Modlitba Páně zasluhugc
wšjm práwem wzornau modlitbou Mustergebeth) nazwa'r
na býti. O powinnosti sw. zpowědi pro wšecky audy
cirkwe křes'tanske'. Omocne'm působení milosti boží na
člowěka, poukázáno w žiwotě sw. apoštolů Petra &Paw
la. Odůstognesti wrchnjho zpráwce církwe. Blahosla
wená Maria Panna zasluhuge co panna i přítelkyně, by
chom _Qíctili & následowali.

—

\Všecky tyto předměty, gichž půwodni wypraco
Wáni každému gen zběžně ge čtaucimu w oči padnauti

musi, wystawil pan spis. tak důmyslně, že neyoswí
ceněgšj rozum něco nowe'ho k utWrzenj & přeswědčeni
swemu zde nagde , a srdce ineyustydlegšiho mudrce Pro
lín'awdu libě & přigemně rozni'titi se musi. Ačkoli tyto
duchowní řečí, pro gich wznešeučgši sloh, gake'hož u
Wzdělaných posluchatelů potřebí, gine'mu shromážděni
negsau zewrub Přiměřeny, nicméně ty wýbornómyšlčn
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ky, ktore'ž onde aonde co drabe' perličky“ Wetka'mygsau,
t_vkrásnč zanimagici obrazy & podobenstwi, rozmanitá
až dqsud neuwážené stránky , 'z nichž se náboženské
Předměty rozgimagí; rychlé &nenadálé přechody & řeči
obrácení; wýlečnz'imjsta z pisma sw. aotců eirkewnich,
welmi umělý způsob we zbuzowáni mrawnýcb citů k
ušlechtěni srdce, te'ž konečně promyšlené as opatrností

zwolene' wýrazy , aozdobný, ušlechtilý maneni Způ
sob, Weskrz W těchto řečioh panugici, wšecko to gest
tak mistrně uspořá-Jáno, že nemůžeme níkolíw opomi..
nauti tento Spis schWáIiti &poraučeli wšem , kdožkoli
bud' Sebe sami wzdělali, bud' kpřemyšlowáni se po
wzbuditi, aneb čistý aklassieký sloh německý Přiosobiti
sobě žádagL
K těmto ducbowním řečim zasluhuge také Wším
práwom přípogena býti řeč od téhož p. Spisowalele na

den sw. Jana Ncp omuekého

držená,w kteréž

se blahočinne' skutky sw. '\"Vlastence ze dwogíbo ohle

du uwažugi: Co byl Jan wěku swe'mu? Co
gest wěku našemu? Řeč ta gak obsahemtak i
wystawenim neb skladnosti wýtečnálibezně zagiste' kaž
de'mu zawitá, neclft on buď na wyššim stupni wzdě
]anosli stogi, aneb W srdci sprostčm wiru kaloliekau
ostřihá. K dost-(mjgest u Konrada Senfta w Jesuitske'
ulicí, číslo 184.

5. SW. Isidora,

biskupa Hispalske'ho,kniha utěšená

a lidem wšecbněm

na tomlo swětě zarmauceným prosl)ěšná i

užitečná.Rozmlauwánj

rozumu s člowčkem.Zla

tiuskčho gazyku w český gazyk přeložená od Sixta
:: 0 t
ters d orfu.
Nyni po čuvrté na swětlo wydaná nákladem
Jana H. Po spjš ila, impressora w Praze a Hradci Králowé.
1830. 12. str. 100. Cena 18 kr. na stř.

O půwodu &směru spisu tohoto sám sw. skladatel
W krátké předmluwě piše : „Dostal se mi nedáwno Wru
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ce me' spis gakýsi Ciceronůw, kterýžto Synonyma
slowa. Forma a způsob téhož Spisu pohnul mysli man,
abych sobě i giným bidným &zarmauceným lidem pia—
čtiwe' něgake' nařikáni sepsal, nešetře & nenasleduge w
tom wýmluwnosti toho Spisu, ale wůle &mého předse
Wzate'ho úmyslu. A protož kdožkoli & w gake'mžkoh'

gsi zámntku, když na té těžkosti swěta tohoto přigdau,
rád sobě toto přečti, &sám sebe zdrawýln &přísným
soudem rozeznáwey : a i hned poznáš, cožko-liprotiwne'

ho snášiš, a na tomto swětě 'trpiš, že to pro hříchy th'
Sprawedlíwě P. Bůh na tebe dopouští. Přiwozuge se
pak tuto rozmlauwáni, gako něgakých dwau osob, to
tižto člowěka na swc' těžkosti nařikag'iciho, &rozumu, kte
r'ýžto gcg Wnedostatcich těší anapomináf“ — Izaslaužila
kniha ta utěšeně. wýborne'ho překladatele, gakýmž byl

náš s]owútný Sixt z 0 ttersdorfu,

genž obětowaw

gi knížeti Gindřichowi, purkrabímu W i\Iišni, hraběti z
Iartensteinu &c. za dar léta 1549 takto o ni swědči:
„Takowých kněh , kteréž nás k marnostem tohoto swě
ta wedau a ponaukagi, dosti před rukama gest, a my
W gazyku našem českém nazbyt gich take'máme. Pro
tož aby i na drnhau stranu toiike'ž národ náš český a
gedenkaždý míti mohl gakoněgaký nástrog, gimžbywčas
zámutku a swe'ho neštěsti se těšíti, a wčas štěstiswe'ho
žádosti swé zlé a tělesné mohl a hleděl také skrocowa
ti, a se gako na něgake' uzdě, wbázní boží ustawíčně
trwage, držeti: tuto malau knížku od gednoho dobré—
ho muže a zpráwce duchowniho kemně odeslanau zře—
či latinské wnáš Český gazyk gsem přeložílf“
Spanilost toho přeložení gíž počáteční průpowědi do
ličugi: „Duše má W auzkostech položena 'gest', duch
můg we mně wrauci truchlí; srdce me' sem i tam S_e
kolácj ; sauženi myin má zmocnilo se mne; úzkost my
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sli me' sewřela mne; neb gsem obklíčen wěcmi zlými,
ubmezen protiwnýlni, podgat bidnými, obehnán psotný
mi, sewřin bolestnými, poražen až na zem protiwnými.
Nikdež newidim mista, na kteréžtobych se mohl před
ljmto tak zlým utéci, aniž gakó záwčti (ochrany) nacházím
před takowými bolestmi. Neymenšjho znameni k ugiti
mých strasti a bolesti domakali se nemohu, gakby mi
sc zmenšiti mohl),r bolesti má. Nic giste'bousebe nena
cházím: ba ano, ani neymenši šlepěgičky nenale'zám,
kudybych mohl wšebo toho zlého ugiti. VVšudy mne me'
neštěstí postihů; ani doma, ani wně bída se mne ne
spušluge. Kamkoli se obrátim, Wšudy se mnau zléwě—
ci se obracugi, a mně přítomné gsau. Paklibych kde chtěl
utéci, tot to me' zle' připoguge sek mým ke wšem neře—
stem, a mne neginak, než gako slin těla swe'ho, násle—
iluge, tak za tan přicinau těžkosti a zlých mých wčci
uiklerakž ugili nemohu. & L. d.“ Takowým řeči způ
sobem celá knížka složena gest; z čehož palrno, že se
Wni Weliký poklad řečnické wýmluwnosti, zwláště pak
zásoba slow podobný smysl wyrážegicich (Synonym), ka—
zatelům welmi příhodných, zawirá. Ozclobným spisu
toho wydánjm weleb. českému duchowenstwu utěšcný
dárek k nowe'mu roku podal bedliwý p. wydawatel.

6. P ostni

k ázaní

držena 1828. od Josefa Gi

Íriho S transke'ho
bisk. Vikariusa a Děkana Weliš—
ského. Nákladem Jana 11. Pospíšila, impressora wPraze
a w lIradciKr-álowe'. 1829. malý 8. str. 128.
W' předeslane'předm ] uwě k osadníkům slyšíme
mluwiti pečliwc'ho pastýře slowy wrauci lásky a olcow—

ského napomínáni, w nasledownim „kratičkóm po
g ednáni *) opotřebě nowčbo narozeni neb duchowniho
*) Pozn. Mlqu se tady o s m y si n e m clowěku, a o gebo
sm y slu o s ti, w rozumu, w gakém němci slowa : sinulich
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obnowení člowčka Podle' Boha w sprawedlnosti a swa
tosti Pl'iley ; čili o naprawení geho mysliasrdce podle
učení a moci Ježíše Krista, k čemuž tato postní kázauí
posloužití 1nagí,“ slyšíme geg mluwiti slowynábožné hor
liwosli proti ]iche' nowowěke' filosofii. \V kůzaních sa
mých ozíwá se mocnýhlas wraucího napomínatele Ispra—

We'mupokání. W' er
ním se dokazuge, „že člowěk,
skrze hřích gsa p_řewrácený,musí přestntibýti tím,
prwébyl, &stáli se takowým, gakýmlě prwe' nebyl.“
\V druhém:
„že negen z částky ale celé srdce swé,
celau wůli swau očistiti & obnowiti, že ne Polowičuě,
nýbrž dokonalé pokání činiti musí.“ WV'tř etím: „že
musí k dosažení takowčho dokonalého napraweuí kořen
zlého, totiž wšecky zlé žádosti ze srdce swc'ho wyhla
díti neb gieh umrtwílif“ \Ve č tw r t e'm: „\Všecky' i
zewnitřní překážky swóho dokonalého polepšení odstra

nili & wšech swazků hříchů se zbawilL“ W P áte'm:
„za předešlé hříchy, gak mu neywíce možná, že musí
za dosl učiniti; neb aučinky & následkyr gcgích odstra
niti. \V š e st 6111: „že nesmí W kagicnosti neb w
polepšení & wzděláwání sebe samého nikdý ulewowah,
nýbrž až do konce žíwola swe'ho W'lom selrwalif“ W
s edme'm: „kagícímu člowěku k geho upokogení, kpa
silnění w dobrém &k potěšení zwěstuge se geho ospra—
Wedlnění neb Wykaupení skrze smrt kříže Ježíše Kri
sta.“ —-—
\Vydání to čistě tišlčno &obrázkem Ježíše & Niko

de'ma ošleehtěno gest; na konci Pak přiwěšena:

„Ra—

a Sirurlichkeit užjwagi. Smý'sluý wšak (eff. ně'm. sinníg)
wyznameuáwá téměř to co důmyslný, člowčka zdrawých
551575113.
zdrawého rozumu; odtud n e s m y sl n ý, pomíuulý
smyslem, nerozumm'f, šílený. Wiz Weleslawjnůwslownjk.
W onom rozumu spíše by se hodilo : tě ! e s ný, r o 2 k o š—
ný, odtud pak tělesnost, těleseustwj, rozkošuost & c. 1).
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doslná píseň k neysladšímu Ježíši, podle sw. Bernarda:

„Jesu dulcis memoria,“ Text od Jos. Millera,
na \Veliší.

kapl.

Melodie od Fr. A1. *Na oka.. děkana wlío—

Pidlně.
7. Neues ]ateiniseh-deutsch-bóhmisches verbessertes
und vermehrtes W'Urterbuch zum ersten Theíie der ]a—

teinischen Sprachlehre mít Ríicksíchtnelnnungauf Etymo
logie und Zusammensetzung der \Vórter nach der Instruc
tion. Prag 1830. In allen soliden Buchhandlungen der
ůslerreichiSchen Monarchie. 8. slr. 224.
\Vydawatelem tohoto slowníčku, p. S eib tem do—
žůdán, přípogil nášhorliwý wlaslenec, p. Nor—b.Wan ěk
au'r. cís. kr. pražské knihowny & gubern. translator

českýsPřispěním c. k. prof. P. Frant. Swobody

také

te xt česk ý, čím ku Prospěchu českých žáků latin—
ského učení nemálo Poslaužil.
U wšeeh Důstogných Víkárstwí w arcibisk. pražské di_
oceesí přígímá se zapsání na slowník pod názwem:
Laleinisch—bóhmisch—deulsches W'órlerbuch nach
Schďller inelymologischer Ordnung. Herausgegeben von
Jos. Chmela k. Gymnasialprofessor zu Kónigingrútz.
Bude as 50 archůw silný, na dobrém papíře Písmem
skrowným & čistým W) tištěný & do příštího měsíce
kwětna neb čerwna wygíti má. Zz'upisní cena: 221. na
stř., které se tcprwe' po doručení s]owníka skládali
mohau.
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b. Smjšeniny,
„) Z čik 0 11y.

Nařízení

ode dne 21. března 1829.pro

dolní R akau sy. Až do příštího Neywyššího roz—
hodnutí uslanowen gest pro zatím osmnáctý
rok
wěku za dobu, wktere' se bez předcházegícího powole—

ní zemské wlády každý akatolík k wyznání wíry ka
tolické Připaušlěti může.

Dworní

dekr et ode dne 2. čerwna 1829.

Protože k. haworský poddaný, genž do něgakého klá—
štera cizozemského wstaupll , toliko auroky patřícího
gemu kapitálu, kterýž ale nstanowenau summu 2000 zl.
Přewyšowali nesmí, dle k.haworskóhonařízení ode dne
4. dubna 1807. po čas žiwobytí swe'ho požíwati může:
totéž samé se wzhledem poddaných rakouských, do kte
réhokoli kláštera w králowstwí haworske'm wslanpiti
hodlagících , nařizuge.

Dworní dekret ode dne 4. čerwna1829.
K prospěchu záležitostí katolické církwe w kraHowslwí
Saskčm ráčila Geho c. k. GasnostNeywyšším rozwáže
ním ode dne 20. máge 1). r. mílostiwč powoliti , aby,
Pokudby se zwlášlní okolnosti w příhodách gedníol'ných
nenacházely, sgednocený dworní kancellář moci měl,
katolickým kněžím zkrálowstwí českého do SusPowo
laným k wyslěhowání se tam a k přigetí slnžbzí,rducho
Wní powolení udělowati.
Podobné splnmnoonění také

thledem

dáwanc'ho powolení kwystěhowání se škol

ním učitelům dle dekretu dworního ode dne 19. září
1816. místo má.

Dworní dekret od e dne 6. čerwvna 1829.
Neywyšším rozhodnutím Geho c. k. Gasnost nařídili rá
číla, aby se každý řeholník, který po šest. let od zpra

Z (1k on y.
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wowání fary kginým auřadůln w řeholi powolán byl,
žádage na faru dosazen býti, opět nowc' zkaušce k far—
nímu k0nkursu podrohowal. Podle' téhož Neywyššího
nařízení kopětowání zkaušky konkm-Snípodrobeni gsau
také řeholníci, kteří se na ginau faru, než w gakč
dosawáde byli, přesazugí. Pokudby se Wšak \Vrchní—
mi w řádu Přesazení administratorů far při konven—
tech neboli klášteřích na ginau před uplynutím Slet u
znalo za potřebí, nemá Platnost wykonane' ;:kaušky
konkursní ode času přesazení, alebrž ode dob)r 6 let do
Plněných Po gegím wykonání přestáwatí.
Opčtowa'mí konkursní zkaušky řeholníkům za steg—
nými okolnoslmi apříčinami, gakož ikněžím swčtskýin
promígeti se může.
Dispensací při některých auřadech , gako u 1). při
theologických professurůch , magíce základ w auřadě sa—
mém , gak pro swčlske' tak ipro řeholní duchowen
stwo stegne' gsau platnosti.

Dekret dworní kommissí nad studiemi
o d e dne 22. s rpn & 1829. Neywyšším uwážením ode
dne 7. máge r. 1). Geho c. k. Gasnost biskupům Istri—
anským & biskupu Cesinske'mu w Dalmácii powoliti rá—
čila zřízení zwláštního priwátního ústawu gymnasial—

ního pro kandidáty duchowního stawu pod gegích
bezliroslředním dohledem , s tím Wšak dolužením,že
by Wčáslkách učení gymnasialního na takowých ústa
wech wycwičený ginoch ani k ínridiokýun ani k medi
cínsko—chirurgickým studiím připauštěn býti nemohl.

G ubern.

dekret

dne 29. řígn,a 1829. Z

náboženského Fondu nadané duchoWenstwo gest Opět
k půwodnílnu wykona'twání ustanowených mší fundač—
nÍch z darma zawázáno

& sice každý farář k 184: —

lokalísta k 136 —-—
kooperator k 91, které dokawád ko
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operátorstwi oprazdněna stáwagi,
ležj, za náhradu slaužili magi.

faráři, gímž Přiná—

(3) P otwrzeni.
NeyWyššim dolaisem ode dne 7. prosin—
c e r. 1). Geho c. k. Gasnostráčiladwornjho raduu spo—
geného kanceláře dworniho, iní'ulowaného Probošta &

Rytíře c. k. řádu Leopoldowa, J 0 s efa A1oysia.
J iis tla, zwoliti za skutečného Referenta W Neywyššj
radě státnj.
N eyw. rozh. 18. řig. G. c. k. G. powyšitiráči—
la Weleprobošta Zahrahske' hlawni kapitoly, Priora
Auranu aLocumtenenta Banálniho c. k. tag. radu Ale
x an d 1'a z Ala g 0 wi 0 11 na bisklxpslwí zahrabske'.

Ne yw. ro zh. 20.

G. c. k. G. dosawúdniho

Scholastika u hlaw. kost. we 'Wjdni, swělicimu bisk. M i

cha e lowi L e 0 n har do wi strážnicle
anho kostela propůgčíli ráčila.

téhož hla—

Neywyššjmrozwáženim oclctl11e16.řígna,r. i). Geho
c. k. Gasnostwywoleu') VVogtěchaProcházky faráře u sw.

\.Vogtěcha, gakož i wywoleni Jana Nep. Fischera,
arcib. notaria &kooperatora w Praze, 13. P. Marie wi
těZne', za čestné kanownjky kolegialnj kapitoly \Vyše
hradské potwrditi ráčila.

Neywyšš-jm rozhodnutím

ode dne 10.

iistop. b. r. G. c. k. Gasnost propůgčiti ráčila děkanua
faráři Stachowskómu K &rl o w i B annh &11e ro W i

arciděkanstwj krumlowske'.

Umr t
Z WVidně10. pros. Minulau neděli dne 6. prosince na

Wečer wPánu usnul zde Neyd. arcibiskup \Varšawský
Jan Pawel W oro nič, Prímas král. Polského, Opat
Lendzký, welkokřižnjk řádu hjle'ho Orla & SW. Slani
slawa etc. wstářj swém 73. let.
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Poznamenánj PJ), Předplatitelů.
1 —- 37

Pan Ign. Eugen Nowak, koop. u sw. Mikuláše w Pr.
Důst. P. Mat. Símák, fax-.n sw. \'Václawaw Pr. Kanow.
w St. Bolesl.
Pau Jos. Zahrádka, far. na Slrahowě.
-— Jos. Kolenatý, far. 11 P. Mar. &.Víct. w Pr.
Důst. P. Jos. Černý, WVotickýVikář adčk.wNewek10wě_

Pan Mat. Urban, koop. WMaršowiciph.
— Karel Klnminek, far. w Janowicích.
-— Jos. Roštlapil, far. we WVotícjch.
--——
Gaud. Tillinger. frant. Guard. We \Voticich.
——Wácl. Fůrst, kap. w Arnoštowicjch.
— Jan Polz, Adm. W Střezmiři.

-— Desid. Procházka, far. w Prčici.
Důst. a Uroz. P. Jos. Gerson, rytjř z Ragersdorfu, děk.
W_ Sedlci.

Pan Emm. Urban, kapl. w Sedlci.
— Frant. Hanuš, expos. w Gesenicich.
— Ant. Kačorowský, far. W Podčepicich.
-—-—
Karel

Čermák,

kapl.

w Podčepicjch.

— Jan Chwosta, fur. na Krásmí Hoře.
——\Vog. „ulička, lok. w Kameyku.
-—-—
Frant. Pištěk, far. we \'Yvrlnčřicich.
——Krist. Fríček, far. W Dub10wícjch.
-—-—
Tomáš \Vilák, far. na Chlumu.

-—-Frant. Hora, adm. w Staré Bolesl.
Důst. P. Jos. Suchánek, kanow. w St- B0185]-_

Pan Stanisl. WVohorník, Snppríor u sw.Gilg)WPr.
——Jan Krher, far. w Slabci.
——\rVácl. Bohm, círk. kněz, wychowatel

u 9. z Edlen—
hachu W Praze.
,
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Pan \Václ. W_ewerka, kapl. W AuříDOWSÍo
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— \Vogt. Kramerius, ]okal. w IIrašicich.
__ Jan Mattel—na,kapl. W Ondřagowě.
-——Jan Suchan,

far. W Janowicych.

——Jos. Blažek, kapl. w Janowícjch.
——\Vogt.

WVolf, far. W Ratagi.

——\Iart. Bítzau, far. w Sázawě.

— Matěg Panz, kap). w Sázawě.

38—81
Pan Jan ]Iaudt, far. W Píšelí.
_- Jos. VVr'tátko, kooP: w Gilowi.
-—-Jan I&inzl, far. W Ričauech.
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llllllll
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——l'gn. Náhlík, Ink. w Nowé \Vsi.

Bibliothéka kolínského Vikárstwi.
Pan Jos. Pernikl, kapl. w holině.
-—-\Vogt. Sitle, školní direkt. W Kolíně.
--—-Mat. Dííorawec, exp. W Owčářich.
——Jos. Kinzl, kapL W Plaňanech.

— Jos. Březina, adm. W Sáně.
——Filip \Volf, kapl. w Skra'unníku.
-——Jos. Turowský, ]ok. we \Vohaří.
—-—
Jos. Toman, kapl. w Zásmukách.

— Karel Ullík, kapl. w Owencí.

Bibliotheken (Íesko-brodskcho Vika'n'slwí.
Pan Jan \VunderIíng. děk. w Kauřímč.
——Jan Nel—awec, děk. w Černém Kostelci.
--—Jos. Mazánek, far. we \Vitici.
——Jos. FenzL kapl. W Břístwi.

Důst. P. Jos. Líndaner, arciděk. WPIZni a plzenský Vikář.
Pan Filip Dosla1, kapl. w Plzni.
—- Jan Filip, kapI. w Plzni.
— Anton. Stach, kapÍ. W Plzni.
_“ Boníf. Jirsa, kapl. W Plzni,

— Eman. Widimský, školní direkt. wPlzni.
_ Bern. ]Íutter, far. W Plané.
——Ondř. Hunger, kapl. w Plané.

— Jan Koller, kapl. W Ledči.
——Ant. Popp, far.

we \Vevprnicicln

— Paw. Frey. kapl. w Dnbřanedl.
'— Kar. choÍa, far. na WVoboře.

82 — 123

Pau Frant. Hofmann, far. W Žlunicí.
_- Jos. Sobolka, kap. w Žlunicí.
—-Fr. Lederer, kap. we Smidarech.
Důst. P. Undř. Polák, arcil). Vikář, děk. wRo'kycanech.
Pan Jan Jáger, far. w Radnici, & nár. škol dozorce.
——Filip Frank, děk. we Chwálenicich.

—-Frant. Kawka, far. w Čižkowě.
—-—
Filip Pillmann, kapl. w ('ižkowě.
—-—
Jos. \'Vlnsák, fur. w plošně.

-— Aug. Herold, ]ok. w liežohlawech,
—- Jos. Zaufalý, kapL w Auněticjch.
—-——
Jos, Pacák,

kapl.

w Ledči.

Dúst. P. Max. Schiefner, arcíb. Vikář,far. Wijeznicjcb.
Pam Jan Fibiger, koop. W ijeznicich.
Důst. 1). Frant. Obslzierer, emerit. vikář, arciděk. w
Brandeyse.
Pau Jos. Přibyla, starši kap). W Brandeyse.
— Peter Meerhaut, kapl. w Brandeyse.
——Anlon. Suttner, dčk. W Kostelci.

— Jan \Vorličck, 10k. w ]Ilawno —Kostelci.

— Frant. \chwoda,

far. w Kogetícjch.

—- Jan Holub, adm. w Nehwizdč.
-—-Karel Holý, far. w Břístwi.
— Kar. Hartmann, far. W Předměřicich.
--—Frant. Salášek, 10k. W Sluze.
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—- ()ndř. Sídlo, koop. tamtéž.
— Jan Hubený, koop. tamtéž.
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—- Ant. Burka, kapL tamtéž.

__ \'Václ. chmmer,

far. W Borolicjch.

——Kar. Obraz, far. w Gíncí.
-—-Jos. \Vlček, kapl. tamtéž.

ůst.

\ ,

P. Xav. Jedina, arcib. vik. kanow. W Stare Bon.
leslawi, děk. na Swate'm Poli.
Pan Tom. Draský, 10k. w Hluboši.

—- Filip Exner, far. u sw. liyliáil31.*

124 —- 224

Pan \ rácl. Hatter, far. We starém Knjnč.
-— Jos. Lagler, far. We Mníšku.
-— lgn. Žďárský, far. W Pičině.
—-—
Frant. Gabulka, adm.clěk.w Příbrami. 2 exem.
-—-W'ácl. Boleška, kapl. tamtéž.
— Jos. Dmych, far. na Slapech.

— Jos. Šolc, kapl. tamtéž.
——Petr Pachmann, far. we Sliwiclch.

-— Jos. Duras, adm. w Dolenjm-llbitu.
— líar. Císař, kapl. we Wpsowě.
—-—\Vogt.

Babor,

far. We \Yšeraclicich.

——Jos. Konšický,

10k. w Ziwohaušti.

DWa negmen. z \Votick. vikárstwi.
Pan Jos. Stěhule, lok. w Lančině.
--.' Ant. Pacowský, far. W láháni.
Důst. P. Jos. Fiala, hisk. vikář, děkan w Lisc'.
Pan Jan Scholz, kapl. talnže.
——'sVz'lcl. Beránek,

far. we WVosenici.

——Frant. Dworský, kapl. tamtéž.
-— Karel Raab, arc-ih. alnmn. W Frau.
—-—
Jan Arnold,

far. w ll'lilelinč.

-— Karel Strnad, far. we \Vodolce.
——Jos. Machowec, far. w Záboří.

— Jos. Dreysing, kapl. tamže.
Důst. P. Aug. \Veber, přewnr we Lnáři.
Vikárská biblíothékn w Rakowníce.
Důsl.P. Jos. \Veingartner, arcíb. Vikář,děl;. W Kožlanech.
Pan los. WWF-otěru,
kapl. W Kožlanech.
——Ant. Michálek., Vlk. tagemnik, far. w MuÍowicjch.

\Václ. Nedwěd, kapl. tamže.
Jan Swoboda, Vik. tagemnik, far. We Křticich.
Jak. Lang, far. w lírnlowícich.
Jan Marek, kapl. w Plasích.
Jos. Dick, 113131.W Kvněžowsí.

Lucl. _Bayer, lok. w lienčowč.
Illllll
Jan liepka. far. W Mříčném.
Důsi. P. Jan. Kornel-, rlok't. lmhosl.
w Buděgowicich. 57 Wýtisků.
Pan Ant. Knobloch, bohosl. 3. roku.
—-—Giři Pešice,

arc-il). alumn.

—-—Jos. \Vggenknecht,

arcil). alumn.

—- Frant-v Salle. far. w Rožmitále.
—- Mat. Simandl, kapl. tamže.
—- Mat. \Vošaljk, far. W Girč'anecb.

"ektor bísk. sem.

225 —-267

Pan Frant. Školník, kapl. w Kopídlně.
-— Frant. Wrančk, kapl. We \Vršci.

-- Frant. Beer, luk. we Lhotě.

——Ant. Březina, kapl. W Žehrflce.
——-—
Jos. Geřóhek,

far. W Cerlmwicich.

—--Frant. Heřman, koop. W Litni.
_- Jos. Holec, adm. w Dobřichowicjch.

Františk. konvent w ]Iořowicich.
Pan ()ndř. Kubišta,(lčl<. w Lochowicjch.
»—Jos. Kukla, far. w Počáple.
—- Jos. Kopal, ['ar. w Tmagnč.
Důsl. P. Jos. Malik, e1ner.arcíl3.Vik. děl—1.Wllořowícjch.
Pan W'ogt. Negedlý, děk. w Zebráce.
——Frant. Lagler, kapl. w Lochowicich.
—- Frant. Nowotný, kapl. w Cerhowicjch.
-— Frant.__Pech, adm. na Zbirowě.
-—-Jos. Rih, (lék. u sw. Jana pod Skalau.
_—Ant. Schulz, far. w Neuměíelich.
— Mat. Sedlák, exp. we Zdicich.
-——
Jos. Seidl, děk. W Beraunč.

——Tom. Sydek, exp. W Bněčicich.
-—-Jan Tureček, far. W Praskolesich.
——Frant. \Vondřich, konp. we Zdicjch.
——Jos. \Vorcl, kapl. W Žehráce.
—-——
Mat. Bastl,

adm. na \Velize.

Tit. pl. Gelm biskupská Milost, Neyďůslogllčgš)
:] lTrozený Pán Pan J 0 s e f V 11r um, biskup

Nitranský, etc.
\Vysoce důstoaná kapitola Nitranské.
\'Vysoce clůs-l'.Pan Frant. ]Iábel, kanownik.
Biskup. kancelář, Nil. 3 wýtisky.
Vice - arciděkanstwi \Varnenskě.
Pan Jan Bělek, far. W Solné.
—- Frant. Bučanský, far. W DubniC-í.

— Frant. Daníss, far. W Zákopech.
——Jan Dnrček, far. W Podhradě.
——Ant.
——Jan
—-—
Jan
——Jan

lIm—pcký,far. w Litawi.
Janáč, far. w Rosinč.
Karel, far. w Čatcí.
Marciss, far. w Papradně.
——Aloys Palmer, koop. w Rágcí.

-—-Mich. Rešelka, koop. w Dulmicí.
—-'-Jan Trnowský, koop. W Kaši.

268 —- 305

Pan Mat. Tučka, far. wRágci.
——Frant. \'Valter, komp. w Vágh - Beszterc.
——Jos. lIorčicc, 10k. w Rosinowě.

— All). Beil, koop. w línlcgšíně.
Důst. P. Nepom. Frič-ek, Provinciál řádu františk.
Pan Ant. Sagasser, děl;. w Dačicích.
Důst. P. ChrysauLb Marlinowský, Přewor řádu Milosrd—
ných w Praze.
Pan Ant. Laglcr, Vik. lagenmik, fur. na Smichowč.
——Jan \Vesclský, kapl. tamtéž.
\V'ysoce Důst. I'. Úřlgi Filck, kanownik Senior w Budě
gowicích, c. k. gymnasium Vice-Dircklor, konsistornj
rada, clo.
\Vy'soce Důst. P. \Václaw z Angelis, kanownjkjw Bu
dčaowícich, konsíst. rada, elc.
Důst. P. Jam Česaný, Vikarisla hlaw. chrámu Páně w
Buděgnwicích.
Pan Moy's Cream-a, kapl. w Išrumlowě.
— Jan líh—nk, kapl. lznnžc.
——Mat. Rábský',

kopl. \V .lšaíawč.

—- Karel Budinský, kapl. lamže.
-— Malí-32ŠláJck, kap. w ()iawč.
—- Kam.-] Uctnm', 10k. Wc Fraucnlhalc.

— Jm Spěwák, far. w Brlozc.
—- J_ns. ]Íq'kgek, Illl'. w liudoll'uwě.

— Mal. Drexler, i'm-. W IInsinč.
——Karel Štastný, knpl. talnžc.

—- Frant. Fuchs, kapl. w Burkholcí.
—- AnhrTaušek, exp. v_vNákři.
Jan Spaček, fur. w (Ícrnicich.

Důst. P. \Václ. Blažek, hisk. vikář, far. wc \Velešjnč.
Pan Jan Kralochwile, far. w Kam. Augczdč.
»—Frant. Tnušck, kapl. tutéž.
-—-—
Xav.

Kozel,

adm. W Dohrc' \!Voďf.

——Frant. Mauríc, kapl. tamže.

— linsp. Mikuška, kapl. w Borowanech.
— Ondř. l.“ardamec, knpl. We Swinech.
Důst. P. Frant. ]Ianz1owský, bisk. Vik. dozorce národ.
ško1, far. W Božilci.
--—Karel |Tosl1owský„bisk.kons. rada,dčk. WSobčslawí.
—- Dan. Mul'áwck, dčk. na ?Vltawo- Teynč.
Pan Frant. Heyman, far. W Sewctině.
Důst. ?. Ant. Polák, děk. Wc Weselj.
Pan Jos. Wobiš, far. W Hamřjch.

306 — 348

Pan Jos lsuliš, kap). w Soběslawi.
__ Mart. Seynoha, kapl. we W'ltawo—Teyně.
Důst. P. Jan Tiebl, bisk. Vik. dozorce národ, škol „\
děk. W Břeskowicich.
Pan Frant. Klein, far. w Auhnčí.
-- Kasl). Němeček, far. w Chudenicjch.
—-——
Jos. \Vawřik, far. w Dnešicích.
—- ——\Valečka, far. w I&olowci.

——_— lh-uška, far. W Lukawicích.
Důst. P. 1211.Hrbek, děkan W Polinč.

— Frant. Pawlik, dělí. w Přeslicich.
Pan Jos. Januškowíc, far. w Seči.
—- Vikl. Liwora, knpl. w Polině.
—- \\ ácl. Prínzcl,knpl. w Merklině.
Důsl. 1). Frant.- Firbas, bisk. Vik. far. w Nědšjně.
— Frant. Suchý, bísk. Vik. far. W Kydlině.
Pan Ben. Gruber, ]ok. w Kičowě.
-—-—
Frant. [\'euwil'th,

kapl. W Němčic ich.

Důst. P. \Vngt. Siman, bisk. Vik. &děkwv Neugedeině.
Pan Mat. 'lÍukstcin, fur. w Uínině.
— Kasl). Haidinger, adm. Vik. far. w Baworowě.

— \Václ. lIanísz, adm. děk. wc \Vodňauech.
——Aut. Hrádek,

koop. w Albrechticích.

])ůsl'. P. Ad. Fialka, bísk.vik.děk. w Sušici.
-——
()ndř. Tanner,

wik. tagcmn. far. We \Velhartícjch.

l'an Fram. Skála, far. w Bndčlicich.
——.Anl. Kopecký, far. w Koljnci.
—-—
Frunl'. 'Hoian, far. w Peirowícich.

-— Tom. Hlawku, far. w Zbinící.
— Frant. Balik, 10k. w ]Ilawňowicich.
.— Dom. Šwchlu, 10k. w Ziholci.
——Frant. Tanner, adm. we Frauenst.
l)(ist. P. Karel Jannbauer, bisk. Vik. far. w Stachowě.
Pan Jan B. S]awiček, koop. w Malém Ždikowě.
Důst. P. Pch Schmitzer, bísk. Vik. děk. w Bechyni.
-——
P. Karel

Halík, bísk. Vik. far.

w Chansniku.

Pam Frant. Holický, far. w Ratibořicích, Vik. tagemnik.
——Aut. ]Ianykýř, pens. w Bernardicjch.
— Jan Sádlo, luk. w lIlasiwě.
— Aut. Plnniřka, far. na VVěžně.
Dust. P. Jan ]Íanykýř, bisk. Vik far. W Plané.
Pan Mat. Pcrschel, far. w Cholowinech.
——Jan Kučera, far. w Bnrotině.
»—Ign. Seiche, far. w Hošticích.

349 ——398

Pan Thad. Fžihndrich, far. W Malšicich.
.... 'Wogt. Kowář, adm. w Neustupowě.
.. \Vogt. Pósdll, katech. W Táboře.
——
Jos. Kamarýt, expos. w Klokotech.
-- Karel Kratochwile, kapl. W Malšicích.
\Velebné duchovvenstwo Vikárstwi Kamenického, 13 wýt.
—-—

--—-

-—-

GindřiCho

- Hradeckého,

4- wýl.
Pan Fran-t. Musil, far. W Hořepníku.
Důst. P. Fr. Machek, bisk. vik. dozorce národ. škol,
děk. w Pelhřimowě.
Pan Jan Hammer, kapl. tamže,
-—-Aug. Petrů, kapl. lamže.
-— Pan Bagerhansl, kapl. tamže.
——Frant. Stěpán, far. we Chwognowč.
-— Karel Kuliš, far. w Božegowě.
-— Thad. Koltnauer, far. W Cel-ekwí,
——\Václ. Strecker, far. W Rynarci.
Důst. P. Jos. \Vernhard, děk. w Čerwenc' Řečici.
Pan Jan Fíilmdrich, kapl. 'tamže.
-- Ant. Graf, far. w dolni Col—ekwi.
\Vysoce Důst. Pán Pan Wácl. Neumann, kostela sw.
\Vita na hradě praž. kanownik, konsisl. rada, etc.
Z bísk. konsistoře \'Vacowsko' w Lhřich, 5 Wýt.

Tit. pl. Geho Excellencj , Neydústognčgšj a \ny
soce Urozený Pz'm Pan Alo ys J 03 ef K 1':l
k 0 ws k , l-Irabě z K 0 10 wr n t, swobodný
Pán na Ugezdě, Biskup Králowéhrmlocký, Geho
c. k. apošt. Gasnosti Skuteč. taguý Ruda, hlo
wnjho chrámu Olomuckého kanownjk, etc.
\(Vysoce Důst. & wysoce Učený Pan \lVáclaw Berš'nn z
lottenhurgu, w swol). uměních &íllos. Doktor, Theo—
logie Kandidát, kanownjk, konsist. rada & Lagomnik

w Hradci Králowe'.

W'ysoce Důst. Pan Frant. Pelikán,
gemnik W Hradci Králowe'.

konsist. rada a tzv—

Bibliothéka theol. ústawu w Hradci Králowc'.
Pan Jan Bróhm, bisk. alumn. tamtéž.
--—Innoc. Neubauer z řádu Praemonstr.
——Ant. Geřáhek, far. na Pauchowě.

—- \Václ. Pelikán, kopl. w Jaroměři.
-—-Jos. Rudel, kapl. w Králowe' Hradci.
——\Václ. Krulich, kopl.

tam'z'e.

399 -— 442

Pan Fragt. Fultner, kapl. we Wšestarech.
-- Fil. Spaček, kapl. w 0. k. špitále na Plesjch.
Bibliolhc'ka Vikárstwj Náchodskéhm
Pan \'Vúcl. \Vlk, 10k. we Zwolí.
——
.,eop. Bien, far. w Gilemnici.

Důsl'. P. Jos. Stránský, bisk. vik. (lék. na Weliši:
Pan Jan Miillor, kap). tamže.
—-Ant. Bičiště, kapl. tamže.
— Jan Reiss, kapl. w Kopídlně.
— Aloys Macháčka, kapl. w Gičjně.
-—-Jan Khun, katech. tamže.
—- Jan Makcš, far. w Slatiuách.
— Ant. Saurek, 10k. w Němčowsi.
-—Frant. Stiller, far. we \Veseli.
— \\rácl. (Jelinek, kapl. w Bělohradě;
——Jan Hrdina, far. W Radimi.

-— Ant. Miincr, far. W Eisenstadtlu.
— '\Vend. Dušek, koop. W Pace.
— Fil. ]Ilaušek, k00p. tamže.
—' Mart. Prokeš, konp. w Lomnici.
——
\Václ. Sowák, kapl. W Pecce.

— Jan Sydon, gymn. katech. w (Jičíně.

— Frant. Sláma, kapl. we \Voslružně.
——Jan (Jel-ný, 10k. w Chodowicich.

— Ian. Hanns, far. wc Smidarech.
——Karel Tříska, far. w Pelrowicich.
——Frant. Paul, děk. w Liiomyšlí, Vik. tagemnik.
——Jan Buřwal. far. w S]aupnicjch.
—- \VácL Nowák, koop. lamže.
Důst. P. Frant. Král, b'isk. Vik. dčk. wĚVcýWanowicjch.

Bibliolhéka víkárstwi Chrudimského.
l.)ůst. P. JosiZichcr, dokt. pis. sw. děk. W Chrudimi.
Pan \Václv.Koželuh, kapl. tmnže.
— Aug. Stěpáuek, kapl. lamže.
——Jan Jansa, kapl. w Austí.

_

——\Václ. Konečný, kapl. w Něm. ]Ieřmauíclch.

Důst. P. Jos. Just, bisk. Vik. ďěk. w Pardubicích.
Pan \Václ. Kačírek, kapl. tamtéž.
— Frant. Marcum, kap-Ltamžc.
——
Ani. ][awcle, škol. direkt. w Pardubicích.
——Jos. Turek, fur. w Dašic-ich.
——
Frant. Pabičck, far. w Bohdánči.

— Jos. Paukert, far. w Bělé.
——
Ant. \Vambera,

adm. W Morawanech.
11

443 — 485

Pan Frant. W'iljmek, kapl. W Holicích.
-- Jos. Urban, kapl. w Sezemicjcl'l.
Důst. P. Ant. Raym, bisk. Vik. děk. w Proseří.
Pan Karel Hradecký, far. wScbranicich.
——Vinc. Krombholz, far. WBorowě.
—--Jos. Swoboda, koop. tamže.
—--Ant. lIágek, adm. in Spirit. W Poličce.
——Jan Kincel, far. W něm. Bělé.
——Karel Scharfenberger, 10k. W Kurowč.

-— Mat. Kříž, 10k. w Telecí.
—- Ant. Lenoch, far. w Krásně.
—--Jos. Chalaupka, kapl. w Poličce.

Důst. P. Jan Horník, bisk. Vik. děl;. w Skuči.
Pan Frant. Zwěřina, kapl. lamže.
——\Václ. _Hágck, far. w Ranné.

-— “Žáel. Simek, adm. we Zwralce.
Bibliotheka Vikárstwi Lipnickc'ho.
Pan Frant. \Vitek, kapl. W Polné.
—- Ant. líolz'n'ský, kapl. tamže.
—-—
Jan lloiek, kapl. w Kreuzberku.
Důst. P. Jan Jos. Pawlik, bisk. víl—z.
(lék. w BGZUČHmm-m.

Pan Jan Modroch, far. w Aunělicich.
— Jos. Mixanek, adm. w Břewnowě.
—-—Ant. Richter, adm. W (Jinonicích.
——-—
Pawel Haas, far. W Ilostiwícich.

— Jos. Bodušanský, far. w Kegi.
——Mich. \Vorel, koop. w Klecanech.
— Frant. lŠícdc—rmann,dčk. na Zbraslav/i.

— Jos. Fork-ich, koop. tamže.
—- Tom. Trubač, far. w lí'lmdra'licjch.
——Fraut.__La1npa,

far. w Liboci.

--—Vinc. Stčpánek, far. W Šárce usw.
——lan. Knobloch, 10k. W Sliwouci.

Mal'

-——Vinc- Lahlm' , 10k. w Stodůlkách.
»—Frant. ]ŠOŠHHI,kapl. W Třebotowě.

—- Fram. Malaušek, kapl. Wc \Vořechu.
Důst. P. Jan Bezděka, arcil). vlk., kanow. w Staré D0—
1031. dělsan wLídicich.
Pan Friů. Stélka, far. W_:\uhoní(-,jch.
— \Vogl. Lička, far. w Družcí.
——Jos. Kubišta, 10k. wllnhšowicich.
-— Jos. Březina, far. W ]Iořelicích.

_ Karel Engellhaler, far. wllostauní.
— Frant. Gundermann, kapl. 'lamže.

486 -- 528
l'an Kas. líčka, far. w Kolči.
——Frant. 'Weslka, far. We Mšeci.
—-—
\Václ. Nowotný, 10k. wLahně.
—- Filip. Mlčan, 10k. w Lihšicich.
——Mik. Liška, far. wMínici.
——Jos. Simon, kapl. tamže.
——Pelr Foyta, 10k. wMilisku.
-——
Norb. Srb, far. WNautonicích.
-— Jos. llořegši, far. WKwilícich.

-- Ben. Sigmund, děk. w Slaném.
——Vinc. Přibík, (lék. na Smečně.
»—“rácl. lůzu—derm.10k. w Stochowě.
——
Benno Gaulle, far. we Swarowě.

Důst. P. Jos. Foyta, děk. w Tachlowicjch, kanow. u
wšcch Swat.
Pan Frant. Rokos , kapl. tamže.
— Ant. Fotlcr, 10k. w Tuchlowícjch.
'— Fraut. Brádck, koop. tamže.
—-—
lgn.

Stelzig,

10k. wTuchoměřicich.

—- Jan Jungmann, admin. na Tursku.
——\Vogt. Náušil, lol—;.wTuřanech.
——\Václ. Slunečko, far. W Aunošti.

—- Ian. \Vocet, knpl. tamže.
——Tom.

Nowa-$k, kapl.

wLidic-Ích.

——
Frant. Koslka, zást. katechJulaanškolwaraze.
—--Prok. \Váňa, kapl. WNačeradci.
——Ílgn. Roth.,

admin.

WAIIIJĚDÍCiCh.

— Frant. \Vauěk, děk. WBenešOWě, zastaw. Wik.

__ Jan Pelz. koop. wBenešowč.
Kollegium řádu nábož. škol w Benešowě.
l'an Jos. Cibulka, děk. WDiwíšowě.
——Antl. Mader, zám. ka ]. WGemništi.
'——
\Václ. Gíčinský, lak. na Hrádku.

—- Frant. \Voll', far. w Jankowě.
— Jos. l—Ianikýř,far. wliondraci.
-—-Frant. Lenk, far. wKosmicjch.
'— Jos. Kovnečný, koop. tamže.
——Frant. Kohák, fur. wLaunowícjch.
——Aug. Pin—han,kapl. tamže.
—-—
Frant. Pfuster, far. wPořič—i.

—-—
Jos. Ondrák,

dčk. w Postupicich;

-— Jos. \Vntýpka, kapl. tamže.

—-Frant. Kurzweil, 10k. ngadošowicjch.
——Mich. Kunerth, far. WSlaPanowě.

11*

529 — 570

Pan Jos. Čumrda, 10k. ngebuzowsi.
-— VVácl. Zikhard, far. w Stěpanowě.
—--Jos. L'Owel, far. w Teynici.
— Jos. Renner, 10k. na 1\Veliši.
——Ant. \!Vendcr, děk. We \Vlašími.

-— Jan \'Viljplek, kapl. tamže.
-— \Vawř. Sauf, far. We VVrchoItowícjch.

-—Jan Stašek, far. deislawícich.

Důst. Pan Mart. Garabín, čestný kanow.V. A. D. Strop
kowský, far. na \Varanowě.
—-

-——
Šlěp. Kolárčik

e-lc.

\'Vysoce učený P. Jan Miller, Dr. wbohoslowj
na biskupském Liceum Košickém.
Pan Jos. Dolák.
-—-—
Ans. \Vrabely,

& Prof.

V. A. D. far. W Sowarowč.

Pan Giři Skurkag , far. WAlsó -Szaloku.
— Jos. Slawkay. ——2vwýt.
—- Jan Stetz, koop. WSjně.

*"
-— Ondř. Krasňanský, adm. w Zsefahvě.
— 'Wácl. Kanský, far. WWV.Augczdě.
——Karel Aksamjt, kapl. tamže.
-—-Tom. Kozler, zám. kapl. w Nižburce.
——WVácl. Špalek, zám. kapl. tamže.
——Wogt. Hornof, adm. we WVolešuě.

-—Frant. Přibík, kapl. w Čisté.
_,
Důst. P. Ant. Burger, arcih. vil-\.arciděk. far. W Cernaušku.
W s. Důst. Pan Frant. ]Ióna, probošt w Raudnici.
Pan Jos. ]Iochmann, kapl. tamže.
-— Flor. Kaufmann, adm. wLibotcynicí.
——Loh. Žďárský, far. WDolánkách.
——Fr. Schweitzer , far. wDobzauech.
—--Jan Myšák, kapl. w Budini.
—- Mart. Družecký, far. w Charwátci.

— Jan Záweský, kapl. tamže.
— Jan Heinz, far. w Kmetňowsi.
——Petr Brožowský, 10k. WBudeniČ—kách.
-— Mat. Srb, kapl.51m \Vranc'.

— Jos. Hauser, far. WPeruci.
— Dan. Stieber, far. wlindonícich.
—- Fil. Fragncr, kapl. we \Vrbně.
——Jos. Lemoch,10k. wKIobukách.

—- 'vVácl. WValsa, kapl. W Zlonicích.

——Petr Geřábek, far. we \chřku.
——Jos. Zuber zNordheimu, far. we \Vrbně.
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Pan Jos. Merklas, far. w IIořině.
——Mnt. Drobilek, dčk. we \Velwařich.

—
..
—
—

Václ. \Yančk, kapl. tamžc.
VVogt. Cech, far. w Cetlicich.
Fil. Gcrmák, liapl. tamžc.
Jan Jurika, far. WRanšenbachu.

-- Jan Nowotný ,kapl. W Tevuě, WPraze.
Důst. P. Marl. Ráček, arcib. Vili.děk. W Zahrádce, 2 Wýt.

Gcho cis. král. VVysost a Eminenci Neyoswice—

něgši a NeydůstognčgšiPrinc aPán Rudolf,
Princ rgkauského cjsurstwí, král. princ Uher—
.gký :) Ceský, Arciwéwoda Rakanský, Swaté
lijmské erkwe pod titulem Sw. Petra in monte
aureo Kardinál, Kníže—Arcibiskup Olomucký,
\Téwoda al-Irnbě Ceské kn )le, Welikokřižnjk
král. nlmrskéhoďádu sw. Štěpána, Rytjř král.
saského řádu rautowé koruny a král. bawor—
ského řádu sw. Huberta &c. (Tit. pl.) 8Wýt.
\Vysoce Důst. Pan Frant. Benisch, čestný kanownik, ar
cib. ráda, konsist. přised. prwni předslaw. semináře
a far. u sw. Michala WOlomauci.
— — Ant. Bcinhauer, arcil). rada, konsist. přjscd.
dozorce národ. škol, dčk. &far. W Odrawě.
—

——Jos. Dědek, lit. konsist. rada, dozorce národ.

škol, dělí. afar. wagowě.
-— —- Jan Oltcnherger, kněz wys. něm. řádu, tit.
konsist. rada, školní dozorce , děk. &far. W Opawě.
2 wýlisky.
_. -—-—
Frant. Kawka, iít. konsist. rada, školnj dozor
ce, (lék. a far. W Kolči.
m— ——Petr MoraWec, tit. konsist. rada, školní dozorce,
děk. Strážnioký, far. we WVeseli.

_— —- Jan Tntta, tit. konsist.rada,školnj dozorce, děk.
&far. w Opatowicich.
\Vysoce učený &důst. P. Igh. Feígerle, tit. konsist. rn
da, c. k. prof. pastorálky nauuiversitč Olomucke',
t. č. rektor.
\(VysoceDůst. Pan. Karel thardus, til. konsist. rada,
školní dozorce, děl;. afar. we Wsetině.
—— — Frant. Palka, tit. kons. rada, školní dozorce,
Zdannecký děk. far. wLitcnčicich.
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\Vysoce Důst. P. Jos. Miick,tit. konsist. rada, škol.do_
zorce, Lipnický děk. far. ;w Drahotauši.
--- — Jos. Fin-st, tit. kons. rada škol. dozorce, Hradiš
ský Vice - děk. fur. w Bilowici.
Pan Jan Orel, fur. w Starém Gičině.
—- East. Lazecký , 10k. wMokl-olázci.
——Jan Biihm, knoP. we \Vůstpolomč.
-— Jos. Tichý, far. w Pěnčici.
——Jos. ];nfangcr, komp. wKrželowě.
—- Ant. Spičák, 10k. w Dešně.
—- Jan Hausmann, far. wBušowě.
— Mat. Dwořák, 10k. W Laubiase.
——Alex. Mácha,

far. W Pržnč.

— Melch. Skrobáuek, admin. W Hrozenkowč.
Jan Friedrich, koop. we \Vsetiuě.
Mart. Duda, far. w Dubičku.
Frant. Nawrátil, kapl. w Přemwě.
Frant. Lazňowský, koop. w MostěníuidL
Jan Smolka,

far. We l'"1-a11cowč._L110tě.

Frant. \Vlk, koop. \LvLidečku.

Frant. Till, far. w Zíwolicich.
Vinc. Ficker, 10k. W lleimlichu.
Frant. Kulier, lil. děk. &far. wRatagi.

Illillllilllllllill

Flor. Frank, far. W Zhorowicich.
Mart. \Vyskočil, fur. w Zidauuku.
Bas. Borek, 10k. w'llošlicich.
Jan Urbanický, ink. wRošlině.
Jos. Olbrich, kapl. w Hoiešowě.
Beru. Rieger, far. w Bystřici.
Tom. Mnich, far. wl)i-ewolmstící.
Frant. Bornwička, aiumn. w Ulomauci.
Josef llnřin, alumu. lmnže.
Jan \Vuněk, komp. w Znnrowě.

—-——
Murt. Hrbáček,

I'm-. WDimmžclicich.

—- Leop. Pčntak, kunp. lamže.
Dust. P. (Jiří Kiilluer, konsist. Auditor, avik. při 1113
Wuim chrámě w Ulumauci.
Pan Jan Miick, konsist. kancelista w Olomauci.l
——Valent. Karas, 10k. w Zděchmyč.
»— Aul. Stříž, koop. W()Llas'lawi0_l0h.
—-—
Jan \(Vudícll, koop. w Pawlowiclch.

-— Jan Till, loL. w l'lumlnwč.
—- Aut. Íl'Ízu'rer, far. WMilonicích.
77—Jos. Bohm, 10k. w Lomisdorfn.

—- (Mil. Růžička, knop. wTěšclicich.
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Pan Paw. l—Ialuzický,koop. we \Velke'.
—-—
Ant. Tott, koop. wlIoliči.

_ Ign. Jahn, alumn. w Olomaucí.
— Libor. Zahálka, alumn. lamžc.
-— Karel Budař, koop. W Kroměříži.

4 Wýt.

-- Jan Cišánek, far. W Laškowě.
——Al. Fačalka, 10k. wlíašawě.
— Mel. Feigerle, koop. w Moskowících.

— Karel l-llucháuek, koop. w St. Gičjně.
—- Tom. Ptáček, alumn. w Olomauci.
—-Karelvlíyselo, kapl. u sw. \Vogtěcha wPraze.
——Jos. Stěpánck, kr. dwor. kapl. wDrážd'anech
——Fil. Ancr, koop. WMřičnc'm.

Geho knižecj Milost, (Tit. pl.) Kníže -Arcibiskup
pražský pro zdcgši alumn-át 10 Wýt.
Pan Karel \Vinařický, G. I\. M. knížete Arcib. Cerem.
— Norh. \Vaněk, skriptor c. k. pražské knihowny.
Důst. l). Frant. \anhera, bisk. Vik. far. WZbislawi.
Pan Ant. \Vlasák, far. We \rVolšanech.
— \'Václ. ].)ešína , far. W Lučině.
——Bern. Spačka, far. we \Všcradicich.
——Dom. Rímský, c. k. gubern. translator wBrnč.

Ncgmenowaných 16. (Spiske' Biskupslwi.)
Pan Jos. Chmelenský, dokt. práw WPrazc.
Biskup. alumnál w Brně.
\!Vys.Důsl. P. Karel Bayer, konsist. rada , Spirituál.
hísk. alumnátu wBrnč.
Pan Paw. .linmnmnn, 10k. wh. Bnianowících.
—- Frant. liadda, hystř. děk. far. we Swoly.
——Nar. Kopecký, fur. wliozsochu.
—- Mal—.Jahn, 10k. wc Lhotě.
——\fVcnd. Blažek, koop. W liožné.

W'ys. Důst. P. Jan Hutter, konsist. rada, zasla-w. hrnčn.
dčk. far. wBysterci.
Pan Jan Rozmanilý, far. wStruci.
——Frant. lilczl, knop. w Sti'elícich.
——Mich, Eylelhuher, fary. W Morbesu.
— .l'os. Pila-rum 10k. w Sebetině.

Důsl. P. Aug. Kupka, děk. &far. w Stěnicjch.
Pan er. \Vciser, 10k. WNemoLicich.
Důst. P. Jan Eylelhuber, dčk. &far. W Eibenschíitzu.
Pan Aul. C]llalípek, konp. tamže.
—- Ant. \\lavh, knop. W B]ánsku.
— Aug. Gabriel, koop. wČcgkowicich.
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Pan Mat. Ruprecht, koop. Wdolnich Bojanowícjch.
— Jos. Kregči, koop. wDubýanech.
——Jak. Dwořáček, koop. wSardicich.
— Jos. ]Iolásek, far. na Blansku.
--—Jan Hanke, far. w Daubrawícich.

— W'ácl. Střiž , far. wanětině.
-— Em. Melnický, 10k. W Oslrowě.
-—-Frant. Jahn, 10k. W Ochozi.
-— Vikt. G-ířjk, koop. wG-edownicí.
-— Frant. Kowotný, koop. na Sloupu.
——Ign. Ueděle, koop. wSlegnici.
Důst. P. LeOp. \Vodička, dčk. dozorce nár. škol. far.

whor. Kounicích.
-- Frant. Černý, far. W Jaispíci.
— Frant. lířiwánek, kapl. Wilbstingu.
— Ant. Břežanský, koop. wBčhařowic—ich.
Důst. P. Jak. Bohm, děk. dozorce národ. škol, far. w
Gamnicich.

_

Pan Jak. Sušický, admin. wAhhartě.
—- Jos. Kodýtek, koop. wBut-í.
— Jan Blatný, far. w Domamilu.
——Frant.

Gedlíčka, far. WDIa1"Li11kowč.

— Ben. Prchal,. admin. W Garoměřícjcho
-—-\Yácl. Matíášck, koop. tamže.
——Ant. Bayer, koop. tamže.

Důst. P. Mich. Král, čestný. brnčn. kanow. dělí. afar.
w Piřnici.
Pan Eus. Eísvlt, 10k. WlŠ'llčžÍCÍC-h.

-- Lenp. Klose, guardďádu Minorit. admin. WGíhlawč.
—-—
VVácl. Krenner,

far. w Olši.

_

Důst. P. Fr. Heller, děk. & far. wc Wel. Mezcřiqch.
Pan Jos. Fetter, kopl. tamže.
—- Jos. Swoboda, koop. w Borech.
— Karel Papež, 10k. we Zhoři.
Bihliolheka děkanstwi w Medřici.
"

Důsl.P. Mam-.\V0řjšek,přewovrkláštBenedikaReyhradu.
Pan Frant. Nowák, koop. W Slapan'icjch.
_ Kai. Richter, 10k. w Březníku.

— Jos. Fišar, kopl. wšámčsti.
Biblio lhcka děkanstwi w F_\owv'mMěstci.
Pan Frant. Míkšiček, far. vw ]:"ri'dlcrsdorfu.

Biblínlheka děkanstwi w cheMwč.

Pan \Vawř. Ma,—ek,];oop. vaálem-i.

Biblíolhcka děk ausle

W'Lclowicich.
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Pan Jos. Folnický, Iokal. w Měnicích;
-- Ant. Sii-ek, zám. kapl. WTřebiči.
Bibliotheka děkanstwí Třebického.
Pan Jos. IIerber, kopl. WDědicÍch.
-— Frant. Jurowský, koop. W Kučerowě.
— Jos. Kowář, koop. w Pustoměři.
—- Jos. Adolf, koop. wMoraw. Prusích.
-— Tom. Procházka, koop. We \Volframowícich.
——Frant. Sušil, koop. tamže.
\Vysoce Učený &Důst. P. \(Voša,' dokt. vy Bohoslowi.
arciknčz aděk. Znogimský etc. far. W Satowě.
,

Pan Frant. Kralochwil, far. WBrandicjch.
— \fVolfg. Lobgou', koop. w Bruky.
——Seb. Gamperling, Jurisdíc. w Satowě.
-—-Tom. Racák, kopl. usw. Gindř. wI'razed

Důst. P. Ant. Teynil, bisk. Vik. far. na Skalsku.
Pan Jos. Bayer, far. WPřerowě.
—-Frant. lIawliček, kopl. w Dubé.
——
Jos. Kamarýt, expos. leokotecli.
— Vinc. Praský, prace. arcib. semináře.
——Ign. Brtnický, koop. w lIoražd'owicích.
Kněhkupec Neurontter WPraze, 20 wýt.
Bibliotheka Zlonického vikárstwi.
Pan Frant. Fischer, arcíb. alumn. wPraze.
—- Fr. Banka, kopl. WRožmitálea
— Fr. Karásek, admin. wcvSwětIe'.
-— \Václ. Tomek, kopl. w Ziželicich.
—-—
Karel Kittrich, lok. wllowězí.
—-—
Jan Molčik, koop. WTěšuowicjch.
Z diócezi buděg. 10 Wýl.

Tit. pl. Geho Biskupská Milost, VV'ysoce Důst.
Pan Frant. de Paula Pištěk, Bisk. Azotský,
SuWrogan, Gener. Vik. Kanown. na hradě Praž—
ském etc.
Pan Jos. Císař, koop. w Bystřicí.
——Mik. Fischer,

kapl. w NetWOřÍCÍCh

-—-Jos. Kandler, kapl. WSt. Boleslawí.
Důst'. P. Vinc. Rochlitz, vik. w Gcnsřngu, dozorce škol.
Pan \Václ. Noli, far. w Teplé.
——Frant. líiifner, far. WKřcčowč.
—- Jos. Sturm, kopl. W Maneljnč.
——-—
Jun Hunger,

kapL

tmnže.

——Fr. VViták, kopl. W llrobech.

-——
Frant. Tobolka,

kapl. W Teyníci.

'2

819 -- 868
Kněhkupec Gastl WBrně.
Pan Jan Krhec, zpowědlnik při hlaw. chrámě wPraze.
Klášter Mechitaristůw We Wdeni.
Kněhkupectvvi Mayereggowo 47 Wýt.

Dálši wyprodánjwýtisků prwniho ročního běhu:
Pan \Václ. Tomek, kapl. WŽiženici.
— Karel Kittl-ich, 10k. wHowězi.
— Jan Molčik, koop. wTěšňowicich.
— Fr. \Viták, kap). w Hrobech.
Konsíst. Brněnská 9 wýt.
—

Špiská

-

-

--— Buděgowická

2

_—

3

—

Kněhkupectwi Borošowo 1 wýt.
'—'_,,

—-

Neureutrowo

Gastlowo

3

15

—

_
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KATOLICKÉ DUCHOWENSTWO.

y &á W 53:]

přispiwánjm
mnoha duchownjch a učených mužů
od

Knjžecj Arcibiskupské Pražské Konsistoře,

Třetí roční běh.

Swazc k druh ý.

W Pr a z e, 1830.
W Knížecí Arcibiskupské knihtiskárně.

Háwa

ďoztucc'ě'ave'wó mlóv xaz'ézsra.
17905“ (980—0ch A. V. 21.

Veritas est dulcis ctamm'a; quando dulcis, pascitg quando

amara, curat.
S. Augustinus.

Quid forlius desiderat anima, quam verilatcm?

Loo XH.

i.POGEDNÁNL
I, Ponawrženi k bohomluweckým studijm
dle základnjho učení křesřanského.
Od Neydůstogněgšjho Knjžete —biskupa Brixínského, p. p. (t. p,)

Bernarda Galury.

Plán neb náwrh tlieologických studii musí na
hlawnj idei křesianstwj se zakládati a saustawně
nel) systematicky uspořádánbýti. Omnis enim,

quae a ratione sufcipitur de aliqua re insti
tutio, debat a definitivne proficisci, ut in—
telligatur, quid sit, de quo disputatur; di
Cicero. Gestiřpak nábožensth křeslanské Ewan—
gelium čili radostmi nowina o králowstwibožim,
gakož Kristus Ježiš přemuohdykra'ntepropowčděl;
ono gest učenj o radách milosrdensth božího,
dle kterých zalíbilo se Otci nebeskému skrze
gednorozeného Syna swého, prawý a wěčný
žiwot padlému pokolenj lidskému opět nawrá—
titi, swčt wykaupiti, králowstwi swé na ze—

mi i w nebesjch naprawiti, hřjch, smrt, hrob
ž?- *
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['onawrženi

a strast zrušili a wyhladiti; slowem: \všccko u
šlechtiti a obnowiti. Utěšugicj učenj toto za
kládá se zwláštč w pjsmě swatém.
Wědomosti přjprawnč musegi owšelune—
Wyhnutedluč předcházeti, & Wedlé nich žádný
theologický předmět přednášeti se nemůže.
Po těchto připrawných Wědomostech násle
dowati musi předmět čelnj čili hlavu-nj, a to si—
ce samogediný', nebot ostatní z tohoto čelnjho
předmětu wyplýwagjcj wčdy nahýwagj ducha,
řeči, ceny, zřetelnosti & ohně toliko z půwod—
njho pramene swého.
Za timto hlawnjm předmětem musegj te—

prw ony nauky následowati , kteréž z něho
wycházegj.
Timto řádem předmět gede'n podáwá ruky
druhému, a žákowstwo krácj w ustawičném swč—
tle, genž mu rok od roku wždy gasněgi swjtá.
Podlé těchto zásad předkládám následugici
plán k studiím theologickým, gemuž hlawuj u—
čenj křestanstwj za základ položeno , :) tudy ge
dna toliko čelní myšlenka w něm wládne.

Prwnj ročni běh.
Ceho nasta'nwagjcjlml])ohoslowci potřebí wě—

dčti, aby písmu sw. porozuměl?
Prwotně znáti má gazyky, w nichž pisma
swalz'usepsána gsau, gnzyk hehregský, reck),
V

I.,.

“ -f ' za"]cony wy'll-lf
mravyr & o],v
ycege z1douske,
£ Lunc
\V tomto roce potřebj tedy dwau učitelů, ge—

k bohosloWeckým studiím.
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dnoho k Wykládání zákona starého,

druhého

pro zákon nOWý.

Druhý roční běh.
Čemu učí písmo swaté? Ono učí nás znáti
rady boží o wykaupení swěta, smíření nebes s
hříšným člowěčenstwem, anebo , bych slowy
písma sw. mluwil, učí nás poznáwati tagemstwí
uložení božího, wedle něhož swé królowstwí na—
prawil, rozptýlené owce do gednobo owčince—
genž na zemi cjrkew sluge -—přiwedl, a učinil
sobě lid Iíbezný, gemuž králowstwí žiwota wěč

ného připrawenogest. Tomu

Dagmatika,

genž náčelní předmět weškerého boboslowí gest.
Ta tedy musí sama zwlášt přednášena býti, a
wedlé ní nemělby se žádný giný wlastně theolo—
gický předmět přednášeti, gelikož dogmatika
wšem ostatním naukúm cestu připrawowati musí.
Patrologie, neb učení C SW. Oteích, mohla
by welmi příhodně w druhém ročním běhu dog—
matice po boku ltráčeti, neb Tradicí gest dle
katolických zásad zřídlo neb pramen zgewení
božího , a církwi musí welice na tom záležeti,
aby se žakowstwo s sw. Otci a církewními uči—
teli seznámilo. Gedno půlletí dostačowalo by
snad k učení patrologicke'nm, byt se mu třeba
denně gen gedna hodina Wykázala.
Druhé půlletí roku druhého odhodlati by
se mohlo k přednášení

obecného

wychowatelv—
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PonaWržení

stwí a methodiky, gakožto nauk ne naprosto
theologických.
Zdaliž se Patrologii W prwním, a umění
wycbowatelskému W druhém semestru gedna či—
li dWě hodiny denně wykázati magí, záležetibu—
de na tom, bude-li míti učitel Dogmatiky dwě
anebo tři hodiny za den Přednášeti. (VV této
Poslední případnosti obdrží 100 zl. za odměnu).
Žádost moge by byla, aby zawázán byl před
polednem dwě, po polední gednu hodinu učiti.
Poněwadž gest Dogmatika učení neypřed—
něgší ,__
a takořka matka Wšech ostatních, měloby
se gí slušně o gednu hodinu Wíc denně propůg—

čití. W tomto pádu postačilaby w zimě gedna
odpolední hodina pro Patrologii , W druhém pak
půlletí gedna hodina Pro wychowatelstwí.

Tř etí roční b čb.
Nyní následugí ony wědy, které z Dogma——

nky co potokowé z pramene swého se preyští,

a

předpožadugí,totiž:

a) Křeslanské Mrawoslowí —- aneb Morál—
ka, gakožto odpowěd na tu welmi důležitau o—

tázku: Co nám činiti, abychom do králowstwí
božího wegíti, aneb oné blaženosti dosíci mo—
lxli, kteráž wěřícím připrawena gest, a kterážw
učení wíry se zakládá? Poněwadž se dle toho
řádu Morálka co dcera Dogmatiky obgewuge, te—
dy giž tím poněkud scestným & nekřesíanským
Wýstupkům gegím zahágeno bude.

k bohomluweckým studiím.
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b) Duchowní práwo odpowí na otázku: W
gukém spogcní církew Kristowa, gakož králow
stwí boží na swětě,——-nikoli pak z tohoto swe—
v u“
_I
0
ta, — s obcemi' mestanskymi
stogí' .;)

Čtwrtý roční běh. |
W roce čtwrtém pokračuge se Wpřednášení
oněch předmětů, kteříž z Dogmatiky půwod swůg
berou; a tuto odpowídá se na otázky:
a) Pastorálka s l'Iomiletikau & Liturgikau
odpowídá na otázku: Co duehownímu pastýři slu
wětlěti &činili, aby giným ukázal cestu do on
noho králowstwí , kteréž z milosrdenstwí božího
skrze Krista Ježíše nám gest připraweno? Sem
í.)řinúležínawedeuí k umění kazatelskěmu a ka
techetickélnu.
b) Historie církewní činí zůwěrek, odpo—
wídngíe na otázku: gaké a které wčci se W
králowstwí božím na zemi po na nebe wstaupe
ní Páně :) po smrti geho Apoštolů udály? Pří
bčbowó tito podagí —- anebo podali by nám
měli dle swého určení důkaz historický, že moc—
nostem pekelným nikdý geště nebylo možné
wywrátiti domu božího, & že toto stawení swa—
tó skutečně na skále gest Wzděláno, gakž Kristus
přislíbil, řka: „Od 8 wdmi gsem až do sko
nání swéta.“ Pohoršení budaututo méněuráž—
liwé , ano spíše zraduge se bohoslowec awyzná:

Kdyby ustawenj toto nebylo zBoha, giž dá
wno byloby wywráceno.
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Děgopis cjrkewnj , přednášen na místě pra
wěm, gest zagisté předmět krásný, Wzděláwagi—
oj, posilugjcj, útěchu podáwagíci a k prawému
rozsudku wedaucj. Učitel Widj s swými žáky
wšecky bohoslowné nauky (předměty) dokoná
ny , a příběhy swěta gakoby před sebau rozlo—
ženy. 011 wystřjhá mladé Pastýře, & Wšickni
radugi se z wjtězného řízeni božjho.
Gestit' důležitá otázka : Má—lihistorie ojrkeW

nj, žáky k Theologii připrawowati, anebo gi
dokonati, a takměř spanilým bohoslowným stu
dijm pečet přitisknauti? Že historie tato, w
roce prwnjm přednášena, mnohým žákům swod—
ná býti může, trut—hlíwázkušenost dosti wyswěd—
čuge. Gaký pak smysl, gakau cenu může míti
děgopis králowstwi neznámého? Zdaliž možno,
by nastáwagicj žák prawý rozsudek učiniti měl
o mučedlnjcich pro prawdu se obětugicich , a od—
půrcjch proti prawdě bogugicjch, gelikož praw—
dy geště nepoznal? W'šecka kacjrstwj, poně—
wadž méně wíry žádagi, cosi swodného do se—
be magi.
Z strany otázky, má—liděgopis cirkewnj stu
diím bohoslowným záwčrek učiniti, učení theo—
logowé giž dáwno mínění swé pronesli. Uwe
de—lise studium theologické W dokonalý system,
zagisté náboženstwi křesíanské i těm , gešto ne—

gsau theologowé, z stránky této přjgemně za
witá &se zalíbí.

k bohomluweckým studiím.
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Křeslanstwí gest učenj weškerému swětu
zgewné;

geho Wyznawač má Wždycky býti 110—

tow, počet wydati tázagicim se na základ nadě
ge geho.
Poněwadž pokolení lidské pod hubicími ná—
sledky hřichu wzdychá, mělo by mu líbezné býti
ono učení , kteréž prawi: Eyhle, wšecky wěci
nowé učinjm. O tomto tisíci lety utwrzeném
ustaweni pronesl sám auhlawnj nepřilel zgewe—

ného nábožensth to znamenité \vyznánj: Tak
to Je nebágj.
Učení, gehož žádá srdce, atisicileti příběho—
wé oswědčugj , důstogno musi býti taužebnosti
naši, & prawé bohoslowj, předstawené swětu W
gasné saustawě, gest nutná obrana proti nynčg—
šjmu den ode dne wíce se rozžíragjcjmu newě

rectwj.

2.

O Pjsmu swatém

& učcnj poslaup

ném (tradicj),
Od Frant. \Václ. Nowotne'ho.

5. l. Připomenutí.
Wším ohledem zwláště pro každého boho—

slowce důležitá gestil to otázka: Může-li pjsmo
swatč bez. učený austnjho čili poslaupnéhoy
aneb spjše toto bez předešlého obstáti a býti?
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obšírněgi se z ohledu této

otázky a gegí odpowědi giž odedáwna mezi
zbory protestantskými a církwí katolickau ne—
malé hádky wedly a skoro až dosawáde wedau,
gedni i druzí swé příčiny & důwody

domně—

lé magíce a ohniwě namítagíce. Držíl církwc
protestantské písmo swaté za ten gediný pra
men a kořen wšeho wyučowání u wíře, wše
ostatní, poslaupné zwláště učení wyhražugíce a
zamítagíce. Naproti tomu ale církew katolická
wáží sice sobě písma swatého co neydražšího
pokladu a daru, i z něho k swému poučení
wděčnč wáží; nic Wšak méně při stanowení
swýeh článků wíry ohled béře a se podpírá na
ústní čili poslaupné učení. A protož nebude na
škodu, aby se r0zhodlo, která církew sobě při
tom maudřegi a gistěgi počíná. -
I budet tedX za tímto aukolem gednatinám
předně o písmu swatém, geho powstání a po—
wolání Wůlmc, ogeho pak neschopnosti anedo—
statečnosti býti gediným a samostatným prame—
nem u wíře zwláštč; a za druhé o poslaupném
učení, geho základnosti a schopnosti k poučení
Wšech časů a končin, gakož i o geho zgewných
stopách, & sice o obogím z důwodů gak přiro—
zených, tak také inadpřirozených. Z čehož 50
napotom to tak důležité rozhodnutí, kter—aby
církew lépe w tom gednala, samo sebau wy—
preyští a udá.
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& powolánj pisma swatc'ho.

Z počátku, když se W čase prawda boží,
prawcla gedině spasen'j nclělugjcj, z božských
ust Slitownjka našeho ozwati ráčila kčlowččen—
stwu , Wložilo se autličké seménko swatého
smyslu gegiho žíwau mluwau přede Wším (lo
prsa-xu (lwanáctera sprostých sice, ale na ney—
weyš šlechetných

& statných

mužů,

aby W“ 11—

trobu gegich kořeny Wpustilo , na \vně pak
se kljčilo, rostlo a úrodu neslo. A to se ta—
ké wedlé Wůle božj k našemu nemalému potěše—
ni :) obložení stalo. Apoštolé Páně rozegtlauce
se vrozkazem swého milowaného Přitele a Mi—
stm (lo wšech končin swěta, hlásali wěrně :)
horliwě to samé slowo, wyprawowali ty samé
činy a příběhy , které byli (lí—jweod swého
Pána slyšeli, a od něho buď konoti bud' trpěti
Widčli, tim aumyslem, aby to giskra božské
maudrosti, kterau dobrota božj neyprwé W nich
samých rozdechla, celému swětu, k oblaženj ge—
ho, mysl oswjtila &srdce rozehřála. A Pán gsa
při nich s Duchem swým, guk byl připowěděl,
pomáhal gím wěrně a mocně, tak že w brzkém
čase gegich přičiněním wzcšlo swětlo daleko
lepšího poznánj nad weškerým tehdáž známým
swčtem, a králowstwi prawdy alzisky sobě wů—
kol & wůkol wjtězně rozbjgelo & na wždy roz—
bilo stany, wšude třjbic a dobrotiwě na mysli i
na srdci plegjc.
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Následek radostný tohoto přeutěšeného roz—
kwétání králowstwí božího W pozemstwu byl

pro geho zasloužilé hlasatele ten, že nemohli
wšude , gak sobě žádali a Přáli, dostačíti osob
ně, a tudy se přinuceny Widěli, ustanowowali
wšude, zwlúště tam, kde toho wětší Potřeba
byla, gako to na příklad Pawel s Titem učinil
W Krétě a s Timotheem w Efesu, swé náměst—

níky. Aby Wšak ale izdálené obce Kristu gev
dnau získané, toho poučení , které dříwe skrze
gegich usta 'přigaly, pamětliwěgší byly, a se
na wše, co gim giž dříwe řečeno bylo, lehče—
gi k potěšení a powzbuzení swému upamatowa—

ly, zwláště pak, kdyby mezi nimi rozepře 0
udělené gim učení znikla, záhy zpraweny a spo
kogeny býti mohly, a tak téměř zgewněgší hlas
swých Prwotních učitelů Před sebau měly: při
padli Apoštolé Páně práwě guko wnuknutím bo—
žím na to, aby přede Wším ty hlawněgší udan——
sti, genž se gegich mistra :) geho učení týkaly,
alespoň we wýtahu zaznamenali, a takowéto
zaznamenání těm &takowým zwláště obcím, do
kterých gim pro lepší a dálší utwrzowání u wíře
osobně přigíti aneb u nich déle se zdržeti taklehco
nebylo, pro upamatowání &připomenutí toho Wše—
ho, cokoli giž obšírněgi wyprawowati od nich sa—

mých byly slyšely, odeslali azanechali. -

I po—

wstalo a zniklotě za tauto příčinau a příležito—
stí mnoho delších i kratších spisů w počáteč—
ní giž církwi křesřanské, kteří pozděgi co ney—

o Pjsmu swatém & učení poslanpnc'm.
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pečliwčgi W gedno shromážděni, a za swaté
knihy uznání a wyhla'ušenizákonem se stali, a
gméno pisma swatého obdrželi.
Powolánj tedy pisma swatého, gak nám o
něm giž i sám Apoštol Páně sw. Pawel ke Ko—
rintským podotýká, dokládage, že gen proto
wšecko zaznamenáno gest, cokoli zaznamenáno
gest, aby se rozpomenuli, co gim giž od star—
šjch řečeno bylo, a tak W tomto rozpomenutj
naprawenj a potěšeni měli: není a nebude ni—
žádné giné, leč upamatowánj na wčci dřjwe giž
oznámené &přednešené.

A však
5.

Toto pismo swaté není dostatečně, aby bylo sa
mostatným pramenem wíry.

G-akkoli ale gest písmo swaté dar nesmírné
ceny a sklad Wšelikého poučeni dobrého tako
řka newywážitedlný pro nás, za který dobrotě
boží co neysrdečněgi děkowati co máme; pře
ce z mnohých důležitých a práwnjch příčin
gemu dostatečnost a schopnost k cjli tak hlu
bokému a obširnému, býti gediným zdrogem &
samostatným zákonem u wíře, upjrati se neo
steycháme, aniž se domniwáme a strachugeme,
žebychom gemu takowýmto krokem na příslušné
a zaslaužené wážnosti, kter-au co zákon Oplýwú,
co nbljžili. Namjtagj pak se nám zde k umi—
stěnj tomuto přede wšjm mnohé důležité a při—
hodnč otázky, gako gsau: Odkud. nabyli pů—
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wodcowé nowého zwláště zákona těchto tak

wzácných a dobročinných známosti a zkušenosti,
které nám we swých spisech wyprawugi ? ——
Zdali gsau tyto zkušenosti- gen plod anález gc—
gich Wlastnjho důmyslu a skaumúni , čili dar
maudrosti wyšši ? — A pakli gsau dar maudro—
sti wyššj , zdali ge také sepsali wšecky, &to si—
ce na poručan gegi? —-
““šeoky tyto otázky hlaubřgi uwážené a nále—
žitau od powčdj opatřené prokleslugi cestu k uzná—
ni tomu., zdali písmo swaté tak auplné a zřízené

gest, abymohlo samostatným pramenem wirybý—
ti. A wšak sami skladatelé nowého zakona nám giž
k odpowjdánj na tyto otázky swau neličcnau
přísnosti klíče zapůgčugj, a swětla podáwagj,
gednak šlechetně wyznáwagice , že gen to se—
psali a zaznamenali, co Widčli a slyšeli od Pá—
na swého, a to geštč gen tak, gak dalece se
na vše upamatowati mohli, gednak ale giž čte
náře napřed na to pozorna činjce , žeby w
těchto knihách, gakkoli bohatých na zkušenosti,
nebylo přece geště zaznamenáno wšecko, co wšc
z božských slow a činů Krista Ježíše k poučan
lidskému gegich udanjm powypléwz'z, a následo—
Wnč aby se nižádný nedomeyšlel, žeby giž na
tom přestati lze bylo, co psáno stogi, alebr-ž aby
i to swatoswatč přede wšjinwčřil a zachowal,
řřcmu austně od nich samých Wyučen byl.

Dů—

kaz toho zgewnýdáwánám mezi mnohými Apo—
štol Panč- sw.Pawcl,když Thesaloniccnskýmtak—
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to (lopisugez „Bratři, bud'tež stáli astřeztež na—
učenj, kterýmž wyučeni gste buďto skrze řeč,
buďto. skrze list náš.“ Cožby niktlý říci ne—
mohl &také nepotřebowal, kdyby psané slowo
wšeeko- do sebe, cobykoli k naučení potřebné

bylo, obsahowalo. dewněgi pak o tom geštč
Ján apoštol, ewangelista a miláček Páně (lo-—
kládá, swé ewangelium takto dokonáwage : „Mno—_

hol gest geštč Wčcj, které činil Ježiš, které
kdy-by wšecky zwláštč sepsány býti měly, mám
za to, žeby ani swčt nemohl pochopili těch
kněh, kteráby mohly sepsány býtil“ —-
I není tedy pismo swaté nie ginóho, nežli
pismenau obmezená částka slowa božjho; wza—
tá a wywážená Wšak ale ze žiwého pramene
učení mistniho,

gehožlo prautl přeswatý se (lo——

brotiwč wypreyšlil

z božských ust Spasitele

lidského, swůg pak počátek wzal & až (losnwá—
(le béře genom ze lůna moudrosti wččné.

Pakli gest ale pismo swaté genom částka
slowa božího, gakožto se to giž ze zřegmýeh
wýpowčdi geho wlastnjeh skladatelů Weyše po—
nedokazuge, a tudy wše, co ]: (lokOnálé wíře
křeslanské náleži, do sebe nezawirá: tedy z
toho přirozeným úsudkem wyswitá, že mus.
ten pramen, gakožto celek, z kterého tato část—
ka slowa božiho wzata a wywážena gest, (lele—
ko hognčgši, ano Wlastnč auplný býti, (\ tudy
negenom to, co psáno gest, ale i to, co se \\—
“lomto pismě pohřešuge, n l:. dokonale wii“
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přináleží, do sebe míti; gelikož, pakli Bůh,
kterému w každém daru nelze ginák nežli do—
konalým býti, nám lidem tuto wíru, wíru Kri—

stowu darowati ráčil, gakože o tom pochybo
Wati 1)y hrubá nesmyslnost byla, také nám za—

gisté dokonalau, t. g. wíru takowau udělil, W
gakowé se wše, cokoli gen člowěku k spasení
prospěge &přispčge, obsahugeí A následowně,
pakli písmu swatému doplňowánu býti potřebí,
gakž mu lze býti dostatečným, samostatným
-

wíry pramenem:

'\

--—

5.4. Písmo swate' ale také není schopné , aby bylo sa—

mostatným pramenem wíry.

Wypléwá pak tato neschopnost geho ze
mnohých důležitých opět příčin, a sice:
Cíl písma swatého gest, gak se giž wey—
še napodotklo, připomenauti, a skrze připome—
nutí poučiti a potěšiti. A pročež za tímto cí
lem gest také takořka genom we Wýtahu, a
sice gako těm , kteří giž Wšech těchto Wěcí, o
nichžto se zde zmínka činí, známost magí, a
genom na wše připamatowáni býti potřebugí,
složeno , a gako 'takowé také mnohé místnosti
a příčiny, pro které to neb ono, co w něm
stogí, bud' řečeno, bud' ustanoweno bylo, ge—
dnak gen z částky podotýká , gednak i doce—
la pohřešiti necháwá, takže z toho přiroze—
nau důslednoslí zwláště pro ty, kterým tako—
wčto místnosti a příčiny pro wzdčlanost bud'
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mista, buď času, aneb obého spolu, neznán'é
gsau, gakási zatmělost a nesrozumitedlnost i
samého slowa tim che powyplýwa'n, čim wys
a důležitěgšj smysl se spolu do něho nachá—
zi. Kteraužto nesrozumitedlnost sobě ani čte
nář , gak toho komornjk králowny Kamlácké
důkazem gest, ——ani Písmo samo; — nebo
kdož smj práwně we Wlastnj rozepři sudjmsám
sobě býti? — leč gen kdosi nestranný a té wě—
ci zkušený odstraniti a wyswětliti může.
Žeby se wšak ale takowáto tmawost a ne
srozumitedlnost smyslu do mnohých spisů pi—
sma swatého skutečně nacházela, druhdy giž pro
ty, kteřj tenkráte &w těch končinách žiwi by—

li, kde a kdy se tyto biblické udalosti přiho
dily, gest nám dostatečným swědkem sám prw
nj Apoštol Pel-r, an magc zagisté auplnau zná
most gak smyslu učenj Kristowa, tak také i
wčdomost wšech tehdegšjch biblických zwláštč
připadnostj, sobě předce we swém druhém ka
tolickém dopisu na nepochoPitedlnost Pawlowých
přede wšjm listů slěžugc. A pakli tomuto muži
Duchem swatým zagisté naplněnénm nepochopi—
t'elnj byli spisowé geho spoluapoštolů, gak pak
teprw pochopitelni býti mohau těm , kterým
Pro wzdálenost času a mista takowáto názornost
wšeho, gakau nadřečený apoštol oplýwal, ani
býti nemůže. Důkaz toho podali nám w po—
zdněgšim Wěku sami na sobě práwě ti, genž Iti-—

smo swaté za ten gediný, dostatečný a každé
Časopisv. Katal. Duch. m. 2.

2
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mu srozumitedlný pramen u Wjře držeti a po—
wažowati 'svelj, gako Luther, Kalwin, Zwingli n
t. d. kteří, ačkoli že se gim učenecká známost
biblických přiběhů :) gegich Připadnosli tim mé—

ně upi'jti dá, čím che se sami nj honosj, :)
ačkoli také pochybnosti není, že sobě gedeukaž—
dý, překládogepismo swaté pro swé erynásledo—
Wn'jky wšemožnau práci wzal & osirowtip swůg
pnul: přece to gedenkaždý sám na sobě k
zármutku :) zahanbeni swému shledal :) zkusil,
že nižúdnómu to štěstí nebylo, aby byl pra—
Wý, aneb aspoň sworněgšj mezi sebau nalezl
smysl, a to rownč gen proto, poněwadž geden—
každý genom se swým rozumem radu beru, smysl
swým auhledům příhodný ze slowa swaiého Wla—
stnomocnč \vynjti usilownl , na to nedbage,
zdali prawý smysl slow Páně tim násilí trpí a—
neb netrpi. A Wšak ani tento owšem zasluuže—
ný zármutek by ge tak lehce byl potkati ne—
mohl, anižby konečně lak lehce možno bylo, aby
se slowu Páně křiwý podložiti mohl smysl, kdy

by toto každému dosti swčtlé a srozumitelné
bylo.
Že pak gest ale smysl slowa božího oba—
len a uzawřen Pismenau , pismenau mrtwau, ně—
mau :) Proměnitelnau, tedy z toho nowá opět

znikla pro ně překážka, býii samostatným pra
menem wíry, :)sice: Mai-li pismo swmé býti ge—

diným zdrogem uwiřc, gak tomu proteslnnli ohli,
tedy musi také každému bez ohledu na gcho
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pohlawi, wěk, staw, národ, wzdělanost a řeč
přístupné, t. g. sr0zumitedlné a čitedlné býti,
a následownč gednák W takowém slohu složeno
býti, genžby se okamženjm, asice guk ge který
čtenář tim úmyslem, aby z něho poučen byl, do
ruky wezme, dle powaby a stupně wzdělanosti
geho tak zřídil, že by s nim mluwil gako ze
smyslu gebo; museloíby se tedy pismo swaté za
tsuto příčinau brzo prostě, brzo učenč gádřiti,
sice by ge gak učený tak sprostý mrzut odložil,
a toho užitku, po kterém bažil, ne swau Winau
prz'nzense býti widčl. Takowéto Wšak w takém
pádu takořku keyklirstwi gak se snáší a sná
šeti může ale s důstognostj a s powolánjm
geho? —
Gednák by ale také muselo w takowé pj
smeně a řeči složeno býti, kteráby za gedno
wšem lidem stegně čitedlná a srozumitedlnzi by—
la, a za druhé také we swých Wýznameeh ani
nestárla ani nemdlela, nýbrž gedna &tatéž by—
la a zůstala, to gest: kteráby we swých poge
mich &gegieh zwláště wýznamech se ani neau
žila, ani nešjřila, ani newymirala, ani neobži—
wowala. Takowé Wšak řeči ani není , aniž
kdy na swětě bude, a kdyby i byla, tedy by
práwě tanto swau takořka přespělosti neschop—
na byla záměru swéllo; protožeby mageei 3 po—
gemugjeim rozumem lidským pokračowati , a
plodům a nálezům gebo blabol :] oděw zapůg—
čowati, geg dilem přiliš napínalu a sehwacowa—
?)
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la , dilem ale lakó W rozwjgenj bolestně obme—

zowala. Gest pak to gíž dáwný osud každé
mluwy, že gsaucí na počátku mdlá a chudá, se
gen se wzděláwánim a se samostatněnim náro—
da, W gehožto ustech se ozjwá a žige, bohatí
a sjlj. Klesáuli tento, klesá iona. Zděláwánj
Wšak gazyka což gest ginéllo, nežli pilně šetře—
nj, aby se k nowč nabytým Pogemům a nále—
zům gak látkou tak i dobau přiměřené wy—

hledaly, stanowily a připogily Wýznamy. Gako
se wšak k nowým pogemům a nálezům nowi
aneb aspoň obnowěli přitwořugi wýznamowé:
tak také se zawrženými stárne a wyhynuge i
mluwnícké W'gádřenj gegich. Cim se stane,
že mluwa we swýcb. wýznamech neustále stárne
& mládne, & mčněnjm se zwelebuge a dokonali.
Následek takowéhoto zwelebowánj gazyka Wšak
gest ten, že spisowé, genž buď přiliš starými
aneb nowými a tudy nebčžnými Wýznamy oplý—
wagj , se zwlúště pro ty, genž ducha gegich mlu—
wy náležitě neznagj, tmawými & nepochopítedl—
nými stáwagi, a od nich bezděky a bez pro
spěchu odložení býwagi. Pakli ale tento neza
Winělý osud žiwá m]nwa mi, že se mnohým,
byt i w nj zrození byli, pro gegich wlastn'j ne—
žm'nnost a negapnost tnum'au a nesrozumitelnau
býti zdá, & tudy i nentilau se sláwz'n, zakaušit
to wymřelá aneb wymjrageci řeč tim wíce, (lj—
lem Pro newšjn'nawost & pohrdawost potomků,
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dilem pro hrdost, ljsawost & nowotu wedralé
šinstněgši.
Gestliže Wšak ale biž národní žiwé mluwč
pro takowéto připadnosti není wždycky lehce,
aby rozumina byla auplně od swých domácich,
tjm t'jžegi gi bude rozuměnu býti od těch, ge—
što sobě w zdálenosti známost gegj teprw uče—
necky pracně přiwl'astí'mgj, &10 tim wíce, gest
liže se zwuk hlaholn gegiho giž wytratil. K
tomu má také gedenkaždý národ swé zwláštni

powahy, obyčege, obřady, pořádky, nálezy a
t. d. které také zwláštnimiwýznamy :) mluwo—
způsoby negenom znamená, ale i gešlč od nich.

wšeliké obrazy, podobensth & poth 3 t. d.
odtahuge. A gestliže spolu i smysliw gest, &
sobě na Wzdčlunosti záležeti dá, 'l'oÍ i swé zku
šenosti, náhledy & nálezy w spisjch složí & po—
zůstawi , sám sebe tak přebyw u zwelebiw.

Takowjto wšak spisowé národa, byí iwy
hynulčho, gsau owšem milý a druhý sklad ne—
gen wšelikých užitečných zkušenosti, ale i po—
gemůa \významn dčdicjmn potomstwu; nie wšak
méně , tohoto dědictwj k swómu prospěchu po—

užití nenj potomstwu tak snadno, leč tenkráte,
když známost auplnč téhož gazyku má, a spo—

lu spraweno gest náležitěowšech připadnostech,
powahzich, obyčegjch, obřadech, zwycjch a t. d.
swých předků.
Takowz'uto wšak poučitedlná

zpráwa, kteráby gemn smysl pozůstalých spisů
mkořka odmykala, nemůže gemu ginák, leč mi—
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mo tyto spisy, a sice gen zhodnowěrné děgino—

wé powěsti přigiti. -
A w tomto pádu a srownáni gest zagisté
ona mluwa, w které knihy nowého zákona pr—
wotně sepsány bny — řečtina. Která ačkoli
že tehdáž ode wšech národů, pro které pismo
swaté přimo skládáno bylo, rozumjna amluwe 
na byla, přece pro nás pozdněgši člowěčenstwo
wšelikými připadnostmi a nehodam'i skoro giž
tak wyhynula, že pro nás gegj hlahol genom W
pozůstalých spisjch spi, a sobě z tisice sotwa
geden známost gegi, a to geště pracně gakžtakž
přiwlastňuge, a snažiti se musi, aby gemu tato pot—
ně získaná známost gen poněkud wěrná zůsta
la. K tomu také měla tato řeč pro swau roz
šjřenost skoro přiliš mnoho odrůzněných náře—
čj, & sice, gak kde od wzdělaněgšjho aneb
diwočegšjho národa, který do nj obyčegně swé

wlastni mluwenjzpůsobywmjsil,a pro se podl-_
žel, přigata & mluwena byla. Tak toho důkaz
máme na židech, &příklad Widjme zgewný i na
samých spisowateljch zákona nowého , že sice

řecky psali, hebregsky ale myslili.
Z této wšak připadnosti, že písmo swatě
sepszlno gest W cizi a mrtwě pro nás skoro giž

mluwě, powstáwagi mnohé nemalé obtížnosti

a spolu ipožadownosti thledem na čtenáře,a
sice, má-li gedenkaždý bez ohledu na pohlawi,
wěk, staw, Wzdčlanost, národ a řeč z pisma
swatého gakožto z gediného wíry pramene prá
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wě &powinnč , gak tomu protestanti cbtj, pra
wó poučeni bezstředečně bráti, tedy gemu ta
kowé čjsti předewšjm sluší :] neylépe prospí-':ge
W půwodnj mluwč, nebo zde se mu zagislá kaž
dá myšlenka gako z čerstwé šupiny co neygá—

drnčgi wylánpne, kdežto w giný oděw přeložei
njln teprw wnutkaná, obyčegnč cosi na swé unpl
nosti & půwodnosti ztrati, & tudy gižgiž wc
swé prwotinné gádrnosti a určitostí zemdli. —
Poldi ale we swé prwotni řeči pismo swaté čte-—

no býti má , tedy musi také čtenář, chce-li co
pořjditi, auplnan známost wšech mluW &nářečí,
které se gen koli w pjsmč swatém swý'mi spů—
soby setkáwagi, gako řecké, hebregské, chal—
degské, sirochuldegské &t. d. giž do sebe míti,
& spolu také mimo to, geště mysli isrdcem do—
cela střízliw a prawdy dychtiw býti.-— A wšak
gaká to požadownost na člowěka! -— Koliku ge
možno takowauto Wzácnau :) těžkou známost mj—
ii, když ze sta geden, gak nás zkušenost učí,
sotwa ducha té mluwy, kteran takořka mater
ským mlékem giž do sebe wsál, aneustálc žwa—
tlá., náležitě zná, & znáti dbá ? —- Koliku ge
konečně dáno, aby gen na okam'z'enj mysli i
srdcem střízliw a dychtiw byl prawdy? A to
přece býti musi , sice widj a slyšj, co mu Wá—
šeii předkládá a Wčštj. —-- A následowně gak

mnoho bude z gedné strany těch, kteř'j negsau
ce schopni sanlowolnó poučenjbráti, prázni zů—
stanau poučeni tak potřebného, z druhé pak
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Opět strany gak Welice se u mnohých zkráceno
Widěti bude pismo swaté we swém powolánj?
Namjtá se sice, žeby se této obtížnosti přelože—
njm wěrným do materské řeči napomoci mohlo,
a že se skutečně i napomáhá. A Wšak kdyby
překladač sebe wěrnčgšj byl, i známost Potře
bné mluwy a i zpráwuwšech tehdegšjch připa—
dnosti a okoličnostj auplnau do sebe měl, zda—
liž může, aby wěrným zůstal překladatelem, wy—
gasniti, co gest přirozeně tmawého? A kdyby

konečněi sebe che žádostiw byl prawdy, kdož
mu dá a dáti může to tak potřebné rukogem—
stwj, že se we swém rozuměnj pisma sám giž
pro sebe nemeylil? —-—Písmo swaté sotwa; ne—

bo gakožto písmena něma &mrtwá nemůže, aniž
také to práwo má náležitau zpráwu dáti o sobě
komu. Tim méně překladač sám ; následowně
Wždy musi kdosi třetí býti, genmžto takowéto
swědeotwi čili rukogemstwj neomylně dáti při-
sluší. Tento Wšak třetí musi ale sám také pe—
wný základ neomylnosti swé do sebe mjti, sice
geho swědectwj opět nic nenj.
©. 5.

Aniž to konečně w mysli Krista & gebo apoštolů

bylo, aby pismo swate' bylo gediným pramenem u wíře.

K tomu gest geště duležitá a rozhodnugici
zde ta otázka: zdali Spasitel swěta chtěl míti
toto od swých wyučenců sepsané slowo gedi—
ným zdrogem swé wíry? nebo gen gemu samé
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mu to wlastně přináleželo, to Wyřknauti a usta
nOWiti, co chce míti pramenem učení swého.—
Pakliby ale tomu chtěl, tedy by také ge
byl buď sám sepsati ráčil, aneb aspoň swým
Wyučencům sepsati nařídil, a kdyžby hotowo
bylo , ge i přehlédnul a pooprawil, dobře wě—
da, gak mnohoby samému písmu tau případno—
stí, že bud' od něho samého, aneb aspoň pod
geho dohledem, a sice na rozkaz geho sepsáno
bylo, na potřebné wážnosti a (lůwěrnosti při
bylo; gelikož W tom welilcý rozdíl gest, zdali
mistr mage moc a práwo mluwiti, mluwí buďto
skrze sebe, buďto skrze giného, anebo zdaliwy—
učenec geho mluwí wedlé smyslu Pána swého
sice, z Wlastního Wšalcgen důwtipu.
Že pak ale Pán a \!Vykupitel náš přebýwa—

ge mezi námi, nižsidné písemnosti nezhotowil,
gisto gest; nebo, kdyby takowého byl co pod—
niknul, tedy by byli wyučenci geho, kteří pí—
šíce přeswatý žiwot geho, tak přímí :) prawdě
wěrní byli, že časem i na tu neyzadněgší pří
padnůstku nezapomínagí, ba i swé Wlastní po
klísky odkrýti se neštítí, gen aby gednak praw—
dě zadost učinili, gednak tehdegším udalostem
swětla i nástinu udělili, we wšem pak ale hla—
wní osobu Ježíše Pána swého we wší geho spa
nilosti, důstognosti a zásluze okázali: zagisté
tuto daleko důležitěgší adůstogněgší případnost,
že Pain sám we Wlastním spisu složiti ráčil po—

klad učení swého, poznamenatinegenom neopo
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minuli, alebrž se i sami na tento spis, gakožto
na prwní a hlawní zdrog učení prawého odwo
láwalí, z něho čerpali, a ostatní Wěřící na to
pozorné učinili, kde a odkud by se ta prawá a
neyčistší woda žiwota wěčného k gegich ducho
wnímu občerstwení preyšlila. Toho wšak nikdo
ani dosti malau příležitau zmínku nečiní, násle—
downě takowého Kristus nic nepodniknul.
Ale negen že Kristus nižádné takowé píse—
mnosti nezhotowil, on také rownčž swým wy—
učencům, aby gakau písemnost, genžby přede—
wším činy, slowa apříběhy geho do sebe ob—
sahowala, sepsali, nižádného poručení neudělil
a nezanechal; neho gestliže, aby se s plnomo
censtwím seslání swého wčřícím wykz'nzali, wěr—
ně připomínagí, že Pán udi—"hwgim Wdechnutím

Ducha swatého, gim rozkázati ráčil do celého
swěta gíti a wšem národům slowa a skutky ge
ho hlásati: takéby zagisté píšíce žiwot geho přec
swatý, byli podotklí, že z rozkazu geho píší,
kdyby takowýto rozkaz byli ode Pána obdrželi.
I wyswítái tedy ze wšeho, že z wlastního gen
důwtipu psali.
A Wšak snad wtom gegich Wůle byla, aby
toto psané gegich slowo bylo gediným zdrogem
u wíře Krístowě ?— Pakli ale W tom gegich Wů
le byla; proč tedy nesepsali wšecko, proč při——
pomínagí a činí wěříeí pozorné na to tak zge—

wně, žeby w těchto knihách gakkoli bohatých
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na poučeni nebylo přece geště znamenáno wše—
cko; a následowně proč napominagi spolu iwě—

íjcjch, aby negenom to, co psaného čtau, ale
i předewšim to, co austně slyšeli od nich, wě—

řili a zachowali? -
A konečně byíby tomu wšemu i také tak
bylo , žeby pismo swaté bylo dostatečné a scho—
pné gak samo ze sebe, tak z wůle Krista a A—

poštolů gebo býti/gediným zdrogem u wíře:
přece gest, gak tomu zkušenost , a Wšeliká
rozdílná členi geho to děgně doswědčugí, ga
kožto písmena mrtwá a hrubá Wšelikým promě—
nám podrobeno; a gako takowé musi také Wždy
míti podlé sebe někoho, genžby gednak nad gebo
neporušenosti bděl, gednak ale spolu gemu ta
ké hodnowěrným swědkem byl, že gest ono
geště to samé pismo, které druhdy wnuknutjm
božím, z apoštolského pera wyplaulo.
Kdo wšak platně bdjti a swědectw—j dáti
mě, musí také Wěděti, nad čim bdí, akomua W
čem swědectwj dáwá , anásledownč—negen smysl
ale i saustawu, ba i wšakau okoličnost w celém
obsahu geho auplně a náležitě znáti, gakož i
také aby dohlédnauti mohl, zdali se swěřenému
pokladu gaká zkáza nepřihodila, kljče !: otwi—
ráni míti.
5. 6.

Přechod.

Poněwadž tedy písmu swatému z nadřeče—
ných příčin samostatným zdrogem u wíře býti
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nelze; tedy bude a býti musí dle zdrawého u—
sudku auplněgšjm a spoluisamostatnčgšjm zdro—
gem té saméwjry pramen ten, genž toto pismo,
ze swého beru , gednak doplhuge, gednak wy—
swětluge. A kdož gest zdrogem tjmtOP— Uče—
nj poslaupné.

——

Že Pak gest ale toto Wše, co se zde k pro—

spěchu učenj austnjho prawi, důwodně okázati a
dokázati; tedy také za tjmto aučelem okážeme
přirozenou schopnost učení poslanpného k cili
tak žádaucimu, pak wykážeme na gakých zákla—
dech spočjwá, akde konečně to prawé a gedině
hodnowěrně učenj poslaupné přebýwá.
7.

O ustnjm podání čili poslaupném učenj wůboc.

VVšaká udalost mů cosi zewnitřnjho do se—

be, čim Pozornost bud' wíce bud' méně a sice
wždy dle důslednosti swé na sebe budi a obra
cj, tak že se předewšim i sama zběhlost gegi
w pamět lidskou gakožto Wžiwau a upmnatowa
ci takořka knihu wtělj a zaznamená, atjmto wtě
lenim a zaznamenánjm se Památka gegi negen
pro čas a místo uchowá, alebrž i také rozšjřj &
prodlauži, což igegjm zpowčstněnjm slowe , ge—
likož ňlowěku to giž přirozeno gest, že sobě
znamenitčgšj zwláště udalosti, udalosti přede—
wšjm takowé, gakowé na osud gebo wíce abli
že působily aneb až dosawáde působí, ne tak
na papjře , poněwadž k tomu ne wždyoky
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přiložilost & schopnost má, aniž mu to wždy
radno gest, gako wíce & wlastněWpámět swau,
která gemu k cili tomuto Wždy a Wšude poho
towě gest, znamená, sobě tak W mysli du—
ehownj knihu & wýpis wšech zwláStč swých při
hod chowage, djlem k potěšeni, dilem k Wy
slroženj swému. K tomu citi také gakési při
rozené puzení do sebe, zděliti se aspoň swým
wěrněgšjm w tom, z čeho se buď sám raduge
neb rmautj, Prostředka tim neybližšjm & ney—
snadněgšjm, který mu i sama přirozenost k cj—
li tomuto dala, prostředkem gazyka swého.
Že pak ale takowéto wyprawowánj gednak
poučeni do sebe zawirá, gednak ale také ze star
šjch na mladsi, s otců na syny a t. d. přestu—
puge, tedy také za tanto příčinou & připadne. "
učením poslaupným slowe, & samo W sobě nic
giného není, nežli wěrná wyprawowánj čili ode
wzdánj toho, co se dřjwe bud' očima aneb u—
šima přigalo.
W dwogi tedy sklad čili zdrog ukládá se
pamětnost zběhlosti wšaké, & sice W knihy, čili
letoPisy, &W pamět lidskou čili powčst poslanp—
unu, za tim rowněž gen cilem , aby se z nich
i budoucím preyštila známost gegj. Prwnj zdrog
gest sice zenmitřněgšj, ale gakožto hmotněgšj
také pomjgegicnostipodrobeněgšj; kdežto druhý
gakožto dušewněgšj, negsa tak wystawen nebez—
pečenstwi zničenu býti, Wždy čistěgši a stálegši
známost wšeho zběhlého do sebe zawjrá, a tu;—
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dy prwnimu negen k doswědčeni, ale i 'Wčas
wysychánj Pramenů geho kdoplnčni &zawlaže
nj slouži.
ŠŠ.8.

VVlastnosti hodnowěrnc' Powěsli.

A wšak má-li potomstwo s důwěrnosti a
platnosti z takowéhoto udáníwážiti známost sta
rých zhěhlostj, musi také toto udání gisté wlast—
nosti do sebe míti, dle kterých by se spoleh—
nauti lze bylo na gistotu čili prawdiwost \vyřčenj
geho.
I žádář se tedy za tento přičinau od udání,

aby bylo: a) základné, t. g. aby gento Wyřj
kalo , co skutečně zběhlého gest; b) wěrné, aby
ani wíce ani méně, nýbrž wšecko, gak a co se
zběhlo, bez proměny, bez ugmy abez přidaw—
ku gewilo; c) nepřetržené, t. g. aby takowéto
udánj nebylo Plod nowěgšjho okamženj, nýbrž
aby i hned od počátku kráčelo po boku udalo
sti těch, gichžto se týká, až na přítomné časy;
a d) konečně, aby bylo wýznačné, t. g. aby
se prawdiwost wyřčenj geho w gistýeh zewnitř
něgšich stoPách čili Wýznamech , gako gsnu na
příklad národní slawnosti, zpěwy, čestné sochy,
zříceniny, pamětni penize, weyhrady gistých osob
a míst a t. d. značila a odrážela.
š. 9.

O Poslaupne'm učenj cirkwe křesřanske'zwláště.

Pakli gedenkaždý národ, gednokaždé spole—
čenstwi takowaulo poučitedlnsu powěst, čilinú—
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wčštj neboli lépe poučeni austnj o swém po—
wstáni, powolánj. o swých základech, pra'nchh,
0 swém srownánj, podnikání, wynikánj, zmáhá—
ni a klesání a t. (1. má, a z něho nemalé po—
twrzenj a wyswčtlenj, i swým letOpisům , gestli

že kteřjmu gsau, béře: také zagisté nebude bez
takowého ono společenstwi, genž se křesíanským

naziwá, gelikož, pakli toto skutečně gest, ga
kože widitedlnost geho dostatečným swědkem
gest i gestoty gebo, tedy se také muselo cosi
státi, za gehožto přičinau a důslednostj ono po—
čátek swůg wzalo, a se w čase tak, gak gest, u—
spořádalo. Co se však ale stalo, muselo spolu
samo w sobě tak zřízeno býti, že wážnostj swau

negenom pozornost na sebe zbudilo, ale i také
Wůli těch, gešto zwláště přitomněgšj byli, hnulo
tak, že w takowýto spolek wešli, a předlo
žená ustanowenj ostřihati se zawzizali.
Památka wšak těchto udalosti, kdež bude
předewšjm žití, gestliže nežige we schránce wšeho
lidského znánj, W paměti lidské. Pakli ale w
této žige, tedy čím se může lépe & lehčegi au
činná žiwotnost gegi gádřiti, nežli že se gako
\všaká powěst usty na Wně preyští, a se tak od
wěku k Wěk-upřeléwá a proléwá k poučeni stá
lému.

Obsah wšak učení tohoto nebude a nemůže
býti nižádný giný, leč poučitelné náwčšti o wšech
příčinách, základech a připadnostech zniknuti
gol; nčenj tohoto křesíanskóho, tak také i wy—
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zuawatelstwa geho , :) následowně plod ge..
ho gen náležité seznámeni se se Wším, co se
koli řeklo & stalo, a gak se co řeklo a stalo
ku powstánj geho. Pročež také w něm bude
Předewšim Potomstwu uložen onen auplný zdrog,
z něhožto mu obsah a cjl gak učení křesřan

ského, tak i powolánj wyznawatelstwa geho
čerpati &poznati gest.
Š. 10. Toto Wšak učení poslaupne' cirkwe křeslanské
má wšecky wlastnosti do Bebe, gešto ge hodnowěr—
ným činí.

Gestliže wšak kde které podání hodnowěr
né gest, gestíř to ustni cjrkwe křeslanské tim
che, ano wlastně; gelikož nižz'ndnépodáninemů—
že se takowauto základnostj, wěrnostj, nepřetr—
ženosti & wýznačnostj honositi a wykázati , gako
se práwě toto honosj a wykazuge.

Základnostj Wyplynultě utěšugici praud u
čení tohoto, gak známo & gisto gest, neyprwé
z toho neyčistšjho a spolu neyčerstwěgšjho zdro—
ge, z neomylných a neklamných ust bpasitele
swěta , a přetekl žiwau mluwau Přjmě w ucpe—

rušenau mysl posluchačů geho , předewšjm těch,
gežto sobě tento slitown'jk lidský zwolili ráčil
na swědectwi k rozhlášenj swému, přetekl 13k,
že se swatý smysl geho pjsmem takořka plamen—
ným wyryl na deskách srdce gegieh, & z těch—
10 se opět row-vnčž tímtéž

způsobem.

dále wy—

preyštíl a rozwodnil k oblaženj lidskému.
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Wérnostj. Kdo takowé oběti podnikne,
kdo gmenowitě swětskau ctí, lidským pohodlím,
ba i žiwobytím k Wůli gistému poznání, genom
aby gemu žiw byl a se zachowal, pohrdne, ga
ko to práwě učinili apoštolé Páně, o tom také
pochybowati nelze, žeby sobě takowéhoto po—
znání newážil. A kdoby takto nadchnut byl tím
samým poznáním, žeby nad ně nic lepšího a
wznešeněgšího neznal a necítil, gako opět apo-—

štolé Páně,otom také pochybovati nebude mož—
no, žeby dle nawržení poznání swého také, gsa
sám blažený ním, ge i ginému nepřál, abyz ně—
ho též blažeu byl, &následowně ge před ním
ukrýwal a tagil. dewnot gest, že W prwních
zwláště rozséwačích tohoto slowa člowěčenstwu
k uzdraweníBohem seslaného nebylo nepřízně
nižádné, alebrž že wynakládagíce celý swůg zwláště
dospělý wěk na to, gen tau šlechetnau žádostí
hořelí, aby celý swět mistra gegich poznal a
'W tomto poznání spasení swého hledal a nalezl.
A wšak inz'nněstkům gegich byl tentýž ohled,
totéž snažení, & gestiř, Bohu budiž cllwáln z to—

ho! až dosawáde; gelikož gedenkaždý sobě Wždy
swědomitě to uwážil a rozwážil, a až doszlwáde
rozwažuge, že toto slowo Bohem člowěčenstwu
darowané, dle cíle swého negen gistého člowč
ka, a to geště pro gisté snad gen okamžení, ale—

brž wšecky lidi časem swým po Wěky blažiti
má; anásledowně, že negcn přítomným, ale i
budaucím co dědictwí přináleží , a tudy i po—
Ča50pis p. Katol. Duch. 111.2.

3
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tomstwudotčž auplné prúwo přísluší, žádati od
swých předků ten samý poklad, poklad newy—
wážitedlný spasení swého, který tamto odc—
wzdán byl tímtéž úmyslem ode Pána skrze
wyučence geho.
1\\í'ypléwápak spolu z předešlého i napře

trženost aneboli stálá poslaupnost učení toho
to: gelikož se to slušně a práwě očekáwati dá,
že také apoštolští náměstkowé wždy tentýž po—
klad, poklad newywážitedlný duchowního swě—
tla a zahřetí, který od swých předků přigali,
a sami užili, opět swým staupencům wěrně k
"tomuž samému užitku odewzdali, dobře wčdau—
ce a cítíce gak cenu & powolání pokladu toho—
to, tak také i powinnost swau z ohledu geho;
a pročež také, gak se to gíž w běhu 18 set let,
co toto učení tak wítězně a zúslužně trwá, ra—
dostně widěti dáwá a potwrzuge, nebylo, není
aniž může býti kdy gaké okamžení, kdeby 'lolo
dědičné odewzdání čímsi zkaleno a tudy přetr—
ženo bylo: alehrž gistota gestit "to potěšitedlná,
že gako tentýž duch učení, který zust Páně wy—
šel, Wál a wěge až dosawáde, giž od tak dá—
wného počátku swého,ibudaucnč Wáti wždy hu—
de We Wčrném aspoň společenstwí wyznawatelů
geho. Načež, aby se gedenkaždý isebe pozdněg
spolehnauti mohl s Wětší geště důwčrností,
sám Spasitel a dárce geho se o to postara
ti ráčil gednak tím, že tento poklad gen zku-—
Šeným swým wěrným odewzdal a swěřil, a až
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dosawáde swěřuge, gednak ale zwláště tim, že i
sám chtěl býti a ostal wlastně Opatrownjkem a
otwjratelem pokladu tohoto skrze ducha swého,
kterého iswým wyučencům seslal a wdechl ro—r
Wllčž gen k cili tomu, aby se ne tak na swau
moudrost , gako wíce a wlastně na wnuknutj
geho spoléhali, a dle tohoto teprw swětu z da—
rowaného pokladu gewili audělowali, coby by—
lo geho.
Ale negenom že toto učenj we Wšj swé či—
stotě a ryzosti póstaupá od wěku k wěku po-—
kolenjm lidským; ono se také zwláště odrážj w
obřadním drženi gistých ústawů a slawnostj,ge—
što wyznawatelům geho gednak k posilnění, ge—
dnak k radostnému připominánj oněch welikýeh
udalosti, genž k oblaženj geho přispěly a při—
spiwagi, slanžj. Což iwýznacvnostj geho slo—
we. — Mát tedy totoáučenj wšecky Wlastnosti
do sebe, a to geště w mjře takowé, w gakowé
ge nižádné nemá, &protož Wšjm prňwem mezi

wšemi také neyche, ano Wlastněwjry zasluhuge.
11. Toto Wšak genom w cirkwi katolické k nalezení.

Že pak se ale tak mnoho cjrkwi křeslan—

skými naziwati osměluge; tedy gest otázka:
zdali tento poklad učenj prawého gest wlastnost
wšech? -— A pakli není : která mezi nimi ge
sti'Í' ta, genž se z toho nesmírného štčslj, míti
tento poklad

při sobě,

raduge?

—-——
)%
u.
Ir -r
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Že Kristu Ježíši, bek dalece geg W poko—
ře a W uctiwosti té neyhlubši Pozdálnč posuzo—
wall smíme, nebylo při wšem snaženj a dychtč

nj geho ohledu nižádného, leč toho, aby giž i
w pozemstwu celé člowěčenstwo k wlastnjmu
obleženj geho gakýmsi na neyweyš šlechetným
& šlechticim swazkem, swazkem čistého bratr
ského milowúnj w gedno spogil, gisto gest: &
následowně, že také, aby za tímto tak žádan—
cjm zámyslem W celé člowěčenstwo gednu mysl
& gedno srdce uwedl, takowých též užil pro
středků , gacj geho welikému úmyslu nápomoc—
ni byli, také gisto bude. Mezi těmi Wšak pro-—
středky, gešto k docílen-j gednoty mysli a srd—
ce napomáhagi, ano wlastně wedau, kterýž mů—
že bý'ti tak aučinliwý, gako gest uwedenj gedno—
ho a téhož samého lepšjho poznání? Kteréhož—

to prostředku iKristus,

gak známo gest, užíti

ráčil. —- Aby -tedy swého práwě božského au—

hledu dřiwe dosáhl, bylo mu rowněž neylépe,
swým učením na weškerý swět dolehnauti na
gednau; že pak to gest ale wčo gednak příro
zeně nemožná, gednak i násilná, tedy užiwage
k tomu přirozeného běhu, pozwal Počátečně do
učenj a společenstwj swého gen ty, gešto hlas
geho ochotněgi přigali, zřidiw z nich tak onu
Cirkew, ku které se dle auhledu geho časem
swým celé člowččcnstwo příwtčlití má, aby též
na té Welihé přízni, ktomu on gemu před
Bohem a otcem swým ziskal, Podíl mělo. GukO
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tedy gest gen geden Kristus, gedno učení gelto;
tak také bude, :) býti může :) gest skutečně gen
gedno wyznuwatelstwo, gednn ejrkew gebo, _
Mezi wšemi wšak cirkwemi, Co se gich ko—

liKristowý'mi naziwati osměluge, není nižúdnč,
genžby se tento přeštastnaupřednosti, pocháze
ti od samého Krista, wykázati mohla, gedinč
ta , která sobů krom názwu tohoto geštč to při—
gmj katolické přidala, rownčž gen z té příčiny,
aby _se gukožto prawá cjrkew gello i W názwu
giž mezi těmi, genž se též gello naziwati osmě
lug'j , lišila :) znečila.

Pukli gest ale ejrkew ka—

tolická tu pruwá cjrkew Kristowa, tedy gest ta—
ké gakožto gedině zplozená w něm, auplnau &
gedinau dědičkau Wšeho duchownjho nadání, u—
stauoweuj & gměnj geho & spolu

i také aučast—

nici toho práwa, užíti toho předrahého dědic—
twj k prospěchu swému. Mezi tím Wšak, co gi
koli k užitku a pod ochranu odewzdáuo bylo
Pánem, byl zagisté geden z neypřednčgšjch da—
rů onen Poklad učení prawčho, genž druhdy k
gegim ušjm, rownčž za tim gen cilem, aby se
plnost swulóllo smyslu gebo gi gak W mysl, tak
w srdce, co neynáležitčgi wštjpila, skrze tři léta
z ust Páně tak milostné znělo. Že pak ale ten—
to poklad časem swým aspoň částečně přenesen
u uložen byl gako do nčgaké hmolnčgšj takořka
skříně w pjsmenu, a to sice zastupiteli. gegimi,

ledy také zohledu tohoto psaného slowa ro—
xvnčžto samé práwo bude, které dáno by
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lo wzhledem celého (lědictwi, totiž , cokoli buď
řečeno bud'zaznamenáno bylo k aučelu gegimu, to
Wše obracetí a wykládati sobě k užitku a wzdě
lánj Wlastnjmu. Kteréhožto prawa a gměnj ona
sobě také wdě'c'ně Wážjc a šetříc skrze auřad k
tomu cjligiž uwedený, totiž skrze auřad austnj—
ho \vyučowánj, s takowau ocholnostj , wěrnosti
a Wážnostj prowozuge , zastáwá &užiwá, že wša—
kai slušnost káže, aby se na gegim přestalo wy—
řčenj; gelikož onn gedině gest ta, která čisté sj—
mě slowa spasugicjho w ustech swých chowagjc,
materskau mysli aláskau, zwlaiště dnů nedělních
a swátecnich, ten neyryzegšj a spolu neypocho—
pitedlněgši smysl Wůle bo'z'j k prospěchu a po
bode swých Wěřjcjch skrze swé k cjli tomu
poswěcené sluhy tak otwjrzi a podász že těm—
to , aby mysl isrdce gegich obžiweny byly, gen
přigjti a zažjti třeba, co se gim k potěšeni a k
naprawcni tak dobrotiwě předkládá.
Zdá se sice to mnohému rozumu protestant
skému na ugmu býti, že cirkew katolická neswě—
řuge pisem zwlziště božích swým wěřicim gedi—
ně; gelikož ačkoli že wěřjcim nezbraňuge, ano

ito

ráda widj a žádá, když krom poslechuuti

auřednjho wyučowánj gegiho sobě gak w spisich
\vzdělziwacich Wůbec, tak W p'jsmjch božích zwla—

ště

a rozgjmagj, sobě přece to při tom

\VYhT'flžllge, ponecháwá'a
osobí, aby w roz—
uměnj čteného mista pisma swatého s ní, ga—

kožl'o upřímné djth

s upřimnau a skraušcnau
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matkou, radu brali, & se gegímu wyššímu z:)gi—

sté rozumu a uznání podrobili. Eyhle, gakáž to
utěšené sgednocenost mysli i srdce mezi dítka
mi a matkou, matkou starostlíwau :) milugíeí,
dítkami puk wděkočilými! Kdežto ono Wykři—
čcná swobodnost, wykládati sobě písmo dle wlast—
ního zdání & přání, která tak hrubě W prote—

stantsku pmmge, kde wedlé ní každá bába prá
wo má, wykla'ndati písmo, spolu ale také geden
každý opět to naprotěgší prá-wo, newčřiti gí, :)
říci: Mlč, tomu gá lépe rozumím, a t. d. gest
genom tím neyzlmubněgším zárodkem wšeho ne—

pořádku,

neswornostia negistoty, gakož i

wšeho spuštění :) snížení u wíře.
W cíl-kwi tedy katolické preyští se gedinč
onen blužitedlný zdrog učení prawého,u wyléwá
se na wnč gednak obyčegnč,gako na příklad ne
dělním wyučowáním, gednuk nadobyčcgnč, W
snů-mích \veřegných; a sice Wždy tím neyblíž
ším :] ncypřirozenčgším prostředkem --- mater—
skými usty gegími.
.
©.12. Akonečně rozhoduge se usudek wšeuh wěků pro
učení austuí. — Záwěrek.

Že

Kristus austně gen učili ráčil, age—

ho apoštoló totéž činíce gen z nouze a potřeby,
nemohauce časem wšude dostučiti osobně, k pc
ru sáhali , gestit děg, z kterého usudek wšech
wčků, an se spolu nemálo pro učení austuí roz-—
hoduge , swůg základ a počátek béře.
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Aby se Wšak dáwnowčkost a stálost u—

sudku tohoto gen poněkud obgasnila, a se na
sprostý náhled gen náš podpírati nezdála, prospě—
ge ano třeba nám gen do těch wčků, na které se
protiwníci církwe katolické, gakožeby to Wtěch—
to ginák a lépe bylo býwalo, tak rádi odwo—
láwagí , nahlédnauti, a zde se pozeptati těch pře—
dewším hlaw , gešto dílem pro swau zkušenost,
dílem pro swé auřadní důstogenstwí W takowé
wúžnosti stogí, že gegich \vyřčení gest takořka
ohlasem a heslem wíry za tehdegších wčků wše—
obecné. A zde se nám namítá z druhého sto—
letí Iraeneus, kterýž o tomto předmětu we swé třetí
knize proti kacírstwu gednage w kap. 4.prawí:
„Gcstliže gest o gistó otázce (týkagící se wíry)
hádka, zdali nepřísluší k neystarším církwím,
kde apoštolé prodléwali, útočiště wzíti, a se od
nich, co o přítomné otázce gistého aneb genběž—
ného gest, dozwčdíti.—- Gak pak ale (uzawí—
rů dále), kdqur nebyli Apoš'tolé nic písemného
zanechali, zdaližby nutně potřebí nebylo, po—
slechnauti anásledowatipodání toho, gežto ode—
wzdali těm, kterým postaupili řízení církwíPl“
Z třetího pak století a) Tertulian, genž we
swóm spisu de corona militum takto dí: Těch—
to a gíných těmto podobných naučení, chceš—li míti
zákonní upsání, nižádného míti nebudeš ; gestit au—
slní podání zde tobě půwodcem, obyčegem, po—
twrditelem aostříhatelem učení takého. b) Kle—
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mens Alexandrinský mluwě we swém spisu, gegž
nadepsal Stromata , o učení wíry dokládá : „Ge-—
stiř to to samé poznání, které gsauc apoštol—
skau poslaupnostj oclewzdáwáno, až na nás po—
staupílo. 0) Tak dopisuge papež Štěpán Cipria—

nu, biskupu Kartaginenskému: „Gestližehy se
Prawda W čem bud' měnila auch wywikláwalm
obrařmež se na inrawého půwodce gegiho a na
ewangelické podání.“ _- d) Taktéž Origcnes w
předmluwě k swým knihám nadepsaným „libri
principiorum“ wece: „Zachowáwář se w cjrkwi
kazatelstwi; aniž gest která prawda k Wčřenj,
leč ta , která se w ničem neuchylugeocl cjrkew
njho a apoštolského podání.“ —
Ze čtwrtého pak stoleti gestit a) Eusebius,
genž we swé ewangelické demonstraci kap. 8. o
apoštoljch gednage, o nich w tato slowařpro—
mlauwá : „Snjžiwšc se k Prostnotě mnohých mnoho
gednak písemně, getlnak nepisemnč k zachowánj
nařirlilL“ b) Basilius pak we swé knizeo Duchu
swatém kap. 29.w tento smysl swětlčj : „Máml za
to, že ito apoštolsky gest, držeti se inepsaných
podání !“
W pátém pak stoleti usutlek činj Jan Zlatou—
stý W druhém swém Wýklaclu Pawlowa listu k
Tessalonicenským : „I wyswitát, že apoštolé
nezaznamenali wšecko w listech swých, ale
brž že mnoho také odewzdali beze wšeho za
znamenáni , a násletlowně že i toto hodnowčrné
gest, pro kteraužto příčinutaké podání cirkwe ho
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(lnowčrným býti uznáwáme: O(leWzdán'jgestil to,
(losti na tom, dále 'se nepteyl“ —- A Augustin
wc swé knize proti Donatistům prawj: „Mnohoí
gest geště , gešto wšeobeená cjrkew zachowáwá,
& gešto se tak wčI—j,gnkoby to nařjzenj apoštol—

ské bylo , ačkoli se to nikde psáno nenulczá !“
A abychan konečně stálost usuťlku tohoto
doplnili, třeba se nám gen odwolati w pozdněg—
šim wčku na sněm '.i'ritlentinský, kde se w se—
zeni 4. takto prawj: „Swatoswntý sněm Tmlen—
tinský poliližegc k prawdč wjry :) ku kázni mra—
wů, wyznáwz'n, že se mnoho W spisjch :) mnoho
mimo ně nacházi , gešto z ust bud' samého Kri—

sta aneb apoštolů geho, wnuknutjm \všnk Ducha
swatého, wyplaulo, & gsnuc talgořlia z ruky do
ruky podáwáno, se až na nás dostalo“ :) [.(l. _—
I wyswitúl tedy ze wšeho, že cjrkew killtř
lická gsauc negen W stálém přesvědčeni, ale i
w drženi této přednosti swé, \vžtly welmi základ—
ně & maudře gednala, že zůstawši sobě Wčl'na't,se

tohoto lilawnjho :) prwotněgšjlio zdroge pouče—
nj swóho nikdý negen nespustila , ulcln'Ž z něho
geště i psanému slowu swčtla i (luclm wážila a
dodávala; pročež také i buduucnč k přání a
(laufán'j gest, galgožc to sám Kristus zasljbiti
ráčil, že i butlaucnč tuto swau zkušenou giž
moudrost W tom podrží, (lobře wčdauo, že to—
hoto pož'jwá, ilnulaucjm wčkfnn k tomu samč—
mu cili zaohowati &odewzdáti powinna gest, &také
gakožto wčrná choř Kristowa zachowá &odewzdá.
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Pauti, gegieh půwed, zrůst & mrawnj ce
na, i co strany nich duchawnimu pastýři
k zachowáwánj.
Od F. J. Slámy.

O pautčch a neywice proti pautěm gednáno a
psáno gest mnoho, zwláště za poslednich pade—=

súte let; nedáwno pak i onen lepowčstný kněz
slezský swého proti nim hlasu pozdwihl. Wiz:
„Die katholische Kirche Schlesiens“ etc. 39.
Že Wšak i neylepšj a neyswčtěgšj věci zle uži—
Wány býti mohau; menil“diwu, gestliže z strany

putowáni některé zlé obyčege proti wůli cjrkwe
se nacházegi. Proti slušně wšak zřizenému pu—
towáni nic zagisté nawrhnauti nelze, a widěti
neni, pročby naprosto zamezeny býti měly. _.
VVyšetřiti tedy hodláme: Zdaliž a z které strany
pauti se osprawedlnitidagi? Gakz'lgegich mraw—
nj cena? A gak si má pastýř duchowni W té
wěci počinati ?
Poněwadž pak na otázky tyto nemůže se gi
nak odpowjda'l'i, leč se cena pautj, gak do smý—
šlení a mrawů Wplýwagj, pokud možno, Wše—
stranně H\Ví'lži:tudiž bude třeba, negen Opůwo—
du a zrůstu pautj, o gegich užitečných i ško—

dliwých následcích tuto pogeduati; nýbrž také
smýšlení cjrkwe strany paut'j uwésti, :) teprw
po úplném přehledu některá prawidla ustanowi
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ti, genžby od duchownjho Pastýře snad s pro—
spěchem užjwána býti mohla.
Ačkoli se Pautj *) wůbec každá zdálená ce—
sta mjujwá, rozumi se zde tim wýznamem přec
gen ona cesta, která se bud' o samotě, nebo
společně na některé zwlz'tštnj nábožnau památkau
znamenité místo z Pobožného úmyslu koná. **)
Začátek pouti ***) sluší W'neytemnčgšj dá—
Wnowčkosti hledati. Byly zagisté před křeslem—
stwem, a udržely se za křestanstwa, a to negen
W řecké a katolické cjrkwi; nýbrž w každém
náboženstwi, genž u člowčka ne samého du
cha, ale také smyslnost powažuge. O starých
pohanjch nám řečtí a latinštj spisowatclé wypr' —
*) Wýrovnj slawné památky založeni kostelů, gcnž wšednč
také pami slownu, a s obyeegnýnti pautč'nti na gednom ko
řeně' urostlý, zde pominu , an wlastnjho pogednz'tnj zaslu—
“lmgj, :thij téměř dnchowenstwa, než lůge se, týkagj.
) Neplne & gen pautt z předsudku konané zda se omezowa
ti wýboruý gitu'tk Spisowatel w lineekél'n mčsjcnjluh w čtwr
tem roenjln běhu I. swazku str. 310. w Praze 1821., nazj
wage takowé gen cesty pautj, kteréž se f_i/N,dmg/Siem k
zdálenému mjstu konagi , aby se tam pobožnosl lepe il au
cinliwčgi wykonati mohla. Na sta pnutn-jků chodj na pouť
zagisté z takowého úmyslu, ale mnoho gich také, gežto za
ginýnti přjčinami na pouť se wydáwagj, dobře wčdauce, že
ginde swau pobožnost ani lépe ani aueinltwčgi newyLOuagj,
než doma.
"*) Úplný a sanstawně Spo'r'dílanýdčgopís pautj bymeze toho
to pogednz'tnj netoliko přes mjrn rozsjřil, ale naposled by
také snad rowně tak obtjžný, galto zbytečný byl. Protož
tuto gen data gednotliwá, gak nás na praudn obecné cjrkew
nj historie doplauly, uwésti postaci. Mnohé d'e'gopisůpři
běhy pautj se týkagjej shromáždil biskup Benzel: Syntagma
dissertationum tom. l. a l'Iottinger de peregrinatiouibus re—
ligtosls.
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wugi, že gsau měli místa zwláštujm a welikým
památkám swčho náboženstwj zaswěcená, kteráž
také hognč nawštěwowali; že pak spoluwěcj po—
hané swé pauti magi, swědči cestopisowé,genž
se zwláši áziatských nábožensth dotýkag'. To—
to odwoiáwánj na pohanynepaušti na křesianské
pauti owšem žádného gcmnóho swčlla ; přec ale
na gistau hluboko založenau potřebu lidského
srdce okazuge, že člowěk wůbec, žádage se k
bytnosti božské wraucnčgi pozdwihnauti, bez
podobných prostředků býti nemůže. 'Wšednj,
každodenně spatřowané předměty mu W tom ne—

stačugj, i hledá pomůcek newidaných , na kte
rýchby cile swého snadněgi došel.
U židů bylo dokonce zákonem nařjzeno, kaž
dému zpohlawj mužského třikráte za rok před
pánem Bohem. se ukázati. 2. Mogž. XXIII, 47.
Což, gak wěrně se plnilo, spatřugem netoliko
na rodičjch našeho božského wyknpitele, nýbrž
na něm samém i na geho učedlnjcjeh. Tento
zákon Mogžjšůw, a příklad Páně nemůže hagi
telům pami křesianských owšem za nezlomitelnau
podporu slaužili; neb po zgewenj milosti zákon
přestal; bohowlády,

gaká u židů byla, mezi kře——

siany není ; rozmnožení chrámů neukládá žádné
potřeby k gednomu toliko místu se utjkati a o—
běti přinášeli. Než pokud hlawni záměr dotče—
ného zákonu na udrženj gednoty mezi Wšemi dwa—
nácti pokolenjmi wycházel, a gi tak welíce od—
porowal, že Geroboam, po odtrženi desatera po—
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kolení, nic si nekladl za potřebněgší, gako Pu
towání do Jerusaléma III. Král. Xll, 26 — 33.,
wystawením dwau telat W Bethelu a W Danu u—
zbytečnili: & pokud gednota i mezi křestany u—
helní potřebau gest, mohaut hagitelé pautí i to—
hoto zákonu , bez ublížení swému článku: o 0—
běti čisté po celém swětě přinášené, k swé obra—
ně použíti. Přes to ale silní se tímto zákonem
hořegší poznamenání, že se potřeba pautí po—
Wšechně a hluboko W lidském srdci cítí.
Nedotýkage se wíc pauti komorníka králo—
urny Mauřenínské,

Sk. ap. V111,26 ——
40, okazu—

gící, že prst boží prozřetelnosti itčch cest uží
Wá k dosažení swé wěčné rady, přegdu radčgi
k pautím křestanským.
Solwa horčičné semeno od Hospodina wse—
té k oné Wýšce dorostlo, w které stromy wět—
we rozkládati počínagí, a sotwa bauře, genž ním
až potud k založení hlubších kořenů otřásalý,
poutichly, ginam se stáhnuwše, giž se geho clie
telowé, ač ktomu nižádným zákonem Wzbuzeni,
ano spíše učením o Wšudypřítomnosti boží, o mo
dlitbě W duchu a W prawdě proti putowání po—

gati, netoliko zblízkých, ale i z dalekých kon
čin Wýchodního i západního císarstwí do Jeru—
saléma na pauti wydáwali. Nc samý sprostý,
powčrečný a chudý lid , ale muži bohoslowní n—
čeností tak dobře gako swatostí žiwota se skwau—
cí; osoby, bohatstwím idůstognosií a rodnosla—
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wenosti wznešené, hraly se hned wprwnhh sto—
letjch (lo zaslíbené země, nhy krzlčcly, kde no
hy VVyknpitcle zemi zaswětily; wlnomi Jonlanu
se omyly; na hoře, kde trpěl, swých hř'jch'u
plakaly, & u geho hrobu k nowému, hohumi—
lému žíwotn powstaly.
Takowé Přiklatly nalezáme giž W třetím
stoleti, kdež sw. Alexander, ])yw za biskupa W
Jerusalémě ustanowen, wyšel zlíopmlocie se sw.
NHFCÍSGDI
nawštiwílí
Ecel. lil). Vl, c. 10.

mista swatá. Eusel). llist.
S. ]Ielena,mař císaře Kon—

stantina, nemohla se týmž Wčkemudržeti,ahy do
Jerusaléma neputowala; sw. Jarolím &mairony
římské, od něho wnáhoženstwj wyučené, netoli—
ko (lo zasljhené země a Jerusaléma putowati,
ale tam i žiwot swůg tráwili na myslí si usta—
nowili. G-nk welice se počet pulugjfjch (lo za
slíbené země giž těmi časy rozhognil, gakkoli
třenice :) rozhroge pyšného Aria cjrkew nepo—
kogily, :) nešlechetný Julian žádného úkladu k
wyhlazen'j křesřanstwa nešetřil, gest widětí ne—
toliko z toho, co sw. Řehoř Nyssegský na ne—
slnšně putugjcich (de euntibus Hyerosolimam),
přísunu twáři kárá; ale zwlašř ze zpráwy Sozo—
menowy (\viz: Hist. Fleury ]. XIII.) oswědčeno
hýli může. Powěděw nám tam (lěgOPisec okří—
ži swčtlém a welikém, genž se byl nad Jerusa—
lémem ]. P. 351, 7. kwčtna za bílého dne, 0
dewáté hodině zrána, ne gako wyprchlé z ko
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mety Paprsky, nýbrž gako hmota hustého :;
stkwčgiciho se swětla k radostnému poděšeni
wšechněch & k Obrácení mnohých Ohywatelů Je—

rusalémských okázal, dokládá: „Nowina ta se
rychle po Wšech stranách roznesla;

nebot 'přes—

polnjch přicházelo na každý den ze wšech
končin do Jerusaléma widě'ti mjsta swatá a
modliti se tam.“
I sama wláda zemská Pauti well-ni záhy ru—
kou přizniwau pěstowati začala, udělugjc úto—
čištné práwoi giných swobod a wýsad mjstům,
ne snad gediné , že hogný přítok pautnjků mista
bohatil, alebrž z uctiwosti k Swatým tam od—
počjwagjcjm. Tak učinil Kmlstantjn městu IIC—
lenopoli W Bithynii; takowau swobodu požiwa—
loi město Tours W Gallií, kdež sw. Martin od—
počjwal, a co sami harbarštj Gothowé kostelu

sw. Petra Podobytj Říma za uctíwost prokázali,
gest z historie cirkewn'j dosti známo. A tře
bas neupjráme, že swohody tyto místům pant
nickým udělowané Počet putugjcich spolu roz—
máhaly: prawdě nicméně clo wzdáti musime, že
na těchže mistech mnohá důwěrná modlitba pu 
tugjcjch rychlého wyslyšenj došla; že podobná,
we gménu Pána Ježíše od Otce wnebesich wy
prošená milost, gsauc na wšecky strany rozne—
šena, negen na nowo zwědawost, nýbrž i důwčrnost
mnoha tisíců k nawštiwenj téhož mjsta po—
Wzlmdila.
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Gakkoli pak hognost pautnjků den ke dni
přirůstala, uenalezám, aby až potud kázeň cjrkew—
ni práwč pro pauti něgaké ugmy byla trpěla. —
Gegj ochabnutj W těch stoletich gistě w giných
příčinách hledatí sluší.

Až W prostřednjm wě—

ku, když národowé barbarští w samém lowu &
bogi žiwot tráche, giné dokonalosti u křesíana
neznali, než pokud se wýstřednostj wyznačila
nebo na bolestné mrtweni těla, na mjle čtwer
mo lezenjm, na dny hladem nebo klečenjm
stráwené wypočjtati & oceniti dala; když ney—
spanilegšj téhož Wčku duše s uměním a wěda
mi — neznagjce k tomuto pozemskému rúgi

cesty _. bawiti se nemohly, a tudiž swau snaž
nost na ty wěci, genž se duchu gegich wzáctné
aweliké zdály, přenášely; když se putowánj za
samé pokání Pokládalo, apautnjci negsauce spo
kogení sobyčegnými na dlauhé cestě obtížnost—
mi, samoděk se trýznili a' njžiti: tu teprw na
byly pauti ceny až potud nem'jwané; tu se nimi,
gak Flenry sprawedliwě žaluge, cjrkewnj kázeň
do kořen wywrátila; tu se domnjwali zastaralj
nešlechetnici, gedinau pauti Wšech swých nepra—
wostj sproštěnu býti; tu též pod záclonau pant
nické swatosti neyhanelmčgšj wýstupkyahřicho—
Wé swau schránu i průchod sem tam nalezali. --—
Bosj, W žiněném rauchu, někteří i W okowá'ch,
Wesměs ale W oděwu zwláštnim, na rozeznání od
druhé méně swaté láge, chodiwali zAnglie, lfran—
cie a Germanic do Kompostelly k sw. Jakubu,
Časopis p. Katol.Duch. 111.2.

4
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do Íijma k hrobu knížat apoštolských, do za—
sljbené země k hrobu božimu: nebo se s přísně
kagjci twáři -—gako bludné owce — z kraginy
do kraginy, bez konce a bez záměru, semotam
talácelí. Zkaždého stawu a ze wšelikébo stáři
hrnulo se roznicené lidstwo pod korauhwe paut—
nickéť Otcowé, manželé a synowé zapomínali
se nad dětmi swými , nad manželkami a zesta—
ralými rodiči, gen aby sobě pautnické raucho
Opásati a klobaukem s rakowici hlawu přikrýti
mohli.

Časowé byli nepokognj; národ stál proti
národu; poddaní proti wrchnostem; saused pro—
ti sausedu. W těch dobách nebylo gisto do—
mowa se wzdáliti, bylit gsau cesty nebezpečné,
a sám domow negistý. Žádost a wášeň byly
žalobnjkem apráwem, pěst ale poslednim saud—
cem. A přec 1 W těchto truchliwých časjch, kdy
bratr u bratra dost bezpečnosti neměl, slaužilo
samé pautnické raucho za útočiště :) .průwodnj
list, kterému i lanpežnjci uctiwě z cesty ustu—
powali, a nedůwěrni rytíři, brány otwjragjce,
sehrána a bezpečnost udělowali. Tim gediným
prostředkem, an se wšecka SpOgitost mezi ewro—

pegskými národy téměř přetrhla, bylo možno
"[zdálenč se dorozuměti, hynauci obchod akup—

čcnj aspoň od úplné smrti zachowati; ale pod
tim záwogem bylo také možno, mnohé neřády
páchati.
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Ncyznamenitěgší asi paul se konala na pod—
zim ]. P. 1064. Celý zástup putugících z říše
do Jerusaléma wynášel okolo sedmi tisícůizhra—
ní opatřených osol). Gim W čele byli Sigfrid,
arcibiskup Mohučský, WVintíř, biskup z Bam—
berku , Otto z Řezna, Wilím z Utrechtu a gi—
né znamenité osoby. Zlé se gim Wšak dařilo;

nebot bohatstwí, kterým se honosili, wylúkalo
na ně ke (lwanúcti tisícům laupežných Arabů, s
nimiž práwě na weliký pátek a bílou sobotu,
bog tuhý o swé žiwoty wáleti museli, tak že
se gieh málo přes (lwa tisíce Opět (lomů wrát'h
10, a ti swau swohodu draze zaplatili. Sám
\Wíntíř, biskup Bamberský, geden z neywýteč—
nťfgších na té pauti, byw teprw W kwětu swó—
ho Wčku, dobře urostlý & tak slíčný, že se
naň mílo (líwati bylo, skwěge se , krom weliké—
ho bohalstwí , také čistými mrawy, mírností,po
korau, wýmluwností, w radě rozšafností, wswčt—
ském ihohoslowuím umění walnau učeností, ko—
nage swau zpáteční cestu přes Uhry, tu netoli—
ko Jerusalémskau, ale celau swau wezdegší paul“
dokonal.

Gak zhusta se i z naší milé wlasti pauti
do Říma a do Jerusaléma kon—ati
musily, swěd
negen příklad Hroznatůw, *) a giných šlech—
ticů wíce, kteří plamenem od pautníka Petra z
Amiens (genžkřížácké tažení zanítil) rozdmycha
") Wiz Hágka list 186, 209, 212, 223.
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ným zasáhnutí byli; nýbrž i wlaslnj špitál w
Řjmě od Wladařú domu Rožlnberského pro če—

ské pautnjky založený. *) I do naší wlasti ko
naly se ijm časem pauti neřjdké. I-Iágek nás
uhezpečuge, že roku 1388. dwanáctý den po
welikonořšnj slawnosti takowá sila lidu 'WPraze

byla, až se Pražané gednak díwíli, gednak i o
háwali, aby se ti hosté pražských měst nezmoc—
nili. Než Pautnjci, Prý, na nic zlého nepomy—
sliwše , pokogně se chowali, a po kostelích cho—

djce, swátosli spatřugjce, na almužnách a na
tom co geden každý neywice, neyméně utratili,
wíce než sto tisic (kol) ?) w Praze zanechali. -—
Takowé množstwi pautnjků klade týž spisowa—
tel i na rok 1398. W Praze, dokládage, že skrz
ně i drahota powstala, tak že chudý lid pro we—
liký nedostatek chleba, piwa a wina bauříú po—
čaw, Pražany k osazenj měst a čerstwému na—
kaupeni ol)in připrawil. Poněwadž pak ani na—
_še wlast neplodj lidi, neřádům wšelikým nedo—

stupně, tudiž se možno domysliti, že gsau pau
ti od našinců rowněž zlé užjwány byly; ano ga—
kýs negmenowaný doplňowatel kroniky Beneše
z I—Iořowíc **) nás zprawuge,

že se za truchlí——

Wých časů Husitské bezwlády, Pod záminkau
pautj, w Cechách roty srážely, wyprowázeué
*

) Wiz rodopís domu z Rožmberka w IV. swazku muS.ča5.

l"druhý rocnj běh.
)Wiz knjžečku: Pokraůowánj kroniky Beneše z Hořowic;
od J. W. Zimmcnnanna, w Praze 181.9.

o Paulčch.

215

kněžstwem i tělem bo'z'jm, gen aby swé buřič
ské úmysly lépe tagili mohly.
Tak se pauti, swaté pauti ——z počátku
dobré i swaté, na newinné zwědawosti, na zbož—
nosti, lásce a swatém roznjcen'j urostlé, pozdě—
gi praudem wěků při obecném zwrácenj Ewro—
py stržené, do kalného bahniště zanesly, kdež
bugným zrustem W ohromnau wýšku wykynuw—
še, křižácké tahy zplodily, a k nakágenj toho
to bezhlawého plodu swými rozsáhlými kořeny
mizu z celé Ewropy střebaly, nedadauce skrz
swé husté wětwe ani k swčtlu prohljdnauti, ani
paprskům slunečným k sobě proskočiti.
Nedostáwalo se ani tenkrát mužů, genžkře—
síanskau dokonalost w čems giném zakládagice,
smělau mysli těmto neřúdům se opřeli, a hlasu
swého gak mohli napjnali. Tak piše sw. Bo—
nifa'ucGutbertowi, arcibiskupu Kanterburskému

o sněmu W

r. 742 (lržanélm — „Bogugmeza

Hospodina; gsaul dnowé naši plni hoře a úzko—
sti; umjreyme, geli tak Wůle Páně, za swalé
zákony našich otců, abychom s nimi dědictwj
došli; nebud'me ];)sowé němj, stráže ospalé, ne—
bo nágemnici, u ;spatřenj Wlka na útěk se dá—
Wagice.
Buďme raděgi bedliwými pastýři,

kázagice malým iwelkým, bohatým i chudým,
každému wěku, každému stawu příhodně i ne—
příhodně, pokud nám Bůh sily propůgči. ——
Ncmolm wás též tagiti, co se tu wesměs sluhám
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Páně protiwí: počestnost a sl'y'dliwost waši
cjrkwc gat tu zle upowěsténa, a přec by se
to mohlo zameziti, kdyby waše knížata a spolu
sněm něgaký řeholnjkům a ženštinám hus/é
do Řjma cesty zakázali. Gel W Lombardii,
we Francii a Galii (Gaule) málo měst, Wkterých
by se několik zhanbených angličanek nenaleza—
10. To gest celé církwi ku pohoršení !“ I Be—
da pozdwihl přečasto swého hlasu slrany zlo
obyčegů pautí. Hist.eccl. par Mr. Fleury 1.49.
Roku 789. zapowěděl W Aquisgraně Karel
VVeliký se zborem mnoha duchowních osol), tr—
pěli gakési, gménem Mangons nel) Cottions pře
zděné běhauny, genž pod zámínkau kagícnostiw
okowách a nazí zem probíhali: „Lépet ge, do—
kládá kapitulář tehdy složený,- aby tito lidé, do
pusliwše se snad zwláštní neprawosti, na ged
nom místě trwagíce, prací a slaužením pokání
sobě uložené naplnilif“ Tamž.
Sněm držený W městě Chalons r. 813. dí:
„Neřádů na pautích do Říma, Toursu a ginam
gest mnoho: kněží :) žákowstwo chtí se tak i
swých hříchů očistiti, i na swé úřady opětdo
sazenn býti; lelge se domníwzl, pautí prominutí
swých minulých i budaucíeh neprawostí (losa
howali; mocní si z nich herau zámínku k wy—
dírání poplatků na poddaných, a chudí sc nimi
opráwňugí k žebrotě. A wšak chu'álfme pv—

božnwt: těch, genž k naplnění pokánj gim
uloženého,

pauti před se ber—au, modljce se,

almužny udč'Lugjce a mrawy swé naprawu—
gjce.“ Týž tam.
Neykrúsněgi ataké neydůkladnčgi se opau
tích wygádřil l-Iiltlebert, arcibiskup z města
Toursu, gehož tedy hlasu proto samé neuwésti
nemohu. Hrabě z Anjou se zasljbil putowati
k sw. Jakubu, a to bylo příčinou, že mu prw
zmjněný arcibiskup w tato slowa piše: „Nepru
se, že to spasitelný úmysl; než kdokoli se uw'
zal u wlzidu, má na sobě powinnosti, gegichž
omeškánj genněčjm (lůležitěgšjm a lepším ospra—
wedlniti může. Mezi hřiwny, které hospodář
služebnjkům swěřowal , neklade žádný učitel
swětoběžnictwj. Sám sw. Hilarion, přebýwagc
blizko Jerusaléma, nešel tam gen gednau, & to
gen , aby se nezdál mist sw. newšimawým býti.“
Předstawiw l-Iildebert hraběti také nebezpečen
stwi, do kterých by, mage putowati zemi wog—
wody Aquitanského, swého nepřítele, a také
proti Wůli krále Anglického, na té cestě se pau
štěl , dokládá: „Řeknete mi: gá gsem se zaslí—
bil, ;) nesplnjm—li slibu, zhřešim.

„Než powaž—

te, že gen wy to gste, genž gste se ku pauti

upowinil; naproti tomu ale, že Bůh to gest,
genž na wás úřad složil: hleďte tudiž , aby
prospěch zté cesty nahradil ztrátupOšlau zwý
tržuosti wašich powinnostj. Gestli pak, gakož
se nedá upirati ztráta newyrownaně wě'tšj; tedy
zůstaňte w swém paláci, žjte pro swau zemi,
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rozdělugte sprawcdlnost a ochraňugte kostely a
chudé.“
Nicméně hlasy těchto oschených a nábož
ných mužů, gakkoli rozumem i náboženstwim
podporowané, byli proti samowládnénm duchu
těch wěků přiliš slabé, než aby ho zaplašiti _—
a na ohromný kmen pauti doráželi zemdleně, než
aby gcg Podwrátiti mohli. Stál a huhil, strom
tento kolosální, geště w čtrnáctém stoleti kaž
dau wůkol sebe znikagjcj rostlinu: ale tu i ge
mu čas wypršel. Podwrácen zkácel se, ne tak

cizím násil'jm, gako

Welikánskauswého wr

chole, gegž kořeny nedostatkem mjzy prwé pře—
brané ani užiwiti, aniž udrželi nemohli, :) gebo
pád oswčdčil znowu prawdu tu: žel blud owšem
člowčka, ne ale člowččenstwo celé swésli může.
Gako pak se Wůbec hmyz & žížaly, které
se na stromě žiwj, po geho poraženi střesené
rády k pařezu sljzagi, hud' že w geho zetlelé
bláně a za korau skrýš hledagj , nel) mladistwé
Wýstřelky k nowé žiwnosti dočkali se 'laužj:
tak i tu za dlauhý geště čas netoliko na paře—
zu, nýbrž i na mladých wýhoncjch, genž z koře
nů poraženého stromu wystřelili, mnohé nepra
wosti swau potrawu našly. Geště w patnáctém
stoleti nařjká sobě Mikuláš z Clemenge na pau
u , ne giž k hožjmu hrobu , nebo _gen do Říma,

nýbrž iu Wlasti konané, řka: „O swátcich se
navvštěwugj daleko ležjcj chrámy swatých; sliby
se wyplhugj , wic wšak z úmyslu, swohodně &
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plaše si počjnati, než za upřímau pobožnosti.
Tento wšak obyčeg gakých nešlechetnostj pod—
nětem býwá , kdož muže wyslowiti?
Gsau tam
zhýralé tisty (lenae), genž pohyblíwé mládenec-—
ků srdce'rozpulugj. -- Tam mysl roznjcená
měkne, a k heyřeni a k nestydatoslem se roz
hřjwá, tam mládež nezkušené neyprw čistotu
swléká; tam se mladíci poškwrňugj, nno náka—
zau neyhnusnčgšj napauštčgj. Domniwnl bys se,
že se tam Ladiny kwětozbjrky, nebo Bachowo
třeštěni, ba íMarsowy a Belloniny sla'wnosiipro
wozugjf“

Nic. de Clemenge (le novis celebrita—

tilms non instituendis. Opp. p. 1445. ed. Lydii.
Nebylo Wšak Wěku pautjm nepřizniwčgšjho, ga—
ko za času powěstué reformaci a z ni wychúze—

gjcjch krwawých Wálek. Tu Řím i Jerusalem
přišli w zapomenutj , ustaupiwše hádce: Geli
skutků k spasenj také třeba? Žalostné odpad-—
nutí tolika kragin od cirkwe katolické, genž tu
(ly zniklo, a nowé W nich. učení, geuž bezmá—
ln wšecku zewnitřnj pobožnost potřelmau k wzbu—
zowáuj a rozhorleuj \vnitřuj zawrhowalo, a wic
geště nebezpečenstwi na cestách, an se raucho
pautnickě za žádnau swátost wíce nepokládulo,
to wše bylo přičinau, že cesta do lvijma, z půl
nočních kragiu po řjdku gen šlapaná, pomalu
zarůstala, a že lid po utišenj třidcitilclé Wálky,
na miziuu uwedený swau k pautim náklonnost
téměř W samé gen Wlasti upokOgiti se snažil.
Teprw z toho Wěku počítá se také u nás ney—
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wětší část pautnickýoh mist, gegichžto znik a
zrúst nazwíce řeholnímu duchowenstwu dlužní
býti wolně se známe.
Krom Prahy a bw. hory gsau zasílateli w
gižních Cechách tyto pautnické místa powědo—
měgší : W kragi Táborském: Klokoty, Bechy—
ně a Gindřiohůw Hradec ; W kragi Buděgowickém :
]lřímow, Brůndl aKagow; W Prachenském: Lo
mec, Skočice, Podsrpy; W Klatowském: lila—
towy a Nepomuk. Krom Čech se nawštěwuge
z těchto kragů w Bawořích: Nowé Kostely a
Pnsow; w Stýrsku: Maria Cell. Z některých
mist se konagí pauti zaslíbené, k nimž se oby
watelé osadní, bywše u welikém nebezpečen
stwí postawení, zawázali od dáwna. Takowé
byly w samých Prachaticích dwě, totiž do Ka—
gowa na wzdání díků za náhlé wyswobození z
welikého nebezpečenstwí ohně, genž o půl no—
ci wyraziw celé město stráwiti hrozil, po uči
něném slibu, dwa toliko domy spáliw, šlastně
wyhořel; druhé pak za wyprošení úrody k sw.
'Wogtěchu blíž 'Wimherka.
Giž tento kratičký přehled poutí okazuge,
že negsau— gak se zhusta wytýká —-gen pro
středního Wěku plodem, a následek pouhé neua
mělosti & powěrčiwosli. Neníř owšem možno
upírati, že neumělost :) powčrčiwost poutníky
rozmnožuge; nepřem se také, že za Prostřed—
ních wěků Přílišnost poutí — guko každá pří—
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to ge gisto, že pauti swůg prwotnj znik a pů
Wod z ginad, než pauze z powčr :) neumělosti
Wzaly &beran.

VViděliÍísme zagisté také oswj

cené a swaté muže pouti konati, gimž ani co
do učenosti, aniž co do swatého žiwota sami ne
přátelé Pauti nemagi co wytýkati ; widěli gsmc,
že swůg znik hned wprwnjch stoletjch křesřan—
stwa wzaly, gimžto modloslužebnost wy'týkána
býti nemůže. Ano za samých Wěkůprostředních,
kde se za pautnický oděw tolik šered ukrylo, o—
stýchati se musi prawdymilowný člowěk, na Wše—
cky paulnjky kameni zdwihali, za tan pauze
přičinau, že by byli genztuposti a powěr nebo
z šibalstwj

putowali.——

To, co Wlastence neodolatelnau moci pudj,
aby slawná města, rozkošné kraginy, ušlechtilé
ústawy, ba i zbořené hrady —- wlasti W sláwě
postawené smutné památky-— spatřil aobdiwo—
wal; to , co upřjmého poddaného nabizi, aby
swau poddanost netoliko wěrným Plněnjm krá
lowských zákonů, nýbrž iosobnau přitomnosti
& hlasitým „Žiw bud'l“ mocnáři progewil; co
roznjceného umělce láká, paustenku IIomerowu
nawštiwiti, na hrobě Virgiliowě wěnce uwjge—
ti :) súctau rozesilati: to též Wábj nábožnaulá
skau pogaté srdce k spatřowáni a nawštiweni
takowých mist, kde se láska amilost boží zgeW
něgi okázala , kde zřcledlnčgi zawzněl hlas
]“[ospodinůwz„zug obuw swau; neb země tato
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swatá gext ;“ kde wěrní slnhowé Páně idealni
skoro dokonalosti swým nábožným obcowánjm
dosáhli, :) kde se gegich tělesné ostatky neb 0—
lyrazy pohnntliwé nábožně chowagj. Láska to

gest, u ta žádá spatřowati,
spogenj.

to chce blizké

Ale láska upřimá žádá též oběti; :) totě dru—
hý pramen pami. Náhoženstwj, kteréž samu to—
liko wjrn pěstuge, W kterém se cena skutkům
gen podřízená připaušti,

:) samočin—nost člowč—

ke bezmála _do řady lhostegnýeh nezáslužnýeh
úkazů patři, takowé nezplodi ; lečbude—li gednu—
ti nesnusledně, žádných welkýcll oběti. Ginák
to s náboženstwjm, které něj, že gest wir—abez
skutků mrtwá; nyni že tyto tři gsau: wire, na»
děge :) láska; ale Wětš'j z nich že gest láska.

Tákowého nábožensth wyznawači gelowým mi
lowánjm spokogeni negsan; gegicln srdce luční
po sprawedlnosli patrné, důkazem to žádá 0-—
swědčiti sobě, že miluge; na sobě to chce cili
ti, že ge sto, zlásky těžké oběti přinášeli. Od

tud se posli; odtud se wydává dobrowolnč w
chudobu, poslušnost & bezženstwj; odtud se ta—
ké dalekým :) obtjžným cestám odhodlaně po
drolmge. Protož ta u-pnnlnjků odpowčd', kdy
koli se gím předstawnge, že Bůh x'všudypřjlo—
mný swého ucha na godno toliko misto neupjná,
& tudiž že by se i doma modlili mohli: „To

gest arci žiwá prawda; ale tolik kročegů , tolik
od zlého powětřj nesnáze, w gjdle, w pití a w
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tolik ugmy doma str—

pěti a Bohu obětowati nemůžem“
Saudi
totiž dle swého srdce, cokoli gim obijžněgšj,
to Bohu též přjgemněgšj.
Wršak bez ohledu na tyto dwa prameny,
genž sami sebau k wyswětlenj půwodupautjsta—
čugj, nalezá se w kat. náboženstwj giný gešlě

podnět ku pauljm, který dokud z článků gebo
wěrouky -— nic tu nebuď řečeno, smj—li se to,

neb možno-li 'lo— wylaučen nebude, dotudta—
ké wšecka snažnost opřetrženj pautj gen namá—
húnj onoho štůpaře se podobá, který ehtěge
swau hustau zahradu prořediti, wšecky mladé
Wýstřelky na zimu při samé zemi zpře'tjnalmež
zgara na každém pařjzku k swému nemalému
hoří dwč i _tři mladé wětwičky wyháněli Spa
třil. Myslim článek wíry o wzjwún'j swatýeh

a powinnégieh ostatkům aobrazům uctiwosli.
Neb gakkoli se cjrkew sw. dost zřetedlně wy—

gádřuge, že pocta swatým neymilegši w násle
dowzinj gegieh cnostj záleží ; proto člowěk smy—

slný přec dřjw upokogen nebýwá, až když swau
uctiwost také způsobem smyslným na blizku
pronesl, mage za to, že následowáni cnostjswa—
tého s podóbnau zbljzka uctiwosti negen dobře
se snáší, ale i nowého podpalu a obžiwenj na—
cházi. Což owšem swatau prawdau býti Widi—
*\

o
o u
.
0
o
) W1z
Conclllllln
Tnd.
sess; XXIV. De mvoeanone,
venera
tioue et teliquiis sanetomm et imaginibus.
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Čjm člowčk nábožně WZdělaněgšj, tim Wj—

ce citi také potřebu, swau pobožnost smyslně
podporowati. Pohled na ostatkyněkterého swa—
tého, na geho žalář, hrob, okowy & muka do—
gjmá daleko hlaub ksrdci, než slyšime—liotčchm
že wěcech pauze rozpráwěti. Giž z toho násle—
duge Wětšj roznjcenj mysli, & powáž'jme—li, že
mnohé misto w Přírodě —- gakoby od samého
Boha schwalně k swému uctění wzdělaný oltář,
city člowěka až ku podiwu omračuge, gcg wic

než kterékoli giné ku pobožnosti wzbuzuge, že
newjdaná nowota sama swé půwaby mimi , že
okolnost tolika lidi z rozličných kragin, wčků
& stawů stegným úmyslem přišlých srdce rownčž
zanímá, & že tělo dlauhau cestou umdlené me—
ze obraznosti tjm wic rozšíří-ti powoluge: ne—
můžem se diwiti,pakli tam ipautnjkowa modlit—

ba, gsauc o mnoho důwčrněgšj ahorliwěgši, než
by bez těchto podpalů w témž okamženj doma
byla, podlé slibu: „Zacvkoli prositi budeteOt—
ce mého we gménu mém, (Zář wám !“ neříd—
kého wyplněnj nalezne. At se pak gedujm ro—
kem gediná toliko modlitba na takowém místě
wyslyšj; ay, tu powěst stooká, & stouchá, asto
ustá diw ten W zápětí po wšech končinách ze—

mě roznese, zweličj, rozmnožj ; tak že druhým
rokem každá osada, genž letos padesát pautnjků
měla, geště o padesát se rozmnoži.
Gin-á pautim, bud' že ne za pramen slouži—
ci, přec ale welmi Přizniwá okolnost gest sama
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času půwabnú přígemnost, w kterém se pauti
neyhustěgi konagí. Get to z gara! Gako se to—
ho času tažní ptáci k swým powědomým hágům
a Polokům se swým radostným zpěwem opět na—
Wracugí, aniž ge gaká žiwá moc z gegich letu
zraditi nemůže : tak i člowčk ])yw dlauho sně
hem a mrazem na swing příbytek ztuha přiko—
Wán, cítí se tagnau sice, ale mocnau rukau do
šíróho chrámu přírody Wábena býti. Giž mu
bylo doma od dáwna úzko; gen newyhnutelné
práce s garním osíwáním geg na domow geštč
pautaly, a ty gsau skončen3; ay, tutáhne ion --
geli wznešený ze stawu urozenstwa, či zámož—
ný měšían neb wzácný úředník, mage do se mě—
ně nábožného citu — k lázním, do besed a na
rozkoše nowé, gichž pod klenutím blankytně oh
lohy požíwati žádá; gestli pak sprostý ——na
pauř, kamž se byl bud' zaslíbil, nebo wyprosil,
neb co sobě byl hned u wkročení do služby
šetrně wymínil. Tak wywábíla gedna a taž moc
obadwa z domowa, gen s tím rozdílem, že ten—
to se modlí, Boha opožehnání aza úroduwzíwa—
ge; onen pak městských radostí syt a nahažen,
nebo giné wyhledáwá, nebo zdrawí masopustem
porauchaW, nyní starostliwě léčí. ——

Až potud gsme půwod pautí ze samých či
stých zdrogů wywozowali. 0 by také w skut—
ku naše pautníky žádná gina příčina na podob
né cesty nelaudila! mohli'tby potom, neomeš—
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káwagice ničeho z powinnostj swého stawu, ne—
třásti se z odpowidánj, které někdy ze dnů Pu—

towáním stráwených skládati budau, nalezli by,
čeho hledali, i by wlastnjmižiwoty oswědčili, žet
ge pauž maudře zřjzená welmi prospěšná k
naprawenj žiwota, ak npewněni se w dobrém
mocně přispiwá! Než zkušenost okazuge, že
neywalněgšj řady našich pautniků bud'a) zobo—
getných, nel) b) dokonce z hříšných Přjčin po
holi poutnické sáhagj.
Gen Wšewědaucj to může Wěděti, kolik set
křeslanůw každoročně swé domowy, swé powin—
nosti, swé churawé rodiče, swé neoPatřenédjt—
ky Opanšlěgj , Přirážegice se k pautnjkům, ano
giného základu nemagi, než slepé následowánj,
že totiž časem tjm paul od dáwna ze wsi nebo
z osady chodjwá, že to měli w obyčegi gegich

staří rodiče :) předci, a že tedy zahoan

zwy

ku toho dochowati potomkům. Gen wšewědau—
Cj mohlliy nám opět powěděti, kolik giných set
zwlášl mladiků a mladio z paulié zwědawosti přes
celý rok 0 dowoleni ku pauti žádá, až rodi
če Prosbami unawenj swolugj. Ne nábožná mysl,
ne roznicená láska k Bohu & geho wywoleným
přátelům, ani žádost po Příležitosti k přemáhá
ni se a k rozšíření dušewnjswobody,nýbrž pau—
liá & čistá zwědawost, cizé kraginy, Wčtšj města,
podiwné obrazy spatřiti — což arci hřjšno ne
ni — wywábila ge, &tudiž Obě tyto

třídy , ne—

hledawše nic, než co by gegich zwyku a zwě—
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dawosti potrnwu udělilo, nenalezngi owšem nic,
než co hledali.
Bodeyž by pak horších & kalněgšjch pra
menů nebylo, než o kterých se tuto zminilo;ale
komu neznámo, že se do řad poutníků zhusta
takowi Wtjragj, genž a) swé lenosti howčti žá—
dugjce, winšowanau záminku nalezagi , na čas
těžkým prácem se uhnauti; b) swatauškowé &
Přeo tagnj hřjšnjci, kteřj sobě Pauti bud' nowau
záclona swatosti po farizegsku získati žádagj;
nebo nařizeného pastýře se štjtjce, geho důtkli—
wého napomjnánj nel) zuhroženého nerozhřešeni
se obáwagjl etc. c) powěrkáři, genž o samých
dichh & zázracjch sněgi, obrazům moc diwo—
twornau připisugj, gen na tělesné, Wllěšnj pobož—
nosli swau naděgi skládagj, a proto každým
krokem na pouti aspoň geden hřjch za očištěný
magi , a za kroky wybýwagicj

——Bůh wi —- co

za dluhy si za pannou Marii počitagi, genž -
neyhorliwěgši pouti apoštolé -- okoždé a po kaž—
dé pauti z komárů diwotworné welMaudy mezi
lidem roznášegi; (1) tělesn'jci obogiho druhu, i
ti, kteří bez wýčitek swým hrdlům nápogem &
krmě-mi poslanžiti žádagi; iti,genž se přisnaudo—
ma kázni zdržowáni segitinemohauce, na poutni
ckých noclehách přizniwé příležitosti ku páchání
swé wilnosti naleznauti daufagj, &tak wšecku 0
patrnost a kázeň rodičů zmařugi ; konečně e) zi—
sku chtiwi, do gegichžto řady zwlášt mnozizpě—
Wúci a žebrawi lenoši náležegi.
Časopis p. Katol. Duch. H]. 2.

VVěd'iÍ dobře,
5

228

Pogcdnání

že mnohé matince hořem srdce puká; an pro
churawost, nebo skrz powinnau péči o domácí,
obtížnostem pauti se podrobiti, a tudíž tak wel
ké zásluhy získati sobě nemohau. I nabídnau
se tito putowati za ně; an sami, bywše giž po
tolikráte na pauti té, choditi tam nepotřebngí.
Rada se líbí! Kdyt gsau, kteří se za giného po—
drobugí postům, owšem že za darmo ne; proč
by se tedy za giného také putowati nemohlo?
Totě pomoc w nauzi, a osoba takowá gako s
nebe poslána. Ugednú se tedy mzda, swěří se
obět mešní, oltářní i almužny -—-awýkaz na to?
VVyřídíse od panny Marie pozdrawcní! —- Tak
může gedna osoba, gelikož se, pro uwarování
domácích šrůtek, wšecko saukromí wygedna'nwz'u,za
dwě iza tři osoby pauř konati, a na pauřgeště hog—
něgi almužny užebrati, než gí neybídněgší, w san-—

sedstwu stonagící lazar na swém nuzném lůžku u
wzdychati může ! ! I za takowými příčinami chodí
se na pauti, a kolik gich každoročně, genž z ged 110110
neb i z wíce těchto hanebných úmyslů pauti dost
nestydatě zlehčugí, to zase wí, ale také přísně sau 
diti bude tentýž Wšewědaucí a sprawedliwý Bůh.
WVypátraWše teď pautí prameny, i gegich
počátek a zrůst seznawše, a šetřiwše W obém
wšemožné nestrannosti , nezbýsz ničehož, než
stegnau nestranností wyřknauti , gaká mrawníce—
na se pautím připsati má, z čehož se te prw cbowz'mí
duchowního pastýře Wtéto stránce určitě wymezili
dá. Wšak práwě k tomuto ocenění gest třeba u pan——
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tj též na gegich wplýwánj do mrawů a do lid—
ského smýšlenj pozorně a bez předsudků patři
ti. Pro samýrgen úmysl, z něhož se paut ko
ná —- at nedjm, že ta wěc přec gen samému
Bohu důhledná gest-_ kdož geště pauti zawrh—
ne? Kdož zaházj swau studni, odhodlage se
radě—gik žjžni, proto že mu do ni kalné wody

nateklo? Kdož bude podtjnati štěp, že se na
něm také čerwiwého owoce urodilo? Kdo nepo
myslj u studně raděgi na přečištěni, a u štěpu
na objránj čerwů! Když ge řeč o ceně pautj,
nenj se téměř ani třeba wýslowně zmíniti, že do
se, samy pro sebe powážené,

ceny žádné ne——

magi, a že ted)r důmjnka o gegich záslužnosti
marná z mydlin bublina gest, genž se na prwni
zawauutj wětru rozprýskne. VVšecka cena pautj
může gen W půtahu k mrawům usuzowána bý—
ti -—-pokud totiž k napraweni břišného neb k
utwrzenj cnostného žiwola wic neb méně při-—
spiwagi, neb slowem k dosažení prawé křesian—
ské dokonalosti gako iik neb prostředek pomáhagj.
Tu pak nás křesíanská mrawouka uči, že,
dokud se wůle člowěka pauze tělesným wplýwá—
nim či puzenjm řidj , dotud gebo gednánj žádné
do se nemá mrawnj ceny; nebot nalezá se tu
W stawu otrockém; otrok ale ne sobě, nýbrž
komu slouži, tomu získá. Až kdy člowěk swé
gednáni náboženstwjm a rozumem sprawuge, a
tedy swobodně a od pauhého puzení těla neod
wisle gedná, tu teprw gebo mrawnj cena a cnost
„*
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začíná. „Zapři sebe sám,“ wolá Spasitel, „a
následug mne.“ VVedlétoho prawidla musi giž
křeslanu, každý prostředek drahý awzácnýhý—
ii, který 3) neslušným žádostem těla, bez 11—
bljženj na zdrawj, odporowati pomáhá; který
l)) lidské Willi mocné aučinliwé pohnútky k do—
brému Předstirá.
Zpy'tug'jce přes to powahy
dušewnj , nacházime hlawnj zákon gegjho wnitř-—
n]ho působeni w tom záležell, že se gegi my—
šlenj na rozličný sice způsob spoguge nel) za—
přádá; gsauc wšak gednau zapředeno či spoge—
no, tul' se další geho rozwínowúni prawídelně
budi a oswč—domuge. Zákon tento gest tak dů—

ležitý, že celý raz nel) charakter člowěka sta—
nowj, a že ani zlá powaha (lí-iw složena, ani
nowz'nna gegim místě přigata býti nemůže, doe
kud řada zlých myšlenek, na kterých se zlá po—
waha zakládá, přetržena a nowé cnosti přizniwé
myšleni w duši zapředeno není. Protož musiw
mrawnjm ohledu každý prostředek, genž duši u
předstaweni hřjchu do přigemných myšlenek pa

dnauti nedá, nebo ge přetrhuge; na proti tomu
ale , s cnosti samé rozkošné obrazy a předsta—
Wen'jpůwabná spoguge, nebo ge silni a obži—
wuge , welikau cenu do se míti.
Nuže, tažme se, mohau—li pauti cos podo—

bného dowesti? A skutečně, třehat gen gako
cesty ge powažngem, nacházíme , že mohau du—
ši weliký prospěch přinesti. Neřku , že posky—
tugj příležitost mnoho užitečných známosti na—
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zbiruti , odkudž celá zeměpisná známostz weliké
části wesnjho lidu pauze na pautjch čerpána bý»
wá; widjme přes to také od znamenitých léka—
řú, gako prospěšný prostředek kdosaženj :) roz—
šiřenj dušewnj swobody schwálené býti. Badji
se molrnitným welepánům, kdykoli gegich duši
přjlišný zármutek opautal, na cesty se wydúwu—
'ti ——a to gistě důwodně.

Neb cesta poskytu—

ge člowěku w samé přirodě množsth newidav—
ných & půwabem nowoty mocně zanimagieieh
přetbnětů; zdnlngc ho od předmětů, genž si du»

ši byli osedlali, &giž tudy gegich naň působe
nj , bez ubljženj tělu, přetrhuge , odkudž se na
cestě neysnáze začátek zcela

nowého & Opra—

Weného žiwota učiniti může. U těch ale, kteřj
swobody swé neztratili, gi silni; nebot cwičj
člowěka W přemáhánj & zapiráni sebe samého,
nutjc ho obljžnosti parna i zimy trpěiiwě sná—
šcti; nepohode nocležnjmu bez stesků se pod
robili; přirozennu neb nawyklau k domácím

durdiwost krotiti, swéhlawost skládati, přjwč
tiwosti, injrnosti uwykati, & tak swau winstni
sjlu ——seč býti může —- sobě oswědomiti.

Od—

'tnd chozenj našich řemeslnjků na zkušenau, giž
z té strany swan cenu má, bud' žebychom pro
spěchu, zdokonalenj se w řemesle, ani nedotkli.
Když tak každá cestu swobodu lidskau rozšiřo
wnti může , čim wic to o pautjch plati, které se
pauze z pobožnosti konagi, :) u nichž na od—
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porugjcí tělesnost geště mocný důwod z nábo—

ženstwi wzatý působil
Co wic? každá cesta může hřjšné předstu
wowáni přetrhnauti a myšlenky nowé mrawni
dokonalosti welmi prospěšné w duši nwésti.
Sám pohled na krásnau přírodu a gegj rozma
nitost přiwádj duši na samé prospěšné myšleni.
Cestugice městy, wsemi, nemůžem newšjmnauti
si tam šlechetných ústawů a slawných Wýstaw—
nosti, tu polní, luční zpráwy :) z ni plynanci
úrody; tam žebrawýchmrzáků aulice metaucjch
wěznů w okochh; onde Opilců pod zwiře se
snižugjcjch, neb šílených wětrnjků. I neni mož
no, ty wěci Widěti anetáza'ti se, nač to wšecko?
co z toho plyne? :) dle združení Wid (idearum
associatio) nezasnowati se w nowý swět myšle
nek, 0 kterém bychom bez tě cesty ani poci—
tu nebyli dostali, a bez čeho by se w naši du—
k předstawenj neprawosti nikdy tolik odpor—
ných :) zoškliwugjcjch obrazů nebylo přidružilo.
Zdaž ale to též pauti aspoň 7: welké části upů
sobcno býti nemůže? Dokonce, kdyby z tolika
žebrawých mrzáků , genž se každoročně na pant—
nícká mista shluknau, každý tabulku na sobě
měl, kdeby wěrně napsáno stálo, 11 př. mne za—

hálka a lenost, mne plýtwáni & marnotratnost
do těchto dřipů oblekly; mne chlípnost o zrak,
o řeč, mne saudů :) různic milownost o gmě
ni a ozdrawé audy připravila — což se wšak i
bez tabulek o mnohých dozwidá.
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Že Wšak pouti k předstawenj cnosti také
obrazů přjgenmých hognost poskytugj, okazugj—
ce cnost swatého neb swětice božj po mnohých
stoletích geště oslawenau & uctiwau památka
wděčnč připomjnanau, toho pom'jgjm, chtě ge—
ště připomenauti, k gakému pohnuti mysl pant
njkowa Spatřeujm pautnického mista, ostatků
swatých neb gich Wýtečného obrazu, roznicena
i w gakau wraucj a prawé pobožnosti prospěš—
nou horliwost nazdwižena býti může! Toho
gistě genom ti newčdj, kdo rozdilu dogemů , z
oka a z ucha na cjtěcj moc působených, chá
pati neuměl-gi; nebo kdo geště podobné pohnu—
tj z blízka pozorowati ])řjle'z'itost neměli. Kdo
ale pohnutí podobné zná neb widěl, ;) spolu i
to wi, že takowé roznjcenj k šřastnému připlu
tí do přistawu křesřanské dokonalosti tak gest
prospěšné, gako přízniwý a powlowný wjtrlo—
dim na moři; kdo toho zkusil, gak marně se
člowčk snaží nmdrowáním asuchý'm předstawo
\w'nnimpowinnosti proti zákonu tělesností swi
tčziti, dokud citěci moc k gegjmu Wyplnčnj zj—
skána a gakoby podlnaněna není -. ten se gistč
nikdý nenakloni k zawrženj takowého prostředku,
který tak žiwě, tak snadné a často i trwánliwě
mysl k dobrému roznčcuge.
Neniř pak konečně ani to poslední pauti
zisk, že podňwagi nesmělému nebo stydliwému
hříšníka přjležitost swčdomi w kagjcj stolici bez
bázně odkrýti a mnoholeté swatokrúdežné zpo—
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wědi oprawiti, čehožby gistě každý pautniků
zpowčdnjk mnohé přjklady uwésti mohl. Gak
spasitelně ale zpowědni otec w té připadnosti na
kagjcjho pautnjka působiti může, když se sho—
nem lidu před zpowědnj stolici shrnutého mýli—
ti nedá, to nebude ani Wlastnj pastýř téhož pant—
njka ——gakkoli by sobě do geho nedůwěry co

stěžowati měl --- dlauho npjrati, gen když zto—
ho prawidla wycházj, že ge lépe někde, než ni—

kde uzdrawenu býti; že duch, kde chce, wěge,
a že hlawnj a gediný pastýř wšech Wěřicjch přec
gen Kristus zůstáwá , w gehožto gménu kdokoli
a kdekoli shromážd'nge, s nim gest, a do gebo

stodoly zhirá.
Zkrátka! gakož prospěšné gest, aby lidé z
mista obýwánj swóho pro zdrawi, pro nabytj
nowych známosti , pro newinnau radost někdy
ginam putowali: tak a tim prospěšněgšj gsan
cesty pro wzdčláni swé a rozhorlenj pobožno—
sti --— w pohožné

společnosti

—-—náwodem

a

zprziwan mandrého nčgakého muže —- na místa,
na kterýchž gednau Swatý nť—gukýžiw byl , neb
kde se něco k zwlůslnj pobožnosti wzbuzugid
ního na'lezá. Tohoto pak působeni paul'j dohře—
Íi powúžime, můžeme—li mche k úplnému gich
zawrženi se rozmysliti? --- erkew swatá ne—
weli sice pauli, ale ge předce schwaluge. Tak
11př. rozhodl sněm Tridentský W' sezeni XXV,

dry Pak, glř'nžfwrďj, že se ostatkům swa—
tý'ch uctiwos—t(: čest prokazmvati nemá, a, že
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se gegich památky za wyproš'enj gich pomoci
marně nawštiwugj, cjrkew owšem zawrhu—
ge, gakž ge giž dřjwebyla zawrhla!c
Gi—
núk sice se zdá wláda strany pautí smýšleti, když
se zákon dwerní od 21.1)řezua 1784 powážíftt)
Tuř se owšem na prwní pohled pautím smrt bez
milosti wěstí; než srownáwngíce zákon ten s
duchem wěku, z kterého Wyšel, díwagíce se
naň za swětla rozžatého poždněgšími zákony—
těmi neypřirozeněgšími wýklady starších zákonů,
spatřugem, že se nehledalo bezžiwotí pautě, ný
brž gen přítrž škodliwých gegich přílepků agich
zlého užíwání. Tak se pozdčgi ***) weškerá
přísnost w nakládání s pautníky zapowídá; gin
de se wýslowně gen wyprowázení poutníků,
oznamowání gegich příchodu aodchodu zwony,
nošení korauhwí neb dokonce pohoršliwých ře—
zeb a soch zamezuge; proto se welí počet kněží
*) [llos vero, - _ qui asserunt - - sanctorum reliquiís \'eneratio
nem atque honorem non deberi; vel eus aliaque sacm mo
numenta :! fídelibus inutilíter honorari, atque eorum opis
impetrnndae causa sanctorum memories frustra frequentari,
prout jmn pridem dumnavit, et nnnc etiam damnat ecclesia.
Sess. XXV. Dc invoc. et veneratione Snnctorum etc.
") Alle Wallfahrtsziige und Prozessioncn, auch die ohne Be
gleitung des ordentliohen Seelsorgers abgehallen werden,
])esonders die mit Vortragung eines Krenzes oder Fahne,
oder unter Anflihrung eines Vorbeters, sind untersagt, und
die Urheher derlei unbefugter \VallfnhrtsZůge mit einer von
der Landesstelle nach Umstěinden zu 'bestimmenden Strale
nu belegen. Kostelzkyts Handbuch der Gesetze ím geistl.

"Pacha Prag 1820. š.267,
)Dwornj

1803.

.

rozkaz od 20. listopadu 1794 a 14. kWetnu
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na pautnických místech, pro pauhé zpowídání
obyčegně přes osadní potřeby rozmnožený ten—
čili, a ge pokud gich ginde wětší třeba gest, na
winici Páně překládati; za tauž příčinau se na—
řizuge, na týchže místech wywěšené tabule obět
ní , na kterýchž se berle, oči, uši a t. p. wčci
gako nčmá swědectwí zázraků nazwíce nedoká—
zaný'ch k obdiwu & k Přílúkúní wywěšowaly,
odstraniti; ale poněwadž se zákonem od 30.
kwčtna 1781 zřetelně swoluge, w gistých pří—
padnostechsocby blahoslawené panny Marie, genž
se welmi zhusta nawštéwugj, geště slušně o—
díwati, ač se práwě ty oděwy, gakožto welmi
í)oboršli\vé ginde zopowídngí; Poněwadž rozka—
zowé od 11. prosince 1806. a 16. září "1810
zřegmě o úctách kostelních na pautnických mí—
stech gednagí, oltářních i mešních obětí, genž
se od poutníků skládngí, obšírně se dotýkagíce,
gc z toho patrno, že wšecko snažení naší sla
wné wlády gen na to wychází, aby se powě—
ry :) škodliwé předsudky u pnutí přetrhowaly,a
pohoršliwé nálepky, na kterých sprostý lid ča
sto tnžcgí lípne, než na wěcech podstatných,
odstraněny bny, čehož i církew swatá snnžně
hledá. *) Ginákt zagíslé nelzeby pochopiti by—
lo, aby týž nábožný duch wlády, genž každé
') Krásně se o tom wygaidr'uge cjrkew sw. w sněmu Trid
sess. XXV. De invocatione , řkauc: „Imagiues porro Chri
sti , Ucípnrac Virginie. et aliornm sanctorum in tempus prae—
serlim babendas, ct rctincndus, eisqne debitum honorem et
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mu náboženstwí, pokud státu nebezpečno není,
wolné prowozowánj připaušti, w této práwč
stránce k swědomi swých wčrných poddaných
důtkliwěgi přikročowal. -—

Namjtá se sice proti pautěm: a) „Že se Bůh,
gako pouhý duch, ani na hoře Garizjm, ani w
Jerusalémě; ale w duchu a W prawdč wzjwati
má, a tudy pouti Kristowu náboženstwi zhola že
odporugi. Než nepowažuge se, žeby těmito
slowy také powinué nawštiwowáni chrámů far
njch \vywrátiti se mohlo, čehož Spasitel gistě
nechtěl; že duch a prawda pobožnosti, bez če—
hož pOl)0ŽIIOStbud' si kdekoli gulowá gest, tak
dobře na pauti, gako W domácím kostele býti
mohou; & že Bůh, gako některým místům mno—
hé přednosti w přirozených plodinách a dařich

venerationem impertiendam, non quod credatur inessc uliqun
in iis divinitas, vel virtus, propter quam sint coiendac; vel
'luOd al) eís Sit aliquid pelendum, vel quod fiducia in ima
ginibus sít figenrla, veluti olim agentihus ficlmt, — sed quo
niam honos , qui eis exhibetur, refertur ad prototypu, quae
illne roprnesmitzmt:

itn, ut per imagiues ——Chrislum

ado—

remus, et sauctos venere nur. —- Omnia porro superstilio iu
sauctorum invocatíone, reliquíarum venerntione, et imaginum
sacro usu to'llntur, omnis turpis quaestns climinetur , omnis
denique lascivin vitetur, itn ut procaci vennstate imagines non
pingantur, nec orneulur, et Sauctorum celebritate, ac reli
quiarum visitatione homínes ad commcssationes non abulan
Ulf; quasi fosti dies in honorem sanctorum por luxum nc
hmmm“ agentur. — Postrmno (in ecclesia) —--nihil pro—
fnuum, nihil inordiuatum , níhilque inhonestum apparent.,cum
donium Dei deceat sanctíturlo. -— Eodem modo novu mi
racula admini, novrte reliquíae recipi, insolitae imagines abs—
(l'lC apllrolmtioue Episcopi in ecclesia apponi vetautur.

238

Pogednánj

před ginými kraginami udělil; luk zas giné z
uezpytatelných přičin zwlúštni polmuiliwuu mo—
ci, schopnau k wywálmn'j pobožného roznjceni,
ol,)dařil, odkudi sám spasilel k swému s nelie—
ským otcem rozmlnuwáni zwláštni mista ačusy
wolil.
l)) „Že se wšecky

ty schwa'nlené pnutí užil-—

ky doma bez náklzulnél'lo u dalekého pnlowáni
dosíci dagjf“ Odp. O Wšech by to bylo zagi
sté těžko k dokázání. Ale lmdlsi tak, co z to—
ho plyne ? Nic giného, než že gsau dwě k ge—
dnomu záměru cesty: kralšj gedna :) olyljžnň,
druhá pak pohodlněgš'i :: dlaulu'n, onano silné—
mu, tato mdlému přigemnčgšj. Proto-li nemalré
wzl wíce štjpenu býti, že se i z ginéllo owoce
ndpog tlačili dá? \'V lom Lušjmweliké přednost
katolické cjrkwe zúležj, že w prostředkúch kře

sienské dokonalosti neni chudá, nýbrž bohatá,
poskyiugic

swým Wčř'icjm wežd y tnkowé na Wý—

bor, genž k gegich Polřelnlm zewrul) doPadagj.
Okuzowati nám například protestantů, genž pau—
a ledy ani nešwnr z nich Plynuucjch nema—
g', nezdá se mi nepodolmo powčdomému pře—
mlauwánj bezocasé lišky, kteréž při Wšj důwod
nosti gegi sestry na'usledowaú nechlčly.
e) „0 polmulj pak a o roznjeenj srdce na
l):lllliCll, pmwj se, že .býwá časlčgi následkem
rozpálené obraznosti, než l_mwážliwéluo rozgi—
mání“ _ (ale tím samým se připauštj, že též
z rounnného powažowánj wyplýwíQ; „že se žu

0 Pantech.
klz'ldá nazwíce na zázracích wybzlgených.“
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omylu gest každý tozum podroben;

ale wšecky zpráwy o Wyslyšených modlitbách
na poutích gistě wybzlgenč negsnu; dříw před-—

chází prawda, a po ní se teprw lež strogí, gi
nz'nkl'by newěděla, gakau na se twář wzíli ——ncb

dříw, než se falešný peníz hotowil, musel prawý
ražen býti). „Že gak rychle powstnlo, tak ry—
chle pomígí“— (u mnohýchpřipuštěno, ne však
u wšech, gak totiž wíce nebo méně potrawy se
u \vnitř nalezá, gsauc naskrz rowno semenu do
rozličné půdy padagícímu); ——„že může iw ta
kowém srdci wzniknauti, kteréž přec neopra—
wené zůstává“ -—-(gako mnohý nemocný, uží—
wage líku k zdrawí nepřichází, & umírá, ačkoli
]ík wzáctným zůstáw:l); ba konečně „že newí
se, zdaž pohnutí to škodliwčgi, či prospěšnčgi
působí; an mnozí až k wýtržnosti přicházegíce,
činů se W témž stawu zawržení hodných do
pauštěgí, a přec ge sobě za zásluhu pokláda—

;“-—

námítka, kteráž se neylepšímu wínu a

každému sebe nábožněgšímu ústawu na swčtč
wytýkati může, & přec ani na wínu ani do ná—
božnčho ústawu winy není; ale na těch, kdo
se ním přeb'íragícc. z mezí wykázaný'ch, gako
druzí Ikarowé, wyletugí. (Maneat usus !)
d) „Že se z paulí málo kdo polepšený wra—
cí,“ toho dílem špatné pnutí upotřebení gest
příčinou; dílem se těch slowi proti kázaní, a
ginému spasilclnému wyučowání, ba proti samé
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swátosti pokání užjwati může; dilem ale ge to
wěc přetčžká, rozhodnauti, zdaž kdo polepšený
přicházj; an polepšení na prsty vse Wypočjtati,
na lokte měřiti nedá , gsauc podolmo zrůstu by
liny, gegiž přibýwánj neslyš'j se a newidi se.
e) „Že pouti daleké negen s welikými au—
tratami spogené hýwagj; ale 'clowěka také u
Wykonáwán'j powinnosti geho stawu wytrhu
, což se negistým prospěchem, genž z pnutí
pro duši wyplynauti může, ani nahradití ani
omluwiti nedá.“ Odp. \Wtakowé připaduosti ge
paul: hříšná; nesmjt se bez hříchu Wětšj dobré
pro zjskz'tnj menšího & negistého dohra pomigeti;
ale nesmi se také zapomjnati slowo Kristowo:
„Co gest platuo člowěku, aby wšecken swět zj—
skal, duše pak swé škodu trpěl !“ Kdybyseto—
tiž takowé okolnosti *) u čalowěka sgednotily,
které mu walný prospěch na duši, Lez zname—
nité škody W časných Wěcec-h z pautj slibug'j,
gakž tu možno pout mu zrazowaí? A wšak pa—
trno musi býti, —- pokud lidský rozum před—
zwidati to může, — že prospěch z poutě ztrá—
tu omeškánjm způsobenou přewýšj. \'Viz otom
list l-Iildebertůw k hraběti z Anjou.

') Podobné okolnosti bylyby us: Přjlišnů tesklíwost a zármu
tek; nemožná doma přjprnwn k swátosti pokz'mj; těžký do—
ma začátek k znpřenj sebe samého; nebezpečné neb pohor—
sliwé laučenj od předmětu, geuž k hřjchu wáhil; powinm'l
w zdnlenosti náhrada; konecne upokogeuj swčdomj ohtjžc—
ného swatokrádežnjmi zpowěd'mi :! g. w.
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Ostatně se nepřeme, že pauti na člowěka a
gcho smýšlení welmi škodliwě působiti mohou.
Gsauř, bud' že gen gcko cesty powážené, s mno
hými nebezpečenstwjmi spogené. Tak nehýwá
každé tělo - dokonce mladistwé & stářím při
liš wetché ——s to, wšecky obtížnosti cesty,
powělrností :) noclehů bez truchliwých násled—
ků snášeti , odkudž gsem '1to shledal, že se zpan—
tj negen těžké nemoci domů přinesly, kterými
celé obce k nakažení přišly; nýbrž inz'lhlé smr—
tizpůsohily.
O nebezpečenstwich, která na pří—
wozjch přes hluboké praudy, gíž tolika lidi ži—
woty stz'nly,se ani nezmjnjm;

an wětšj geště ne—

hezpečenstwj pro duši, zwlášt na začátečnjky W
dobrém z pouti wyrůstogj; tak se:
0) Lidé s porušenou giž obraz-nosti na cestách
(gdauce o samotě) každým předmětem k diwoky'm
wýstupkům daleko silně-giwáhenihýtí cjlj; ange—
dnak duše, nigakau praci omeškaná, obraznosti
wšecku uzdu poušti; gednak cizine, zda'nlenostod
domowa :) neznúmost hřjch ukrýwali slihugi , :)
stydliwost

———neysilněgšj

cnosti

záworu

--— sti—

ragi: na společných ale cestách ohogjho pohla—
wj nebezpečenstwi toto roste a pod záwogcm
cnostimorné tmy k swé neytrpčegši hořkosti
dožráwá. Rowněž tak nemůže spatření lehkého
w městech ohcowánj, slyšení oplzlých nezna——
hožnjch na noclehách řeči sprosté wesnj uewin—
nosti neškodliwo býti.
Toto wšem cestám 0——
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hecné nebezpečenstwí zagistě i pauti aspoň (:a
stečně zasahuge.
b) Druhá nemenší škoda z pautí gest po
twrzowání hluboko zakořeněného a téměř obec-—
ného předsudku, že pauti giž samy w sobě do—

brý a ])ohumilý skutek gsauce, welikau zásluhu
zgednagía l.)ohatau odplatu W nebi ponesau.Lid
zakládá celau křestanskau dokonalost, pohříchu!
až potud wíc na zewnitřních nábožných činech,
na modlitbě a pilném nawštěwowáníkostelů,než
na wniiřním nábožném smýšlení a gemn odpo
wídagícím wěrném zastáwání celého oboru swých
powinností; odtud u mnohýchi při hříšném ži
wotě ta podiwná spokogenost, gen když se ká
zaní, mše a několikrátní zpowěd' do roka neo—
mešká; odtud není také diwno, že se paul, po—
skytugíc kolikadenní nepřelržitau příležitost k
mrtwení těla, za welmi záslužnau pokládá, a
gegí Wlastní platnost, gako prostředku, z my—
slí mizí. To ale dosti k oželení není; nel) z
toho plyne 1) záhubné domnění, že se tak bez
polepšení žiwota množstwí hříchů přikryge, a
pohodlná cesta k nebi wydláždí; 2) duchowní
pýcha, která giž na pauti přestáwagíc, gíné zá
sluhy, ba i samé wykonáwání křestanské lásky
za zbytečné pokládá, a nad neputugícími se
wypíná.
Giný čisté katolické wíře neméně zálmlmý
pnutí následek gest c) zbuzowání k modlárské
téměř uclziwosti ostatků nel) obrazu swatého.

'o Pautěch.
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Widauce poutníci řady malowaných (liwů, zá—
zračným obrazem způsoben-ých; čtauce W ne
motorných pjsničkách o nowých aneynowčgšich
zázracjch; widauce celé zástupy tauž wěrau k
(liwotwornému obrazu spěchati: tuř nediwu, že'
na wraucnost modlitby a zwláštni srownánl žá
(laně milosti s božími úmysly -— což newyhnu—

telná wyslyšenu býti wýmjnka — zapomjnagice,
samému obrazu tu domnělou za'lzračnostpřipisu—
gi, a před nim se w prsa bigicc, nemenšj UCl'i—e

wostj , než samé welebné swátostí klnnčgj! T 0
zagísté prawému katoljku tak gest bolestno, ga—
ko zase odpadljkům pohoršliwo! ete. Kdowy
ljo"jdost žiwými bar-wami pohoršenj, které při

sobj od nedáwných teprw let začaté a od
zvlastnjch

det/vic nošené řezby či sošky blah.

panny ]l/Iarie, a ne gedné, nýbrž snad dwau
i třj w gednom a témž průwodu? Galiý tu
O(lpadljkům hogný Podnět k tupenj naši cjrkwe,
an se ty (lřeWč-néPanenky Marie na nosjdkách
každé giné sw. soše, ba i getlna druhé na po—
tkání uctiwě sklání? &t. (l.
(l) Rušení osatlnjho pořádku.
"Wlastnjmu
pastýři se zagisté wykonáwánj geho powinno—

sti častými pautčmi welmi obtěžuge. Gakžmů
že zpráwce (luchownj osadnjky swé poznati, gest—
li ho pobibagi, swčdomi swého , wygjmage
pádů, W kterých pauti třeba, mu upřjmo snad
pořjtlku neb niIulý neotewrau, a hlasu gebo
neslyší? etc. — Gak tu ona útlá wazba, která
Časopis p. Katol. Duch. 111.2.

6
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otce duchownjho s osadními dětmi tak úzce a
ztuha spoguge, geště citěna a wšjmánu býti mii-
že! Gak tu wyučowánj geho, častým odbíhánjin
protržené, stawenj ustawěli může, které by při
walům pohody i nehody štastně O(lOlčllOl—n
Galgkoli Wšak toto samé těžké žaloby na
pouti gsau, & zkušenosti se docela wywrátitine—

dagi; proto přec k odsouzeni pauti bez Wšeho
smilowánj nestačugj. Dokazugiř wšecky patrně
gen to gcdno, že se pnutí zlé užiwá; wyhlašu

se wšecky gen za čerwy, které k pilnému,
snažnému a bedliwému objránj , ne pak o wy—
tnutj štěpu pastýře duchownjhonapomjnngj. Sa—
ma ta posledni žaloba, ač dost těžká, není tak
škodliwá, když se paul gednau za rok gen, & to
od malého počtu osadnjků koná, a. může w ně—

které připadnosti welmiprospěšna býti.-— Pauti
tedy zůstaňte, tak wolá děgOpis cirkewnj; tak
žádá gegich užitečnost i čistá nábožnost; tak
schwaluge sama cirkew: ucpání ale, nebo oči
štěni bud'te gegich kalnj pramenowé, odstraněny
bud'te gegich škodliwé předsudky, a" strženy
wšecky pohoršliwé nálepky. To ale ani práce
gednoho duchownjho, ani gednoho dne, aniž
samého lidského přičinění: to úkol spogeného
a stálého úsilj wšechněch, zwláště ale milosti

boží
Poněwadž pak šlastný následek našeho úsilí
ne Weždy na pauhém chtění a síle, nýbrž často
také na opatrnosti, kterau gednáme, záleží: tedy

oPnutěch.
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geště podotkneme, čeho a gak duchowní pastýř
k dosažení šlastného u pautí prospěchu snadby
užíwati mohl. An pak tu na zwláštním dání
duchowního pastýře a na okolnostech rozumního
a mrawního wzdělání'gednotlíwé osady, ha ina
gegím sausedstwu welmi mnoho záleží; tedy se
gen wůbec tato prawidla sem položiti mohau:
I. Předně se snaž duchownízpráwce swě—
řence swé důkladně, srdečně a otcowsky o prawé
pobožnosti poučiti, gak se totiž křesžanským obco
wánjm gewiti má. K tomu wyučowání zdá se
nziležeti a) čisté pogemy či předstawení o wysly
šení modlitby; l)) určení Wlastní ceny pauti a
gegí seřádání do třídy prostředků; c) wywráce—
ní obecného předsudku 0 gakési samostatné ce
ně a platnosti pautí — neb o gegich zásluž
nosti; d) okázání na kalné pautí zdroge a na
těžké odpowídání těch, genžto se z tak hříšných
úmyslů na pouti wydáwagí; neywíc ale 6) swět—
lé wyložení našeho článku o wzíwňní swatých,
a uctění gegich ostatků a obrazů, gak nás otom
sněm Trid. krásně poučuge, kdež opatrnau snaž—
ností domnění o diwotwornosti obrazů a ostat—
ků (gakoby w nich samých něgaká moc ležela)
wywnaceti sluší. Takowým wyučowáním giž
nmoho se získá; neb swětýlka gen za tmy swé
reydy plodí; učení ale duchowní tmy zahání.
Toto wyučování může pastýř, který sobě dů—
wěrnost swé osady giž geduau zgednal, který se
swým osadníkům prawým duchowuím otcem bý
*.'-'i'
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ti oswědčil, a tudy od nich gako od dětí, pře—
swědčených o geho upřjmém s nimi úmyslu, sr
dečně milowán gest, směle u weřegnosti před—
sewziti; a hud'bezpečen, že čjm wětšj početpo—
sluchačů, tim wíce gich přeswědčiš a rozwlažiš,
aniž se opowáži kdo z osadníků, toto weřegné
wyučowáni giž pro tu samu weřegnost a swa—

tost mista w pochybnost uwáděti, olňwage se
napřed obecného pohrdnut'j; což u pokautnjm a
gen přiležitostném wyučowánj ——
an si gednotliwý

osadnjk wšecky důwody nepamatuge, a tudiž
opět Iehaunce přemluwen a zaweden býti může,—
ani tak obecného, ani tak gistého účinku nemá,
neřku, že se k přiležitostnénlu wyučowúni du
chownj zpráwce tak důkladně, gako k weřegné—
mu, připrawiti nemá W obyčegi, a že ostýcha—
wé u weřegnosti o pauti gednáni na toto při—

ležitostné wyučowánj gakaus negistotu paušti.
„Proč, když ge to prawda, táže se osadník,we—
řegně a na kazatelně níkdý se o tom náš kněz
nezmian“ Pastýř nemagjcj u swých osadníků

geště důwěry, snažiž se ,

prwé získati; neb

bez té netoliko w této, a1e ani w giných stra—
nách našeho powolánj žádaného prospěchu ne—
dochz'lzjme.
II. Ubezpečiw se tak duchowni pastýř, že
mezi swými osadníky prawé a čisté pogemy 0
pautnické pobožnosti rozšířil; okázaw gim, gak
se před pautj každý zkaušeti má: z gakých ú—
myslů se na pant bei-e? zdaž práwě ten pro
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středek k geho Wnitřni potřebě dopadá? zdaž
snad doma na duši gebo swěřenců wětšj škoda
nepogde, než on pautj na swé získá? zdaž se

účel doma bezpečněgi dosícinedá? Apřed—
ložiw gim podobné wyučowánj, aby ginák W
zapomenutj nepřišlo práwě toho času, kdy se
pnutí počjnagi: bude mu nyni snadno-— as ga—
ko na gasné bělosti každá poskwrna sama se—
bau důrazně do očí padá — i na pohoršliwé
nálepky pautj okázati, a W samých osadnicich
žádost tu zbuditi, aby podobné katoljka zoba—
wugjci poskwrny setřeny byly.
Než k úplnému a štastnélnu wykořeněnj
wšeligakých pohoršenj, gest třeba sgednoceného
Wšech duchownjch pastýřů úsilí. Což pořjdj
geden horliwý pastýř, nechce-li swého duchow
njho sauseda odkrýtí, a tak pohoršení pohorše
njm množiti, byt sebe Opatrnčgi proti neřádům
takowým bogowal, pakli zpráwce duši na san-»
sednj osadě geg nepodporuge, nebo snad —- 6
by truchlíwá zkušenosti toho příklady neoka—
zowala!

—- pro získání důwěry

a peněz 11po—

wěrečného djlu swé osady, sám ge na pauti
zdálené Wybjzj, wodj gegich řezby a zlé i dov
bré obyčege bez rozdílu schwaluge? Tot arci
ošcmetná a toliko zeměplazů hodná cesta k zj
skúnj lásky a důwěrnosti u osadníků: ale plazi
li se přec kdo po nj, kolik tu záhuby negen pro
geho osadu, nýbrž ipro osadníky sausednj! Cak
brzo tu osada dost šetrně hleděná iobiraná Opět

24:8

PogednánioPautčch.

hausenkami se přeplnj ! Lid katolický pokládá
gednotu za uhelnj potřebu W swé cirkwi, ne—
chz'npage ale rozumu mezi podstatnými a pauze
asketickými články, gednoho z obau těchto pa
stýřů drží za kacíře. LKéžby pak často práwě
týž pastýř nemusil tu trpkau wýčitku snášeti,
genž si zrowna tu neysnažněgšj práci bere , ště—
pnici Krístowu -— bud'_že se zlomenjm některé
snělky —- objrati.
Třeba pak wšickni zpra'nwci duchownj, seč
býti mohau, o swé osady se přiňiňowali, ge
ště žádaného aučelu úplně nedosálmau, paklidu—
chownj na pautnickém mjstě, pamětliw swého
swatého powoláni izákonu země-pána a před
pisu sněmem Trid. pronešeného, wše, co pauze
k nawnnzeni pautniků směřuge, swědomitě ne
odstraní, a těm, kteří přec d'ůwěrnosti nebo po—
třebau wedenj, do geho chrámu přicházegi, ne
obšjrným chwálenjm swa'lých a swětic božích,
ale mocným Wzbuzowz'mim knúsledowáni gich
welebných ctnosti, důkladným poučením o důle
žitěgšich prawdách a wzuešenčgších článcích na
šeho sw. náboženstwi na kazatelně: w zpowěd
nici ale, nic se shonem lidu mýliti nedáwage,
dle Wlastni potřeby každého kagiciho spasitel—
nými ljky za wystálé na pauti obtjžnosti náhra
du neučiní. —
Gen tak zůstanau pauti prostředkem spa
sitelným, a slaužicim ku powstán'i mnohému W
Israeli; gen tak budeř se slýchati, o čemž až
potud nehustě slýchz'mo: že se na pautnických

mixtech .rtali zázraky prawého polepšenj!
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4. Sedmero swátostj ejrkwe sw, katolické,
wyswčtlených W sedmeru postních kázaní, spolu
s řečí připrawugící o swátostech wesměs.
Od \Václawa VVilémaWáclawíčka,
w Pjsmě swatém Doktora, hlawnjho kostela u swalého lea
na hradě pražském kanownjka kazatele (Ecclesiastes) etc.

O swátostech wesměs.*)
Toť gest zagisté wůle božj — poswě'cenj wake. 1. Tess. IV, 3.

Byltč to wěčný saud boží, aby na wykaupení
padlého lidského pokolení Syn boží sám člowě—
kem učiněn byl, a skrze žiwot, utrpení a smrt
swau obětí slitowání za hříchy naše a za hří—
(by wšeho swěta se stal. 1. Jan II, 1. 2. By
zde lidé giž dříwe na obět tuto welikau pozor—
ni učinění byli, dal gest Bůh skrze wěštce swé
swatě, skrze proroky negen příští téhož bož—
ského Wykupitele, a geho žiwot, nýbrž i utr—
pení & smrt geho předpowědíti. V\"šak předce
si Židé zcela gináč Messiáše předslawowali. Že
u weliké slziwě & moci se zgewí, wšecky náro—
dy sobě podmaní, Židy ode gha Římského wy—
swobodí &ge pány \veškerého swěta učiní: toi
bylo uapředpogalédomnění gegich, -—-—
odtud po
šlé, poněwadž gako wšickni wůbec národowé
zlatého wěku očekáwali, &Messiáš gim gako Po—
tomek Abrahámůw, W němž požehnání budau
1') Na neděli Quinquagesima.
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wšickni národowé země; 1 Mogž. XXII, 18. &
gako syn Dawidůw, který mezi králi Israelskými
byl neyslawněgši, a králowstwj geho neystkwč
legši a neyžádaněgšj, zaslíben byl. Tu měl te—
dy Messiáš Dawidowi podobný král býti, měl
na stolec geho sesutý dosednauti, země & krá—
lowstwi sobě podrobili, a gakožto wšeobecný
panownjk swěta neywětši štěstí apožehnúni na—
de wšemi národy rozšiřiti. Jerusalém měl lila
wan weškerého swěta býti , & židowské nábo

ženstwi erau celého swčta se státi.
A wšak předpowjdal sám Dawid owelikém
potomka swém, že nikoli syn, neboli potomek
geho tělesný, nýbrž pán geho gest, & králow
stwi geho -—žádné wezdegšj, ale nebeské; Žalm
CIX, — „že bude museti mnoho wytrpěti; že
mu ruce inohy zbodagj, & wšecky geho kosti
sočtau; že raucho gebo sobě rozdělj, & o geho
odčw los metati budem“ etc. Žalm XXI. To

samé zwěstowali o budoucím Messiáši lsaiáš a
Daniel.

Onen di: „On ranč—ngest pro neprawo—

sti naše, potřjn pro lii'jchy naše, a banlemi ge
ho uzdraweni gsme. \'Všickni my gako owce
zblaudili gsme, . . . a položil Hospodin naněm
neprawost Wšeoh nás. Obětowůn gest proto že
sám chtěl.“ LIII. Tento pak prorokowal: „Po
téhodnech šedesáti a dwau zabit bude Kristus,
aby shlazena byla neprawostf“ IX, 24 —- 26.
Nicméně nenalezl Ježiš, genž pauze W lid—
ské podobě se ukázal, wíry 11 Židů, swětsky
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smeyšlegjejch a křiwými předsudky pogatých;
ba i neydůwěrněgši geho přátelé , geho učedl
nici a apoštolé nebyli od takowý'ch scestných
Předsudků oswobozeni. To wěděl Ježiš předo—
bře; proto se snažil lépe ge poučiti, &gimwe
liké tagemstwi wykaupenj a odpuštění l'xřjchů
skrze utrpení a smrt swau zwěstowati. On gim
častěgi & určitě předpowidal , že trpěti bude a
umře. Mat. XVI, 21, XVII, 12. Luk. IX, 44,45.
W dnešním Pak Ewangelium gim dokonce ge—
dnotliwé okoličností utrpenj swého & smrti swé
oznámil.

„Ay! wstupugeme,“ prawíl „do Jerusaléma,
adokonziř se wšecko, což psáno gest skrze pro
roky 0 Synu člowčka; nebo Wydán bude kuj
žatům kněžským :) zákonnjkům, & starším lidu,
a odsaudj ho na smrt, a wydagj ho pohanům
ku posmíwánj, & k bičowánj a ukřižowánj. A
posmjwati se budau gemu, &upligi ho a uhiču—
ši: & znbigi geg, ——ale třetího dne z mrtwých
Wsl'ane.“

O, geké to weliké tagemstwi lásky boží k
nám lidem! Efez. I. »— Že game wšak potud
'W swatopostnjm čase obyčegnč s rozgjmánjm u
trpení asmrti Páně se objmli: mjnjmř letos we—

liké tagenutwj

lásky geho z giného zřetele,

a sice z milostiwého ustanowenj swatých

swá—

losti powažowati, a Láskám wašjm k nábožná
mu rozgjmáni předložiti, tim sice pořádkem, že
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dnes gako'z'to W řeči přístupné o lásce Ježišowě
w založeni sw. swátosti wesměs promluwjm, a

w příštích neděljch swatopostnjch a na welký
Pátek 0 gednotliwých swátostech pogednám.
Poněwadž pak dále w dnešnjm Ewangelium
čteme, kterak slitowný Messiáš, Syn Boží, Ježíš
Kristus slepce na cestě blíž Jerycha uzdrawil, an
geg o zrak snažně byl prosil, wolage: „Synu
Dawidůw,

smilug se nade mnau! Pane! ——at wi—

djmz“ tedy wolám i gá, za wás, i za sebe se
modle: Pane! dey, at widjme, a slepj negsme,
zdrowé oči magice; až nepoběhneme cile swého,
poswčcenj, k čemuž sw. swútosti ustanoweny
gsau. „Tot gest zagi'sté wůle božj— waše po
swěcenj !“ O kýžlqthmn z Pramenů žiwých Wá
ztli \vodu Wččného žiwota , :) laskawých ohledů
Ježjšowých na sobě dosáhli! Nuže, učme se ty
to drahé prostředky milosti znáti, a gich k swé—
mu spasení užiwati. Dnes tedy kúzanj o swá—
tosLech L-vesmčs,kdežto uwážime:

1. Gak Iaskawč Ježiš o nás pečowal,
swátostí ustanowíw , a

swaté

?. Kterak my gemu za tu geho lásku hodným
sw. swátostj přigjnláujm wděčni býti máme.
Naučíme-Íse: co Wlastně sw'átosti gsau, ko
liko gich gest, & kterak ge přigjmati máme. -
Odstraňtež wšak, což weytržnost činí, 3 měgte

ducha pozorného!
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I.

Mnohé a rozličné trpké starosti, mnohé a
rozličné citelné bolesti, & půtky mnohonásolmé
gsau podílem našim zde na zemi. l'vaÍnacliázi
me na cestách swých nesnáze a obtíže, které né—
sti slabými se cjtjme; myř se častokráte po—
winnostem podrobiti musime, kteréžto nad na—
ši zmužilost a silu sáhagi; myt ubiháme w au—
tisky a sauženj, kde přirozeným způsobem žá
dného \vyswobozenj newidime, a ničeho ani w
sobě ani wně nenalezáme, coby stjsněné srdce
naše upokogiti apotčšiti mohlo ;-——
zkrátka, my
ubozj lidé máme často příčinu zwolati: Nespo—
může—liBůh, ztraceni gsme! ABůh,gemuž ne
bezpečenstwi powčdomo gest, s kterým zápasi
me, a známa gest spolu mdloba naše, gešto nás
k bogi nesmělé a nezpůsobilé činj; —- Bůh by
nám snad potřebné pomoci odpíral? On, Otec
swých děti, nemělby nás wšemohauci swau mi—
losti podporowati, wida nás starostmi obkljče—
ny & tolikerým nebezpečenstwjm a pokušenjm
wystaweny? O nikoli! Otec náš nebeský ne—
zanechal nás sirotků; geho wšudy účinkugjci
wšemohauci awelemaudrá láska, a zgewené ge—
ho neomylně slowo ubezpečugi nás ogelto wše—
mohaucj pomoci we wšelikých připadnostech ži—
wota wezdegšiho. „Duch swatý nápomocen gest
nidlobč našj,“ čteme W listu k Řim. VIII, 26; &
připomjnage zgeweni boži sobě učiněná uwodi
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apoštol Pána takto mluwícího: „Dosti máš na
mé milosti; nebo moc má W nemoci mocná &
silná se ukazuge.“

')..Kor. XII, 9.

„VVŠ-eckomo—

hn skrze toho, který mě Posiluge.“kFilip.IV,13.
Ale medle, kdož nezná naši lidskou ohnu—
lostiwost &pochybugicnost, nížto dimfěrnost na
še w pomoc boží tak snadno zemdlíwá, zwláště

když těžké starosti zmocnily se našeho srdce?
Nedos'lzhvá—lise smyslnémn

člowěkn smyslného

ugišlění božské pomoci, upokogen nebýwá, o—
balwoge se, že od Boha opuštěn gest, a padá
\v inalomyslnost, která geg ke wšemn neschoP—
ného činí. Než, boží muudrá láska, kterážto k
našemu dobrému wšeoko zřídila azpůsobila, při—

spěla milostiwěnašíslabosti.

Kristus,kte

rýžto od Otce wšecko Přigal, & poklady" swé
božské lásky a milosrdenstwí dle libosti rozdá—

\'uti mohl, .ustanowil azaložil pro neydídežitěgší
případnosti našeho žiwota, lxde člowěltu pomoci
boží neywíce potřebí gest, zownitřní widitelná zna—
mení, pod kterýmiž nám wšemohaucí swan mi
lost uděluge, bychom my slabí :) malomyslní
lidé důkaz, že Buh s nz'uni gest, před očima
měli, & tudy wlustnímí smysly Přeswčdčeni pe
wně wéřili, že se na boží mocnou pomoc, zwlášt—

ní milost :) (luclanípotěšení

můžemebezpečiti.

Swálosti negsau tedy nic giného , než wi—
ditelná zewnitřní znamení od Ježíše Krista sa-v
mého založená, nimižbychom milosti boží ::wnitř—
ního poswěoení dosáhli. ——Ale medle , kolik

osedmeruswůtostí.
gest takowýeh

swálostí?

-——=
Sedm;

255
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také sedmero neypowážlíwčgšídl oddílů našeho
žiwobytí gest. Sedmero gest swátostí!
I kterému medle člowčku, není—li mu lho—
stegné wšecko, což k geho poswěeení slouží, ne
záleží na tom, aby dogista wěděl, zdaliž do
duchowního králowstwí Ježíše Krista přigat gest,
:) gakožto and oné od božského Spasitele wy—
kaupené církwe na práwíeh :) milosteeh podílu
má , které nám Ježíš zasloužil.? --—-zduliž on g, 

kožto hříšný potomek Adamů skrze druhého lep—
šího Adama, ——skrze Ježíše moci dosáhl, 110

dným Opět dítětem Otce nebeského býti, &bla
ženosti užíwati, kterou Bůh swým wěrným při
prawil? —- A ay! Ježíš geg přigal w swátosti
křtu slawnč—:) widitelně do swé sw. obce neboli

církwe, a očistiw geg od Wšeliké poškwrnyhří—

chu, saučastnil ho swýeh dobročinných a mi
lostných zřízení k Spasení lidskému; & tak gest
wšeliké teskné negistotě spomoženo. — \Ty—
rostl—li pak člowěk zdčtinstwí, gsa na tom, aby
wstaupil do lidské společnosti: nastogte! tut čí—
hagí na něho mnohonásobné 11el')ezpečenstwí,roz
nm geho přewrátiti & srdce geho zkaziti hrozí
cí. \V něm samém počínagí náklonnosti nepo—
řádně se zdwíhati &wášněti; ent slyší s lehko
Wážností o wěcech mluwíti, kteréžto mu rodi—
če a učitelé gakožto swaté předstawowali, a
widí množstwí zlých příkladů, odporugíeích při
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galému dobrému naučení. Hříšná rozkoš kyne
mu růžemi obwinutá, a neporušené geho srdce
gesti W pokušení a nebezpečenstwí pádu. Ži—
wot geho gest bog proti mnohotwárnýmbludům,
nástrahám a pokušením. Ach., což musí tn ze
slabého a nezkušeného ginocha & děwčete se
státi, gest-liže milost boží mocně ge nepodpo—
ruge? -— A wšak díky Bohu! neb Ježíš se i
o tuto powážliwau případnost postaral skrze
swátost biřmowání, kdežto nám Ducha swatého
uděluge, kterýž rozum náš oswěcuge & srdce k
dobrému roznčcuge, a sílu a odwah'u nám pro
půgčuge, bychom w duchowním bogi neklesli,
ale stálí & nepohnutí zůstali , a čistě :) nepo.
'škwrněně žiwi byli podlé sw. wíry, kterau usty
\vyznáwáme. —- Opomine—liwšak člowěk w bč»

hu swého žiwobyií s tanto k duchownímu wí
tězstwí nad swětem & tělem sobě udělenau mi
lostí spolupůsobiti, upadnuw w hřích a nepra—
Wost; gistoř gest, že nešíastné geho omz'lmeníne

bude stálé, nýbrž že čas přigde, kde z hříšné
ho sna procitne, kde sebe w celé swé ohyzd
nosti shledne. a lítostně poželí, což dobrého od—
chýlením se od ctnosti ztratil , azhrozí se tolike
rého zlého, gež hříchem swým natropil. Neníř
ničeho na swětě, cožby probuzené geho swé
domí ukogiti a zmučené srdce geho uléčiti mo—
hlo; gediné u Boha gest pro něho pokog. Ale
ach! tady stogí geho hříchowé & ohyzdní gich
následkowé gako weliká příční zeď mezi ním a
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Bohem; on se neosměluge očí swýeh k nebi po—

zdwihnauti; nebo geho prowinční udusila wnčm
wšeeku důwěrnost k milosrdnému otci, na kte-—
rémž nyní toliko přísného soudce spatřuge, &
wšeohecné Přípowčdi omilosrdenstwí božím ne—

gsau daleko dostatečné, ahykleslau geho důwčr
nost zase ožiwily a pozdwihly. — Ach! hří-v.
chowé mogi -- upíř W malomyslnosti — gsau
Příliš mnozí, welicí, než aby mi Bůh odpustí-—
ti mohl; gář gsem geho milosrdenstwí příliš zne—

užíwal, bych nyní geště na ně spoléhatimohl !etc.
] což může malomyslnému srdci geho ztracenou
důwěru zase dáti a mír uwesti w zaufalau geho
duši? —- Nic, lečby Bůh, —- lečhy Ježíš sám
prawil gemu: „Odpuštčni gsau lohě hříehowé
twogiI“—— A eyhle, tof dí on kagícímu, skrau—

šenému hříšníka w swátosti pokání , kdežto mu
usty swého místodržícího kněze odpuštění geho
hříchů uděluge, a geg gako milngíeí otec swé
ztracené & nyní zase nalezené dítě w náruč bé
ře a s radostí přigímá. S rozhřešením kněžským
nawraeuge se do geho srdce zmizelý poklid,
wděčná, důwěrná láska k geho milosrdnému otci,
a horliwost k ctnostnému žiwohytí.
Blahoslawímeř ony lidí, za šťastné ge po—

kládagíce, kteří druhdy po boku Syna božího
ohcugícího na zemi žiwi byli, z ust geho nhez
pečení geho milosti obdrželi, wšemohaueí skut—
ky geho nestihlé lásky k pokolení lidskému Wi—
dělí, a od něho !( wšemu dobrému posilowáni
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byli; a Wmnohé zbožné duši powstáwá to wrau
ci kýžlm a žádost: O, kýžlchh také s Ježíšem.
bylžiw býwal! -— “" pocitu swých každoden—
njch křehkosti uznůwáme s trpkostj srdce nedo
statecnost swé cnosti, myi cjtjme žiwě , gok po—
třebí nz'nmgest účastensth zásluh Ježišowých,
bychom se Bohu zaljbili, a k wěčné blaženosti
(lůwodnau naděgi měli. VVšecka naše spokoge—
nost wisi na tom, bychom u wčci té gisloty do—
šli; -——
&ay! milý náš Spasitel chtěl W swaté

swátosli oltářnj s námi a mezi mimi žiw býti;
chce s námi co Pokrm s tělem se spogiti, aby
nás k cnosti sílil , swé nás lásky weyslowně u
gistil, :: widitelný záwdawek učastenstwi na ge
ho smiřitelné smrti nám zůstawil, bychom wlast
nimi smysly k swému upokogenj' uliezpečeni Ly—
li: že njm sjleni & žiweni býváme k wěčnému
žiwotu. -— VVstupugeme—liw staw, nad giné
důležitý &důstogný, bud' ku kněžstwi aneb man—
želstwj se oclhodlagice; stawowé, kteří nám druh—
dy welmi těžké powinnosti ukládagi, W množ—
stwi obtíží a nehezpečenstwi nás uwáděgice! -——

tu't nám a každému Powážliwému při tak důle
žitém kroku, od něhož blaho naše časné i wěč—

né záwisj, před sehau samým teskno hýwá. U
wědomi swé slabosti wolář kněz, wolá manžel:
I kterakž gzislabý člowěk toto břemeno weliké
k swému poswěceni, k obložení swých bližnich
&k oslawenj Boha swého ponesu,

nepřispčge—li

mi Bůh mnohotnau swau milosti ku pomoci?—
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[ přispěgi tobě, prawi mu Bůh Weyslowně w
swátosti poswěcenj kněžstwa a manželstwj. Gá
ti pomohu u plnění tWých powinnostj; gá tě
posilnjm pod břemenem twých obtížnosti; gá tě
powedu W nebezpečenstwich twého powolánj: ——
a takto kráčí ělowěk, těmito swátostmi posilněn
a potěšen zmužile po nebezpečné stezce swého
powolánj.
Než, nyní se giž blíži posledni naše oka
mženj ; těžkau nemoci na lůžko poraženjwid'jme
před očima smrt. A wystaupenj z tohoto swě
ta, -— gak powážliwé! zwláště když spáchani
hřjchowé na mysl přicházegi, a pro bolesti W
audech těla zemdlený duch se ko'rmautj: tu —-
ach! tu neylépe cjtjme, gak slabá moc lidská
gestii. Neylepš'j přátelé stogjcj okolo postele w
nemoci naši mohau síce nás ]itowati, nad námi
plakati; negsau ale s to, by nám pomohli, ča—
sto igen také bolesti naše uskrownili. Citjmei,
že gediné u Boha útěchu, ulehčení apomoc hle—
datimusime. Tu Wšak nám připadá , kterak Je—

an geště žil zde mezi lidmi, tak dobročin—
ný lékař byl, kterak gim zdjlným srdcem utě—.
chu a ulehčenj poskytowal, i zdrawj a nowý
žiwot udělowal. 1 což pak není on \vjce tamto
w sláwě swé týž laskawý lékař? neni wíce týž
zdjlný přítel, genž tak rád pomáhal? Nemůže
me—liche na pomoc geho spolehati?
0 ano,
wždyi gest on wždy geště náš laskawý přítel,
gemuž tělesná naše trápenj negsau lhostegná; 3
Časopis p. Katol. Duch. 111.2,

7
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tomu abychom pewně a nepohnutě wěřili, u
stawiltě swatau swátost pomazání, kteraužto nám
předešlé zdrawí, pokudž to prospíwá naší duší,
nawracuge, bolesti těla a duše ulewuge, a si—
lau a udatenstwím nás ozhroguge k překročení
na onen swět, tak že s Ježíšem se těšíce pokOg—
ně a bez strachu skouáw—áme.

O křeslané! a sice prawowěrní křeslané,
katolíci! nemusíme—lihoží maudrost aláskuwe
lehiti a wyllášeti, gešto se k naší slabosti sklá—
něgíc w neypowážlíwěgších případnostech naše
ho žíwota způsobem widitelným mocnau swau
milost, utěchu a pomoc nám uděluge, bychom
patrný důkaz W rukau měli, a swými se smy—
sly přeswědčili, že Bůh s námi gestil, & sla—

bost naši podporuge?
Eyhle! to-Íťgsau swátosti, a sice ne dwě,
nýbrž sedm; tak gakož w lidském žiwobytí sed—
mero gest wěků, aneb sedmero powážliwých
oddílů našeho žiwota, kde zwláštní milosti boží
potřebugeme. Tak i'oho očekáwá saudný roz
um, — žádá lidské srdee— aučí SWatá obecná
.církew na Písmo swaté a na učení od apoštolů
austně podané ukazugíc. Učí též řecká i ruská—

církew, — wýchod izápad.

Tolikero swátostí

nalézá se podnes u wšech křesřanských sekt w
Asii, které, dílem giž w pátém století od sw.
římské církwe se oddělily, a z patrné newědo
mosti a neprawosti onyno winj , kdož prawí, že

osedmeru swátostj.
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počet sw. swátostj W pozdněgš'jch teprw časech
se rozmnožil. Sedmero gest swátostj: křest,
biřmowúni, swátost oltář-nj, swátost pokání, po—
sledni pomazání, swěeenj kněžstwa a staw man—
želský. Trid. Sess. VII de saer. in gene. Cap. I. Gest

tedy prospěšno, nýbrž i dokonce potřebno, by
ne dwě, ale sedm swátosti bylo. I kdož tu ne—
uzná božskau maudrost & lásku Ježišowu; spoht

pak swau powinnost, gemu, půwodei swatých
swátostj náležitau wděčnost prokazowati?

II.
Kdož Welikost lásky božj citi a stkwostnau
milost uznáwá, které se nám w neytěžšich p'rj—
pudnosteeh žiwota prostředkem sw. swátostj u
děluge i dostáwá; tenř zagisté neywřelegšjm ci—
tem Bohu za tuto geho otcowskau péči děko

wati bude, tím sice způsobem, že s pokorným
a pohnutým srdcem občtowanau sobě milost
přigme, a s nj horliwě & ochotně spolupůsobí
ti bude.
„Když gest Bůh snámi, ikdo proti nám ?“
piše Apoštol. Íijm. VIII, 31. Prawda to, která
nás uprostřed wezdegšjch nebezpečenstwi wše
liké bázně zbawiti, a pod břemenem trndnýeh
obtíží zachowati může. A Wšak máme W swa—
tých swátostech widitelný důkaz, že Bůh s ná—
mi gest: -— a přece nezdář se to mnohým prá—
_ce hodno , tuto widitelnau pomoc božj přigjma—
**
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'ti, kteraužto gim mk laskawě k duchownjmu
bogi obětuge & podáwá! Taužiř arci, že co.
sty cnosti kluzké & obljžné gsau, že powinno
sti naše často těžkého sebe samého zupjránj &
walných od nás oběti žádagi; žeí' osjdel apoka—
šenj k zlému tolikero gest; že slabosti lidské
nelze bez aurazu zůstali, :) předepisy swatého
Ewangelium oslřjhaii, gešto prý nám břímě ne—
snesitelné ukládagj: a wšak — ani gim Ježiš w
sw. swálostech Pomoc swau občtuge, k nim
takořka wolage: „Pogďtež ke mně Wšickni, kte
pracugete a obtiženi gste, a gá wás občer—
stwjmý“ Mat. X1, 28. ——nedbagji; na stkwoslné
pozwz'mj ; čim wíce Pomoci potřebugj, tim mě—
ně o ni se snaží.
Přistupugj—li pak přec níš—
kdy !( swátostem swatým, 11př. k stolu Páně,
kde tělem a krwi Ježjšowau duše naše k Wčč—

nému žiwotu žiwena býwá; přístupugiř nikoli
rozčilenan tuužebnostj, by posily swé slabosti
w bogi proti neprawosti nabyli, nýbrž z patrné
nelibosti & omrzelosti, gsauce k tomu pauze
nuceni, buďto wůlj swých předstawených, bud'—
to zewnitřnj slušnosti. Úpice na lůžku nemoc—
ném, bolestmi skljčenj , hrozi a lekag'j se, když
gim k trpěliwěgšjmu snášení nemoci milost a po—
sila s hůry W swátosti posledniho pomazání se
obětuge. Nastogte! neni—lito neywýše nespra—
Wedliwé nařjkánj na obljže cnosti, an swatými

ulehčugjcjmi prosiředky swéwolně pohrdagi ?—
Nenbli to ohawná liewděčnost k Ježjši & gebo

o sedmero swátostí.
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neskonulé lásce, an geho milostných ústawů a
zřízení k swe'mu spasení nepoužíwagíce lhosteg—
ně gich zanedbáwagí ? —- O kýž se, Neymileg—

mogi, této ohyzdné newděčnosti neučiníte ni
kdý winnými! Hledeyte a naleznete! Hledeth
pomoc boží , kde gest k nalezení , w sw. swá—
tostech; a Wšak s ní také spoluaučinkugte , aby
we wás nebyla bez užitku. Neb by to blud
načitě weliký aneméně škodný byl, kdybychom
časté swátostí přigímání giž samo w sobě za

bohumilau zbožnost pokládali, kdežto swátosti
dle ustanowení Ježíšowa toliko prostředkowé k
prawé nábožnosli gsau; kdybychom se domní—
wali, že časté požíwání těchto swatých prostřed—
ků cnost W nás wynutí; ačkoli sami Wšeho za 

nedbáwáme, co gi rozmnožiti může. Ano, swá
tosti gsau podpora naší slabosti, ne pak náhra—
da naší nedbalosti & polštář naší lenosti w díle
našeho spasení.
Aučinliwost milosti swútostné nezáleží sice
na tom, kdož swátosti ndělnge, ani na 'tom,
kdož ge přigímá, nýbrž wůle boží :) zásluhy
Ježíše Krista gsau to, genž skrze swátosti mi—
lost působí. U př. potrawy, pokrm a nápog,
magí sytau moc samy W sobě; gegich sytostne—
záleží na našem smeyšlení a chtění, nýbrž po—
ložena gest W nich tím zřízením , gež Bůh při—

rozenosti dal. Rowněž tak aučinkugí swátostí
milost! Zatím ale gest přece našeho spolupů—
sobení potřebí, bez kteréhož milosti boží nc—
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dosáhneme. Ba, kdož bez náležité příprawyně
gakau swátost přigme , připrawí se negen o mi
losti s tau swátostí spogené, nýbrž doluauští se
gcštč také těžkého hříchu, — swatokrádeže. Ač
u př. magí pokrmowó sytící moc sami w sobě,
musíme gich Předce náležitým způsobem poží—
wati, magí—li tu moc swau w nás prokázati.—
Rownčž tak gest to s přígímáním swátostí!
Gest to tedy weliký blud Wěřili, gakoby
swálosti milost w nás Působily, nec-ht ostatně
gakkoli spořádání gsme ; ——gakobychom

giž ná—

božuí lidé byli, gen když swátostí hodně často,
byl '1 bez náležité příprawy přigímáme. Roz—
množení naší cnosti a nábožnosti, tot gest pra—
wý důkaz, že gsme swálosti hodně přigímali.
Nenadčgte se tedy, že oswícení rozumu &

posilnění wůle swatým biřmowáním nabudete,
gestliže křesřanskému učení uši a srdce zawírá
te, ge zcela zanedbáwáte, a wše swéWolně a
lehkomyslně činíte, co dobrau Waši náklonnost
a Wůli zemdlíwá a kazí. —— Nenadčgte se od
puštění hříchů W' swátosli pokání, dokud geš—tě
hřích we wás obýwá ; nebo toliko Oprawdowě

kagícímu, genž pilně prohlédage swčdomí swé,
hříchůw swých srdečně lituge, a prawý úmysl
w sobě zgewuge , srdce swé očistiti a spa—
chané zlé nahraditi chce, dí k utěše Ježíš: „Od
panštěgít se tobě hřícllowé twogil“ —- Neple—
sevte nad swým spogením s Ježíšem W swatém
přigímání, dokud se také we swém smeyšlení s

osedmeruswátosli.
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nim nespogj-te, a spasitelných užilků geho smrti,
gcgjž Pamálku wneýswětěgš'jm tagemstwj koná-—
me, cnosl'ným žiwobytjm se nesaučastnjte! -—
Neočekáweyte božj pomoci a posily k snášení
těžkých břemena powinnosti manželských, gest—
liže k dosažení swátosti manželsth nedostateč—
ně se připrawugete, a sneswatým srdcem kněž—
ského požehnánj přigjmáte. Aniž pak Wám W
nemocech co platno bude posledni pomazání, do
kudž náružiwosti asmysl zemský wás na zem tu
to wjžj, a Wý mjsto auplného odewzdánj se do
wůle boží žádné giné žádosti nemáte, leč: „Otče,
ne co ty chceš, ale co gá chci, — staň se!“
O, křesiané! Ježišowa neskončená láska k
nám, gakž se W založeni sw. swátostj doka—
zuge, gest welikai a slzmjná ; on pečowal o naši
slabost, a uděluge nám wneypowážliwčgšjch zá
ležitostech žiwota, kde nám útěchy a pomoci
neyche potřebno, swau božskau mocuau mi—
lost, způsobem smyslům citelným, bychom k
swému potěšeni očima Widěli, že nás nezane
chal sirotků, nýbrž s swau pomoci nám blízký
gest. I nebyloby to neywýše odpowědné, kdy—
bychom tento weliký důkaz geho srdečné Peč—
liwosti nepoznáwali, a swau gi lenosti neplat—
nau činíce na sobě zmařili?
0 dnes, dnes ob—
zwláště, kde se k swatopostnímu rozgjmánj o
sw. swátostech zwláši připrawugeme; — dnes,
w den z tři zloPowěstných ten oprawdowý ú»
mysl W sobě zbud'me, že swaté swátosti často
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se srdcem milosti boží genmým & schopným
přigjmati, a s přigatau milosti slušně spoluau—
činkowati budeme.
Pane! dey — at wídime, & slepí negsme
v.
.
v
u
,
zdrawé 001 mag|ce. Dey — at elle sweho, -
poswěceni neodbčhnem, k čemuž sw. swátosli
zřízený gsau! „Tot gest zagisté wůle boží —
poswěcenj wašel“ Amen.

O swálzosti křtu.
Gdauce, učte wšecky národy, křtjce ge we gměnu Otce, lSy

na, i Ducha swatého. Mat. XXVlll, 19.

Gest negen slušno :) prospěšno, nýbrž i do
konce potřebno, aby sedm swátosti bylo. Se—
dmero swátostj poswěcuge naše wkročenj do to—
hoto swěta, a ulehčuge naše wystaupenj zněho;
onoř potwrzuge a sjlj nás W běhu našich we—
zdegšjch cest; zdwjhá zprachu —- padlého hři—
šnjka; swčt'j staw k zplozowánj rozumných two—
rů, a ustawuge ouřad k 'wedenj a chowánj lid
stwa k geho neywyššimu cili, našemu poswěce
nj, genž gest wůle boží. 1 Tes. IV, 3. Sličnost
a Wýhornost tohoto božského zřízeni swjt'j ga—
sně každému zdrawému rozumu; pročež ge ta—
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ké cizinci, ti totiž, kteří gsan wně, kromě
církwe (1. Kor. V, 13), uznúwali a welebili. *)
Prwní pak mezi těmito sedmi swátostmi gest
swatý křest, a sice hned wšem lidem, dospě—
lým i dítkám k wěčnému spasení newyhnutclnč
potřebný. Z té příčiny byli gsme giž gako ne—
mluwňátka z kolébky wzati a do chrámu Páně
nesení, od prsau tělesné rodičky takořka k pr—
saum duchowní matky, církwe ; z náručí swého

tělesného ploditele do náručí swého nebeského
otce! A což medle dělo se tu s námi? Na pra—
hu swého žiwota, do kterého gsme sotwa wkro—
čili, byli gsme zproštění hříšného dědictwí, kte—
réžto každý člowěk s sebau přináší na tento
swět; byli gsme wodau Wěčného žiwota obmy—

ti, Bohu poswěceni a za geho dítky a dědice
gebo nebeského králowstwí prohlášeni. Nawrá—
cena nám byla bez naší zásluhy ztracená čisto—
ta duchowní, a angelé boží wznášeli se od té
doby newiditelným způsobem nad námi! Na—
proti tomu učinili gsme slawnau smlauwu & Je—
žíšem; slíbili gsme, že giž gemu náležímc, &
gen gemu a dle geho učení a příkladu žiwi bu—
deme ; přisahali gsme, že drahá gest krew, kte—
rau wylil za hříchy swěta na dřewě kříže, a ge—
gížto cena nám na křtu sw. přiwlastněna byla,

nebude na nás ztracena.
*) U př. Gallie. Ans meinem Leben Dichtung und Wahrheit.
'.I.'tihingen, Gotha, 1812.
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O, kterak se gá radugi, křes't'ané milí! a
plesúm w Pánu, že mám w tomto swatopostnim
čase o swatých swátostech , těchto pramenjch
mim potřebných milosti, -— pramenich našeho
sposenj Potřebné naučení dáti moci budu. Dnes
tedy — W prwn'j neděli postnj -— 0 prwnj swá
tosti, swátoxti křtu,.„ N'nze uwažme:
1. Co gsnle na křtu swatém Přigali?
2. Co gsme na něm s]jbili?

a

W prwn'jm dilu znáti se naučíme welikost
božího dobrodinj, gehož gsme skrze křest au—
čnstni učinění byli; w druhém Pak poznáme dů—
ležitost swých křesianských powinnosti odtud
wyplýwagicich. ——\'Ve gménu troggediného Bo
hn uděluge a přigjmá se křest swatý, & woda,
kterau gsme W oné wěčnoslaw—néhodině ohmyti
byli, gesti duohownj kaupel, genž skrze slowo
boží čistj duše naše od hříchu. I začnut we
gménu neyswětěgš'j božj Trogice, -—-we gménu
Boha člowěku, z gehož swatých ran se Preyštj
wáeliká milost swátostnj !
I.
Byli.giž sice Wstarém zákoně gistý křest w oby
čegl. Když totiž pohané k židowstwu přestupowa—
li, byli netoliko obřezáni, nýbrž do wody pohřízeni;
čjmž židé takowé lidi gako od pohanstwa očistiti
chtěli, pokládagjce ge, au z wody wystaupili, za
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znowa zrozené. \fl'lostnč ale nebyl tento křest
židowský nic giného, nežli pouhé wyobrazení,
které očištění duše wyznamenůwalo, duchowní
nowozrození předstmvowalo, ale nepůsobilo. *)
Nápodobně křtil Jan, předchůdce Páně w
řece Jordané, kde na příprawu k příští Ježí—
šowu pokání kázal. To gest, on užíwal pohří—
žení pod Wodu za obraz pokání, chtě-ge Židům

smyslným způsobem pochopitelné učinili, gak
načitě potřebí gest, aby pokání činili, a poká
ním od hříchů se očístili. Mar.I,4l. Mat. 111,5.
6. Tedy i křest Janůw nebyl nic giného než
pauhý obraz, obraz pokání, genž očištění od
hříchů předstawowal, a wšak neaučiukowal. To
oswědčil on sám, an prawil: „Gákřtím wás to—

liko wodau ku pokání, ten ale, kterýž po mně
přigde, gestit mocněgší nežli gá . . . oni wás
křiíti bude Duchem swatým a ohněm.“ Mat. Ill, ll_
Konečně přišel ten mocněgší, na něhož Jan
zřetel obracel, nýbrž prstem naň ukuzowal, řkn:
„Tenř gest, kterýž křtí Duchem swatým, Jan I,
35. —- Denuice zmizela & slunce wyšlo,

slu—

žebník postoupil Pánowi místo, — přišel před
powěděný Spasitel swěta, Syn boží, Ježíš Kri—
stus a wygddřil, což to gest, Duchem swatým
křtíti akřtěnu býti, wyzdwíhnuw křest za pro
středek, nímžby člowěk duchowním způsobem
.) Schreckenlmrger: Uiber das Alter der jiidischen Proselya
tenmufe. Berlin 1828.
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znowa zrozen, od Ducha sw. milostmi naplněn
& wččného žiwota opět hodným učiněn byl. _—
Tuk se o tom on sám prohlásil W swém roz—
mluuwánj s Nikodemem, gemuž prawil: „Nenu—
rodi—li se kdo znowu, nemůže widěti králow—

stwj hožjhoý“ a když tento Fariseus slowa lu
přiliš smyslně-o tělesném nowozrozenj wykládal,

wyswětlil lnu

prawý smysl duchowniho

znowa zrození skrze křest, řka: „Nenarodj-li se
kdo znowu z wody a Ducha swatého, nemůže
ngti do králowstwj božjho,“ doložiw: „což se
narodilo z těla, tělo gest, & což se narodilo z
Ducha, Duch gest.“ Jan III, 1——12. Posléze,
když byl giž dokonal prostřednický ouřad swůg,
byl z mrtwých wstal, a swčt giž giž Opauštěge
do nebe zase se ubíral, dal gest učedlujkům
swým zřegmé poručení, křtjti — wšecky náro—
dy. „Gdauce učte wšecky národy, křtice ge we
gménu Otce, i Syna, i Ducha swatéhof“ Mat.
XXVlll, 19. — „Kdož uwěři & pokřtj se, spa
sen bude.“ Mar. XVI, 16. Toto pak poručení
Páně zachowáwalí učedlnjci geho co neyauplnčw
gi; křtili sice giž za geho weřegného učitel
ského úřadu, na dukaz, že Wůli swého Mistra
giž dřjwe znali; Jan 111,22. Efez. IV,.Q. alekřti
li wšeobecně po geho na nebe Wstaupeni. O

gediné sluwnosli letnic pokřtil giž apoštol Petr
okolo tři tisíců. Skutk.:1pošt. ll, 38, 41. VIII, 12,
38. X,47. XIX,6.elc. W následku sstupowali
klúlowé se swých trůnů do koupele duchowui

oswátostilířtu.
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ho nowozrození ; celistwí národowé wstnpowali
do wod, aby přigali křest swatý, a tak se stal
swčt křesíanský.
Ježíš ustanowil tedy skutečně křest od křtu
židowského i křtu Janowa rozdílný; kterážto ta—
ké rozdílnost zřegmá nám bude, powážíme—li au—
činku křtu křesřanského.

Gakož sice pohřížením do wody (křtem)
pohané k židowstwu přiwtčleni byli.; nápodoh—
nč činí z nás křest swatý křeslany, & pokřtěný
má podílu na Wšech práwíeh :) milostech, gichž
Ježíš církwi swé propůgčil. „Kteřížkoli wKri—
stu pokřtěni gste, Krista gste oblein ;“ Gal. 111,
27.—- Kristu gste se oddali, stali gste se ge—
110, okázalí gste, kterému Pánu náležíte. Protož
spognge křest pokřtěná W gednu swatau spo—
lečuost, otwíragío bránu do církwe křestan—
ské. „Skrze gednolto Ducha my wšickni W ge-r
dno tělo pokřtěni gsme.“ 1. Kor. Xll, 13. „Ti,
kteříž ochotně přigali napomínání Petrowo, po—
křtěni gsau, a připogili se ku křesřanstwu w
ten den duší okolo tří tisíců.“ Skutk. apoštol.
11,41. Efez. 1. Kor. Xll, 13. Efez. IV. 5. Zto—
ho následuge, že křest swatý, genž do církWo
uwádí1 také gen W kostele, před obcí křestan—
skau má udělowán býti, nikoli po domech sau—
kromých, lečby nedužiwost křtěňátka :) giná
waluá příčina Wýmínku činily. —- Než tot gen
aučínek křtu sw. zewnitřní, kdežto wlastně au
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činkowé geho Wnitřní geg liší ode křtu ži
dowského a Jauowa: aaučiukowé tito -— medlc
kteří gsau?
Skrze křest býwúme skutečně ode Wšech
hříchů očištěni a oswobozeni ode Wšeho trestu
hříchu na onom swětě, a dosahugem Poswěcu—
gící milost, níž se stáwáme syny božími a dě
dici nebes.

Aneb což gest křest? gakž se o něm pro
hlásil božský geho ustanowitel? —- Gest nowé
zrození člowěka z \Vody a Ducha swatého. A
toto nowozrození — W čemže záleží? „Což se
narodilo z těla,“ dí Spasitel ——„tělo gest“ na.
sledowně což z onoho pochází a se rodí, skrze
kterého hřích na tento swět wšel, a přišel na
wšecky lidi, i wiua k odsauzcní; Řím. V, 12.
18. tožt hříšné a zatraceuí hodné; naproti to
mu — pokračuge we swém rozmlauwání s Niko—
demem Ježíš: „Co se narodilo z Ducha, Duch
gest;“ nediw se tedy, an gsem prawil, že zno
wu se naroditi musíte, totiž z wody a Ducha
swatého. Nebo „kteřížkoli pokřtěni gsme w Kri
stu Ježíši, W smrt geho pokřtěni ,“ a tedy od
hříchů očištěni a oswohozeni gsme; poněwadž
ge Ježíš smrtí swau shladil. Tot učení Apošto—
lowo. Řím. VI, 3. Snadnot sice pocliopíme, že
woda sama w sobě žz'uduaumoc uadpřirozenau
nemá, od hříchů nás očistiti; ale moc ta po
chází od Krista Ježíše, který „církew swau tak
Welice milowal, že wydal sehe samého za ni na
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smrt, aby gi poswětil, očistiw gi ohmytím wo—
dy skrze slowo žiwota, a učinil sobě slawnau
církew, nemagící poskwrny, ani wrásky, nehco
koli takowého, ale aby byla swatá a neposkwr
nemá.“ Efez. V, 25—27.
Skrze to není giž ta
ké žádného zatracení těm, kteří gsau skrze křest

W Kristu Ježíši“ Íiíanlll, 1. Smazán gest hřích
dědičný; neho „zákon Ducha, genž ohžiwngew
Kristu Ježíši, \vyswohoznge spolu nás od záko
na hříchu a smrti.“ (W.Q.) Smazání gsau též
hříchowé osobní: „Pokřtí se gedenkaždý z wás“
řekl kŽidum

Petr —-—
„na odpuštění hříchů wa—

šich;“ Skut. apo. 11, 38, a apoštol Pawel mluwč
o neprawostech, gichž se někdy dočinili Korint—

ští, prawí: „Takowí gste byli, ale obmyti gste,
poswčceni gste, osprawedlněni gste we gménu
Pána našeho Ježíše Krista, a skrze Ducha Boha
našeho“ 1. Kor. Vl, 11. Oswohozeni též také
gsme ode Wšeho trestu předešlých hříchů na
onom swětč; nebo skrze křest gsme gako wští
peni wsmrt Ježíše Krista, skrze kterau on wšem
oky naše zaslanžené tresty na se wzal a sma—
zal.“ Řím, Vl, 5; Z té také příčiny neukládala
církew nikdý pokřtěným pokání, nýbrž gen před—
běžného skaumánj a náležité příprawy od nich
žádala , Wědauc, že gim Bůh skrze křest Wše
cka prowinění odpustil. Kolos. VI, 12. Pozůsta—
ne sice i po křtu geště zlá žádostiwost a chti—
wost w člowěku; tato wšak žádostiwost, ač od
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hříchu pochází a k hříchu zawádí, není Přec
geštč hřích, slaužíc k tomu, abychom wěrnost
swau Bohu dokázali.
O tomto ostni hříchu
mluwí weyslowně apoštol kŘímanům (Xll), na—
Pomíná ale také: „Netloíaattštěgte, aby panowal
hřích we wašem těle, tak aby gste Poslauehali
žádosti gehoý“ VI, 12. a ubezpečuge, že není
nic odsauzení hodného w těch, kteří mocí křtu
gsau w Kristu Ježíši; ačkoli Wždy geště skut
ky těla krotiti a mrtwiti musegí. Vlll, 1. 12. -—
W tomto pak dokonalém hříchu očištění a o—
swobození od trestu hříchu záleží Prwní Wnitř—
ní aučinek křtu swatého.
Dále píše Apoštol národů: „Nás,genž gsme
byli z Přirození synowé hříchu, gako Wšickni
gíní, Bůh, který gest bohatý W milosrdenstwí,
pro welikau lásku swau, kterouž zamilowal nás,
spolu obžiwil W Kristu, gehož milostí spasení
gsme, a aut nás s ním spolu wzkřísil, učiníltw
ké, abychom spolu seděli Wl'lebesích sKristemf“
El'ez. ll, 3 -— 6.

"W těchto slowíeh čteme, co

duehowuí nowozrození dále wyzuamenáwá, acož
druhý \vnítřní aučinek swátosti křtu gest. To
tiž skrze křest býwáme netoliko od kmene sta»
rého winného Adama odkleštěni, nýbrž i wšlí—
peni gedenkaždý z nás gakožto nowý člowěkna
Krista, powažowáni před Bohem giž newíce za
potomky onoho tělesného otce, ale za plémě
Spasitelowo, který wšem, genž wčří w něho,
moc dáwá syny Božími býti, poněwadž skrze
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geho křest ne z krwe , ani z wůle těla, ani z
\vůle muže, ale z Boha zrození gsau. Jan LT),
13. -— „W'šickni wy tedy, (lowozuge swatý
Pawel, synowó hoží gste skrze wíru, která gest
W Kristu Ježíši, pončwadž kteřížkoli w Kristu
pokřtěni gste, Krista gste ohlekli. Poněwadž
pak gsle synowé, proto Poslal Bůh Ducha Sy—
na swého, w srdce waše wolagícího: Abba ——

milý Otčel— gestližet Pak synowé; tedy i (lé
(lieowé boží skrze Krista.“ Gal. lll, 26.27.1V,6_
7.-— Pohleďl'e tedy, Neymilegší! gakau lásku
Prokázal k nám Otec, že synowé boží slugeme
i gsme, 1Janlll,i. wyplniw skrze Krista swé
welmi weliké adrahé zaslíbení, skrze něž bož
ského přirození aučastni učinění gsme, ? Petr 1,
52.& podlé pouhého-'milosrdenstwí swého spa
seny nás učiniw skrze obmytí druhého naroze
ní a obnowení Ducha swatého, kteréhož Wylil
na nás hogně skrze Ježíše Krista Spasitele na—
šeho, abychom osprawedlnčni gsauce milostí ge-—
ho, byli dědicowé w naděgi žiwota Wěčného.
Tit. 111, 5 —- 7.

VVelmi příslušno tedy awýznamu plno gest
pogmenowání křtu swatého: nowé nel) (lruhé
narození, poněwatlž skrz křest nowé, Bohu (lo—
hrolíbezné stwoření se rodí, zcela giné, nežli
které skrze tělesné narození na swět přichází, s
nelibostí boží slíženo gest. —- Takhle přigímá
:) uahýwá člowěk bez swé zásluhy schopnosti a
práwa k wěčnému hlahoslawenslwí, tak gakž
Časopis p. Kulol. Duch. 111.2.

3
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ho bez swé wlastní winy byl pozbyl a ztratit;
a což welmi gemué swětlo rozšiřuge nad naším
článkem wíry o dědičném hříchu.
O, weleblažení aucinkowé křtu svatého!
„Kteříž pokřtěni gsnu“ —-—
napsal sw.

Jan Zla—

toustý _- „gsuu netoliko od služebnosti hříchu
oswobozeni, nýbrž také swatí, také sprawedli
wí; :) netoliko sprawcdliwí, ale i synowé boží,
i gebo dědicowé aaudowé; a ne toliko audowé,
ale chrám :) nástrogowé Ducha swatého . . . .
pročež giž také nyní zrozená nemluwňátka křtí
me.“ lIoni. ad NCOPItyÍOS. Kterak ale?—

opta'i

se někdo: gsau tedy dítky, které bez křtu u
mírngí, na wčky ztraceny?
Milí mogi! tolik
gisto gest, že Ježíš Kristus křest Wýmínkau učio
nil, pod kterou zatracení ugíti a \věčného spase
ní ančastni býti můžeme; Jan 111,3. 5. Mar.XV],
16, ale prawdn také gest, že nikdo není bez
winy swé odsouzen. Potěšení to pro rodiče,
zwláště pro matky, gicbž dítky bez křtu u
míragí— bez gegich Winy. Ale strošliwé při—
pomenutípro ony rodiče, giohž Winau děcko
zemřelo

beze křtu.—-—Než, gzit se od nekřtčiiá—

tek odwrncím, Wida před sebou děcko, genž
štastně došlo křtu swatébo;' &tut gest srdci iné
mu a každému příteli náboženstwí &cnosti zce
la přirozená ta žádost: Obmytý andílku! bo—
deyžbys W obdržené newínnosti :) čistotě setr
wal wždycky! Bodeyžbys gednau, an Po letech
gsa giž dorostlý do chrámu Páně se nawrátíši,
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nenešen wíce na strážných rukau, nýbrž silný
giž dosti sám sebau, geštč tak newinen a čist
shledán byl před očima Neywyššího! Bodeyžbys
nikdý nespatřil swatého místa, kde gsi křest
přigal, se zardčním, slyše \Vsohě hlas wytýka
gící: Ach, t_y negsi wíce čist, newinnost twá ta
tam gest, pokáleno bílé raucho křtu! —--—Tot

mne wede, abych giž ukázal, co gsme na křtu
sw. slíbili; aneb které powinuosti swátost tato
pokřtěným ukládá.

II.
S gedním každým z nás, kteříž gsme z
welikého milosrdenstwí božího z křeslanských
rodičů wlůně swaté křesřanské katolické církwe
se narodili, udal se hned, an gsme do swěta
wkročili, welmi slawný :) pohnutelný příběh;
byli gsme totiž před služebníka církwe a gegí
newiditelné hlawy Krista Ježíše předstaweni,
který nám milost swátosti křtu ohětowal, za
kterauž gsme skrze rodiče swé žádali, a wý—
mínky wyplniti slíbili, za - kterými nám sku
tečně udělena byla.
„Chceš-li wěřiti a pokřtěn býti ?“ tázal se
nás křtitel.

„Ano ;“ odpowěděli gsme, ——„gá

\včřím a chci za ten Wýmínkau pokřtěn býti“
Tu pak předloženy nám byly wkrátkém ohsa
hu hlawní prawdy swaté wíry katolické, gakž
SHE
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ge w snešení apoštolském čteme, & my gsme
wyznali skrze kmotry gakožto swé místodržící &
rukogmč, že ze swědomí a s přeswědčeností
onoho Weleslawnóho shromáždění lidí držeti se
chceme, kteří we wěcech, genž dle swého
přirození sťuhagínad rozum lidský, gediné Bo
ha za 'swého učitele a Wúdce magí; že we wě—

ceeh wíry, náboženstwí, cnosli a lidských po
winnoslí se týkngících ponaučení gediné u toho
hledagí, který lidstwu powinnosti ukládati moc
má , a před kterým není žádného tagemstwí,——

u Ježíše a geho swaté církwe,

kterau učinil

sloupem a ntwrzením prawdy, 1 Tím. 111,'15. &
kterauž slyšeti \velel & přikázal, Luk. X, 16. a
s ní býti slíbil až do skonz'nníswěta. Mat. XXV-Ill,
20. —-- W tomto pokoření a slušném ducha

spořádání wynagíti gsme se dali před Bohem,
před Ježíšem Kristem, před geho církwí, & za
Wázali se slawnau přísahau, že swatau wíru ka
tolickau za čas celého žiwobytí wěrně zachowá
me & weřegně wyznáme, tak sice, kdybychom
se kdy za ni styděli, by se také božský gegí
zakladatel, Ježíš, za nás styděl; :) kdybychom
gi kdy zapřeli, by také on nás zapřel před ot—
cem swým nebeským, když přigde W sláwě swé
W zboru swých Swatých a Angelů saudit ži
wých i mrtwých. Mat. x, 32, 33. Ale medle,
zdaliž gsme také tento sl'awný slib swůg za—
chowali & splnili?
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S hrůznu wzpominám na tuto swat-au po
winnost, když si na prwotnj časy cjrkwc po—
myslim, a Widjm, kterak tisjcowé pro wjru na—

swatau, čest, gměnj, swobodu, krew ížiwot
wynaložili; když Widjm, — kterak přísné a
dlauhé bylo pokání oněch slabých, ktte přec
někdy pod neyhrozněgšjmi mukami klesli, aJe—
ne tak skoro srdcem, gako gen usty za—
přeli; a naproti tomu pozorugi : kterak my, ge
što s nimi geden křest, gedno gméno, geden
záwazek máme, & s nimi a wedlé nich gednan
před zapřeným Ježjšem státi budeme, žádného
sobě z toho swědomj neděláme, W gistých o
količnostech a společnostech swatý'ch prawd ná—
boženstwi zapjrati, aneb aspoň z dětské bázně
před pOsměchem lehkomyslných bláznů, nebo z
hříšné powolnosti a libosti k tomu mlčjme, když
newěřjcj bezbožnici,zpronewěřílj křiwopřisežni—
ci hanebnč šprýmugj nad Wěcmi neyswětěgšjmi,
Synu božímu se rauhagice a posměch si činice
z geho cjrkwe, zgegjch přikázanj a ustanowenj !
Než diky Bohu! tot se nic wás netýče, W Pánu
zde shromážděni! dobře wšak to otázka, zdaliž
gste dálšj slib swůg na křtu učiněný wždy wěr—
ně zachowali? — Ptáte se, který?
Slíbili gsme totižto netoliko W Ježíše wě
řiti, nýbrž také předepisy a učení geho sw. ná—
boženstwj zachowáwati, :) gakož Wšech bludů,
taki wšech hříchů se warowati.—-— Sl-jbili gsme,
že netoliko wěřiti ale i žiwi býti chceme, ga—
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kožto lidé, kteří wěří w gednoho Otce, který
nás stwořil, nás zachowáwá, nám wše tlobré
tlaiwú, wšecko naše getlnání ismeyšlení zná,th—
bré miluge &odměňuge, zlé pak nenáwitlí a tre—

sce! — w gednoho s Otcem spolupodstatného
Syna, našeho Spasitele, učitele, zákonadúrce,
neylepšího přítele & neomylného Wůdce k wčč—
nému (lomowu; W gednoho od Otce i Syna po—

cházegícího Ducha, Ducha prawdy, milosti :)
útěchy; že žiwi býti chceme gakožto lidé, kte—
ří věří, že w několika málo letech, měsících,
týchdnech, snad giž zítra, geště dnes se wy—
plní, co we wyznúní wíry o sautlu & Wěčno—
sti obsaženo, kde getlenkažtlý wczme1 co za—
slaužil, dobré neboli zlé; — slíbili gsme tak ži—

Wi býti, tak mysliti, mluwiti a getlnati, aby
swčt o nás říci musil, netoliko: gest moudrý,
rozumný, cti milowný a poctiwý muž; alebrž
gesti křesian — prawý křeslan! Zkrátka: myi
gsme se odřein wší bezbožnosti a swětských,
nezřízených žádostí kwě'cem pomígegícím aliří
šným, přislíbiwše, že giž „ctnostné :) sprawe
tlliwě & pobožnč žiwi budeme na tomto swětě,
očekáwagíce Wěčného blahoslawenstwí, W geltož
nmlěgi skrze křest sw. ustaweni gsmef“ Tit. II,

12.13. Protož wolala k nám církew při křti
nách našich slowy Páně: „Chceš—li wgíti (lo žin
wota, ostříhey přikáznní.
Milug Boha natle
wšeoko, a bližního gako sebe samého.“ Mat.
XIX, 17. Ach! kdo nemá smyslu Kristowa a
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gebo Ducha, kdo není žiw podlé geho učení
a příkladu: tenl neni žádný křeslan, nýbrž kři
wopřjsežnjk, genž přisahu rušj, kterau učinil
na křtu, když prawil: „Odřjkúmí sc satanáše,\všj
pýchy geho, a wšech skutku gehof“
A nyní, křesí'aué! což dj k tomu swčdo—
mj waše? Zachowáwali—li gsle wždy wěrně iu—
to druhau částku smlauwy s Ježíšem na křtu u—
činěné? Poswěcení w geho swaté učenj, opa—

trowali-li gste geho bedliwč w srdci a wykonáwa
li ge skutkem a ctnostným žiwotem? Když gste
w raucho newinnosti oblečení a k synowstwi bo
žímu Přigati byli, newěděli gste nic o lom; a
anoř gste rozumem dospěli a poznali co se
s wámi dělo při křtu: medle kterak to stálo s
newinnostj wašj? O bodeyž bychom genom říci
mohli: Ach, Bože! bylř gsem člowěk, -— často
lehkomysluý, unáhliwý, náružiwý a chybný, —
a mohli doložili: ale ačkoli gsem častěgi po—
chybil, obrátil gsem se wždy zase k tobě se
synowskau důwěrnostj w- neskonalau otcowskau
lásku twau.

Ačkoli giž wíce prwnj swau ne—

winnostj houosili se nemohu; neb rychle prchl
111gmého bezhřjšného dětinsth ! _- chcil' wšak
nyni gediné po tom taužitl *a o to usilowati,
abych ztracenau newiunost zase wydobyl; cllcit
W swa'ntostipokání, ku které mi křest swatý při
stup otwjrá, znowu se očistiti, a giž bez aullo—
ny obcowati před twáři twaul.
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Bodičowé! Pamatugte častěgi na křtiny dj—
tek swých, powzbuzugjce sebe k swčdomitému
plnění swýeh swatých powinnosti. Powažte, že
to drahé zústawy , že to nesmrtelné, drahowy—

koupené duše, že to dědici nebes gsau, které
Bůh rukaum wašim swěřil. VVyřgste ge skrze
křest Bohu a Ježjši odewzdali, :: sljbili, že z
nich dobré křeslany wzděláte. Běda Wám, kdy
by Winau wašj se pohoršili a Wěčného blahosla—
wenstwí pozbyli! Ciňte gim záwazek křtu swa—
tého důležitý, častěgi ge naň pomatugice, zwlá—
šlě když mládežni gegich lehkomyslnost &luzný
swčt, — zlj lidé & zlj přikladowé W nebezpe—
čenstwi ge uwáděgi geg zrušiti.
Proste neu—
stále Boha, aby ge Duchem swým sw. řiditi &

na cestě ctnosti zachowati ráčil.
Ale iwy kmotři! neuwažugete—li, gaké po—

winnosti kmotrowstwjm na sebe berete?

Běda

wám , gestliže waše marnost žert si dělala z n—
stanowené od Syna božího swátosti. Běda wám,
gestliže lehkomyslnost wás wedla ku křtitelnici,
kde gste modljce se stz'tti měli mezi nemluwnč—
tem & Bohem! gestli gste křiwé swědectwj
složili w chrámu neywyššiho Boha, nemluwňát

ko giž wkolébce podwedli, anaděgi pobožných
rodičů. sklamali! - Anebo což gest kmotr? —
Mjstodržícj & zástupce nemluwněte W smlouwě s

lroggedný'm Bohem; rukogmě za pokřtěného,
že se nezpronewčř'j učiněnému slibu swěmu. ——

Kmotr, genž dítě na křtu drží, má gemu dru
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],ým angelem strážným býti; má ge wgeho oh—
cowán'j pilně pozorowati, a nad tim hdjli, aby
w náhoženstwi Ježišowě důkladně \vycwičeno
])ong— má ge napomjnati, wystřjhati, wzbu—
zowati i cárati; mai konečně nad sirotkem se
smilowati, když rodiče geho zemřeli, a on 0—
Pnštěn we swětě a bez autočiště. gest.
O, my Wšickni WZPOmÍneyme častěgi na we—

likau milost božj, které gsme skrze křest sw.
dosáhli; ale i na powinnosli, které gsme tudy
na se přigali. A ač gsme slawný slih swůg na
křtu swatém učiněný častěgi ohnowili, a zase
zrušili: nicméně dnes — a tak čas od času 0—
pčt geg ohnowugme, a očištěni znowu W swá—
'losti pokúnj -— wíce ho nerušme, bychom či—

stau, swatau mysli, prosti hříchů, oswohozeni
od náhnětků swědomi —Wese1e, pokogně, gakž
gsme gednau gako dítky byli, -- newinně, gakž
gsme tehdáž u prsau matčiných neb w kolébce
zdřimnnli: —-—
tak gednau na swém smrtelném

loži w Pánu zesnauti mohli!

Amen.
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Nuvi Jé „&'-vel,
nígag, ěbug, áya'm; 'm z'gla raúm
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de' zoú'cwu?) aya'nq.
]. Kog. 13, 13.

0 lásko, lásko! dcero s nebe,
Ty praude wcškeré blahosti!
Slawiř chci w prosté pisni tebe,
Neboť nežádáš ljčenosti:
Zapal mé srdce giskrau ohně swého,
By duch se nes“ do říše zdroge twého!
Cílům nedáwúm twoge gméno,
Nimiž i díwoch plamenáwá;
Bylolby nebe zneuctěno,
Gen člowěku co tebe dáwá!

Neni pud lásky, genž ze Ptactwn křičj,
Tělesná wilnost též i ze lwa řičj.

Prawů pak láska z božsth plyne,
Duši s duši pogi ke slasti;
Množí se cnost, & neřesř hyne,

PI-icház/j blaho, minau strasti:
'l'rni z obtížné cesty ona plení,
We ráge zem, a lidi w Swaté měni.

Pjseň o lásce.
Tys, lásko., od wěčnosti wezdy
U trůnu Páně stan swůg měla,
A dřjw než slunce , měsíc, hwězdy,
I nežli Seraf gsi se stkwčla!
Tys dřjwe byla, nežli swěty byly,
A geště budeš, byř se w chaos slily.

Tebautč člowěka Bůh stwořil,
Wytisk swé znaky w čelo geho,
Němý by twor se gemu kořil,
Uznáwage w něm pána SWého:
Bůh milowal nás, dřiwe než sme byli,
A než sme lásku Geho zaslaužili.

Tebau se moře rozstaupalo,
Když Israel do wlasti pilil;
Tebau mu manny napadala,
Boží by národ se posílil:
Tebau ze skály wody praud se řinul,
By lid na Paušti žjznj nezahynul!

Tebau s nebes Pain dolů sstaupil,
Tebau tělem se Slowo stalo;
Tebau od hříchu nás wykaupil,
A lidské plémě z pádu wstalo:
Tebau na kříži dilo dokonána.,
A k spáse naši peklo str-oskotáno!
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A slunce zrána když wycházj,
Paprsky hory pozlacnge;
A když wečer opět zachází,
Nočnjnlu temnu ustupuge:
Ze záře geho láska božj hledi,
Do chatrče, kde bjda slzy cedi.

Wy hwězdy gasné, nesčíslné,
Co oblohau se kolébáte,
I \vy také gste lásky plné,
Co sestry tam se obgimúte!
VVašich se ljcj čistá láska Páně

Na srdce naše gako oheň plane.

A byř i člowěk swěty změřil,
Dobyl si diwy Wčdomosti!
A pewně w Hospodina wěřil,

Chudým by dáwal darů dosti:
Nemá—lilásky, slab ge rozum geho,
Slaba ge wjra, nic -—-dar pro chudého!

I šarlatem bys se odjwal,
A měl nad Kréza zlata wíce ;
We sláwě, cti kdybys oplýwal,
A otroků měl na tisice:
Nemáš—lilásky, stwořenj gsi chudé ,

Zhyneí bohatsth , láska Wěčněbude.

Piseň o lásce.

Tebau, ó lásko! shoijáno
Naši slabosti (llauho býwá;
Tebau milostné zbraňowáno,
Že Bůh na nás hněw newyliwá:
Do hříchu každodenně upadáme,
Tebau ze pádu zase Powstáwáme !

A čím 10 gest, že spáse wlasti
Gínoeh žiwot swůg obětuge,
Že rád snáší pro ni wše strasti,
Gměnj & krwe nelituge?
Tebau, o lásko! wlast swau milugeme,

Tebau gegimi syny sebe zweme!
Tebau newinné nemluwňátko
W kolébce matka Opatruge;
A ljbá spanilé milátlco,
A plenkami ge obwinuge:
Nedá ublížit mu nižádné moci,
Stará se we dne, stará se 1 W noci!

Pomjgj wše, co wzniklo w swětě,

I maudrost, krása, sila w těle;
Zhubj podzim co zkwětlo wletě,
A wšemu zkáza lůže stele:
Gen láska wěčná nikdý neumírá,
S nebes k nám přišla, tam se zas ubírá.
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Patřím—li zhůru na nebesa,
Dolů na zem, Wše lásku gewi;
I moře z lásky Páně plesá,

A hora odjsz se w réWj;
] pustiny se deštěm zelenagi,
A širé duby Chládek rozsilagi.

A srdce naše zášti plení,
Nenáwist ljce bledé hlode;
Hněwem se usta lidská pěni,

A bratr bratru rány bode;
Kde může Wlastnj krew swau šidi:
Bůh miluge , & člowěk nenáwídi!

O lásko, lásko! dcero s nebe,
Ty praude weškeré blahosti!
Nech ai poznáme wšickni tebe,
VVedauce žiwot w upřímnosti:
Nech a'Í'bližnímu tebe prokážeme,
A nade wšecko - Boha milugeme!
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i_Die Beiehle, eine hístorisch- kl'ítísche Untersuchung
von Heinrich Klee, Doktor der Theologíe, derselben
und der Philosophie Professor am bischůílichcnSeminár
iu Mainz. Frankfurt am Main in der Verlagshandhmg
iron Ludwig Reinherz. 1828. 8. S. VIII. 362.
Theologie, leč kdogmalice zřime, leč kmorálí, ne—
Přečerpané gest umění. Nedář se gednau obsáhnauti
kuihau, & w nižádném systemu gednokažde' učení Po—
dle' wšech swých stran, dúwodů & základů předloženo

býti nemůže. Tau Přičinau o každé důležitěgši praw
Člě náboženské we zwlášlních Spisech bud' gednímo tak,
gako gednal u př. 0 swátoslzi oltá'rni s]awný spisaiel
knihy : „Die alte Abendmahlslehre durch katholische und
nicht kalholísche Zeuguisse alter und neuerer Zeit be—
leuchtet ;“ 1827. & Dokt. & Prof. Klee w ohlášenc'm
Spisu swe'm o zpowědi rokuge. Ukazuge totiž, že zpo—

wčd', w katolické cjrkwi se nacházegici, neni marný
gakýsi nález lidský, nýbrž ústaw Bohem samým skrze
Ježíše Krista zřjzený a chwálený.
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Od str. 3-— 16 na zminku bcře hmretiky dřew
nich stoleti , kteříž, ač o pokání mnohotwárne' bludy
na swětlo Wynesli, nicméně i bludy swými na gcdine'
Prawý způsob ukazugi, kterýmž se w církwi křeslan
ske' Po weškeren čas kagjcjm lidem odpuštěnj hříchů
udjlelo.
Na str. 17 —- 18 wynňši

& stanowi

předmět

po—

gednánj swe'ho, řka: „Nemůž dosaženo býti odpuštčn'j
Íllřichů, leč gedno upřímným wyznáninm“ Oznamuge
'tolike'ž, co ozpowědi předkládati bude, totiž, že „bož—
rske'hogest ustanowenj ',“ aby pak důwod tento snadněg
šiho přístupu k rozumu nalezl : tedy spolu OZnamuge,
že dřiwe zpowěd' z lidského stanowiště bude powažowali.
Od str. 19 ——34 w skutku Předkládá, co zdrawý
rozum, nestranně-li saudi, při katolické zpowědi nale
zá. An pak zpowěd' takto ohle'dá, až hned na zřetel
doličuge, že w Powaze & wlastenstwi swém Přeužileč
ný & na wýsost wýborný

gest ústaw.

Ukazuge ney—

prw, že na welike'm gsau omylu, gešto muj, &) že
zpowěď řízeni zemské W nebezpečenstwj uwozuge gb)
že kněžstwo zPowědi k zle'mu konci & záhubě ]idstwa
může užiwati; c) že lidé, mohauce se skrze Zpowčd'
wšš poškwrny zbawiti, tím snáze hřešj ; d) že poslc'z
wyznáwáni břichů trudný & srdci lidskému wclice ú—
Porný gest zákon &nesnesitelné gho. Pak potom wy
čjtá, s geek welikým prospěšenstwim se lidé zpowjda
gi, gmenowitě: a) že přicházegi k lepšímu sebe po
znání; b) že se cwičj w pokoře ; 0) že podle' zwlášt
nich Potřebnosti & osobnich Příčin poučeni býti mohau;
d) že srdce gegich hříchy raněné, Přihodne' ]e'karstwi
nacházi ; e) že ipauhým na sebe žalowánim sprawedl
nosti boží zadostičini ', f) že wyznáwánjm hříchů swých
wygewugi, W gakc'by míře ]jtost gegich stála; g) že
naposledy útěchu nalezagi w Zpowědí , & žiwěgši k ná—

prawě žiwota probuzení.
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Osm listů, wyswětlugících wnitřní cenu a blaho
dčgnost katolické zpowědi, bez pohnutí mysli čísti nelze.
Od str. 35 až k str. 34:7, neb rádčgi až na konec do
wozuge welebystrý Spisowa-telbožské ustanowení zpo—
wědi z Písma a z tradicí.
1. Z Písma swate'ho přiwozuge Mat. XVI, 19. a
Jana XX, 21. Na str. 42. welmi důmyslně proti ně
kterým protestantským wykladačům písma dokládá, kdy
by se moc, hříchy odpauštěti azadržowati toliko na a
poštoly wztahowala: „žebyr se ipříkaz, by učili akřti—
li, na ně toliko Wýhradnč wzne'sti musil. Neb gakož
tam wece: Gdauce, učte wšecky národy audělugte gim
křest: taktéž tuto prawí: Gakož mne poslal otec, tak-*t

ga posílám wás; kterýmž odpustíte hříchy, těmi;iod
puštčni gsau.“
2. An pak na str. 45. přistupugc k wedení prů
Wodů , kteříž se W obecném slowu tradicí zahrnugí, po
dotýká wšeligakých názwů & rozličných Způsobů wy
znání hříchů, až pak doličuge , kterak božský půwocl
sakramentální zpowědi pewně ustawen gest W nepře
tržene'm austním učení apoštolském. To průwodno činí:
a) Ze Spisů Wšech swatých Otců, gakož i knčh
giných starožitných Spisowatelů křestanských. Uwádí
Barnabáše, Klímenta římského, žáka sw. Pawla, Irenáa

žáka Polikarpowa, který byl učedlník sw. Jana Ewan
gelisty, Tertuliana (+ 220), sw. Cipriana (+258), Klí—
menta Alexandrinske'ho (+ 220), Origena (+ 253), atak
napořád dráhuě giných W každém následugícím století
až do Petra Komestora, genž kwetl r. 1170, a umřel
1198. Nepřiwozuge pak slawný spisowatel holých to
liko mist, nýbrž kde toho gest potřebí, každé ze sta—
rožitných knih uwedene' swědectwí případným wýkla
(lem a důwtipným rozumowáním wyswětluge.
l)) Z gednání starožitných sněmů od roku 650 až
do roku 994: držených.
Casopis p. Katol. Duch. 111.2.
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c) Z učení řecké cjrkwc, s katolickým učením
se snášegiciho.
&) Z gednomyslne'ho swědeclwi ostatnich orien
talských (wýchodnich) cirkwi, gcnž dilem giž w5.slo
letí od cirkwe katolické se oddělily, & tudy zhrubé ne.
wědomostionyno Winí, kdož swátostnan zpowčd' ná—
lezkem pozdněgších časů spílagi. Církew to iohan
nitská, iakobitská, kontická & armenská.
e) Z arc-hžiologickýchzpráw, anebo z těch histo
rických pramenů , z kterýchž gest wědomo: z čeho se
prwolní křesiané wcřcgně &podtagi wyznáwali? kdo
se zpowidal a komu ? . . . který čas k zpowědi byl
wyměřen ; na gakc'm místě a gakým způsobem se zpo
wčd' wykonáwalaP. . . že i obecně, na weškeren ží
wot se wzlahugici zpowědi wužiwáni byly, agak peč-a
liwě ostřihána byla pečet zpowčdi. lí swrchoWaněg—
šimu toho wšeho wygňdřeni spísowalel náš zw1áštni
některá poznamenánj o Zpowčdí , a o miře pokání w
prwolni cirkwi, & pak řeč sw. Augustina o wyznán';
hříchů a () pokánj, gakož i Paciannwo napomenutí k
Pokání připogil , a na tom skonal práci swau.
\Vyšla sice kniha iato giž před dwěma lety na
swěllo ; že wšak potud geštč wůbec známa není, in
to gi rozhlašugemc, každého wzdělanc'ho katolika,zwlá
šlě pak každého duchowniho akněze, &gmenowitě kaž

dc'ho zpowědnika, ktcre'nmž powoláni geho oprade
wě na srdci ležj, na ni pozorna čínjce.

2. Ansichtct eines Ohskuranten íihchatholizismus

und

PrOIeslantisnms. Ein Wort iiber die Interessen unscrcr Zeit,
nn Jeden von uns, der Mensch ist. Vom Vcrfasscrdcr„N0um
Schweizerchrmúk fiirs Volk.“ Dr. A. Henne, \'nn Snrgnns,
Kantors - und Stiftsarchivars in St. Gallen. Sl'-Gallcu
1829. hey Huber. S. XVI. 212

Ncohyčegnýnápis gmenowané knihy progcwuge nc
Oh7"1595_-“>nf5110SPísowa'tele.
Gaskož způsob

Psanj Dra. ]Icnne
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obzwláštni gest, gmenowitě drsnatý, zde onde temný,
:] nt tak řku, přeplněný: takéž i způsob smeyšlení ge
ho gakausi obzwláštnost do sebe má. Těžko gest čtau
cimn, Wprawiti se 'W smysl a mínění gebo. Nicméně
spis geho mysl zagimá. Katolikem gsa, o nábožen
stwi katolickém wesměs důstogně smeyšli; ač pak také
proti katolíkům wáli, kteříž prý leě wšecko napořád, i
to, což lidského gest půwodu a zřízení, na wrchu do

konalosti ustaweno býtimní.

Nicméněprotestantům

smrtelné rány zatiná , a žádný z nich naň nesmi nastu
powati, žeby gim byl křiw, žeby k nim trpkau &zů
řiwau měl mysl, a nelaskawě, syrowě a nesličně Sní
mi nakládal.
Saustawu & zewrubne'ho wygádřenj důležitých wě—
ci nikdo woznámeném spisu nehledey. Mnoho wážných
předmětů důmyslný autor gen gako Wpomigeni dotýká;
nebo nepsal tím aumyslem, by prawost katolického ná—
boženstwi wůbec—učeně :) s náležítau obwlačnosti do
Wedl , anebo Wýbornost a božsknu prawdu zwláštnich
učení katolických ukázal.
Nepochybně toliko čest gména swo'ho hágiti zamy
slil proti lehkému některému šwegcarské swé kroniky“
recensentowi, kterýž ho obskurantem zwáti se Opowá—
žil gcdíné proto, že se w dotčené kronice katolíkem
býti prokázal. Tau přičínau Spis gebo toliko rapsodi
ckým obyčegem o Wnitřni ceně katolictwi rokuge, & z
počtu gest těch, w nichžto některá toliko mista chwá
ly, čtení & uwážení gsau dostogna. Při opětném čtenj
gcho zwláště tato místa gsem wyznamenal:
Str. 22. SamosPasítelnd wjra. Bibli sama křestan—
skau wirn samospasitelnan naziwc't. Tím se wšak ne
míní, žeby wšickní, dřewni i nyněgši pohané byli zaa
traceni, nýbrž prawý toho rozum gest tento: Neni
možná, by někteří anebo wšickni spolu k neywyšši—
4541!
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mu konci přišli , leč gedine' učením Ježíšowým, anebo
cíl-kwí, ne od sebe, nýbrž od Boha pošle'.
Str. 28. Obět mešnj. Až posud nic tak slaWnčho
konáno nebylo, gakož gest obětowání Spasitele. Není't
toliko pauhá Wečeře lásky nebo památka , což i Poha
né měli, a k čemuž žádného VVykupiLele nebylo po
třebí , alebrž tato Wečeře gest spoluumírání , spolu Sc.
be obětowání a opětowání přeWelike'ho Wykaupení
swěta.
Str. 32 —-..—
41.

Bibli.

Ježíš

sám ani sloWa nena

psal , nýbrž w neučených mužích :) sprostěm lidu za
nítil oheň swůg. -———
Nikdý neučinil zmínky,

by učedl

nící geho to , což slyšeli, W Spisy uwedlí. '\Velel za
ložiti církew , sklad žiwých knih. —- Žádne'mu apo

štolowi nepřišlo na mysl, by některému, k Ježíši se
obracngícímu, náboženská něgaká kniha byla wručena.
Pozdě 'teprw někteří apoštolowe' psali, & sice bez po
ložení & obapolne' umluwy, a gedno pro některé obce,
Matauš roku 41, Marek 44 a Jan 98. s wýslowným do
kladem, že nikoli wšeho neoznámil. --—- Pozdě teprv?
od biskupů společným snešením ustanoweno bylo, kte
ráby zosmi neb wíce běžných ewangelií prawá byla.

To se netrudno wyšetřiti mohlo, pončwadž se w ně.
kterých nacházely wěci, w žiwo'm podání neb w tra
dicí zhola nepowědome'. —- I—Iorlitele'neprňwě kaceřu

katolický mraw , dle kterc'hož se biblí za knihu po
kládá , kněžím případnau , sprosiému ale lixln gcdno to,
což Wpísmě zřetedlne' a pi'osPěšněgší ges'lz, Sc ostawu

ge. -- K čemuby se lidu celá biblí podali měla? -
Křesl'anstwí náleží lidu, a nachází Se w lidu, azan-hm
wáno bude, by gste třebas hned dnes biblí Spallili.
Str. 43. Sněmow'ě. By tradicí W swe' čistotě a
před ustawnými odbogi kacířů obhágena byla, a nad

to Wýše, by písmo, neurčitě mluchí , w rukau lccga
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kýchs wykladaěů, netrpělo násilí: držain byl r. 325 w
městě Nicžii sněm Wšech biskupů a učitelů. Bylit pak
zborowé k tomu konci swoláwáni , by w každém Zní
klc'm rozporu, podlé smyslu Wšeobecne' cil-kwe & ge
gibo dřewnjho učení & uzawřenj , zákonně ustanoweno
bylo, co wžďy, wšude a obecně ——quod semper, quod
ubique, quod ab omnibus —- za prawe' gmjno bylo,
nech-t o tom ginák pjsm'o něco dokládá neb nic. ——Ustaw,

kterýmž se wšickni biskupowe' , Pod zpráwau neywyš
šiho cirkwe materskě řiditele, na zbory scházegj, ge
stit čistá konstituci swobodných stawů, & za celých
tisjc ]et ani gednau zle užiwán nebyl. -—
Str. 45. Latina při mši. 111515810
& učilo se něme

cky neb wlasky, ale cirkewni gazyk wšudy se zachowá
wal, aby byl wšudc tentýž, & s mluwau starých se
srownáwal. Nyněgši řečí každým wěkem se mění, a
což nyni ginák se rozumi , z toho by lidé hlaubawých
lilaw Příčinu brali i k neyblázniwěgším sektám. Sna
dno by te'ž modlitby, při službách božích užiwane', do
wšech ulic přigiti mohly. Co se lidu hodi, gako ew—
angelium, epištola, modlitba Páně, žalmy & t. &. to
má lid i w mateřčině.

Str. 61. Luther. Luther byl wlastenstwim po
wahy swé popudliwý a náhlý. Takowi lide' až hned
i k neyhoršimu, a což gim nikdý w mysli nebylo, .Při
puzení býwagí , gestli se to dobré, kteréž předkláda—
gj , negapně, chladně a stranně přigímů, anebo gestli
Se misto slyšení gich & wzděláni , hrdě &potupně s ni
mi nakládá. Luther ne bez bolestné Wýstrahy swědo
mi swého řimskau cirkew za antichristowo sídlo pro
hlásil. „Byl gsem,“ wece on sám, „tak rozpačen, že—
bych byl w zaufalstwi upadl.
Gediný mne tisicerau
úzkosti naplňugíci punk-t byl: Slyš cirkew.“ Koneč
ně, an si mysli nebyl přítomen, těchto se chytil slow:
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„Roztrheyme swazky gegich, a swrzme &sebe glio ge
gich.“ Žalm II, 3. Gakž swědomo, zlí lidé, proti Pá
nu zrádné powstáwagící, biblických slow těchto užíwagí.
Str. 86. Reformacj šestnácté/zo stoleti. Ta refor
maci nebyla udalost, za gegížto příčinau by se Jubilaeum
držeti mělo. Bylat rewolucí , způsobena statnými zá
rodníky, omámenými knížaty, a chlazeným lidem. Pře
kazilat prawé , giž giž započaté rel'ormací , a o mnoho
set let gi zpátkem odtiskla.
Str. 104. Lez'bru'tzowoswědomj, „W'elice se diwíln,“

Wece weliký Leibnitz, „že za dnů našich, au giž
Pominula prwní horkost hádky , nicméně mnohý Luthe—
rowým přítelem býti může. To, co se katolíkům wy
týkalo nic není než násilné natallowání (\ nepřípadnč,
špatné wykládání katolických článků wíry.“ T. I. I). 724.
Str. 145 ——147. Katolická a protestantská služba
Bozj. Při Protestantské službě boží Wšecko záleží na
osobě cluchOWního, katolík ale toho nedbá, kterýby
kněz při službě boží byl zamčstknáu. Protož wšude u
katolíků zárowná panuge pobožnost. Protestanti Wše—
cko očekáwagí od wlastnosti kazatelowy ; toliko pro něho,
a gedno když on gest přítomen , přicházegí do chrámu.
U katolíků gest ucta boží, (cultus) mše swatá, hlawní
wěc, kázaní ale proto druhé má místo, poněwadž se
mše svatá nikde ginde. leč w chrámě, nenalezá,
wyučovsřáníale w katechisací, we škole, wzpowědlni
ci & w knihách nagíti se může. —— Katolický knčzne
kon-á službyr boží sám ze sebe, nýbrž z moci, swátost
ně utlěleně.— Protestantský kazatel, ač přesabáJi do
konalostí swau wšecky giné, diwy twoří při poslucha
telích swých , gesto w katolické církwi i w prostřední
míře dokonalý kněz to samé působí. VVýborněgší kněz
katolický newýslowně blabočinne' účinky prowodí.
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Str. 166——168. Papež. Papež gest w nábožen
ských příčinách wlastně tím, čímž apellační práwa na
še gsau w příčinách měšlanských, poslední instancí k
wyšetření , potWrzcní neb zwrhnutí nižších instancí. —
W časných wěeech se neobmezeným podrobugeme pa
pežům, neýwyššího auřadu wduchowních příčinách se
ale hrozíme, anřadu, kterýž nám proti Wůli naší nic
škoden býti nemůže. — \tVady mnohých papežů ge
dine proto se zdagí býti náramně welike', poněwadž
gsau wady -— papežů; gakž Herder powěděl.

Str. 184. Bezžensle. Negsem z počtu těch, ge
što žádnému bez wýměný duehownímu manželky ne
přegí. \tVidím-li wšak, an duchowní gest prawý pa
stýř, který se pro Spasení duší obětuge, & aby giným
čistě wšecko býti mohl, ochotně wzdáwá skrownau
obět zdrželiwosti: pokládám ho za muže, genž cosi
božského do sebe má, & přigme odplatu swau. I ti,
kteříž w neýšřastněgším žigí manželstwí , často pózná—
wagí, že chtí-li swrchowati powinnosti swoge , příčinau
manželky & dítek wíce obětí , lopot & trudných starostí
podniknauli musí, než neženatí. Gediný den , w kte—
re'mž kněz wykonal dílo swé, wíce wáží , nežli léta,
w neyšÍastněgším manželstwí ztráwená. Ii tomu při
stnpuge swětlá rada Ježíše, Pawla & eírkwe. Proti
kněžskému bczženstwí mluwí tělo některých sladkých
pánů, &swětle' powčdční: Melius nnbere, quam uri.
Mohlaby se s některými kapitulací učiniti, na kterauž
řecká církew gako prstem ukazuge. NemůžJí to místa
míti, tedy W ten wznešený staw gedine' tací mužowe'
přigímáni buďte, kteříž i mráz žiwota přetrpčti mohau.

Str. 196. Papežsíwj. Papežstwí

protestan

ti powěry &zlá užíwání míní), sídlí gen w hlawách
gegich. Str. 197. Anglická eírkew podržela biskupské
církwe řízení, Lutherowa &Zwinglowa pak církew má
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swé superintendenty &anlíslily, kterýmž ale wšechnčm,

gakožto erním instancím, místo swětské, nesmyslné
zpráwy, tak potřebí gest hlawy, wůlí Laiků nepocho
bene', gakož audy těla bez hlawy u—watinemobau. Str.
204. Giž Melanchton hořekowal ; (Praef. Corp. Doctrin.)

„že místo gha papežského, kteréž prý bylo dřewenné,
železné gho na sebe uwrhli , gmenowilč gha politico.
rnm, kteříž si hrdě slrašněgší přiwlastnilí moc, nežli
dříwo papež.“ Tak podobně Wece Mykonius, Oeko
lampadůw nástupník: „Laici Wšeckusi přiwlastnilimoc,
&magistrát se papežem učinil.“ Str. 206. Řím gediné
gest sídlo , neywyššímu biskupu případné, w tom se
gednák Wšickni snášegí , a z hlubokých historických a
politických důwodů. Swrchní biskup nižádnau mčrau
poddaným zwláštního něgakého králowstwí býti nemů—
že. "Římskéknížetstwí (Kirchenstaat) wšem křesíanům
náleží.

3. Maria, oder \Vahrheít und Liebe.

Eine Bríefsamm.

lung, mitgeth. v. 5. J. F. Wendel. Miinster 1830. Theis
sing'sche Buchhandlunc. Cena lzl. 21 kr.

Přígemné toto anad míru hogného poučení posky
lugící člení hlawní osobu samého děge gakožto hrdin
skou zastawatelku wíry swé nám wystawuge. María
tato, z bystroty rozumu swého & z hlubokého přeswéd—
čení horlíwá gsauc katolička, dny žiwola swého wbiíz
kém Spolku s příbuznými a přátelý k giným Wýzná
ním se hlásícímí z wůle boží přinucena gest lráwíti, i
nenečaslo důtklíwých námítek proti článkům wíry“ swé,
gakož i irpkých & dosti matných ausměšků ohledem na
obřady a obyčege církwe naší gest se gí z rauhawých
škál dos—Éý'chalí. Zobecnělíř

gsau za dnů našich

w uro
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zcnčgších i nižších staWech, u lidu učene'bo i newzdě
]anc'bo zlí tito předsudkowe', bohužel i w oboru spi—
sowatelske'm zhusta Podpůrcí a zastawatelů nalezagícc.
Umí pak z Prawébo křesíanstwí w trpěliwosti wycwi—
čená Maria, nedbagíc na příkoří mnohá gí samé činěné,

prawdiwými důwody wšelikým autokům protiwníků
swých odolali, &ozbrogiwši se wšemoonau zbraní kře-.
sienské lásky přemábá rowně drzost &wšetcčnost těch—
to odpůrci , kteřížto při wšem zatwrzele'm wzdorowá—
ní wlastnímu přeswědčení aspoň k umlknutí skrze ni
gsau Přiwedeni , nemohauce owšem nikterak wystačití

důwody rozumnými.
Takowýmto Způsobem pěkným gest Maria příkla
dem, kterak se třeba zachowati w obcowání s odpůr
ci a posmčwači církwe naší; islaužíÍ zagiste' příklad
takowý každému člowěku, zwláště pak duchowním o
sobám, genž společností s odlaučenci od katolické cír—

kwe uwarowati se nemohau, k lepšímu poučení nežli
sebe učeněgších a sestaweněgších prawidel podáwání.
Takto w rozmanitých případnostech & dobách žiwota
nalezagící se Maria cností awíře wěrná zůstáwáw těž
kých zkaušeních i wznáší se k říši prawč lásky , gíž
to nižádni obět obtížná nebýwá.

4. Zlatodol, aneb zpusllá Wesnice, obnowená farářem,
učitelem amanželkau geho. Prací Frant. Jana Swobody,
cís. král. Professora

na Staroměstském Gymnasium akademi-=

ckém. W Praze 1830. U Martina Neureultra, knihkupce
w chowítské ulici. 16. str. 280. za 30 kr. na stř.

Neslýcháno posud o zemi, kteráby neměla dědiny,
ankau tato knížka na počátku popísuge. A gak ginák '?
Mrawowe'lidští z ůzdy wypušlční záhubněgší na celé
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obce uwulugí pohromy, než sami žiwlowe' rozbauření;
neb co tito druhdy kazí , pozdčgi opět nahražugí : kde
wšnk oni-noklesli, tam klesnutí samo Wšemu wzniku
překáží. Společnému toliko, & nennawene'mu přičině—
ní maudrých, nábožných a šlecheiných předstawených
daří se znenáhla zlepšení mrawůw porušených. O ta
kowe' důslognó podniknulí zasadil se také muž šlechet—
ný , gegž dotčený spis Jaroshzwem nazíwá. Po mnoha
letech nawráliw se w olčinu swau, našel tam před
sluwenó zištne' a neswědomite' , školu zanedbanau, mra
wy anstlc'. I rmantil se wclmi , a dolnlauwal sause.
dům swým, a rady podáwuLk naprawení: než na zmar
wšecko bylo :i byl za to křiwdčn a hyzděn. Nedal se
wšak odslrašíti , alebrž po učítelowě náhlé smrti ngaw
se dobrOWolně opowrženého w Zlatodole anřadu učitel—
ského, Wedl dílky k poznání pána Boha, a k mnoha
;;iným užitečným wědomostem, i k pilnosli, čistotě a
Wůbec dobrým mrawům, gsa Spolu u cwičení mládeže
ženské cnostnau chotí swau podporowán. Slušným pak
se wšemi zacházením získaw sobě důwěry u maudřeg
ších občanůw, zwolen byl za staršího, uco starší 'zwe—
lebowal obecní důchody, žebrotu zahágil & SpmnOeí
nowe'bo p. faráře mnoho giných dobrých ústawůwzří
dil, až se mu posle'z podařilo, We swau gimlyzpustlau,
w bídě & ncřestec'h pohříženau dědinu uwésli řád, dů—
statek &pocliwé obcowání.
Spis ten , půwodně w německém gazyku sepsaný,
udáwá prostých, awšak bytelných pl'oslřetlkůw k ná
prawě některých wad obecních, z nichž byl by gedeu
aneb druhý We zwlášlních obcích místa míti nemohl,
mužům důmyslným & zkušeným příčiny alespoň po
skytne k přemeyšlení, gakbý se wzhledcm na místně
okolnosti i ginde rowně šltastného cíle dogíti dalo.
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O užitečnosti spisu toho Přeswědčeni , žádali ně
kteří clihodní mužowé míli geg mezi občany swy'mi,
aby, gak w přípisu psáno, ináš lid gakýsi wzor ušlech—
tilý mage před očima, příčíňowal se gemu býti podob
něgšjm. Tato pronesená žádost pohnula weyš gmeno—
waným , wysoce zaslaužilým 1). professorem, že podal
knížku tu kraganům swým, W gazyku gim wlastním.

Není wšak toto české wydání paubépřeloženíněmecké
ho. Zkušenan opatrností weden, opustil p. wydawa—
tel , eo buď k cíli newedlo , aneb zwykům & smyslům
našincůw se nepodobalo, opuštěné wěci ale nahradil
ginými místněgšími. \Vmísil n. př. na slr. 47 -— 49
srdeegemnau modlitbu škol/tj , a přidal hned po ní wy—
učowání : o Bohu 'wš'ewčdaucjm; čímž, gakož i pou—
kázáním na naše krásné staré du'chownj _pjsněna str. 161
swůg nábožný smysl na gewo dal. Umístěne' pak na
str. 56 — 68 rozmlauwání mezi Jaroslawcm &zřízenau
komissí školní ukazuge nám i zkušeného paedagoga , i
horliwe'ho wlastence. .Aučel te' rozmluwy gest ospra—

wedlnění Jaroslawa osočeného, gemuž někteří občane'
z náwodu & zášti i to za hřích pokládali, že „mládež
českau ——česky učí.“
Podiwne' winění! Neslýchaná
ginde pošetilost, W Čechách ale, bohužel neřídká!
Gsauř po hříchu giž i po wsích mistrowé školní,
genž pauhým Čecháčkům německé knihy do rukou dá—
wagí, nepowažugíce, že děti nerozumí, co člau, ani
čemu se z paměti učí. Za tuto lichau ochotnost dostá—
Wá se owšem učitelowi odměny na penězích aneb nu
ginefmzboží, za to wšak německý študentík na české
škole brzy se giž pokládá býti lepším žákůw giných:
geho mladá pánowitost pošetilým rodičům za neomylně
znamení slauží , že se z něho neymefně 1). Písař wyda
ří. ——Nastaupí-li pak swědomitěgší na školu učitel,
genž daleko wzdálen, aby pošetilost lidí k zisku swó—
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mu obracel ,-——
podle prawidcl zdrawe'ho

rozumu děti
české česky opět učili počjná: neni se čemu diwití, že
omámenj Sprosláci na swe'ho pociiwého a moudrého u
čitele, gako Zlatodolštj na Jaroslawa, zanewiragi. Li—
Lowalitoliko gest, že magjcc málo Jaroslawů, tim wíce
zpráwců školnjch máme , kteří z ledabyle příčiny k ne
nahyle' škodě žákůw školy č'cske'swe'wolně w něme
cke' promčhugí. Může-li, al; pominu giných prospěš—
ných známosti, neyzdařilegi lnaterským gazykem nahý
waných, může—limnedle nábožensle tento gedinýhez—
pečný průwodcc po pauli Wezdegši, k rozumu a k
srdci pr0niknauti,

učeno W gazyku nezuůméin?———Kéž

by giž mužowe', gegichž powoláni gest, škodu wyplý—
wugici 2 tak nepřirozeného wychowánj oznámili Lam,
kdežby se přítrž Lomu učinili mohla &měla! Kéž by
se wůbec poznalo, že pruwý prospěch národu na pod
stulněgšich Wěcech založen gest , než na newčasncm u
wádčni u donuoowáni guzykamládežinezna'nného!lllaw—
n] prawidlo wychowalclské káže, aby se wšclikď wy..
učowániam wěcech Známých zakládalo, pročež by se
měl , gak wšudež, tak i u nás , cizi gazyk na mater
ske'm šlčpowali. I předepsaná kniha methndni prawi:
(str. l$l-B):Die Bekannlschaft mit den Regeln der Mul
tcrsprache ist nicht nur nothendig „l'íirdie Rechtschrei
bung, sondern sie befůrder-t auch die Deullichkcil und
Beslimmthcit im Denken , wie auch die fernere Ausbil
dung durch Unterricht und Schriften, Und isl daher so—
Wohl fůr das praktische Leben , als auch „fůr iene,
Welche heslimmt sind , i'remde“ Sprachen zu ]ernen,
hóchst no thwendig.“ Proč se ale gen u nás Čechůw na
Jnaterský gazyk na hlawnich školách žádného poludne—
hčře ohledu, ku podiwu gest. K ukáza'unimnohostran
ných zůwad & škod, gichž tato nedůslednosl & sebuu
přinůšj, zwláštnjho byloby potřebí pogednáni. Zde io

Smíšeniny.

303

liko zbýwá, srdečné wygcwili diky muži clihoalnému,
f_venžgak claufaú gest, spisem swým We mnohých ro
dinách nemálo dobrého způsobí, &příkladem swým gi—
nc geště wzdělane' azkušene' muže k apisowánj podob—

ných prací užitečných, & deyž Bůh, imnohe' snad
přeclstawené k zwelebowánj swých obci powzlnnlj.
K. \V.

I)) Smjšeni ny.

erkewni zpráwy.
Z Prahy.

Přičinau stoletc' slaWnosli swatoslawe

nc'ho mučedlnika božjho & patrona českého , Jana Nepo—

muckého, konané minulým rokem (1829) , slaweno w
Čechách Jubilžium čili milosliwe' le'to , klerčž Geho
Swatost Papežská Pius VlIlÍ. hned po Swém na slolici

swatopelrskau dosednutí apoštolskýmlistem z ija

dne

18. čerwna m. r. po weškere'm ki'eslanstwu rozepsnli
ráčil , teprw letos, & sice w pražské arcidiócezi w člu—
nácliclennj pobožnosti, od 23. máge až do 6. měsíce

čerwna auplně. Klademe zde dwogi list pastýrský, gegž
za lau přičinau neydůstogněgši náš kníže _ arcibiskup
(p.t.) 1) k duchowenstwu, a 2) k Wei-jcjmu lidu wy—
Prawili.

1) NOS \'VENCESLAUS LEOPOLDUS,

DEI ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIA PRlRCEPS,
ARCHIEPISCOPUS PRAGENSTS, SEDIS APOSTO—
LICAE LEGATUS NATUS etc. etc.
Venerahili Clcro Archidioeceseos Nostrae tam saeculari quam
regulari Salutem et paternam Benedictionem!

Quad Deo Optimo Maximo gratum acceptnmque,
Banctae Ecclesiae nostrae maxime proficuum, proinde
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omnibus nobis perquam saintare censeudum est: id vo
bis, Dilectissimi, Spiritu religionis ducti, et mandato
Apostolico direcLi, sequenLibus oiI'icÍOSepatefaci1nus,pie

tatique veslrae quam impensissime commendamus.
Evocato quippe ad praemia aeterna Leone XTT.
Pontifice Maximo, Numen Providum, quod in diviuis
disposilionibus suis nec falii, nec failere potest, Viduam
sanclam romanam Ecclesiam calhoiicam novo sponso ac
visibili capite consoiari non intermisit, videlicet Sanc
lissimo Patre nostro Pio VIII. ad Sedeln beali Petri
gioriose exai tato; quem sicut multa adverse pro Eccle
sia Dei iam pridem heroice toierata Pii nomine dignum
reddiderunt: íla .zfíugusi'íssůnus Imperator ac Dominus
noster , qui pro innata sibi reiigione fídeles probatns.
que Servos Dei reveretur, ad apicem Sacerdotii christia—
ni catholici evectum esse, una cum universo orbe catho—
lico piurimum gratulatur.
Ast quum in rebus humanis nihil majus graviusquc
cogitari possit, quam negotium saiulis aeternae , atque
istud quidem, sive iam a singuiis pro se., sive simui ab
uno pro omnibus curetur, inter tot tantasque huius
vitae procelias faciie turbari , impediri, immo et iu dis
crimen vocari queat: cum primis necesse est, ut novo
visibili Ecclesiae capiti auxilium , munimeu , ac praesi
dium communibus precibus a Domino petamus , impe—
tremu5que, ne unquam supremus Pastor qu'oquo modo
percatíatur et dzlspergantur oves gregz's.

Et numquid nos Dominus ac Redemtor noster in
terris agens necessitatem, fructumque istiusmodi pre
cum Deo piacentium, fidei et saiuli nostrae adeo suífra
gantium sanctíssimo exempio suo non docuit? quum
videiicet amarissimam subiturus mortem ac opus redem
tionis nostrae consummaturus primum quidem pro omni
bus discipulis suis Patrem oravit, ut eos servaret a ma—
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In, ut Izaberent gaudz'um ejus 7'mp7e!um in scmct íjmic,
ut sanciďz'mret eos in verífa'le afque zr! unum esscnt sí—

cut z'llect Paler a); tum vero singulares pro Petro pro..
ces interposuít; quia caput aliorum et ůrmamentum erat
canslítuendus.

Simon ! Simon!

-— haec vel—baDomini

sunt — ego rogaví pro te , ut non dcfz'cz'atfíďes hm,
cf fu ah'quando conversus confirma fra/res Mash), (non
Apostohs tantum, sedet fidcles omnes, imo el: uni—
VCrsnm Ecclesiam).

]stíusmodi precum commum'um ílagrantíumque nc—
ccssítatem Pill'Í modo magnus genfz'um .zríposlolus agnos

cens, ut nd Jmmus suum pro dígnitate sustinendum, ad
verbum Dei cum optato animarum fructu dísseminan
dum, ad varies quasque pro fide Christi persecutio—
nes constantcr pcrfcrendas, Vel-bo: ut ad curandum pro
movendumque humanae salutís negotium desuper con—

fm'taretur , identidem scribebat, clamalmtque: Fraircs!
ora'le pro nobis! c) Fraircs, orate pro nobis, ut sermo
Dci curraf, (ut cum fructu ac feliciter Propagctur) et ut
lz'bcremur ab imporl'unz's ef malís komínů/us .' d) Orate
pro nobis .' e)
Quis igitur ost, quin intelligat Beatz'ssz'mumPafrem
nostrum .Pz'umVIII. prorsus ad mentem divíni Pontifi—

cis Jesu Christi sese gerere, exemplum Apostolorum prae
ocnlis hahere , atque adeo tam suae, quam nostrae o
mnium saluti optime cnnsultum ire , dum ad romanam
beati Petri Apostoli cathedram eveclus, tanti oneris gra—
vitatem, 'tantaeque dignilatis celsitudinem ea, quae ve.
rum servum Dei ornat, modestia ac submissione porti
mesccns, ad uniVersum fidelium coetum confidenter pro—
vocat , ut omnes ac singuli communibus votis Precibusu

u) Jonnn. c. 17.
J) 2. Thessal. c. 3.

b) Luc. c. 22, v. 32.
e) Hebr. c. 13.

c) 1. Thessal. c. 5.
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que tanto oneri lcvamen,

tantae dignitati sanctificalio—

nem, et tam diificili regimini auxilium, tranquilitalem,
uberrimnmque benedictionem & Deo, sine quo nihil pro
ficit morlalium infirmilas, qui autem Ecclesiam suam
nunquam desel—it,in animo contrito efilagitent ?

O sanctum, et plus quam aureum piarumprecum
vinculum ! quod olim Petrum melius efficaciusque, quam
catenae ferreae cum squalorc carceris, cum ecclesia col—
ligavit , a qua sine intermissione fiebat oratio ad Deum
pro co, donec tandem in praesentissimo perículo Ange
lnm Domini , qui caput fidelíum liberaret, de coelo ad
cluxit. Nec Sanch'ssz'mus tantam pietatem suo vult ca..
rere praemio; verum prout in Apostolicis litteris suis
peramanter eífatur, uthaec omnia ardentiori pietatis sen

su, auimisque rite comparatis peragantur, gratiorque
ct magis accepta hostia haec ]audis dirigatur in conspec
tu Domini, exemplis Romanorum Pontifícum , Praedc
cessorum Suorum hoc veluti periculosi itineris viatico
Pontificalum auspicanlium insistens, Ecclesiae thesaurus,
quorum Illi est adlributa dispeusatio, Apostolica libera
]itate Profex-re decrevit, indicta universa calholico orbi
indulgentia ad formam Jubilaei.
Ac vel i(leo tcnorcm vobis litterarum'Apostolica
rum cum debita eisdem reverentia communi solaiio ves—
h'o per extensum communicamus publicamusque.

P I U S

PP.

VIII.

universis Christi fidelibus praesentes Litteras inspecturis Salutem

et Apostolicam BenedictiOnem.

In supremi Apostolatus fastigium ex divina beni
gmlate , nullo certe meritorumlsu'lfragio, evocali, venis
se l\os conspeximus iu altitudinem marís, in quo ne
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infeliciter demergamur, sola Illíus dextera eiTicere po
tcst, quae Apostolorum Principem Pctrum in íluclibus
ambulantem erexiL. Ab ipso itaquc praesentissimum
illico auxilium humilibus, ac communihus est votis po
stulandum, cui Placuit exiguitatem Nostram ad tam ex
cclsam, sed summe etiam perlimescendam dignilatem
cvehcre. Nisi enim dextera Domini, quae cxallavilNos,
faciat virtutem, et forlitudinem ipsa Nobis mullíplicet
ac robur, in irrilzum ccdercnt omnia studia Nostra , et
sollicitudo, quae Nos urget, omnium Ecclesiarum. Prc
ccs idcirco universi Dominici Gregis, cujns est Nobis re
gilnen demandatum, exquirendas enixc duximus, id re
volventes animo , Petro scilicet coelcstem opcm ex Pro
digio adfuísse , quando oraiio ab Ecclesia sine inlcrmis
sione fiebal pro eo. Quod ut m'dcnliori pictalis sensu,
animisque rite comparalis peragatur , gratiorque et ma
gis accepta hostia haec laudis dirigatur in conspectu Do—
mini , exemplis Romanomm Pontificum Pracdecessorum
Nosirorum , hoc veluti periculosi ilineris Viatico, Ponti
ficatum auspicantium, insistentes, Ecclesiae thesauros,
quorum Nobis est adlributa díspensatio, Apostolica li.
beralitate proferre decrcvímus , indicla universo Catho—
líco Orbi indulgcntia ad formam Jubilaei.
Itaque de. Omuipotentis Dci misericordia, ac Bea
torum Petri ct Pauli Apostolorum eius auctoritate con
fisi, ex illa ligandi atque solvendi potestate , quam No
bis Dominus, licet indignis , contulit, universis et sin
gnlis utriusque sexus Chrislifidelibus in Alma Urbo No
stra (legentibus, qui Sancti Joannis in Laterano, Prin
cipis Apos-tolorum, ct S. Mariae Maioris Basilicas, vel
cal-um aliquam, a ierlia Dominica post Pentocosten, ni
mirum & dic vigesima octavn huius mensis usque ad
diem dumlecimam Sequentis Julii inclusive, quae erit quin
ta post Pcn'tcwslen Dominica, bis visitavcrint intra duos
\

Casopis p. lšut. Duch. 111.2.
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illas hebdomadas, ihíque per aliquod lemporis Spalium
devote oraverint , ac quarta et scxl'a feria ct Sab-ham
unius cx dictis hebdomadihus ieíunaverint , et iulra eas
(lem hebdomadas peccata sua confessi . Sanclissímum

Eucharistiac Sacramean reveren'ter sumpscrint, et Pau
pcribus aliquam demosynam, prout unícuíque sugge
ret devotin, erogaverinl'; ceterís vero extra Urhem prae
dictam ubicumquc degcntihus, qui Ecclesías ab Ordina—
riis ]ocorum, vel corum V-icaríis, seu Oíficialibus, aut
de eorum mandalo, et ipsis deficientihus per eos, qui
ibi curam animnrum exercent, postquam ad eorum uo
titiam hac nosu—acpervenerint, disignandas, vel earum
aliquam, spalin) duarum simililcr hebdomadarum per
eosdcm una cum Ecclesiís Stabilieudarum bis Visitaveriut,
aliaquc supa-arecensi-ta opera devote pcregcriut: plenis
simam omninm peccatorum suorum indulgentiam , sicut
in anno Juhilaei visitantibus cel—tasEcclesias intra etextra

Urhem praedictmn concedi consuevit, tenore praesenlium
concedimus et clargimur.
Navigames vero, et iter agentcs, u't cum primum
ad sua sesc domícilia receperínt, operibus suprascríptis
pernctis , et bis vísitata Ecclesia Cathedralí, vel maiorí,
aut propria Parochiali loci eorum Domicilii, eamdem in
dulgentiam consequi possint et valeaut: Regularibus au—
tem personis utriusque sexus eiíam in C]austris perpe
tuo deqemihus, nec non aliis quibuscumque tam Laicís
quam Ecclesíaslicís , Saecularihus Tel Regularibus in car
cere , aut captívitale existentibus, vel aliqua corporis
íní'írmitate, seu alio quocumque ímpcdimento detentís,
qui memorata opera Vel eorum aliqua prinesl—arenequi
vel-int, ut iHa Confessaríus ex actu adprobalís & loco
rum Ordinariis in alia pietatis opera cmumutare, vel in
aliud proximum tempus prorogare possit, eaque iniun
gere, quac ipsi Poenitentes eíficere polerunt, cum fa
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cullale etíam dispensaudi super communione cum pue.
lis , qui nondum ad primam communionem sunt admis
si; paritcr concedimus et indulgemus.
Insuper omnibus et singulis Christifidelibus Saeco
laribus et Regularibus cuiusvis ordinís et institutí etialn
Specialiter nominandi, liccntiam concedimus et faculta
tem, ut Sibi ad huuc eífectum eligere possint quemcum—
que Presbyterum Confessarium tam Saecularcm quam
Reguiarem ex aclu adprobalis a locorum Ordinariis (eliam
pro Monialibus, quatenus Poenilens Monialis professa
vel novifia sit) qui eos ab excommunicationis, suspen—
sionis, et aliis Ecclesiasticis sentenliis et censuris a iure
vel ab homine quavis causa lalis seu inílictis praetor
infra exceptas, nec non al) omnibus peccalis, excessibus,
criminibus , et deliclis quantumvis gravihus , et enormi—
bus , eliam locorum Ordinariis, sive Nobis et SediApo
stolicae, Speciali licet forma, reservatis ,-et quorum ah
snlulio alias in concessione quantumvis ampla non intel
ligeretur concessa, in foru conscientiae et hac více tan
tum absolvere ct liberare valeanl, et insupor vota quae
cumqug eliam iurata, ac Sedi Apostolicae reservata (ca
slitatis, religionis , ct obligationis, quae &tertio accep
iaLa fuerinlz, seu in qaibus again? de praeíudicio 'Leriii,
semper exceptis, nec non poenalibus, quae praeserva—
liva & pemato nuncupantur, nisi commutatio futura iu
dicetur eiusmodi, ut non minus &peccalo committendo
rcfraenet, quam prior voli materia) in alia pia el salu
laria opera commutare, íniuncla tamen eís, et eorum
cuilibet in supradiclis omnibus poenitenlia saiulari, aliis—
que ejusdem Confessarii arbitrio iniungcnďis.

Non intendimus autem per praesentes super aliqua
alia írregularitate Vel publica,ve1 occulla, seu defectu,
aut nota, aliave incapacilate, aut inhabilitate quoquo
modo contraclis dispensare , vel aliquam facultalem tri—
Mr
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buere super praemíssis dispensaudi . scu hubililaudi, et
in pristinum stalum restitucndi eliam in foro conscícn—
tiao; neque elíam derogare coustilutšoní cum opportunís
declarationibus edilae afel.record. Bencdiclo XIV. Prae
decessore Nostro „Sacramentum Poem'lcntz'ac“: neque eas
dem praesenles iis, qui & Nobis, et Apostolica Sede,
vel al) aliquo Praelalo, seu Judicc Ecclesíastico, nomi
nalim excommunicati, suspensi, interdicti, seu alias in
soutentias et censuras inc-idisse declarati vel publice dc
nuuciatí fuel-int, nisi intra tempus

díclarum dual—111111101)

domadarum satisi'cccrint, aut cum partibus coucordave
riut, ullo modo su'ífragari posse aut debere.
Quapropter tenore Praesentium in Virtute sauctae
obcdientiae dislricte praecipimus atque mandamus omni
bus et quihuscumque Venerabilihus Fratribus Patriar—
chis, Archiepiscopis, el Episcopis, et aliis Ecclesiarum
Praelatis , ac quibuscumque Ordiuariis ]ocorum ubicum
que existenlíhus, eorumque Vicaríis, et Oíficialibus, vol
iis deficienlibus, illis, qui curam animarum exel—cent,
ut cum praesenlium litterarum transumpta, aut exempla
etiam ímpressa acceperint, illa stalim absque ulla mora,
retardatione, vel impcdimento, Per suas Écolesias, et
Dioeceses , Provincias , Civitates, Oppida , Terras , et
Loca publicent el publicari faciant, ]Écclesiamque seu
Ecclesías visitandas„ ac tempus pro Praesenti Jubilaeo
d-esignent.

Non obstantibus Constitutionibus el Ordinationibus
.Apostolicis , praesertim quihus facullas absolvendi in
cerlís tuuc expressis casibus ila Romano Pontil'ici pro
icmpore existentí reservalur, ut nec eliam similes, Vel
díssimiles Indulgentiarum, et facullatum huiusmodi con—
cessiones, nisi de illis expressa meniio , aut specialis de—
rogatio fiat, cuiquam suíř'ragari queant; nec non Begu_
la de non concedendis Indulgentiis ad instar, ac quo
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rumcumque Ordinum et Congregationum, sive Institu—
torum, etiam iuramen'to, confirmalione Apostolica, vel
quavís firmitate alia roboratis, stalutis, ct consueludL
nilms, privilegiis quoque, índullís, et literis Apostolícis
eisdem Ordinihus, Congregationibus et instilulis, illo
rumque personís quomodolibet concessis, approbalís, cl
innovatis. Quibus omnibus et singulis, etíamsi de iIIíSa
eorumque totis tenoribus, specialis, Specifica, eXPressa,
et individua, non autem Per clausnlas generqles idem
importantes, mentio, seu quaevis alia expressio haben
da, aut alíqua alia exquisita forma ad hoc servanda fo—
ret, ill'orum tenores praesentibus pro sufficientcr expres
sis, ac formam in eis traditam pro servata habentes, hac
více specialiter,nominatim, et expresse ad eífeclum prae
missorum derogamus ;caeterisque contrariis quibuscum
que. Ut autem praesentes Nostrae, quae ad singula lo—
ca deferri non possunt, ad omnium notitíam facilius (le—
veniant, volumus, ut earumdem praesentíum trausump
lis Vel exemplis, etíam impressis, manu alicuius Notarii
publici subscriptis , et sigíllo Personac in dignitate Ec—
ciesiastíca constitutae munilís, ubique locorum, et gen
tium eadem Prorsus fides habeatur, quae haberetur ipsis
praeSen'libus, si forent exhibil'ae vel ostensae.
Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Fisca
lm'is die decima Octava mensis Junii anno mill'esimo oc

iíngentesimo vigcsimo nono, Ponlií'icatus Noslri Anno
Primo.

I. Card. Albanus.
Qua insigni ]iberalitate ac solli'citudine Apostolica
Bcatissimi Patris nostri in intimis praecordiis Nostris per
moti, ad executionem harum literarum Apostolicarum
tanto alacrius prócedímus, quanto ftagrantius desidora
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mus, et preces communes pro tanto Pontifíce ad Deum
i'usae oplalum sortiantur cífeclum, utque hic gratiarum
coeleslium thesaurus saluli pretiosi gregis reseratus etiam
in populum fidei Nostrae commissum diffundatur.
Itaque in nomine Damini Nostri Jesu Christi, qui
suum in terris Vicaríum in petra fidei insliluit , et con—
i'irmavit, et e cuius infinitís meritis successor S. Petri
habet, quod fidelibus devolis elargiatur, tempus Papa——
lis huiusJubiZaei pro Metropolí Pragena, lotaque hac
Archidioecesi Nostra hisce indicimus, illudque tam intra,
quam extra Pragam Dominica VI. postPascha &. c., quae
erit 23. E\Iaii,inchoandum, Dominica Vero SSS. Trinitatis
i. e. 6. Junii sero vespere terminandum , atque ita per
duas hebdomadas duraturum publicamus, simulque aiiaa
quae ad salutarem hunc scoPum adliugendum facere dí
gnoscuntur, hisce praescribimus et determinamus. Et
quidcm :

I.

Festa Ascensionis Domini nostri Jesu Christi

i. e. 20. mensis Muii hora 4. pomeridiana in ecclesíis
parochialibus in Strahov, ad B. V. M. de Victoria , ad
5. Aegidium, in Basilica Teynensi et in Emaus pro
Bohemis', pro Germanis Vero in Ecclesiis S. Nicolai Mí—

cropragae, St. Salvatoris in Seminario Noslro, et S.
Henrici sacrae dicliones habebuntur, quihus populus ad
Jubilaeum Papale cum fructu celehrandum condigne prae
paretur. Admodum enim exped-it, et. necesse est, ut
sacri praecones de Primatu Romani Ponl'zfz'cz'sad con
servandam necessariam in vera Ecclesia unionem et dis—

cíplinam divinitus instituto ad captum populi et nervose
disserant, ostendantque, quam admirabili providentia
Deus per octodecim saecula hancce sualn institutionem
tuitus fuerit, asserueritque atque hodiedum asserat , ut
uecessario digítum Allissími agnoscere, revereri, eique
de electo novo visibili capite ex animo grates agere, cie
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mnm qua'o rei summa est, doctrinae et charitatis union
nc coniuucli manere debeamus. Finitis concionibus cl
Lítanz'z'smaioribus

devote recitalís

Benedz'cíz'o solemnis

cam S'anctz'ssz'moimperlialur.
Extra Pragam canciones
ct beuediclio in qualibet Ecclesia parochiali eodem tem—
pore vel emergenle improviso quocumque impedimcnto,

ante meridiem habeantur.
II. Sabatho, nempe die 22. Maii tam iu Metropo
li Prageua, quam extra Pragam in omnibus ecclesiis pu
rocbiaiibus et Regularium ab hora 7. usque ad 8. omnes
cnmpanae pulsentur, ad annuntiandam fidelibus Jubilaeí
Papalis gratiam el consolalionem.
IH. Prima et uitima Jubilaei die, videlicet 23.
Haii et 6. Jnnii in S. Metropolitana Ecclesia , ad S. N
colaum, in Teyn , et ad 5. Henricum Sanctissimum ad
orationi publicae cum eo, quo maxima fieri poterit
splendore, hora 5. matulina inter devotas canliones ex—
ponalur , et hora 6. vespertina simililer dala benediclío
ne reponatur. Idem de parochialibus extra Pragam in
leiligendum.
IV. Durante toto hoc duarum hebdomadarnm sa—

cro Jubilaeo venerabiles parochi, vel corum lom nliiSa
::crdotes in publica Litaniarum de omnibus Sanctis cum
Impqu recitatione vel-siculnm illum ut Domum Aposto—
Hmm, ct omnes ecclesz'asiicos orďíncs z'n sancfu rcliqione

conservare dianerís etc. ter repelnnt; ut hac ratíone po—
pulus aci pie Grand-um pro Sanctissimo

Pal-re , et' ad im—

petrandam a Deo in unione catholicae fidei perseveran
liam attentior reddatur.
V.

In Men—OpolíPragena

qualuor designamus Ec—

clesías, nimirum S. Metropolitanam Nostram ad divum
Vilum Martyrem, S. Nicolai Micro-Pragae , Teynensem
B. V. M. ante laelam Curiam , cl S. Henrici Neopragae,
quas, aut quantum saltcm unum qui duranlc hoc sacro
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Jubilan bis devote visitaverint , ibz'que pro longaevo ac
felz'cz' Beatz'ssz'mz'Patris regímz'ne , et Sahctae Díah'ís Ec—
clesíae exaltatíone qui/zguz'es orationem Domi/zz'cam ci sa—

lutatz'onem Angelicam cum Symbolo .Apostolorum pie ac
devote oraverint, porro intra has duas hebdomadasPec—
cata sua confessi Sanctísszmum Eucharz'slz'ae sacramen—
tum rcverenter sumpserint, feria quarla vel Sabatho
unius ex dictis hebdomadibus strz'cfe jcjunaverz'nt, e't pau—
lmríbus aliquam stipem pro vz'rz'bus crafarerínt, pianis—
sz'mam omnz'um peccatorum suorum Inclulgeníz'am , sicut
in anno Jubilaei universalis consequentur. iuri ecclesia
propria parochialís cuílibet fidelium ad hanc devotionem
designatur. QuaproPter quatuor illae Ecclesiae Pragen
ses el: ruri parochiales ah hora 5. matulína usque ad 8.
vesperlinam apertae maneant.
VI. Feria secunda Pentecostes, qnae erit 31. Maii
.Processz'onessolemnes hora 8. matutina ex Ecclesia S.

Nicolai ad Nostram Metropolitanam,

eodemque tempore

ex ecclesia S. Aegidii ad Basilicam Teynensem et ex ec—

clesia S. Stephani ad S.]Iem-icum cum cantu Litaniarum
(le omnibus Sanctis ducentur, ubi Praescriplae preces
clara voce persolventur, quas sacra dich'o cum ]lIz'ssa
Cantata et Benedz'cíz'onesequetur. Quod ruri pariter oh
servaudum erit: ducendo ex aliqua íilíalí, aut aliqua
capella Processioncm ad Ecclesiam parochiaiem et per
solvendo uhivis locorum devote praescríptas preces.
VH. Festa SSS. Tri/zimni? in 5. Melropoiítana
.Šcclesía Nostra,sicutí in omnibus Pragensibus et foren
silms Ecclesiis parochiaiíbus fínitis vesperis řfymnus Am
brosíanns in gratíarum actionem pro obtento novo visi
hílí capite et pro omnibus donis & Deo collatis solemni—
ter decantahitur et consueta Benedz'ctz'ocum Sanciz'ssímo

dabítur.

Tandem ab hora 7. vesperlina usque ad octa—
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vam denuo omnes campanae Pulsabunlur, et sic sacrum
J'ubilaeum finietur.

VIII. Dileclis Fidelibus, qui ob senium, dcfectus
corporis aut aliud. legitimum impedimentum nec Proces—
sioni intcr'esse, nec Ecclesias visitare poterunt, parochus
proprius aut Confessaríus alia Pia opera nomine Noslro

praescribet. Pariler moribuudi, si in extremis consti
tuti fuerint, praescriplas Visilaliones et proces in pium
duntaxat suspirium cum invocatione Sanclissimorum No
minum Jesu, Maria et Joseph, nomine Nostro commutent.
IX. Quod Moniaies cuiuscumque ordinis atlinet,
ut intra mouasteria sua gratias Jubilaeiconsequivaleant,
designamus capellas vel allaría in rcligiosae Communitu
Iis Ecclesiis erecta , aut in ambitu aut aiio decenti mo
nasterii loco erigenda, e_tab ipsis praecepta cum devo
tione visitanda.

X. Similiter qui carcere detcnti loca sacm visitare
nequiverint, talíbus si per duos dies aut conlinuos vel
iulerpolatos 131'aescriptasproces persolvant, peracta sa—
cra Confessione et Communione, arbitrio Confessarii Vi
sitalio Ecclesiarum in uliud Pium opus in ea , ubi de
gunt, habitatione, commulari potcrit.
Commeudate itaque, Dilectissimi, hocce insigne
]níetatis calholicae opus popqu Vobis concredito, iliud—
que, quantum in Vobis est, exequimini, ut omnes ac
singuli cum eodem unionis viuculo in sinu malris Eccle
siae i'oveantur , una earumdem Clavium potcstate & no
xis et reatihus suis absolvantur, in uno eodemque ovili
verho Dei et Sacramenlis pascantur, tandem ad unum
eumdemque pastorum Principem alíquando pervenire (le
siderent, uuanimi omnes corde ac voce preces pro su
premo Pastore ad Deum personent, alque ita Beatissimo
Patri Pio VIII., etsi corpore absenti , animi tamen pie—
inte, et Apostolica sollicitudine in universam Ecclesiam
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praesenti in Spiritu charitatis Christi jungautur,

uniau—

turque.
Nec pigeat quemquam devotionis tanti momenli,
quum Deus in una quaque, praesertim vero in tali ne
cessitate rogari et confidenter invocari velit.
Elevemus ergo manus nostras ad coelum „pro eo,
qui et pro nobis manus ad Deum elevat , et oífert cor
suum pro nobis/; oremus et oiferamus opera nostra ho—
na pro legitimo sancti Petri Successore, ut Dominus
miuat ei auxilium de Sancto et de Sion tueaLur eum.

Pragae in Residentia Nostra Archiepiscopali
dle 4. Mariii Anno Christi 1830.

(?
( *"

WENCESLAUSLEOPOLDUS,
Princeps Archiepiscopus.

(Český paSlýrský list w přjšljm swazku následowati bude.)

Z Říma dne 3. dubna. \Včera W noci umřel zde
kardinál Giulio Maria della Somaglia , děkan sw. Kni—
legium , knjžebiskup z Velietri & Ostie, mistokancléř &
bibliotekář , arcikněz z Lateránu', Pržifckt sw. kongre
gaci cirkewních obřadů (Bili e Ceremonie), rytíř řádu sw.
Auunciaty & t. &. Narozen wPiačence 29. čerwna 1.742.,
pocházel z Welzuamenitěrodiny téhož wc'wodstwj. Pius
VI. zwolil gag 1. čerwence 1795 za Kardinála, aPapež
Lew XII. za státního sekretáře. Ač giž wysoce stár,
zastáwaltě tento důležitý auřad s neunawenau horliwo—

sti, byw Wesměs mužmnohostrannými wědomostmi wy
znamenauý, -— ctěn & wážen wůbec.
Celé swe' gmčni,
gež na 600,000 skudů udáwagi, odkázal ProPagandě.
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Neydůstogněgšího a \'Vysoce Urozeného knížete
a Pána
WÁCLAWA

LEOPOLDA

CI—ILUMČANSKEIIO

z PŘESTAWLK a ClILUMČAN,

Pl.tit. Arcibiskupa Pražského.
r-Ejruchlí gíž osiřelá arcidioecezí Pražská nade častěgi o

báwanau erátau swého pečliwe'ho, &náhožnóho Pastý
ře wrchního, Neydůstogněgšího & \Nysoce Urozenc'ho
knížete &Pána, Pana WVá cla w a L e op 01 d a, pl.iit.
arcibiskupa Pražského, a s ní Oplakáwá naše milá wlast
laskawe'ho lidomila, účínliwého zástupce gazyka Wla—
stcnske'ho, & neyslawnčgšího Posledka s]awne'ho & sla
rožitne'ho kmene rytířůw 0 hl n m č an s k ch 2 P ř e

stawlk

&Chlumčan.

Powolal GegPán w pon

delí dne 14. čerwna o čtwrtc' hodině ranní práwě w
ten den , když dobíhal rok ode skončení íuhilární slawd
ností Swatoíanskc', kteréž aby se dočekal , wraucně žá
dáwal na modlitbách kmet náhožný Hospodina. Giž te
dy propustil Pán služebníka swého Podle' slowa swe'ho
w pokogi, & gakž se důwěřngcme w milosrdenstwí
boží , propůgčil mu odměnu sláwy wěčne'.— Geho po—
zemské zbytky wnešeny byly pohřebním průwodem dne
17. m. b. do hlawního kostela sw. WVíta k pochowání
do krypty wedle' Geho slawne'ho předchůdce Knížete
J\rcibiskupa A nto n n & Pe tra., Hraběte Př i ch ow—

skčho

z Přichowi

c. W' týž &dwa nastupugícídni

slawily se za W Pánu Zesnulébo exequie se wšemi ob
řady předepsanými. *)
1") Ziwotopis w Pánu zeSnulého
danj se připrawvge.

Knjžete » Arcibiskupa

k WY—
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Po wykonaných z'a swčho laskawe'ho metropolita
Powinuostech poswátuých, wydala \!VysoceDůstogná &
po wšecky časy Wěrná Kapitula u hlawniho chrámu
Páně na Hradě Pražském, gakožto ustanowená admini
straci w čas oprázdněni arcibiskupské stolice následn..
gicj prohlášeni, nařjzenj , ztwrzoni & ustanowcni:

NOS PRAEPOSITUS ET DECANUS
CAETERIQUE s. METROPOLITANAE ECCLE—
SIAE SEMPERQUE FIDELIS CAPITULI PRA
GENSIS AD DIVUM VITUM PRAELATI ET
CANONICI.

Sede Archiepiscopali vacante.
Placuit omnia dispouenti Providentiae divi—
une, Reverendissimum ac Celsissimum Principem
Dominum Dominum WENCESLAUM LEOPOL

DUM Chlumčnuský, Equitem de Přestawlk et
Chlumčan , Archiepiscopum pragensem, Sedis
npostolicae Per inclytum Regnum Bohemiae , nec
non per Almas Bambergensem, Misnensem et
Ratisbonensem dioeceses Legatum Natum, Suae
Caes. reg. apostolioae Maiestatis Consiliarium in
timum actualem, Caes. reg. Austriaci ordinis Leo
poldi magnae crucis Equitem , inclyti Regni Bo
hemiae Primatem etc. etc. (pl. tit.); — Archi
praesulem, Cujus, dum Viveret, tanta erat vitae
integritas, ac profusa inopi liberalitas, tam iu
servanda et promovenda sacra Religione catho
lica animus defixus, ut pro Deo Jesu Christo, et
grege Sibi concredito nullas in provectissima ae-—
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tate fugeret molestias, — regimine Ecclesiae Pra—
gensis in gloriam Dei Omnipotentis alque aug—
mentum utriusque Potestatis per annos quinde—
cim et mensem unum laut'lahihssime peraclo, an—
no aetatis Suae octogesimo primo, die decima
quarta Junii a. c. e Vita hac ierrestri ad praemia,
quae promeruit, uti confidimus, coeleslia evocare.
Obitus optimi. Antisliais nostra idcirco re—

quirit oil'icia, ut, qua piclate et observanlia in
Ipsum— Vivenlem i'erebamur, pari Eundem jam
-—-mortuum prosequamur cullu.
Quapropler Aulhoritate Reverendissimi, Am—
plissimi semperque fidelis Capiluli Metropolitani
pragensis, Sede Archiepiscopali vacanle Ordina—
ria hisce statuimus et mandamus: ut in omnibus
et singulis iam parochialibus , quam regularium
Ordiuum hujus Archidioeceseos Ecclesiis justa So—
lemnia Peraganlur, idcoque diehus 28. 29. et 30.
Juuii a. c. campanae al) hora duodecima meri—
diana usque ad horam primam Pomeridianam pul—
senlur, demum, invitato prius e sacro suggestu
ad hasce exequias fideli p0pulo diebus su-ccessi—
Vis 30. Junii, lma et Žda Julii Missa de Requi—
em Pro pie defuncti Anlislilis anima decantetur.
Neque minus unusquisque Sacerdohun caetero—
rum, seu ecclesiasticorum seu regularium, curae
animarum vel vacanlium, vel al) ea exempto—
rum pro aeterna quiete erepli Nobis in Chri—
sto Patris et Archipraesulis Sacra tria celebrare
sciverit.
Intimatur una pro nolilia et necessaria di—
reclione : ab eodem Reverendissimo ac Amplis—
simo semperque fideli Capilulo MetroPOIilano
pragensi Vicarium in Spiritualibus Generalem et
Officialem capitularem Sede vacante, salva Suae
Caes. regíae Majestatís confirmatione, denuo in—
stitutum Reverendissimum, Amplissimum ac llIu—
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slrissimum Dominum Franciscum dePuula Pischtěk,
Dei et Sedis Apostolicae Gralia Epíscopum Azo—
lensenl, Snae Reverendissimae Celsiludinis pl.1it.
Domini Domini “"enceslni Leopoldi (dum viverel)
Suffrugnnenm, Einsdemque Consinorii Viearium
Generalem etOíficialem; -- reliquos qUane Re—
verendissimos, Amplissimos, Eximios, Speclahiles
et Clarissimos Dominos Consiliarios et Assesso—
res, qui id muneris jam obierant, esse confir—
mnlos, iisque adlectos Reverendissimos S. Me—
tmpOIitanae Ecclesiae Canonicos et Bevor-endia—
s'nní ac Amplissimi semperqne fidelis Capiluli
Metropolitnni Capilulares , pl. tit. Dominum Jos.
\Verner, Nicolaum Tomek et \Veneeslaum Gui
lielmum

VVáclawjeck.

——

Praesens Stalulum, Mandaium, Confirmalio,
lnslitulio medianlibus Viem-iatuum forum—onu“
Olficiis universo Venembili Clero saeculari et rc
gulari mox altero die Recepli publicelur.

Pragae in Consistorio Archiepiseopali eapitulari
die 17. Junii 1830.

Franc. Ser. Caroli,
5. M. Ecclesiae et Reverendissimi ac Am—
Plissimí semperque ňdelis Capítuli Melro—

politani Praeposilus.

L-3—

CarolBFFiseher,
S. M. E. etlieverendissími ac Amplíssimí
semperque fidelis Capituli Metropolitani
Decanus.

Joann.N.Medlin„
S. M. E. et Reverendissimi ac Am
plissimi semperque fídelis Capítuli
Melropolitani Praclatus Archidiac.

*—
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Gednota k zwelebení kostelní hudby podáwá W roě—
ním wýkazu swc'm tn Potěšitelnau zpráwu, ktersz při
spíwáním horliwých hudby mílowníků poněkud gíž pro
středků gest nabyla, by žádostem od některých učených
wlastenců na gewo daným wyhowěti, a obor swe'ho
aučínkowání dále rozšířili mohla; předkládagíc spolu
také i náwrh neb plán , podlé něhož budaucně w sna—
žení swe'm pokračowati sobě uložila.
Gest pak obsahu následu'gícíbo :
u) Produkcí, gake'ž W Pl'Wních letech od aúdů te'lo Spo

lečnosti prowozowány býwaly, magi budaucně pře
stati, wygímage toliko den narození Gdho Císařské
Gasnosli, & wýroční slawné Regluiem za zemřelé au
dy gednoty této. Místo těchto Produkcí bude Společ—
nost snažnau péči míti, by wchrámu Páně Teynskóm
počet hudebníků co neymožněgi rozmnožen byl, a
tudy ten neyžádaněgší auěínek hudby kostelní docílili
se mohl. Takowýmto zřízením wystawí tento swau
slarobylostí Welebnýchrám Teynský wýteěný wzor, gak
důstogně tlspořádána býti má hudba we swatyni Páně,
by dle půwodního určení swe'ho wznešene' azbožne' ci
ty w srdcích lidských roznílíti a wzbudíli mohla, aby
takto wšelike' bauřliwé, služeb božích nedůstogne', wíce
kratochwílím swětským, nežli obřadům poswatním Při—
slušne'hudbaření z kostelů našich wyobcowáno bylo.
b) Aby se pak hudbě kostelní wždy dostatečný počet
zpěwáků, zwláště diskantistů & altislů — gichž se
často Pořídku nachází, pro budaucnost wychowal, u—
ložila sobě gednota zwláštní školu zříditi, w kteréž
Schopní pacholíci We zpěwu cwičeni budau.
cl S kurSem školních čekanců neb príiparandů spogena

bude také škola pro warhaníky, kdež dwadcetižáků,
z nichž šestnácte wenkowských , od gednoho z ney
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přednčgších mistrů Pražských na warhany wyučo
wáno bude.
(7) Mimo to obmeyšlí tato gednota wydati český 3 mg.
mecký kancional, genž neylepší a neyobyčegněgšj
písně církewní obsahoWati bude , k těmto přiloží ta
ké nápěwy. neb melodie s generálním basem, místem

také i s partiturau pro trauby, klarinety alletny,pak
liby se gich kde při slawnostech užíwati líbilo.
Kancional ten prodáwati se bude w neylewnčgší
ceně, a nčgaký počet Wýtisků chudým kostelům zdar
ma se rozdá.
Dle wýnosu příspěwků zgednagí se take' dobré a
k wywedení snadněgší kostelní musikalie, a budau se
chudým kostelům rozdáwati, gakož giž poněkud owšem
gen skrowným počtem mší, gradualů a offertorií, kteréž
k wysoce důstogným Konsistořím Pražské a Litoměři
cké zaslány byly, počátek učiněn gest, což budaucně i
ostatním diócesím po třídě státi se má.
Tímto uspořádáním daul'á gednota, že slušným žá—
dostem a ponawržením učených hudby milowníků učiní
zadost, aokres swůg nyní aučelnčgi kzwelebení kostel
ní hudby, a náhožnému wzdělání rozšíří. Gediná to—
liko pozůstáwá žádost, aby k tomuto chwalitehne'mu &
šlechetne'mu sgednocení geštč hogněgší počet wlasteneů
přistaupil, a k dosažení tak slaw'ne'ho aučele horliwč
pomocným se prokázal, by tudy tak Innohe' w Cestě
stogící překážky šftastnč se odstranily, ahndba tato, kte
ráž W mnohých městech a městečkách pohříchu gižgiž
klesati počíná, opět k nowe' sláwě wzne'sti se mohla.
Podporowání ústawu tohoto gest giž tím znamenitě
ulehčeno, pončwadž se nežádá, aby gnko u gíných ústa
Wů welká gistina se položila, nýbrž nechtíc aučinkugícím
andům swým obtížná býtispolcčnosttat'o, i sskl'owným
příspčwkem za wděk přigímá.

_

©AŠ©ĚHŠ
pro

KATOLICKÉDUCHOWENSTVVO.

W y (l á W 511“

přispiwánjm'
mnoha duchownich a učených mužů
0 &

Knjžecj Arcibiskupské Pražské Konsistořc

Třetj roční běh.

Swazek třetj.

W Praze, 1830.
W Knížecí Arcibiskupské knihtiskárně.

"firm ďoxuužšne' íó xcdo'vxaz'ěxa's.

Veritasestdulcís elamara; quando dulcis, pascit; quando
anmra, curat.
S. Augustinus,

Quíd forlius desiderat anima, quam veritatem?

LeO

i.PoonnNÁNi
]. Ludwjk Blosius:
Od Vincen. Zahradníka,

„o cjrkwifč
faráře Zubrnickéhm

Ludwik Blosius, benediktinského kláštera Lai
tického Opat, žiw byl na počátku šestnáctého
stoleti, & sice tak Wýborně, že stálé gest o swa—

tosti geho domnění, &wcirkwi katolické wůbec
Venerabilis sluge. Gakož pak bylmuž přiklad—
nau ctnosti wywýšený, takéž se stkwěl neoby—
čegným důmyslem a uměním. Spisowé geho
důwodem gsau negen přenábožné mysli, nýbrž i
weliké učellosti geho, & ač se nepočítagi mezi
spisy Swatých otců cjrkewnjch , nicméně gim
wnitřnj cenau se wrownáwagj.
Latina gebo
welmi rozkošna a gemna, & spůsob psani geho
té gest wlastnosti, že Wšemn, což Wyšlo z pera
geho, čtenář lehce můž rozuměti.
Slowutný
\\"jdenský P. Silbert w modlicich knihách swých
drahně kusů z Blosiowých wzdělawatedlných spi—
sn gest přeložil ; gát pak čtenářům čaSOPisu na
seho podáwám to, což Blosius W knize swé:
*f*
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„Defensio verae fidei adverqu S. Ecclefiae
hostes, sive Collyrium Haereticorum“ .— ()
katolické cjrkwi pokládá. Ze skrówné té mnau
přeložené částky každý usaudj, že Blosius ktěm
zři theologům, gen'žlo nemlqu po giných, brž
samostatně smysli, ucení katolické i na základu

zdrawého rozumu stanowj, a což

koli, Wše

samo w sohč podobné a prospěšné býti ukazu—
gi.

VVyda—Šnj
spisů Blosiowých,

kteréž mám před

rukama, wyšlo in folio, a sice pod t'jmto nápi—

sem: Venerabilis Patri: D. Ludovici Blosii,
!Honasterii Laetiensis ordinis S. Benedicti in
Hannonia Abbati: opera, Antverpíae, „cx of—

ficina Plantiniana Balthasaris Morcti 1632.
Tento pak můg W češtinu uwedený kus W do—
tčeném vafydánj od strany 741 ažkstraně 744-se
táhne, k čemuž gsem i něco z listu 751 přičinil.

Bludnj učitelowé Wěkunašeho prawi, že pa
pežská cjrkew (tak naziwagi cjrkew Řjmskau a
apoštolskau) mnohému uči, což W pjsmě swatém
nikde není nařjzeno, a mnohé zapowidá, což W
pjsmč není zakázáno. Že Wšak marnát gest ta
to obrana gegich, tomu každý dá misto, kdož tr—
pěliwě poslechne, což tuto promluwim.
Apoštolská cjrkew nic bez gistého důwodu
neporaučj a nezapowjdá. Cokoliwěk wyměřuge,
byt se to i Wýslowným swědomim božských pí—
sem dol'jčíti nedalo, tak swčdomitě bud' držáno,

ocjrlxwi.
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gukoby to tatáž Swatá pisma zřegmč a očitě
předkládala. Wčdčti wšak sluši, že cokoli cir—
kew ustanowuge, to těmito w ewangelium po—
znamenanými slowy Páně dostatně gest potwr—
zeno: „VVše, což Wám koli řeknou, zaclloweyte
:) čiňtef“ Mat. XXIII. Gakož i těmito: „Kdo
wás slyší, mnet slyšj.“ Luk. X.
Že tomu tak gest, tauto měrou prokazuge—
mc. Apoštol Pawel na mnohých mistech listů
swých prawi, že cjrkew gest tělo Kristowo , a
Kristus že hlawau gest cjrkwe. Efes. I, '2. 5.
Colos. I, 2. Tak tedy cirkew od hlawy swé
wšecko prawé přigjmá, a duchem hlawy swé o—
schena gest a řízena. Potřebj—ligiž gest , by
\všickni Wť—řili
:) poslušni byli písmu apoštolů
Pawla, Petra a Jana, aut gsau toliko atulowé cir—
kwe : nemát gistě zdrawého smyslu ten, kdož dj,
žet dowoleno gest, i samé obecné cirkwi newč—
řiti a neposlauchati. Geko tělo nad zwláštni—
mi audy Wýwodj, tak cjrkew předci nad zwlášb
nimi apoštoly. Práwč—ligiž Pawel,ač gednotliwý
aud cirkwe, o tom, což welel &rozkazowal, po
wěděl: „Kdo tjm pohrdá, ne Člowěkem, brž Bo—
hem pohrdá, 1 Thes. IV: — tim gistěgi to samé
říci může cirkew, cirkew wšeobecná o ustano—
wenjch & příkazech swých.
Přiwozugj bludnjci protiwo nám to místo
cwangelické, na kterémž dj Pán: „Proč přestu
pngete přikázani boží pro ustanowenj waše ?“ Mat.
XV. Takowáto ustanowenj, řkau, gsau wašc
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ustauoweni papežská. Ale maruýí' gest odpor
tento. Nebo těmito slowy nezawrhuge Kristus
wšech, lidských ustanowenj. Ginákby byl apo—
štolská ustanoweni zawrhl, gelikož lidé byli a
poštolowé. Kristus ta genom lidská ustanoweni
zamítá, gešto ncgsau s prospěchem služby boží,
alebrž kázauj božímu se protiwugi. Takážto ale
uegsau, nebyla a nebudau ustanoweni katolické
a apoštolské cirkwe. Nebo duch Swatý sám ge
sti učitelem gegjm wedlé těchto slow Spasitele
našeho: „Utěšitel duch swatý wás wy-učj wšemu,
a Wšccko Wám wuukue, cožkoli Wám budu chti—
ti W známost uwésti. Prositi budu otce, a gi—

uéhot

wám dá utěšitelc;

ducha Swatého, kte——

rýžby s wámi byl po Wělíy.“ Jan XIV.
G—akopři gednom každém člowěku duch
wládu držj nad tělem, a tělo wůlj awedenjm ge—

ho se hýbe: tak duch Swatý palisle

má nad

Wšeobecnau cjrkwj, a gi we wšem zprawuge.,
Tau přičinau gi Apoštol Pawel naziwá „sloupem
a základem prawdy.“ 1. Tim. III, poučwadžne—
muž poblauditi u Wčcech, gešto zřj k wíře a k
swatým mrawům. Kdo tedy cjrkwi odporugc,
odporuget duchu Swatému, odporugc Kristu Pú—
nu.- Cizjt se takowý člowěk Boha, a neni zpod
čtu Swatých, a Kristus sám o takémžto dj : „Nesl y—
šj-li cjrkwe, gmjn budiž od tebe za pohauaa pu—
blikana.“ Mat. XVIII.

Gestil pak cirkew spolek a zahrnuli wšech
wěřjcich, gešto patři k tělu Kristowu. 'l'uwšak

o cjrkwi.
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cjrkew 'předstawugj knížata, tak' gako knížata
něgakého národu weškeren národ předstawugj.
Kdyby zpráwcowé cjrkwe nepředstawowali zbo
ru Wšech wěřjcjch: tedyby ten, kdožby zacho—
wati chtěl slowa Páně: „Neslyšj—li tebe , wezmi
k sobě gednoho neb dwa, a pakli i gich nesly-—

wznes to na cjrkew ,“ Mat. XVIII. -— cho
diti musel po celém okršku země, aby cjrkwi
předložiti mohl Wěc swau, pOněwadž Wěřjci &

audowé cjrkwe po celém okršku země gsau roz
šjřeni. Gestliže se knížata cjrkwe na něgaké
misto scházegj, a obecný sněm se shromažďu—
ge: tedy obecný sněm tento obecnau cirkew
předstawuge , a nenjř potřebí, by se inmožstwi
sprostého lidu swoláwalo. Lid zagislé ode—
wzdán gest pastýřům.
Nastupowal-liby nám někdo na odpor tim,
že i obecni sněmowé slušně shromážděni blau'
diti mohau, poněwadž i sněmugicj osoby lidé

gsau omylni: tedy mu dáno buď za odpověď,
že ti, gegichžto spolek prawý gest sněm obecný,
gsau sice lidé, nikoli ale neblaudj, poněwadž
obecnau předstawugice cirkew, ducha swatého
magi za Wůdce a učitele. Částečnj sněmowé,
(concilia particularia) poblaudili—liWněgakém ku
se, naprawowáni býwagi úplnými a obecnými
sněmy, gešto se mýliti nemohau.
Kdyby opět někdo namítal, že pozdněgšj
sněmowé druhdy něco ginák stanowj, než pře—
dešlými sněmy bylo zawřjno, a že se za našeho
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Wěku za prawdu pokládá, o čemž w dřewněgšjm
čase bylo pochybowáno: tomu odpowjdáme, že
cjrkew swatá podlé rozličnosti času a přjčinně
kdy slušně proměiiuge zákony na mrawy a
zpráwu Wěřjcjch se wztahugjcj, že ale proto Wj—
ry nikoli nepromčňuge. I tomu také misto dá—
wáme, že tatáž cjrkew Boží nyni mnohé Wěci
má za gisté, čili ge přičinau času wyswětluge,
kteréž u starých nebyly tak gisté a swětlé.
Na Welikémř ale gsau omylu, kdož muj, že
wážnost cjrkwe pismy swatými stogi. Nebo když
apoštolowé a ewangelisté, aut geště ewangelia a
listowé gegich psání nebyli, austně lid wyučo—
wali: lid gim Wěřil, a poslauchal gich, a o—
wšemř musel Wěřiti a zachowáwati

Wše, což cir—

kew předkládala, ačkoli to geště nikde Psáno
nebylo. Pročbychom tedy nyní teskliwě wyhle
dáwali, bylo—Tiby wše, což cjrkew ohwálj a wy—

měřuge, swědeotwim pisma utwrzeno? Mát ona
nyni tuž hlawu, kterauž měla w prwotnjm čase,
a týmž duchem prawdy se zprawuge, kterýmž
zprwopočátku byla zprawowána. Tau přičinau
slowo gegi inyni tu má Wáhu a podstatu, kte—
rauž mělo tehdáž.
Newědělibychom za celo, že listowé apo-—
stolšti a swaté ewangelium nezrušitedlná gsau pj—
sma, kdyby nás Wýpowěď cjrkwe tim neugisti—
la. Neb kdo byl Přitomen, když apoštolowé a
ewangelisté psali?- A proč ewangelium Nikode—

o cirkwi.
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mowo nenalezá u nás takowé wíry, gako ewan—
galium Markowo, anř Nikodem Krista Widěl,
Marek newiděl? U příčině gest, že cjrkew ew—
angelium Nikodemowo zamjtá , Markowo ale
W počet prawých pisem swatých potahuge. Ga—

kož cirkew blauditi nemůže, tak také toliLo
připadá práwo ustanowenj, kteráby se pisma za
božská mjti, a w gakém rozumu by božská pj—
sma wykládána býti měla.
Kdyby cirkew nestanowila počtu a Wýkla—
du Pjsem swatých: nicby ukřestanů gistoty ne—
mělo. Tenby zagisté podlé libosti swé nowýr

zákon powrhl, onen starý, a tenby to, onen
ono pismo w počtu a kauonu pisem swatých
zahrnuto býti twrdil. Tenby opět tak, onen
giuák pisma wykládal. Staloby se tolikéž, že—
by každý pošetilec _. nemotorný pismům dá—
wal rozum, a pak gimi bezbožué učenj ahrozné
neprawosti swoge ohraňowal. Byli-li giž za ži—
Wobytj apoštolů lidé nerozwážliwi, gešto pisem
swatých, nemohauce gim pro nezřetedlnostge—
gich rozuměti, zle užiwali: coby se w potom
njm čase bylo nestalo, kdyhykaždý swůg smysl
smyslu cirkwe podrobiti byl nemusel?

Apoštol hlasitě napomjná a proij

„Buď

wám o to pile, abyste zachowali gednotu du—
cha swazkem pokoge; gako gedno gest tělo, a
gedin duch: tak powoláni gste w gediné nadě—
gi powolánj swého; geden gestiř pán, gedna wi—
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ra, geclen křest.“ Efes. IV. A wšak Imretici
newážj tohoto slowa apoštolského. Nech't ale
smyslj, což gím koli gest libo: nemůžeř býti to—
lik cjrkwj , kolik powstáwá bludných učenj, &
kolik roztržek se činj. Mnoho sice na oboru
země gest zwláštnjch cjrkwj, pouěwadž mnoho
gest spolků a zborů wčřjcjoh: než ii wšickni,
w gedné prawé wíře stogice, k gedué cjrkwí
náleži, po celém swětě swetým obecenstwjm
swvázaué.

Gedin Bůh gedinu má cirkew. Tato pak
gediná cirkew gest ta, kterauž toho Wěku na—
šeho kacjři papežskau nazjwagj, my ale apo—
štolskau & katolickau nebli Wšeobecnau gmenu—
geme. Tato katolická cirkew, sloupem gsauc
prawdy, rozličnými útoky leč kacjřů leč poha—
nů Wždy sice trudena byla, předce wšak stálá
& nepřemožeuá zůstala, azůstane po wěky. Tél
slíbil Kristus , že „s nj bude po wšecky dní až do
skonánj světa.“ Mat. XXVIII. O 11th řekl:
„Brány Pekelně nepřemohau gif“ Mat. XVI.

2, Počátek a wýklad pjsma glaŠolského.
Od Dra. Jos. Zieglera,

děkana w Chrudjmi etc.

lídyž swati oteowé Benedikt III. a Mikoláš I.
po sobě cjrkew Kristowu, Ludwik II. cjsarstwi
západní, :) MichalIII. pod poručenstwjm swé nú

o počátku písma Šlašolskóho.

333

božné matky Theodory, přítelkyně obrazů, cí—
sarstwí wýchodní zprawowal: slito-wal se I-Io—
spodin nad rozlehlými národy Slowansk-ými,
wzbudiw dwa bratry Konstantina , pozděgi w
Íiímě Cyrilla nazwaného, & Metoděge, rodilé z
Thesalonit—liu w llIacedonii, aby gim ewange—
lium kázali , a ge k spasení wěčnému wedli.
Konstantin, podiwnými dary ducha ozdobený,
nimiž se giž ' mladosti skwčl, dosáhl práwem
čestného přígmění Filosofa, kteréž na císarském
dwoře byzantinském welmi učeného duchowní—
llO znamenalo. Tito učení bratři, swatý biskup
Cyril! Kuguilog & sw. Metodčg _MsOoďcog,arcibi

skup Morawský a Panenský, obrátili W polowi—
ci (lewátélio století Slowany na wíru křeslan—
skau, a dali gin) w gazyku Slowanskéin (WSrl)—
sko -—VVolharsko—-Maeedonském nářečí)

liturgii,

kteráž podnes šest a třidcet milionů Slowanů W
Rusích, Wýchoduím Polsku, wýchodních & po
ledních Uhřích, we W olhařích, w Srbsku, Bosně,
w Černohorsku (Montenegro,) az částky W Dal—
mácii, .W pomezní Charwácii, & 'W Slawonii
wzdaěláwá.

Sw. Metoděg četl také mši swatau w řeči
Slowanské; což Wšak kněží latinští, kteříž také
národ Slowanský na wíru obraceli, nelibě ne
sli. Nescházelo křiwých žalobníků, kteří Meto—
clěge znowélio

učení winili, a i čtení mše SVVa'“

té W řeči Slowanské tupili. Pročež psal papež
Jan VIII. roku 879. Metoděgowi, & obeslal ho
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do Říma, aby se osprawedlnil, „Audimm, (pi—
še s užasnutjm papež we swém 195tém listu dne
14. čerwna 879) quod missam cantes in lin—

gua barbara, h,.e. in Slavina lingua. Unde
jam literis per Paulum episcomcm Anconita
num (kterýž roku 878. do Konstantinolaole byl

poslán) tibi directi; prohibuimus, ne in ea
lingua sacra missarum solemnia celebrares,
sed vel in, latina, vel in graeca, sicut eccle—
sia Dei, toto terrarum or'bediffusa et in, 0
mnibu! gentibu! dilatata cantat. (Indict. XII.
Goldasti bullarium Tom. 16. pag. 169). Na čež
Fleury (Hist. eccles. Tom. 8. liv. 53. pag. 7.)

krátce připomíná.
ne savait

„Apparement le pape Jean

pas, que de. tout tETI'LPS
les Syriens,

les Egyptienx et les Armeniens avaient fait
l1 office en leur langue.“
Metoděg wydal se na cestu do Říma, abrá—
nil se tak šťastně, že se papež we swém psani
Swat0plukowi, králi Morawskému, měsíce čer
wna roku 880. zaslaném docela gimik progewíl,

řka: „Litera; Slavonicas a Cons-tantino Phi
losopho repertas , quibu! Deo laudes debitae
resonent, jure laudamus,et in eaclem lingua

ChristiDomini nostri praeconia et opera ut
enarrentur , jubemus. Neque enim tribus
tant-um, sed omnibu: linguis Dominum lau
dare, auctoritate sacra monemus, quae prae
cipit dicens: laudate Dominum omnes gen..
tes , ct collaudate eum omnes populi.
Eb

o počátku Písma glašolského.
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Apostoli repleti Spiritu sancto locuti sunt
omnibus linguis magnalia Dei. Hine et Pau
lus coelestis quoque tuba insonat, monens:
omnis lingua confiteatur, quia Dominus no
ster Jesus Christus in gloria estDei Patris.
De quibus etiam linguis in príma ad Corin
thios epistola satis et manifeste nos admonet,
quatenus linguis loquentes ecclesiam Dei
aedificemus. Nec sane fidei vel doctrinae
aliquid obstat„ sive Missas in eadem Slavo
nica lingua cantare, sive sacrum evangeli—
um vel lectiones divinas novi et veteris te

stamenti bene translatas et interpretatas le
gere, aut alia horarum officia omnia psal
lere: quoniam qui fecit tres linguas princi—
pales, Hebraeam scilicet, Graecam et Lati
nam, ipse creavit et alias omnes ad laudezn
et gloriam mam.“ Epist. 5247.
Nicméně neopominul papež gazyk latinský
ohzwláštně schwáliti, dokládage: „Jubemus' ta
men, ut in omnibus ecclesiis terrae vestrae

propter majorem honorificentiam evangelium

latine legatur,et postmodumSlavonica
lingua translatum in auribus populi, latina
verba non intelligentis , annuntietur; sicut
in quibusdam ecclesiis fieri videtur. Et si
tibi et judicibus tuis placet, ]l/Iissas latina

lingua magis audire, praecipimus, ut lati
ne .Íl/Iissarum tibi Solemnia celebrentur.“
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Liturgie w řeči materské mezi Slowany se
zmáhala, tak sice, že i w Čechách w klášteře
Sázawském, od Wéwody Břetislawa I. roku 1039.
založeném Benediktini služby boží w gazyku
Slowanském konali, gichžto prwnjm Opatem byl
swatý Prokop, rodilý ze wsi Chotauně nedaleko
Plaňan, kterýž se z mládí do Uher mezi Slowany
dostaw, literám Slowanským na VVyšehradě při
Dunagi se byl naučil.
Nicméně liturgie Slowanská došla také hog—
ných nepřátel a odpůrců. Giž VVichyn, biskup
Nytranský w Uhřich, (na gehož odpor si arcibi—
skup Metoděg u papeže stěžowal,) byw snad po—
chwalau od papeže Jana VIII. gazyku latinské—
mu we psanj SwatoPIukowi 14.čerwna 879. da—
ném udělenau pohnut, liturgii Slowanskau we
swém biskupsth zawrhl. *) Arcibiskupowé Spa—
latránšij w Dalmacii na začátku desátého stole—
tj, zgewně se gi zprotiwili, a okolo roku 1060.
byl Metoděg w Spalatru od sněmu cjrkewního
gako kacjř odsauzen. „Inter quae (piše To
máš, arcijahen Spalatránský we swé historii Sa

lonské) hoc siquidem firmatum est et statu
tum, ut nulla: de caetieroin lingua Slavo
nica praerumeret divi/za, mystéria celebra—
re, nisi tantum in latina. et graeca, nec aa
Cyrill und Method, der Slawen Apostel.
lJJ'OWSky. Prag 1823.

postPl.

Von Jos. Do—

Cyrill und Method, (ler' Slawen \—

Von Fr. Richter.

Olmiilz 1825. S. 39.

o počátku Písma šlašolske'ho.
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lir/ui: ejus dem linguae promoveretur ad
mcros online:. Dicebant enim, Gothicas lin
tem! (Tomáš má Gothy za Slowany) a quo

dam Methodio haeretico fuisse repertax, qui
multa contra catholicae fidei normam z'n e
adem Slavonica
lingua mentiendo con—
;cripsit ; quam obrem divina judicio repentina
dicitur morte fui—sscdamnatus.“
Poděšenj duchowenstwa Slowanského WDal—
mácii bylo wšeobecné; nadarmo wolan k pape—

zi o pomoc a ochranu. Papež sám literaturu
Slowanskau pokládal za nález ariánských Gothů.
Gaká Slowanůw odewšad stihaných byla
obrana? —
Písmo glagolsk—éneboli dalmatské anebo Je

ronymské, gehožto půwodcem swatý Jeronym,
rozený Dalmata; gmjn byl, a gehožto slowa W
listu Sofroniowi psaném, že pismo swým wla—
stencům „linguae meae hominíbus“ přeložil,
o Dalmatech slowensky m]uchich wykládána
byla.

>***)

Odwoláni na otce cirkewnjho způsobilo
Slowanům pokog, a došlo wjry a pochwaly, tak
-—-..—.

*) Slawín. Bothsclxaft aus Bólnnen an alle Slawischen V61
ker. Von Joseph Dobrowsky. Prag 1806. S 24. Glagoliti—
('a. Ein Anhang zum Slawin. Prag 1807. Mluwnice čili
snustawa Českého gazyka od Wáclawa Hanky. W Praze
1822. — Manuscript. Hohenfurt. JosephiDobrowsky In—
stitutiones lingua: slaviczedialecti veteris. Vindobonx 1822.
pag. V.
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sice, že pozděgl i papežowé liturgii dalmatsko—
slowanskau, gakožto dilo swatého Jeronyma so—
bě oblíbili a za hodnau swé ochrany uznali.
Roku 1248. dokonce potwrdil papež Innocenc
IV. wýsadu od swého Předchůdce Jana VIII.
danau, a powolil biskupowiSenenskému (Sonia,
Segnia, Zeng) užiwáni pisma glagolského a řeči
slowanské při mši swaté, bullu swau začaw tě—

mito slowy:

„Porrecta nobis tua petitio continebat
quod in Slavonia

(totiž W Dalmácii & W Hor—

watech) est litera Specialis, quam illius ter—
rae cle'rici .re habere a beato Hieronyma 'as—
ser-enter, eam obser-vant in divínis officii:

celebrandis.“
Slowa ta nám ukazugi stáři austniho učení,
které se u Člagolitů Dalmatských (to gest: o—
něch kněžj,kteři z misálu slowanských Podle 0—
])yčege Římského mši swatau čtau) až na arci—
biskupa Záděrského Matauše Karamana, (druhého
oprawowa'tele misálu glagolského w Římě 1741.
4. a wydawatele abecedy Jeronymské a Cyrill—
ské W Íijmě 1753. zachowalo.
Dále Prawi papež Innocenc IV. w podotče

né bulle: „N03 igitur attendentex, quod „ver
mo rei, et non res ext sermoni subjecta., li—
centiam tibi in; illis duntaxat partibui, u—
bi de conruetudine obmervantur praemissa,
dummodo sententia ex ipsius varietate lite

rae non laedatur, auctorítate praeSentiumcon

0 počátku pisma šlašolského.
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(Reguald ad annum 1248.

N. Sl.)
Roku 1348. dostali na žádost Karla IV;

císaře a krále Českého, Benediktini 'w Praze na
nowém Městě \.VSlowanech powolenj od papeže
Klementa VI., toliko gazykem Slowanským, wšak
podlé obřadů Řjmských zpjwati & mše swaté
slaužiti. Tito muichowé swé knihy písmemgla
golsk'ým psali. Nachází se podnes na cis. král.
universitě Pražské djl starého zákona literami
glagolskými od těchto Slowanskýoh mnichů lé—
ta 1416. krásně a nákladně w gazyku Slo
wanskénl psaný.
Kardinál Jan Bona mluwi () řeči Slowan—
ské, gakožto o wšeobecné řeči cjrkewnj mno—

hých národů w stoleti sedmnáctém: „Aliae na

tiunes sunt, quae, quamvis alteríus linguae
Sint, Graecorum tamen ritibus adhaerent:
Roxolani inprimi: .reu Moskovitae, qui cum
episcopi graeci et schismatici praedicatione
a cultu idolorum ad Christi fidem conver—
si fuer—int,ab eodem Graecorum

ritus

acce

perunt et adhuc retinent, .rermoneIllyrico.-—
Iidem ritus eadem lingua in usu sunt apud

Christianus Tartaros circa Tauricam Cher
sonesum, apud Circasms, et quasdam Ponti—
cas nationcs: itemque in Serbia, Mysia, Bos-—

nia, Bulgaria, Russia minori, Regi Poloniae
subjecta, iu Volhynía, Podolia, et parte qua—
!Ímn Lithuaniae, et in aliis finitimis regio—
Caanpis p. Katal.

Dutch. 111, R.

2
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nibus.
Dalmatia

In Istría vera, in Liburnia, et in
littorali Missa et alia Officíci lin——

gua quoque Sl avonica

celebrantur, sed

ritus RT,—manu: esf. Coepit autem haec
lingua in sam-is eccle'siae functimiibus au.
diri saeculo nano, quo [Vlaskovitas Christia—

nae religioni nomen dedisse ostendit Ba
ronius in. appendice Tomi VU. de Ruthenis
a Sede Apostolica recepiisf' (Juannis Bona
Rerum liturgicarum liber primus, caput IX.
35.IV. pag. 215)

Náklonnosti, klerauž Swaiost papežská služ
bám božím Slowanským, ge powoliwši, na ge—
wo dala, gest také to důkazem, že se W Římě

w kostele sw. Jeronýma, kterýž se proto kostel
S]owanský, la Chiesa di S. Girolamo degli
Schiavoni, nazjwá , podnes na swátek tohoto
swatého při slawné mši swaté epištola & ewan
gelium w obogi řeči, w Slowanské a latinské,
zpjwagj. „Vigore ejusdem privilegii in ec—

clesia S. Hieronymi Illyricorum almae Ro
manae urbis festo ipsiu! Sancti, dum cele

bratur missa solemnis, canitur idiomate il
lyrico epistola in chora ab uno ex benefi
ciatis ejusdem ecclesiae, Evangelium vero ab
uno ex canonicis; et a subdiacono legitur
eadem epistola in idiomate latino, sicut et
Evangelium in eodem idiomate a diacono.“
P. Merati Tom. I. part. I. observaf. prae—
liminar. N. 29_

o počátku pisma glagoiského.
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Takto Slowanská, gindy pronásledowaná li—

turgie a litera glagolská nabyla zgewné přízně

a podporyijské!

Staré—li gest pismo glagolské? —- Někteří
z učených se domnjwagj, že gest starši, nežli cy—
rillské, někteří saudj, že gest s cyrillským steg—
ného stáří, a ginj opět geho počátek do stole—
tj dwanáctého nebo třináctého kladau.

Zastawatelé wysokého stáři bukwice (neb
azbukowidaru, to gest: abecedy glagolské) od
woláwagi se na žaltář glagolský podlé přeložení
sw. Jeronyma, gegžto ku přepsánj obdržel Ra
fael Lewákowič, rozený Horwat, arcibiskup A—
chridský , od Jana Marnawiče, biskupa Bosin
ského, tři léta po \vydání misálu roku 1631.
Popsánj Lewákowičowo tohoto žaltáře zacho
wal arcibiskup Záděrský , Matouš Karaman we

swých Conlsiderazioni, čili Identita della lin;
gua literale Slava, a bibliothekář Vatikánský
w Římě, Asseman T. IV. p. 443. byl na per—
gaménu lilerami glagolskými psán od Mikoláše,
klerika z ostrowa Arbe roku 1222. za papeže
Honoria , a za císaře Fridricha Roberta, za krá
le Uherského Ondřege, a za arcibiskupa Spala—
iránského Guncela. To se prawdě podobá , an
giž před powolenjm papežským r. 1948. litur—
gie Jeronymská sem a tam uwedena byla. Mi
koláš Arbenský pak w předmluwě doswědčuge,
že tento žaltář wěrně přepsal ze staršjho žaltáře
slowanského, kterýž rozkazem &nákladem The

**
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oclora , posledniho arcibiskupa Salonského psán
byl. Lewákowič aKaraman nepochylmg'j o praw—
dě swčdectwi Mikolášowa, a kladau Theodora,
gakožlo posledniho arcibiskulm Salony, okolo
roku 640. rozbořené, do století sedmého, dwě
stě lelpřed swatým Cyrillem, 220 let po smrti
sw. Jeronyma. Karaman gisij, že tenlo starši
žaltář překlad sw. Jeronyma obsahowal, an C—y
ríll (lwč stě let pozděgi žiw byl. Též Lewáko
wič se nezpívá, sw..leronyma za puwodce toho
to přeložení slowanského uznali. Poněwadž Le—
Wákowič tohoto žaliáře několik měsíců sám uži—

Wal, zasluhugj geho slowa našeho powšimnuli:

„Quis fuerit laudati psalterii auctor, quisve
illud in linguam Slavonicamtranstulerit, et
illo volumine fassu: sum et hoc fateor, me
certi aliquid non posse amnrcre. At vero
libens admirerim , fuiue Hieronymum 710
erum, tum propter communem vulgo et ec
clesiae illyjricae Opinionem, tum etiam pru
pter omnimodam cjuxdem cum fonte Hebrai
co et latina Hieronymi cx Hebran versione
concordiam. Qua vel hoc unum mauifesta
convincit 1'ati0:\te, quifquis fuerit illius ali-—
quando interpref, illum vel Hebraeam, vel
Latinam, vel utramque linguam perfecte cal
luisxe, \necesiario dicendum est. Ejusmodi

autem facultatis et 'literaturae virum, non
modo apud IllyriOJ et Slavos, sed ne apud
Latin.sz quidem, neque ante, neque pod. ac—

o počátku pisma glašolského.
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tatam praefati Salonitani archiepiscopinul
Zuminvenio, praeter Hieronymum, cujw dor
mitionem obitus Theodori ducenti! circiter
annis secutus est.“ Dále prax-vi Lewákowič,
čemu se z toho žaltáře glagolského naučil ; me

zi ginými: „plurimorum psaltcrii, quod R0
mano insertum

est breviarío,

Zocor—um,
quae

discordabant,ad vulgataeeditioru'; exemplar
accomodationem.“ Owysokém stáři pisma gla—
golského piše giž \'Viljm Postel we swém spisu:

Linguarum XII, characteribus differentium
alphabetum. Parisii: 1538. 4.
Hrabě Klement Grubisič připisuge we swém

spisu: „fn originem et historiam alphabeti
Slavonici Glagolitici, vulgo Hieronymiani
disquisitio.
Ven-etiix 1766. 8. pismo glagolské
Fenisiowi z Frygie z časů pohanských.
Maximilián Šimek, professor we \'V'jdni, W
ohIáSenj swého zpytowánj slowanské řeči 1783.
zastáwá, že azbukwidar, neboli hukwice gest
starši, nežli. pismo řeckocyrillské.
P. Geláz Dobner wykládň litery glagdské
w dyadodm B:.n—toloměgePaprockého z Glogol a

z Paprocké Wůle w Praze 1602. str. 363. za čte
ny Ruthenské,atwrdj wpogednánjch České Spo
lečnosti Wěď roku 1785., že glagolské pismo
gest staroslowanské , kteréž pozděgi w cyrill—
Ské , čili W azbuku proměněno bylo.
Dr. Karel Bohuslaw Anton we swém spisu:
„Erste Linien eines Versuchs íiber der alten Sla—
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wen Urspmng, Sitten, Meinungen und Kenntnis—
se. ?. Th. Leipzig 1789. 8. S. 103. ——saudj,že
pismo glagolské gest starši, nežli sw. Jeronym, &
že gest půwoduj starodáwnau abecedau.
P. Fortunát Durych Píše síce we swéďisser—

tací de Slava-Bohemica sacri codicis versio—
ne Pragae 1777. 8., že pismo glagolské z cy—
rillského powstalo: „Hieronymiani, vulgo Gla

golitici characteres non cum Grubisicio ex
Runicis, Jed cum Pastrício ex Cyrillicis lite
ri: repetunturň“ Nicméně swé mínění změnil,
psaw po třináctilelech: BibliothecaSlavica an

tiquissimae dialecti communis et ecclesiasti
cae univerfae Slavorum genti: Cap. I. „Veri
similior illa opinio videtur, quae Cyrilla et
Methodio origines utriUIquealphabeti ita de
fert, ut Cyrillus auctor sit figurarum sonos
Slaví! propríos repraesentantium et.formis
Alphabeti graeci saeculo IX. usurpatis ad—
aptatarum ; WIethodius vero earundem forma-—
rum Slavonicarum propagator, sedexigua qua
dam commutatíone, quae alteri alphabeto cui—
dam vetusto, Ofcis, Runis, Rhethrariisque
simili, aptior sit linearum rectarum magii.?
quam curvarum ductu,quo duae vel tres lite—

rae in monogrammacoire valeant. _- -Ca
mi'tis Clementis Grubisicii in originem et hi
rtoriam alphabetici Slavonici glagolitici, vul—
gu Hieronymiani difquisiiio etsi quafdam (zs—=
sertiones in. .fť.cnnt'ineat.quibns'a.c.9entiri non.
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possum; hujus tamen víri .rub finem prapo
sita. opinio maxima ad veritat'em accedit. Fa
tebor, est etenim pro veritate simplicius a
gendum, ante anno.: tredecim me nondum ex
perientia edocLum,quanta lux rebu; slavicis
ex literatura. .reptemtrionali accedat, Grubi
.ricii argumenta etymologiae audacius Jub—
inde innixa, etiam ab iyta. apinione reddi—
derunt alienum, quam cert-(.rmonumentis et

rationibus confirmare studebo: nimirum for
mam scribendi glagoliticam Runicae .rimilem
a Method-io emendatam

atque servato Runa——

rum fundamento calligraphico Staf Gothis,
et Slavis identidem Staw nuncupato ex Cya
rillici: formis locupletatam, et saní: flavo—
nicis aptatam f:.zis.re.“
Že základem liter cyrillských bylo pismo
mnohem starší, a že Slowané giž za časů po
hanských před sw. Cyrillem a Metodčgeln pj
smo znali(gakkoli se domysliti nelze, runské-li,

ruthenské, indickoslowanské, čili giné) zastává
mnoho učených našeho wěku: Chodnnkowský,
Ignác Beneš Rakowěclcý, Mikoláš Karamzjn, cis.
ruský letopisec, skutečný snimi rada a ry—
tíř; Alexander Semenowíč Šiškow, rytíř, ad
mirál, minister, a přednosta akademie W Rusj<h

a doktor Josef Jungman, c.k. professor human t
ní na staroměstském gymnasium W Praze, kie
rýž posledni we swé wýborné historii literatu
l"y České 1825. str. 3. 8. prawi: „Umění pisma
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až do wěku (lewátěho Slowanům odpiragi; což“
Wšak gen (lomysl gest, nebot

VVenclowé u Bal—

tického moře Písmo znali, a na gegich bůžcjcli
nalezeny gsau nápisy. Staroslowanské pak pismo,
w sobě tak dokonalé, aby geden člowěk, cizjro—
(lem i wychowánjm, třebat se slowansky l.)ylna—
učil, sz'un wylnysliti, nim znamenitau část pisma
sw. přeložili & sepsati, w národu čísti neumčgj
cim ge uwesti, a to wšechno (losti w krátkém ča—
se (lokázati měl, k tomu silné wíry potřehal“
Takto učení připisugi wysoké stáři netoliko
písmu cyrillskému, ale i glagolskému. Giného (lo
cela smeyšlenj o stáři liter glagolských gest Jan
Linhart Frisch, &Dr. Josef Dobrowský.
Frisch, kterýž che slowanských nářečí Wše—
sti programách 1727. —-1736 wyložil, prawj W

programě prwnLnadepsané: „Origo characteris
Slavonici, vulgo dicti Cyrillici paucis gene—

ratim monstrata, ortus vero et proyresms
characteris vulgo dicti glagolitici pluribus
.ríngíllatím deseriptuš. Rerolini 1727. cum
tab. aeri incisa.: „Ápicescharacteris cyríllčci
beneficio aliquot typographicarum officina—
7'u,mapud Italo: et Russos manserunt incon
taminati et irretarti. In manuscriptí: vera
partim per calami mercenarii furorem cal
£i g ra p h ic um et tachygraphicum , hoc est :

per co:, qui vel inutilem 'literarum ornatum
vel majus e scribencli celeri'aie lucrum affcc
tarunt; partím per scríbarum, imperii/iam ef.

o počátku písma šlašolského.
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neš—ligentiam adm mutatus est, ut ex eo alim
et, quasi novus ortus sit. -— Accepit quidem

hic corruptus :cribarum Sla-vonicorum cha
racter novum nomen et vocatus est g 1a g 0-
Zicus seu glagoliticus, sed latet sub figu—
rarum ejús larva vetus et gel-minusCyrillicus,
qui lineamentorum qua-litate fere amissa eun
dáem.tamen constanter

ordinem, (Bandempro-—

nunciationem, idem literarum nomen tan—
quam verinimos orz'ginis testes retinet. LL
iisdem etiam regnis et provinciis , quibusgla

goliticas litera: scribarum inmnia obtrusit,
Croatiae scilicet, et Dalmatiae aliisque Cy
rillicus .f'imul ut archetypu!

in uJ'u fait. ——

Qui Hieronyma kuju: characteri: glagolitici
inventionem tribuunt, vocant eum Hierony
mianum , sed frmtra distinguunt eum a Cy
rillico, equo ortus est, et íta multo junior est.“
Dr. Josef Dobrowský, zastáwage, že se Slo
wané teprw gako křesřané psaiti učili, začátek
pisma glagolského připisuge onomu wěku,wněmž
se Dalmaté na otce cjrkewn'jho sw.Jeronyma,ga—
kožto překladatele písma swatého do slowančiny
odwoláwali, totiž od roku 1060. — až do roku
1223., poněwadž Před rokem 1060. nebylo Šla
golitům třeba na BW Jeronyma se odwoláwati;
od roku pak 1222. máme giž žaltář od Mikoláše,
duchownjho z ostrowa Arba literami glagolskými
psaný.
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Stegné s Dr. Josefem Dobrowským smeyšle
nj progewil Dr. Pawel Šafařík, professor na gym—
násium Nowosadském w Uhř'jch, we swé kaž
dému ucenému Slowanu důležité knize: Ge—

schichte der Slawischen Sprache und Literatur
nach allen Mundarten. Ofen 18'26.slr. 120. 121.
237 — 24:7.
Důležitost pisma glagolského, njmžto se w
Dalmácii staroslowanská literni řeč podnes za—
chowala, gehož řjmštj katoljci wDalmziciiaChar—
Wácii užiwagi, gimž se mše swaté slowanské
čtau, & zwláštnj přizeň a wýsada, klerauž gemu
sama stolice apoštolská ku poctčui národu slowan
ského gest prokázala, powzbuzugj nás, aby—
chom se o wčtšj geho powědomost snažili. *)
Neystaršj misál glagolský byl tlačen roku

1483., gest tedy oosmlet starši, nežli prwnj žal
tář cyrillský, w Krakowě roku 1491. tlačený, a
o sedm let starší, nežli prwnj kalendář polský,
tištěný W Krakowě 1490., ale o osm let mladší,
nežli prwnj zákon nowý Český, tištěný roku 1475.
'Wfol. 209 listů.

Modlitba Páně Wglagolském misálu w Benát
kách r. 1528. tlačeném zni takto :
Otče náš, iže jesi na nebesích, sweti se imě
twoje, pridi oesarastwo twoje, budi wola twoia
all K tomu cjli poslauži nám: Compendiata Historia gentis
Slava: Georgii Papánek, adjectis notis Georgii.Sklenar. Tyr
navix 1793. pag. 255 ——264.
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jako na nebesi ina zemli. Chleb náš wsedanni
daj nam dallas, otpusti i nam tllgi naše, jakože
i my otpuščajem dlžnikomnašim, i ne uwedi nas
w napasř, no izbawi nas ot neprijazni.

3.

O přednášenj katechetickěm.

Pogednánj z oboru wychowatelského.
Od Jana Jawornicke'ho.

(Pokračowánj) *)

II. Obiblíckých přjbězjch.
Bibličti přiběhowé gsau ono sláwonosné sto
giště na sauboguě, pod gegižto praporem mno
zi Katecheté muj se býti železnými roky, k nimž
ani luk, ani dřewce moci nemá, a kdežř se wlast—

nj pravici swau wěncugj bohkem. —- Ginj u
prchagj k nim co do přistawu odpočinutí, w ge—
hožto hradišti po pracném kololánj w mizerné ka
techisacj sobě oddychugi, gsauce nápodobni ne—
zběhlým plawcům, kteřjž nedůwěřice se nadý—
mánj nepřehledného moře po žilách po moři se
") Cfr. n. roční běh., 1826. swazek 1 ni. m.

103 —- 125.
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Plazi. —- Neni—lil ono sebemilenstwi hrdé mysli,

a toto bázliwost panická, obé pak progeweni
neznámosti ančele , pro kterýž se bibličtj přibě—
howé W katechisaci uwozugj? —- Geř to wele—
důstogný předmět, od Boha wšech Bohu uspořá—
daný W ů b e c, a gakož dj kniha T obiášowa

zwlášiz.

„Toto pokušení proto naň (Tobiáše)

dopustil Bůh, aby p otom n m lidem dán
byl příklad trp ěliwosti, gakoi sw. Jo—
ba.“ Eyhle záměr biblických příběhů! Tim—li
ale záměrem wšechněch biblických přiběhů lze
uwozowati? Nikoli, potřebji wehni šetrně ono—
ho podobenstwj pozorowati: „Podobno gestkrú—

lowstwj nebeské siti anštěné do moře, a ze
wšelikého plodu rybjho shromážďugici, kterauž
když naplněna byla, wytálise, a podlé břehu se—

(lice, wy brali
zawrhli.“

dobré do nádob, zlé pak preč

Pročež strany biblických příběhů nadestira
gi se nám následugicj otázky; 1. Co musegj biw
bličtj přiběhowé do sebe zawjrati, aby učitel ná—
boženstwi při katechisacj gich použil? 2. Kte
rak ge wyprawowati bude? 3. Kdy a k čemu

může gich Katecheta obzwlášlně potřebowati?
I. Že Wšickni bibličtj přjběhowé pro (lětipsá—
ni negsau, zbytečné byloby připomjnati w písmu

sw. zběhlému. Pročež u wyb irá nj gich krá
čegnne pozorně a Opatrně, uklz'udagjce sobě za pra—
\-Vi(llO, co náslecluge. a. Nesaheyme po přibě—

hu, kterýž sch0pnosti (litek nřesahuge , aneb

o přednášenj katechetickém.
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snndnč w tu skrowničkau schránku poznánjgegich
se uložiti nedá. W okresu dětských schopnosti
ležj přibčh, gimž se buď mladistwé zkušenj ge—
gich zanáší, a neb gim známé okoličnosti zawi—
rzi, gako 11př. pi'jběh o mladosti Ježišowě, o
synu marnotratném, o Josefu Egyptském. Tako—
vých Wšak příběhů w písmu sw. pořjdku. -—
Neyche gich zanáší se wyprawowáujm skutků a
fciwotopisů lidu dospělého; a tit se Wté míře W
okres schopnosti djtek přenášegi, W niž pogem
gegich o Prawosli neb neprawosli udalých činů
zastaupili přiwoluge. Prwé než biblický přjbčh
ku katechisacj wybéřeme, musime b) na to zře—

tel obrátili , zdali W něm opr awd'u d ůleži—

té naučení,

kteréž se na dílky obrátili dá,

obsahem gest,

a sice tak zřegmé a swětlé, že

ge tam teprw wnutkati nemusime; alebrž djtky
po malém rozmyslu samy na ně přigili, aneb le—
hýčkým pokynutjm ge wyllesti mohau. To na—
učení pronešeno o ctnostech musi c) k nim plai—
polem zagimati, a nikoli od obgetj gich zaráže—
ti; progeweno o zločinech musi proti nim wý—

stražným šljtem, nikoli pak učitelem býti:
taki" naučení k ctnostem nepřeljčjme,

a

a W nauče—

nj proli neprawostem wšeho, cožby pocitu ne—
winných pohoršilo, uwarugeme se. —- Ztěchdů—
wodů chtě wydali přjldad o poslušnosti předtý
išilbych _přjklad Izakůw, kterýž nepečliw po bo—
kn olcowě kráčel, a na prwni otázku: Ey oheň
*?dijo : kde gest obět zápalná? ukogiledlné O(L
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powětli nedoslaw , bezstarostně ali“jo k zápalu
na horu nesl —- ——přjlgladu OposlušnostiAbra—

hamowě; ač tomuto wýtečněgš'j welkoduchosti
potřebí bylo, by sobě (laný přjkaz neslýchaný
naplnil. ——Přjkladu o Thámar
pominulbych
wžtly mlčenjm, z příčin, kteréž se snadné po—
ChOpiii (lagj.

Podobně lstiwých auskoků pože—

hnaného Jákoba,

gichž zběhlost gakk Lúbano

wi, tak i bratru Ezawu progewil; &bylbych u—
woditi ge přičinu měl, ubinilbych to s neywětm
Opairnosii, by (létem na mysl newstaupilo, an
Bůh Wšetko za slušné uznáwá, a takměř nadíl—
kaz, an schwaluge wšecko, Jůkobmxi požehnal;
neb toby zgewněli neprawým předstawám o Bo

hu, cnosli, neprawosti, pocliwosli, a podwodu
Wetllo. Táž opatrnost nadmjtá se w přiběhu o

wyswobozeni syn ů Isr aelský 011 z sl u—
Wůbec wyprawu

žebnosti Egyptské.

gice přiběhy starozákonné wložme se W powa—
hu a čas osoby, kteráž tak neb giúák getlnala;
a wyšetřugme pilně, co za oněch časů, neli (l 0

woleno,

alespoň z ohledu (lětinného wěku, W

němž žili praotcowé lidstwa, k wymluweni
gest, také—li za našich časů (lowoleno neb wy
mluweno býti může. K(loby na to zřetele ne
bral, kdol;y přetlstawy starozákonnjlďl o nábo»
ženstwi, powinnosti, ctnosti,:nzwláště givh přetl—
stawy o Bohu we wšem činění bez rozdílu pra.
widlem křesřanským učiniti chtěl, tenřby zača

0 přcdnášeni ka techc .icke'm.

353

sté W nebezpečenstwí ubíhal,'zeby ži (] 0 Ws t w í,

nikoli pak křesř anstwí

učil.

11. Co se tkne wyprawowání biblických pří
běhů, odwoláwám se z částky na prawidla, gež
gsem o wyprawowání giných příběhů přednesl.

Ituto krátkost, příměrnost &žiwost
gsau podstatné wlastnosti katecliemkého wy—
prawowání.
Předce Wšak něco připomenu, co
se mi za potřebné Widí, anoi-by sem zwlášř pa—

třilo.

Připomenutí

přednášení

mě dočeluge a) sloh

a

biblickýchpříběhů. Budižpřed

nášení Katechety přirozené, netiplawě & prosté.
Wšickni téměř bibličtí příbčliowé gsau dobře,
někteří Wýbornč wyprawowáni. Katecheta sbi—
blí zdůwčřený wyprawuge příběh gegími wlast—
ními slowy a Wýznamy— pokudž dítkám sroz—
umitedlný —- cizá & neznámá slowa Odstraní;
střeže se laudawosti anadutosti, nečiní dlouhých
průpowědí, :) neruší smyslu wtrušowz'mím zby—
tečných meziprůpowědí, a t. d. 17) I nemusíř
Katechela pokaždé sám příběh wyprawowati, W
tomř mu schOpnřgší žáci rádi poslauží.
Tudy
pak, že sobě Katecheta wyprawowati dáwá, do—

cházídwogíbo prospěchu.

Žáci

se

pronášeti swá myšlení a slowa, a spolu příběh
hlaub W pamět sobě wtisknau, a tak uloží po—
klad užitečných biblických wědomostí.
Kate—
cheta toliko iehdáž podporuge, kdyžby lilawní
wěc, genž k příběhu co hlawní čásika k stawe
nl náleží, k Opominutí přišla. 0) Tuto připadá
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mi otázka: potřebí-li přiběbu biblického wž'dy
se wšemi okoličnostmi až ku konci WyPra_
wowati? Ga prawim: není zapotřebj; a sice
z následugicich důwodů: K aučelu swému ne—
potřebuge Katecheta wždy celého příběhu; dru—
hé: za přičinau obšjrnosti t. g. Wln'jšenjm ne—

potřebných okoličnostj oslábne hlawni auči
nek, gegž příběh wywoditi má. Pročež, prw
než Katecheta Příběh wyprawnge, \vyšetřuge
pilně, co se z něho gako wyčerpati dá, které 0—
količnosti pominauti, kterých se gen dotknauti,
a které gasnými a žiwými barwami k wzhledu
wynesti má.
III. Kterak se wyprawowaný biblický při—
běh na žiwot žáků obrátili,agim gako přiwlastn
niti má, o tom w předešlém pokračowáni pod.
číslem III. a -- e. gednáno bylo, čehož Wše—
ho tuto šetřili sluší.
IV. I toho se tam dočteme, co gsme otom
powčděli, k čemu se biblických příběhů po
třebowati dá. Tuto raděgi Pokročime k přikIa—v
du, abychom daná Prawidla žiwým okem (W 0—

děwu praktickém, ař tak djm), zřeli, kterakbye
chom s biblickými přiběhy nakládati měli.
Stalaby se katechisacj o tom, kterak se
děti zachowati magi, když na rodičích některau
chybu neb malý pokljsek spatří. Když pak byl
Katecheta žákům ukázal, že nikoho pod nebem
bez chyby neni, že oni sami některé poskwrny
na sobě. magi, a žeir-následownč nikoho pro chye
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bu geho zamiteti, aniž komu se posmjwati smi—
me _- -— zaugalby tu otázku: Nemohlo—liby se

také státi, žeby rodičowé waši také pochybili?
Smčli—libyste ge proto zamilati, neb gim se po—

smiwatí?

Nuže, by se nikdý tak nestalo, wy

prawjm Wám geden příběh. VVytse pamatuge
te geště na onoho muže, který na poručení bo

weliký koráb zdělal, w něm 5 čeledi swau w
potopě swěta přižiwobytj zůstal, ostatni pak lidé
Wšickni we wodách zahynuli. Powěz mi N. kterak
se nazjwal onen muž? — „Noe.“ ——Noe byl
muž nábožný, což poznáwále ztoho, že Bůh We
swém uloženém trestu gemu tak welikau milost
prokázal. I přihodilo se gednau, že tento nábož—
ný muž pochybil; wšak ale, gak za to mám,
z newědomosti pochybil. Noe byl oráč, a pro—
tož gakožto muž pracowitý počalpo potopě Opět
dělati zemi, štjpíl také winici, a zhroznů wjno
tlačil.
no --

Neznage ale moci toho owoce, apige Wj—
snad uhřátý — snad wic než gindy —-—

0pil se a usnul. We spanj bud' raucho geho,neb
přikrytj odwinulo se, což se nikdý nestalo, když
se na odpočinutí odebral. To Widěl geden ze sy—
nů geho, gménem Chám, a co učinil? Posmi-a
wal se otci swému spicimu. Neslušnét to bylo,
neb žádné dobré djtě neučiniloby toho. Na tom
nemage neuctiwý &lehkomyslný' Chám dosti,
powčděl to také swým dwěma bratrům, přiwedl
ge k loži otcowu w tom úmyslu, aby také oni
posmiwali se gemu. Tito ale byli uctiwěgšj,'neb
Časopis p. [(.atol. Duelu. IN. 3.

3
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přikryli otce swého pláštěm swým, atiše odešli.
Procjtiw pak Noe po wjnč, diwil se tomu, kdo—
by ho byl přikryl ; a tuti zwěděl, co byl učinil

Chám, a co bratři gebo Sém :) Jáffet

byli

učinili. lpochwálil &požehnal tyto dobré syny,
nenctiwému ale Chámowi domluwil ostře, a před—
powěděl gemu, že pro ten skutek gnk on sám,
tak i potomci geho ani štěstj, ani požehnání bo—
žjho mjti nebudou. I sám Bůh zgewd nelibost

swau nad tim skutkem Chámowým,

nebř se

wšecko tak naplnilo, gnk byl Noe předpowě—
děl genmf“ O djtky, budiž Wám tento příběh
\VýS't“3113Ll,neposmiweyte

se chybám

a pokli

skám rodičů wašich, sicby se wúm rowně tak
dálo, gako Chámowi.
Čj syn byl onen Chaim? -— Kterak se pro
hřešil na swém nábožném otci? — Proč se mu
posmíwal?

—- PodnapiI-li se Noe Wědomě a

schwálně? -— Kterak se to snjm přihodilo? -
A byt se byl iwědomě podnapil , čeho neměl
Chám proto přede dělati? — Které dítě opo—
wáži se takowého činu, djtědobré neb bohapráz—
dné? -— Co dal na gewo Chaim tim neuetiwým
skutkem?

—-—
Měl—li hohaprázdný

Chám na tom

dosti, že se podnapilému otci do Will-ewysmál?
Proč powěděl také bratrům swým, apřiwedl ge
k spjcimu otci? -- Co ale tito učinili? Gak se
gmenugj ti dwa uctiwj synowé? -— Držte wpa—
měti gména gegioh, a kdybyste se na rodičích
někdy prohřešiti měli, připomeňte si ge, upo—

o přednášení katethe tickem.

357

mně—te:Takby Sém &Jálfet nebyli se zachowali;

tak se gen bohaprázdný Chám k otci swému za
chowal.
N. co sobě wíc oblibugeš, eliowání—Ii Chá—
mowo, čili Sémowo :) JáEetowo? Ským byl o—

tec gegich spokogen? — Čím obgewil spoko—
genost swau a oblíbení w Sémowi & J:.ilfetowi?
„Chwálil a žehnal ge.“ —-—
Co řekl k Chámowi?

„Ostře mu domluwil, &předpowěděl mu, že pro

ten zlý skutek gak on sám, taki Potomci geho
ani štěstí, ani Požehnání božího míti nebudauf“
Co myslíš, milé dítě, milowal—li ho pak otectak,
gako Sóma a Jálfeta? „Gistě nemilowal.“ Oč
přišel pro ten neuctiwý skutek? „O lásku ot—
cowuf“ A co mimo to na se uwalil? „Nelíbost

boží.“ Čím pronesl Bůh nelíbost swau w něm?
„Že dal wšemu naplniti se, co mu otec byl
předpowědělf“ Oč tedy přichází dítě, kteréž
se tak gako Chám k rodičům swým chowá?
„O lásku rodičů & boží,“ a t. d. —- —- Sta
wímt tento příběh proto 'za příklad, an dle ú—

sudku mého k oněm náleží, kteříž, gali gsem
nadpowěděl, sgakausi opatrností a autlau šetrno—
stí wyprawowáni a na děti obrácení býti chtí.
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W gednom Welikéma lidnatém městě zmo—
cnila se před uedáwným časem učeněgšjho ano
i mnohých ze sprostého lidu nebezpečná záwrat
mysli. Rozumem chtěli wšecko pochopiti, a což
božského na pjď Wyměřiti. Rozum tent gim
swětlem, wůdcem & podporau dostatečnau zdál
se býti. Protož co w náboženstwi pochoPiti
nemohli, posměchem zawrhlí. Nábožensth zdá—
lo se gim přepiaté, kněžstwo zbytečné. Obogi
galowým mudrowánjm zahladili se snažili. Z té
Přjčiny wydali a mezi lid uwedli množstwikněh,
W' kterých zgewenj Páně & kněžstwo hanjce &
tupice w lehkost aopowrženj přiwesti usilowali.
Bauřjce pak proti wšemu, což swatého gest, ne
gen základy mocnárstwi podwracowali, ale i ka
zili dobré mrawy. Giž přežádanj aučinkowé ge
wili se na důstogných i sprostých, dospělých

imladých, an nenadále welmi nakažliwá ne
moc wynikala. W krátkém čase mnoho zachwá

*) Ac to pauhé gen přeloženj, nicméně obsahem swým důle—

žitoaweleprospčšno, že žádost ctihodného překladatele P. J.
Tomáše Nowácka Splňugjce, ge zde klademe.

Cír. Religious—

und Kirchenfrcund und Kirchencorrespoudent Nm. 30.
Jahrgang W.Bana

u. Heh. 1828.

IV. Heft. 18—29. Athanasia

2.

s. Bundes
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tila lidu. Ti, w gichž srdci zcela neuhaslo sw.
náboženstwi, mor za patrný trest božj wykláda—
gice srdečně litowali swých hř'jchů. Marně Wše
cko snažení hogičů a lékařů, marné wšecky lé—
ky. Mnozí z oněch oschených swětáků, genž
W Opowážliwé pýše proti wšemn, což na nebi a
na zemi gest, urputně reptali, a Boha i ďábla
upirali, při wšem namáhánj smrt, neyhrozněgši
obluda na tomto swětě, ani newěrau ani posmě—
chem zapuditi nemohauce, zumlkli; někteří z
nich poznáwagice, gak mocně se mor rozmáhá,
pomyslili sobě, že toto zlé přede od Boha snad
pochází, :) protož W'smrtedlných anzkostech ne
dbali na swé oswicené známé, aniž posměch ge—
gich, nýbrž prosili o kněze, kteří se gim dřiwe
gen pokrytci (\ zbytečnými žrauty býti zdáli.
\!Vtakowýcll připadnostech patrně nepocho
pitedlnz'nprozřetedlnost boží, kterážto newidi—
tedlně řjdj swět celý, progewuge se, ale i wy—
řčeni Spasitelowo wyplněno býwá o obogieh,
genž W stegné newěře a neprawosti trwagice so—
bě iginým zkázu připrawngi, že ,geden bude
přigat a druhý Opuštěn. Mat. XXIV, 40, 41.
Nebot gakož gisto gest, že k swému spasení žá
dný nemůž pomysliti ani slowa, kteréby odDu—
clta sw. dané mu nebylo; 2 Kor. III, 5. takt i
gisto, že mnozi z těch, kterým Bůh nyni weliké
milosti uděluge, oni ale ausměšně pohrdagi ni—
mi, dle newystižitedlného saudu sprawedlnoúi
geho w přewrácenosti pokaženého a zatwrzelé—
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ho srdce zanechání budau. Přísl. I, 24—31.—
Tak rozmlauwage těšil práwě W duchownim au
řádu sestaralý farář z podotknutého

noho z neymladšjch kaplanů,

města ged—

který si welmi

stěžowal, že nedáwno se mu několikráte přiho—
dilo, že iiemoc-nýg'lulyž powolán gsa k němu

do polcoge,-kaů'čel , řeč pozbýwage umjrati
počal,
Panowalai mezi duchowenstwem oné fary
swornost,

iakož u prwnjch učedlnjkfi Páně. Cti—

hodný líná! milowalř swé mladé nápomocni kně
ze co zwedene syny. zacházel s nimi we Wší
l'ásce :) npřjmnosti.

Swoláwal ge dle příležito—

sti swé k sobě. Předkládáwal gim, co wlast
nj zkušenosti. a dlouhým rozmeyšlenim zwláště
pro auřad duchoan prospěšného poznal, a kte——
rakby mnohým wěcem lépe rozuměti, as Wětšjm
prospěchem přednášeti ge měli. Oni pak srdeč—
ně ho gakož otce milowali,naučenj geho radost—
ně přigimagice, a geden wic nežli druhý sna
žili se, aby obtížnosti stáři a auřadu oblehčili
gemu. Wšak co se ona nemoc nakažliwá den
ode dne rozmáhala,poodložili schůzky swé. Mě
liř wěrni sluhowé Páně vejce na mysli nemocné
nežli gakékoli wyraženj. Wšecky swatá láska
swrnuci náchylnosti wedle. We dne i w noci
cliodjwnli k nemocným. Pokládali'l sobě za ney—
wělšj blaženost, byři gediuau gen duši \vychwá—
tili z ďábelské moci. Ano rádiby z láskykbljž—

o zaopatřowání nemocných.
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byli podstaupili

Wšick'ni.

Protož při prwní příležitosti neyinladšího
kaplana, pana Horliwého, ctihodný kmet z tru—
chliwosti wyrážege některá mu dáwal užitečná
napomenutí, gakby při nemocných mudra-icíchse
chowati měl, kde často negen hluboké učeno-
sli., ale i weliké powědomosti lidského srdce za
potřebí gest. Příčina k onomu rozmlauwání ta—
to: Giž předešlého dne powolán byl neystarší
kaplan k znamenitému pánu, o němž nikoli chwa
litebná powěst se neroznášela, a kterému ne—
zdwořilá smrt dlc ohyzdné nawyklosti beze wše—
ho ohledn nemilostnau giž na hrdlo kladla ru—
ku. Den se giž nachýlil, a pan Stálý geště ne—
wracel se domů.
Náš pan bratr, ugal se řeči mladý kněz,
nepřichází dlauho. Ne zdarma gakási tesknost
se mne ugímá. Gistét daří se mu spíše hůř než
li lépe. — P-ochyhngi, prawil kmet, siceby giž
se byl nawrátil; myslímt ale, že požehnanau pr"
ci s pomocí boží dokonal. Zagistě mnozí odo
porowé a welké těžkosti děsili ho; gest ale
pan Stálý statný & zkušený b'ogowník, genž tak
zhola odslrašiti se nedá.
P. I'lorliwý. Mluw si zatwrzelému hříšnía
kowi, co chceš a gak chceš, wšecko marné; zů—
stane předcten, co byl, říká se obyčegně apraw—
diwě. Bolestné gsem 0 této prawdě wícekrát se
přeswědčil.
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P. Farář.

Weřte mi, pane Horliwý!

s lid—

mi, genž předsudky naplnění gsau, ze sta nepo—
řjdilo gich dewadesáte dewět ničehož proto, že
snadno se odstrašiti dali. „Nebogte se, prawi
Spasitel, gá přemohl gsem swět !“ Silněgši gest
Kristus, nežli wšickní zlj duchowé, a kdo pewnan
wirau boguge, switězi brzo. \'Vsmrtedlných auz
kostech málo kdy odporuge člowěk, gestliže
maudře s nim se zachází, laskawému pobidnuti
erkwe a wnilřnimu puzení milosti boží.
P. Horliwý. Co takowého nepozorowal gsem
nikdy, ano při wšem wynasnaženj s zatwrzelý
mi ničehož gsem nepořídil.
P. Farář. Gsauť owšem tak strašliwé při—
padnosti, čehož nezapjr-á žádný; stáwagi se ale
zřídka, a protož nad žádným zaufati nelze. I
mně se w mladších létech ne gednau přihodilo,
že gsem s newěřjcjmi hřjšnjky ničehož pořiditi
nemohl. Dlauhau zkušenosti ale poznáwal gsem,
že wšecka ostrowtipnost lidská ničehož nemůže,
a že Bůh nad spasenim našim gedině' Wládne.
Vszwal gsem ho srdečně. A od té doby zcela
ginák gsem smeyšlel; překážky neyobtižněgši
přemáhage snadno, diwné proměny pod rukau
Neymocněgšjho gsem spatřil.
P. Horliwý. Snad tam, kde era zcela ne—
uhasla. Gál ale Widěl gsem negednau lidi, kte-.
s newýslownan spokogenosti w hřišich k po—
sleduj hodince se uhjragjce nad neydůlkliwěg—
ši domluwau geště antrpně usmíwali se.

\.

'
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P. Farář. Poslechněte, co podiwného se w
mých mladších létech horliwému a zkušenému
knězi, an tehdy se mnau kaplanem byl, přiho—
dilo. Nenadále powolán gsa k nebezpečně ne—
mocnému, bez prodlenj s Neyswětěgšj Swálosti
šel k němu. Sotwa že do pokoge wkročil, žá—
dal nemocný, aby zawřeli dwéře a samotna geg
zanechali s duchownjm.
Když byly zawře—
ny dwéře, dj on usmjwage se: Vijl, roz—
milý pane! gaké powinnosli staw wáš s se—
ban nese, a co k Wůli wašj činili máme.

Od—

ložte giž proto swé wěci, které gste s sebau
přinesli, a Posaďte se ke mně; pi'te sklenici ma—
lagáského se mnau, a pozanechte lid wenku my—
sliti, že zcela o giných Wěcech gednáme! ——
Rekněte mi, coby gste w připadnosti té činili?
P. Horliwý. Cohych činil? —- Gábych mu
byl wysokau důstognost milosti boží W onom
rozhodugjcjm okamženj předložil a geg napome—
nul, aby rozwážil, že Bůh ssebau zahráwatine—
dá, že na tom okamženi geště šřastná wěčnost a
neb zahynuti wěčné záleží, a bylbych ho k to—
mu měl, aby se s Bohem smířil.
P. Farář. A což kdyby se wám člowěk onen
byl wysmál, hlaupým, předsudky naplněným
sprostákem wás nazwal? Co takowého ne ged—
nau se mi stalo.
P. I—Iorliwý. Geště gednau wšecku Wýmluw—

nost bych wynakládage důtkliwě mu domlauwal,
že za několik hodin před sandnau stolici žiwé—
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ho Boha se dostawiti & přísné aučlzy wydati
musí z každého okamženi, Wkterém pohrdal mi—
lostj hožj.
P. Farář. A což kdyby nad wašj řeči se byl

rozmrzel, :) wás snad wystrbil won?
P. Horliwý. Tulbych dle nawrženj Páně wy—
raziw prach z nohauswých (Mat.X,14.) odešel.
P. Farář. Tak! & zahynuutiby gste nc
chal umjragjcjho?
P. Horliwý. Žádnáby se mu nestala křiw
da, pončwadž milost boží tak potupně zawrhl.
P. Farář. A nad Wččným zahynuljm swého
bratra nemělohy Wám srdce zármutkcm pukati?
P. Horliwý. Bolestněbych nešlasiného byl
opla'lcáwal ; a cožbych i wíce činili mohl?
P. Farář. To samé, očem sw. Apoštol mln—
wj, když wypisuge gak důmyslná gest láska, aby
wšem byla wšecko, & wšecky ziskala Kristu.
l Kor. IX, 20 — 23. -— Nenjř Pak ona při
padnost gedna z neytěžšjch ; nebol“s gmenowaným
člowěkem aspoň rozpráwěti se mohlo.
P. I'Iorliwý. Žádostiw gsem oprawdu zwě—
děti, gak onen kněz s nim zacházel?
P. Farář. Gak nemocný si žádal, beze wšecll
okolků. Rozmeyšlel chwjli; pak Neyswětěgši
Swátost odložil; w srdci o pomoc wziwal Pá—
na, a —

P. Horliwý. A modlil se snim.
P. Farář. Nikoli! Sedl lcpostcli nemocného
za stůl; naléwal si dle geho wůle; pil, chwálíl
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wino; pil Opět, a neslýchanau modlitbu začal:
„Qui bene bibit, bene dormit“ &0.
P. l—Iorliwý.Podiwnýnzipad! Anemocný?-—
P. Farář. Nemocný mu řekl: To mne tčšj!
Gstet muž, s kterým cosi rozumného promluwi—
ti možna. Hned zobljčege gsem poznal, že ne—
patřite k oněm swatauškům, kteří wždy o čer
tech & peklu mlqu newěřice W ně sami.
P. Horlíwý. Tot gsem si hned pomyslil.
A pak?
P. Farář. A pak rozbjral sorítes. A když
došel k slowům: „Non peccat a pergit in coe—
lum,“ tu't' w přátelském rozmlauwánj na mnohé
Wčci přišli, kterým nemocný se diwil. Ne—
odstaupilt přítel od řeči. VVždyupřímněgiskře—
sřanskau láskou s nim rozmlauwage wíce n W'jce
srdce geho podpaiowal, až posléz wyprahlé,zce—

la zatměléastudené srdce se zažhlo, a onswrau—
oj Ijtostj se obrátil.
P. I—Iorliwý. Diwjm

se

ewangelické

Opa—

trnosti téhož kněze. Co takowého gen zřjdka
se kdy stáwá.
P. Farář. Nedawno stal se podobný při—
běh. Byl gsem powolán k mladikowi asi 251et
starému. Když gsem k němu přistoupil, takto
ke mně dobře uwáženau &spořádanau řeči pro
mluwil: VV:-\š'nosti! Opowážil gsem se prositi
wás, by gate ke mně přišli.

Odpustte, že z dar—

ma wás potahugi. Rodičowé často prosbou a
nucenjm na mne doléhagi , abych gak obyčegně
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se mluwj, zaopatřiti se dal. K starosti nechci
gegich dobré srdce rmautiti. A poněwadž na
mne usilowali, zwláště matka pláčjc, SWolilgsem
k žádosti gegich. W.! sami poznáte, že gsem
z mladých let a z předsudků sprostého lidu dá
Wno giž wystaupil; neboř Voltaire , Condorceta
a wesměs zdařilé knihy našeho stoleti gsem četl.
VVimřdobře, co ohsahugj ony hi'jčky, které spro—
stému lidu za prawdu se wydáwagi. Prosjm'i te—

dy, by _gste o takowých wčcech nemluwil se
mnau, a rodičům mým wyswětlil, že nemagiproc
rmautiti se nade mnau.

S srdečnau autrpnostj pohlde gsem na mla—
díka, :) upřímně takto djln k němu: Pozorugi, že
dobré a šlechetné máte srdce arodiče swé milu—
gete. Nechci wás k ničemu nutiti. Gedinau wšak
dowolte mi otázku : Což medle srdce waše láskau

k rodičům tak nadchlo, že gich nikterak zarmau—
titi nechcete? N mocnýr se na mne s podiwenim
obrátil, řkc : Ptáte se na to, W.! ze žertu? —
Nikdý mi do žertu nebylo méně gako nyní; ptám
se oprawdu; nebot W spisech mudrců wám ohli—
bených nikde uwedenj k dětinské lásce gste ne—
nalezl, poněwadž knihy, které gste 'četl i gágsem
četl, a nic podobného, nýbrž mnoho na proti
ctnosti té sepsaného gsem nalezl. Což tedy wás
k tomu Wede, že rodiče swé nechcete rmautiti?
Neni—liprawda, wděčnost, že rodičowé od autlého
wčku milugice wás, starostliwau owás péči ma—
. n

g);

u

v o

—— A wase dobré, uprimne

.„

.

srdce w oskll—
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wosti má wšecku newc ěčnostť — Ukrutným by
ste nazwal syna, kterýby dobrého otce, zwlúšt
pak laskawau matku 'Wčem zarmautil? —- Což
pakby neyche rodiče waše rmautilo? Neni—li
prawda: kdybyr rozmilého syna swe'ho k neště»
stí, k zkáze Wěčné pospichati Widěli? — Co my
slite, zdaliž ten, kdož lásku, péči a auzkost w
srdce rodičů wložil, mnohem laskawěgšj otec
není, gemuž dle těla a duše che patřjte nežli
rodičům swým ? ——Aneboli se domnjwáte, že ce—

lého swěta alidského pokolenj twůrce, bez gehož
wůle ani neysprostěgšj ptáček se střechy nespa—
dne, (Mat, X, TJ.) že snad podoben gsa mudr—
cům wúm oblíbeným gako špalek necitedlný gest?
Mysljte-li snad, že lhostegně patři na neykrásněg—
ctnosti gako na neyohawněgši neprawosti? ——
Newčřjte—li, žes stegným zalibenjm Bůh patři na
djtě dobré, které upřímně swé rodiče miluge, a
na bezbožné, genž pohrdagic laskawým otcem, geg
trýznj a Wěk mu králi? —
A tak zponenáhla gednu otázku za druhau
mu předkládage neyznamenitěgšj bludy bezbož
ných mudráků, kterými pokažen byl, gsem wy—
wrátil. Zdarma bych uwáděl, že na má slowa
swědčil, prawdu poznal a posléz i pohnut byl.

W tom okamženj, když gsem zpozorowal slzy
w očích geho, stawěl gsem se, gakobych odegiti
chtěl; on ale stiskne mi ruku, prosil, abych ge—
ště neodcházel. -- A nyní w krátkosti gsem mu
wyprawowal, co Bůh z lásky k našemu spasení
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ustanowil, k čemu stwořeni gsme & co činiti
máme , abychom wěčně blaženi byli. Trpěliwě
mne poslanchage prawil: To wšecko gest wel—
mi hezké; kdyby to gen také Prawda byla. —

I otázal gsem se ho: Co myslíte; nebyloby lé
pe, krásně-gi a Bohnpřislušněgí, kdyby to praw—

da byla, nežli aby to nebyla prawda? Arci, prawil
on, žeby to krásněgši aBohu přislušněgšibylo.—
Zdnliž ale, ptal gsem se ho dále,—dokonalost

:)

dobrota božská nepřewyšugencsmjrnčkrát wšec
ko wíce, což krásného a wznešeného o nichwi—
me ? -— Owšem!

—— Proč se tedy wěřiti těm

zdraháte Wěcem? Tu začal wzdyohali řka: Ach,
kdybych gen wěřiti mohl!

Těšil gsem ho: era,

můg milý! gest dar

boží a wnilřnj swětlo; tak gste se učil giž dá—
wno z katechismu gako hoch; a to gest také.
Bůh wám tedy onen dar pmpůgčíl, \vy gste ale
nim powrhl. On to swětlo w mysl waši wlil;
:) wy gste ho uhasil. Což námicdy poziasláwá,
nežli se skraušeným srdcem žádaiiBoha, aby ono
swětlo božské nám opět propůgčil, aby mysl
naši oswitílo, &srdce láskou k němu zažehl. A to
učiňmež také. Bůh ale, genž ničehož dychliwě
gi nežádá, nežli aby nám milosti swé udělil, mo

dlitbu skraušeného a pokorného srdce nezawrhne.
Pomodlil gsem se snim a uložil gsem mu, aby
se dřiwe nežli druhého dne přigdu, často a sr
dečně modlil: „Stwořiteli můg, smílug se nade
mnanl“ A došel gsem toho potěšeni, že gsem

() zaopalI—owánj nemocných.
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po několikátém nawšljwenj na cestu k spasenj ho
připrawil; 011pak genž od dětinského wěku k
zpowědlnici uepřiklekl, nynj u wzdychánj &plá—
či zpowidal se ze všech hříchů od mladosti swé,
a po několika dnech zesnul w Pánu.
Sotwa p. farář dokonal, když pan Stálý ce
lý zemdlen do pokoge wkročil.
S srdečnau au—
trpnosij patřili naňoha. Chwála Bohu! dj on,
dokonáno gest! _— Gak se Wám wedlo? tázan
se ho farář. Obtížná to byla práce: wšak giž
po několikráte přeswědčil gsem se, že W zna—
menitých domech snadno wěc pořidili lze, po—
kudž gen dowesti možná, k nemocnému při—
puštěn-ubýti. Býwái ale přistup welmi obtížný.

Skoro weskrz oháwagi se přjlmznj a ostatni do
mácj, aby přicházegjcj kněz nezkormautil umi
ragjcjho laskawau twářj.
A tak při wšj staro—
sti zanechúwagi ho raděgi wěčné smrti, nežli aby
promlnwiti mohl s nim kněz. Poslechněte tedy,
gak se mi dělo:
Přigdu do (llauhé a skwostné síně, kde ge—

dnoho z množsth služebnjků zahledna, žádám
aby mne bez prodlení ohlásil. Powážliwým o—
kem patřil na mne a odešel. Čekám dlauho,
welmi dlauho; pak hodinky se modljm, a když
ge dokom'm'ám, gdauc přes Pokog pani domáci,
starostliwě se mne táže: VVzalgste ssebau swa—
té olege? — Djm gi: Nemocný geště se nezpo*
widal. _— Ach tak ! prawila, a s nucenau wlažno—

sli rozkázawši slanžicimu, aby kwečeři stůlpro—
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střel, odešla. Gako zkamenělý hledím za ni.
Po několika okamženjch wystaupiw z pokogů lé
kař gde ke mně, chepiw se mě ruky, gakoby—
chom dohřj známi byli, wede mne k oknu, a
přetwářeně důstognau uctiwosti se usmjwage za—
šeptal mi: VVašnosti, čiňte to zde wšecko gen
tak na pohled! *(pro forma) -— I měřimho od
paty až k hlawě řka: Léčjte snad p.doktor! ne
mocné Pauze gen na pohled? — Ukrýwage zlost
pozasmál se, a Prawil: No! no! netřeba se
hned hněwati; wždyt snad wam ohyčeg swěta
známý. -- S welikým swělem málo zacházím; což
to tedy za ohyčeg? —- I nu, co gednau swět
w obyčegi má, musi zachowáno býti. A tot při—
slušná Wěc. —
Nemoha geho řeč pochopiti
obáwal gsem se, zdaliž mám rozum čili ne. 0—
stře do oka mu hledě, prawimzŘekněte mi, pa—
ne doktor! na dobré swé swědomj, gak dlauho
geště může nemocný žiw býti? — I'okrčil ra
meny řka: Na neyweyš až k wečeru zitra! —
Tim způsobem málo času na zbyt. VVynasnažte
se, bych co neydřjwe uweden byl. — To so
twa se stane. — A proč? -- On by se wás
zhrozil.

--— Což gsem tak zlýŽ -—- To ne;

wjte ale, že co takowého k brzké smrti dopo—
máhá. -— K časné; a to málo kdy. ])osahugeř
ale nemocný tím spíše tělesného zdrawj, a ochrá—
něn gest před zahynutím wěčným. —— Oho!
prawj a usmiwage se pokrčil rameny. Pak se
i tázal: VVzal-li gste s sebau swatý Oleg? —

o zaoPatřowáni nemocných.

Proč se ptáte?—
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Načež se usmíwal. — Mám—

liž, prawjm dále, swatým Olegem potřjti mrt
Wolu? ——O(lpuslte, dj,powinnost mne k nemoc
nému wolá. Newěda co říci neb činiti má, ode-—
šel; gat pak samotný zůstal, až slanžjcj dle roz—

kazu swé welitelky láhwici wjnaa ubrus přinesa
prostirati chtěl. R0zhorlen (ljrn gemu: Mysljte
snad, že na hody gsem přišel? Pryč s tim!
Giž mne trpěliwost přecházela. Pocházim
welikým krokem po sálu. Za něgal-au chwili
přišel ke mně komorník, hodný &šlechetný muž.
Předkládám, prosim o pomoc, abych snemoc
ným mluwiti mohl. W.! řekl, uwesti wás opo—
wážit se nesmim; chcit ale o to se pokusiti, abych
milost pani přemluwil, aby gste připuštěn byl. 00
slíbil, také splnil. Brzce přišla, množstwjm slow
mne připrawugjc učila, gak opatrně, gak šetr—
ne':s nim gednali

a gak Wšeho bych Opominau—

ti měl, nad čimžby se pozastawiti mohl a t. d.
Milost pani! (ljm gi, zanechte to wšecko mé
péči. Gediná wěc, oklerau prosim, gest, aby
ste mneinezdržowala (llaullo, nýbrž k nemocnému
ráčíla uwesti. Nad tak opowážliwau žádostj,kte
ré zwyklá nebyla, zblednauc (li mi: Uwídjm, co
se dá činiti,- a zanechala" mne samolna.
Schylowaloi se giž kpůlnočni době, a niče—
hož gsem geště nepořjdil. Tu swětle mi na mysl
přicházela hrozná slowa Páně: „Běda wám, swě—
táci! Běda Wám, boháčowé !“ Luk. VÍ,24 ——
27.
Lidé přecházeli sem a tam. Nenadále napadlo

mi: Což se ti může státi, když neohlášcn k
Časopis p. Kntol. Duch. 111. 3.7

4

372

Pogednánj

němu wegdeš? Na neyweyš , že ti opět dwé—
ře nazpět ukúžj. To snad ani ne; ty pak wy—

swobodjš duši od wěčného zahynule —- Boz
meyšljm se Poněkud. W'zjwám Pána, aby mne
posilnil anemocného oswjtil. Spatřjm Pohodlné
okamženj.
Gdu dlauhau řadau pokogů & šta—
stně přicházím ke komnatě nemocného. Ode—
wru ; wkročim. Přjtmnným se zdám che straší
dlu nežli člowěku podoben. Nemocný bledne;
ostatni 11podiwenj na mne patři; žádný ani nece»
ká. Gegich twář mi předc gewj , že tomu rádi
gsau. Geden po druhém še trati, až snemocným
gsem zůstal samoten. Namáhá se nemocnýl1la—

wu pozdwihnautia slabým azagikawým hlasem
táže se: Co chcete? — Gsem ze zdegši fary kněz,
djm genm. Chodiwám k našim nemocným. Li—
toby mi bylo, kdybych W. Důstognost nawštiwili

opominul. Wimt, že trpíte mnoho, a gábych
walm rád spomohl! — Wy nmě pomoci? táže
se nedůwěrným okem, a pokynul, abych se po
sadil. -- Inu, prawjm, byt i ga spomo_ci ne—
mohl, Wim o gednom , kdož gistě spomáhá;
mnohým giž spomohl, kteří se důwěřowali w
něg. —-——
Ikdož

gest ten?

-— VV.D.(lobře ho zná,

aspoň mnoho gste slyšel o něm. Pauhým do—
tknutim se šatu geho pozdrawila se nemocná
žena, genž zdarma celé gměnj wynaložila na lj—
ky; '1 od narození slepým dal zrak, a mrtwého
zkřisil, genž čtyry dni giž ležel Whr0bě. — Ah,
toho myslite ! —- Což není snad pomocník mocný,

o zaopatřowáni nemocných.
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a to sice gediný, který i tenkráte spomáhá člo—
wěku, když opustili ho giž wšickni! -— Tako
wau řeč, můg milý! zaueehme ted' giným. -
Na škodu nám to nebude,když opomoc howzj—
wati budem, ale kwelmi welikému užitku; ne—
bo gak milosrdný,' tak Wšemohauciřgest Bůh! -
Bůh! dj on, —kdož Wj, zdaliž goký Bůh gest? —
Cas mne doháněl; nemohli gsem žádných
důkazů mudrci—zychužiwati, :) mluwim zkrátka
takto: ('ož ale kdyby Přede Bůh byl, a W
krátkém čase k zármutku & auzkosti naši se nám
toho dozwěděti bylo? Gedna wěc gistá, což
tak dolxře wile gako gó, že ,;všte ':idnýnepo—
chybowal o bytnosti božské leč neyhoršj &neyo—
powrženůgši lidé. Žalm XIII, 1. A k onomu
powrheli, mysljmi patřiti nechcem žádný? -—
Nikoli, prawj on umdléwagjejm hlasem. ——Obrat
me se tedy kmilosrdnému Bohu, který nás stwo—
řil, který wšecky hodiny našeho žiwota wypo
V

V

četl, a W kteréhož rukau gsme žiwi amrtwi;
Skutk. Apo. XVII, 28. odewzdeyme se mu, a
plňme swatau geho Wůli, abychom, kdyby nás
z tohoto swěta powolal, před saudnau stolici
geho milost nalezli.
Vl'ždyt žádný geště nepřišel, geštoby nám
řekl, zdaliž duše naše, když umřem, žiwa gest?—
Negsauř také k tomu ustanoweni mrtwí, aby nás
učili, nýbrž žiwz'n(Širkew boží, Luk. XVI, 29 -—

31. kteréž uhelnj kámen gest Kristus, syn boži'
Luk. XX, 17. 18. Efez. II, QI. K tomušnui

..
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prawda nenj, že potud geště nepřišel žádný,genž——

by nám byl Powěděl, gak to na onom swětě gest;
nebot přišel nazpět geden, &Prawil nám, že
dobří gsau tam gako andělé boží, Luk. XX, 36.
že doradosti swého Pána wegdau & Wěčně od—
měnění buduu, Mat. XXV, 34. a že naproti to—
mu čerw zlých nikdý neumjrá :) trestu gegich
oheň nikdý neuhasjná. Mar. IX, 34. Onen ale,
který Winu hříchu skrze krew swau na kříži
shladil, Efez. II, 16. práwě Pozmrtwých wstú—
nj swém udělil swým kněžím moc hříchy odpalu
štěti, Jan XX, 22. 23. &rozwazuge w nebi, co

na zemi rozwázali. Mat.XVI,19.XVIII,18. Pro
tož se také z hříchů swých wyznati musime, aby
chom z nich rozhřešení ([ Jan I, 9) do Wěčnosii
bezpečně přistaupití & blaženosti wywolený'ch
božích dosáhnouti mohli. — Zpowjdati! prawi

on sustrnutjm; ach nc, gá nechci se zpowjdati!
Ach, proč pak ne? -——
Vi'ždyt sprawedliwý Bůh
trestá zntwrzelé hřjšnjky ohněm Wěčným. Tagi—
me—lihříchy, do hrozného nebezpečenstwj se wy—

dáwáme. Do rnkan wšak žiwého Boha upadnauti
& s neyopowrženěgšimi zločinci Wěčně w ohni
Wém žaláři trpěti nechcem?
VVyřmně tu wyprawugeteděsné

wěci! —-—Stra-—

šné gsau tyto Wěci gen tomu, kdož sBohem smi
řiti se nechce, ale potěšitedlné onomu, genž do—
brotiwého otce wziwá, který wždy hotow na
milost nás přigmauti , bylbychom i nesmírné
množsle zpáchali hříchů. Nebol zřetedlně pra—

o zaopatřowánj nemocných.
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wi: „VVkterý koli den se hřjšnjk ke mně ohrá—

Ii, zapomenut na wšecky ueprawosti geh'o.“Efez.
XXX, 14. 16. Zagislé ! welikau pocjtila D.
\Vaše radost, když někomu dobrodinjproukáza
1'1 gste mohl , & Welmi protiwuě wám bylo,
když gste trestati musel! Acož nenj Wěčně milo—

srdný Bůh nesmírně dobrotiwěgši, nežli neylepšj
a neyšlechetněgšj člowěk? Zdaliž práwem neza—
sluhuge zawržen býti onen, kdožhy raděgi za—
hynul nežh aby z hříchů se Wyznal? -— Nyni
pak napomenntj swé we wraucj modlitbu gsem o—
brátil, a ku konci ssrdečnau autrpnoslj prawil:
Neni—liž prawda, že s Bohem se smjřiti asw. swá—

losti Přigmauti chceme? — Načež dj mi: Když
W.! myslite , že to potřebí gest, s Pánem Bo—
hem. -- I'oužjwage těchto drahých okamženi,
prošel gsem snim, gak možná w tak času k'át—
kém, wětšjm dilem wšecko, čim od dětinských
let až po tu chwjli se prohřešil, azaoPatřil gsem
ho swátostmi nemocných. Brzce na to W srdeč—
né spokogenosti se swau rodinau se rozlaučiwpo
hodince skonal.

A což ktomu geho pani řekla ? ptal se pan
Horliwý. — Ona, di pan Stálý, mnoho giných
wěcj kohstaráni měla; doktor ale s podiwenim
patřil na mne , a wrtě hlawau prawil: V\C! dnes
gste mistrowský kus dowedl. Gak žiw bych si
co takowého nebyl pomyslil! Gá ale ostře naň
pohlédna Jim: Co se stan zde, nikoli zméwův
le , ale stalo se zmilosti hoži, w kterau newěři—
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te. \Všuk wás sand přísný očekáwá, gežto se
proti swým nemocným prohřešugete. Z rukau
wašich Bůh požádá duši, které skrze lehkomysl—
nost wašj k Wěčnél'nu zahynuti přicházegi. Aniž
wččný oheň nehořj proto méně, že newěřjte w
nčg! ——Nepochybně

že se usmjwal nad tanto

odpowědj &krčil rameny? tázali se oba. _- K
mému podiweni slyšel gsem cos giného, dj gim
pan Stálý; neboř když gsem odcházel, řekl mi
komorník, že byl od té doby zamyšlen a prawil:
Onen kněz gest muž hrozný. “"ytýkal mi wěci,
které mi geště žádný se neopowážil do očj říci.
A běda mně, gesllíže prawdu mluwil!

5, Dáišj pokračowánj o starobylých ko
steljch w králowsawj Českém.
Od Kašpara Valentina \(Veiningera, farářeKladenskěho,swo
bodu. uměuj a mndrctwj mistra.

VI. Plehanie Děkansth Rakownického.
1——

——==—__—________—_———%
ÍILkO- g'To-

vV-

Sobiechleh a
Rakowník b
Senomat c
F_otworow d
Ressuchin
Kralowic e

= _6—Milezow f
1 12 [ihina
30
35
25
24-

kO-

Šťo

=

18
17
24
9

13V-_šg:

Oračow &'
Lužna, Lušan
Bielenic h Ecclesia
JecnicvelJessenic

9

o sturobylosli kostelů

Polwořan

českých.
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ko— gro.

ko- gro.r

pv.

py. _še;

_

še-

6 Slabceu

=

Wšehrd
Ciste i
Ugezd
Palices, alias Blšany vel Blešmi
ny k
;
Skwii ]
|

15 Koslan v
21. Slrogetic )(
15 Bielic cum Brat.
říc y
Shečna z
15 Hwozd aa
8 'Chlnelništ vel

Zinel m

18

125
9

15

2

Chmelnístna bb

24

3

Pyssan
_Oslrowic
;Malěgowíc n

18 Děkow co
112 Kolessowic dd.
|15 Kůnow

!Zelenic o
]Íiestic (pauper) P
Herndorf
Olessna tl
licchel r
Jechic vel Jesse.

'30
3
10
12
15

Krchleh
Beislna
\'Veclaw
Rassiuow co
Skřiwan ff
Dolanum

15
6
9
6
6
17

4 nic alias &

30

Ílerzesedel gg

0

Ti\lTexabudic

12

VVssesulow

hh

9

'Í—ui

6

E;Černec t

9

Saňow.

21
18

1,

a) Pod tim gménem za dnů našich žádn
wes aniž kostel se nenachází. Že pak ohywa
telé té wsi w 14. stoleti Němci byli , kniha 15
kostelních nadání wykazuge; nebo? když r. 1384
Pan Fraymuth z Sch'onhofu s swým dědičným
synem desátky ktémuž kostelu k wyžiwenj du
chownjho žáka (lderika) wykázal, k čemuž :
poddaní \nyšehradšti té obce k odwodu wo
ni prohlásili; zřegmč se prawi, aby tehďegšjfa
rúř od požiwáni téhož desátku wylaučen by
protože německy neumi. A. 6. Může býti, i
gak se na mnohých mistech stalo, Němci tuto w<
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překřtili, čjmž po čase snad staré gméno doce—

la k zapomenntj přišlo.
b) R—akowničtiw 14. a zpočátku

15. stole—

tí nad mnohá města W Čechách w zbožnosti a
Whorliwosti náboženské wynikagjce, W tom ča—
se spowolenjm k. \'Václawa k chrámu děkanské—
mu, (lle knih kostelních natlánj od roku 1379.
ohyčegnými auroky 8 kop pražských grošů dle
2 knihy K. 2. roku 1379, mše weyročnj, r. 1388.
(larowalo měštanstwo kostelu 8 kop aurokn III.
D. 2. E. ?.

R. 1397. též 40 gr. auroku. Xll. I. 16.
-— 1399. Založena každodennjrannj mše k
uctění P. Marie. VI. C. 4.

-— 1400. Založen oltář P. Marie spí-íslu
hugjcím zwláštnjm knězem. V. P. 3.
Též wtom roce oltář S. Doroty od owdo
Wělé mčštky. VI. A. 5.

1405. Oltář S. kříže a SS. Mučedln'jků. VI.
F. 10.

1415. Založenj k obžiwě kaplana od měšt—
ky gménem Anny. X. F. 3.
Že iděkan od měšřanstwa k ohžiweni (lra
hně nadán byl, z weyš wysazeného desátnjho při—
spěwku k cisarskému korunowáni se poznáwá;
(lle téhož geho přjgem zclůchodu kostelního 24
kop aneb 480 zl. našich peněz obnášel. Mělř
iswůg Wlastnj mleyn, kterýž r. 1387. z powo—
len) konsistoře prodal. L. E. III. K. 1.

o s[arobylostí kostelů českých.
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VVzniklými Wšak WPraze bludy husitskými,
kteříž 1420. po Wší zemi co plamen wypukli,
dílem pro strach před Žižkowými ukrutnostmi,
dílem pak skutečnau wrtkawostí u wíře , poča—
li gsau Rakowničtí cestu od staré matky Církwe
katolické wykázanau a k spasení wedaucí 0—

pauštěti, mocí odtrhše se od ní, od bludných
wůdců pobludných cestách westi se dali, gdau—
co za příkladem mnohých giných měst, z ge
gichžto obywatelů, pauhých prw Kališníků, W
16. století, někteří Lutherany & giní Kalwinia—
ny učinění gsau, a gen toliko w nenáwisti a w
polianční církwe katolické zcela sgednocenými se
prohlásili. —-—
Toho druhu byli isám děkan Ra
kownický, gménem Šimon Cerasin, ginak Litomě—
řický, o němž zpráwu dostala katolická konsistoř
pod obogí, že gak řádů církewních při službách
božích zawrhnge a pohoršliwě se chowá, ani čtwe
rem dopisů na měštanostu a radu, o dostawení
se ku konsistoři ničeho se nedowédlo. Aniž se

co pořídilo, když farář Lišanský, kněz pod obogí,
gménem Wáclaw Nepomucký r. 1590. žalobu
proti němu zadal, gehožto wlastní rukopis in
Actis Consistorii sub utraun se nachází, dle
kteréhož děkan Rakownický u přítomnosti giných
kněží giž druhého, a sice faráře Kněžowského s
děwečkau swau oddal, *) že weřegně w kostele
9,9)Obšjrněgs—jhowýpisu, co se pohoršliwéhopři

lo, zrukopisu zde uwáděti brání“stud.

oddawkách cla
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konsistoř tupj, radám tyranů nadáwá, žadného
swětla W kostele netrpí, a slowem wničemž dle
prawidel nábožných se neřjdj. Tak tento pastýř,
swlékna poslušnost i prawé nz'nboženstwj, wedl
stádo swé po bludných pustinách co swůdce k
zahynuti duchownimu.
c) Městyš k Rakownjku patřící, gehožto pro
odpor činěný císaři Ferdinandowi II. měšiané
zbaweni býti měli, wšak opět geg obdrželi, slo—
žiwše cenu 14986 kop mišenských.
R. 1388. obširný Wýkaz powinnowaného
desátku pro faráře Sonomatského w knize XII.
kostelních nadánj B. 15 se nacházi.
d) Potworowský kostel r. 124-1. byl wysta—

wěn, gak Plaského býwalého kláštera pamětnj
kniha wykazuge.
e) Kralowice, Cinadrowy. W l4.stoletimělř
tento za císaře Ferdinanda I. w město pozdwi—
žený městys pán Ješek panoš, an r. 1390. ?ko—
py pr. gr. auroku oliětowal tomuž kostelu, 5 po
twrzenjm toho daru arcibiskupského generalniho
Vikaře Jana z Pomuku kanownjka 'Wyšehradské
ho. _— -— L. E. N!. D. 4. Prawo wšak patro-—

nátnj nad kostelem a farau, hned z počátku za—
loženi kláštera Cisterciackého r. 1146. WPlasich,
Opat plaský prowozowal, gakžto kniha X. kost.
nad. E. 7. wykazuge, když Opat sám r. 1415.
faráře Gindřicha pražské Konsistoři předstawu—
ge, na něgžto spolu. i wšechno práwo swčtské
nad tímto městem přenáší. Když pak Žižka r.
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„l%21. klášter tento dobyl, kněží, gichžto 500 se
w něm čjtalo , dilem rozptýlil , a dilem zawraž—

dil, statky gegich do rukau neprawýoll držitelů
se dostaly, z nichžto \'Všeslaw Strogetický zeStro—
getic a'posléze páni z Griesbeku známi gsau.

Florian Griesbek, pán gakzohledu učenosti, tak
i co tagná rada cjsaře Maximiliana I., Karla V.
a Ferdinanda I. slawné paměli r. 1614. celý
kostel z nowa wystawčl a zwonem nowým od
Gindřicha Sonomatského z Sternstadtu měšťana
Slánského slitým zaopatřil. Co otec 24. zplo—
zených z gedné manželky djtek uprostřed giných
balzamem napuštěnýcll mrtwol w tom kostele
odpočjwá. Po bělohorském witězstwi Grieshe—
kowé u ojsaře Ferdinanda II. do nemilosti pad—
še, Kralowice opustiti musili, načež Opětzwele—

benému klášteru Plaskémn připadly pod ochranu.
Nemohu zde opominauti býwalého kláštera
a kostela nyni farnjho W Plasjch starobylé pa
mátky přiležitě wznámost uwesti. Wladislaw
téhož gména II. weleslawný Wéwoda Český, za
kladatel kláštera premonstratskélio W Praze na
hoře, gižto nazwal Sion, a w Litomyšli, gakož i
řádu geptišského W Dohzanech, kláštera Bene—
diktinů W Klatoweoli, pak i rytirského řádu S.
Jana Jeruzalemského, genž pozděgi Maltezowé
slauti počali, i tento klášter prwni W Čechách
řádu Cisterciáckého r. 1146. giž tehdáž w bý
walé wsi gménem Plas založil , do něhož osm
řeholníků z Langhaimu z Francké země wyzwal.
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a ten klášter od blízké wsi Plasu, anikoli od Plá—
ště swého, na němž, dle Sartoria, klášternjho
kronikáře , po lowu byl usnul, Plaský se nazi—
wá. Kostel r. 1154. stawčti se počal za času
Maingota Opata, a od Roberta biskupa Olomucké—
ho řádu premonstratského r. 1204. poswčcen
byl. Nadalř tento kostel a klášter \'l'ladislaw s
Wýkazem wesnic Rašenowa, VVra'znowa a Ne—
břesjna, gichž klášteru tomu do wlastnosti pod
dal, wyhotowiw na swčdomj základni list s
přiwěšenim swé pečeti, a Položiw gag u přitom-—

nosti swědků dle ohyčege na oltář. Soběslaw,
bratr VVladislaWůw, a Wéwodstwj nástupnik, roz—
množil nadánj bratrowo 1175. odkazem wesnic

Křečowa, Babiny, Lomnice, Lulice aLukowa.
Za příkladem swých zeměpanů nasledowali teh—
degšj páni \'Vládykowě, z nichžto LesozŽelezuic
darowal r. 1180. wes Býkow a VVlčekow, r. 1183.

wéwoda Fridrich Celowice,Žehulice aKocjn; r.
1192. Oldřich z Lutic statek Ninice, r. 1193.13án
Ditlel) wes Strašici, Cedlici,Cernokůl, Duhrawici,
Bor, Mladotice a Mláz. R. 1214. Anéžka o—
wdowělá Kononowa z Potworowa, Močidlo, Hlu
hokau. 1230. Ryijř z Teynice, Olsow a Ugezd;
r. 1232. Rytíř Radimír Ugezdec & Březí; 1252.
Plebannel) farář Kladrubský wes Podmuk aMork
témuž klášteru darowal.

Timto dráhným nadáním obohacený klášter
hogný počet mnichů žiwiti mohl, a byli seme
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ništěm pozděgi zakládaných klášterů, Welehrad—
ského, Pomuckého, Mnichohradeckého, VValdsa—
ského. Mjwal ten klášter W14. stoleti u Prahy za
Ugezdskau branau pod wrchem Petřínem bljž
hýwalého kláštera kartauzského, na Smichowě
pod zpráwau kostel, Při němž několik mnichů
přebýwalo. Císař slawné paměti Karel IV. ob—
dařil tuto řeholi cisterciackau weškerých klášte—
m českých amorawských seminářem S. Bernar—
da W Praze hljž prašné brány wedaucj na Pořič,
(kde nyni kancelář cisarských Panstwi,)kdež žá
ci této řehole W bohoslowj wyučowáni byli.
Lib. Erect. Tom. 1. T. 7. IX. E. 1. XIII. L.
7. Dobn'er. Anal. T. Vl. et Monum. T. IV.
Po bělohorské bitwě k obnoweni téhož klá—
štera gakož i k nawrácenj odňatých statkůagi—
ných obdarowánj neyche přispěl Jaroslaw Bo—
řita Martinic mocný zástupce qusaře Ferdinan—
da Il, chtěge se tim zawděčiti za póctiwé a
bezpečné chowánj Wtémž klášteře, kam se r. 1618.
po swém z okna wyhozenj byl utekl. Mocným
timto napomáhánjm, zdařilo se mnichům, pod
zpráwau pečliwých swých opatů, že od r. 1661.
až do r. 1736. na mjsto zřjcenin býwalého klá—
štera a kostela, toto obdiwu hodné stawenjzpů—
sobili W stawu byli.
Roku 14-15.Arcibiskupský Panoš Ondřeg
Špalek ze Slatiny k wýžiwě kaplana při tomž
farním kostele 4. kopy aurokil obětowal. L. E.
X. 11. 4.
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g) W'oračow. R. 1386. poručil (lle posledni
wůle Pán Drslaw ze Sulislaw tomu kostelu 2.
kopy pr. Gr. auroků. L. E. XIII, C. 2.
ll) \'Vilenz.

i) Ztlwanácté knihy kostelních natlánjLQ.
zdá se, že Čistá městys k statkům kapituly hla—
wnjho kostela pražského w 14. stoleti palřjwa—
la, nebot na rok 1399. s powolenim celé kapi
tuly a s (lorozumčnjm (Ústeckého far/tře gménem
Ptáčka, Pan kauownjk Felix wyměněnj kostel
ních poli za giné přiležitčgšj přetlsewzal. Od
roku 1531: Křiče, Čistá a Kozlany gistě ku ka—

pitule patřila až do roku 1713., kteráž tuto we
snici s ginými statky pln—oběti \'Václawowi La—
žanskému odprodala. R. 1389 ubezpečil se de—

sátek faráři na mleyně blíž Čisté XII. B..19.
k) Flohau,Kaunow.—l) Skreg. m) Zychrau.
n) Mutěgowice.
0) Když giž w bulle papeže Iunocencia IV.
kláštera Plaského se týkagjcj r. 1252 o této we—
sniei zminka se činí, může se z toho na staro
bylé založeni tohož kostela poněkud záwěrek
učiniti.
p) Městečko.
q) WVolešna w 16. stoletj pánu Kristofu Slo
Wickému ze Slowic patřila.
r) IIřetlel, Hřídel, Hřewničow. R. 1408. u—
snesla se obec se swým farářem owyžiwenj ka

plana. L. E. Vlll, B. 6.
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.v) Jechnice. PatrOnowé kostela a Spolu
Páni tohož městečka byli z počátku 15. století
Jenec z Janowic. W 16. stoleti páni z Gut
tensteinu a Lansteinu a od r. 1628. Černjnowé.
R. 1409. mezi farářem Vlfáclawema Pánem Gen

čjkem z Petrslmrgu stala se umluwa, (lle které
se faráři \vykázuly pole & auroky k wyžiweni
(lwau kuplanů, IX. F., 8. Ten samý Pán zPe—
trsburgu r. 1418. powolenj z Konsistoře (losu-11
2 k0py žllerků na giné statky k odwodu wyká
zali &zgistili X. L. 3.
t) Grossčernic.
u) Nedaleko od Slabce gest na welkémwr—
chu zámek, Krakow, Krokow, Krakow/vec,plo
swau storobylost paměti hoden, gemuž Kosmas
půwod igméno od Kroka otce Libušina přlpi-
suge. Kníže Jaromir ten zámek s Kublowem,
Braunem

:) sl-ludlicj swému wyswoboditeli

1—10—

worowi u Vl'elizu za odměnu (131.Od roku 1147.

Páni Kolowratowé swé rodině od tohoto zámku
swé přigmčnj dali totižto: Krakowštj.

\N'tom—

to zámku Jan Hus po něgaký čas 11swého při—

zniwce přebýwal očekáwnge tam pána Chlnnm,
\!Václawa z Dubé & Gimlřicha L:)cenlmka, kteříž
geg k sněmu (lo Kostnietloprowázeli. Roku 1387.
Jan Noselokněz za swého zemřelého otccnbra—
tra založil weyročnj mši s půlkopan pr. gr. au—
roků. Asaud \ Táclawa z Lll)0WiC r. 1397. u—
znal, že panoš Jan VVoděrad ze swého (lwora
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powinen gest faráři Slabeckému desátek O(lWátlč
ti. L. E. XII. L. 3. B. 11.
11) Roku 1313. pan Otto z Kozlan u krále
Jana Luxenlmrského otce Karla IV. to WymOhl,
že z wesnice Kozlan městys učiněn byl. W 16.
století patrony tohož farnjho kostela byli páni
Teyrowšlj z Einsicllu.
a;) R. 1392. panoš Marek zHrádku přebý—
wage w Gímljně založil 1 kopau pr. gr. auroků
za sebe při tom farnjm kostele Weyročnj mše.
L. E. XII. D. 15.
y) Běž-leoa Bratronice. Prwnj hýwal far
njm aclruhý filialnjm kostelem, ač nyní na opak
gest od r. 1786. R. 1394 na žádost a uznání
(lůwodně přednesené osaclnjci aur oky z železných
kraw, aněkolikliber wosku ke kostelu O(lwádě—
ti musili. R. 1396. panoš llaško z Bělče mimo
odkaz owdowělé panj po nebožtjkOwi Maršo—
wi z Bělče % kopy auroků tomuž kostelu od
wádčti sljbil. L. E. XII. G. 16. h. 16.
z) Památná w letopisech wlastenských wes,
w ujžto r. 1100. Wršowštj knjžete swého Bře
tislawa II. zawraždili, že gim Wlátlu nad Žatčem
a Lutoměřici O(legmul. Posledni zrodu VVršow
ců teprw w minulém století w saubogi pošel.
aa) R. 1406. farář Cistecký (lěkanstwj Fla
kownjckému přeclstawen, mezi arcibiskupským
panošem Giřjm z Roztoků a farářem Hwozdec—
kým pře rozsautlil. E. L.KIII. P. 1.
bb) Chmelišany.

() starobylosli kostelů českých.
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cc) W 16. století patronem téhož farního
kostela páni Gilcowé a pozděgi Erhard ze Stam-
bacllu, a W 17. Páni Lozie a l-Iildbrand.
dd) Před bělohorským wiičzsiwim byl? Ja—
roslaw Hrobšíoký pánem a Patronem kostelů Ko
lešowského a Horosedleckého, gemužto ohogi
slatkowé za 20629 zl. prodáni byli, a W ié ce—
ně doručení byli Hanušowi lllůuchowi.
ee) Bausjnow.
ff) Patronowé toho kostela byli páni z
llensbergu, gimžto obnoweni tohoto nynifilialnjho
k \'Velko—uugezdskému náležegiciho chrámu mi
strnými drátowými mřížemi, kteréprý gedenslepý
ztohoto rodu uplésli měl, za zásluhu se Pokládá.
Pozděgi swobodný Pán z Lewenern držitel to—
hož statku, geg kněžně M. Anně z Fiirstenbergu
prodal.
gg) Roku 1549. pánem této wsi byl Mi
ška ze Zlunic.
hh) Sohósselhof. Páni té wsi & patronowé

kostela byli r. 1569. ](ristof Kolowrat; r. 1614.
Jaroslaw Hrobšický.
VII. Plebanie Děkanstwi Slanského.
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a) Budín za času krále Wladislawa W 12.
'loletj měsio s]awné, gež sobě týž král, po
taupiw pro slái'j synu swému Fridrichowi že—
10 králowské, mezi ginými městy k wládě swé
achowal. Dle Paprockého pozděgiTemplziř-i w
om městě, až do \vyzdwiženj téhož řáduíňcbý—
vali. Král Jan z Luxenhurgu, otec Karla IV.,
opustil Janu Zbynkowi z Hasenhurgu za od—
taupené město Žebrák město Budín. Pod WM—

au tak náhožných, cjrkwi a swým mocná
ům wěrných, W bogi hrdinskývh, & umění
lilugjcjch pánů, obywatelé Budjuštj šlepě—
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nad giná města

gak stálosti u wíře katolické , tak i wěrno—
stj k swému prawému zeměpánu se skwěli. Kni—
howna l—IasenburskáW Budini založená. dle swř
dectwj Tomáše Mitisa málo odewzdala Hassen—
steinské , onjž nenj wíce co spalřiti. Boh. doct.
Balbini.

b) Za Prodané zádušní pole téhož kostela
zawázal se r. 1404. Jan Jablowec s powolen-jm
patronů W jta Šlechty, Gind-řicha Krásného, Mar——

kety Per'ncké a Tassona zPeruc ročně kopu pr.
fr. ke kostelu odwáděti. L. E. XIII. N. 3.
c) R. 1346. Karel dědičný kralowec knlana,
tehdáž markhrahě Morawský, whlawnjm kostele
S. VVjta ustanowil 24. duchownjch, 12 kněží, 6
jáhnů, 6 podjáhnůa 12 kleriků, kteřj'z'by Po

PIP!

střidč ke cti P. Marie hodinky zpiwali, gež Man—

sionáře nazwal. K Wýžiwěgegichkaupil awyká
zal statky Černčkow, Jeseny, Zlonice a Lhotu,
též i gednotliwý statek w Třebízi. Kteréžto
znamenité statky Jan, král a otec geho, potwrdil,
:) toto založeni ode wšech herni králowských o—
swobodíl. Lil). III. p. 3340. et 387. Dobner
Monum. Kostel Zlonický dráhně nadán od panaz
\lValkauna, genždwůrUha :) wes Chřin u VVelwar
ležjcj, Wším práwem a se Wšemi užitky kostelu

darowal, a dle swé poslední \vůle kapitolu na
hradě pražském dohljžitelem důchodu kostel—
njho ustanowil.

390

Pogednánj
Bohuch'wal VValkaun z Adler, pán na Stalin,

Pastowicich a Račinowsi, setnjk krage Slanské
ho, G. K. M. rada, ustanowil osadnjkům Zlonic—
kým rozličné 1301313th a desátky, gichžby fará—
ři swému odwáděti povinni byli; že Wšak
takowé odwody W minulých bauřliwých ča—
sech téměř zcela k zapomenutj přišly, tedy r.
1616. faráři gak dům, tak ipole a giné přjgmy
znowu wykázal, atakowý Wýkaz řádně na swé—
dectwi zapsal. Což wšak teprw r. 1646. arcibi—

skup Arnošt Il. ztwrdil. Kostela a domu fami
ho stawčni stálo pána \Walkauna 47472. zl. Tim
nákladem a obdařením kostela za swé předky
nepochybně zadost učiniti chtěl, genžto, když
po Wzniklých husitských bami-ich duchownj stat—
ky w swobodnau laupež dány, a i Mansionz'uřům
gegich statky mocně z rukau wydráuy byly, Zlo—
nice VValkaunowé se uchopili.

d) Mur, býwalé město, kdež nyni ostrow
sw. Klimenta. Papež Bonifac IX. udělil gepiiw
škám kláštera Doxanského k wýhradě hogné po
hostiny práwo palronátni nad i'arnjmi kostely w
Mura, Kmětnowsi a W Srhci r. 1398. L. E. V)
B. 2.
e) Kdež nyni filíalnj kostel nad Wsj Íleto 
wicemi k osadě Lidické pali-jej stogi. Prawi se,
že na tom powršj za dáwných časů město bylo,
Kralowice uazwané. Dosawáde se spatřugimno—
hé základné zdi býwalých stawenj; a rybník
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pod tjmž wrchem se nacházegjcj posawád krá—
lowský sluge.
Páni Pětipeštj, gichžto těla w tom kostele
odpočjwag'j, králi Ferdinandowi H. se co ney—
wšce na odpor postawili, a po Bělohorské bit—
wě ztrátau swých statků i wylinanstwjm potre—

stani byli.
f) W 14. století tato wes kapitole praž—
ské S. Wj'ta patřjwala; w 16. pak stoleti pan
G—etřiehz Reichu pánem gegim byl.

R. 1389.

pan Petrl-[rabánč Kaliwoda obdařil kostel Srbec
ký půl kOpau pr. gr. L. E. XII. B. I. W'iz. s

wrchu Mur.
g) VVelikzi Páleč. Giž w 14. stoleti ta Wes
ku kapitole Pražské patřiwala , I—Iusitůmwšak s

ostatnimi duchownimi statky potom do rukau
přišla. W 17.stoletiwládl nj pan Giřjl-Irobčický,
gemuž wšak , králem Ferdinandem odňata ahra—
běti Arnoštowi z Montekukuli, za 44091 zl. s
ginými statky prodána byla, od něhožto ge opět
kapitola kaupiti musila.
11) We \'Valdsteinských a we \Yratislawských
pamětních knihách wes k Oseckému klášteru
patřjcj se nacházi. Dobner. monument. Tom.
I. pag. 311.
i) B. 1388. arcibiskupský panoš Albert z
Lukowa, ginák zVVráškowa, založil přitom ko—
stele 4 Wýročnj mše s Žlcopama pr. gr. auroků.
a Jan Likterach s synem swým \iVšeslawem, pa
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nosem ze Solce, darowal tomu kostelu l kopu
auroků. 1397. L. E. Xll. B. 12. l. 9.
7-1)Buštěhrad

aneb Búžči hrad. —- Hňgek &

podlé něho Beckowský dáwagi wíře nepodobné
gméno tomu hradu z Budče , zgehožto zhořenin
prý kámen k \vystawěnjtohož odwežen býtiměl;
nebot nebyl, aniž dosawáde není nedostatekka
mene k stawěnj nablízku téhož hradu. Pod tím—
to hradem gest městys Bůčkow, genž před tím
co wes Bůžčewes neb Bůžtiwes byl nazwán. Spi
se tedy to gméno zdá se býti složené z Bůžka,
Bůžčíhrad, Bůžtihrad, Bužčjwes. Patronowé té
hož býwalého kostela byli W 15. stoleti páni z
Kolowrat s názwem Buštěhradšli. Z téhož ro—
du byl i Fridrich, který se s Mainhnrdem Gin—
dřichohmdeckým králi Giřimu zPoděbrad zpro—

tiwil. Ohlehnut gsa w zámku swém Buštěhrle
ském od wogska králowa, &marně pomoc očeká—

wage,negenom se wzdal, ale i zcela k straně pod
obogi se obrátil. Joachim wšak Buštěhradský
z Kolowrat r. 1585. opět k cirkwi katolické
se obrátil.

W 17. století farář Buštěhradský gménem
Wyšehradský zpráWu nad osadou Lidickau i
Zwolenoweskuu držel. R. 1385. Rytíř z Braško—
wa přebýwege w Bůžčewsi se u konsistoře při
znziwá :) uwoluge

desátek,

gegž geho ugec I—Ia—

wel k tomu kostelu odwáděl, i hudaucně od—
wáděti. L. E. XII. B. 6.

o starobylosti kostelů českých.
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Z) Hrolmj nápis od roku 1571., genž po—
ukazuge na pohřbené w tomto kostele, pana

Petra Chotka Z\Vognina, geho rodiče Bohuslawa
:) Elžkn rozenan z Daupowa, i praděda Gin—
(lřicha Chotka s manželkau Johannem, rozenau
Gotcowau z Kolowrat, (láwá náwčštj, že tento
rod pánem na VVraném býwal. R. 1330. mjwal
kostel WVranskýWlastnj ostrow na \'Yltawě, kte
s powolenim pražské konsistoře za giné při—
ležitěgši pole POpllStil. L. E. II. H. 2.
m) Panenská Týnice (Teynice) ginák Žer—
nowteyneo.

W 14. století založil pan Plichta zŽerotj—
na w tom můstci panenský klášter sw. Kláry,
genž roku 1422. od Taboritů spálen a wzřice
niny obrácen byl. Geptišky, které autěkem u
šly, do kláštera sw. Anežky (lo Prahy autoči
ště

wzaly.

Wíz

Benešowu

kroniku,

11 Do—

bnnra knihu 4. na stránce 64 a 429. Farní ko
stel gest r. 1325. založen, roku 1321. zaklada—
tel kláštera Teynického práwo patronatnj nad
kostely Teynickým, \Vrbenským a Pozdemským
témuž klášteru O(lewztlal. I stala se r. 1392.

mezi farářem Teynickým a Abatyšj tohož klá
štera úmluwa ohledně desátku. L. E. IX. Il. ll.
n) W 14. a zpočátku 15. století bylit Trč
knwé páni w Telči &w Hospozjně spolu patro
nowé téhož llýwalého farního kostela, z nichžto
'I—IaškoTrčka r. 1409. s powolenjm

konsistoře

proměnil některé zádušnj pole téhož kostela, a
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Jan, pán na Telči roku 1410. (larowal kostelu
pill lánu lesa a založil Wýročnj mše za swau ze—
mřelau chol Dorotu. L. E. IX. E. 8. VIII. I. 10.

\V 17. století bylil patronowé tohoto kostela a
páni na Telči Albrecht z \'Valtlsteinu a Adam z
Raupowa.
R. 1390. uložen byl getlnomu roln'jku zwlá—
stnj O(lWOKldesátku.

L. E. XII.

C. 18.

o) Pan W'áclaw syn Mikuláše zVVrapic tam
zůstzlwage s matkau swau Magdalénau, (lali od
sebe r. 1414. bezpečné upsání, nim se zawazu
gice , k tomu kostelů auplný desátek odwátlěti.
L. E. X. D. 6. et XIII. S. 4.

p) Di'jnow. \V 14. stoleti sjtlelnj hrad pánů
z Dřénowa a Hertwikowa panošů arcibiskup

ských, znichžto Racek a Heršo založili s 5
auroků wýročn'j mši , a na ten den wyčastowáni
tři chudých osob. R. 138%. L. E. XIII. A. ?.
Pozclěgi páni Popuštj iiatlDi"itiowen1 wládli.
q) R. 1393.50 k tomu býwalému kostelu far.-'
nitnu powinnowani (lesátkowé O(lwútlěti ustano
Wili. L. E. XII. G. 4.

r) Tento býwalý farní kostel, a kněmu od
Bořity z Martiniců k zpráwě dosazený farář pod
getlnau způsobau přidal stawům nekatolickým
proti Bořitowi mnohého zápalu k zlosti a po—
mstě. Wiz apologií neb Obranu stawů českých
tiskem wytlanau. r. 1518.
.r) Nepochybně se zde miniiilialnj kostel sw.
Jana Křtitele 'W lesíku nad ws'i Augezdicj & Dři—

o starobylosti kostelů českých.
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K tomu kostelu založil

Pan I—Iawelz Dřjně auroky

z 30 Pr. gr. 2. wý—

roční mše 1418., a Anna wdowa po zemřelém
Oldřichu Poledne, panošowi z Dubí, dawá od
sebe písemné wvygádřenj, že témuž kostelu pole
a luka patří„ z nichžto farář gi a gegim synům
Gežkowi a Slěpánowi ročně 5 kop pr. gr. od—
wádětí powinen gest. R. 1370. a r. 141849311
Petr z Dřinč za sebe a za pana Drslawa zDřj

ně 15. pr.

auroků odkazuge na gednu wey

ročnj mši. L. E. X. K. 12. — IX. E. 12. 3.
i;) Knobiz.

u) Zwolenowes býwalé kapitolnj pallsle.
Když W 15. stoleti husitským držitelům do ru
kam se dostalo, něgaký pan Humprecht Tasí—
nowic ge opanowal, kterýžto r. 1413. swého
faráře gménem Mikoláše zawraždil. Akdyž zprá—
Wa o té wraždě až do Říma se donesla, odsau—
zen byl tento pán, by na wěčné časy na swém
statku 80 gr. auroků pogistil, začež aby nápo—
tomni faráři za usmrceného faráře Mikoláše ge—
dnu, a za wražedlnika brzy na to zemřelého též

gednu zpiwanau a dwě tiché mše každoročně
slaužili, a na každý den, když se ty mše slau
žiti budau, tři chudí aby pokrmem zaopatření

byli. L. E. X.

4.

R. 1385. wšecek powinnowaný odwod de—
sátku se ustanowil a do kněh wtčlil L. E. XII,

A. 10. Roku 1388. pan Albert z Zedeč dle
kšaftu pana Haška z Podlišřan na 2 kopy pr.
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gr. aurokůkzaloženj mše na každé ponděli, též
i pnnj Mandaljna, Wdowa po Mikolášowi zVVra—

pic swým a pozůstalých sirotků gménem se za
wazuge 8 kop auroků ke kosleln odwáděti.
B. 1404. (L. E. XII. A. 18. XIII. m. 10. —)
Roku 1392. Dobeš panoš z Podljšian ohětowal
ke kostelu 2 kOpy pr. gr. Roku 1396. 5 po—
twrzenjm arcibiskupa \'Volfráma odkaupil nad—
gmenowaný farář Mikoláš od Oldřicha opata
Břewňowského 6 kop auroků k wyžiwenj ka—
plana, :) r. 1407, opět na wyžiwenj druhého

kapiana 10. kop auroků se založilo. L. E. XII.
D. 17. IV. G. 7. VII. 111.7. W 17. století
\Vratislaw zMitrowic, a před Bělohorskau bit—
wan Petr Miller z Nalozewsi pánem na Zwo—
lenowsi byl, když ale W nemilost u císaře padl,

bylo pansth to Zuzaně Chrtowé za 25548
kOp prodáno.
Paměti hoden gest hrobowý
nápis roku 1597. pohřbené Markéty Zaidlicowé
z Běly, genž wlétechwěkuswého 81. dar tenod
Boha dosáhla, že gest swýchdětj,wnaučatapra—
wnaučat přes 70 žiwých Widěla. Arch. paroch.
W) E. 1405 Pani Běta owdowělá Petříkow
wá a Kateřina owdowělá po pánu Mataušowi
ze Slawětina, nedaly při farnjm kostele pod zprá—
wau Benediktinů Postoloportských geště třetjho
duchownjho z téhož kláštera. Opat rukau dá—
njm se zawazuge Oldřichowi z Hasenburgu :!
též Gindřichowi

ze Mšena, že ani—okyna klá—

šteře pogištěné, dle wůle zakladatelowy na obži—

o starobylosti kostelů českých.
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wení třetího kněze téhož řádu obrát-iti wolen gest.
L.E. VIII. A. 7. et 4. R. 141Lpřiznáwá se Gi
z Donýna w Slawětíně přehýwagící, že 18k0p
pr. %. od slečny Anny Libochowské, dcery Jana
Libochowského, geptišky kláštera sw. Anny na
Augezdu W Praze, obdržel, a že po gegí smrti
1 k0pu auroků k záduší Slawětínskémuodwáděti
powinen gest. L. E._XIII. T. 13.
x) R. 1385. syn pana Bedřicha z VVinařic
ObělOVVHl
tomu

kostelu

1 kopu auroků,

& paní

Ludmila owdowělá Ilabardowá z Winařic faráři
též 1kopu auroků, gižto pogistila u pana Giří—
ka panoše zDiWic; r. 1401. L. E. XIII. B. 6.
a L. 1.
y) Dle IIzigka na rok 1007. gmenowala se
ta wes Opočna, a obdržela gméno Peruc od po—
diwného zamilowání knížete Oldřicha r. 1014.

do gedné sprosté díka

gniiéiienlBoženy, když

u studny perúc se mu zalíbila-1,gíž sobě za man

želku pogal. B. 1386. uděluge se panu rytíři“
Kunšowi zPeruc práwo patronátní pod wý'mín—
kou gistých ku kostelu peněžitých odwodů. R.
1393. liyltzPeruc Gindřich, arcibiskupský panoš,
k tomu přidržen, by kostelu čtwrt lánu polí s
pastwíštěm odstaupil. R. 1411. stalo se poro
wnání mezi farářem a rytířem Gindřichem Krá—
sným. B. 1413. založil Gindřifh z Peruc pa—
noš s půl kopou auroků wýroční mši za swé
rodiče. L. E. XIH. C. 4. XII, II. LVIII, N. 1.
:1 K. 7.
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W 16. století patronowé téhož kostela byli
Jan z Waldsteinu a páni Lobkowicowé, z nichž
Fridrich r. 1594. w Prešpurku zemřel a w Pe—
ruckém kostele pochowán ležj.
Dle upsání král Wáclaw Il, darowal in—
to wes, genž prw klášteru Swatogirskému W
Praze přináležela, sKnohjzj městu Slanskému,
& k náhradě kláštera udělil wesnice \'Velenici a
Podmok, blíž Poděbrad. I—Iammersclnnied. hist.
monast. s. Georg.
aa) Ředhost. Roku 1383. olnlarowán gest
ten kostel činži z nágmu gednoho (lomu. A r. 1400.
se ustanowuge z dwau kusů poli powinnowaný
wlaslni desátek skrze rozsudjho Oldřicha Zagi—
ce z Hasenhurgu. L. E. Xlll. B. 5. a K. 10.
bb) Když r. 1420. Tabo'rílé twrz Mako
třasky wzřjceniny obrátili, a 131450. G-iřj Podě—
bradský Buštěhrad dobyl, nepochybně že Lidice
té strasti &záhuhy také pocjtily. Starý kostel
teprw 1664. poněkud oprawen, nyněgšj Wšak
nákladné, krásné staweni Anna Maria Františka,
welewéwodkyně z Toškany roku 1730. Wlastnjm
nákladem zwelebila. Roku 1370. arciděkan z

IIoršowa Teyna a spolu ka'nownjk Pražský,gmé-—
nem Přibjk, s kanownjkem Pawlem z Choeny u
saudili, gaký a od koho desátek faráři Lidické
mu přináležj. L. E. Xll. A. 4. Boku1401. da—
rowal pan Jan Zwonjček, přebýwage w Kněžo
wsi, kostelu 12 pr. gr. auroků. L. E. Xlll..
K. 11.

o starobylosti kostelů českých.
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cc) Dle Hágka na rok 870. a 916. w Sto
ehowě kníže Neklan zbořenau twrz proti auto
kům nepřátelským knjžete Žateckého Wladisla—
wa obnowiti opět dal. PozděgiStochow owdo—
wělým kněžnám za sjdlo byl, kamž i Drahomí
ra chtíc se odehrati, na cestě,asice na swinském
wrchu (nyni Hradčanech), nepochybně že se gi ko—
ně splašili, konec swého žiwota wzaia. — Že
kostel Stochowský W 14. a zpočátku 15. století
nad giné okolní znamenilěgšj byl, poznati se
může z hogných nadání mu udělených. Giž W
'lb5l.farář Stochowský se přiznáwá, že dle mno
hých požiwanýchužitků kostelních zawázán gest
kaplana žiwiti. Toto přiznánj gest gedno zprw—
něgšjch, genž za času":Arnošta arcibiskupa

z za—

ložených , do kněh wtaženo bylo; ge potwrdil
Bohuš Probošt Litoměřický, bratr wlastnj Arno
šta arcibiskupa. L. E. I. S. 3. R. 1400. za—
wazuge se pan Radslaw ze Stochowa,patron ko—
stela ohledně á weyročnjch mši desátek tomu ko—
stelu odwáděti. Týž pán ze Stochowa W tom

roce přepustil práwo patronátní

Zifridowi z

Chříc. L. E. Xlll. K. 6. a 8. Přisluhugíci kněz
oltáři sw. Anny hlawnjho chrámu sw. Vlf'jtaw
Praze gménem VViljm darowal r. 1409. kostelu
Stochowskému mešnj knihu (misal) w ceně 10.
kop pr. gr. (dle našich peněz 200 zl. střihra) za—
vazuge tim každého faráře, by každoročně ged
nu zpiwanau mši za mrtwé , a dwč tiché za" něg
ohělowal. L. E. IX. C. ?. Roku 1410.panPřeeh
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Radlice zHonic a Petr z Celechowíc, arcibiskup
panoši, založili s půl kopau auroků wýročni
mši, za matku Annu, dceru Žowku, manželku
Annu a ten rod. L. E. VilI. L. 6. R. 1414. ge—
tlna kopa auroků kostelu Stochowskému patřící,
a na statku Malkowicich pana Čenka z Malkowíe,
arcibislmpského Panoše,pogištěná, na statky pa—
na Jana z Lz'nnpřeložena byla. L. E. X. A. 9.

dd) Jan stk, arcibiskupský panoš, pán na
Neprobylici a téhož kostela patron, zawázal se
ktémuž kostelu (lesátkem, což ale pozdě-giopět
zrušil. L. E. Vll. N. 1. R. 1397. stalo se po—
rownánj po (llauho trwagici při 0 práwo patronát—
nj nad tim kostelem mezi panem Mikolášem z
Kutrowic, farářem Kwilickým & bratrem ge
ho Zdislawem, pak mezi Janem z Telec a Pe—
chem zNeprobyIic. L. E. XIIL G. 6.
ee) Hágek giž na rok 858. zminku činí 0
Kladně , kterau starobylost pjsmena na železných
(lweřjch kostelních prozrazugi , k němuž w 16.
stolte podlé celé (lýlky přistawen gest (lrultýtljl
kostela s obzwláštnjm Wýchodem, w kterém O(l-'
dělení katoličtí od kališnjků swé služby boží
zwláštně konali. ——Kladno bylot rytirským sj—
(llem pánů tOllOŽgména , z nichžto Pawel z Kla—

(lna a Haško z Lán co rozsudi nad Bezděcltau z
Ugozrlce r. 1382. wyřklí, že onen powinen gest
wýročně 1 k0pu ku kostelu Kladenskému O(lWŠ-J
děti. Swědkowé téhož byli Zděnek z Kladna :)
lírdoň z Močídlan. Tento aurok pocházela-vlá—

o starobylosti kostelů českých.
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šlě od pana arciděkana kralohradeckého, kano—
wnika Pražského llcawla, který tento aurok u
Pana Bezděchy z Ugezdce pogistil. L. E. Xll. B.
16. K. 6.

\'V 16. století Kladnem Wládlinábožui kato—
ličtí rytíři Žd'árští, pozdčgi hrabata z Ždáru, ro—
dem bywše ze Žďáru W Loketském kragi. Byl't
lo rod gak wznešenýr w úřadech zemských , tak
i milostuj patronowé chrámu a školy. Po sešlém
rodu mužského pohlawi prowdané dcer)r Klad—
nem Wládly, ažz počátku 18. stoleljwelewéwod
kyně Toškanská Kladno , a ktomu patřící wel—
ké paus'fwj Čerweno—Augezdské kaupila. To
to podržjc, Kladno W roce 1705. klášteru Bře—
zuowskému odprodala. Mezi opaty a spolu pa—
trony se nade wšecky opat Beno dokázal milo—

stiwým, který negen farní kostel oprawil a o
zdobil, ale iuaikladné nowé staweui, kapli při
hřbitowě sw. Floriána založil, po geho smrli
málem geštěnedostaweuau, kteráž až potud oče—
káwá nástupnjka patrona, onomu wmilostiwosti
rowne'ho. Též isocha Panny Marie na uáměslj r.
1746. nákladem toliko zlatých , co tudy let , od
něho postawena gest. Prwotni základni kámen
kaple sw. Floriána swělil Šimon Brus arcibiskup
w Trapezuntu , Sulfragau arcibiskupa Pražského
Lolielia. Fara Kladenská, gedna z neywýnos—
nčgšjch w 16. století ohledně na rok 1559. k
přispěnj nowě založenému semináři k wychowá
nj mládeže k duchownimu stawu pod zpráwau
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Jesuitů, tak nazwaněho konviktu mezi ginými
císaři Ferdinand'owi ]. od kapituly pražské se wy—
kazuge s 50. kopami auroků, gežto Giři Ždár—
ský ze wsi I—lřibupřigjmá od Zlěnka z Kladna
faráři za přigem odkázaných, gichž prý farář
Kladenský llOgnými přjgmy obdařen , snadno o—
pykati může. Pubička na rok 1559. Schmiedl
l-list. Soc. Jesu Prov. Boh. L. ll. p. 121.

ff) Kostel r. 1718. od hraběte leary opět
zweleben.
gg) W 14. stoleti ku kapitule patřící wes, k
geginmžto kostelu Jan kanown'lk u sw. tha a spo—
lu Probošt u VVšech Swatých zásobu téhož ko—

stela rozmnožil r. 1400. L. E. \'1. E.
71h) Starobylá, a W stálé poslaupnosti za—
chowalá powidka, zkamenělého křiWOpřjsežnjka,

genž se W nemalém, hrubém pjskowém kamenu
před kostelem stogicim (liwákům ukazuge, oswěd—
čuge starobylost téhož kostela od oněch časů,
když dle přísné kázně w starobylé cjrkwi hru
bým w nekagjenosti zemřelým hřjšnjkům, gakož
zautnyslně křiwč přisahagici gsau, pohřeb na
místě swatém s poznamenánjm a postawenjm kři—
že na hrob se nepowolil. Takowi umrlj mimo
poswěcený břbitow pohřbeni, gimž na místo kři—

že gen hrubý kámen postawen býwal.
Odtud
kletba: „Bodeyž xi se zkameněl.“ Roku 1408.
arcibiskupský panoš Jan z Dobré , pak r. 1409.
VVogtěchz Dobré, z pozůstalosti swého bratra
Giřjho, a r. 1413. gistá Anna, každýznadgme

() starobylosli kostelů českých.
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nowaných dobrodinců gednu kopu auroků témuž
kostelu nadal. L. E. VIII. II. 5. IX. q. 7.XllI.
q. 10. Wes Žilinu sfilialním kostelem na sněmu
pražském r. 1537. od císaře Ferdinanda !. da—
rem obdržel Bořita Martinic.

ii) VVlastní rytírské sídlo býwalých Pánů
z Malkowic. R. 1395. zwolený Geško Tassa—

wec ze Sludnowsi postřídní patronát mezi Ale
šem Panošem z Malkowic, & mezi Marešem Bu—

šketau synem Daliborowým zMalkowic, gménem
swčho otce usaudil nad kostelem Malkowským.
Byli“pak tento kostel od dáwných časů štědře na—

dán, nebol r.l405. nachází se s powolenímkon—
sistoře pronagmuií na tři léta polí a luk, která-
10 pronagal Pelr farář z Krušiny a bratr geho
Wáclaw Diwiš za roční činži 15 kop. 13. g. L.
E. XIII. E. 10. a O. 3.

kk) Lidice blíž Slaného s býwalým farním
kostelem sw. Jakuba, gemužio gistý Slánský mě—
šlan k užitku farářowu a kaplanowu prodal 1

kopu auroků, afarář gménem Wanko roku 1404.
kaupil opět od giného měšlana 3 kopy auroků,
k nimžto r. 1409. gešlě 6 kop auroků přidal k
wyžiwení kaplana. Příkladem farářowým po
hnut gistý měšřan Blanský razmnožil toto nadá—
ní 3 kopy auroků. L. E. VIII. II. 9. 10. J. 1.
XIII. N. 1. Pan Miláčko Pauoš z Lidic r. 1396.
založil s gednau k0pau p. g. auroků 4- wýroční

mše.

Časopis p. Katal. Duch. 111. 3.
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Zl) Roku 1401.SazemazIIorešowx-ficspcwo
Ienjm konsistoře chalupu a !( nj patřicj pole za
giné proměnil. L. E. Vl B. 6.
mm) Smečno chowá přes 300. let wzneše—
ný onen, We \vlasti acirkwi stegně powěslný rod
Martiniců od císaře Ferdinanda II. na hrabstwi
pozdwižený, gako swého pána, :)chrz'lmowé téhož
panstwj gako swého patrona. Pro uznalé záslu
hy toho rodu císař Leopold II. welel, by po
wymřenj mužského pohlawj hrubě Klum, manžel
hraběnky rozené z Marliniců, gméno a štít rodu
Martinického !( swémn připogil. Zbynko arci—
biskup kostel Slneoanský Wděkanstwjpozdwihl.
Z děkanů paměti hoden Ctibor Kotwa, genž r.
1629.1305taupi1w probošstwi Litoměřické po 510—
wntném Sixiu z Lárchenfelsu. Albert VValdstein

Kotwu pro učenost a řečnicle sobě tak zami
lowal, že usniysliwsobě w Gičjně nowé biskup—

stwi založiti, genia prwnimu berlu biskupskan
giž napřed přislíbil. Složil tento býwalý děkan
Smečanský knihu pod nápisem: Mumreg čili Lar—
Wa, pro wýbornnu gegi češtinu chwály hodnou.
B. 1407. pani Žowka wdowa po Bernardowi z.
Ledče darowala kostelu Smečenskému 3 kopy
auroků. L. E. XIII. q. 5.
nn) Mšec, (Kornhaus) w 16.5101et1'Oldřich
Mičan z Klinsteinu &Boztoka, a před bělohor—
skau bitwau Gindřich Stambach, pánem naMše—
Ci, ten pak po ztracené bilwě s mnohými ostata
nimi treslem byl ztjžen, ano stolek ma' odňat
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byl a prodán Benigně z Lobkowic za 8792? kop.
Na rok 1398. kniha 12. nadání kostelních obsa—
huge odkaz gedné k0py auroků pro kostelMše—
cký z pozůstaloin pana Jana rytíře ze Želiny,
gegžto ugec Iwan měl W plnomocenstwj.
on) Roku 1388. panoš AlbertzLukowa,gi—
nák z VVraš-kowa,udělil kostelu Lukowskému a

Klobuckému 2 kopy pr. gr. auroků. E. L.KII.
B. 12. Roku !1387. rozhodnuta gest pře týkagjc
se prawa paironatniho mezi Geškem z Praha,
Filippem synem VVogslawowým, a Matěgem z KIO
buk. R. 14—08.porownal se farář Klolmcký s

Janem Prohoštem z Raudnice; a r. 1419. spa
nošem Donýnem z Lukowa o .latiku. L. E. XII.
A. 14. XIII. 8. C. 7. X. L. 3.

pp) Gedno z neystaršjch měst W Čechách
od knížete Neklana okolo r. 750. založené, & od
slané wody, z niž sůl se wywařowala,51aný na—
zwané. Nelze pochybowati, že paprsky Whlaw—
nim městě rozžatóho swělla“ wíry křestanské zá—
hy na Slansko došly. Knihy nadání koStelnjch
uwádj městský farní kostel protmšstwim kláštera
Benediktinského W Ostrowě od Boleslawa 11. r.

999. založeného. Že pak toto probošstwi welmi
wýnosné býti musilo , dewátá kniha nadání ko—
stelních G. 4.1)a1rně dokazuge. R. 1.405. 01
dřich tenkrátni probošt znadgmenovvaného klá—
štera wykázal 20. kOp pr.
auroků, pak ge—
(lnu u města kaupenau winici s powolenjm krá
le VVáclawa, by na wšecky budauci časy pro
BQ
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bošt k šesti kněžím, zde se nacházegicim, geště
giné dwa, buďto z kláštera té řehole, nebo cir—
kewnj připogil, a mimo to geště 3 žáky (kleri—
ky) žiwil, kteřjby po střiděkaždodenně rannimši
kúctč P. Marie zp'jwali. Z Winice pak welel, hy
Probošt každoročně sud wjna klášteru Ostrowské—
nm odwáděl. Toto založeni Zhynko Arcibiskup
r. 1410. potwrdll.
Když pak giž r. 1406. pro—
bošt s penězi newystačil, založil geg Opat geho.

L. E. XIII. O. 5. Patrněgi liýwalé probošstwi
Opatstwj Ostrowského ze založeni špitálu slan
ského od slečny Kateřiny Michkowy r. 1359.se
dokazuge. Tat položila klášteru Ostrowskému
50. kop pr. gr. kn kaupi poli při Wsi Tukletu,
gež odhodlala k ošetřowánj nemocnýchw špitá—
ln Slanském, wymiíngjc sobě wšak na čas swé
ho žiwota 4 kopy auroků, gichžby sobě 11pro—
])ošta Slanske'howyzdwihowala. Nad timto wol
ně přigatým ustanowenim. listina takto zni: My
Bohnsla'w opat, Martin přewor a wšickni shro—
mážděni kláštera sw. Jana Křtitele na Ostrowě,
řádu S. Benedikta , i Theodorik probošt w Sla—
ném tohož řadu S.Benedikta, známo činíme Wii
bec. at. d. Diplom. Mansion.Arch.Doxan. apud
Gelas. Dolmer. Monument. Tom. llI. pag. 372. —
Mimo hogné nadání prohoštů Slanských, farní
ho kostela SW. Gotharda se nachází na r. 1385.
obdarowánj měštanstwa s 5. kopami pr. gr. au—
roků. L. E. XIII. A. 9. Nenadlauze trwal tento
stkwělý staw Slanského kostela uprostřed náho—
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žně horliwosti měšťanů Slanských. Když r. 1425.
od Taboritů poraženi byli, konečně sami spo—
giwše se s Launskýi'ni, ničehož poswatného ne
šetřili. Po Bělohorské smutné porážce wšech
statků obecných i wšech měštčninských nadaný,
od předešlých mocnařů gim udělených, zbawe—
ni gsauce, do tělesné poddanosti hraběti Bořito—

wi Martinicowí, pánu na Slnečné, padli, který
5 283000. kolaami město a k městu patřící we—

snice, Želenice, Netowice, a Lotauš zakaupil
r. 1638. Gak to w Slaném za času panowáni cj—
saře Rudolfa okolo r. 1589. až do času wyne—
Seného majestátu swolmdného prowozowáni wše—

likého \vyznáni stálo, zgednáni Konsistořepod
obogi patrně seznati lze. Mělií' ten čas Slanšti
za děkana Blažege Plzenského, prw děkana Čá—
slawského, gegžto r. 1595. farářem Pražským u
sw. Mikuláše, aspoluradau konsistoře nacházíme.
Na toho muže sočili Slanštj, protože po katolicku
služby boží konal, a swátostmi přisluhowal,gak to
cjsař a konsistoř p. O.poručili.
[ doráželi urput—
nau nezdwořilosti na konsistoř, by gin-nna místo
něho Jana VVirtenherského , býwalého faráře
Hostiwického, za děkana dala. Tomu wšakkon—
sistoř, znagic geg we wíře a W chowa'nj wadné—
ho, nikterakž swolíti nechtěla; kdyby wšak na
swém slz'lli, a Blažege, kněze we wšem dwhrém
shledaného u sebe trpěti nechtěli, tedy že gim
W'áclawa Dačického , děkana Melnického místo
něho dosadí, a onoho na Melnik potwrdj. W
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zaslaném tomž listu We středu po 3 králich r.
1589. konsistoř gim (lomlauwá takto: Psanjtako
we'fm nám zaslaného s titulem potupným a posměšným
wice že činiti nebudete, za to žádáme_ VVšak Slan

štj ani Dačického, genž r. 1595. administrato—
rem konsistoře pod obogj byl, ani Melničti
Blažege za děkana míti nechtěli, a na (lopiso-
wúnj konsistoře ani odpowědi nedali. Když
pak konsistoř, užjwagjc swého prawa, Slan—
ským Dačického za děkana potwrdila, zadali oni
samému cisaři žalobu na nasili gim učiněné od
konsistoře, která odpowidagio předstírané (lů
wody wywracuge a wypisuge trudný Staw.dě—
kana Blanského , proto že dle gegich bludů s
nimi srownz'nvati se nechce, takto: „Neymilosti—
Wěgši & neýnepřemoženěgši
králi,

Pane Pane

powěd', kterau

císaři , Uherský

náš neymiloslívvěgši!

& Český

— —- —-—O(l—

měšlanosta a konšelé města Slaného

na poručení WV.M. C. , aby kněze VVáclawa Dačického

do obce swé za děkana Přígali , dali, gsme w našem
nwáženj bedliwe'm měli, a gest nám to gisto s nema
lým do týž obce podiwenjm, že my šetřice dobrého
řádu cjrkwe swate' a W'. M. C. mandátu do městkrá

lowstwi tohož Českého wyšlých, aby zlehčowáni ne
byli, že oni směgi to kněgake' kyselosti proti
řitati, a nás u W. M. C. ostauzeti1 gežto my
me, činíme s dobrým rozmyslem a bedliwým
nim našim, aby čest, _chwálaboží, kdež giž

nimpři—
co čini—
uwáže
utuchla,

a cilkcw prawa Kristowa Opuštěna gest, zase wy
zdwižena býti mohla.“
hranu pak tu a takowau
Swan Lladau , že gsau mnoho na sxlěhowáni naložili na
kněze Blažege Plzenske'ho, slěhngice geg změsta Čásla
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wý. Mý tim wlnni negsme, wšak gsme gim toho kně
ze Blažege chtěli rádi na délši čas zenechati, aby antra

tý na stěhowáni obce tókzahubeninewedly;

nyni ozná

milí. že ho W obci swe' trpěti nemohan, a před čtyrmi
lety welmí welice oněho stali , a rádi lm do obce swe'
od nás milí chtěli, & ted' ani gednollo roku wobci swe'

geg trpěli nechtěgi, gešto se i pan sudí neywyššj za
něho přimlauwal, že kněz katolický gest , a wšak oni
nic na to nedbali,

tak se proti

němu zazlili. -——Gínau

obranu kladau, že malé opatření magi k swé i'a're na
děti kněžské, a že OíTiciales školní žádného pohode na
faře užití nemohan.

W prawdě to WV.G. M. oznámili

můžeme, že gsme ani gim'žádných děti , ani ženatých
kněží do obce geaích nepodáwali, a s takowými kněží
mi, gakož ge nám Poraučeno od VV. G. M., my činiti
nemáme, než kněží neženate' gim podáwáme, i tak gicb
confirmugeme. Ale oni sami Páni Slanšti kněžiwswem
městě ženili, gako kněze \(Václawa Pjsecke'ho, kněze Je—

na Deportu, který u nich děkanem byl , kněze Wa
wřince Leandra čtyry le'ta i s dětmi swděčnosti trpěli, &
neřádným kaplanům swathý a weseli strogili, a Sami
při tom weseli přítomni byli. Kněží ženatých do swé
obce s dětmi přígimali za děkaný na potupn konsistoře
naši, a z wěrného knězstwa žádného, gako kněze Mar—
tina Slěžku, který u nich umřel , a žena sdetmiu nich

zůstala, kněze, který nyní w Kwilíeíeh gest, tři leta
w obci swé s ženau a sdětmí na místo děkana trpěli,
gešto žádný kněz nebyl, a kterého le.er ted' na po..
ručení W. G. M. ze swe' obce wybili. ] gina města to
like'ž činí, podáme-li gim kněze neženate'ho konagiciho
wšecky řády cirkewni, tedy nám ho hned něerni , a tu
qiž tak ženatého kněze, by třeba desatero děti měl,když
toliko obradku dělá, řády SW.cirkWewyprázňnge,wše—
cko u nich za swate' adonré gest, & stim se Wším mlčí
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a ge trpí, ani na milost W. C. N.:, ani na konsistoř nic
newznášegíce. Acta. Cons. Sub iiti'aq. ex Bibliotb. Archiep.

qq) Strašec. Roku 1388. byl farář smčšia—
ny W sauilu o geden dwůr, nad čjmž tento rok
rozsauzeno bylo. R. 1390. (lesáiky i robota ga—
kož i odwod sýra faráři ustanoweni gsau byli.
L. E. XII. 13.6. C. 16. Zdá se, že roku 1589.
geště Lulheranstwim uakwašeui nebyli, žádagice
kněze Lukáše, by clo částky kněží pod obogj
přigat, a od též konsistoře gim za faráře (lán
a potwrzen byl. Čemuž konsistoř woluá u 0—
smlujku se za nčg přimlauwá, by geg s swau
čeledi slušně ohowali, a genia, co předešlýmfaf
rářům bez ugmy wise odwátlěli. Za to konsi—
slorialnj polwrzeni žádá od obce zasláuj 1. to—
laru. Acta Cons. sub. Utr.

rr) VVorašice. R. 1412. farář tohož kostela
darowal 1 kopu pr. gr. auroků, giž u panoše
arcibiskupského Jana Draščaty w Solanu pogistil.
E. L. VIII. P. 4.
ss) VVrbuo u lesa. B.IL'lOálu Jan opat Stra—
liowslcý a Jakub farář VVi'benský smlauwu u—

činiwše, rozličné sobě záwazky a sliby dali. L.
E. Vl. C. 10. Ku konci 15.5toletj Páni Rozto—
kowé z Klinsteinu \Vrhuem wládli, & Wi'om ko—

stele pohřbeni gsau.
tt) Křtice. R. 1408. VViljmpanoš zOřeclm
za sebe a bratra swého Beneše a dceru Maru
šku půl kopau auroků wýročuj mši při tom ko
stele založil. L. E. VIII. D. 1.
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ww) Roku 1368. pan Bičen z Brloha ten
to kostel drobně nada). L. B. B. 5. aroku 1375.
Jan l-Iryzo :) Hahard, syuowě Fridricha z Wra
né založili 1 kopau pr. gr. we wsi Březí )o—
gištěnau Wýročni mši. L. E. IX. A. 12. Pole ku
kostelu přináležegjuj r. 1415. darowal Huras z
Bedřichowic. L. E. XIII. U. 10.

ů. Sedmero swátostj cjrkwe sw. katolické
wyswětlených W sedmeru postnjch kázanj, spolu
s řeči připmwugjcj o swátostech wesměs.
Od \Václawa Wiléma Wáclawjčka,
w Pjsmč swatém Doktora, lilawnjho k051e1a u swatého tha
na hradě pražském kanownjka kazatele (Ecclesiastes) etc.
(Pokracowánj.)

() swátosti biřmowánj.
\Vzkládali na ně ruce , a oni přígšmali ducha swatc'ho.
Skut. ap. VIII, 17.

\era gest základ akořen wšecb ctnosti kře—
stauských; nebo bez. wirynen'j žádné ctnosti, ——
žádné Prawé a stálé ctnosti. Čím wšak silněga
a pewněgši wjra gest, tím také silněgšiapew—
nčgšj gest ctnost na ni založená. To dowodi

Pán Ježiš, když prawi: „Kdož

slowa má &

zachowáwá ge, podoben gest muži mnudrému a
Opatrnému, kterýž ustawěl dům swůg na skále,
a sice proto že i on dům swůg, t. g.žiwot swůg
&swědomi swé na skále prawého poznání, apra—
wého wnitřnjho, ne pak gen powrclmjho nábo—

žensth ustawěl. Ispadl přiwal,protiwenstwi,a
přišly řeky sauženi, a Wáli Wětrowé pokušení,
:: obořili se na takowého křestana: wšak ne
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padl, ale pewně stál , poněwadž wíra geho
pewná byla. Mat. VII, 24. 25. A gak krásně
doličuge Apoštol (lůsl'ognost & moc prawé wíry
příklady pěknými naslarých swatých otcích„ nn
Alieli, Enochu ,_Noé, Abrahama, Izziku, Jákoliu,
Josefu, Mogžísi, aginých zhožnýchimiž'íc.]1israel-—
ských :) prorocích, (loklátlugez „Bez wíry ne—
možné gest líbili se Bohu; nebo přistupugíeí k
Bohu wěřiti musí, že gest Bůh, a těm kteříž ho
wěrně ctí a přikázaní geho zachowáwngí, O(l—
plntitelem gest.“ Žid. XI. O zagisté: bez wíry
není žádné ctnosti, -- žz'nlné pewué ctnosti.
Ale ach, gak mnohým uebezpečenstwímgest
swatá wíra křesianskzi wystawena! Nebezpečen—
stwím u wnitř, -— nebezpečenshvím Wliě. Zu
uynčgších sice časů nestogí nás wyznaiwainí na—

šeho sw. náboženstwí krwe :) žiwotů, gakož
stálo prwotní křeslany: ale medle nepotřebuge—
me—li Wžtly geště zwláštní O(lwnhy astatečnosli,
bychom při gedowatých ausměšcíeh nepřátel ná—
boženstwí, a nastogte! i mnohých zpronewěři—
lých křeslanů, při množstwí zlých příkladu, aio—
likerých swodných spisů & rauhání u wíře stáli
setrwali? Aponěwaclž wíra základ gest ctnosti,
a my gi tedy netoliko w srdci chowati, netoli—
ko usty wyznáwati , alebrž skutky dokazoweii
máme: nepotřebugeme—lizwláštní posily shůry;
bychom za ctuQstné křesinnské ohcowání se new
stydčli, na ošemetné šprýmy lidí nešlechetných
nedbali,

a tolikerým

wnmlám n nzistg—ahámkzlé-—

'

.

.“

]

.
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mu mužně odolali? — Blaze nám, gestli které-—
ho takowého prostředku, nímžto se nám zwlá—
Štní milost boží k setrwání u wíře a stálému gí

skrze ctný žiwot ukazowání pr0půgčuge, amy k
duchownímu bogi posilnění býwáme!

VVŠ—fak
gest,

gest! — Ten, který nás na křtu swatém znowu
zrodil, chtěl nás také gakožto slabé nowozro—
zence skrze Ducha swalého u wíře posilniti, a
proti autokům swěta a těla ohraditi. W'ysílage
nás do boge, ozbrogugeř nás také swau hožskau
zbraní, zdohě nás znamením swého řádu, hy
chom nad nepřátely kříže a swého Spnsení swítě
zili. To se pak děge w swátostihiřmowání ; giž
gméno této swátosti nadpřirozený gegí aučínek

k srozumční nám dáwá; nebo biř mo wati
slowetolik gako síliti.
VVlastně gest swátost biřmowání toliko po
kračowání křtu; nebo gakož gsme skrze křest
swatý k církwi křesřanské přiwtěleni, od hříchů
očištěni, a k nowému žiwotu, který z Boha gest,
znowuzrozeni a poswěceni byli: podobně máme
skrze biřmowání we swaté křesřanské wíře po—

silnění a tak upewněni býti, bychom gi stále
'
wyznáwali, & powinnosti, které nám ukládá,
wěrně pln-ili.
Swátost biřmowání gest W pořádku milost—

ných prostředků,které

Kristus k našemu

poswěcení ustanowil, druhá a neybližší po křtu.
swatém, & o kteréžto také dnes —- W druhau
neděli postní rozgímání učiníme.
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Promluwjmtedy o swátosti

biřmowá—

ni a sice:
1.
2.
3.

O gegim božském ustanowenj,
o gegjch milostných aučiucjch a
o způsobu, kterak gi hodně přigjmati
máme.

\V biřmowánj, swatém biřmowáni přigimáme
Ducha swatého, čili dary Ducha swatého: ale
kterak mohu gáhez tebe mluwiti o tobě, Duše
swalý, Duse Bože?! Kterak mohu zwěstowati
swětlo twé, neoswitjš—lí mne, —-—oheň twůg,
neroznjtjš—li mne, —-silu a moc twau, neposiliš-li

mne? Přigd'tedy,přigď,Duše swatý, oswěl, roz
nčl: a Posilni mne ——kazatele i posluchače!

I.
Že biřmowz'mj žádný pauhý obřad cirkew
nj, alébrž božské zřízeni gest: wimeř dilem z
pisma swatého, dilem z dědičného cjrkewnjho
učení; tedy ze slowa hožjho psaného i nepsa—
ného.
„Uslyšewše apoštolé, kteříž byli w Jeruza—
lémě,“ wyprawugi skuikowé apoštolšti,—- „žeby
Samáři přigala slowo hožj, poslali k nim Petra
a Jana. Kteřjžto přišedše k nim modlili se za
ně, aby přigali Ducha swatého; nebo geště na
žádného z nich nepřišel, ale pokřtěni tolikoby—
li we gménu Pána Ježjše. Ted-y Wzlcládali na ně
ruce a oni přigali Ducha svatého.“ VIII, 14 ——
17.

o swálosti biřmowánj.
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Dále čteme w skutcích apoštolských: „Sta
lo se, když Apollo byl W Korintu, že Pawel
Prošed wrchnj kragiuy, přišel do Efezu & na—
lezl tu některé učedlniky, i řekl k nim: Přigali—

li gste Ducha swatého, když gste uwěřilí?
Kteřjžto odpowčdělí: Ba anigsme slýchali,gest—
li Duch swatý. I otázal se gich dále: W kom
tedy pokřtěni gste? ——Řekli: Křtcm Janowým.
I řekl gi'm Pawel: Jan zagisté křtil toliko křtem
pokání lid, řka: aby W toho, kterýžto měl Po
něm přigjti, uvěřili, lo gest, w Ježíše. To u
slyšewše pokřtěni gsau we gménu Pána Ježíše.
A když wzkládul na ně ruce Pawe1,přišel ( sstau—
pil) Duch swatý na ně.“ XIX, 1 —-6. Z toho
\\"idime, že apoštolé na pokřtěué ruce vzkládali,
:) tento swatý obřad rowněž tak, gako křest
Wšeolmcně zachowáwali.

Tak naswčdčuge Písmo swaté, & Irenwus,
žák apoštolů piše z neystaršj křestauské dáwno
wčkosti: „Kolikrálkoli apoštolé na wěřjcj ruce
Wzkládali, přigimali Ducha swatého, genž potra—
wau žiwota gest.“ IV. adv. hacres. c. 38. —

Křesíané!toliko

mohlDucha swatéhosli

biti, a toliko Ježiš mohl Ducha swatého uděliti.
Když tedy apoštolé na pokřtěné Wč—í'jcjru—
ce wzkládali modljce se, a když na gegich mo—
dlitbu a skrze wzkládánj gegich rukau Duch swa—

tý na wěřjcj s nebe sstaupil: i kdož ge k tomu
splnomocniti, a té moci gim uděliti mohl, toto
swátostné geduáuj wykonáwati? A poněwadž
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církew Kristowa stále trwá,

a Wěřící každého

času přispění a pomoci Ducha sw. k po—
silnění swé wíry potřebí magí: kdož medle bi—
skupy gakožlo náměstky apoštolů týmž plnomo—

censtwím a tauž mocí ozbrogil a ozbrogugeP—
I kdo giný, leč godiné ten, kterému Otec wšecko
odewzdal, a který poklady swé lásky a milosr—
denstwí dle ]íbosti rozdúwati mohl -— Ježíš ga—
kožto Syn Boží a zakladatel králowstwí božího
na zemi.
Aučinné rukau wzkládauí apoštolů na wěří
cí gest nám tedy rukogmím ustanowení swáto
sti biřmowání. A apoštol Pawel počítá také
zrowna wzkládóní rukau k swátostným obyče—
gům křeslanstwí, rowně gako křest, nel) píše k
Židům: „Opustíce začáiky učení křestanského k
dokonalegším wěcem přistupme, nezakládagíce
Opět prwního učení o pokání skutků mrtwých, a
o wíře w Boha a učení o křtu a Wzkládání ru—

kau.“ Vl, 1. 2. — O biřmowání gakožto swé
tosti ubezpečuge nás pak také swaté dědičné,
čili austní podání, totiž církewní tradicí.
Ne wšecko, čemuž Ježíš učil, co on činil,
konal, nařídil a ustanowil, napsáno gest. „Ge—
stit pak i mnoho ginýeh wěcí,“ píše sw. Jan na
konci swého Ewangelium, ačkoli poslední byl,
který po ostatních Ewangelistech, a wšech gi—
ných sw. spisech a naučení plných listech apo—
štolů swé Ewangelium psal, -— píše: „gesti pak
i giných mnoho wěcí, kteréž činil Ježíš, a kte—

o swátoslí biřmowánj.

ré psány negsauf“ XXI, 25.
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Aswatý Pawel na—

pomjná wýslowně Tessalonických: „Bratři,za
chowáweyte naučení, kterým gste se naučili, buď
to skrze řeč, buďto skrze list náš.“ 2. Kor. ",
14, Gnkkoii Písmo swaté dar gest nesmírné ce—
ny asklud božské maudrosti, nicméně neobsahuge
auplné zgewenj

hožj.

VV'z'dyřstáwalo giž Cír

kwe prwé než geště swatá Písma sepsána byla.
Austnjm wyučowánim získalo křeslanstwiw ['a—
lostjně, W'Syrii :) okolnjrh kmgínách znameni—
tého prospěriiu, (]í'jwe nežli prwnj SW. spiso—
walel Matouš swé Ewangelium psz'ni počal. Au—
slně bylo ucení &nařizeni Ježjšowo hlásáno, :)od
ust k ustům podaiwáno. Tauž pak také cestou,
totiž poslnupným učením došlo nás, že sw. biř
mowáni prawz'z od Ježjše Krista nstanowenz'n SW:-i—

iost gest. Tuk něj neystarši ]alinštj iřečtí Ojr
kewnj otcowé aspisowatelé, znichžto také mno
zi mimo wzkládáni rukau spogené s modlitbou
spolu obyčegného swatého mazání pokřtěných
připomínagi, a wesměs tuto swátost wšeligak při
slušně naziwagi, „potwrzenim, pečeti wěčného
žiwota, pečeti Páně, duchownjm zpečetěnjm,
swátoslj dokonalých, swátostj wzkládáni ru
kau, swátoslj Pomazánj **)“ Z tolikerých a
*) Sw. Crha Jeryz. Calech. mystag. III. Řehoř Nazian. Orat.
XI. in 6. ]avacr. Theod. in Cunt. 1,3. Tertul. de bapt.
c. 7. Sw. Ciprian Ep. LXX. Optnt. Milev. ad Parmenia.
Pncian Serm. de bapt. Ambrož l.. 111. de Secerd. c.1.v. 2
Augustiu in ]. ep. Joan. L. 3. n. 5. aL. ll. contr. lít.
Petiliani c. 104. Papež Gelas: Sacramentarium “ Murata
ria Lilarg. Rom. L. ]. etc.
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tak mnohých swědků wíry pl*w0počzíte611jclwa

genom uwedeni bud'te:
„Tělo se umýwá, hyduše očištěna byla; tělo
se znamená, byduše byla ohrožena; tělo wzklá—
dánim rukau se zastěnuge, aby duše od Ducha sw,
oscheua

byla ; —-—tělem
a krwiPaně se krmí, by

duše pro Boha žiwena byla:“ piše starý Tertuliauo
swátostí křtu, biřmowáni &swatém přigjmáni. De
resur. car. c. 8. „Co tehdáž apoštolé w Samá—

činili,“ prawi sw. Ciprian, -- „to se až po—
dnes u nás děge , an totiž pokřtěni před před
staweué cirkwe (biskupy) se Předstawugi přigi—
magice skrze naši modlitbu & wzkládáni rukou
Ducha swatého, aby pečeti Páně zdokonalení hy—
1'1.“ Ep. LXXIII. od Juhai. erkew swatá,
gižto apoštol Páně slaupem :) utwrzenjm prawdy

nazjwá (L'Tim. HI, 15.), Powažowala po wše—
cky časy biřmowáui za swátost. Tak se toho
dočitáme z eirkewnjho sněmu W Illíheris slawe
ného ]. P. 303. (C311. 77.), ze sněmu držené
ho W Arles r. 314. (Can. S.), ze sněmu wLao—
dicei od r. 364. (Can. 48.)
Neyposléze pak rozhodlo důstoguým swým
swědectwim swaté shromážděni tridentské: by
nebyl gmin prawowěřici, nýbrž z cjrkwe wylau—
čen, kdohy prawil, že biřmowánj pokřtěných
pouhý toliko obřad, anenj prawá a wlustnjswá
tost. Can. I. de Confirmatione.
Nyni Wšak, což působí

tost biřmowání?

& aučinkuge swé

o swá tosti biřmowáni.
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lí.
„Apoštolé wzkládali na pokřtěná ruce, a oni
Co pak Duch swa—
tý w apoštoljch a prwotnjch křeslanech působil
& aučiukowal, známo z (lěginy swaté. Onit pří
gjmnli totiž také zázračné (lary Ducha swatéhoá
(l:u-gazyků, dar (liwůčinčnj auzdrawowánj. Ti—
to wšuk darowé slušně přestali W pozdněgšjch
časech; neho „gako wnowě zasazení stromko—

pv'igjmali Ducha swatého.“

\VČ častěgšjho zaljwz'mj potřebugi, tak ono prwni
nmožstwi wěřicích skrze zázraky chowa'nno býti
mělo, aby ními vážnost Cirkwe křestanské 11——
twrzena byla.
Když se ale Cil'líBW'po swětě
rozšířil-a, nebylot přislíbeno, žeby ti zázrakowé

trwati měli, aby mysl naše ne wždycky wiďiw
tetllných hledala wěcj, alidské pokolení gim při—
wyknnuc do Wlažnosti llewpacllof“ S. Aug. (le
vera fide. c. XXV.

Protož prawi apoštol: „Gazykowé cizi ne
gsau znameni wěř'jcjm, ale newěřjcjmfc '1 Kor.
XIV, 122. —- K(ložhy wždy geště zewnilřnjch

zázraků žádal,

měgž (losti na odpowědi Páně:

„Margit Mogžiše :) proroky,“

wy pak Ježíše &

Ewangelium, Ježjše &geho erkew. Luk.XVI,31.
Zewnitřnj tedy zázračnj (larowé Ducha swa
tého přestali, luly gich wíce potřehj nebylo:- a
wšak zůstali wniiřnj geho (larowé apoštolům a
prwotnjm wěřicim udělení, (lar maudrosti aroz
umu, dar rady a síly, dar poznání ;) nábožen—
Časopis p. Katal. Duch. m. 3.

7

&29

Kdzani

stwj, dar bázně Hospodinowý, Izai. XI, 2. ——
Apoštolé, gešto prwé ze strachu před židy se
uzawiralž, byli, an Duch sw. na ně sstaupil,pln'\
podiwné odwahy a srdnatosti, wystupug'jce g_i-ž
weřegně, a učice & wyznáwagice Krista směle
a bez bázně. Petr, slabý Petr, který Pána aMi—
stra swého zapřel, izapřenj swé přisahau po—
twr-dil, hlásal giž, an Ducha sw. byl přigal, neo—
hroženě Ježíše -— usty aswým žiwotem, i swau
mučedlnickau smrti. Prwotni křeslané,gešto zpo—
čátku tak slabí, choulostin :) wrtkawj byli, do—
stawowali se, Duchem sw. bywše posilnění, bez
Lázně a osteychánj před swé saudce, &podnikali
radčgí wšeliké muky i smrt ncyhrozněgši, nežli—
hy se křestanského náboženstwi byli odřekli.
Eyhle! tak aučinkowal Duch sw. W nich; tak ge
nadpřirozenau swau milosti pronikal a silil u
wyznáwani &konánj gegich swalé wíry. _—
Křeslanél w swatém biřmowz'mj udčluge se

i také nám Duch swatý, a tento Duch

téžnús

u wyznúwánj a wykonáwánj našeho swatého nú—

hoženstwj.
\Veřegně před celým swětem mámeř Ježíše
gakožto swého Pána a božského Spasitele, a tv
čenj geho gakožto božské učenj wyznáwali.
„Kdožkoli \vyzná mne před lidmi, wyzuáml i gá
geg před Otcem swým nel)eským;-—- ale kdož—
by mne zapřel před lidmi, zapřjmř hoi gzipřed
Otcem swým, kterýž gest w nebesích.“ Mat X,
32. 33. Ach! gak mnozi za nynčgšjho času

o swálosti biřmowánj.
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slyd'j se za swého božského Spasitele! Gak
mnozi zapjragi křestanstwi! Duch Wšak swatý
sjlj nás swau milosti k setrwánjuwjře, bychom
w nj stáli anepohnutizůstali. -— Wšak ale neto—
liko wyznáwati, nýbrž iwykonzěwati máme swa
tau wiru swau. Vera má,/smeyšlenj naše šlech
tili a prawidlem našeho gednáni býti. Láska
& důwěrnost k Bohu a k Ježjši má we Wšelikých
pi'jpadnostech, i neytěžšjch zkouškách žiwotana—
šeho na nás widitedlna býti. My máme obco
wnti podlé swatých božích přikáznnj,aani gedi—
ného wčdomě a zaumyslně nemáme přestupowati.
Smysl náš má čistý, & žiwot náš bez auhony a
swalý býti, tak gakž na dílky boží náleži. A
to aby se stalo, sílit apodporuge násnewiditel—
ným způsobem Duch swatý W swátosti biřmo—
wánj. Anebo, což medle platno, křestansky wě—
řiti, žíWi—ligsme pohansky?
O Mili mogi! era gest neykrásněgši dar
boží. "Wire nás wyzdwihuge od wěcj Widitelných
k newiditelným, od wěcj časných k Wěčným,
wyzdwihuge nás z prachu — nad hwězdy _—do
nebe. Onnř gest základ naši naděge — naše u—
těcha w žiwotě asmrti. Žid. XI, l. Clowěk bez

wíry nemá žádného podnětu k ctnostnému abo
humílému žiwobyti. Vera nás činj djtkami bo—
žjmi. Ále nastogte! gak mnoho rukou ňeswatých
usiluge tento klénot neydražšj nám z rukou a
srdce wyrwati? Gak mnoho udalosti hrozjzká—
zau wíře swaté? A wšak nic nás nemá w ni
a »
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zmeyliti & zwikl'ati.

Pewuě & nepohnutě

máme

se držeti slowa neomyluého. „Tak milowal Bůh
swět, že Syna swého gednorozeného dal, by
každý, kdož wčří wněho, nezuhynul, ale měl ži—
Wot věcný.“ Jan IH. Nápodobně nemá nás nic
k hříchu shmditi a swésti, ani tělo a moc smy—

slnosti, ani shby apohrúžky, ani zlí příklado
wé nešlechetnébo

swěta.

Hluboce m:?meí W(hl—

ši swau Wrýl'l: „Pánu Bohu se klanéli, a gemu
samému slnužili hudci—€.“Boha, genž knámmlu—

1Ní skrze Syna swého W prawé

církwi geho -—

Boha máme we wševh wěcech poslauchati, hlas
geho slyšeti, apodlé geho přikázaní žiwi byti. -—
Agak, křesřané ! při tohkerý< h nebezpečenslwích,
osídlách :) pokušeních u wnitř & wně nemáme-h
potřebí síly a moci s hůry? Nemáme—li potřebí
zwlz'lšl'nípomoci boží kwyznáwání a konáníswa—
ié swé wíry? Omámeř zagisté: a ay! tuto sílu,
tuto božskcu pomoc Proímgčuge nám Duch sw.
F

W swz'ntosti biřmowání, sílí nás Wšemohzmcí swau
milostí , bychom gcko dobří křesřnné práwč křeA
sÍansky Wěřili. :] žiwi byli. Vst-vnlém biřmowá
ní wylit na nás býwů Duch swatý &sice gnkž sw.

Ambrož píše: „Duch mcudrosli a rozumu, Duch
rady a síly, Duch známosti &náboženstwí, Duch
swaté bázně“ LIII, de Sacmm. c. ?. Takhle
(íospíwáme k dokonalosti, zpečetřní na duši ne—
zrušilelným znamením, gnkž swz'ul'osibiřmowá—
ní Otcowé sw. nazívagí.
Pročež gakož gen ge—
dnau člowěk křlčn býwá, tak také gednau to

o swíilosti biřmowánj.

423

liko může biřmowánhýii. Geslli se scesly pra—
wé zase O(lcliylj, k náprawě žiwola a obnoweni
úmyslu swého giných milostných proslředků má,
a nikoliwěk geště gednau kI-lěn aneb znowubiř—
mowán býti může.
Ale medle gaké přjprawy žz'ulz'ise od nás k

hodnému Přigeti swatého biřmowáui?

IlI.
Připrawa k swatému biřmowáni záleží W
tom: abychom uwjře křeslans-ké, zwlášiě pak
Wtom , co 1aio swátost gest a půsoln, náležitě
wycwičeni byh; abychom (luši swau od hříchů
očislili; a spolu s náležilau zbožnosti, nciiwostj
a pozornosti před biskupa přislanpili, an mo—
(lle se nad námi skrze WZle'uláni rukau a mazání
swaiým Olegem Ducha swaiého nám v(lělnge.
I kterakby medle mohl člowěk, klerý žá
<lnau, aneb gen lcřiwau známost o swatém biř—
mowáni má, který o geho božském zřízeni pře—
swědčen není, a milostných gebo aučinků nezná:
literakby mohl člowěk Takowý plnost milostibo—

z této swátosti Wúžitia (l'osáhnauú? Anebo
kterakby mohl u wíře poálnčn a Wctnosti utwr
zen býti ten, kdož wíře a ctnosii wyučen není,
snad dokonce ani prwnich pran náboženstwi kře—
sťanského nepoznal? Čili snad (lité (loboge wyšle
me, pokud zbraně užiwati neumi a swé wlastni
sily nezná? O gest načilě potřebí,bykhiřmowáni
přistupugici u wíře křesťanské wůbec,azwlášř w
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tom, co se této swátosti týče, wycwičen byl.
Protož také wyučowal Ježiš učedlnjky swé po
tři léta, prwé než dary Ducha swatého na ně wy—
lil. Proto pak také žádá biskup od každého biř—
mowánj přigšmagicjho swědomité wyswědčenj o
přigatém cwičení , aneb geg sám skaumá, aby se
o geho křesřanských wědomostech přeswědčil. _
Z toho wšak nesud'me, žeby děti k sw. biřmo—
Wánj neměly připauštěny býti. Nebo když djtě W
pěti, šesti letech swatému náboženstw-j \vyučowa—
ti se začne: i nemůže-li, zwláště gsau—li učitelé
schopni a swědomiti, wiru swau záhy naučili se
znáti?

Anenj-li

které dítě s to až do 9ti -——
lOt.1

let, medle bude-li schopněgšj agemněgši po od—

běhlém 14. -'- 15. roku?
Ach, při naši nyněgši wic a wic se zmáhaw

gici oswicenosti zwlúště we zlém , gest'gižitaké
autlá mládež naše nmohotwárným bludům, osi—
dlůma pokušenjm wystawena; a protož nedleme,
nemeškeyme nadpřirozené milosti posily Ducha
sw. w swátosti biřmowáni gi saučastniti, hned
gak mile rozum gegichkpoznzinj prawdy se roz—
Winul, a ony náboženstwj swé se znáti naučily.
\'Vždyř giž sedmi —-—
dewitileté

dítky k swatémn

pokánj wedeme: ipročež ne také kswatému hiř-a
mowáni? Čili snad čekati máme, až něžná 14113

tá newinnost od bohaprázdných nešlechetnjků
swedenzi , nemůže wíce kwětu čistého srdce Bo—

hu za obět přinesti?

I

u swátosti bitmowánj.
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Čisté srdce -—--newinné swědomj gest wčo
druhá, genž k 'přjprawě sw. bířmowánj náleži.

Nebo může-liDuch sw. w srdci se uhostiti, kte
réžto plno neřesti hříchu & rcydiště záhubných
náružiwosti gest? Může-li W duši přigiti, kte
rážto neprawosti porušena , neni gemini milosti
božj ? Gakož neylepšj silně na roli zdařiti se ne—
může, zmohl—li se na ni kaukol, semeno duse:

nápodobně nemůže ctnost zniknanli a era
sti & posilněna

býti

W' duši zpustlé

rů—

& nemra—

wné. Toliko čisté srdce gest schopné milosti
boží; atoliko wkugicjsea polepšené duše wyli
wá Duch swatý obzwláštnj milosti swé. Při
stupugeš li alehřjchy poskwrněn, abys W_sw.biř
mowzinj poklad milosti W sobě rozhognil: ted)r
wěz, že w člowěku nemůže rozmnoženo býti, če—
hož on geště nemá, a že to patrný odpor, ged—
nan rukau od sebe zawrhowati,. co druhau při—
giti práhneš, Mai—litedyswzitost biřmowáni žá—
dané aučinky W tobě \vywěsti; tedy gdi &smii"
sc prwé s otcem twým nebeským; očisř srdce
swé od hříchu a neprawosti, přigma s prawau
lítosti a pokorau swátost, kter-au Ježiš ustanowil
na odpuštění hříchů: a pak se bezpečně důwě—
řug W milost Ducha swatého, kterýr čisté chrámy
wolj, kde si stan rozbigi. Tořpak také gest, čehož
katolická cjrkew od biřmowati se dáwagicich žá—
dá, a k čemuž biřmugici biskup zbuzuge, když před.

ndělowánim této swátosti sepiatýma rukama k
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Bohu se modlí: „Moc Neywyššjho očistiž wás od
hříchu !“
Očištěn swútosti

pokání

——
mář pak bii"l110\-v:íuj

přigimagici wraucně se modliti,zwláště Pak wiru,
nndčgi &lásku s ustawičným thledem
na tuto
swátost wzbuzowati;

mz'nři sám Ducha swaté—

ho szwati & prositi za dary geho, které „Otec
nebeský dáwá těm, kteřjž ho prosif“ Luk. XI,
13. Ažeř nyni prawé to okamženj gest, kde 011
z wlastni přeswědčenosti weřegně — a před cir—
kwi k wíře křestanské se wyznáwá; mát slib u—
činěný na křtu, že wjře swé swaté Wždy a wšu
dy wěreu zůstane, zgewiti, a pak s uctiwoslj &

díků činěnjm k weliké slawnosti toliko geduau
W žiwobýt'j misto magici přistaupiti.
Mát Pak
mezi sw. gednánjm na wšecko konání biskupo—
Wo pozoreu býti; na to když Dtreg znameujm sw.
kříže žehná na čele, genž sídlo gest swatého i
křiwého studu, aby „se nestyděl za sw. Ewan—
gelium ;“ Řím. 1, 16. a když geg maže křjžmem,
čili Olegem oliwowým smíšeným sbalšámem , aby
„dobrau wůni ctnosti křestanských od sebe wy
dáwal,“ ŽKor. H, 15.tak gako ])alšám woňawý
gest, a silen byl waitř na duši, tak gako Oleg
tělo silj; & když konečně maličký poliček mu
dáwň, na znamení, že má hotow býti pro wiru
w Boha a swého Spasitele Wšelikau nesnáz a
potupu snášeti w trpěliwosti.
Kdožhy wšak po připrawě geště dokona—
lefrši taužil; tomu radi sw. Karel Boromey

o SW5:tusti biřmowánj.
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ský: *) by dobrými, bohumilými skutky kře—
sí'anskými hosté nebeského, Ducha sw. wital, ne
sice gakoby Duch tento uplacen býti chtěl; ne—
bo Bůh neni gako s_ynowé lidštj, uplatitedlný.
A wšak gestltže skrze skutky křestanské lásky
dokážeš, že láska, základ Wšech ctnosti W srdci
twém obýwá; gestli střidmosti, zdrželiwosti a
dobrowolným se odřjkán'jm dowolených roz—
koši tělesnost swau skrocugeš, a tudy srdce
swé w prawý chrám Ducha swatého poswěcu—
geš: i nemusi-li pak Bůh lásky a swatosti s
zatibenim na tě hleděli a plnost .swé milosti tim
hogněgi nad tebau wyljti? —— A protož slyš
křesřane, genž se k sw. biřmowánj připrawngeš
a hotowiš, —- s]yš radu swatau a nezamjtey
gi! Podáwá-li se ti W onen čas příležitost wy—
konati skutek který dobrý, nenech gi okolo zmí
nauti. Znáš-li nemocného a ginak trpícího bra-—
tra_gdi, potěš ho, nemůžeš—li skutkem pomoci; a
wšak pomoz, gsi-li sto. Widiš—lihladowého,na-—
hého: gdi nakrm ho z swé zásoby, přikrygna—
hotu geho, a uweď ho laskawě do přibytku
swého. Slyšíš—lí čest a gméuo newinného zha—
nobowati;widiš—li Wdowu utištěnau, sirotky 0——
puštěné; -— widjš-li giskru rozbroge mezi přá—

tely zažehagjcj se: gdi,ugmi se ctí uraženého, za
stup potlačeného, a smiř bratra s bratrem. Ta
.__.___—_———._—

*) lu institutione de Sacram. confirmn.

428

Kázanj

kowé skutky libi se Bohu, a wztahugj hognost
milosti geho shůry na lidi takto ho milugici.
O, wy, kteřj gste swátosli

biřmowa'mj ge—

ště nepřigali, učte se swému sw. náboženstwi,
přeswčdčle se o geho božstwj, :) modlete se k
Bohu, aby wám skrze swalé ])iřmowúnj swého
sw. Ducha dal, který u wíře podiwně sjlj :) za—
chowáwá. A wy, kteří giž ])iřmowáni gste: pro

Bůh! neodporugle přigaté milostí; buďte

stáli

u Wjře! VV'jra gest waše ozdoba, wáš klenot.
\'Vyznáweyle gi, koneyte gi! Modlete se častě—

gi Duchu swatému , kteréhož gste přigali, aby
se od wás neodchýlil, alebrž zůstal we wás a s
Wámi ustnwičnč.
Modlete se s nábožným Dawidem:

„Srdce

čisté stwoř we mně, () Bože, a ducha přímého
obnow we Wnitřnostech mých! Nez-amjley mne

od twáři twé, a Ducha swatého neodgjmey 0
de mne.“ Žalm L, 12. 13. Amen.

4-29

() swátosti oltářnj.
W'zaw chle'b diky činil alámal, a dáwal gím řka: To
tot gest tělo mé, kteréž se za wás dáwá. To číňle na
mau památku. Luk. XXII, 19.
___—.—_—__.

\V pokračowáni našich postních kázani gsme
dnes na tom, W Pánu shromážděni! abychom 0
ueywětšj,neytlůstogněgši

a neyswětěgši swátosti,—-—

swátosti oltářni wespolek promluwili. VVginých
swátostech přigimáme milost boží; tato ale_sw"
tost obsahuge půwoda Wšj milosti, který ostatni
swátosti ustanowil. Tato weliká swátost obsa—
huge samého Ježíše, wěčného Syna wěčného Ot—
ce stě-lem a duši, s geho ]Jo'z'stwjm a člowěčen
stwim. Onatě obsah Wšech zázraků, které týž

božský Spasitel, wtěliw se a obcowaw na zemi,
konal apůsobil pro nás. O bodeyžby genom gi
skra oné lásky rozum můg oswitila a srdce mé
zawlažila, giskra oné wččně plápolagjcj lasky
neslýchané, která geg pohnula toto neypodiw
něgši tagemstwi ustanowiti, abych ge Wýklatlem
swým nezpeuctil, ale s to byl geho netlostiži—

tedlnau hognost a wznešenost, geho nesmirnau
blahočinnost a geho newywážitelnau užitečnost
Láskám wašim ukazati,a plamenné wrýti w srd—
ce waše! Anebo mohu—li neroznicen býti, mlu—

Wě o tagemstwi, kleréžto ustawičná památka a
skutečně božská zástawa oné neskonalé lásky
gest, genž Syna božího pohnula, (lati se za nás
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w obět slitowánj? & w kterémžto se on nám
wždy geště daruge, u nás zůsta'nvá, swým nás
tělem a krwi swau krmj, a s námi neyaužegi se

spoguge?
„O tagemslwi bohnbognosti! woiai sw.\Au—
gustin ——-:() obraze gednoty a swazLu lásky!
Kdo žiw chce býti, tui má, kde a od čehožby
žiw byl;

gen ni Přistaupi

——ať wěři —- ai se

Přiwtěli, aby obžiwen byl , aby se těla Páně
přidržel, aby Bohu a od Boha žiw byll“ —-
Gmeuugemeí pak tuto neyswčtěgšj swátost ——
sxvátost oltářní, proto že se na oltáři wykoná—
\Vá. Sluge též tělo boží nebo tělo Páně, pro-—
to že w nj tělo Pána našeho Ježíše Krista sku—
tečně, podstatně a dokonale přítomno gest. 'VVe—

čeře Páně se gmenuge, že gi

při posled—

ni wečeři před swým utrpením & swau smrti
ustanowil; a stůl geho, poněwadž nám s swým.
tělem oprawdowý pokrm předkládá. Gmenuge

se řecky: „Eucharistie“ tg. díků činění, ponč

Wadž

diky činil Otci, když chléb, a když

kulich po posledni wečeři do rukou swýcln'zal,
ano přikázal při Opakowáni tagemstwj toho též
a spolu s nim, aneb raděgi skrze něho za wše—
oka dobrodiní Bohu děkowati.
Gmenuge se
latině: „Communio,“ to gest společenstwj, pro—
to že nás negen s Kristem, uýbrž i nás samy
mezi sebau pogi :: sgednoeuge, působic z nás
wšech gedno tělo w témž Kristu Ježiši. 1 Kor.
X, 16. 17. -— --

Bychom Wšak auplně po—

o swátosli oltářní.
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znali, conám o této předůstogné .nua'ioúiwb
děti gest potřebí, uwažme:
1. Gegj ustanoweni,
2. gegi auňel aneyspasitetllněgši aučinky, &
3. způsob, kterak gi hodně přigimuli máme.
Swalé ustrnutj a rozkošné porliwenj pogme (lnes
nás wšecky nad božjuestihlzm wšemobzmci lz'nskau
a klanění neybodnřgšj sniženosti. Myš se w pra—
cbu kluněli budeme, uznagjce., že člowěk ten roz—
um swůg lirlský neylépe Cti :) neyhodnůgi ho
užjwá, kdož nim z okresu gebo obmeZenostine—
wybihň, alebrž geg podrobuge neskonalému roz—
umu božjmu. -- Pryč se wšemi cizími myšlen—
kami; swalú rozmyslnost panug mezi námi!

Giž (láwno (lřjwe než Ježiš neyswětěgši swz'n—

tost těla swého ustnnowil, sám sebe chlebem
a sice žiwým chlebem nazwal, a přislíbil, že
chléb tento (lá wčřicim swým za pokrm. Stalo
se to po onom welikém zázraku, kterýr hned
na začátku swého kazatelského auřadu wyko—
nal, nasytiw pěti chleby & (lwěma rybama mu—
žů W počtu okolo pěti tisíců kromě "zen a (lě—
ti, tak sice, že po nasycení wíce geštč pozů—
stalo, než prvr-é celé zásoby bylo; dwanňcte ko—
šů (lrobtůl
Nad tim patrným zázrakem u—
žasl se lid, (lůwodně se (lomeyšlege, že Ježíš
onen weliký prorok gest, který na swět mělpři—
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g]ti, totiž Messiziš, gehož tehdáž wůbec očeká—
wali. Druhý den na to sběhl se týž lid k Ježi—
ši, geho zázračnau moc. w žiwé paměti mage; .—
tu ale Wzal Spasitel příležitost, lid tento tělesný

na giný pokrm pozorna učiniti, kterýžto ne tělu,
ale duši nesmrtelné gde k duhu, a prawé a wěč—

né blahoslawenstwi působj, řka: „Snažte se o
pokrm, ne který hyne, ale který zůstáwá až k
Žiwotu Wěčnémn, kterýž Syn Člowčka dá wám.
Gal-Ěgsem ten chléb žiwota.

Ačkoli otcowé wa—

gedli mann na paušti, předce zemřeli; totoi
ale gest chléb snebe sstupugicj, aby bude—likdo
zněho gjsti, neumřel. Gálgsem ten chléb žiwý,
genž gsem s nebe sstanpil; bude-li kdo gísti z
chleba tohoto, žiw budena wěky. Asice chléb,
kterýž gá dám, tělo me' gest, to samé tělo, kte—
ré dám na smrt za hříchy swěta. — Ano tělo
mé práwě gest pokrm, :) krew má prz'm'ě gest
nápog. Kdo gi tělo mé & pige man krew, we
mně přebýwá

a gd W něm.“

Jan VI.

I Ile—

mohl-li Syn božj lidem , kteříž gemu Wěřiti
chtěg'j , swětlegi mluwiti, w gakém smyslu
chce, by slowům, kterýmiž chleba při posledni
wečeři poswětil, se rozumělo? — Nebo když
dle ol.>yčegežidowského -- naposledy před Swan
smrti beránka welikonočnjho s učedlnjky swými
gedl; když geště wširkni pospolu seděli; když
mnohokrát giž o swém od nich odchodu, což
oni tak nelibě nesli, byl promluwil: -— nyní po
skončené wečeři wzaw gešlě gednau chléb a

o swátosti oltářnj.
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wraucné diky zaň číně -—=an oči wšech učedl—

njků naň bny obráceny, -- lámal geg a podal
ho gim řka: „V\rezmětež a geztež: Totot gest
tělo mé, které se za wás dá. To čiňle na mau

památku.“ Týmž způsobem wzaw kalich, diky
činil ;) dáwage ho učedlnjkům, řekl: „“rezměte
:) pile z něho WšíCklli: Totot gest zagisté krew
má nowého zákona, která za wás Wylíta bude
na odpuštění břichu.“ Těmi slowy: „Totoř gest
tělo mě,“ a: „Tatot gest krew má,“ Ježiš Kri—
stus proměnil chléb W tělo swé a ano w krew
swau, tak gako někdy W Káni Gahleyské wodu
u wjno proměnil, s tim gediným rozdjlem, že
tam i chut :; způsobu. zewnitřnj wine se okáza—

la; tuto pak aby tělo Kristowo kg'jdlu, a krew
geho k pití odporná nebyla, způsobu sic ze—
wnitřnj a chut wins a chleba, ne wšak podstata
gegich zůstala. Nebot neřekl Pán: Totoř zna—
mená tělo mé —-krew man; nýbtž řekl bez 0
balu a zřetelně: „Totoř gest tělo mě,“ 1'. g.
to co w rukou mám awám podáwúm, gest tělo
mě; a to což W kalichu tomto gest, gest krew
má. Prw ale byltě to chléb, a bylo to wjno;
a gesttedy nyni, gakž Kristus dj, geho tělo a
geho krew. Tak wyprawugi sw. Ewangelislo—
Wé MninušXXVl, 26 -—28. Marek XIV. 22 —-24.

a Lukáš XXII, 19. 20.

A apoštol Pawel Píše:

„Kalich požehnání, kterémuž dobrořečimeý“ —-—
kalich, w němž wino Wkrew Kristowu modlitba—

mi & wzjwánjm božjho gme'na obrhcjme, a ge
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užjxw'nne, ——zdaliž není spo

lečuost krwe Kristowy? A chléb, kterýž láme
me, zdaliž není účastnost těla Páně ?“ 1Kor.X.
16. a pokračuget:
„Gai zagisté přigal gsem od. Pana (skrze
zwláštnj zgewenj), což i wydal gsem Wat-n (uče
wás), že Pán Ježiš, W kterau noc zrazen byl,
wzal chléb a diky číně lámal a řekl: Vl'ežměle
a gezte: Totot gest“ tělo mé, které za wás wy—
dáno bude. To čiňte na mau památku. Takž
i kalich když powečeřel řka: Tento kalich no—
Wá úmluwa gest ve mě krwi. To čiňte, koli
krátkoli pití budete na mau památku. Nebo ko—
likrátkoli gisti budete chléb tento a kalich pj—

ti, smrt Páně zwěstowati budete, dokawádž (k
saudu) nepřigde. Protož kdokoli bude gisti,
chléb tento neb kalich pjti nehodně, \tineu bu—
de tělem a ker Páně. Zkusiž tedy sám sebe
člowěk, a tak ztoho chleba gez a zkalicha pj.
Nebo kdož a pige nehodně, odsauzeni sobě
gi a píge; protože nerozsuzuge tělo Páně, pro—
tože mezi tělem Páně a giným pokrmem oby—
čegným rozdilu nečiní.“ 1 Kor. XI, 523—99.—-
Z těchto slow zdaliž patrno neni, že sw. Pawel

slowa Kristowa w smyslu Wlastninl bral?
0, ano: Ježiš Kristus gest wswátosti oltář—
ní skutečně a podstatně přítomen; a sice gak
mile kněz dle rozkazu geho : „To čiňte na man
památku,“ poswěcugjcj slowa nad chlebemawj—
nem wyřkne, chléb a ano w tělo a krew Kri—

o swátostí oltářní.
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stowu se proměňuge , tak že gen způsoba chleba
a wina pozůstáwá. Arcii toho pochopiti nemů—
žeme: a wšak mohli—libychom o tom pochybo—
wati? Přitomnost Ježjšowa w swátosti oltářnj
není žádná widitelná, do smyslů padagjcj, ale
brž swátostná', nadsmyslná; což pak nadsmysl—
né gest, sahá nad meze naš-ijpochopitelnosti a
neni zákonům smyslnosti podrobeno. Ale medle
mohli—libychom o tom Pochybowali, kdežto Je

- Syn boži nemocnépauliým swýmslowem
uzdrawowal, wodu u wino proměnil, Přiroze
nosti rozkazowal, že ho okamžitě poslušna byla,
mrtwé křisil, a giné mnohé zázraky činil, kte
rýchž rowněz tak pochopiti nemůžeme? Mohli—
libychom otom pochybowati a toliko obraznau
geho přitomnost Přigímati, kdežto zd'e Ježiš ga
ko stanowitel nowého zákona mluwi, azákona
dárce žádných obrazů neužiwá, lečby zaumysl—
ně swět W blud uwésti chtěl? Mohli—libychom
o tom pochybowati, anot to ustavvičná a nemě
niwá wira cjrkwe byla? Sw. Ignác mučedlnjk a

biskup Antiochenský, který s apoštoly obcowal
a žil důwěrnč, a swčdkem byl gegich učení ači—
nů, wyznáwáslawně, že„Eucharistia tělo Spasi—
tele našeho Krista Ježjše gest; ——to samé tělo,

kteréž za hříchy naše utrpělo; a kteréž Otec
\VZlířiSll.“ Ep. ad Smyr. c. 7.

SW. Justin, též

mučedlnjk, piše hned po časech apoštolských o
wečeři Páně: „Nepožiwáme gi gako obyčegného
pokrmu, ani gako obyčegného nápoge; nýbrž
Časopis p. Katol. Duch. 111. 3.

8

438

liázani

gakž wyučeni gsme, — že onen pokrm — wtěle_
ného Ježjše tělo akrew gest.“ Apol. 1,0. 60. _—
SW. Irenáus biskup Lionský domlauwá bludnč
smeyšlegicim o prawém půwodci swěta : „Odkud
wědj , že chléb tělo gest Páně akrew kalich ge..
ho , uewěřjce, že on Syn gest wlastnj Stwořitele
swěta, ——Slowo, skrze které wšecko učiněno ?.“
LIV. adv. Gnostic. c. 18. >*)— Kliment kněz
Alexandrinský uwádě slowa Páně: „Gezte __.tě..
10 mě; Pjte -— krew man,“ dokládá: „Tento
zwláštnj pokrm Podáwá nám Pán; On dáwá tělo
a wyléwákrew: gaké přediwné tagemstwi ! “ Pee
(lag. L. I. c. 6.
Zkrátka: wšickni swati otcowé a spisowa—
telowé ejrkewni učili & Wěřili geďnomyslně W
skutečnau přítomnost Kristowu w swátosti ol—
tářnj, začjnagjce od časů apoštolských we wšech
nasledugícich stoletích. Smí-Řehoř Nyský, Efrem

Syrský, Epifan, Jan Zlatouslý, Tertuliau, Ori
genes, sw. Ciprian,Hilarius, Ambrož,Augustin. ***)

Taktéž se táže sw. Crha Jerusalémský: „Bůh
člowěk prawi o chlebu: Totot gest tělo mě; i
můžeme'li o tom pochybowati? Ugišřuge též
řka: Totoř gest krew má, i smimeli se zpěčo—

*) Cfr. ]. IV. adv. hxr. c. 34. L. V. 0. 11.
*") Die Lehre von der Eucharistie in den drei ersten Jahr
lumderten. Historisch- theologische Abhandlung v.J.Dřšl—
Unger. Mainz 1826.
Die alte Abcndmahlslehre durch lm—
tholísche und nichtkalholische Zengnisse alter und neue?

Zeit beloucluet 1827.
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wati tomu wěřiti a řjci: Nikoli, to neni krew
gebo ?“ Cat. myst. c. 66.
Podobně učí sw. Ambrož: „Gestiř to prawé
tělo, -- které ukřižowáno & pochowáno bylo.
Gestif to Wprawdě swátost těla geho. . . I.proč—
by Wšemohaucj slowo Kristowo, genž při stwo—
ření swěta z ničeho \vywedlo, což tu nebylo,

nemohlo wněco giného obrátiti, což giž tady
gest?“ L. do mysteriis 0.9. -— Imohli-libychom
při tolikerých swědectchh adůkazjoh geště po—
chybowati a newěřjcj zůstati? O, nikoli, myt
tobě wěřjme Synu Boží ! Poněwadž prawiš: „To—
tot gest tělo mé,“ podrobugeme & klanjme se a
widjme očima ducha, čehož newidime očima tě
la. —- „Gak mnozi řikagiý“ prawi sw. Jan Zla-r
toustý: „Kýžbych geho oděw, geho ohličeg, ge
ho postawu widěl. Přiteli, tady ho Widiš sa—
mého, geho se dotýkáš, geho požjwáš. Přegeš
si gen geho oděw widěti: On ale dáwá se tobě
sám negen widěli, nýbrž dotýkati, požiwati, W
žiwot twůg přigimatiš“ Hom. LI. in Math.
A wšak powstáwá otázka: nač Syn Boží
tuto přediwnau swátost ustanowil, a kteřj gegj
aučinkowé gsau?

II.
(

Ježiš ustanowil neyswětěgši swátost oltářnj
na wěčnau památku lásky, --' utrpení a smrti
swé. „Toto? gest tělo mé, kteréž se za wás dá—
ík ů
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Wá to čiňte na mau Památku“ Luk. XXII,19.
„Kolikrátkoli budete gjsti chléb tento a z kali—
cha pití: smrt Páně zwěstugte.“ 1 Kor. XI, 26,
Když za stolem sedíme, můžemeli zaponienauti
na toho, který nás pozwal? Zdaliž nehledjkaž—
dé oko na hostitele, protože gest pánem stolu?
Kdož ale medle gest hostilelem w chrámu u
oltáře? — ŽJežiš; — protož pak také u sto—
lu geho gen na něho mysliti , geho lásku,
gelio smrt rozg'jma'ti a gi zwěstowati máme,
proto že smrt geho gest obět za hříchy naše :)
w prawdě žiwot náš. Křestané! widěl'i gste ča
sto giž na hřbitowě hrobnj nápisyakamenydané
na památku zemřelým; & eyhle! takowý hrobni
kámen sám Ježiš sobě postawil, ne Pro marnau
chvilu, ale z pauhé lásky knám. Nebo na tom,
bychom Pána swého milowali , wisi _celé naše

spasenj. Gako wděčné dítky k hrobům rodičů
swých se scházegj, szomjnagjce
sobě s Wdčč—
nosti lásku gegioh, tak i wděčni křesiané k We
čeři božského Wykupitele swého se shromáž—
ďugj, by na něho, na geho učení, na geho slo—
wo při laučenj, na geho smrt, na geho lásku pa
matowali.
Ale u stolu chceme také gjsti ; aJežjš nás také
Pozwal k stolu swému, by nám něco k požit-vání

předložilasice tělo swéakrew swau. „Tělo mé
práwě gest pokrmmkrew mápráwě gest nápog.“
JanVI. Copokrmanápog, co chlébawjno w tčte
požiwagjcjho působj : to působj též hodné přigimá—
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ní těla Páně Wdušíeh našich Tělesný pokrm za—
chowáwá člowěku žiwot & zdrawí ; umřellby,

kdyby pokrmem wždy nowé síly se mu nedo
dáwalo. Rowněž tak duše; gegížiwot a zdra—
wí bez milowání Boha, bližního a wšeho do—
brého

nemůže

ostati.

VVŠak gako lělesný po—

krm mrtwému tělu nic neprospíwá; taktéž duše
mrtwá, t. g. hříšná a lásky Prázdná žádného
užitku z swatého přigímání míti ne'může. Když
ale se srdcem lásku k Bohu a bližnímu cítícím k
stolu Páně přistupugeme, býwál ona tím nebe
ským pokrmem rozmnožena a posilněna. „Kdo
mne gí,“ dí Pán ——„žiw bude skrze mne,“ t. g.
toho gá w lásce ke mně a k bližnímu zaehowám
& upewním. Jan VI, 58. Gest tedy nebeský
pokrm ten „posila naší mdloby, lék proti každo—

denním prowiněním, aneylepší pomoc proti zlým
žádostem *)!4 Zté příčiny gistil Spasitel: „Ne—
budeteli gísti těla Syna člowěka a krwe geho pí—
ti, nebudete wsobě žiwota míň.“ Jan w. 56. _—
Dále: —--wímeř, že chléb a Wíno, kterěhož po
žíwáme, s námi se spogí a W naši podstatu se

obrácí; podobným způsobem skrze swátost těla
Páně s Pánem býwáme spogeni, Wšak s tím Wel—

mi znamenitým rozdílem, že tělo Páně tak gako
tělesný pokrm nebýwá w naši podstatu promě

*) Sw. Ciprian ep. LV'Il. Crha Alex. IV. in Joan. c. 17.
Aug. ep. CXVlll, c. 3.
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něno, ale Pán pegi nás s seba'u &měni W sebe.

Protož dj: „Kdož gi mé tělo & pige man krew,
we mně zůstáwá a gá \vněm.“ w. 57. Tim tedy
nebeským pokrmem přirozenosti Kristowy bý—
Wáme ančastni, —- gednoho snim smyslu,—ge—

dnoho srdce tak,že, kdo nás widi a pozoruge w
obcowáni s bližnjm, geho laskawost a lednost,
když žiw byl na zemi, na nás wypodobněnau
spatřuge; a geho tichost & trpěliwost, když těž—

ká na nás padagi utrpení, když skrze zlost ne
šlechetných lidi žiwot nám obtižen, čest ranč-na,
radost kalena, a naděge býwá poražena. Eyhle
křesíané, co znás a čjmže nás swátost neyswě
tčgšj činil Křesřan, který

gi s náležitau Připra—

wau požiwá, sPawlem se honositi může: „Žiwř
gsem giž negá; ale žiw gest We mně Kristus.“
Gul. II, 20.
Swátost těla Páně ugištuge nás pak také o
našem budaucjm blahoslawenstwj: „Kdož gi mé
tělo a Pige man krew, máš žiwot wěčný, a gář
geg wzkřjsjm Wden neyposledněgšif“ Jan VI, 55.
Siceř prawi také Ježjš, že každý, kdož wěřj w něho,
míti bude žiwot wěčný, a že geg ktémuž žiwo

tn wzkřisi w den neyposledněgši(w.

a Wšak

požiwáni geho těla a krwe gest gako zástawa a
pečet, kterau nám k neydokonalegšjmn ubezpe—
čenj o budaucjm blahoslawenstwi zůstawil. O,
gakan rozkoší nemqu oplýwati srdce křesťana
při stolu Páně rozgímagjciho Wlast nebeskou,
swčt onen nowý, w kterémž swčt'lo přebýwá &
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nesmrtelnost, kde oslawený Syn člowěka kralu—
ge, —- když sobě předstawuge, že ion tam mí—
sto má od Pána připrawené, že tam dědictwí,
slawné dědictwí dítek božích zachowané má!
Nad tau Wlastí swau plésati gistě musí duše kře
slanská; wšak síliti se také má hodným swátosti
těla Páně přigímáním W' naděgi té blažené.
Swátost oltářní gest konečně prostředek k
bratrské lásce a bratrské společnosti wěřícíehme
zi sebau; odkudž také gegí latinské gméno:
„Communio,“ t. g. společenstwí. Na to naráží

Pawel, když píše: „Gako geden chléb gesí,ge
dno tělo, ač mnozí gsme wšickni, nebo gedno—
110 chleba účastni gsmef“ lKor. X, 17. Žekře—
slané gen gedna- welká rodina, (gedna čeled'bo—

gsau, a ač mnozí audowé,předc gen gednotě
lo Wespolek činí, wznešená ta prawda nemůže
ničímž patrněgší učiněna býti, gako společným
stolem, společným požíwáním gednoho chleba
žiwota: neb tu poznáwáme, cítíme, Widíme, že
před Bohem nic neplatí zewnitřní rozdíl li—
dí; že Wšickni gednomu atémuž Pánu podrobe—
ni gsme, že z ohledu swých wěčnýc'h záležito—
stí Wšickni stegné potřeby máme ; že wšickni od
Boha stegných darů za hodné uznáni býwáme. —
I kdož tu nenwidí oprawdowé králowstwí boží, kde
skrze prostředníka Ježíše Krista gen geden Otec
a my Wšiokni dítky gsme , genž stegných práw
požíwáme, a mezi sebau a s Otce n skrze swa-
zek lásky spogeni gsme? Zde cítí wznešený swau
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ponjženost, a chudý swau důstognost. Sempři
cházege král, zanecháwá korunu doma; hrdina
odkládá wražedlnau zbraň; učený zapomíná na
swau učenost; bohatý zpomjná na swé bohat—
stwj, gen aby zdůstatku swého občerstwil chu—
dobné etc. „O res mirabilis ! manducat Dominum
Paupér, servus et humilis“! Prwotni křesřané
když k stolu Páně se sešli, obgimali geden dru—
hého, pamětliwi rozkazu Páně: „Milugte se we—
spolek, gakož igámilowal gsem wás.“ Jan XV, 112.
O gacj to aučinkowé, -- neyblahoslawe
něgši aučinkowé swátosti oltářní ! Ikdožby ne—
chtěl k stolu Páně hodně často přistupowati?
„Kristus gest nám wšecko,“ prawi welmi krásně
swatý Ambrož: — „Žádášli zahogiti ránu, léka—
řem gest; Páljšli se zimnicí , studnicj gest: gsi—
li neprawosti obtižen, sprawedlnost gest; potře
bugešli pomoci, sila gest; bogišli se smrti, ži—
wot gest; taužjšli po nebi, cesta gest; štjtišli se
tmy, swětlogest; hledášlipokrmu,potrawa gest.“
Kristus gest wšecko we wšem etc. Kolos III,
11.

Kristus gest nám lékař.—- sprawedlnost -—.

sila — žiwot,

-— cesta -—- swětlo ——potrawa.

„Okuste tedyawězte, gak sladký Pángest.“ LII.
de Virg. -— O, kdožby neměl hodně často, ale
i co neyhoduěgi připrawen k stolu Páně přistu—
powati? Nebo toliko hodné Přigimáni wywádj
w nás neyspasitedlněgši účinky; kdož ale neho—
dně, w stawu hříchu tuto swátost přigjmá: to—
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mu neni žíwotem, nýbrž smrti ; poněwadž swětlo
se tmau, Krista sBalámem spogiti se opowažu—
ge. „Mors est malis, vita bonis !“

III.

\

„Zkusiž sám sebe člowěk,“ piše apoštol —

„a pak z toho chleba geza zkalicha Pif“ lKor.
XI, 28. Giž božský aučel této klaněni neyhodněg—

swátosti, a powinná gi nctiwost žádá náleži—
tého skaumáni, totiž náležité Připrawy, náležité—
ho spořádáni srdce. Anebo neni—li to neywět
přewrhlost, w stawu těžkého hřichu neyswě—
těgšiho Boha přigimati? SW. Pawel popisuge
welikost takowého hřichu a hrozný účinekswato
krádežniho přigimáni strašliwými slowy: „Kdož—
koli gi chléb tento a z kalicha Páně pige ne
hodně, Winen gest tělem a krwi Páně.“ (W.27)
I což nás může oswoboditi, gestliže dokonce
cena našeho wykaupeni nás obwiňu'ge, a my z.
geho zneuctěni se musime zodpowidati? Ale
naslogte! na tom neni geště dosti: „Kdož gi a
pige nehodně (misto spasitedlného užitku) od—
sauzeni sobě gi a pige, protože nerozsuzuge tě—
la Páně (od obecného pokrmu),“ _— odsauzeni
geg Proniká, a s celau geho bytnosti se spogu
ge (w. 29). A skutečně: neb apoštol. dokládá:
„Protože mezi námi gsau mnozi nemocni amdli,
a mrau mnozi,“ smrti potrestáni gsau. (W. 30.)
Nostáwá—lise toho wice za nyněgšich časů tě
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lesným způsobem: učíř předce truchliwá zku
šenost, že swéwolné nehodné těla Páně přigjmá—
ní wždy gešt'ě neybližší gest cesta kzaslepení my
sli azatwrzení srdce. — Musít tedy před přigí
máním takowé sebe samého skaumání předchá—
zeti, kterýmž duše naše odewšech hříchů, gichž
gsme se dopustili, neylépebýwá očištěna. „Zku—
siž sám sebe gedenkaždý, a pak z toho chleba
gez a z kalicha pí.“ Musímel bedliwě skaumati

swého žiwota; musímel s přísností ohledáwati:
zdaliž gsme weliké přikázaní lásky k Bohu a bli—
žnímu podlé neylepší možnosti wěrně ostřihali?
zdaliž gsme uctiwi k Bohu byli, wděčni Ježíši

Kristu, wěrní we swém powolání, swědomití w
plnění swých powinností — k předstaweným a
podzřízeným ——k manželům a rodičům i dítkám

— k sousedům, )řátelůmi nepřátelům? Přitom
to pak sebe samého skaumání nesmíme sami na
sebe spoléhati; nýbrž —- gakž církew nařizuge
— odsudku duchowního lékaře a soudce se podro—
biti, protože samoláska zaslepiti nás může, že
čistými býti se (lomeyšlíme, hříchem obtíženi
gsauce. — Musímei hříchy swé poznati, gich sr—
dečně želeti, znich se w swátosti pokání před
místodržícím božím \vyznati, a oprawdowé po—
lepšení slíbiti; — musíme Wšemožuč nraženau
čest, učiněnau škodu nahraditi; 'cizí statek na
Wrátiti a zadost učiniti, komu gsme ukřiwdili ; —-—
musímeř, wedli—ligsme žiwot chlipný, osoby, s
kterými gsme hřešili, od sebe Wzdáliti; nebezv
pečenstwí , w kterýchžbychom opět padnanti mo—
hli, co neypilněgí se wystřihati; tělo swé W pří-'
sné kázni držeti: sic nehodné gíme chléb a z ka—
licha pigeme, — a odsauzení sobě gíme apigeme ! !
SW. apoštol pokračuge: ,.,Kolilcrátkoli bu—
dete gísti chléb tento, a z kalicha tohoto píti,
smrt Páně zw'ěstugte, dokudž nepřigde.“ (W26.)
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Tato geho slowa ukazugj, čehož dále k hodné—
mu přigimánj potřehj gest. Mámeř smrt Páně
zwčstowati; bychom gi ale zwěstowati mohli,
prwé celý obsah geho žiwota a utrpení rozgin
mati musime. Obzwláště dlužno hrozné- při

padnosti poslednich hodin geho swatého žiwota
uwažowati: kterak on W stínu hory Oliwe-tské
se smrtí zápasil; kterak polibenjm zrazen byl;
kterak geg práwě gak—onebezpečného zločince
nočnj dobau přepadli a svázali, -- z saudnice
do saudnice wlekli, —- stanně wyslýchali proti
němu lhauce, —- wšj se k němu čiledlnosti a
ntrpnosti odřekli, wšeho sobě powolugice, če
muž chtěla wzteklost a zlost, -—- k smrti geg
odsaudili a iilcřižowali: a kterak on wše to tr—
pěti chtěl, gediné proto, aby swčt hřjšný wy—
kaupil, aby wznešené swé powolánj wyplnil,
aby rančná swědomj utěšil, aby nám pokoge s
Bohem, radosti w žiwotě, utěchy W strasti a
smrti wydobyl. Takowým srdce gjmagicjm roz—
gimánim máme k oltáři se přibližowati, wečeře
Páně požiwagice.
Ale tato žiwá na Ježíše památka nesmi w
nás zemdljti, an od stolu Páně odcházíme. Na—
še pěkná a nábožná předsewzeti nesměgi Whln—
ku žiwota a w tísni wezdegšjch praci azamůst—
hnáni zmizeti; nýbrž zwěstowati musime smrt
Páně, dokawadž nepřigde, a sice netoliko nsty,
alehrž swým žiwobytjm a swým obcowánim.
Swět musi poznati, že gsme požjwánjm we—
lehné swátosti skutečně 1epši,skutečně tiššj, do—
bromyslněgši, pokorněgši, Bohu oddaněgši se
stali. A citimeli, že naši dohřj aumyslowé za—
se umdliwagi, že naše žádosti a náražiwosti za—
se se zmáhagi: tui znowu sebe skaumati, a u
stolu Páně nowého léku & nowé posily liledati
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máme. Kolikrát sice k stolu Páně giti máme,
určili nelze. Sw. František Salezský radi li—
dem, kteřj pobožně W Kristu Ježíši žiwi býti
chtěgi,měsičné přigimáni; což pak nad to, prawj,
aby gedenkaždý uznáni uábožného, zkušeného a
rozšafného zpowědnjka zanechal, a radau geho
se řidil =*). [ gest zagisté slušno, prospěšno a
potřebno, aby křestau častěgi památku božské
ho swého VVykupitele obnowowal, časlěgichle
ba žiwota Pož'jwal. Přigdet pak mnoho na to,
gakým kdo úmyslem & z gakého ohledu k sto
lu Páně přistupuge: -— zdaliž bez licoměrnosti,
ne proto, aby za nábožného a swatého od gi—
ných gmiu a drž-„iubyl? Kdo oprawdowě ži—
Wot swé duše miluge; kdo wěřj, že stůl Páně
Pramen gest wšj blaženosti; kdo hodowni rau—
cho, totiž newinuost, tichost, lásku & pokoru s
sebau přináší; kdo nikdý k stolu Páně negde,
aby co čiowěk lepši se nenawrátil, náhožnčgšjm.
se býti necítil: ten může častěgi přigimati.
Zbožnj křestané také dobře činí, když někdy za
delší čas od swatého přigjmánj se zdržugi, by
po tomto chlebu žiwota tim wíce ]ačnčli; by
zatim we wšech ctnostech, genž gsau hodownj
raucho, tim. wíce se pocwičili; obzwlástě by
ducha lásky a pokory sobě přiwlastnili.
Nuže, wezměmež si, Neymilegšj! pewně před
sebe, že častěgi wroce k swatému přigimánj pů—
gdeme: nikdý wšak gináč, leč náležitě připrawe—
ni -—s duchem náležitě spořádaným. Gen kdo
hodně chléb ten gi, žiw bude na wěky! Amen.
Ši“)Philothea, oder Anleimug zum andáchtigen Leben L. 11. c.

20. Wien 1821.
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1. Die Matriken der Akatholiken. Von Maximilian
Millauer, Doktor und k. k. óífentl. ordenti. Professor
der Gottesgelehrtheit. Prag 1830. 8. str. 38. Cena

40kr. na stř.
Spis tento skrowný siceř, a Wšak obsahem swým
welewzácný, gegž na slowo wzatýr pan professor pa—
stýrske'ho umění na universitě naši gakožto Pi'idawek
k swěmu Přednášeni býwalým posiauchačům swým wě—
nuge, ——weškere'mukatolickému duchowenstwu gakož
to bezpečné nawedenj k opati—němuse zachowáni uwy
skytagicjch Se případnostech, zwláště pak těm, genž na
osadách swých magi nekatoliky a židy, oznamugeme a
slušně schwalugeme.
Známo totéž dekretem dworniho kanceláře od 26.
listop. & cirkulářem c. k. českého guber. od 11. pros.
m. r., kterak neywyššim rozhodnutím ijeho c. k. Gas
nosti od 20. ]istop. r. 111.nekatolickým pastorům po..
staupeno gest Práwo potud gedine' katoiickým farářům
pozůslawene', —-—
wlastni giž knih)r (matriky) křtici, od
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dáwagící & aumrtní auřednč we'sti. Práwo to owšem
nowé, předce wšak z mnohých důležitých příčin wše
ligak obmezene', z čehož pak také zwláštní powinnosti
gakož pro nekatolické pastýře, taki pro katolické fará—
ře wyplýwagí. Sličnč a auplně ge rozwádí awyswčt—
luge důstogný a učený pan professor náš ; a powdččci
gcmu gsme, že nám tudy neynowčgší toto nařízení
důZnámo činí , gakž se to owšem pauhým geho ohlá
šením státi nemohlo. (Str. 14 ——2l.) Nechtěl wšak
toliko obyčegnc' týmž zákonem wyčtene' případnostipo
gednati; nýbrž i také obzwláštních a kromobyčegných
pádů,

gichž dotčené c. k. nařízení,—nezmiňuge & neob

sahnge , dotýká, a radí iWyučuge učené a důmyslně,
kterakhý se Wnich katolickému faráři míti a zachowati
bylo. (Str. 26 ——31.)——Aponěwadž

nowota obyčeg

ně se příčí; wywádíít tolike'ž místně apříhodně z roz
paků & pochybností : gakoby snad neywyšším rozhodnu
tím tímto přednosti panngícího náboženstwí byly zkrá
ceny, působení katolického duchowenstwa bylo sauženo, a
wážnost geho tudy zlehčena? etc. etc., a to opět tak
doličuge, že za toto geho ponaučení Weřegne'díky wy
nášíme.

(Str.

31 —-—34)

Příwěsek(str 35—38) gedná omatrikách židowských
(lie předpisů 9. alt). židowske'ho patentu od 3. srp.
1797.

2. Geden Owčinec a geden Pastýř, aneb Římská, neo
mylná, stále trwagjcj, widitedlná, gedna, katolická apoštolská

erkewi'Kristowa.
Od Jos. M. Krále, kněze cjrkewního w
Branné. ll. díly, w Praze 1830. u Jos. POSPjslla.

Oznámená kniha mnoho důležitých prawd W sobě
zawlrá , a kdo gi prawým úmyslem apříslušnau pozor
ností čísti bude, bud' leč katolíkem, leč protestantem,
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bez pochybení mnohot se zninauči. A wšak málo kte
rá kniha takt gest přistrogena, by drahně mnohowáž.
ných pomyslů a prospěšných wýpowědi w ni složeno
nebylo. Pročež dokonalost spisowatelowa čelně leží na
tom, by wšecky zwláštni od něho wyčtene' prawdy k
obrane'mu aučeli azaměřeni spisu gebo upřímně se chý
lilv, w náležitý pořádek byly srownány a sestaweny, &
[losle'z prawými &Podstatnými důwody byly ztwrzeny.
Zdaliž a pokudž ikniha bedliwého P. Josefa Krále:
„Geden owčinec ageden pastýř, “ tyto ctnosti do Sebe
má, nelze zde tozkládati, Widime wšak' ale ze wšech
kusů dila geho, kterak hlawoě k tomu směřuge, by u
kázal, že náboženstwi katolické gest prawe' božské zge
wenj, Ježíšem Kristem předložené ; a cirkew katolická
že gest cjrkeW ta prawá , od Ježíše Krista štipena.
Nicméněby byl weleb. p. skladatel přiležitěgi ge
dnal, ačtenářům lépe poslaužil, kdyby byl spis swůg
logickým obyčegem rozdělil , a na čele wšech nižšiclr
&wyššich rozdílů krátké nápisy byl položil. — Mát
tento Spis geho , ačt se nemýljme, tre' hlawnich dílů.
W' prwním od str. ll -— 15. wykládá, gakýby rozum
slowo cirkew s sebau neslo; že od Wěku Lutherowa
dwogi gest cirkew katolická a protestantská; že ale ge—
dna toliko gest prawá a spasitedlná , a sicet římská ka
tolická. Tudíž W tom prwnim dilu gedná 1). autor o
tom, žet katolická cirkew má wšecka znameni prawe'
cirkwe Kristowy. Tato prwni kapitola napliiuge celý
prwni swazek , a táhne se až do druhého swazku, a
sice až k str. 195.——Wdruhe'm lilawnim odděleni do
liť—iti
pili , že protestantská cirkew, gak angsbnrgske'ho,
taktéž i helWetskěho vvyznáni nemá znameni prawc' cír—

kwe Kristova ——
\V'lřetim aposlednim oddilu, kterýž
se za doplněni a dokonáni předešlých dwau milí může,
rnzpráwi od str. 295 --—331. o'tradiei čili o ausl'ně po.
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daném učení apoštolske'm, a od str. 331. až na konec
mluwj o uctě Swatých, gich ostatků & obrazů.
Rozumnget z Pjsma swate'ho, z cjrkewnjch sněmů,
ze swatých Otců, z historie cirkewni & ze spiSů prote—
stantských , ařjci můžeme, — zde onde i učenč, iwti—
pně & důmyslně. Ukazuge Wšudy pěkně na starožit—
nost křesflíanskau,pončwadž se z toho spatřuge, že ny
něgši cirkew katolická drží to samé, což, wžcly, což
wšude , což odewšech bylo držáno; že se podstatně u
čení & zřízeni gegi nemění, —- & žeby giž pro welike'

množstwi swědků k straně gegí stogicjch, každý se
ostýchati měl, proti wáleti. A wšak ]itugeme, že p.
autorowi nebylo Wždy čerpati z pramenů čistých. To
plati upř. 0 str. 25. I. dilu, kde k doličenj přednosti
papežské Canon 39 tý sněmu prwniho Nicenske'ho uwe.
dj , kdežto sněmem tim swatým wlastně gen XX Cano
nů wydáno bylo (Theodor. L. I. li. e. 0. g.), a nižá
dným z nich což takowe'ho wypowědino, gakž zde čte—

me. Nýbrž samiodpornici božského ustanowenipapež
stwi na synod ten se odwoláwagi, gmenowitě na Canon
VI., ač bezprávvně , gešto zde toliko o px'a'tchh metro
polských řeč & gednáni gest, kterážto tehdáž biskup
římský prowozowal w kraginách okolo Říma i giných,
& siceř salvo iure divino, quo Ecclesiae universalis caput

est. Cfr. ČasoP. II. roč. běh, swaz. 3. str. 381—383.
Proto gest Wšak předce spis tento, ——a i hned řeč

0. Způsob psánj chwály dostogen. Zde onde mlnwi p.
spisowatel obyčegem starých klasiků českých, azgewnovt

gest, že česky psal, i také česky myslil. Gramatičti o
mylowé, gichž owšem také negeden nacházjme, pauhé
mu nedopatřcnj přičtení buďte.
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3. Přewrácenost křeslanů mnohých. W sedmeru káza—
ni postních Připomíná František Xav. Jedina, Wikář a
dozorce národnjch škol w okr-eau Přjliramském,W. D. arcibi
skupské Konsistoře (tit.) rada, Starobylého kollegialujho chrá—

mu Páně swaiých Kozmy a Damiana wStaré-Boleslawi čestný
kanownjk, děkan w Swalémpoli bljž Do'břjše. W Praze & w

Hradci Králowé. 1830. 8. str. 180.

Ohlašngice kázani tato horliwc'ho našeho wlasten
ce, -— gmenowane'ho důstogne'ho P. spisowatele, genž
léta 1822. „Kazani postní o wlažnosti u wii-e,“ a le'..

ta 1824. „Školu Kristowu, čili kázani o pokání“
byl wydal 3—- na gewo dáwáme: kterak clle Předmlu
wy geště wtomto běžícím roce swazek kázani swáteč-.
nich a příležitostných, též 28 kázani o cirkwi Ježíše
Krista, pod názwem : „Bezpečný wůdce k nebesům,“
wydati hodlá.
4.1Šřes'íanskě katolická modlitební kniha ad Michala
]Iaubra , kral. BaWorske'ho dworskc'ho kazatele a kapla—
na, zčešlčná od Jana Hýbla. W Praze u Martina Neureutra.
1830. 8. str. 400. za 40 kr. střjb.

Giž w časopisu tomto (wiz swazek Prwni lřetiho
ročního běhu) wůbec pronešeno gest, kterak náš gazyk
dědičný hognosti modlicich kněh, dilem půwodnich, (li
lem přeložených se wykšzati může, apřítom iake' oká—
zz'mo, že drahá modliteb cena nikoli na zápalu lyrických
cílů, ani na rozmanité přirození okraSe, a básnirske'm
slohu se neZakládá, než W pauhé'm duchu katolickém
wězi, k'terýmž duše modlici nad Widitedlnýapominugi..
ci swět k newiditedlne'mu awěčne'mu se wznáši, s Bo
hem se spogi-tí nsilnge, a od něho swětla, rady, potě—
šeni a Wšech dobrých darů očekáwá, genž pauze od
Otce swětel pocházegi ; se Stwořitelem a Spasitelem swým
Časopis p. Katol. Duch. 111. 3.

9
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rozmlauwá, wzdychá !; němu, klan-nicse, nebo děkngic,
nebo wziwagic geg, & Stwořitel a Spasitel gegi mluwě

opět kduši,

swádj praud milosti swých — dle potřeby

a citliwostži gegi — do ní.

()na poněm tauži &okřiwá

Wnčm ; On opět wle'wá ducha sweho do ni, který pak
sám zase wzdyehage W ni se modlí.
Protož nemálo powděčui gsme našemu wlaslenei
Jauowi l-Iýblowi, au tohoto podetknuti se uchyliw, na
depsanau modlitební knihu slawne'ho panalIaubra, dilem
z pisma swateho, dilem ze spisů Otců swatých, totiž:
Augustina, Ambrože, Anselma, Bonawentury, Bernar
da, Fulgentia, tež ze slifsů ctihodných mužů.: opata
Blosia, Petra Kanisia, Jana Kraseta, Fcnelona, Ludwika
Granadskello, Tomáše 'Kempeuske'bo a Tomáše de villa
nova *wybranau & Wýborně snešenau , — přeložil a wů—

bec wydal. Neb , co drahý klenot, mezi neyznameni
těgši spisy toho druhu náleži , a protož gi také wšem
wůbec a gednomu každému poručenau činíme, ten na—
děgi se kogice, že komu se do rukau dostane, přinese
užitků mnohých. Na 12 částek rozdělená obsahuge:
i. Každodennj pobožnost. — 2. Pobožnosti nedělní. ——
3. Pobožnosti při zpowědi a Přigimáni 4. Pobožnosti na
neděle &swálky katolického roku cirkewnjho. —- 5. Pobo
žnost postnj.u— (i. Pobožuost pro swatý čas Welikonočni
a swatodušnj. -— 7. Pobožnosti na slawnost neyswětěgši
Trogice &božího Těla. -— 8. Pobožnosti na swátky ney
swětěgši Panny a Rodičky Boží Marie, a milých Swa
lých.— 9._Pobožnost pro rozličné stawy a připadnosti
žiwota. — 10.Pob0žnosti wsauženieh apokušeujch.——
11. Pobožnosti pro nemocné, umjragícj, gegich přátely &
těšitely. —- 12. Pobožnosti za zemřelé. Přiozdobena
gest kráSDým obrázkem ukřižowane'ho Spasitele, ne,
gak obyčegně na mědi, ale na oceli rytým, což Panu
Marlinowi Neureutrowi wděčně se připisuge.

Literatura.

%5

5. Žiwot sw. Panny Terezie s připogenau krátkou hi
storii řádu bosých Kannelitánek w Čechách, od Jozefa
Černého.
W Praze 1830. U Jozefy Fetterlowó w knjžeci
arcibiskupské tiskárně w Semínarium. 8. str. 163.
wáz. za 15 kr. Stř.

Čím wíce za časůw našich bohomyslná horliwost
mezi lidem chladne, &baženi po rozkošech se rozmáhá;
čim wíce na oko chutně uprawených, wnilř ale naka
žených & gedowatých pokrmůw 2 tak nesčjslných,smy
slům &fantazii toliko ]ahodjcjch spisůw tělesenstwj na
bírá: tjm wětši poiřeba, aby se proti nákaze te' Pro
středky přiměřené, a takořka léky domáci u wcřegnost
uwáděly. Takowe' gsau mimo pochyby knihy nábož—
ným sepsané duchem, zwláště Pak poPisy žiwota boho
myslných & swatých lidi. Mezi tyto Patří též sw. Te
rezie, která ne genom wyhlášenim sw. katolické cil—kwe,
ale i wůbecswědectwim neyučeněgšjch & neynábožněg
šich mužůw „ženau hrdinské &wznešene' mysli, a ná—
božnosli neobyčegne'f“ a učení gegi „božským“ gmeno
wáno býti zaslaužilo. Pan wydawatel žiwotopisu ohlá—
.šene'ho za základ položil spis p. p. Ržisse & WVeissa,po—

užiwage zde onde žíwotOPisu obširněgšiho, pod uázwem
„Spanische IIeldín“ wydane'ho. Ncytkliwěgši mista w
něm gsau, kdež wlastnj slowa swaté panny se uwozu—
Tam se wznášj gegi milosti boží nadchnutý duch
nad obyčeg smeyšleni Pauhých pozemčanů; i není mo
žná, aby alespoň některá myšlenka & průpowěd čtenáře,
byř i sebe wíce swěta & zboži geho milowne'ho, gednák
ku poznání lichých cest panti wezdegši neoswjtila, ge
dnák k wraucikagicnosti, pokoře & k zamilowánj wšech
bohomyslných ctnosljnepozbudíla, aneb dokonce mape—

rnlj/nepropůgčila, na nichž by se wyne'sti mohl nad
prach powahy zemské , k nahlednut) swrchowaného cile,
genž položen člowěku na nebesjch. Po wyprawenj hě—

**

450

OZnamowatel

hu žiwota te'swětice boží uwádj p. spisowatel několika
průpowědj & myšlenek se spisů gegich, & sice tak dů—
myslných & tkliwých, že ]itugeme, že gich wíce nepo—

dáno: co by wšak k obecnému prospěchu neyle'Pe se
nahradili dalo, neoslyši-li ctihodný p. wydawatel Pros—
bu naši o zwláštnj wydáni \'Výboru ze Spisůw 'te' bobo..
myslne' panny. —-- Na konci knížky připogené pří
běh;r dcer sw. Terezie, geuž w býwale'm barnabitske'm
klášteře W Praze na Hradčanech swe' sídlo magi, wyta

žene' z kroniky téhož kláštera D. P. Frant. Přihon
s k ý m, gsan znamenitý Přjspěwek k historii klášterů
'w Čechách.

6. Swatý Týden před welíkonoci , obsaliugici wšecky
modlitby & obřadů wygasněnj dle předpisu cirkwe swe-té
Řjmslsé katolické. Do češtiny uwedený od Stanislawa WFO—
bornika, Podpřewora řádu kazatelského u sw. Gjlgj w starém
městě Pražském. K prosličchu nowě zřjzeného ústawu
chudých.

WVPraze

w arcibiskupské

JozefyFetteTIOWéo

tiskárně u.

8. Str.

Každý nábožný Čech dáwno se giž sháněl po
knize, kterážby modleni obsahowala, a poswalné obřa..
dy w tagemstwi plném téhodni, wněmž se památka na—
šeho Wykaupeni obnowuge, dle potřeby wyswěllowala.
Gmenowaný p. Podpřewor wyhowěl této wraucj žádo—
sti naších pobožných kraganůw, a wložil do Spisu swé—
ho ne genom wšecko modlení, které duchowenstwo ko
ná, nýbrž i dosti obšírně wyswětlil wšeliké gednání
poswatne', gežto posud welikó částce lidu tagne' a ne
Srozumi'tedlnč zůstáwá; za čež wšech kraganů, zwláště
pak chudých, k geg'ichžtoprospěchu tato kniha wydána,
djky sobě ziskal.

h) Smjšen i ny,
a) Zákony.
Dle neywyššího kabin etního listu od
7. Yrosince m. r. Dopisem mínisteríalním od 18. Pro..
since 1829 počtem 29,137. seslane'ho, shledáno, že místní
auřadowe' w Čechách proti sauložnictwím w okrscích
gegich wehni lhostegně se magi, a na neslušné & po—
horšliwé chowáuí podrobených písařů powinnó hedliwo
sli zanedbáwagí; protož se c. kr. kragský'm auřadům
neywyšším nařízením poukazuge, by místní wrchnosti
& hospodárské auřady w této Případnosti k powinno
„sli gegich přidržowalí, přísně gim připomínngíce, že za
wšeliké od Písařů swých dane' pohoršení zawazánigsau
odpowídatí. Duchowenstwo o tomto nařízení k tomu
cíli se Zprawuge, aby pozorugíc, žeby se kde proti [0
mulo neywyššímu rozkazu gednnlo, i hned důwodnuu
() tom zpráwu zadati nemeškalo.

Dworní Dekret ode dne 14.Prosinec

m. r. Geho císařo-králowská Gasnost ráčila neywyš
ším uzawřením ustanowití, že se konkursní zkaušky pro
weřegne' theologicke' ústawy lmdaucně gako posud drže
ti magí', dříwe Wšak, než se od patřící zemské wlády'
na dworní komíssí nad študiemi předložení k osazení
weřegne' učitelské stolice zašle, magi se gmc'na žádagí
cích &gich wypracowání (konkursní aukol) místnímu
ordinariatu podali, aby tento, gestlížeby bud' proti oso
bě žádagícího & nebo proti prnwowěrnoslí gebo wypra—
cowání něco k připomenutí měl, swe' mínění zemské
wládě k náležitému uwážení W předkládání kandidalů
předložili mohl.
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Dekret

24. Ledna 1830. Neyvvyš

ším rozhodnutím Geho cís. král.Gasnosti ustanoweno,
že ony diócesní theologieké ústawy, které bezíaostřední
zpráwě & dohlížení gegích ordinariatů podřízeny gsau,
od nynčka od theologíckých direktorů wyšetřow'ány bý
ti nemagí, nýbrž wšecka Periodická zadání magí se ga
ko u giných učitelských Weřegných ústawů každoročně
patřícím auřadůln a dworní komissí nad študiemi za
sílatí. U ostatních domácích theologických ústawů má
ono posawádní wyšetřowání (ohledání) asPoň každý
třetí rok se stáwati.

Dworní Dekret od 4. Února 1). r. či
51 em 776. Poněwadž se zákonem pro židy od 3. Srp
na 1797. prowozowání Wšelike' 'Poctiwé žiwnošti Isra
elitům powolnge, tedy i zkaušeným babt'un židowským
wykonáwání babíetwí u matek _křestanskýcll zapowída
ti se nemá. Co se wšak te' powinosti dotýče dítky w
čas potřeby křtíti, nemá gim tato W prowozowání umění
gegich u křestanskýeh matek nikoliw překážeti; nehodi
W takowé případností, kdeby rodičowe' žídowskau bábu
powolali, powinni gsau také o to Pečowatí, by Spolu
něgakan Wyewičenau křestnnku, kteráby w čas potřeby
křtem swatým poslaužiti mohla, powolalí.

Gub. Číslo

12081. — 6 Dubna 1830. Geho

cís.krá1. Gasnost ráčíla neywyšším rozhodnutím dne 31_
Ledna b. r. nařídití, by wychowanci pro gake'koli Pro
winění z duchowního semináře propuštěni, budaucně
také od theolog-íckých študií wylaučeni byli.

Guh. Dekret od 4. Března 1).r. počtem
91.10. Dle zpráwy od říditelstwí nemocnice & ůslawn
pro nalezence shledáno, že za nčgaký čas počet man
želů, kteříby' nalezence na wychowání Přigmauti se n-_
wolili, znamenitě ubýwá, čímž nemožnost nastáwá, ta
kowe' dítky z porodnice na wychowání odewzdati. Z
tohoto ohledn se dne 4. Března 1). r. počtem 9110. od

Smišeniny.
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slawne' wlády konsistoři uložilo, powzbuditi podříze
né kurátni duchowenslwo, aby ctnostné & dobře zacho
wale' manžele příslušným způsobem k přigmuti tako
Wých ditek na wychowáui pobízali ; při čemž také se
oznamuge, že mimo onno cirkulárnim nařízením od 9.
Prosince 1829 počtem 53,412. Pogišlěnc' přilepšenj pě
staunům dítky pod geden rok stáři W opatrowáni přigi—
magjcjm, gako prwe' powigeci lůžko (Fatschbett) 5 po
třebným prádlem &oděwem wydáwati se bude.

Gub. D ekret od 22. Unora 1).r. počtem
7310. Na učiněný dotaz sesláno gestDekretem W. dwor
ního kanceláře následugici rozhodnutí, že se odewšech
pautníckých kostelů zwláštni aučet má skládati, wněmž
peníze na mše sw. došle' i wynaloženi gich náležitě wy—
kázati se magi. Kde ale takowe' Pau'tnicke' kostely spo—
lu chrámowé farní gsau, magi se články na pauti se
wztahugicj s farnjmi přigmy a wydz'mimi w geden &
tentýž aučet pogmauti, kterýž se pak dle Dekrelu dwor
niho kanceláře od 11. Pros. 1806. poč. 22,586. wyššjm
místům k nahlednuti předložiti má.
Gul). de k r e t o d 16. d ub n a 1830. číslem 7117.
Od cís. král. slawného Gubernium předpisugi seWpro
nagimáni obecných, špitalských, fundačnjch azádušnjch
šruntů nasleduaici Wýminky:
1. Magi se luka , pole, & pastwiny gednotlíwě (po
kusu) podlé topografických čísel, gakž to w licitačnim
protokollu wyznamenáno dle wýměru swětlosti gegich
(Flžicheninhalt) na šest Pořád po sobě gdaucich let, to
gest od roku N. až do roku NN. neyche podáwagicimu
pronagmautí. '
2. Každý nágemnik může dohádaný (erstiegen) sta—
tek na čas trwagiciho nágmu bez Překážky podle' zem
ského obyčege užiwati.
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3. Gsau nágemníci powinni nágem swůg wčtwrt—
letních lhůtách napřed odwáděti, apakliby kdo w šesti
nedělích po prošlé lhůtě powinností swe' nezaprawil,
má obec, záduší neb špitál práwo, onen grunt beze
wšeho práWního pogednáwaní toliko s gubernialním po—
wolením s gedním toliko stáním (Tagfahrt) na autraly
nágemníka znowa ]íoitowati a za utrpěnau škodu awý..
lohy negen na gistotč neb kauoí , nýbrž ina ostatním
gmění nágemníkowě se hogiti. Od takowc' relioitaoí,
kteráž i tehdáž místa má míti, kdyby gediná toliko wý—
mínka se nesplnila, zůstane tento nágemník rovmě ga—

ko odewšcch odtud wyplýwagících Prospěchů zcela
wylaučen.
4. Magi nágemníci wšecka na nagate'm šruntě wě
ZÍCÍbřemena zwlastního wybýwati , a za odwody na
turální, transPorty & giné zemské s]užebnosti nemag'
žádné gine' náhrady pohledáwati, než která se od zem
ské obce xvykáže.

5. Powinen gest nágemník půdu nagntan w prawý
čas wzděláwatí, gi náležitě auhořiti , každau měřicí to
ho gruntu, dokud nágem trwá mrwití, a mimo to Se
zavvazuge, nagatau Půdu proti wymílání Wody, zn
plaWení chrániti, &měloliby se to přihoditi , má půdu
Wpředcšlý staw uwe'stí, Pakliby ale Winau swau něco
zanedbal , má powstalau z toho škodu Wynahvaditi.
6. Za nenadálé neštěstí nepowolugo se žádná ná
hrada, k. př. krupobitím neb powodní— leč kdyby pro
nagatÝ grunt tak Welice popleněn byl, žeby se igrun
tovmí daň odepsala, tenkráte by se mohlo Podle' rozmě
ru tc'hož odpisu také o prominutí nágmu zakročiti.
7. Zapowídá se od pronagatého gruntu něco bud'
odciziti, zabawiti, anebo něco na něm stawětí.
8. Nezbraňngc se sice s wýhradau wrchnostonské—
ho powolení, pole w luka , & pastwiště wrole obráce
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ti, naproti tomu nemá nágcmnjk za takowč zlepšení
žádné náhrady“ očekáwati.
9. Pakliby toho potřeba kázala k prosPěchu obce,
kostela neb Fundaci ten neb onen grunt W čase nágmu na
zpět požádati, má geg nágemujk za prominut) wým'i—
něk nágemuich & nabraženi na poli stogici aurody, neb
sena & otawy, odstaupiti, aniž Pak smí gine' něgake'

náhrady pobledáwati.
10. K pogíštěui obce (kostela, fundaci neb špitalů)
má se gistota tak ubezpečití, by každý nágemnik ihned
při podpísowáui licitačniho protokolu , celoročnímu ná
gmu rownau summu na hotowostl složil, Při čemž se
ale nágemniku na wůli zůstawuge, kauci peněžnau w
takowau gistotu realni proměnili, kteráž by od slawne'
110 gubernium za dostatečnau uznána byla-, k tomuto
aučelu magi se wýtahy bypothečui neyde'le w 14. dnech
po licitaci předložiti, při čemž se samo sebau rozumi,
že, když wioe nagímatelů te'hož statku w gedno sestau—
pj, wšickni chlek (in solidum) ručiti musegi.
11. Potwrzenj slaw. Guberníum takto se wyhražu—
ge, že nágemnjk hned po podepsánj llcitačnibo proto
kolu , obec wšak neb záduši teprw po dosaženém gu
bernialuim potwrzenj w práwuízáwazky wstupuge.
12. Má nagimatel wšecky stemple & gino' taxy z

wlastniho zaprawiti.
13. Přecházi mágem také na dědice.
14. Každý llchý nágem (Ai'terpacht) dřjwe dosaže—
ného Powoleni se zapowjdá.
15. Za wywoláwaci cenu přigimagi se dwč třetiny
prwagšiho pronágmu. -—

Dekret dwornj kommissj nad študielui

od 11 —-19. Března č. 1193. Dle seslaného dekretu wyso—
ko' dworuj komíssj.ráčila Geho cis. král. Gasnost ney
wyššjut rozhoduutjm od 26. Unora b. 1'. neymilostiwě
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gi powolíti, aby okresním školním dohlížítelům w ně.
meckých obcech plat za visitacj 3 zl. od gednekaždé
školy ze zádušní kassy opět byl wydáwán 5kdeby ale
zádušj takowe'ho Platu zniknauti nemohlo, má se ze
školního fondu zaprawiti.

(3)'erkewnj

zpráwy.

Následuge-II. list pastýrský Český oslawuosti milostiwého lé

tato

MY WÁCLAW LEOPOLD, z 13on MILOSTI
Kníže —Arcibiskup Pražský , Apoštolské Stolíce
W Slawném Králowstwi Českém, gakož i po
liískupstwich Bamberském, Mišenském &Řezenském Ro
zený Legát', Králowstwi Českého Primas etc. etc.
Wzkazugeme Wšem w Kristu Nám pod zpralwn swě'řenýmWěr

ným, kteřj list tento widěti, čjsli, neb čtený slyšeti budau,

apoštolské pozdraweuj apožehnáuj!

Slowo, které bylo na počátku, které bylo u Boha,
a bylo Bůh , a tělem učiněno gest, *) Pán totiž &Spa
sitel náš Ježiš Kristus pozůstawil swe' dl'allowykaupe—
ne' cirkwi poklad milostí plný— swate' swcŽI'osfí,usta
nowene' k posilnění naši mdloby, k našemu utěšenj &
poswěcenj, gežto gest powola'nj naše a wůle Božj aw).

Zpokladu „toho , ku kterémuž klíče odewzdal Pán ob
zwláště Petrowi gakožto _wídítedlne'hlawě wíditedlná
cirkwe swé, & po něm. wšem geho prawým nástupni
kům, Papežům Římským, obecným Otcům Weškerých
křeslanů prawowěřicieh; zpoklacla toho wyplýwagíta—
ké swatj odpustkowé, neboli prominut/' zawz'nz'lýchuBo—
ha trestů, časných, které často i skrauš'eněmu čz'nzteli
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poka'nj po dosaženém poswa'tném rozhřešenj bucl'w tom
to neb w ona/uno budaucjm žz'wotě k odbýwánj zůstá—
„um/aj.

Takowý trest wystáti musel lid Israelský pro rep—
tání swe' , ačkoli prohřešení toto se prominulo gelnu na
prosbu Mogžíšowu; nebot nespatříl země zaslíbené *).
"t'akowe'tresty časné suášeti musel i Dawid, ačkoli že
(lemu, wraucí pokání činícímu, prorokem Nathan-nem
zwěstowáno bylo prominutí neprawosti gebo. \fVehří—
cllu zplozené dítě umřelo, anezdárný Absolon powstal
proti otci pomazane'mu aw). Awšak odpustil glž sw.
Pawel smilníku Korintske'mu ostatek pokání, a tudy
spolu u Boha zaslaužený ale newybytý geště trest ;neb
odpustil mu gménem čilí w osobě 1011910on o čemž giž
swatý .Tan Zlatoustý ***) píše , a sw. Tomáš .Akwín—
sl.—ý clůwodně

rozkládá

& wyučuge

aun—3+3).

Akdož medle gest uhezpečen , že dosti giž učinil
Bohu za tolikere' hříchy swé? Nemusílí wyznati každý
znás, že nepostačí nigake' wynasnažení lidské k doko
nání toho, co žádá od hříšníka uražená Sprawedlnost
llospodínowa ?— Mdloba tělesná, krátkost žiwobytí
wezdegšího, & kwapná smrt gak Welice překážegí wůli
neyhotowěgší!
Gak nedokonalé & nedostatečné často
hýwá pokání naše! Apřísnost neytužší, které se pod—
woluge oprawclowě kagící, což gest, když gi přirow
máme k hýwale'mu pokání na počátku církwe'z' Ugak
hýehom se strachowati museli, kdyby prostředkem od
pustkůw ukogitedlného pogištění nepodal nám Bůh, že
sám znesmírného pokladu zásluh prostředníka božské
ho doplňuge, čeho se nám nedostáwá, nýbrži upřím—
4') 4 Mogž. XlV. ") ? Král. Xll. *") 2 Korint. 11, 10:
__ sw. JnuZlutouslý. l-lomil.1V.in cpist. 11. od Cor. "**)
ln Supplementth CXXV. A. 1.
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né wynnsnaženj naše, a_chtěni oprawdowě za skutek
přigimá!
Ahle , kdosaženi takowých taužebnč žádaných od—
pustkůw, &sice p!nomocných, ohlašugem Swým WPá—
nu milým &wěrným opět slawnost jubila'rnjž, opět mi—
lostiwau lhůtu, a to sice třetí po Swe'm nastaupeni ar
cibiskupstwi pražského, zač zwelebeno bud' nestjhle' mi

losrdenstwj Božjl
Příkladem Welike'ho Apoštola národů sw. Pawla 5*)
nařizowali totižto náměstkowé J'eijše Krista, na stolici
swatopetrskau dosedagjce , obecné modlil-by po weške
re'm křeslanstwu, k wyžádáni gim swétla & sjly Ducha
swatého, aby štastně řiditi mohli icir—kowswatau obec
nau, Po všech zemích & swěta !kragiclxzrozšiřenau; &
udělowali spolu Weškerýmfwčřjcjm odpustkyfauplne' na
způsob milostiwe'ho le'ta.
Tohoto pak přikladu nábožných předkůw následo
wal také swatý Otec PIUS Papež téhož gme'naosmý, genž
nestjhlau milosti boží na —- aumrtim blahoslaWené pa.
měti weleslawného Papeže Lwa XII. osiřelau— stolici
Petrowu dne 31. března roku minulého powýšen byw,
apoštolským listem z Říma dne 18. čerwna r. m. wy
hlásiti ráčilslawnost jubila'rnj s odpustky wšeobcwnýmz',
Wyžádage sobě u weškerc'ho stáda Páně wrauci uBoha
Přimlauwáni, pam_ětliw na pomoc diwotworuau, gakáž
stala se zakladateli stolice Římské, sw. Petrowi, Wsazev—
nému do žaláře, anoř se za něg bez přestánj od cjrkwe
modlitba da'Ia Bohu. M“)
Nepropůgčjli Nám ruka Páně, která powýš'z'laNás-,

dále mz'lostíswé, a nerozmnožjlí moc asjlu Naší,mamo
bude wšelz'ké namáhání, a níčemná péče Naše, kterau
*) 1 Tes. v, 25; 2 Tes. m, 12. Žid. V111.18.
apošt. XM,- 4 —-- 22.

'") Skutk.
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wericmeowšecky cjrkwe , prawi bohabogný swatý Otec
w listu swe'm apoštolském. Modlete se tedy Bohu wše—
mohoucímu, půwodu wšeho dobrého, aby opati—owal
a požehnal nowe' widitedlné hlawě cirkWe swé, pape—
ži Pz'owí osme'mu. Oni: zapotřebí má posily shůry,
zapotřebí má swetla nebeského.
Modlete se tedy
wy drahé, Nám odewzdané duše! modlete se sNámi,
s Našim nábožným duchowenstwem, aby Duch Swatý
udělil darů swýcb bobabogne'mu Otci našemu Pz'owí!
Modlete se s pewnau důwěrau, :; opřenýma k nebi oči
nm, a rukama sepatýma, gak to chwáli starý Tertulz'an
na křestanech prwnich air): Hle on w tebe daufage,Pane,
prawi: Bůh mág gsz' ty! Podjl mág w rukou twýcb .'
Ufy/swoboďmne zrukau nepřátel sw. cjrkwe swé, w ča—
se tom strastiplném! Zasweř twdřj swau. nad služebnj—
Iremswým .' Spasena gegnčz'fimz'losrdensí'wjm swým! **)
\Vždyí on to gest, genž milosti twau zprawuge cirkew,
wykaupenau "zvlast/ajkrwj twau. Hit)
Aby Wšak modlitba ta i před trůnem Neywyššího
Boha & Beránka, genž wlastne snjmá hřjchy naše mnm)
milosti došla & wyslyšeni: počineyme swatý skutek ten
se skraušenau kagicnesti &Prawým sebe polepšowánjm.
]llnolzo může modlitba sprawedliwébo ustawičnu'. +) K

nebi kljč, piše sw. Augústin

, gest modlitba pobož—

ného. _Mocllílba gebo wstupuge w:.bůru, a slitowánj
Boží spanš'tj se dolů. Ae země gestwysokd,a nebege—
šl'ě wyššj , předce slyšj Bůh hlas člowěíca čisté/zo swe—
clomj.

..

Aneb chtěli byste odkládati s polepšením swým?
Hle! nyni gest čas přjfemný, ble nyni den spase—

r) W loljrnnněm listu. (Apologii)

1.7. "*) Skutk. Ap. xx,
dew.

28.

W)...Zlalm.XXX, 15 _.

'

) Jan 1. 29. 30.

V, 13. %) Jak. V, 10. *H') Episl. CCVI.
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nemeškeyte obrát'ítz' se ku Pa'nu Bo

hu, ani odkla'deyte den ode dne. těž-') I dobrotz'wost
a shoija'nj
Božj pobjzj wás ku pokdnj. stan—„»)
A wšak
Bůh nebýwu' posmjwán. *My) Neb který sljbz'l kagjcjmu

slíz'owánj, nesíjbz'l lzřjšn'jku dne zegi'řegšjho
Gednohoí gen gesti nám Wš'em potřebí, a to gest:
poka'nj, a opět pokání; změna W smeyšlení, W obco

wání,'zrušení říše bluduaneprawosli, arozšířenípraw
dy a ctnosti!
Užíweylež tedy W příštím íubileum té, skrze ne
smírné zásluhy Pána našeho Ježíše Krista swatým Ot
cem naším Piem VIII. prapůgčené lhůty milostiwé, k
prawe'mu a nezrušítedlnému smíření se s Bohem, ktr
wale'mu polepšení žiwo'bytí swe'ho, k radostnému wy—
konáwán'í skutků dobrých, po kterých gako po owocích
zgeWuge se prawe' pokání; užíweytež gí ku skraušeným
modlitbám za zweíebenj swaté, obecnéa apošíolské Mai
ky cjrkwe, k wyža'da'nj pomoci našemu swatému Otci
Pz'owi 771II, za pomz'nuz'j bludů a kacjrsíwj , za geďno
tu kraj/šat křesřanských, a za upokogenj a bla/lost we
škerého křesianstwa, a tak čiňlež se milosti sw. odpust
kůW aučastnými!
Pečugícc wšak bez ustání o spasení swěřenýchNám
duší, aby pak ony wědčly, gakým způsobem, a gakými
Tvými/tkami

by se dobrodinj

plllOWIOCIZýCÍl
odpustkůw

aučastrzýmí učiniti mely, podlé smyslu apoštolského psa
ní sw.0tce Pz'aosmé/10kweřegne' známostiohlašugem:
i) Jubileum toto se počne gak po městech Praž—
ských, tak ipo celé Pražské Di'Ocezí šestau nedělí po
W'elikonocí, t. g. dne 23. mága, askončí se hodem ney
_—
*) u.. Kor. Vl, 2.
Galal. Vl, 7.

") Syr. V, s.

*") Éím- 11, 4. "")

'i') Sw. Řehoř Hom. X11 0 EW.
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swětěgší Trogice boží, t. g. dnem Gtým měsíce čerw
na r. 1).

2) W den na nebe Wstaupení Páně, t. g. 20. má—

ge, we čtwrtau hodinu po'polednách držena budou
we farních kostelích: na Slrahowě, u Panny Marie
Wílězne', u sw. Gilgí , w Teyně & W Emauzích Icázanj

česká; & wtu samu hodinuusw. Mikuláše, sw. Salva
tora, & u sw. Gindřicha kdzanj německá; aby se wě—
řící o swatém aumyslu, za kterým se odpustkowe' udě
luuí, gakož i o způsobu, kterým by se důstogně Slaw

nost íubilární wykonáwati měla, powyučiti, a kwrau—
címu pokání a horliwe' pobožnosti powzbuzeni býti mo—
hli. Po kázaoí wykonagí se litanie sobyčegnýmimod
litbami, a posle'z požehnání Welebnau swátostí.
3) W sobotu 0 swatwečer příštího íubileum, t. g.
22. máge, oznamowati se bude slawnost tato Wšeobec
ným SÍllll'N)"l/7zwoněnjm od 7mé až do Sméhodiny we—

černí k upamatowáuí & duchownímu potěšení \Věrných
Našich.

4) Prwního & posledního dne íubilárního t. g. 23.
máge &6110 čerwua wystawí se we hlawních kostelích
farních, 11 hl. Panny Marie před Teynem, u sw. Gin—
dřicha, & u sw. Mikuláše w pa'tau hodinu ranní Bey..
swětěgší swátost, o šesté pak po uděleném Požehnání
opět se zakryge. To samé stane se we wšech farních

kostelích wenkowských.
5) W městech Pražských ustanowugeme

hlawnš
kostel u sw. ÍÍ/jta na Hradě, & pak Teynsíqř, Swam—
G'z'ndřišský a Swa'lo—JlIz7culášs7rý, do kterých každý,

kdož swatých odpustkůw dosíci žádá, meziwymezeným
čtrnáctidenním časem nejméně po dwakra'te s náhožuým
aumyslem pi-igíti, & tam se peNcra'te modlitbu

Páně, a

po:.drawenj andělské ía geďenkrdte apoštolské wyznánj
urjry za dlauhe' & štastná panowání Geho papežské swa
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tosii Pia VIII., a k oslaweni cirkwe sw. katolické po
mocllíli, mimo to wk'terýkoliden času toho swa'tosíj sw.
pokánj s Bohem se smiřiti, & neyswělčgšj wečeří Pa'nč
Přigimatí, & W některau středu & neboli sobotu W těch
dwau téhodnech Přísně se postiti, a dle možnosti almu—

žnu, chudým poskytnautz' ma'.
Kdožby Pak takowe' skutky nábožná s prawau skrau..
šenosti srdce, oprawdowým úmyslem k polepšení, a
wřelau Pobožnosti wykonal: moci papežského wyhlůše—
ní aučastným se učiní anplnóho odpuštění wšelikých
hříchůw & Pokut časných skrze neskončenau milost bo.
ží, a nesmírné zásluhy Spasitele našeho,_který nepřišel
zatracowatí, ale s_pasz'íz'dušj. *)
Mimo hlawni město wšecky farnj kostely kwyko—
náwáni této pobožnosti wykazngem, který tedy wesměs
po tu čtrnáctidennj slawnost inbilárni od páté hodiny
ranní až do osme' wečerni otewřeny zůstanau.
G) K povvýšeni této cirkewni slaWností, gakož i
k wymoženi snadněgšjho a obecněgšiho aučastenstwi
\Věrných Našich powede sew hlawn'jm městě Pražském
Wpondelj swatočlušnj, t. g. 31. máge w osmau hodinu
ranni po tiché oběti mše swate' weřegný průwod neboli
processi, & sice pro uwarowání wšelikých, z welike' ti
sně lidu Powstati mohaucích Wýtržků, w i'rogjm oddě—
Ienj: z kostela sw. .?lIz'kuZa'šez malé slrany na hrad k
sw, IVj-m; —- na starém městě z kostela sw. Gz'lgj do
Teyna; & nanowe'm z kostela sw. Štěpána 7:sw. Gin
dřz'chu; při čemž vvůbec se litanie o wšech swatých
Prozpěwowatí magi. Po skončenóm průwodu wykona
gi se modlitby předepsané, Pak kázanj, slawná mše
swalá & posle'z požehnání.

ar) Luk. IX, 56.
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Podobný průwod povvede se We wšech osadách
wcnkowských tímž samým časem & Způsobem z někte
rého kostela í'llialního, aneb z giného slušného místa do
kostela farního, kdež se přikázaná pobožnost wykoná.
7) Na hod neyswětěgší Trogíce Božj, t. g. 6.čer
wna prozpěwowati se bude po skončených nešporách
We wšech farních kostelích Naší diócezí chwalozpěw

sw. Ambrože na díků wzdání za widitedlnau hlawu
církwe, & za Wšeliké od Boha udělené milosti, přičemž
udělí se požehnání. Od sedmé pak až do osm'e'hodiny
wečerní slawiti se bude Wšeobecným zwoněním skonče
ní s]awností íubilární.
8) Nábožným křeslanům, kteříby pro churawost &
nemoc swau onoho průwodu aučastni býti, & do wyká
zaných kostelů chodlti nemohli, Zpowědlník gine' nábo—
žno' skutky gme'nem tlaším ustanowí.
Umíragícím ná—
božne' toliko taužení po odpustcích těch, & skranšene'

wzíwání neyswělš;sí'ch gmcn:

„Ježíš, Maria a Josef,“

k dosažení těch milostí poslačiž.
9) Geptišky & panny klášterní, které podle sw. ře—
hole zkláštera wycház'eti nesmí, Příkázanau pobožnost
'we swých oratoriích wykonagí; než kdyby některé z
nich pro nemoc & churawost učiniti nemohly, zpowědl—
níci gegich mocí sobě propůgčenau w gíné bohumile'
skutky, kteréžby ony zastati mohly, promění-.
10) \Věznowé wykonagí swatau zpowěd, přígímái
ní a přikázane'modlitby; na místě nawštěwowání ko
stelů zpowědlnící gim uloží gíne' skutky nábožná, které
podstaupiti by W stawu byli.
11) Napomínáme pak wšecky mile' Naše '\lt—ěrno',
aby slowa prosební W litaniích o wšeeh swatých:
44——

bys nás k prawému pokánj příwésíi ráčil, k hedlíwe'
mu rozgímání sobě obíralí, &ksrdcí pripanštělí. Slowa
tato, powzbuzugtež každého ku zpytowání sebe samé.
Časopis p. Katal. Duch. Ill. 3.

10
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ho, ku poznání swých hříšných náklonností & nedbalo
sli o spasení swé, aby tak cestau wíry & pokání k Bo
_lmpřiweden, & milostí Neywyššího W přemáhání swé
zlé wůle posilněn s Apoštolem sw. Pawlem říci mohl :
Na ty wěcz', kteréž gsau wzaďu, zapomjnag , k těm
pak, kteréž gsau ; předu , chwátage , k uloženému cjii
běžjm , ]: odplatě swrchowané/zo powola'nj božjho w
Kristu Ježjš-íf“ *)
Posle'z gešlě wnlóme: Počněte opraWdowě a se

wší bedliwostí naprawowati srdcí swých, a množitipo
znání zákona božího, &tak bezpráwí & wšeliké pohorše—
ní pomine na. zemi, & pokog, kteréhož swět se wšemi

marnoslmi swými dáli nemůže, bude bydleti mezi wá
mí, a my u p'lesání wolali budeme : Který nu'roď bla
icnbgšj gest nad rodinu ]iristowu, krwj a učenpn gcho
ug'kaupenau ?
12. Posle'z nařídili gsme wšem duchowním pastý
řům , aby Po wšecken čas ten íubilární slowa w lila
niích: 41bys apoštolského náměstka i weškeren ducha—'
wnj staw w swatém náboženstwj zachowutí ráčil, tři—
kráte opětowali ; čímžby Naši vWčrní na cíl akonec íu—
biláruí slawnosti pozorní učinění., k horliwe'mu & stálé

mu modlení za swatého Olce &za weškerau církew po
bízeni byli.
Prosme tedy wespolek W čaSulom milostiwěm skr
ze zásluhy Pána :: Spasitele našeho o milost boží kna—
šemu naprawení; modleme se wespolek za wídítedlnau
hlawu církwe swaté, za papeže Pia Osmého, který ač
koli podle těla wzdálen od nás, nicméně wšak wraucí
péčí swau o Spaswí naše, (\ každodenní modlitbou za
celou obec křesíanskau katolickou , podlé ducha nám na

-

___—___.—

*) li Filip. m, 13. 14.
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blízku gest; modleme se za zdrawi a zachowánj milo
wane'hozemě Pána našeho, staře Františka I. , který
switj nám wznešeným přjkladem pobožnosti, sprawe
(llnosli a ctnosti; modleme se za Geha wznešenau Cho
n' a za Gelco celý gasněoschený Rod; modleme se po
sle'z za wšecky wrclmostz', kteréž ustanowíl nám l'IOSpo
din!

——

Ncmu'mi wětšj radosti nad tu, než an dýchám, že
synowé magi chodj w prawdě. Tato slowa sw. Jana *)
opětugice, u Wnilřnosti srdce swého žádáme, aby nikclý
wěčná prawda božského ewangelium neopaušlěla ow
čičck, nestihlým milosrdenstwim božím Nám swěřených;
žádáme, aby ony tichau pobožnosti askraušeným po
kánjm wedeny, opowrhnul-y marnostmi swětskými, a po
tom, což gest nebeského, se sháněly, a aučinliwau k
chudým a nuzným láskau wydobýwaly požehnánj bo
žjho sobě i wlasti swé, kterauž My snad brzy giž s
nebeskau promčnime , ačkoliw tam nepomine láska na
še. Za hrobem rowněž gak na pauti wezdegšj Boba
neydobroliwěgšiho prosíti budeme : „abymilé owčičky
naše w prawe' wíře a nábožnosli zachowalí, a gr. skr
ze zásluby Spasitele našeho wěčné blaženosti aučaslný
mí učiniti ráčil! “

*) 111. Jan. 4.

W Praze W Naši arcibiskupské Residencj
dne 4- března 1830.

(11.5)

\i-"áclaw Leopold,
Kujže - Areibiskup.
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Z Ři m a. Geho Swatost Papežská Pius VIN. ráčil
dne 15. Března W tagne' konsistoři wywoliti za Kardi
._nr'uly:Tomáše VVelda, biskupa Amerikánského, 'iafaela
Mazia, přisedjciho neywyšši Inkwisici, aDominika de Si
mone, komorního mistra. Gmčna ostatnich osmi zwo
lených Kardinálů byla k pozděgšimu oznámeni zane
chána. Powýšenj biskupa anglického na důstognost kar
dinalskau s welikau powděčnostj od kraganů geho při
goto bylo. Držená při této příležitosti od sw. Otce řeč
wzhledem geho zde wygadřcne'ho šlechetne'ho smýšlení
důležitá gest; protož gi u Wýslowne'm přeloženj zde
položíme :
„Důstogni Bratři! Nepochybugeme, že \Vám ne
bude newděčno, když dnes na důstogenstwi VVašemuže
s]owutne' povvýšjmc, kteříž gak ctnostmi tak i zásluha
mi, gichž n cirkew & swalau stolici sobě dobyli, hod
nosti kardinálské důstogni gsau. A sice neyprwe' gme—
nugeme ctihodného biskupa Tomáše WVelda,biskupa A
miklaiske'ho, Koadjutora biskupa Kingstonskc'ho whoře—
ni Kanadě.“
„Z rodu wzáclne'ho pošiý apřjbuzný neypředuěg-J
ším rodinám anglickým měltě otce, genž mimo gine oh—
zwláštni ctnosti nábožnau štědrotau znamenitým se učí
nil , gelikož duchowni otce (Jezuity) pohromau času ze
sich wlastenských wypuzene' (Iieligiosos viros celami
tate temporum &palriis sedibus expulsos) přigal , žiwil,
a proslranuým domem obdarowal, wněmž nyni zname
nitý počet urozených paniců rodů katolických W nábo—
ženstwi a mrawnosti, We Wědomostech & wuměni li—
ternjm s welikým prospěchem se Wyučuge. Než laska
wá štědrost ušlechtilého otce geho nepřestala toliko na

tom, on itake' nowý klášter ustawěl, Wněmž z Fran
cauz do Angličan utikagici se mniši de la Trappe přiga
ti byli, mimo to i dům pro Salesianky, kdež dwě dce—
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ry geho co geptišl—zy
obýwagí ; apřitom poskytowal gest

co neyštědřegi potřebný náklad

mnohým kostelům k

wykonáwánj služeb božích“
„Takowe'to nesmírné štěclroty'otce swe'ho, gegšžpa
malt-kawěčně se stkwili bude, horliwč následuge du
stogný bratr Tomáš biskup Amiklaiský, nešetřil tež žá—
dného nákladu, by zrůst, prospěch &sláwu wjry ka
tolické, genž mu předewšim na srdci ležela, zwelebil,
a inuzným ku pomoci přispěl.“
„Pro ty a těm podobné zásluhy ustanowili gsme tim.
ochotněgi na stupeň hodnosti Waší geg powýšiti , aby—
chom tim wšem anglického mocnářstwi katolíkům, z
nedáwne'ho prohlášeni mirněgšich zákonů gim propůg—
čených se radugicjm, začež wrauene' Kristu Pánu, wše—
ho clobre'ho půwodu, diky wzdáwátne, nowau PNC-inu
k radosti poskytli.“
„Zároweň sbiskupem Amiklaiským ustanowili gsme
geště (lwa Kardinály sw. římské cirkwe zwoliti. Ge
den znich gest rozmilý syn náš Dominik de Simone,
rodu patricke'ho, genž giž za mladého wěku Priilatu—
mu ozdoben, Referendárem Signatury & Pozdčgi l.)ríila
tem u sw. Konsultý byl. Na to zastáwal wíce auřadů,

ahyw kzprawowáni rozličných městzemě papežské wy
slán, Wšuclý důkazy mandrosti, prozřetelnosti, & ob
zwlášlni hcrliwosti pozůstawil. Powolán byl (10Říma
k zpráwě wogenske', potom Príifektem nad zásobami
(annonae) ustanovven, a posléze i za Maestro (li Camera
zwolcn. I widi se nám po 38 letém slawne'm tolikerych

auřadů Zprawowánj, důstognostikardinálst kterauž geg
nyni ozdobiti minime, owšcm hoden hýti.“
„Poněwedž náš milý syn , Rafael ll'lazio rowně ty
neyilůležitěgši auřady zastáwal, ao sw. stolici zaslauži—
lý se učinil, slušno tedy i geg na hodnost kardinálskau
powýšiti. Znamenitý wtipem i učenosti přidán byl
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liardinalowi Caprara l'egatualatei'e,awše'0ka mu ulože—
ná zaměstknáni wždy horlíwě & zdařile gest wykona
wal. Tímž způsobem zachowal se co průwodči Kar—
dinála Consalvi, když tento k wygednáwáui důležitých
předmětů do Pařjže, Londýna a do \(deně putowal.
Poněwadž schopnost geho w důležitých gednánich dle
zásluhy uznána byla, přidělen gest iKardínálowi Spino—
wi, když z rozkazu Pia VII. do německé říše .putowal,
by sněmu Lublanskému byl přítomen. Po swém na
wráceni stal se tagemnikcm Sněmu konsistorniho, kte
auřad i Při Konklave, w němž předchůdce naš bla
lioslawené pamětiLeo XII. wywolen byl, zastáwal. Ko—
nečně co přísedící neywyššilnkwisici zaslaužil sobě za
gisté tuto odměnu za mnohonásobné služby, kteréž swa
té stolici gest Prokázal.“
„Mimo tyto gmenugeme geště osm giných podobný
mi zásluhami slowntných mužů za Kardinaly sw. řjm
ské cjrkwe, kteréž wšak za sebau zanecháme, až při
hodno bude gména gegích ohlásiti. Což pak Wyotom
saudite ?“
„\'Ve gménu Boha wšemohauciho, swatých apošto—
lů Petra & Pawla, & we gménn našem' gmenugeme za
Kardinála sw. řjmské cjrkwe, totiž za Kardinála z
h'jdy kněži: Tomáše \(Velda, biskupa Amiklaiského, a
lai'aele Mazio,př]sediciho neywyšši lnkwisici ; za Kar
dinála diakona: Dominika de Simone, našeho Maestro di
Camera, spotřebnými dispensacemi , Wýhradami a Wý—
minkami. S těmito gmenowanými ustanowugeme gešté
osm giných, kteréž dle libosti naši ozuámime. WVe
gménu Otce +, i Syna 'I- i Ducha sw. *? Amen.“
Z Í'tjm &. \V f'ropagandě počítá se letos 63 alum
nů z 13 rozličných národů a ze čtyr dílů swěta, plc

ti bjlé, černé i žluté. Patrný i zde důkaz cirkewni
obecnosti. Kromě obřadu latinského wykonáwá se zde
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i ritus koptícký,clmldegský, syrský, řecký, maronitský
& armenský. Že w Anglii od wyproštěni neb emanci
paci katolíků mnoho protestantů ke katolictwj přechází,
gest wehni Pamětne'. Zwláště welíký hluk způsobilo
obrácení giste'ho anglického kazatele , syna bohatého
Lorda Senzor-a. On gest nyni w Římě alumuem wangli
(kém kollegium, & gebo Eminenci anglický Kard. \Veld
předstawil ho sw. Otci Piu VIII, genž._-honegen Welmi
wlidně přigal, nýbrž i obgal &poljbil. Snadno pomy—
slit, gak toto milostiWe' gednáni tohoto býwaleho pro
testantske'ho kazatele pohnauti muselo, kterýž w Anglii
geden z neyzůřiwěgšich Protíwniků katolictwa byl, u
geště roku 1.829. na den sw. Petra & Pawla proti 'rjm
skčmu Papeži kázal.

Slowo o biblických společnostech.
Příklad cirkwe katolické, gen-ž glž od počátku Ilit

oscheuj národů pohanských hlahoděgným slowem ]iu_
žim horliwě pracowala, pohnul za našich dnů i pm
testanty, by i ze swé strany učení ewangelicluš rozšiřo—
wali. Geden zneypřednčgšiclr-ustawů k dosažen) Lulm..

tn cile gest založeni biblických
kleréž gedine' ktomu
neyrozličněgšich

sPol e čn os t ;,

směřugla aby se pisma swalá w

gazycich

národům

k členi

lwoda'nwala.

Prwni přičinu kzaraženi toho ustawu poskytl w Au.
ulii gakýs kněz z knižectwi WValesského. genž w run-v
1804. swe' sausedy , možné důstouniky a biskupy Luu
dýnslu? o pomoc kzaopntřeni bibli gest požádal, z pu
čárku toliko Pro swau osadu, Pozdčgi pak také pro cize oh..
ce. ——llognau šlědrotau lmrliwých dobrodinců poll-
pornwr'm, byl wstawu 20,000 WýLisků bibli naložili u
rozdali. -- l'řislvjwatelé tilo sstaupili gsau Wgndnotu,
u drželi aiž nadgmenowanóho roku weřegnc' shromáž
děni. w němž náwrh nel) plán, dle něhož w ančinko—
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wáni swe'm pokračoWati mini, ustanOWen a potWrzen
byl. Lord Teignmouth byl zwolen za Prásidenta, &
Lordi pokládali to sobě za počest, hodnostVice-Pr'ásiden—
tn přigmauti. Až do roku 1815. zarazilo se 484 Po—
dobných společnosti, které se k prwni, gakož k mater—
ske' Pripogilý. Sc společnosti anglickau horlila w krát
kém čase na to založená gednota ruská, francauzská,
šwedská, dansk; a německá, do kterých se nápodobně
ti neywzáotnčgšj mužowé přiwtěliti dali, a na gegichž
čelo králowe' i knížata co ochráncowe' se postawili.
Shjrký wypadly gsau asi za dwč desitiny let tak hog
gne', že se pismo we che než w 130 gazycieh pře—
ložilo, a přes 4 milliony wýtisků do wšech djlů swě
ta rozdáno bylo. Genom ruská společnost dala W 31
gazycich &nářečíeh národů téhož mocnárstwi naložiti.
[\'áklad na to nesmírný gest, & wynášel giž roku 1820.

6 millionů tolarů.
Nelze pochybowatí, že rozšiřowáni pisma sw. me..
zi křestany, genž k srozuměni gebo klíč w učeni swé
cirkwe magi, nmudrým'wůdcem Opatření gsau, & s ná
božným aumysleln k čteni přistupugi, wehni hogných
užitků přinesli může, i také giž přineslo; gelikož kni
ha la sepsána gest k poučeni, k napomenutí a wzděláni.
Dae ws.ik méně a národů pohanských, být oni třebas
toto pismo skutečně čísti. uměli, & nebo i čtli, nedá se
leč Wehni nepatrný užitek očekáwati, genž s timto ná

Liademaniwžádnem srownáni nestogi; neb zkušenost
ui-j, že čitánj bibli bez předeslaného učení ne zřídka
weiike' pi—inášiškody, ano giž mnohe' od křesíanstwiod
wedle, Pročež giž toto uwáženi zastirá poněkud onu
sláWu, kteréž sobě Společnosti biblické při neobme
zeném rozdáwánisw. kněh Přiosobugi, Než pohaněnj
Widj Se mi Wším práwemztoho ohledu zasluhowati, že
nerozmyslnč přelohý do. rozličných gazyků za weliký

Smíšeniny.

477

náklad od lidí takowých obstaráwagí, kteří se smyslem
písem sw. neznámí, W oněch gazycích ani docela zběhlí
ncgsau, & tudy přeložení ta negen weIm-i chybná &hludv

ná, nýbrž na mnohých. místech welmi směšná gsau, z
čehož pochází, že u newěřících, když ge' čtan, místo
wážnoslí, wehní nepřízniwé' mínění apohrdání křesřan
stwím plodí. Na důkaz toho stůgte následugící listy:
List panel.)ubois,Missíonáře w Missuri, panu Williamowi J .
„Musímř \Vám gedenkráte swé mínění o pře—
lohách písma sw. do cizích gazyků wygewiti, na nichž
biblická společnost tolik sobě zakládati zdá , neyžehna
něgší prospěchy od nich očekáwagíc, neginák, než ga—
koby obrácení Pohanů, &wykořenění modloslnžebnosú
pauze gen na těchto přeloženích záleželo. Co se mne
dotýče, an tuto půdu znám, kter-auž prwé wzdělati mu
síme, nežli gí símě sw. Ewangelium swěřiti můžeme,
nsem s gistolan přeswědčen , že tato přeložení sw. kněli
do rozličných cizích gazyků , negen slíbených následků
míti nemohau, nýbrž geště wíře křesíanské w Indii
přewelíkau škodu přinesau. Ona mohau talnněgší oby—
wately W předpogatém mínění &nenáwisli proti wíře
křesřanské gešlě wíce posilniti; gelíkož se w knihách
těchlo skoro na každem listu něgake případnosu aprí_
běhy uacházegí , genž práwě s neyswěl-ěgšími předsud
ky gegich bogugí.“
„Poněwadž \Váin některé powěry &obyěege indické
poněkud powědomy, chcil; \Vám k Potwrzení meho mí?
nění některé otázky předložiti, gicliž zodpowídůní \Vu—
ší osu—owtipnosti zanecháwám.
Co si pomyslí Indian
dobrého wychowání , když ze čtení sw. kněh wyrnzu
mí, že Abraham nebeským hostům swým tclc Zilhíli
kázal, a gebo masem ge poctil? *) Dle swých powěr
'

_

,

,

.

) Annino, že Indowe woly :) Lruuy zn lmlny mí . :| nuly
zulngcuj léchlu zwířiil za hrozne prnwiněuí , za bolnmrnž
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počte Abrahama & gebo hostě mezi opowržené Pal-řasy.

a dále nebude giž čísti, nýbrž powrhne knihau,
genž tak rauhawe' wěci obsahuge. Dočteli se indický
Brám w biblí obšírných popsání krwawých. obětí wzá
koně Mogžíšowě při službách božích přikázaných, co
o tom řekne? Nepochybně, že onoho Boha,kterýž (dle
geho domnění) we wylite' krwi k geho uctění zabitých
zwířat sobě libuge, k též třídě připočte, do kteréžne

přátelské Boby indické, Kahly, Mahry, Darina, Raíah
& ostatní pekelné bohy pokládá, gichž hněw gen zabí
gením obětných zwířat &wylc'wáním krwe gcgich ukro

cen býti může.“
„Předcwším ale Brám &každý wzáctněgšího rodu
Indián, když w swatých knihách našich o ohětowání
zwí'rat, kteréž W očích geho neyswětěgší gsau, čísti hu
de , co sobě pomyslí ? Gčlké city zbudí se w něm, když
se dowí, že w zahígení býků ncypředněgší známky bo
hoslužebných zákonů lidu Israelske'ho záležely, &že .krew
těch w očích geho tak swatých zwířat skoro každoden—
ně na oltářích onoho Boha Se proléwala , gemuž národ
tento se klaněl? Co pocítí přitom, když se dočte, že
Šalomaun wystawěw nesmírným nákladem ke ctiBo

ha prawcho stkwostný chrám, při geho poswěcení
22,000 wolů zabíti kázal, &nowý chrám tento krwí
zwířat těchto/gest žhrodil? Gistě že se nad tím uža—
sne, & hrůza ohegme čtaucího wčci, kteréž W geho
očích neyhrozněgší rauhání gsau; i pohodí knihau,
genž dle smýšlení geho tak Protiwne' wěci obsahuge ;ano
on dotknutím se gí za poškwrněne'ho se mugo, POSPíčí
zrowna k řece , by od poškwrn hříchů, gíchž dle do—
du pokládagí: gen když přirozenou smrtí ze swčta sclmze
gí, dopzluštegj požjwáuj masa gegich Puriasům. (Pa riils
gsau u lnclú ta ueyopowržonégší chátra lidu.)
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mnční swého se dopustil, opět se obmyl.——Aprwé než
se domů nawrátí, pošle si pro Pourohita .. Brama, aby
obřady k očištění geg od hříchů nad ním wykonal, gi..
miž se byl, ohledáním tak nečisté wěci, za gakauž kni—
hu tuto pokládá, poškwrnil. Tím způsobem se w
něm geštč wíce zakoření liché domnění, že wíra,
gegíž učení ztak kalného zřídla plyne , Welmi opowr—
žená býti musí, & wyznawači gegí neyhorší chátra.
lidu (Parias). Totot gsau ti aučinkowé, kteréž písmo
sw. na mysl lidu neomylně působí. To gsau ale gen
ti neyblížší příklady, které mi práwě při psmínamysl
připadagí; mohlbych ale geště nesčíslné množstwí gi
ných zostatních kněh písma sw. Wybrati, s kterýmiž
bez předeslane'ho cwičení Indy seznámili, opatrnostza
puwídfu"
„Gsemí tedy peWně přeswědčen, žeby tak zpozdi—
lé bylo, ten tak drahý poklad našich písem sw. poha
nům bez příprawného naučení otewříti, gako kdyby
chom člowčka hnogíwých (krhawých) očí tím chtěli le'..
čití, nntíce geg upřeným zrakem w blesk sluneční hle
dčti, čímž tento ubohý, gestliže docela neoslepue, as
poň na zraku swc'm zemdlí. Byloby to práwě tolik,
gako kdybychom nemluwňátku na kolébce silných po—
krmů podáwali, gešto mdlý gebo žaludekledwalebaun
ké mléko snese. Neb at 5 písmem dím, byloby to tolik,
sako dáwati swátost psům, a perle drahé metati we—
přům, a do nebezpečenst'wí se odwážiti, by nečistá
tato zwířata takowé klenoty, neznagíce ceny gegich., za
šlapaly, a we wzteklosti swé obořiwše se na ty, kteří gim
ge předhodíli, na kusy ge roztrhaly. Byloby to práwč tolik,
gako, kdybychom wíno nowe' naléwali do starých nádob,

kteréž se na brzce rozpuknau, awíno wytecinechagífc
„Abych wám ale příklad dal onedotkliwé chaulostiwo
Sli těchto národů zstrany biblických příběhů , ktcroz s
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předsudky swýmí sgednotiti neuměgí , powím, co se ge
dnau mně samému přihodilo. Asi před osmmecitma le—
ty, když gsem se w Karrikalu zdržowal, kázal gsem
shromážděné obci w gazyku tematickém obožském pů
wodu kies'tanske'ho náboženstwi. Mezi ginými důwo.
dy, gimiž gsem předmětswůg ztwrzowal , okázal gsem
zwlášlně , gak mdli & nedostatečni prostředkowe' byli
při rozšiřowáni téhož náboženstwi, gešto Wšudy nená
widěno, pronásledowáno, ]idske' pomoci zcela zbaweno,
a wšemožnými odpory pobogowáno gest bylo. Rozbi
rage tyto wěci i na tu připadnost gsem ge pozorné uči
nil, že zakladatel křestanského náhoženstwi chudý muž
z Galilee, syn sproste'ho tesaře byl , genž dwanáote ne
umělých, wši učenosti prázdných rybářu za pomocníky
sobě wywolil. Ta slowa: syn tesař/ž a 12 rybařů uši
posluchačů mých, genž wesměs tamněgši rozenci byli,
náramně gsan urazila. Ledwa gsem skončil řeč, gižmne
tři neb čtyři wzáctněgši z nich hledali , chtíce mi po
wěditi, že se celá osada na tom pohoršila, an gsem Je—
žiše Kr. synem tesařowým, & apoštoly rybáři nazwal;
gešto gsem Wčtlěli měl, gak nizka aopowržená gest tři
da tesařů a rybářů, že tudy neslušno božského půwo_
da nábožensth našeho a apoštoly geho z tak potupné
ho rodu wywáděli; kdyby pohane', prawili dále, kteří
někdy z Wšetečnosli do našeho shromážděni přicházegi,
přítomni byli, tedy by ge ta slowa: Tesař & Rybářwe—
lice byla pohoršila, a w gich zhrdánj a nena'twisti proti
naši wíře ge geště wíce potwrdila. Konečně dali mi
radu, až w kázani orodu našeho Spasitele ageho Apo
štolů gednati budu, abych neopomenul říci, že Z 'lřldY
liehatris neb králů poeházegj, o gegich pak sprostem
řemeslu bych žádné zmínky neučinil.“—
„Cosi podobného přihodilo se mi před několika lely

w též kraginč. Když geem gednauwnedělipodohenstw;
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() marnotratne'm synu wykládal, a přitom prawil , že
otec gebo na znamenj swe' radostí, že gebo ztracený syn

se nawrátil, gemu apřátelům swým tučné tele zabiti
dal. Hned po kázani Přišli ke mně křeslane', &činilimi

wýčitky, že gsem we wyučowánj.proti wši opatrnosti
o tučnc'm teleti zminku učinil , & doložili , kdyby Po—
lmné byli práwě přítomni byli, & slyšeli, že otec ztra—
ceného syna tele zabil, a hosté swe' njm obsluhowal,
tedy by tím potwrzeni byli Wpředsudku swe'm , že wi—
ra tato naše naprosto zlá & Opowržená gest, &toliko

bjdným Pariasům přislušif“
„'W' prawdě, i w obcowánj snašimí tam zrozenými
křeslany musime šetrně wšemu se wyhnauti, coby chan
lostiwost gegich urazití, nebo o gegich předsudky zawa—
diti, &zášti tohoto pohanského národu proti wjře naši

roznjtiti mohlo.“
„Genom geden příklad: Poněwádž požfwáni wšech
Opogugicich nápogů wšem gake'hokoli stawu Indianům
za zločin se pokládá, nesmíme při wykládáni článku o
neyswčtěgši oltářnj swátosti zrowna řjcí, že chle'bawí
no materie te'lo swátosti gsan. Toto posledni slowo by
se smyslu gegich náramně přičiln ; protož hledíme Zpo
čátku to gitn pohoršliwe' slowo opatrně opisowánjm
zmirniti, řkauce, že chléb pšeničný &šláwa z giste'ho
wýborno'ho owoce, hrozen nazwane'ho, materii této swá—
tost—igest. Obrácene' toto wygádřeni nemá giž ničeho
do sebe, coby křesřany neb pohany pohoršiti mohlo.“
Genž sem a t. 'd.
Missionář Dnbois.

(Pokračowáni.)
Z 01 0 man c e. K prospě'š'nému zaměstnáni ku
ratniho duchowenstwa &k dokonalegšimu wzdělánj we
wědomostech bohoslowných, zwláštně auřadu pastýr
ského se týkagicjcb, ustanowila wysoce důs-togná kníže—
ci arcibiskupské konsistoř Olomucká, by mladšímu du—
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chowenslvvu každoročně tři otázky z rozličných theo
logických předmětů, a sice pro každý okrslck gine', k
Pisemnjmu wypracowáni zaslány byly, kteréž se Při
kanonických visitacich odewzcláwati magi. Ostatnimu pakn
duchowenstwu, kteréž w třídě této obsaženo neni , za—
necháwá se na Wůli důležitěgši materie atčžši připad
nosti pastýrske' k wypracowánj sobě obrati, & k oněm
nařjzeným přípogiti, což welmi Wděčně Přigato bude.
W'ypracowáni tato budau od doliljžetele okrsku zkau.
šena. & s připogeným usudkem k wysoce důstogne'kon—
sistoři kdálšjmu posauzeni zaslána. Ti , kteříž se w
t'om důwodnosti & wzornosti wyznamenagi, budau Ge—
ho císařské \Vznešenosti a Eminenci s přislušnau po
chwalau poručení, gesllíže se mimo to také neauhon
ným obcowánjm a duchowni horliwoslj na winnici
Páně chwály te' hodnými učinili.
Z \V dn ě. P. I'. Mechilariste' založili, gak wě—
domo, před něgakým časem gednotu krozšiřowáni wý—
borněgších katolických kněh, ku kterémuž cili podpisy
odhiralelů shromážděli. Těchto tak hogně se sešlo, že
společnost ta letošním rokem kpředsewzetj swému při-—
kročiti mohla. Spisy, kteréž W tomto ročním běhu na
swěllo Wygiti magi, gsau následugicí:
1. Der Gcist des heil. Franz. V.Sales, Ftirstbischofs
von Genf. fl. Band.

Spis ten gest na wíce odděleni rozwržen, z nichž
každé welmi utěšené příběhy obsahuge, &něgakau Spa

sitedlnau prade Patrnau činí. 1. díl wyšel WUnoru 1830.
2. Geschichte von Paraquai, von Charlevoix. 1.dil.
wyšcl W měsíci Dubnu.
3. Geist des h. Franz v. Sales. 2. Bd. W měsíci

Čerwnu.
4. Fiirchte des Geistes Jesu in zwei Jiinglingen,
von Seb. Job, wyg'de w Srpna.
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5. Geschichte von Paraquai, von Charlevoix. 2. Band

wyedeleiignu.
6. Sieben Fastenpredigten. Als Anleitung znnuin
range und zur Vollendung des IIeils. v. Jos.IIandschuh.
w Prosinci.
Kdo se při začátku roku 3mi zlatými střib. před—

plaii, obdrži wšech 6djlů, genž w tom roce wygdau.
Podobná společnost krozšiřowáni dobrých kněh gest
nyni přičiněním horliwých

biskupů i W Bawořich za—

ložena, & na žádost, kterauž zakladatelé dne 12. Pro
since m. r. Geho Gasnosti, králi Baworskému podali,
dosáhla giž neywyššjho potwrzenj , a zasljbenj králow
ské ochrany. —

Z Šwedska.

Když wloni šwedský národ ge—

wil swau žádost, by gebo králowna (Eugenia, Bern—
hardia, Desideria, rozena Clary) korunowána byla, roz—
hlašowali mnozi němečtí nowináři swělu, „že wzneše
ná królowna šwedská od wíry katolické kprotestantsko
lntheranskc' gešlě před korunowánim, (kteréž , gak se
prawilo, ili. Čerwna slawiti se mělo) we'regně přestan
píti chce, a k lomu cili že gi (lutheranský) arcibiskup
Dr. Rosenstein několikráte w tčmdni nawšiěwuge, by
w luth. náboženstwi gi wycwičilč“ Zpráwa ta se od

'\Vůrzburgske'ho časoPisu, Religions
- 11má Kir
chen -Fr eund nazwaného, Nr. 2. roku 1830. ná
sledugicim způsobem oprawuge:

„Takowý krok krá—

lowny šwedsk—e'
nebylby sice za našich dnů,

kdež llm

stegnost wnáboženstwj panuge, Welmi podiwný, neh
není tomu tak přiliš dáwno, co gsmé katolickau kněžna
přestaupiti widěli. Než ginák se ta Wěc stau tak wel
kosrdečnau &nábožnau králownau nacházi. —- Možná
sice, že Dr. Rosenstein, arcibiskup Upsalský, — gak
uowináři wyprawowali, králownu nawš'l'iwil, & snad
gi také přimlauwal, aby od katolické wjry odstaupila,
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wšak w dotčeném náboženstwi gi nikoliw necwičil.
Geden wysoký důstognik, genž s králownau mnohem
b'liže zachází, nežli němečtí nowínáři, mage gedenkrále
příležitost s králownau rozmlauwati, osmělil se Gegi
Milost pozornu učiniti na tuto powčst, která se o ni
roznáší, a tázal se, co by otom držeti měl. Krá
lowna zgewíla tomuto důstogniku swé welike' obdiwe
ni, a prawila: Tato powěst gest přalžiwá smyšlc'nka.
Nikdý wjru otců swých ne::měnjm, nz'kdý neučz'njmkrá
Iowíci, swé ncwěstě, ani mému rodu ani Europě tako-—
wěho pohoršenj.“ Tim tedy bylaby lež one' powěsli au—

thenticky (půwodně) dokázána.
P. Moshcim protestanský kazatel, wnuk onoho slo
vvutne'ho bohumlnwce Protestanského, (genž mnohými
spisy, w nichž ne zřídka proti katoljkům wygizděl.
Znamenitým se stal,) přestaupil ke katolictwi, & odebral
se do Freyburšu kposlaucháni bohomluwectwi. Odtud
mini k wyswěceni do Řezna gití, & s]ibuge o příčinách
swého obrácenj se na katolickau wjru zwláštnj spis
wydati.

——

Z \deně

čn e 16. září. NeywyššjmGeho c.k.

Gasnosti rozhodnutím gmenowán gest dne 31. srpna b .1'.
dosawádni biskup Kralowéhradecký, pán .A ] oys Jo—

sef Krakow ský hraběz Kolowrat

línjžetem—

arcibiskupem Pražským.
0 z n 51m e n

Z tiskárny arcibiskupské u Josefy Fetterlowe' brzy na
swčtlo \vygde :
1. K e i'- B o zm a r i n o w ý, ze stjuu do weřognč zahrady pře
sazen

od M a r i e" A nt o'ni e. ——(Přjbeh k potěš—onjwšcch

trpjcjch.) 12. 1830. asi 9 archů silný, wáz. w obálce za
24 kr. stř.
2. K r átk k a t e c 11ism u s k únvrzenj katoljků we wjře,
zwlástč pak pro' iy, gcnž katolickau wjru přígjmagj neb
opanštég). 8. 1830. 13 archů silný, wáz. Wobálce za 30 kr.
střjin'a.

ČGASGDÉJBŠ
P I'O

IiATOLICKÉDUCHOWENSTWO.

\V y (l á W 11»

přísp Wánjm
mnoha duchownjch &učený ch mužů

od

Knjžecj Arcibiskupské Pražské Konsistoře.

Třetí roční běh.

Swazek čtwrtý.

2—2
W Praze, 1830.
W Knížecí Arcibiskupské knihtiskáruě.

Hána

ďomya'Cete'
có xalóv kaz'šzere.
.

Veritas est dulcis etamara; quando dulcís,pascit; quančlo
amara, curat.
S. Augustinus.

Quid forlius desiderat anima, quam veritatem?

Leo Xll.

Skončugíce swazkem tímto třetí

roční běh

našeho českého časopisu pro katolické ducho—
wenstwo, otwíráme spolu předplacení na rok
přístí, w kterém časopis ten iýmže způsobem,
gak posnwád, a s podobnými přídavky \vychá—

zeli bude. Že se však podniknmí to laskawým
toliko přispíwáním llorliwých a učených našich
pp. spoluspisowatelůw posud zachowalo, a ge—
diné tak i dále se zachowati může: utěšené po—
winnosti redakcí za (losti činí, oznmnugíc gim
wšem, dle usnesení konsistorního, dne 28.1)1'0
since r. I).; k. č. ii.-":g-šetruau

a Wděenau uzna—

lost knížecí arcibiskupské konsistoře Pražské, a
sice gmenowitč :

a) Z dioecezíBrněnské:
P. Jos. Holáskow i, faráři w Blansku.
P. M. Jos. Sy chrowi, faráři w Žďáru.

l)) Zdioecezí B u děgowické:
?. MaLF u č k 0 Wi, kaplanu w Prachaticích.

?. Jos. K a m a rý to w i, sídelnímu kaplana
w Klokotech.

* P. Janowi K'órnerow

i, Doktora W bo—

hoslowi, Rekloru bisk. alumnátu w Bu—
děgowicjch, a t. d.

* P. Fr. Slámow

i, zám. kap. na \'Vorljce.

c) Z dioecezjKrálowéhradecké.
* P. Janu Jawornické
m u, faráři w Cir—
lavicích.
P. Jos. Krá Iowi, kaplanu w Branné.
"' P. Fr. Aloysiowi Wackowi,
Děkanu na
]šoPidlně, etc.

* P. Jos. Zieglerow

i, Doktora W boho—

slowi a Děkanu w Chrudimi, etc.

&) Z díoeceziLitoměřické:
P. Ant. Ma r k o wi, Děkanu na Libuni.
*“ P. Vinc. Z &hr a d n k o wi, faráři W Kře—

šicích.

e) Z Pražské
* P. Jos. Černému,

dioecezíu

knězi círk., zpowědl

niku duchownjch Panen z řádu karme—

litánského.
P. Wácl. Hank o wi, bibliothekáři národ—
njho Museum.

* P. Jos. II elfertowi,

Doktoru w obogich

práwech, cís. král. professoru na wys.
školách pražských, konsist. radě, etc.

*“P. Aloys. Klárowi,

Doktora w libomu—

drctwj, cis. král. professoru na wys. ško—
lách pražských, etc.

P. Frant. Kostkowi,

kandidátu doktor

stwi theologického, prozatímnímu kate
chetu we školúuhUršulinských w Praze.
P. Karlowi K y 5 e l o wi, duchownjmu W 0—

becné nemocnici W Praze.
P. Fr. N o w ot n é m u, kapl. w Načeradci.

P. Fr. P i"ih o u ské m u, Dokt. w libomudr
ctwi, a praasesowí windického Seminá—
ře W Praze.
P. Wacl. Al. S wo ]) o d o wi, o. k. huma—
nitnjmu professoru na gymnasium Ma—

Iostrauském.
* P. Kašp. W' e i ni 11g e r o w i, faráři naKladně.
* P. Karl. Win 21ři ck é“mu, kniž. arcibiskup—

skému ceremoniáři a bibliothekúři.

P. Jos. W 0 t ýp k o wi, zám. kaplana w Ge
nmjšli.
* P. Janu Zi mm 8 rma nn 0 wi, knězi z ry—
tjrského řádu křižownického s čerwe—
nau hwčzdau, spolu c. k. censorowi.

Wčdomj, že lcdňlšjmu swých mladších hra—
v.
_
.
o
v ,I '
v'
'
.
v
ul 3 Wlastencu Wzdelan) prlsplwaglce, prostred—
ně na oswlcen) weškerého národu aučinkugi, slad—

kau budiž gim za práce gegich odmčnau!
W Praze dne 31. prosince, 1830.

W. W. WÁCLAWJCEK,
kanownik hlawni kapitoly u sw. \Vita,
konsist. skutečný rada, gakožto redaktor.

I.POGEDNÁNL
1, Zrcadlo ctnosti, aneb památnj slawnost
swalých.
Od Aloysia Klara, Doktora we filosofii, c. k. professora na
wysolaých školách

Pražských,

& t. (1.—

U w 0 (L

Clowěk nebyl genom pro tuto zem stwořen,
neymaudřegšj twůrce Wšljpil W něg tukowé tau—

ženj , kteréž zde nikdý zúplna upokogeno ])ýli
nemůže. Gak mnohé slzy preyšljwagi se z oči
lčch, genžlo wSelikau trpkoslj sljlu'mi gsauce Po
pomoci Wzdycl'mgi? —

Než, takowý gest elo—

Wčku na zemi přebýwngiciho

osud!

dle obra——

zu Božiho slwořený, a proto k neskončené
nesmrtedlnosli určený duch nemůže zde ta—
kowých radosti zakaušeli, k gegichžio požiwánj
se zde teprw připrawowatí má. Může—lipak
tedy kdo úplného nasycení swých žádosti, do—

a:

433

Pogednánj

konalé blaženosti giž zde na zemi, w této ško—
Ie pro lepši budaucnost nás připrawugici žádali,
kdežto gi zde žádný z mudrců, žádný ze swa—

tých, ba ani sám Kristus

Spasitel swěta

nedosáhl? -—
Ú blaze nám Wědnucim, že .re geště neuká—

zala co budeme !

To wšle nám powědomo

gest, po gaké cestě kráčeti sluší, abychom ně—
kdy tmn přišli, kdež wšecko naše tauženj nasy
ceno, blaženost pak naše neskonalá bude. Ta
to cesta gest poznání Boha Otce, a kteréhož
poslal Jvzjše Krista, gakož i wěrné plněnj to
ho , cožkoli se nám přikazuge. —- K takowé—
mu poznz'tni neni upřímně chtěgicimu těžko při

gili. Učenj otom gednagici není skryté, tak
žeby teprw s welikým \vynnsnnženjm hledáno
býti musilo: gestit statek obecný pro weškeren
lid, k němuž každý, gnk urozený tak i sprostý,
chudý ibohntý, učený inewzdělnný přístupu na—
lezz'u. Toto učení we wšech končin/wh zwěsto—
mino l)Y\\'Šl po weškerém swřtě rozšířeno gest,

a zachowáwá se w cjrlíuriBnžj, genž gest slaup

a utwrzenj prawdy,**) akterěž ani brány pe
kelné nepřemohau. ***
Tak se k nám králowstwi Boží přiblížilo,
& s nim upokogeni i blaženost!—
Ale náš úmysl zde není prnwdiwost člán—
ků wjry gakož i prawidla mrawů katolické cir
") 1. Jan 3, 2.

") 1. Tim. 3, 15.

"')

Mat. 16, 18.
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kwe wyswůtlownti a dokazowati, což se giž od
giuých znčnsté důwoduč stalo: toliko na geduu
z nesčjshlých přednosti naš-jojrkwe chcemečtau—
cjho tyto listy pozornn učiniti, totiž na onen pra—

starý obyčeg, že na nábožná duše, kteréž nás
giž do lepších končin předešly, s uctěnjm naše
cjrkew pamatuge, předstawugic nám ge za wzo—
ry &příklady wnábožuosti k uásledowáuj, kdež
to gegich skutky, muky, ctnosti & osudy popi—
suge, popsané mezi wčřici rozšiřuge, :) gegich
památku Wýročnimi slawuostmi olmowugic až
pro neypozdučgší potomstwo zachowáwá.
Sotwa se kdy tak mnoho o mrawnosti a
ctnostech m]uwiwalo. goko za našich časů. Giž
pauhým rozumem wedeu gsa člowěk, nahljži
wšeobecný zákon, gak swé mrnwy zi'jditi má;
mnohem wšak wýbomčgi oswědčuge mu k to
mu cestu prowé zgewené náboženstwj, kteréž
potutedlui nepřátelé geho nadarmo podwrátiti
usilowali a »usilugi. Předce wšak zatngiti ne
lze, že při wšem uznáni wyššjch powinnosti ge
gich wypluěnj welmi zanedbáuo býwťn.
Proč gest medle srdce & obcoufánj mno—
hých potud tak wzdáleno od toho, co gegich
rtowé welebj, co ::Uegich rozum za prawé' a
za dobre _ ano za to, co Tmy—ways
prawa a
»

_,

!

neylepšj gest, uznáwá? — Bytby orchemut
sebe wětšj pokroky činila, nemůžeme se z toho

radowati, dokud se lidé dle uznaného mraw
njho zákona azgewených prawd dokonale ři—
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(lití nebudau. K čemu ginému byly nám Ocvidá—
ny, nežli abychom gegšch zřenjm swého těla o—

šetřowali? Nápodobně má i náš rozum zř'jii
na to, abychom gen to chtěli a činili, coby nás
k našemu neywyššjmu cili wedlo; toho wřnk se
wnrownli, coby nám k dogiti téhož cile cestu
zmnezowalo. \?Vždyřpak sám Pán nad fjkowým
stromem podlé cesty rostaucjm,gen listj, žádné
ho Pak owoce na něm nenaleznuwž), usudek
abyusechl pronesl. Gakby tedy mohl býti spo—
kogen s rozumným tworem, gakby mohl ušetřití
člowčka uznáwngicillo co činili dlužno a giné w
tom powyučugjcjho, kdyby t:)kowý Sz'nmžádného
owoce ze swého wyučowáni a nnhljdnutj newy—
dáwal? —— I proto naráží Kristus na činěnj (lo—

brého, na wyplnowšínj Předpisu swých, Proto

řeklurčitě: Po oufocjch gegich poznáte geJH)
A dle toho zprawugjc se cjrkew Boží, ta—
to cjrlcew smmtý'ch, posuzuge opatrně ty, kte
réž z této pomigegicnosti wykročené za swaté
uznáwá, a k Wšeobecnému uctění za wzor k ná—
sledowánj pro wěřicj předstnwuge. -
Gak maudrě &dobrotiwé ohledy Při tom
má, pozná se z přitomného pogednánj.
Znamenilá částka wěřjcjeh za nábožné se
powažugjcjch duši uznáwá wýlmrné skutky :)
smeyšleni swatých s takowým uctěnjm, že ge

za

bytosti s námi nic obecnéhonemagjcj

.a—

'“>Mar. 21, 19.

")

Mat. 7, 20.
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powažuge. Protoř se mnozi domnjwagj, že ně
gakau obzwláštni cestou kráčeti musegj; než do—
wolugj sobě k hříchu a neprawosti tak se při—
bližiti, gak dalece to s gegich wčdomim a swě—
domjm bez palrného zawazenj možné gest, ma—
gice ten úmysl, aby' ani nebo nepronmrnih, ani
swčlských radosti sobě neodepřeli. Odtud Ío
pocházj, že někteří u wychowa'uwánj swých dj—

tek, magjce ge k prawé nábožnosti wesíi, che k
zewnitřnjm dobrým powahám wzdělúwagi. Gi—
nj ukonegšugj se we swé wlažnosli tak, že za—
se Předpisy swatého Ewangelium za příliš při—
sné powažugi, gakoby pro lidi k wyplněnj ne—
možné byly, což učenj Páně &geho cirkwe prá
Wč odporuge, kteráž na swatých netoliko mož—
nost, ale i způsob a 'prr)slředky nawrhuge, že
co se některým nemožné býti zdá, wykonnli lze.
Ano geštč mnohem che-n— skrze iakowé při

klady dokazuge cirkew,

předpisowé swatého

Ewangelium od založení křesíanstwi po wšecky
Wěky až do našich časů skutečně u,“ypZňm/váni

byli. Tyto přjkhdy shromážďugic cjrkew Božj
hedliwě, zachowáwá a zwěeňuge památku swa
tých, &ijm potwrzuge iu důležiiau prvau, že
gegich králowstwi, gakož i gegich zakladatelé *)
z tohoto swčta není, že gegich obcowánj W ne-r
besjch gest, & toliko Bohu -— sláwa i klanění
se Přináleži.
") Jan 18, 36.
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\V tomto učení katolické cjrkwe o uctění
swatých stkwj se Wýtisk Božského zřízeni, genž
k Prawému awšeohecnénm ohlaženj lidstwa na—
pomáhá. Gak zahanbenj musegj se zardjti we
swém zdání za maudré powažowáni býti chtě—
gjcjrúhači :) hludaři, zaslechnuwše hlas prawdy,
genž gšm lhostegný býti nemůže ! Gegich tře
štiwé pokřikowánj: Toi-c“modlárstwj a otro—
ctwj! musi na wždy oněměti, když se gim pa—
trná Prawda předstáwj, když se práwě z tohoto
uctění swatých a z těchto na gegich památku u
stanowených

SlquIOSli neywětši

sluweni Boha a “fykupitele
lost slunečnj wyzářj.

:) neywyššj

0——

našeho co stkwč—

Poge d ná nj.
Přede Wším \vywrátíti třeba gest onu námi—
tku, zdali gest člowčku možno rozkazů &před
pisů křesíanského nábožensth dokonale ostři—
hati? —

Takowý ústaw, W němžby se nemožnosti
ukládaly, nemohlhy ohstáti, anižhy od Boha mo—
hl pocházeti, od toho wšewědauciho, genž moci
i gegich miru tworům swým dané neyle'pe zná,
a co neymaudřegši níčehož nežádá, coby mož—
nost přewyšowalo. Cos takowého potwrzowa-
ti hylohy hrozné ráuhánj. Prawda gest sice,
že nám křestanstwi takowé powinnosti ukládá,
genž našim smyslným žádostem anáklonnostem

o památní slaWnosti

&watýcb.
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lahodné negsau, ba i sám zakladatel gegich wy—
lilašuge swé předpisy za gho, za břemeno; ale za
_ghotakowé, kteréž sladké, za takowé břemeno,
kteréž lehké gest. —— Nelzelpochybowati, že po—
gemy Páně o blaženosti žádostem naši smyslné
přirozenosti odporugj. Pán naziwá chudé, lač—
né ažižniwé, truchliwé & lkagjcj, potupené, pro—
následowané a násilně pro něg smrcené blaho
slawený'mi, *) čehož se každý hrozi & leká.
Prawda gest, že Ježíš takowé čistoty srdce žá—
dá, že netoliko zlé skutky, ale i wšelikau chuř
k nim zapowjdá, nebo necht gakkoli ono utnu—
ty' ruky a wylaupnutj oka >W)wyložime, wy

swilá z toho patrné, že kteřjž gsau Kristowí,
tělo swé ukřižou ali : hřjchy a žádoxtmi, ***)
io gest, násilně potlačili aumrtwili.
Gest praW-——
da, že Pan wšeobecné nezištně lásky žádá , če—
muž u'čil'ižádnému z mudrců nenapadlo; nebo
komu Wstanpilo kdy na srdce, že máme -- gak
on tomu uči ——také swé nepřáter
milo—

wati;

dobřečiniti těm, kteříž nás nenáWí—

di, a modliti se za ty, kteříž nám protiwen—
stwi činí, autrhagi nam? A neřekl—lisam Pán:

Gestlize odpustjte lidem hřjchy'(poklésky) ge—
gich, odpuxtjř i wám Otec wáš nebeský hřj—

chy waše; gestliie neodpustjte lidem, aniž
Otec wáš odpustj wám hřjchů wašich. T) A
*) Mat. 5, 3 — II.

29 — 30.

6) "'—

a Luk. 6, 20 ——22.

***) Gal. 5, 24.

****) Mat. 5,44.

**) i\rTat.5,

+) Mat.
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čemu učil, plnil také sám. Na kříži wise a
neywětšj bolesti zakaušege modlil se geště za
swé katany řka: Otče, odpusř gim, nebož ne
wédj co činj. *) Nelzeř pochybowati, že Pán
Welmi mnoho žádá, samého Boha za WZOI'doko—

nalosti k následowáni nám předkládage,abychom
byli synowé Otce swého, genž gest w nebe—
sjch. **) Bud'tež dokonali , gali-0 iOtec wáš

nebeský dokonalý gest.

I auhlawnj ne—

přátelé Kristowi na otázku gim předloženau: Kdo
z wás bude mne trextati z 71řjchz??*"“"'-*')ne—
byli w stawu W něčem Pána obwíniti, & přihiW
še ho konečně z pauhé nenáwisti na dřewo kři—

že swědčili o něm sami: Daufalř w Boha,'i')
giný'mř pomáhal, sám sobě pomoci nemů
že, 'i'-r) Setnjk pak ukřižowanému naproti sto—
gjcj Wida způsob smrti gebo, zwolal u wytrženi:
Gistě člowék tento Syn Boží byl ! T'H') & tak
pohnul mnohé ze zástupu přítomné , že tepau—
ce se w prsy swé z místa utrpení Páně zkor—
mauceni nawracowali se. T'I'T'I') Prawdai to o—
wšem, ž na něm žádné wiuy nalezeno nebylo;
ale ačkoliw wšady dobře činil, byl předce od

swých kraganů zawržen, pohanům k usmrcení
wydán, bičowán, misto králowské koruny trnjm
koruuowán, a tak k zločincům připočten. Než,
*) Luk. 23, 34. **) Mat. 5, 4m
***) Mat. s, 48.
***“ Jan 8, 46. +) Mat._27, 43. ++) Mar. 15, 31.

+++) Mar. 15, 39.

HH)

Luk. 23, 48.
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wstaw opět třetí den z hrobu nézgewil se
(lwčma učedlnikům swým do městečka Emaus
putugjcjm, a newy'swčtlil gim, proč se to wše—

cko státi musilo , řka: Zdale nemusil těch wě.

cf trpe'ti Kristus a tak ngti do sláwy swč?**)
Vfšem těmto odpornostem musil se Kristus Po—

drohiti , musil newinně trpěti &násilnou, po
tupnau smrti umřjti, aby nám co prawý člowěk
za přiklad swaiosti, sprawedlností

& Poslušeu—

stwi k Bohu sloužiti, a tak i nám tu powinnost
uložili mohl, že také my, žádá—litoho Bilh,WŠe-—

cko zmužile trpěti, wšelikým makám a ukrutně
smrti podrobiti se musíme. K čemuž ginému na
bizi nás kníže apoštolské řka: Gaká gest slá
wa., gestliže hřešjce, a pohlawkowáni gsauce
snášjte? Ale gestliže dobře cvinjce trpěliwě

snášjte, tož gest milé před Bohem. lí tomu

gste powolání; nebo i Kristus trpěl za nás,
wám pozůstawiw přjklad, abyste následowa
li šlepěgj geho, kterýž hřjchu neučinil, aniž
gest Zest nalezena w ustech geho, kterýžto
když mu zlořečili, nezlořečil, zase, když: trpěl,

nehrozil: ale wyddwal se .raudjcjmu ho ne
sprawedliwě; kterýžto hřjchy naše na swém,
těle sám wnesl na dřez/vo: abychom hřjchům
Zemrauce w sprawedlnosti žiwi byli. **)
*> Luk. 24. 26. “) 1. Petr. 2, 20 —- 24. Werš 21.
přjlr/m'l, w r'učlinc'?fuTnygamunv wlusmč nuly předpis. Aby
chom dobře pochopili gak slopčgj Páně následowmi slušj, tře
bnt' podolkuauli, že učitelé začátečnjkům w pszuj pjsmeny na
tabulky woskem potaženo reysowali, po kterých napotom žáci

496

Pogednáni

Abychom se nikterak lidskau křehkosti wy—
mlauwati nemohli, gakoby nám nemožné bylo
přjkladu Kristowa následowati, Opakuge pismo
swaté chekrút zřetedlně, že se Ježiš wtělil, že
byl prawý člowčk gako my. Proto prawi o
něm apoštol národů: Přigazlv způsob služebni

ka ku podobensth
nalezen

lidj učiněn, (2w způsobu

byl gako ČZU!/věk. Ponjžil

sebe sa—

mého, poslušný gsa učiněn až do .rmrti, a to
do smrti křjže.*) Z té Příčinywzbuzuge
a
poštol Páně wěříci, aby drželi wyznánjňěň &
dokládá: Nemáme bifkupa,

kterýžby nemoh—l

thosti mjti nad nemocmi našimi, ale zku
šeného we wšem, nám podobně kromě hřjchu.
A proto žádá, abychom s důwčrnostj setrwán—

liwau na půwoda a dokouawatele zujry pa
třili.***)
Ačkoliw tedy pán gakožio učitel od swých
wyznawačů těžkosti welmi přísně žádá, dokázal
předce swým přjkladem, že geho učení aroz—
kozy wyplniti možné gest.
Čím častěgi na Ježjše, gakožto na člowěka
zpomeneme, & gebo utrpan sobě předstawime,

rafigj wláduauce, w twořeni liter příčiňowali se musili. Werš 23.
stogi w řečtině gin-luknežli Vu1gala wygádřila. Hageďbďa

'tťp

aten/om 0"anng přeldáďá tato: judicauti se z'njuste, & mu—
sila tedy w rukopisu áďbxco; naleznauli. Než smysl zůstáwá
wždy tentýž.

*) KFilip.2,7—-8.
12, 2.

**) kŽid. 4, 14. a15.

***) !: žid.

opamátnjslaWnOStiswetýcb.
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tím k horliwěgšjmu následowánj geho přikladu
budeme powzbuzeni; nehoí pochopjme neskon—
čenau lásku onoho., kterýž byl na počátku u
Boha, a Bůh, byl, ale z pauhého milosrdensth
&lásky k nám tělem učiněn byl. *)

Protož ukrýwali wěřjcj hned od Počátku
křesÍanlej neyhlawněgšj wěci ze žiwota Je—

va hed1iwěWsrdcjch swých, awyprawowali
ge také s ochoinosti wšem wjrn přigimagieim.
\Tždyí pak to také Pán Wýslowně přikázal, &
gakby byli mohli wěřici na přikázanj od nich se
uhjragici lásky ***)kdy zapomenauti a gemu se
zpronewěřiti, kdežto pohlednuwše na obyčegný
chléb &wjno každodenně na rozkaz milowané
ho mistra, ?: na ono neywyššj tagemstwi a zá—
zrak geho lásky, kierýž w noci před swým zra—
zenjm po skončené wečeři welikonočnj před ní—

mi

učinil, s pohnutým srdcem upamatowa—

li se musili? -- W tomto npnmaiowáni uza—
wšrali se wšickni článkowé wjry a \všecka pra
\\idlo mmwů, &kromě uznáni možnosti gegich
wyplnčni také neyx-vznešenčgšipříklad nábožnosti
wíry, lásky :) důwěrnosti W Boha.
Poněwadž tedy Ježiš mezi lidmi co člowěk
ohcownl, & gakožto dj1č, mládenec ;) pak co do—

spělý wšerko sám plnil, což swým wyznawačům
činiti welj : nelzeř zapřjti, že wyplnčnj geho roz
*) Jan 1, 1. a 14.
**) „To čiňte na man památku.“
1. Kmim.11, 24 —-25. ***) Mat. 26, 26 —- 29.
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kazů možné gest.
né milosrdensth

Geho maudrost a neskonó'e
gsauř toho neygístěgšim ru—

kogemstwim. A geho láska k lidem učinila Wj—
ce, nežli kdy na srdce lidské wstaupiti mohlo !—
I kdož ho nemusi, naučiw se ho znáti, srdečně
milowati? K(lož pak ho srdečně miluge, gakhy
mohl naň zapomeneuti, aby ho stále Před očima
iw srdci neměl, a z geho obcowánj, z geho při
kladu se uerodowal? —- Známoř gest, gak moc—
ně Prawá, wroucj láska k násletlowánj wzhuzu—

ge; protož negsau přikázanj Páně toliko možné;
nýhrž gsau skutečně ghu sladké, ;) brjmé' lehké.
K tomu má geště při wšj možnosti

11 wy—

Plňowánj křestanských rozkazů křehký člowčk
powážiti,že se mu tato možnost s hůry utlčluge,
kdežto mu Bůh swau milosti přispjwati ochoten
gest. Kdyby sohě byl člowěk bez Boha, a bez
Kristalsám pomoci a se wyswobocliti mohl, ]: če—
mužby bylo ústawu pro naše sposenj, genž gest
křeslanstwš, zapotřebí bylo?
To Wšak gest zcela skutek Boží a musí za
takowý uznán býti; neho Proč bylo učení o u—
křižowaném Kristu Židům pohoršenjm, Ílekům
pak bláznowstwjm?
A proč hyl přetlce gak
Židům, tak také Řekům Kristus swoboalnč zwě—
stowán? —— W radě Wěčného byloř tak uza
Wřeno.

Proto z—wolalgiž oswicený wěštec w ne—

wrlosti swé ticjc let Před zgewenjm Páně: Proč
se bauřj národowé, a lidé daremné wěci pře
meyš'lugj? Postawili Je krá-Iowě země,a kuj

opamátníslawnostiswatých.

499

žata sešla se w gean proti Haspodinu a pro
ti Pomazanému geho. *)
Proto prorokowal stařičký Simeon, Ježíška
w chrámě Jerusalémském na loktech drže: Ay,
položen gext tento na znamenj, kterěmuz' bu
de odpjráno **) zté příčiny, gakž to apoštol ná—
rodů \vyřknul, Poněwadž což blázniwého gest u

swčta Bůh wywolil, aby zahanbil maudrě;
a což gest u swčta mdlě wywolil Bůh, aby
zahanbil silné. A neurozené u swe'ta, a po
tupné wywolil Bůh, a to což nenj, aby 'ty
wčci, kteréž. gsau, zkazil, aby se nechlubilo žá
dné tělo (žádný smrtedlný člowěk) před obliče
_a'mngeho. ***)

Těm pak necht Židé aneb Ře—

kowé (pohané) gsau, kterýmž gest Ewangelium
Božj moc, a Božj maudrost ****)slušj chlubiti

se, ale uz Pánu.
Aby wšak se toliko Bohu čest wzdáwala,
třehař gest, aby člowělc swau nemocnost upřiu
mně uznal a cítil, aby se před Bohem, gakožto
před Pánem a dárcem Wšeho dobrého pokořil,
gen toho hledage a žádage, co Bůh chce, a tady
swému nahlížení a swé wůli takowé mocnosli ne—
přiwlastňowal, kteréž gim nenáležegi. Z té při—
činy neupokogil se Pán tim, aby byl gen někte—
ré zrnka prawého a dobrého do gednotliwých
srdci semotam roztrausil, a nezanechal z toho
*) Žalm 2, 1 -— 2. **) Luk. 2, 34. ***) 1. Korint. 1,
27 ——29. ****) ]. Korint. 1, 24. ]. Korint. 1, 31.
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wyplýwagjcj následek náhodě aneb uznáni swých
učedlnjků. On byl pauhá prawda, čemuž učil,
nebylo lidské učenj; nýbrž gakž sám prawi:

SstaupiL gsem s nebe, ne abych činil wůli
swau, ale wížli toho, kterýž mne poslal, *) a
gd sám od .rebegsem nemluwil: ale ten, genž
mne portal, Otec, on mi přikázanj dal, co—
bych prawil, a co bych mluwil. M) A zase:
11/165
učenj nenjž mě, ale toho, kterýž mne po
.flal. M$) Gakož wykonal Pán úřad swého wy—
slanstvvj k lidem co neypřisnčgi: told se musi
také každý w něho Wěřjcj gega geho učenjwěr—
ně držeti. A práwě z ialcowých záleží gemu pa
třící zde společnost, čili cjrkew, genž gest, gako
wěčná prawda, we swýeh základech po wšecky

časy nezměnitedlná a podstatně wždycky gedna
& táž zůstáwagici.

Nebo gnko Ježiš weškeré pokolení lidské
milowal: tokř se magi také wšickní k milowánj
Boha, k milowánj gebo & sebe wespolek spo
gill; aby někdy gedno byli s njm, gakož i on
gedno gest s Otcem, kterýž W nebesjch gest.
Protož ustanowil Pán za znameni, dle nčhožby
gebo prawi učedlnjci poznání ])ýli mohli Ici-'
sku. Gsauřtedy audowé gebo cjrkwe s nim i
mezi sebau wespolek na sebe aučinkugice co ži—
Wé tělo se swau lllawau co neynužegi spogcni.
Z lé příčinynupomjná apoštol Pawel Wěřjcjch W“
*) Jan 6, 38.

**) Jan 12, 49.

***) Jan 7, 16.
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Římě přebýwagjcjch: aby ne che .rmyslili než:
slušj smysliti, ale aby .fmy'ílili k střjclmojti, a
tak, gakž gednomu každému Bůh udělil mjru
fL-vjryj. Nebo, gakž w gcdnom těle mnohé au

dy máme, ale nemagj wšíckni audowé gedno—
.ftegného djla : takž mnozj gedno tělo gsme w
Kristu, a obzwláštně gedni druhých (mám/vé.

Díagjee pak obdarowánj rozdjlná, podlé mi
losti, kteráž dána gest nám. *) Geště důlkli—
wčgi nabizi týž apoštol ginde k aučinliwé lásce
řka; Prawdu činjee, w láxce ro:?me veš-eli

kterak w toho, kterýž gest hlawa Kristus; z
kteréhož wšeeko tělo spogene' a swázané po
wšech klaub'jch přisluhowánj, podlé působenj
w mjru gednoho každého audu, rozmnoženj
těla čínj k wzde'lánj .rt-tému w Zásce.**) Pro
10 horlj apoštol proti Korintským we zbory se dě—

ljcjm: Kdo geIt Ápollo,a kdo Pawel? táže se, &
odpowiďá hned zase : Služebnjci toho, ge—
muž gste uwěřili, a gakž gednomu každému
dal Pán.. Protož ani ian, kdož šičpuge, gest
něco, ani ten, kdož zaléwá; ale Bůh, kterýž
zrůst dáwá. Božj zagi'sté pomácnjci gsme;
wy pak .Božj rolj gJ'tč, Božj sřawenj gste. ***)
Gakář to powzbuzowóni k pokořowánj se Před
Bohem, a gnk pairné wyobrazeni gesiiÍ' 10, že
cirkew Božj :) naše aučastenstvsj na nj wlustně gen
*) Řjm. 12, 3 ——G.

**) Efez. 4, 15 '— 15i

Korint. 3, 4. 5. 7. 9.
Časopis p. Kato). Duch. III. 4.

2

***) I'
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skutek Neywyššjho gest. Nenjř možno, abychom
co rozumně přemeyšlegjej křcs'l'ané onu prawdu
neuznali a nepochopili, že sobě připsati nesmi—
me, zač genom Bohu a Spasiteli swánu děkowa—
ti přísluší.
Kdo však tuto důležitou prawdu gešlě ne
nahljžj, uhcř se W myšlenkách na horu Golgota,
pozorug ukřižowaného Ježíše, a poslyš geho Wj

tězslwi zwěstugicj zwoláni:

Dokonáno gest!

Hle, umjrá potupený, od swého národu zawrže—
ný, u přitomnosti nesčíslného zástupu lidstwa,
mučedlniekau smrii co něgaký zločinec bez po
moci; _ ten, genž co Spasitel, co VVyswobodi—
tel lidstwa od židů i pohanů wšady Poznan &
wyznáwán ].pýlimá, a genmž se wšickni klaněti
magi. Ježiš po těch několik let swého učitel
ského úřadu procházege weškeru kraginu, po
čna od Gal'doe až do Jerusalémn, wšady dobře či

nil a zázraky ufykmzáwal, a skrze to mnohé
lidi ziskal. Mage mezi nimi učedlnjky, wywo—
lil z nich bedliwě dwanáct, aby pak ge co zwě—
stowatele králowstwj Božího do weškerého swě—
ta wyslal. A eylde, od těchto byl, \vygmauce
gediného, při swém zageij nagednau opuštěn, od
gednoho pak dokonce zrazen a do rukau nepřá

telských wydán. I tenkrát, když s powolenim
římského wladaře geho mrtwé tělo s kříže sňato
bylo, a on zase z hrobu žiwý powstal, byli?:
gsau geho učedlnici, obáwagice se židů, tak udě—
šení, že se we swém přjbytku welmi bedliwě u—

o památní s]awnosti swatých,
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zamkli. Nechciř ani obšírně připomjnati prw—
njho z těchto apoštolů, genž nepochybně pro

swau vícekrát

prokázanou srdnaiost Skalnj—

herně slam), :) předce gísiil, prolclinage se, **)
že ho nezná. 002 se mohlo od takowýchio mu—
žů očekávaní? Gaké prospěchy W hlásáuj aroz—

šiřowa'mjkrálowstwj Božjho? —- Zdáloř se,
se smrti Ježišowau i geho předsewzeii zrušené
gest. Kdožhy se toho byl nadál, že W Pade—
sáli dnech W hlawnjm městě židowském přisla—
Wenj letnic, práwě onen ])ogácný učedlnjk s 0
statnjmi gedenácú powsmne :) weřegně wok-ni

bude :Mužj Israelštj, slyšte slowa tato: Jáj
še Nazaretskěho

„ ..- z. uložentŠ rady a před_

zwčdénj Božjho w ruce waše wzdanéhowznw
še, a skrze ruce pohanů ukřižowaufše, zawraž
dili gste, toho Bůh w::křjjil, wyxwobodiw ho
ze .rmrti, . . . čehož my zvvšickniJurčdkou'é gsme_

Protož prawicj Božj gsa pouzý-šen,a wzawza
sljbenj Ducha. samého od Otce, myl-il toho,
kteréhož width a slyšjte.. — Protož wěziž
gisixz"fz/ušecken dům

J_rraelský',

žež- gest

Bůh i.

Pánem ho učiní-l, i Kristem toho Jcžjše, kte
Těhož gste wy' ukřižowali! „“) Čtauce přiběh
gak Duch swntý apoštolům udělen byl s pozor—
nosti, &rozwážiwše, gaké následky to mělo, mu
*) Petr, dle řečtinynafrqog, neTQaSkáIa. Mat.16, 17—18.
**) Mar. 14, 71. ***) Skulk. upom- 2, 22. 23. 24. 32.
33. a 36.
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sime uznati, žet to gen skutek Božj byl. Gak ži..
wě musil tuto prawdu Petr poznati, upamatowaw
se, co se před sedmi nedělmi stalo! Gako druh—
dy prohlásiw W kmgimlch Cesaree Filipowy : Ty
gsi ]írixtur, Syn Boha žiwého, zaslechl &npa—

matowán byl: Tělo a krew nezaewilo tobě to
ho, *) takt musil i nyní uznati, což i weřegně wy
znal, že genom Duch swatý skrze něho takowé
diwy činí. Křeslanstwj není tedy lidský skutek,

ale skutek boží, skutek Páně, kterýžto Pán u
činěn gest nám mandrwt od Boha i .rprawe
dlnost, i poswěcenj, i spasení. **) Dwanácte—
ro apoštolů, a obzwláštnč Petr musil prwé swé
nemocnosti & křehkosti zkusiti, aby pak s osta—
tnimi Lowaryši swými nabyw s hůry takowé po—
sily, uznal & cjlil, že dle wybz'ndřenjsw. Pawla

gen Božj pomocnjci, gen Boží nástrogowé gsau,
& že to tedy swým zásluhám přičisti nesměgj,
když k neywznešenčgšimu powolňni wywoleni by
li.

Gak (lůtkliwě (lzlwal g'nn Pán na gewo, že

mu gegich křehkost a nemocnost známa gest.
Proto gin), wečeře s nimi naposledy, předpo—

Wěděl: Wfšíckni pohoršjte se nade mnau této
noci. ***) Obzwláštně pak gindy tak zmužilému
a nyní mnoho slibugieimu Petrowi řekl: Ty dnes
této noci., prwé než kohaut po dwakráte za.
zpjwá, třikrát mne zapřešWWÚ A co nás ny—
*) Mat. 16, 16 a 17. **) 1. Karint. 1, 30.
14, 27. ***“l') Mar. 14, 30.

***)Mar.
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nj čtauci aneb poslouchagjcj k diwenj přiwádj,
gestiř ono swčdeclwi osvíceného proroka Boži
110, na něž se zde Pán tulqořka odwolówol, akte—

réž po šest set let ustowičně Wžidowských ško
]ách čitáno býwalo,zněgici ÍčlkÍOf Omeč'invz-buď
se na pastýře mého, a na muže, genž se mne

přidržj, prawj Hospodin zástupů: bj pastýře,
a rozprchnau

Je owce.*) --

Dokud swatj a—

poštolé žiwi byli, nezapomjnali na wyřčenj Pá—

ně: Bezr:mne nic nemůžete učinitiďň—
Ne
fwy gste mne wywolili, ale gd gsem wás wy
zvolil. ***)

Když učinjte wšecko, což wám
přikázáno, rcete: Služebnjci neužitečnj gsme,
což gsme powinni učiniti, učinili gsme. HM)
Týkala—li se takowá připomjnz'mj Petra, Jana ao—

lmu Jakubú, aby swých zásluhpřilišnecenili: gak
mnohem wíce nás se týkati musegi ? -— NGHIOC—

ný swau churawost cjljcj :) uzuáwagjcj musil 0—

wšem k truchliwému poznání přigiii; ale práwě
Iakowé poznáni Wzlmzuge ho k nám, aby po 11
zdrawení :) pomoci bažil. Takř gest to i 5 po—
nnučowánjm Páně, pokud. člowč—kuWnitřnj oko

ku poznání geho bjdy otwjrá, že si bez wyššjho
přispění sám pomoci a se wyswoboditi nemůže.
Tim potěšitedlněgši musi proň ugištěnj Páně bý
1'1,že hledá-li upřímně, pomoci & wyswobozeni

nalezne: Proste a budež wám dáno, hledeytea
*)Zachar.13,7. **)Janió,5. ***)Jan15,16. ****)L.k.
17, 10.
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naleznete, tlucte (+ bude-ř wám otewřjno. *)
Aginde: Zacvkoli prej-(Čti budete Otce we gmé
na mém, tož učinjm. ***) (.), gnké útěchy mu—

sime z gebo slow nabytí! Syn, ólrnveka přišel,

aby hledal a Spasil, což bylo zahynulo.“Ě—
Íiebřjk, gegž arciotec Jákob we smích na zemi
stogjcj witlěl,gehož wrch až nebe se dotýkal, WW)
gestit owšem wýborný obraz, gak lehce angele
Boží s nebe na zem sstupowati,

aodtnd

zase zlu—ů—

ru k nebesům wstnpownti mohau: ale skrze hřích
gak na duši tak i na těle porušeného člowěka až
k nebesům, až k Bohu powýšiti, k tomu bez—
pečného základu třeba gestil, kterýž zde Kri
stus opustiw lůno swého Otce nebeského, co
člowěk skrze swau poniženost, příklad, utrpení
a smrt položil. Křestan weden gest kn pozná—
ni swé bídy & winy, k upřímné lítosti, k po—
koře :) (lin-věrnosti W Boha :) swého Spasitele.
Dle toho řidi se také katolická cjrkew, gegi (lnch
gest duch pokory, kterýž ze všech gegich mo—
dliteb & náboženských gednánj wyswitz'n. D0
prowoďme 11 př. kněze !( wykonáwánj každo—
(lenní oběti mše swaté k oltáři. Neyprwé sstnu—
pj dolů před oltář—njstupně, wyznúwú Bohu,
gebo swat-ýtn & wšem přítomným swnn winn,
prolllašíuge se za hříšníka a. bige se po 'lříkrzltc
W' prsy swé. Pak prosj swaté Boží a wšecky
*) Luk. 11, 9. **) Jan 14, 13 5.14.
****) 1. Mogž. 28, 12.

***) Luk. 19,10.
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přítomné, aby se we swých modlilbúch za ně—
ho u Boha přimlmvili. Pončwadž cirkew k

prawému smeyšleni vzbuzuge, gala poučugjci
gest tento přiklati pokory a ]jlosti pro weškeré
shromáždčnjĚJ! Gak spolu i pobnuledlný, po—
Wáž'jme—li,že s takowým wyznáwánim swého proá
\viněnj, s takowým skraušeným iepánjm se w pr—
sy swé, s takowau prosbau za přjmluwu swa—
tých & přítomného zástupu, iaké swatj biskupo—
wé Ambrož &Augustin, pak řečtí sw. biskupo—
Wé Basilius welký a Řehoř Nazianský, iéž swa—

tý kardinál a arcibiskup Karel Boromegský, a
sw. biskup František Saleský, gakož i swati
kněží Filip z Nori, & František z Pauly před
wíce giž sty lety na stupních oltářních siáwali.
„Co? to činjwali tak wznešenj, tak zaslau—
žili, swati mužowé?“ namitne snad někdo. —
I čímž pak se může člowěk při Wšj swé ctnosti
wychlaulmti? W'ždyi gest to Bůh, gemuž za Wše—
cko děkowati musi, cožkoliw na sobě má dobré—
ho. Nuže, což pak gsme, čim pak Oplýwáme,

gežtobychom od něho nebyli obdrželi? Aneb
kdo prwé dal gemu, a bude mu odplacenořm)
Byiby naše ctnost sebe čistšj :) dokonalegšj by—
la, musíme se i pak s wděčnau pokorau wy

znati: Bůh zagistě gest, kterýž působj'w nás
i chtění, i dokonánj.**) -— Gemu Přináleži
wšecka čest, sláwa a diky! —
') Řjm. 11, 35. ") k Filip. 2, 13.
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&*ř'
Proto Wšak nemá se nikdo opowážiti lehko

mysluě twrditi: „Když Bůh i chtění i dokoná—
ni působí, tedy také we mně; a co se mne do—
týče, nemám nic wíce co činilí.“ Gaká by to

bylaopowážliwost!
Zřegmě prawi to člowěku
geho wědomj, že 'může něco chtjti, :) totéž ine
chtjli, že nenj pauhý
wůle prázdný strog, &
že to, co newyhnutedlnost působí, lidská zásluha
není. Ctnost se W bogi &w odporowánj proti
zlému dokazuge. Pak zasluhuge teprw člowěk
wážnost zaodměnu, když zlé činili moha, předce
nečiní, ačkoli drážděu & lákán byl. Nesmyslné

bylolby cos takowého mysliti, že strog wši Wů
le prázdný, obraz Boží na sobě nese. Křesřan
stwi nás tomu uči, že přigde někdy Pán lidi

soudit. I půgdau tí, kteřjž dobré wěci činí.
li, na wzkřjšenj živvoia: ale, kteřjž zlé wěci
činili, na wzkřjšenj saudu. *) Gok by mohlo
plnění dobrého za zásluhu, zlého pak za pro“
winěnj někomu počjtáno býti, kdyby, žádné wů—
le nemage, činiti musil, k čemu geg tělesná po—

třeba láká? Ten, kterýž člowěka, geho
tělo stwořil, kterýž potřeby geho těla i
ale spolu i gegich schopnosti a moci zná,
že od něho nikterak žádati , coby dokázati
Wu nebyl.

duši i
duše,
nemů
w sta

Welmi nepráw—ěgednngj onino, ge

leo se, žádostem swým uzdu pauštěgjce, přemlau-
wagj; že gim swých náružiwosti potlačiti ne
*) Jan. 5, '29.
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možné gest. Takowých zahanbuge staré, ale po
prawdč upřímně zpytugjcj pohanstwi. Takowých
zallanbugi Sokratozfvé, Platoni, Epikteti, *) a
učenj Stoiků. --— Tito gen přirozeným swětlem
rozumu wedeni bywše, měli prowozowáni ctno—
sti a powinnosti netoliko za přiměřené lidské
přirozenosti; nýbrž i za zwltžšž milowánj ho—
dně, a proto žádali, aby byla ctnost pro gegj
wnilřnj wýtečnost a krásu beze Wšj giné odpla
tý milowána a prowozowána. ***) Než, kdoby
tak nestydatě mysliti, tak nerozwáženě se wy—
gádřiti chtěl, dal by na gewo, že geště po milo—
sti Boží nebažil, a tedy sám winen gest, když
W něm Bůh ani chtc'nj ani dokonánj nepůsobí.
A předce gsan lidé, gešto by se rádi přemlu
Wili, že Bůh wšecko pro člowěka, beze WŠehO
přičiíiowáni gelio učiní, —-—ten, kterýž swého
wlastnjho, sprawedliwého, newinného Syna, Bo—
ha, gako sám gest, nelitowaw k neybolestněg—
šjmu :: neypolupnčgšjmu usfnrceni wydal. Drž—
me se W tom wýborného příkladu welikého &—

poštola národů, kterýž neyhlubšj pokoru na ge
wo dáwage spolu swé Powinnosti wěrnč plnil.—
Pišeř o sobě takto: Gá gsem nonnenšj z apo

štolů, kterýž negsem hoden slauti apoštol;
*) Quue si oculis cernerelur, mirabiles amores (ut alt Plato)
excilaret sui. Cic. de Offic. I. c. 5.
**) Tuis te illecebris ——wolá Scipio k mladšjmu Affiká
nu — ipsa virtus trahat, non vel-um decus; quid de te aliilO'
quaniur, ipsi videant. Cic. Somn. SCip. c. 7.
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proto že gsem se protéz/vil cjrkwi Božj. 'Aze
miloxtj Božj gsem to, což gsem, a milost ge
ho we mne" daremná nebyla, ale hognčgi než
oni (giní apoštolé) wšickni pracowal gsem. A
wšak ne gá, ale milost Božj se mnau. *) K če—
mu by byl dal Pán také pi*edpixy a rozkazy;
kdybychom pro swé spasení sami nic wíce čini—

ti nemusili? Proč dáwal onu wýstrahu: Ne kaž
dý“kdož mi říká Pane, Pane, wegde do krá
lowstwj nebeského; ale ten, kdož cvinjzvůli
Otce mého, kterýž w nebefjch gest?**) Po 0
wocjch gegích poznáte ge. ***) A gakby byl
mohl říci: Králowstzlvj nebeské násilí trpj ?***“)
Proč wolal k tehdegším lidem, ano iknám wšem:
Pagd'tež ke mně wšickni, kteříž pracugete a

obtjženi gste, a gd wás obcver'stwjm

ana

leznete odpočinutj dušem swým. 'I') -— Člo—
Wěk musí tedy odpočinutí & občerstwení od Pá
na žádati, musí žáduti od Boha wůli k činění
dobrého, asjlu, aby gi také wyplniti mohl. Ga—
ko onen žehrawý slepec u Jericho musímeř imy

wolati: Synu Dawidůw, smilug se nad ná—
mi! \'VeWěcech wěčnosti aswého spasení se tý
kagících, gak slepý a chudý gestiř člowěk! Kýž
pak by každý swau bídu gako onen slepec cítil!
Synowé swěta spěchagí okolo nás, gako onen
Pán-a Předcházegící zástup, osupugíce snad se
*) [. Korint. 15, 9 ——10.

**) Mal. 7. 21.

****) Mat. 11,12. &Luk. 16,16.

***) ÍMntJ,200

+) Mat. 11,28 a 29.
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dokonce na násbědugjcj, galco onino w zástupu,
aby nás k mlčenj přinutili.

Ale gakéř to pohnu—

tedlné wyobrazenj tagných cest Páně! — Ježiš
přibližowal se wždy wíce a wíce kbědugjcimu,
a zaslevlmuw wolánj geho, pozaslawil se. Sle
pec byl na poručenj geho k němu Přiweden, &
tut se ho Pán tázal: C0 chceš až tobě učinjm?
Pane, až widjm ! odpowěděl onen, ——Prohlé—

dni, wjra, twá tě uzdrawila, *)
Potud gsme se, což aučel tohoto pogedná—
nj byl, přeswědčili, že předpisowé swatého E—

wangelium wyplnitedlni

gsau, a že Prostřed—

kowé, kteřj se nám k našemu poswěcenj Wcir—

kwi Boží poskytugj, bezžádaných nádedků zů
stati nemohau. Tim wšak gest spolu dokázá
no, že se wtéto cirkwi Wždy'cky také swati na—
cházeli, geště nacházegj, ano íbudaucně nachá—
zeti budou. Nyni geště třeba wyswětliti, gakýu—
žitck katolická cjrkew z přjkladú těchto swalých
Božích wěřicjm wyzjskati snaží se, a tot bude
obsahem následugjcjch listů W tomto pogednánj.
C]rkew Boži mituge & důwěři se W toho,
genmž Otec wšelikau moc dal, W toho -—-kterýž

od Boha wyšel a k Bohu se Opět nawrátil,
miluge :) důwěři se w toho dobrého pastýře, kte

swůgžiwotdal za owceswé,

který'zse

be samého za ně obětowal, aby iony poswěce—
') Luk.18, 41— 42. ") Jan 13, 3. '")

Jan10,11..
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ny 10ny W prawdč, *) kterýž gest cesta a praw—

da ižiwot:

***) a uznáwagic w pokoře swau

nemocnost bez něho, kogj se blahoděgnau nadě—

gi, poněwaclž sljbil, že s nj ustawičně bude až
do skonánj swěta, aby gi wždycky ku pomoci
přispiwal. Před timto půworlem, zakladate—
lem adokonawatelem wíry a swého poswěceni
obcuge cjrkew Boží W ustawíčném pohljženj na
něho, totiž Ježjše Krista., galiožto na hlawu swau,
kterýž gest Počátek, prworozený z mrtwých, w
němž wšecka plnost (Božských wlastnostj) pře-—
býwá, aby smjřil s sebau wšecko. ***) W ge—
ho swětle začíná den i skončuge, geho s.wětlo o—
swěcuge gi temnosti noci, s nim začíná rok ido—
konáwá, s nim se obirá každodenně. \'Vžtlyř

pak gest on ten swatý swatých, proto (l:íwzi
také genom on základ k rozdělení cirkewnjho
roku. —
W tomto přítomném na duši i na těle po—
rušeném stawu nenacházel se -—- gol: wime —
Půwodně člowěk. Newioný, čistý, co obraz Bo—
žj, wyšel w rági z wšemohaucich rukau stwoři—

telowýoh; ale užjwaw swé swobody k zlému,
neposlušen byw Boha, uwrhl se dle těla i(luše
W neywětšj bídu. Ale hned Adamowi bylo wy
swobozenj milostiwě zwěstowáno, a od toho ča
su očekáwán byl Spasitel. Toto potěšitedlné
___.—

*)Jan 17. 19. “na; 14, 6. ***) kKoI.1.18 - 20.
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přislíbení opakowal' Bůh w čase wícekrát, gako
upř. Abrahamowi, Jakobowi, Mogžíšowi, Da—
wiclowi, a pak ostatním lidem skrz proroky. Čty
ry tisíce let uplynulo W iakowém očekáwání,
nežli skutečně onen připowěděný Emmanuel,
Bůh a spolu člowčk přišel. Geho příběhy a
skutky, geho utrpení, smrt a wzkříšení byly ot
cům wžtly zřetedlněgi a určitčgi předpowídány.
Wěděloř se wíce set let napřed, kdy a kde se
narodí, kdy a gak umře. Na to (llanhotrwagící
taužení po Messiáši okazuge církew w adwentě

(

Páně),skterýmžswůg rok začíná. 0 wá

nocjch, a na den zgewe71.j__Páné,*) což ohyčeg—

ně (lnem swatých tří králů gmenugeme, slawí ge
ho narození -—-pak geho pacholetstwí, w tak
nazwaném postě čtyř-i(lcetidenní půst Páně na
paušti, gebo ulrpení a smrt. O welikénoci sla—
wí geho wzkříšení a čtyřidcetitlenní zde na ze—
mi Widitedlné prodlení, až pak u přítomnosti
swých učetllníků na nebesa wstaupil, což zase

na nebe wstnupenjm Páně slnge.

Padesátého

dne po welikonoci (naruzogj) slawí hod Božj
swatodušni, památku seslání Ducha swa1ého, až
pak konečně s upamatowz'mím na příš1í Páně, k

saudu roční běh zawírá.
*

) smrfmwa.

l

Bůh a Krisius gest cír
o

'

v..

Pamalka zgewení Punč dnían

.

se gmdy s

Wě'tší slawnostj nežli i wánoce, & 10 proto: ímně'wmlž sobě o
\va'nmcích narození Páně co ťlnwčkn, na den swmýcln tří krá

lů (Hayat mudrců) ale že se Bůh widitedlný okázal, připo
mínáme.
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kwí Wším we wšem, gakž to ikaždému Wsmey—
šlení i gednání býti má; tak \\fyznáwá Pána a
zwěstuge ho, dokawádž nepřigde. Kdožlcoli se
wěrně církewních pobožností drží, tomuř nemu—
že Buh a Kristus, tomut nemůže geho ustanowe—
ní, powinnosti a \vyhlídka do lepsího života po
smrti, gakož i trest za spáchané nepravosti ne
powědomý zůstati.

Církew uží—wáneděl a swát—

ků Páně k tomu, aby wěřící k pamatowání na
Boha a Spasitele powzbudula; přitom Wšak ge
také s laskawau starostliwostí na množstwí před
chůdců w křestanské wíře a obcowání pamatu
ge. Ona wí dobře, gak mocně dobré příklady
na lidské srdce aučinkugí, a že takowýchmno
hem wíce bylo, nežli gediný Augustin, kteříž we
swých \vnitřnostech ten hlas zaslechli: ]VIohli—li

to tito aneb onino, proc“bys nemohl i ty?
Aby tedy člowěka k o'cištční se od hříchu geště
wíce povrzbudila, & k lásce i k dobrým skut—
kům přiwnadila, poznamenala každý den w roce
gménem některé Bohu zaswěcené duše, a wy—

zdwihla mnohé ztčthto dnů památných za wše
obecné.

Gako u př. den swatých apoštolů Pe—

tra aPawla; aneb také za zwláštní swátky, gako
11 př. dny patronů gednotliwých kragin. Gak
občerstwugícímusegí příklady swatých, gež nám
církew předstawuge, pro bohabogné duše býti,
*

) Tu. non poteris, quod isti et istae ? Coufess. VIII. c. 11.
11. 3.
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kdežto gegich počet tak weliký gest, a ti, od
nichž nám dány byly, k nám náležegj, a co au—
dowé téhož těla, kteréhož hlawa Kristus gest, na
nás geště ustawičnč wlásce aučinkugi, dokud ge
dno nebudem s Pánem, gakož i on gedno gest
s Otcem.

Takéř zasluhuge krásný pud uctíwosti &
wážnosti, gež člowěk k sobě podobným, a sice
k gegich přednostem a zásluhám mjwá, powáže—
nj našeho. Mělathý se cjrkew Boží od staro—

bylého pohansth w tom nechat zahanbiti?

To

giž dáwalo swau Wážnost a lásku k Wýtečným
lidem wšeligak na gewo, ano snažilo se i po ge—
gich smrti památku na ně buď rozličnými spisy,

aneb smhami potomsth

zanechati. I cirkew

Boží pamatuge na dokonalé wěřiei, a zwěčňnge
památku na ně skrze obrazy, sochy, oltáře, ka—
ply akostely gegich gména nosjcj. ToÍ' má člo—
wěka pohlednuwšjho na tato památná znamenik
zmužilosti a důwěrnosti w Boha polmauti. Cir—
kew Boží koři se Bohu, diky neyhlubšj uctiwo—
sti mu wzdziwagic, že mdlým lidem takowé si—
ly, srdnatosti

& stálosti

pOpř—jtiráčil.

Když ta—

ké na oltářích swatých swice rozžaty hýwagi,
náleži to Bohu. K němu wstupuge libowonný
dým kadidla, k němu wznášegi se chwalozpěwy
nábožného zástupu.
Giž W pohanské starožitnosti bylit gsaumu—
drcowé *), kteří za prospěšné to uznáwagjce li-
»

*) Epikur a Seneka.
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dem radili, aby sobě z minulosti nčgakého do—
konalého člowěka zamilowali, :) skrze to usta—
wičně Před očima ho magice, tak žiwi byli a
gednali, gako by toho očilým swědkem byl.
Tak u př. radil geden wywoliti Katoua, azdá—
li se tento komu přiliš přísný, powolněgšjho
Líilia. *) Ale křesřanstwj nepoukazuge na žá—
dného Katona aneb Lc'íZía, na žádného Sokra—

ta neb Epaminonda; ale —- na Krista, na
toho, genž gest cesta a prawda i žiwot, **)
gnkožto na příklad našeho obcowáni. Od člo—
wěka, mai—linewyzpytatedlné
ohledy Boží wy—
Phliti, nemůže se méně žádati, nežli co Spasitel

wyřknul: Buďte/ž dokonalj, gako i Otec wáš-'
nebeský dokonalý gert.***) Aby Wšak se to—
ho nikdo nezhrozil, že se přiliš mnoho žádáme
bjzj Pán, abychom se geho drželi, řka: Žádný
nepřichászí Otci, než J'ÍíTZCmne, ***ŠHĚ)
to gest,
skrze geho zřjzenj nachzizegicj se W geho cjrkwi.
Ú gak mnoho přikladů gest tuto za wzory k u—

clěnj a následowánj poskytnauti W stawu, a to
*) Aliquís vir bonus nobis eligendus est, ac semper ante
ocnlos habendus, ut sic tauqualn illo Spectanle vivamns, et o
muia tanquam iHo videnle facihmus. -— O felicem, qui sic ali
quem vereri ])otest, ut ad memoriam qnoque ejns se compo
nat atqne ordiuet. Qui sic aliquem vereri potest, cito erit ve
rendus. Elige ilaqne Catouem, et si hic videl'ur tibi nir'ninm
rigidus, elige remissioris animi \'irnm [.aelium, elige eum, cu
jus tibi placuil et vila et oraiio: et ipsius animum ante sele
rens et vultus, illum semper tibi ostende, vel cnslodem vol
exemplnm.—
Nisi ad regnlam, prava non corriges. Senec. 121.6.

**) mu,

6. ***) Mat.5,48.

****) Jan14, e.
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sice bez rozdílu národu, stawu, rodu, wěku'a
pohlawj! Každému gest wywoliti swobodno, nc
puk bud' přísnost Katouowu aneb powolnostL'á—
liowu— ale gak každému sila udělena byl:),aby.

rostl wšelikterak w toho, kterýž gest hlawa,
Ifriftus. *) Gednotlíwý, bez Krista, není žá—
dný and něco: sám gest nepatrný, nestatečný,
mrtwý; ale W spogenj s celkem působí

s nad-—

pozemskau mocj, ačkoliw geště neukázala .se,
co budeme.
I neřekl—lisám Pán: Gář gsem
winný kmen, wy ratolestiPĚĚW) Což může ra—
tolest, utne—li se od kmene ? A co působí w
spogeni snim?—
WVmodlitbě, k níž nás Pán,
zawuzuge, a ku kteréž nám i nawrženj daL gme—
nugeme Boha Otcem; ale gen skrz něho a W
něm můžeme sdčtinskau důwěrnosti k němu wo—
luti; Otče náš ! Poněwadž Kristus bez wšeliké—

ho lidského zaslauženj, ne pro gednoho toliko,
ale pro weškeré pokolení lidské wtě'lil se, tr—
pěl, a umřel, musíme wšecky lidi milowati. U—
znáwáme—li Boha za Otce wšech lidj, tedy gest
iten neyl'ijdněgši a neychudši geho djtě, protož
každý náš bratr, gegž slowem i skutkem milo—
wati slušj. Nenáwíst & nepřátelstwi nemůže se
w srdce prawého křesiana wkořenili,byibyta—u
ké od giných saužen autiskowán

"byl. -— Ačko—

liw pohanská starobylost znamenité činy a při
*) k Efcs. 4, 15.

**) 1. Jan 3, 2.

Časopis ||. Kumi. Duch. H[. 4.

MHK)Jan15, 5.

3
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klady wýtečných mužů we swých spisech wy—
chwaluge,

netýče

se toto

Olf)(]..l\YO\'-'ůni
ani tak

gegich ctností, gako spiš gegich ďůsiogenstwj,
kteréž k sláwě a k štěsti swé wlasii zastúwali.
Cesta k zásluze, cesta. k nebesům ])ylní gen
mužům otewřená, kteříž neynyššj anřady za—
stáwngice znamenitě wyniknauti mohli. W'šíckni
zachowntelé,

pomocnicí :) zwelebitelé

Wlasti ——

prawi gakýs pnmčlihodný zlomek z oněch ča—
sů _- mngj swá wykázaná mista W-nehesjch,kdež
po wšecku

Wěčnosl blaženosti

zakaušegi. *) ——

Išdež zůstali ale ostatni, gešto méně schopnosti
magice, & ze sprostého rodu pocházegice, Lo
hatstwjm neop1ýwali?
Kdež chudí, otroci &

gindy'tak utískané pohlzm'jženské? ---—
O přiwěliwé křesínnstwi! tyř dokazugeš, žes
dar od Olce nebeského pocházegjcj, kterýž pro
wšecko, což gen člowčkem slnge, swému slunci
welj chházeli a déší dáwz'. Gak mnoho. ob
sahugici gest smysl W oněch slowich Páně: Chu—
dým ***-“)
Ewangelimn se zu'ěxtuge! Teprwle

*) Sed, quo sis, Africane, a1acrior ad uuandam rempnblícam
sic habeto: Omnibus qui pan-iam conservurint, adjuverint, anxe
rint, certumesse in coelo ac defiuimm ]ocum, ubi beati aevo
sempileruo fmnmur.
Nihil est enim ])rincipi illi Deo —- ac—
ceptius, quam concilia coetusque homiuum sociata, qune civi

tates appellanmr: horum rectores et conservatores, hinc pro
fecti, huc reverlumur. Cic.Somn. Scip. 0.3.
**) awmyvoaevayyeh'šovrca.
Mat. 11, 5. Byloť to gi-zpřed
700

lety skrze proroka Isaiáše předpowčdčno. 61, 1 ——
2. Sro—

wneyLuk.4,18. evayyslašwůaa aneamlxe ye.

MariaMagdalenská.

519

okázal, co člowěka Wznešeného činí, že ge
ho prawau cenu ani zewnitřnj okoličnosii, ani
tělesné powahy určití nemohau, nýbrž gen du—
še w něm přebýwagici, kteráž gest obraz Boží,
nesmrtedlná, neskončeného zdokonalenj a blaže—
nosti schopná, a cenau celého swěta nahražena
býti nemůže. *)
(Dokončenj w přjštjm swazku.)

2. Maria Magdalensk á.
Od Vincencia Zahradníka, faráře Zubrnického.

Ewangelium mluwi oženě kagici, oMarii Mag—
daleně, z kteréž Ježiš sedm ďál')lů wywrhl, & o
Marii, sestřeLazarowě. Luk. \II, 37 _ 50. ofr.
Mat.XXVI, 7. Mar, XIV, 3. JanXII,3.—- Luk.
VIII, ?. ofr. Mar. XVl, 9. etc.——Jan XI,2. etc. Zda—
li to byly tři rozdílné“ osoby, čili gedna toliko,

Maria Magdalenská? Mnozj ge pokládagi za tři
od sebe se různjcj osoby, k nimžto i sám Kal—
met náleži. A Wšak cirkew katolická ge máza
gednu a tuž osobu, W mešní modlitbě na den.
Maří Magdaleny, kagicj onu ženu zřegmě nazi—

wagjc sestrau Lazarowau.
*) Mat. 16, 26.

Timto gediným dil—

*t
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wodem, byl sic žádného giného k tomu nepři..
staupilo, i gá gediné toliko Marie přigjmám,Ma
rie Magdalenské.
Mnohé clné :) zbožné ženy byly w spole—

čensth Ježišowě, následugice ho na cestách ge
ho a Poslulmgjee lnu ze sla1l—;ů
swých.
lí těm
náležela Joanna, ])ywšj nmnžellaa Chusowa, Su—
sanna, Maria, přibuznz'nPa'mě, &Salome, matka Ja—

kuhowa &Janowa. Ale předni aneyznnmenitěgši
z nich gest nepochybně Máří Magdalena. O tě—

to přehorliwé milownici Páně mnoho rozprňwi
swalé ewangelium. Ježiš dal očité dimody
olizwlášlni přízně :) milosti, gi se neydřiwe po
swém z mrtwých wstáni zgewil, a kdeby'l' se
koli hlásalo ewangelium geho, 111i gi Wýslowně na
zminku lirz'ulifPoručil. Koho sám Ježiš nad giné
vvyznameual, & kdo byl w stawu, na Ježíši mjti
neywětši znljlienj, &celou duši ho milowati: tenř
gísiě neywýš byl dokonalý, :) wččnau gest o—

zdobou Pokoleni lidského.

Tau přičinau hod

na gest Máří Magdalena, bychom se gi lépe na—

učili znáti, a skaumali wlaslnost :) Powahu du
še gegi.

Že náležela k lidem možným a boliatým,o
tom nebud"pochybowáno. W Betanii, kdežto
Ježiš častým býwal hostem, měla sbratrem La;
zarem a s Martan, sestrau swau statek, a Lu—
-)
- v
o
.,
0
,
kde b(TI gmenuge mez1 zenaml, gesto gměmm swym

Ježlše Opatrowaly- Taki

gistě rod gegi nikoli

nebyl matný a ponižený.

Nebo, když umřel La—
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zar, bratr gegi, mnozi i z blízkého Jerusaléma
přišli, by mrtwému wzdali počest,gipak 3 star—
sestru gegj těšili. Bylat i nepmhybně sličné
twúři, pěkně urosllé postawy, & st-kwčla se gok

rozenau tak i strognau krásau. Gimika se by—
li nenalein wilnj. po tělesné rozkoší ])až'jcj lidé,
gešto gi tak welice zawedli, že obecně gmina
byla za hříšníci.
Při ženském pohlawi W gediné zdrželíwosti
&čistotě zahrnuty gsau wšecky ctnosti.
Slyší—
me-li, aut která na cti neni zachowalá a ctnosti
poběhlá, na nic giného nepomnjme, leč na ne—
prawost wilnosti a smilstwi. 1 Maria Magdale—
na wykročila z kázně panenské, tak se oddawši
neřádné rozkoší tělesné, že tegnj wýstupkowé
gegj nezůstali w skrytu. Mělit gi wůbec za 0—
sobu tak nekázanau a spustlau, že pauhým do—
tknutim gegim ctného muže mněli býti poskwr—
něna, a pochybowali, by: Ježiš byl prorokem,
poněwadž se mrawa gegiohnezdál býti powědom.
Že Maria Magdalenská lehko přiwáhena hy
la k neřádné milosti tělesné, pochopnot gest i
z toho, že byla žiwé mysli, wýtečného ducha a
srdce nad miru tkliwého. Tacito lidé si oby
čegně Wničem nepočjnagi prostředně, nýbržwždy
daleko kráčegiJeč we zlém ]eč w dobrém. Srd —
ce gegich gest kyprá, bugná země, kteráž wše
ho nese hognost, bud'požitečných ?plodůmeb ge—
dowatých bylin. Neni diwu, že hned sedm mrz
kých duchů sídlilo wtěle Magdaleny, a nečistý w

_

522

Pogednání.

duši gegí rozdmychowali oheň, by za pohubné
byla osídlo mnohým.
“relikau byla hříšnicí Maria Magdalenská,
ale Ježíšem rychle gest ubiněna welikau swatau.
Takt Wýlmrné gest srdce člowčka i po zkáze &

porušení lidské rodiny, a tak mocna aaučinliwa
gest milost Boží, 'zet negednau ti, gešto byli z
míry zlí, tudíž'nčiněni gsau z míry dobří. Ga—
kož mnoho měli podstaty a síly k působení zlé—
ho, tak obrátiwše se gednau na cestu prawau,
mnoho měli statečnosti :) moci k působení

hrého.

do—

Přigda Ježíš, wypudil zMagdaleny sedm

zlých duchů, Protknul :) opogil genmé srdce ge—
gí slowem swým, :) z powěstné hříšnice přední
učinil následownici a Přítelkyni swan. Znali
Božský mistr wýhornost srdce gegího, :) že pře-—
stawši hřešili, začne býti osobou nade wšecky
giné lepší a hodněgší. Protož zbawiw gi ďábel—
stwí i wšecky hříchy gí odpustil.

Žádnýhříšník, byt se zdál gakkolibýtišlast—
ným, dobře se nemá. W rOZháralé, z brku swé
ho wyražené duši geho ustawičný gest nepokog,
ustawičné trapné swírání. VVydalat se Magdale—
na tělesným rozkošem, a uzdu pustila žádo—
stem swým; ale s newinnau panenskau i po
klid wyšel z gcgího srdce. Nenašlat na dráze
neprawosti, čehož strádala duše gegí. Než, Po—
znawši Ježíše, a od něho přigata gsauc na mi—
lost, nalezla mír & pokog, & okusila útěchy ne—

beské.

Protož celau duší se k němu nachýlila,
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neyčislši k němu hořela láskau, a gižl on sám ge

din wšecko

byl we wšem.

Ewangelium putero příběhů podáwá, W'kterých
Magdalena gedná, přeušlechtilé srdce gegj se zra—
čj, anebo Ježíš swé nad nj zalíbení progewuge.
1. Sloluge Ježiš W domě Šimonowě w spo-—

lečenstwi mnohých. Tam Magdalenu táhne ge
dnůk kagjcj, gednák milugjcj srdce.
Vl'eřegněř
hřešila, weřegně chce ukázati, že gest giž zcela
ginau. Swědomot gi, že u Šimona Fariseowé

stolugi, krutj anelitostiwi saudcowé giných. “j,
že sám Šimon prohoditi může slowo, kterýmž
se zardj twář gegj', a galco omámena stane. A
wšak Ježiš tam gest, neywyšši dobrodinec aney—
dražší přítel gegj. Giž ničeho newáži, nicim se
nerozpakuge. Chwátá w obydlí Šimonowo, ne—
sauc nádobu alalmstrowau wonného nardu. Gi'z'l:

gest tu, kde sedi drahý pán gegj. Neni mož—
ná ni slowa promluwili. Srdce hluboko tknuté
zawirá usta. Tak gest pohnuta Magdalena w
středu srdce, že nemůž mluwiti.
Plač'jc přistu—
puge k Ježíši, po'lšornč padá na zem, horkými
slzami poléwá drahé nohy swatého, a maže ge
libi-í-wonjcjm nardem.

Gegj slzy, gegi pokorné na zem padnutí,
gegi celowánj noh Ježjšowých :) mazánj gich
wonnau masti neywýmluwněgšjl liyli swědkowé
duše kagjci, pohřjžené w hlubokém hoři. By—
la—lii prwé neywělšj hřišnici, giž nyni slzami
swými očistila duši swau. Nebylot momá, bez
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Pohnutj srdce hleděti na obraz Wděčnosti, poko—
ry, lítosti, úcty &lásky gegj k božskému učiteli.
Toliko Fariseowé Při tom nic necítili, -— ——Fa—

riseowé. Což ge na wysost mělo těšiii, na wy
sost gim hněwno bylo. Neywýliorněgšjl.. skutek
W slepotě & pýše swé pokládali za weliké po—
horšenj. Pocliyliowal Šimon, by Ježiš oprawdo—
Wým byl Prorokem od Boha Poslaným, poně
Wadž se dotýkati nechal od ženy, ženy hříšnice.
I nelibě to nesl Ježiš, že stolugjej Fariseo—
wé neznamenali neobyčegné wýbornosti srdce
Me'uřjMagdalenské, :) za zlé gi wykládali patrnou
ctnost. Protož se neoliyčegným způsobem ugal
Ióatkliwé, dobré duše, &bránil gi Před newáž
nými tupiteli. Ukázalř Šimonowi, že se ta,
kterauž on má za tak špatnau apotupnau, ušlech—
tilegi k němu zachowala, nežli on sám. „Mno—

bol,“ wece gemu, „mnohoř bylo odpuštěno,
Protoži mnoho milugef“ Tudíž Pak, přiwěti
wě se obráliw k Magdaleně, to, čjmž gi nepo—

chybně giž gednau byl ugistil, opčtowal řka:
Odpuštěniž gfau tobě hřjchowě twogí. A když
se tím milostným slowem wšickni za stolem se—
dící wellni horšíli: mlče dal před nimi Magda—
leně předek, :) cele ukogil srdce gegj, řlga: VVÍ—

ra twá té uzdrawila; gdíz w pokogi.Luk.VII,
36 —-- 50.

2. Když Ježiš w Betanii gednau byl ho—
stem u Lazaru adwau sester geho: Mářj Magda—
lena opět dala na gewo přemilostné srdce swé.
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Marta, plna gsaue radosti, že drahý Pán gest W
Přibyuíll gegim, wšechnu na to wynaložila snaž
nost, by ho dokonale uclila. Welmi se o to
staragjc, by W domě gegjm wše bylo po mysli
_szeho,tolik před se wzala doma-ici služby, že sa—

magediná ku práci nestačila. Gínák si Počjnala
Magdalena, mladší sestra gegi. Těšit se Welice,
že opět má přjležitost, učiti se od Pána swého.
Protož pokorně sedi u noh geho, pozorně a dy—
chtiwě poslauchagic řeči geho.
Neliběř to nese Marta, že se mladší sestra
Wzdáliti nechce Ježíše. Mlčj chwilku, ale ko
nečně se zahněwá na Marii, anobrž k Ježíši se
obr-átjc dj: „Nic-li proti tomu nemáš, že Maria
mne samu slaužiti necháwá? Rciž gi ty sám,by
mně pomohla.“ Milowal Ježiš Martu , nicméně

Magdalenache se mu ljhila. Mario, Marta,
wece, tys přjliš pečliwa astarosťlz'wa; gáž na
mále přestáwám; Maria lepšj Jtránku sobě
obrala, a té nikoli nemá býti zbavuena. Luk.
X, 38 -—42. Tak tedy Magdalena mysl měla
odtrženau od Wěcj tělesných, 'a pozdwiženau k
wěcem nebeským. Ježiš sám gi dal to swědec—
twj, žeř wýtečného gest ducha, a spanilau mysli
rozkošněgšjch Wěcj chápe, nežli gsau ty, kteréž
země poskytuge. Byla gednau hříšníci, ale nyní
giž za nic pokládá libosti tělo 11přirownáni k po
krmu duše; nyni giž Bohu žige, pohřjžena gsauc
w poslauchánj slowa geho.

526

Pogednéni.
3.

VVizme biž také, gak si počjnala Maří

Magdalena, když bratr gegi Lazar giž čtwrtý den
odpočjwal W němém hrobě, a Ježiš, přilel geho
do Betanie přišel s učedlnilcy swými.
Marty
bolest při smrti bratra zmileného silná byla a
prudká, Magdalenina Wšak srdečněgši a hlubší.
Gako hluboké gsau wody tiché, tak hluboké gsau
city těch, gešto tak gako Maria W dlauhém za—
myšlení sedí, a gichžto bolesti gsau němé.
Slyšj Marta, an Ježiš blizko Betanie. I gde
proti němu, a tauži mu neštěstí swoge, a kor-
mutliwě dj: Kdybys ty, Pane, byl zde: nebyl-t—
by umřel bratr můg; ale wjm, žel i nyní Bůh
učiní, oč ty geg požádáš. Těší gi Ježiš, řka:

Wrtaneř bratr twůg. Než Marta pro weliké
hoře neznamená, že Ježíš hotow gest, nawrátiti
gi bratra žiwého. Protož wece: \'ijt, že wsta—
ne bratr můg, ale teprw w poslední den obec
ného wzkřjšenj. Tu Ježjš poukázal na bož
skau moc a důstognost swau, ona pak, učiniwši
pěkné wyznz'mi, žel Ježiš gest Syn Boha a oblaži—
tel swěta, upokogila se Wsrdci swém. A wšak Ježiš
Marii chce Widětí, na Marii se ptá, po Marii taužj.

I odešla Marta, by zpráwu dala sestře 0
příští Ježjšowě. A Wšak tagně toliko řekla:
Mistr gest zde a wolá tebe. Při slowu tom ry
chle se wzchopj Maria, gakoby se rozpuklo žalné
srdce gegi, a wyplakati se chtěla u hrobu bratro—
wa. W náhlém wzchopenj swém po dlauhém
mlčení takowé pohnutj mysli dala na gewo, že Wší
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ckni přítomní lidé k útrpnosti byli pohnuti, asní
wyšli wen zdomu. Ale Maria ne ke hrobu Laza—
rowu, nýbrž přímo k Ježíši spěchá. On to gest,
on gi dal wolati. Přigdauc k němu dí : „Ach,
kdybys gen ty byl zde, nebylby umřel bratr
můgf“ VVtom se gí walí horké slzy z očí, ne—
nmž dále mluwiti, a na zem padá před milowa—
ným Pánem swým. Hluboká bolest, kterauž W

tu dobu znáti na sobě dala Maria, té byla vlast
nosti, že wšickni, kteříž gi doprowodili k Ježí—
ši, do pláče se dali, a Ježíš sám w duchu se zkor—
mautil, a tudíž i zaplakal. An plakala Magda—
lena,*nemohlř se Ježíš zdržeti od pláče. Protož

bez prodlení přistaupiw ke hrobu, welikomoc
ným slowem mrtwého Lazara wen wywolal, a
žiwého nawrátil sestrám gebo. Jan XI.
4, Nedlauho potom stolowle Ježíš s učedlníky
swými W Betanii, W domě Šimona, gegž uzdra—

w'll od malomocenstwí geho. Lazar seděl za
stolem, Marta posluhowala, Maria Magdalenská
ale opět dala na gewo, gak welice ctí Ježíše, a
gali čistě a wraucně ho miluge. Co žádnému
newstaupilo na mysl, to nalezlo a wykonalomi—
lugící srdce gegí. Nenadále přistaupí k Ježíšowi,
lige mu z alabastrowé nádoby předrahau mast
na hlawu, a co zbylo, tím maže nohy geho,
a utírá ge Wlasy swými.
VVeškeren dům naplněn gest wůní, stolugící
pak nemalým podiwením. VVšickni widěli sku
tek Magdalenin, ale žádný nepoznal krásy a do
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dobroty geho. Mnohý mněl, že Maria snad není
Při zdrawém smyslu, & mnohý rozčital sám u
sebe, coby toto neobyčegné mazání mělo zname—
nati. VVšickni pak na tom se snášeli, že to wy—
litj drahé masti ztráta gest a zbytečný náklad.
Obzwláštně se ozwal lakomý Jidáš, hnčwiwě řka;
„Mohlařse tato masÍ prodati za tři sta Peněz,'ja
to se mohlo uděliti chudým.“
Skutek Magdalenin mnohem byl ušlechtilegší,
nežli se stolugjcj donmjwali. Pramen geho bylo
srdce plné Wděčnosti &čisté lásky. Marnýř byl
zámysl, že penize na drahau mast wynaložené
obrátíti se mohly na chudé. Wědělař Maria, če
hož snad žádný dobře nepowážil, Wědělař, že
drahý Pán gegi tudiž umře W rukau katanů, a
že gi snad nebude lze, pomazali mrtwého won—
nau masti. Protož žiwe'muprokázati chtěla čest,
kteréžby pak mrtwému prokázati nemohla. Ne—
malá se gi tedy stala křiwda, že nelaskawě by—
lo sauzeno, což ona z lásky :) wýborným úmy
slem učinila. Protož se ugal Ježiš uraženě cti
gegj, a kterau se wšickni opowážili haněti, tu
nade wšecky wychwálil. Proti' obyčegi swému
důtkliwěgí domluwíl učedlnjkům swým, řka:

Proč to za zlé máte této ženě? Dobrýř zagz'
stě skutek učinila nade mnau. Chudé wždy
máte kol sebe, mne ale nebudete wždy mjti.
Tau na tělo mé wylitau mastj ku pohřbuswé
mu gsem byl pomazán. Protož, kdekoli hlá
sáno bude ewangelium moge, na památku ge
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gy“také i to prawiti budete, což ona učinila.
Mat.XXV|,6——13. Mar.XIV,3 —9. JanXII, 2.
O kom w takowáto slowa mluwíl Ježiš, neo—
mylný“zpytatel srdcja hlasatel moudrosti bož—
ské: tent gistě měl přešlechetnau mysl, a srdce
nad obyčeg \vzdělané a dobré.
5. Nikohoř Ježiš opět i opět taknepochwá—
lil, gako Máří Magdalenu. Pro neobyčegnau
ctnost gegj i také neobyčegné gi dal znameni při—
zně a náchylnosti.
VVjtězoslawně z hrobu na
swěllo wyšed, gi se neydřjwe ukázal.
A Wšak
i při tomto zgewenj wzkřišeného Pána swého
Maria Magdalena předobrau, milostnau duši se

býti ukázala.
Bylat gedna z těch dobrých, útrpných žen,
gešto plačjc stály pod křížem Ježišowým. Swěd
kynj byla, an tělo geho složeno bylo s křjže, &

nešeno do hrobu. Posadila se naproti hrobu,
bolestně hledíc na drahé tělo, až wehký kámen
přiwalen byl ke (lweřjm hrobowým. Když pak
pominula sobota, záhy w šerém gitře spěchá ke
hrobu Ježišowu, by pomazala wonnau maslj tělo
geho. U hrobu gebo mutná Magdalena nagiti
chce potěšeni. Přigdauc k hrobu, Widj, an ká
men gest odwalen, a hrob prázden. I rmautise
welice, že i poslední útěchy má býti zbawena.
Nemá za giné, než že zlostnj nepřátelé odnesli
tělo drahé. Ostatni zbožné ženy, gešto s n] by—
ly přišly, zůstaly u hrobu, ona ale, neyžiwěgi

citic holestnau ztrátu, rychle zpátkem do městabě
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žj, a potkawši se s Petrem a Janem, žalostiwým
hlasem wolá: „Ukradlit ho, Pána mého ukradli,
a newim, kam ho položil'1.“ l-lned pak zase gest
W zahradě u hrobu.
VVidauce ti dwa učedlnjri, že hrob w skut
ku gest prázden, wrátíli se do města. A wšak
Magdalenu milugjcj srdce i u prázdného hrobu
drželo. Pláče a wzdychá u hrobu, a opět tam
hledi, zdaliby tam předce mílowaného nalezla.
VVidj tam dwé angeln w bjlém rauše, a neleká
se. Ílkau gj angelé: „Čemu pláčeSP“ Ona od—
powidá, že má proč plakati: „Ukradli Pána mé—
ho, a newim, kam ho položili?
W tom zna—
mená, že někdo stogi za nj, ohlédne se, a wídi
muže. I wece gi muž ten: „Ženo, čemu pláčeš,
a koho hledáš ?“ Magdalena ho nezná, mnie,
by to byl zahradník. On gi ale ulcazuge wljd—
nost a autrpnost srdce, a protož mu hned pře—
milau sprostnostj celé odlcrýwá srdce swé, a dn—
wěrně mu dj: „Pane, ty—lisho odnesl, powěziž
mi, kdes ho položil; samat gá ho wezmu.“ Sa—
ma tedy Magdalena mjti chce tělo Ježjšowo, co
neydražši poklad, W opatrowáni swe'm.
I nemohlř Ježiš déle tagiti, že on sám gest
ten, kteréhož túžebně hledá. Dalí se gi pozna—
ti, a tim samým ljbezným hlasem, gegž ona tak
často slýcháwala, gi gmenuge Wlastnjm gmenem
gegim: Maria.
Na to slowo Maria gest rado—
sti gako bez sebe, atak pohnuta, že nic nemůže
promluwiti, leč gediné slowo: „Mistře,“ www, a
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hned se wrže na zem, a obgjmá nohy wzkřiše—
ného Pána swého. Držiř se swalých noh geho &
takowau wraucnosti, gakoby gen na okamženi z
onoho swěta byl přišel k útěše gegi, a tudíž se
s nim zase měla rozlaučiti. ] dj gi Ježiš, aby
pustila od obgeti noh geho, poněwadž geště byl
neodešel k Otci, alebrž geště déle býti chtěl s ni
a s přáter swými. Dj gi tolikéž, aby šla k u—
čedlnjkům geho, &zprawila ge, že wstal z mrt—

wých, a pozděgi teprw se wznese k swému a
gegich Otci. Oznámilř Ježiš Wůli swau, a hned
spěchá Magdalena k truchljcjm přátelům geho, a
ne giž hlasem túhy a žalosti, nýbrž hlasem ple—
sagjcjho srdce gim zwěstuge:

VV—Ldélaž
gsem Pá—

na, a to mi puwědčl! Jan XX, 1 — 18.
Tolik Oznamuge ewangelium o Marii Mag
dalenské. Neniř toho mnoho, ale postačuge to
k plnému nás ugištčnj, "zelowšem swatý byl smysl
gegj, a že na Wěky dostogná zůstane srdečné po—
cty Wšech moudrých & dobrých.
O dálšjm ži—
Wotu gegim starobylj spisowé toliko tu powěst

zwěstugi, že člrnácte let po na nebe vvstaupeni
Ježišowě z židowstwa se odebrala do Marsilie,a
třiatřidceti let W samotenstwi obýwala, w mo—
dlenj a swatém rozgimáni se kochagio až do
skonňnj swého. Zpráwa tato nenjř owšem tak
gista, geko zpráwa ewangelistů. Nemáme wšak
příčiny, o tom pochybowati, že Maří Magdalena
nemohauc wíce slaužiti swětu, zhluku lidi wti—

532

Pogednáni.

chau'samotnost se odebrala, a W bohomyslném
cwíčenj nebe požjwala na zemi.

Nebo modle—
nj a swaté rozgjmánj takau sladkosti opoguge
duši, že kdo gi gednau okusil, samotnost hledá,
a po ničem che nestogj, což země milého po

skytnge.

3. Rozličné pasty'rské přjhody.
___—___—
1.
1. Petr se dal 5 Aunau manželkau swau od stolu alože
dle zákona rozwe'sti. Po roce porodí Anna syna ; Petr
odpirá tomu, že syn gest manželský, hlásí se při
křtu swatém, ano odpírání to i do knihy ki'těnců
wlastnoručuě zapíše. S tim se wčc skončí.

Otázka.

Má býti dítě to za manželské zapsáno,

čili za nemanželské ?

() d P 0 w ě ď.

My Prawime, za manželské.

DůkaL
Ač muž naclgmenowaný s manželkau swau od
stolu a lože gest rozweden, nemůže se předce
říci, že manželstwo to gest zcela rozlaučeno, a
že žádné mezi Petrem a Annau manželstwo ne

pozůstáwá; nebot dle 110. Wšeobec. zákon.
měst.: manželům rom/vedeným gest swobodno,
se zase spogiti, musi Wšak spogenj Práwu řá—
dnému oznámeno býti.
O skutečném auplném
rozpogenj takto zni tentýž zákon 55.118. Chtě
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gj-li se manželé rozpogenj zase spogiti, tedy se
musi spogenj to za manželstwo nowé PowaŽO..
wati, a se Wšemi slawnostmi k zawřenj smlauwy
manželské dle zákona potřebnými státi.
A geštěpatrněgi znj zákon ten z-ohledu ka—
toljků 111.: „Swazek platného manželstwa mů—

že mezi osobami katolickými gen skrze smrt
gednoho z manželů rozpogen býtif“
Z toho tedy gest patrno, že mezi rozwede—
nými manžely od stolu & lože, manželstwo. giž
prwé platné pozůstáwá. Gak dlauho trwá man
želstwo, tak dlauho se dítky w něm zrozené za
manželské počjtati a zapisowati musegi; nebot
dle wšeob. zák. měst. 138. „Pro ty děti, genž
W sedmém měsíci po zawřeném manželstwj, nebo
w desátém měsíci, bud'to po smrti mužowě aneb
po dupl-ném rozwázánj manželského swazku z
manželky se narodí, gest důmnčnj rodu manželské-r
bo. Auplné rozwázánj gen toho manželstwa se
státi může, které powstalo při nedopauštágjcj
(dirimens) překážce, a které tedy samo W sobě
žádné manželstwo hned půwodně nebylo. Poně
Wadž mezi manžely, o kterých gednáme, takowé
rozwázáni se nestalo, aniž muž nezemřel, tedy i
gmenowaný syn má pro sebe domněnj rodu man-a
želského.
Ale snad kdos namjtne: „Wždyt' pak gest
„Petr giž celý rok rozweden od stolu a lože, gak
„může býti otcem nadgmenowaného dítěte ?“
Časopis p. Katol. Duch. III. 4.
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To, zdaliž gest otcem, čili nic, nemá co
rozhodnauli ani duchowní pastýř, ani ouřad swěl—
slu? sám od sebe, ano ani sama, manželka; gen
manželu gest to prz'm'o uděleno odpírati manžel—

skému dítěte zplození w čas zákonní; nebot
wšeob. zák. měst. 158. stogí — „ani od mat—
ky spáchané cizoložstwí, ani gegí gištění, že dí—
tě gegí není manželské nemohau sama pro sebe
gemu prawa manželského zplození odnítif“
„Ale otec, mage przlwo odpírali manželské
mu zplození, odpíya, zapsaw wlastnoručně do
knihy křtěnců, že dítě to za manželské nemá !“
Owšem zapsaní to dokazuge, z'e odpírá
manželskému zplození před duchowním, ne ale
že odpíral tak, gak musí odpírati, chce-li, aby
bylo dítě to práwně za nemanželské zaps:lno;ne
bol wšeob. zák. měst. 158. z počátku takto
zní: „Gistí-li muž, že díli-':od gebo manželky W
čase zákonném narozené gebo není; tedy musí
manželskému zplození dítěte neyméně we třech
mějjcjch po nabyté zpráwě (práwnč 15,6) od—
pírati, a proti zástupci (kuraiorowi) k obháge—
ní zplození manželského zřízenému nemožnth

dokázatí, žeby od něho zplozeno bylo.“
Z toho následuge:
a) Že se musí otec, W naší případnosti, při
swětském úřadu hlásiti, chtčge odpírali manžel—

skému dítěte od manželky swé zplození; nebot
ne duchowní, ale swčtský auřad uslanowuge zá
stupce takowé a saudí pře.
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b) Že se musí neyweyš we třech 7nevsjcjeh u
swělského úřadu hlásili, počítage od času, kdy se
o narození dítěte dozwěděl.
c) Že musí nemožnost zplození manželské—
ho dokázati.
Nowý zákon negmenuge sice ze—
'gmena, gak nemožnost ta se má dokázíati, ale zá
kon 1. Lislop. wydaný ustanowuge, že musí W
této případnosli úředně ([anbešgctid)tlid)) se do—

kázati:
a) Že (muž) skrze celý rok před narozením
dítěte nebyl přítomen.
Dle nowého zákona byloby — dle přiro—
an'nní (analogie) dosti na tom dokůzati, že giž
gedenáctý měsíc počal, co nebyl muž přítomen
před narozením dítěte; muselby se ale čas ten
prodlaužiti, kdyby znatelowé wěci dolwrdili, že
se dítě 10 pozděgi než w desíti měsících od po—

četí swého narodilo.
b) Že od matky skutečné cizoložstwíspáchané
bylo; Wiz Jaksch Gesetzlex. Kinder, unehelichc.
Poněwadž weyš předepsaná prawidla, dle
kterých se musí pokračowati, když má býti día
tč W manželstwí zplozené zákonně za nemanžel—
ské prohlášené, se nezachowala, gak počátečně se
udalo, nemůže také odpírání zplození manžel
skému u duchowního žádnau změnu spůsobiti;
ano nebylo-li dítě to hned počátečně za man
želské zapsáno, proto že duchowní měl za to,
že otec práwně bude odpířali manželskému dí
těte toho zplození, musilohy sewpo progití tří
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měsíců gako manželské do knihy křlčnců 'wtá_
hnauti.
\Vlastnoručni wepsánj se otce do knihy křtěn—
ců nemělo se ani dowoliti, gukožlo marné.
Nemůže se ani s tim Petr wymlauwati, že
newěděl, kde se má hlásiti, chtčge manželskému

zplozenj djtěte toho odpirati; neboÍ dle wšeob.

zák. 2. Gak mjle zákon náležitě prohlášen
byl, nemůže se žádný fjm wymlauwati, žemu
w známost uweden nebyl.
Ano, poněwadž Petr počátečně odpíral man
želskému djlěte gmenowaného zplození, tedy znal
Práwo swé; ale neodpirnge W čas sobě práwem
milosliwě dOPřáný při úřadě swčtském, wygewil,
bud' že se upamatowal, že kdys zapomenul na

rozwedenj s manžeku

swau od lože; buď že

dítě to w manželstwi narozené za swé Wlastnj _
manželské —- přigal.
Pro wšecky tedy nadgmenowané důwody
dítě to zákonné gen za manželské zapsáno býti
musi.
2.
2. Gakýs wogák , k wogsku polnimu (stánky swe' měni—
cjmu, (mililia vaga) přináležjci , mini wslaupitido sta—
wu manželského. Po obdrženém powoleni k takowé—
muto sňátku od swých wogenských předslawených,
odebe'i'e se do mista ke swé nastáwagici chotí &tau
žádostj , by od duchowniho onoho mista oddán byl.

Ohlásiw se u duchownjho , pod gehož zpráwau pa
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stýrskau newěsta gest, a wygewíw gemu žádost swau,
dostane ponaučení, aby před wykonánim sňá'lku od
swého dnchowniho wogenskčho wyswědčeni z náho—
ženstwi , též z ohlášek, Pak izp1nomocněni, čilípře—
puštěni práwa od dnchowniho wogenskeho na něho
k oddáwáni přinesl. Ženich gsa holow wšecko což
mu prawino bylo, sobě opalřiti, wrálj se domů. Po
něgakém čase, když od dnchowniho newěslina ohláš
ky wykonány byly , přigde ženich, wšak beze.wšech
wýše gmenowaných písemnosti, wyprawuge faráři
newěsty, že duchowniho wogenského paslýře doma
nenalezl. Tento mu prohlásí , že se posečkali musí
se sňátkem až do té doby, ažby duchowni wogenský
doma gsa, písemnosti ksňáiku potřebných Wyhoto
Wil &gemu odewzdal.

Na takowe'to prohlášeni wšak, gak ženich tak ne-.

wěsta ano iostatni přátelézobogi strany snažněpro
si duchovmiho, aby oddawky předsewzal, Předsta—
wugíce gemu, žeby odložením do welíkých ůlrat &
wydáni zbytečných uwedeni byli, dokládagice, žew
wyhotoweni dotčených p'iSCllllIOSligukoži oswolenik
sňálku wogenským duchownim není co pochýhowati.
Na neustfnlau prosbu gich duchowni dá se přemluwi
u , a spogi 1yto osoby. ——To uslyšew wogenský du

chowni, oddání toto za neplatné prohlásí , a za opě
towáni kopulaci skrze sebe samého žádá, poněwadž
se bez wyswčdčeni znáhoženslwí, bez ohlášek, abez
swolení čili splnomocněni k oddáwánj bylo stalo.
Gedna' se tedy oto , zdali sr'za'tek tento manželský
úplný a dostatečný gest, čz'h'nic?

Rozh odnutj.
Ze negenom dle nařízení cirkewnich giž od
dáwna wydaných, nýbrž i dle zákonů swěíských od
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osoba do stawu manželského

wstupug'ici a od giného pastýře než od swého
oddána býti magiei aneb žádagíci, od winstniho
pastýře přinesti powinnowána gest písemné wy—
swčdCeni z náboženstwi, W němž skanšena byla;
a že bez takowého kstawu manželskému připu—
štěna býti nemá, o tom poehybowati se nedá.
Ne méně wěc gistá gest, že wýše dotčený

ženich dřjwe oddán býti neměl dle 78. nov.
cod. civ. dokudby se dle nařizenj 15. Srpna 1815.
od duehowniho předstaweného toho pluku, ku
kterémuž náleži , písemným wyswědčenim byl
newykázz-d, že od něho ohlášky se\staly.
Též,
ačkoli osobám stawn městského, kteréž dwčma
rozdílným duchownim Pánům poddány gsau, wů—
le se ponecháwá, zdaliž od duchownjho, pod
gehož mon ženich, neb od toho, pod gehož
zpráwau newřsta gest, oddáni býti žádagi, nie
wšak méně osoby stawu wegenského, náležegi-li
k wogsku polnjmu, at gest giž newěsta stawu
swobodného, od duchownjhowogenského wždy
cky oddáwány býtimngj; lečby tento préwo swé
písemně duvhownjmu ginému ustaupil; bezkte—
réhožto písemného ustnnpenj duchownj swětský
tnkowé osoby oddati nesmi.
“'š:=l<ani zanedbané skaušeni znáboženstwi,
neb nedoslnlek wykázňni , že takowé se stalo;
aniž oddzm'ky osoby wogenské od duchowniho
swčtského nenacházegi se mezi přihodamizákony
ztwrzenými , kteréž sňátek W niweč uwozuglí
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genom gestliže gedna z oddaných osol) pod 1110—

ci duchownjho oddáwagjcjl'xo stala.

Nebo dle

29. lit. patent. též skrze sněm Trident. sez.
24. Can. 1. de reform. gen takowé oddawky za
neplatné prohlášeny gsau, kteréž od duchownillo
wykonény byly, gemuž žádná z osob oddaných

poddána nenj; a 75. nov. cod. civ. zřegmě
gen o dmhownjm gedné strany mluwj; a kdoby
oddzíwalbez wyswědčenjz nábožensth dle 78.
trestu hoden býti má.
Ne gináč nežli na gednom prohlášeni osob
do stawu manželského Wstupugjcjch k dokonalé
mu sňútku přestáwá ustanowenj 1 ledna 1811. tak
že žádný přestupek w ohlaškach aniz ohledu po—
čtu, ani zohledu způsobu, od koho totiž , a gak
se stalo, swazek manželský rušiti nemá, též po
třelri není nz'zsledugjciho oswohozenj od ostatnich
ohlášení , gakož se až do roku 1811. stáwalo.
Tim méně potřebné nowé ztwrzenj swazku
manželského gest, gakkoli dle 74. přísněse du—
chownim přikazuge, aby oto péči měli , by žá—
dný takowý přestupek mista neměl, giuak tako—
wý duchownj , též i osoby w manželstwo wstu
pugjcj a gh h zástupnjci těžkým trestem a odpo—
Wjdúnjm winnými se činí.
Z ohledu toho iw našj připadnosti aw uwede
ném sňátkn swazek manželský auplný a nezru
šitedlný gest; ař—kolihm rlwně se stal, poně
wadž troge ohlášky od duchownjho ze stra y ne
wěstiny se staly, i oddawky od něho samého
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wykonány gsau. Z té přičinyduchownj wogen..
ský práwa nemá, swazek tento za neplatný Pro—

hlašowati. Toliko práwo má, náhrady platu za
prohlášeni, oddawky, wyswědčenj at. d. žádati;
oddúwagjoj pak duchownj ze strany bezpráwné
ho gednánj domluwy hoden gest.
3.
3. Gistý otec, gchož dítě před dwanácti léty křtěno
bylo, přigde k duchownimu pastýři, žádage ho, aby
mu list křtici wydal,

wolenjm.

& proukáže

se s úředním po—

Pastýř prošed W matrice wšecky stránky,

nenachází podobného gme'ua &přigměni. Otec pak
mage listu toho na kwap potřebu , snažně za wy—
dáni geho prosí; mimo to gest co muž usedlý, po
čestný & bohaboguý známý., chce přiwesti (lwa swědr
ky, kteří Wědi o křtinách toho dítěte , te'ž ina bábu
& ostatni sausedy poukazuge. Smí-li duchowni křlicí
list wydali, a takowo' wynechaue' křtiny do knihy

matričné wtáhnauti ?

Gakkolibý prawidelně gednáno býti se zdá—
lo, kdyby duchownj Wtakowé připadnosti, kde
otec listu křticjho požadugici gemu osobně znám,
&ktomu geště dwa swčdky, bábu a sousedy při
Woditi hotow gest, kteřjž ho otcem toho dítěte
znagi, pro něhož listu křticjho žádá, žádosti
otcowč zadost _učinití chtěl: předoe gednánj ta—
kowé nižúdným způsobem k raděnj není , negen

proto, Poněwedžby zákonům a prawidlům cir—
kewnjm na odpor stálo , nýbrž i také Proto, pov
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nčwadž mnohá nehoda pro duchowního, gakož
z dalšího pogednání se wygewí, wzniknauti by
mohla.
Kdykoli se přihodilo, že bud' ohněm a neb
gakýmkoli způsobem knihy farní bud' w niweč
nwedeny byly, a nebo gednotliwí poswátní Wý—
konowé W ně napsány nebyly, byllě giž staro—
žitný spůsob, dokawáde geště zakonné knihy ne—
byly, skrze wyšelřowání a přesleychání praWdy
se (l_opátrati a dogíti. K takowémuto cíli akon—
ci swolali se příbuzní, kmotři, swědkowé, zná
mí, wůbec lidé spoluwčcí, kteří onarození :) křti—
nách dítěte neznpsnného známost míti mohli, &
gegich Wýpowědi oswčdčoné přísahou do proto—
kolu se napsaly. Takowýto způsob gednání se '1
za dnů našich zachowáwá, kdykoli bud' celá
kniha, neb díl, a neb gen gediný wýkon W
pohřešení byla gsau přišla. Na útratu toho,
genž Winen gest , komissí z duchowenstwa se
seslawí, kteráž rodiče, poručníky, pěslauny o
případnosti té bud' s kazutelnice, a nebo i
také skrze sudí obcí W známost uwesti dá,
stím doložením, aby každý, kdo gakau zná—
most 0 narození, křtu (kmotřít-h, obábč) N.
N. dítěte má , w určené a oznámené době to
ohlásil :) oznámil. Osoby udáwagírí zpráwu 0
křtinách býwagí wyslýcln'lny od určené komissí, W
gegich udalostech geště se dále skaumá apokra—
čuge, když se se starožitnými na rodinu tu po—
tahugícími listy denníky duchowních a giný
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mi náponuihagicjmi (lůwody srownáwagi; k ge—
gichžto wyhledz-injgak městské strážní úřady, tak
magistráty, :) giná úřerllniclwa nápomáhuti za—
wázz'mn genu, — úsudky z udalosti wywozené &
ztwrzené napotom buď do nowě založené matri
ky, geslliže stará na zmar přišla , pnkli gediný
Wýkon wyner—hán byl, tedy na misto w staré ma—

trice prázdné se přiloží wyšši nařízení, a wše z
ohledu wyšetřených křtin na wlas so napíše, pak
alle toho list křlicj se wystawj. Takowéto po—
kračowfmi is (lwornjm zákonem 1813. dne 8. a
23. dubna Fztwrzeno gest.
Kromě uwedeného způsobu gednati gakož
nepmwidelné tak i nebezpečné gest. A zduliby
se newystnwil (luchownj (losti welikému nebezpe—
čenstwi, kdyby sfun osobě wyšetřowánj pokřtě
nj (ljlěte započjnnl? Nemohlaby lehce matka,
mnoho puzena gsauc láskau mnterskau gakéhos
klamu a podwodu W udání swém.se (lOpnstiti's)
a toho samého přestanpenj zákona i přátelé čn
sem a to _n'ewědomkywinnými se učiniti mohli?
a gnkébo tu opletáni nemělby (luchownj's) A (ley
me i také tomu, žeby ničehož na swětlo nepro—
pulšlo, přece wždy w gnkéms nebezpečenstwj a
negistotč newčzelby? — Dále nedowoleno gest
o swé moci wtnhowňnj křtin (lo matrik, poně—
wadž gednňni takowé nogen uwetlenému pokra—
čowáni, nýbrž itnké netláwno wydmému ustn—
nowenj gubernial. 1824. dne 15. řigna W Če
chách na.přjkoř gednalby, kteréž nařizuge, aby
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bez powolenj wyššjho W matrikách žádná změ—
na w gnkémkoli ohledu se nestáwala. Slušnotě
spolu i také powňž'ti, že wepsňni wynechzmých
lai'lin (lo matriky newylmutedlně itaké zapsati—
by se muselo do zaslaného Opisu ku welehné
konsistoři, do wýkazu labelárnjho ke kragské—
mu úřadu, tadyby přihodil ta se bez toho musela
udali a oznámili—- gegjž rozsauzenj ne od (lu—

chownjho pastýře, nýbrž od welelmé konsistoře
záwisi.
Pročež newylmutedlně potřeba welj, aby
každý takowý způsob, ato síce ne bez udánj ney
hlawněgšjch okolnosti vikariátem WVysoceDil
stogué a \'Velel'mé Konsistoři se oznámil, kte—
rážto předepsati neopomine, gak řádně pokra—
čowatiby se mělo ; poněwadž zákonů w tom ohle—
du nemáme, a wšeobecné rozhodnqu se usta—
witi nedá, gelikož wše od okolnosti záwisi.
4.
5. Před dwěma lety slehla w Praze w obecne' porodni
ci aistá osoba. Při křtu gegiho krom manželstwa
ZplOZenc'hodítěte, do křlici matriky otec docela za
psán nebyl; matka wšak gen s přisadau: „dle udá
nj,“ tedy bez wši ztwrzugicí gisloty zapsána byla.
Nyni ale gdau Wenku k swe'mu duchownimu pastýři,
dagi se oddati a gemu se slim swěři, žeby swé před
dwěma lety giž zplozené dítě rádi za swe' prawe' u
znali, a to práwnč potwrdíli; pročež také swe'ho pa—
stýře prosí, aby gim w te' záležitosti pomocen byl, a
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gím na ruku dal, coby“činiti měli, aby cile žádaného
co neyle'pe došli. -- Gakau_radu gim maudrý pastýř
dáli

má?

——

Že se ta wěc W Praze wygednali a napra—
witi musi, samo w sobě se .gewj; nebo tamt se
nacházi matrika křticj, w njž djtě ono pozname—
náno gest. \Wšak známo gest, že pro uvarowá—

ni wšech rozepřj apochybnostj neywyššjmdwor—
njmnařjzenjm od 21. řjgna 1813. předepsáno
gest, aby při každém křtu duchownj pastýř hle—
děl gistotu následugjcjch wěcj dosáhnauti:
1. Zdaliž gmenowaná osoba w skutku gest
také matkau přítomného djtěte?
2. Zdaliž gegi udané gméno, gegi Wlastnj
gméno gest?
3. Zdaliž gmenowaný otec gest práwě za—
snmtbený manžel gmenowané matky?
4. Zdaliž w připadnosti té, kdyby manželé
nebyli, nel) gegich manželstwo geště 6 měsíců
netrwalo — gmeuowaný otec otcem se býti při
znáwá?
5.

Zdaliž gméno, které sobě otec přiwlast—

ňuge, geho prawé gméno gest?
Gistoty těchto patero wěcj dogjti gináče ne
lze, než když:
,
a) Bud“ pastýř otce i matku osobně zná, a
0 wšem náležitě sám přeswědčen gest.
b) Nebo když lidé ti duchownjmu známi
negsau; wšak ale swědky gemu powědomé při—
wedau, genž wěcj těch doswědčiti s to gsau.

Pastýrsképřipadnosti.
c)
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Neb když ani prwni ani druhé býti

nemůže, když se lidé ti před úřad swůg domá—
oj dostawj, před ním swau žádost přednesau, &
od něho pjsemné pogištěnj Wšech těch wěci
sobě wyžádagj a s tjm se před duchownjm
Wý kz'l .

Poněwadž ani rodiče ani swědkowé dosta

tean pražskému duchownimu W domě nalezen
ců ustanowenému tak lehce známi býti nemo—
hau, agednz'mj to pro wělšj wzdálenost by snad
welmi obtížné býti mohlo : i hned patrno
gest, že ani prwnj ani druhý způsob pogišto—
Wánj zde mista swého nalezti nemůže; nýbrž
že wěc ta neypohodlněgi & skoro gedině gen
skrz auřednj wyswědčenj se wynesti může.

Prwni tedy krok, který duchowni pastýř k
cíli tomu činiti může, gest, když přítomným
manželům wyswědčenj dá, že spolu řádně za—
snauheni gsau. A nyní gim poradi, aby s tim
listem k úřadu swému šli, aod něho sobě wy—
swědčenj následugieiho obsahu wyprosili, totiž:
„Že NN. a NN. dle přineseného kopulačnjho li
stu gsau řádně zasnaubenj manželé, že gména
ta gegich prawá a wlastnj gména gsau, že djtě
to N. před dwěma lety W Praze W domě nale—
zenců zrozené a křtěné, za swé wlastnj dítě 11—
znz'twagj, a žz'rdagj, by djtě gegieh prawa djtětez

manželského lože zplozeného došlo.“
8 timto listem musi otec nyni ku knězi W
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domě nalezenců ustanowenému gíti, a od něho
Poznamemlnj udalé změny do matriky žádati.
A tak celá ia záležitost, ačkoliw při prw
njm pohledu těžká &spletena býii se zdá, skrz
úřadnj přikročeni lehve se prowesli dá. Pro
C

:ež gsem toho mínění, žeby se duchownimu pa—
„1Ti starosti aodpowidáni uspořilo, kdybykaž—
dé Opráwněnj (legitimatio) dítěte krom manžel
stwa zplozeného, kdykoli olee do matriky do—
cela zapsán není, matka ale pauze gen dle udá
nj, tau cestou, totiž skrz mistni úřad šlo. Nel)
gen zřídka kdy se přihodí, že pastýř otce í
maiku zná, skrze swědky ale wěc tu ugišlowa—
ti, má mnohokrát mnoho nepohodlného &nebe—
zpečného do sebe.
Nade wšecko ale gest to, že duchoan w
srdci swém spiš ukogen býti, a že napotom žá—
dného odpowidňnj míti nemůže; když se na ll—
řadnj list W' farním archiwu schowaný odwolati
může .
A
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4. Apologetika Křesřansko - Katolická,
welikomocný prosiředek k rozšíření wjry Kri—
stowy na tomto swělě.
Od Františka Aloysía \lVacka, bisk. králowéhrad.Notaria&c.

„Odegmiž klamawých pokrywek a obalů,
gimiž praurdu křesžnnskau odpůrcowé gegi,ge—
Junk zlowolnj, gednak zawedonj, zasijragi, :)oká—

že se iobě w swé přirozené kráse a spnnilostí,
:) každé nepředpogalé srdce Přiwine k sobě.“—
Spisowatel.
U W 0 d.

Ví'jce, než sobě mnohý předstawiti umi, při
spěly k šřasměnm Ewangelium Krís1owa ruší
řenj rozličné npologie,číli spisowé oLhágnLkle—
réž mužowé hluboké křesianské učenosii k ohra—

ně wíry Kristowy sepsnligsau. Když mudrco—
wé rozličných škol počínali do cjnkwe Kristo—
Wy' přismpowati; bylníio pak, 311zřetedlně po—
znali prawdu wjry Krisiowy, gich neypředněg—

a welice šlechetná sm'vžnost, že ugimagice se
gi s žiwau horliwosti , usilowali pomoci rozši
i'euýchšwědomoslj swých, gichžio we školách
mudrckých nabyli, gi gednak proti hrubým utrž—
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kám a Ižím, gednúk proti křiwým Wýkladům
učenj gegiho obhagowati a brániti.
Neyche překazili za prwnich Wěků nábo—
ženstwj Kristowu, zwláště mezi učeným lidem,
spisowé, w nichžto hrdý, bludný rozum a zlo—
wolné srdce odpůrců Kristowých wšecken ged
Wnesli, aby ono porušili, & by možná bylo, ze
swětn ge wyhladili. —— I smysliliř a nalhali ti
protiwnjci Ježjšowi na geho přemiloslné a pře—

blahé nábožensth lakowých olmwnosti, že se
gich člowěk zhrozili musi; wykládalil učenj ge—
ho na tak nemotorný, spolu ale 13khrozný zpu—
sob, že toliko na neyweyš přewrácené srdce a
ta neyliiěgši zaumyslnost s to gsau, takowých
wěci o křeslanech se domyslili. Gsaul prý li—
dé ——tak utrhalo

se g'un -— neznabožšlj,

genž—

to we zborech swých ty neyoln-nwněgšj lnrzko—

sti pášj; gich wečeře Páně prý gsau Thyestowy
hody, při kterýchž masa lidského požjwá se?)
Z učení a obřadů Wer gegiolm,gichž sobě zdra
wý rozum lidský :) srdce up?—ímé& bohomyslné
zaljbi'ti 1nusj,tropili sobě úsměšky, :)gich prosto—

pášný, z uzdy puštěný důwtip,nešetře nikoliwčk
swatyně této, powždý se toliko snažil, W to ney
wětšj opowrženj gi uwrhnauti.—
Domniwalil se ti hrdi rozumomilci, že magi
hognost swětla swého přirozeného, než aby gim
onoho s hůry, genž nám z ewangelium KristOWa
') Wiz Athenagorůw obhágný Spis.
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switi, potřebí bylo, a protož gjm w swé wyso
komyslnosti, spogené, gak ohyčegně, sduchowni
slepotau, k wěčné zkáze swé zhrdli. — O ty
1- ' ' —— s gtstym
'
'
'
ruzume ilt' 1 sty.
slon-'utnym
boho
siowem zde zwoiati musim —- ty přirozená
_rwjtelno naše! kam člowěka přiwádjš, an k
swčtlu & žiwotu, genž gest Kristus Spasitel nás,
obrácen negsi! Odwrziljš-li se od toho swětla
prawého, kteréž oswěcuge wšecky lidi Přichá
zegjcj na tento swčt: musi ta switelna tmau
býti; rozum maká pak we tmách, honj swétli
ce, čili bludicvky, kteréž mámice geg posléze W
propast geg uwáděgi.“— A ty slawný obhág—
ce wíry katolické za wěku našeho, ty welectě—
ný Šwicare Geiger! mistrně gsi napsal o wěci
této: Gak rozum lidský chce samowiádcem, a
Bohu nepoddán býti, wywrhne geg král Wšech
duchů a rozumů, gakož druhdy Adama z ráge
gest wywrhl. Adam chtěl Bohem býti, a Bůh
potrestal geg .rmrtj; tak tresce Bůh naše hrdé

rozumomilcesmrtj wšj prawdy a

prawé

ctnosti! —
\'V takowých okoličnostech, gakož gsme gich
swrchu ponawrhli, nemohlot gináče býti, než že
ti tupitelé wíry Kristowy* hogných staupenců
sobě ziskali gsau. Člowčk k zlému welmi ná—
klonný gest: Nitimnr in vetitum, ——giž ge—

den starý pohanský básnik propowěděl; a té
hož zlého, neohlédage se na záhuhné následky
geho, tak často se chápe. VVšickni ti ale, genž—
Časopis p. Katol. Duch. m. 4.

.r,

550
U

Pogednáni.

to dle křiwých Předstaw těch odporníků Kri—
slowých učení geho naučili se znáti, aulllawni—

mi pak geho nepřáter se stali.—

\Wjdámet i

za wěku našeho, kterak ochotně alibostně mno-—

zj lidé takowých swůdných nástrůgců následugi,
a to tím wíce, gelikož se gun pěkná naskytá
přjležitost, wyljti žluč swau proti ncwhodnému
uCenj tomu, gesto gich hřjšných libosti a wá—
šnj na tak úzkau Pogjmá uzdu, :) když nemohau
gináce, aspoň rozumem swým proti němu spi—
knauti se, a Wůbec rozhlašowati, že to učení

Kristowo proti wšemu rozum u gest.
Když ale cjrkwi Kristowě weliká hrozi
nebezpečenstwi, blizkátě gi powždy pomoc hož

ská. Tak to řjdj nebeský;
'WŠOChstrastných

zakladatel we

časech, w nichž od zlobylíd—

ské těžce sewřjna gest; On, kterýžto řekl: Gá
J“wámi gsem až do :konánj swět'a; a tak to
i nyní neskonaiá dobrota geho gest učinila, žez
lůna cirkwe swé wzbudila wznešených mužů, ga—
kožto statných obranců swaté wíry geho, gimž
odtud gméno A;)OlOgetů dáno. Bylil to mužo—
wé srdce šlechetného, učenosti hluboké a plni
ducha božjho, od něhož prawá maudrost toliko
půwod swůg má, genžto wšecky na wjru Kri—
stowu učiněné útoky od odpůrců gegir—hthězně
a slawně odwrátili, poraziwše ohhz'ngnými spisy
swými gich hrdost, \vywrátiwše gich bludy a
Wygewiwše tu nadobyčegnau zlomyslnost, která
odpůrnictwj gegich základem byla. Mužowé ti—
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io, Pronikše hluboce Wducha nábožensle Kristo
Wa, od tupitelů geho tak náramně zhyzděného,
a seznawše geho nebeskau krásu adobročinnost,
zřcgmčl gsau dokázali; gak neclůwodné, galc so—

hěcké, gak kříwé abezbožné wšecky ty útržky
genu, gimiž ti řečenj antikristé

ge chtěli poká—

leli; okázali ten nečistý pramen uraženě gich
smyslnosti asamomilenstwj,z něhož ten gich ged
proti wíře Kristowě se Prýštil.—- A když stau—
to welechwalnau snažnosti swau odňali wšech

klamawý'ch pokrywek aobalů, gimiž prawda
lí'řesř'anskáod odpůrců swých zastřjna byla, tuší
Ukázala je opět we swé přirozené kráse a
spaniloa'ti, a přiwinula k sobě mnoho lid—
stwa, gemuž zdrawý—byl smysl a nepředpo
gaté

srdce, ——

Těm statným obrancům prawdy křeslanské
buďtež tedy wšecka čest asláwa, a srdečné diky
naše, gešto welikau učenost a péči swau tak do—
hročinnč, tak blaze pro liclstwo wynaklťulali, &
k rozšířeni wíry Kristowy zwláště mezi lidem
učeným, tak welice Přispěli gsau, O(lkndž se gi

nápotom i mezi lid obecný wětši proklestil prů
chod! -— Zdář se sice, ga'koby protestant
Fliigge w úwoďu swém W historii bohoslowných
wěd, *) W nichž PflVVOdaznik Apologetiky kře

slanské bystře (lowozuge, zásluhy Apologelům
*) Wiz spis geho' Einleitung in die Geschichte der theo.
logischen Wissenschaften. Th. I. Seite 263.

u:
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těmto z Wělšj částky chtěl O(lepřjti, gelikož prý
mailo wlastnč pro apologií křesianstwj učinili,
we spisech swých giných na wětšjln díle zámě—

rů nasledowawše,mk že ti ubhágnjspímwé ge..
gifhdůležitčgšj gsau pro liiernj historii wěd
bohoslowných, nežli pro iy Wůdy samy W ohle—
(lu wčileckém (in \\"issensclmftliclierllinsichl).——
Připuslme tomu, ač není zcela prawdiwé toto
předstnwenj geho; když my wšnk girh apologií
ioliko co čestné obrany učení Kristowa gakož
zgeweni Božího powažugeme; *) když gich (le
monstrnei prawd lgřesianslcých zwčišlho (l'ilugen

historickým způsobem pronesené býti widjme: i
tu? nezteučena zůstz'iwá zásluha a sláwa gegich;
poněwmlž s npologiemi swými W iom čase wy
smupili, an gi<li křesiansiwj i w ié formě, giž—
10 do sebe magi,

neyche

bylo zapotí-eM.

—-—

Nebyltě pro ně iéž ten neyliližšj účel, spisům

swým tak ostrau ué'deckau formu (l:iti, ge-
što musili se powždy olilédaii na příčiny iy, z
kterýcliž složenj ičchlo spisů obrannjeh poiřebj
l'iylo.'*"*) K(lO Wšuk ty zn:.i, teni wnítřnj

ize—

*) Tak giž wysoce učený Grotius w listech swých k bra
tru swému \Vilémowi (Editio 1687. Fol. 760.) gest napsal:
„Že .Apologeiika hágj adowodj prede wsjm božský půwod wj—
ry Kristowy proti zapiratelům zgewenj Božjho, což wšem kře
sťanským konfeSSjm na neyweyš důležilé býti musj. Teprw
když liožsle wíry též gest zregmč dowodeuo, můžeť prawda
článků gegich důkladně poznána býti.“
**) Prawdiwč a krámě o tom prawj ]). Heubner we wšeo
becné Encyklopedii pánůw Ersche :: Grubra (1820. w LiPSku)
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zvnitřnj formu apologij těchto za dohrau u
znati musi, a gak duchu Wčku onoho přimčrná
byla, giž z tolika dobrých účinků, kteréž tíspi—
sowé způsobili, zřegmě Widěti gest. -— W 0—
hledu tomto tedy apologie křes'tanské Justina mu—
čedlnjka, Klimenta z Alexamlrie, Theofila z A11—

tiochie, Alhenagory, Tatiana , Hermia , Meli-
tona, a g. gakož i spisowé ohhágni lraenea, Ter
tulliana, Minucia, Felixa, Laktancia, Cypriana,
Origena, Augustina, Jeronyma , Orosia Weli—
kau magi cenu, bywše prostředkem welikomoc—
ným k rozšjřenj wjry Kristowy we swětě tomto,
a odstraniwše obzwláště welikých překážek, gi—
miž lid wzácněgšj a učenčgšj od nj odwracen
byl. —
I.

Apologetika křesřansko- katolická, gsauc wě
deckě předstawenj důwodů pro božskau uráž—
nost wíry Kristowy — začíná s Prwnjmi otci
a učiteli cirkewnjmi po apoštolich w druhém
století po Kristowě narození, a dělí se od uče—

ných bohoslowů (gelikož gina swaté toliko otce
olimezugem, .rtarau tudiž apologetikau gi gme—
w dilu čtwrtom str. 455.:

„Sie hatteu nicht fiir ein Schul

Byslcm, sondern fiir (lie Existenz und Frnvhoit flor ohristlichcn
Religion zu sprechen'. aber eben' das giebt ihnen einen eigenen
Retz, und fitr ihren Zweck waren sie brauclibar, belehrend und
anregend fůr die heidnische W'elt. und fitr uns noch erWGCkeu—

de Denkm'áler des ersten lebendig-zu I-Ierzensglaubens.“
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nugjce), na (lwě periody; perioda prwní od lu—
stina mnčedlnika až k Minuciowi Felixowi, ne—
boliž od počátku stoleti druhého až k lřeljmu;
druhé wšak od prostřed wěku třetjho až do wě
kn pátého, čili od Origena až k Theodoretowi
W cjrkwi řecké, a od Arnobia až k Orosiowi w
cjrkwi latinské. *)
Poněwadž křesíanstwi , gsaucw prwnj peri—
adť- geště w čilosti a žiwosti swé, wíce bylo
předmětem srdce a žiwota než školy: tul iapo—

logie wěku tohoto chegsau

obrana cti křesla

nů, gich žiwota aspolečenstwj; gsauř wíce moc
ná, puzenjm srdce \vnuknutá pochwala wjryKri—
stowy naproti nábožensth pohanskému, než (lů—
wodowé poškolsku sestawenj. -— Apologie A—
thenčanů ;Quadrata Aristida známe toliko dle
gména.. Oonom sw.Jeronym in Opusculo (le vi—
ris illustribns prawi: „Porrexit (Adriano) librum
pro religione nostra compositum, valde utilem,
plenumque ratíonis et fidei, et apostolica (loc—
trína (lignum.“ —- Apologeticum Aristid. -— we—

ce dál-e sw. Jeronym - apud Philologos ingenii
ejus indicium est.“ — Tim weleslawněgšj a pa—
mátněgšj gsau Wšak apologie Justina mučetllnjka.
Se spanilau getlnoduchostj a swelemocnau pře—

swědčenostj, kterouž wštjpila mu zkušenost o

*) O aPOlogetice wěku prostředujho
pozděgi geduati budu.

a nowě'gšjho, bohdá,
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přeweliké dobročinnosti křesíanstwi, — gešto
předtím wšecky mudrcůw saustawy nadarmo byl
prošel -— předstawuge nám wjru Kristowu, ga—
ka'nžw skutku gest wučenj austano-wenjch swých
a necháwá gi mluwili za sebe samu, dobře
wěda, že gi neoslyšj nižádné čisté, nepředpoga—
té srdce. —- \Wswérozmluwě s Tryfonem uži—

Wá proti Židům důkazů starého zákona, dle
wýkladu

onomu Wěku přjmčrného.

——

Athenagoras hágil w písemné obraně swé
newinu křestanů proti nařknu'lj gich z tolika
mrzkostj, gakož gsem giž swrchu byl propowě
děl. Tatian, kterýž, gak wece sw. Jeronym, infini
ta scripsit volumína, a quibus unus contra gen—
tes florentissimus extat liber, qui inter omnia
opera eius fertur insignis. — Theofilus, An—
tiochenus a Ilernias Wpustili se obzwláště do
pohansth , odkrywše s wýtečnau učenosti swau
wšecky“ geho wady a nedostatečnosti, a kárawše
mudrců Kristu odbogných z gich nekonečných
odporů mezi sehau.

——Těchto

Apologetů

ře—

ckých nz'isledowali W cirkwi latinské Tertullian
:) Minucius Felix. Onentě wynaložil wšecku moc
originální , ač mnohdy poněkud nucené, hlubo—
ko wšak pronikagici wýmluwnosti swé, aby po—
\vzbudil Wladařů Římských, by sprawedliwýnti
se křesianskérmi nábožensth prokázali , gežto
gen poznntí třeba, a gistč láskau člowěka k so
bě pogmauti musi; dokázali při tom Tertullian
zřegmě, ,že se křesianům ničehož nemuž,leč gich
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gměna,wytýkati. Hági slawně gich wíru a žiwot,
mistrně (lowodě, kterak gich hodnost práwě w
tak strastných a hrůzných pronasletlowánjchkrá—
sně se progewuge.

*) ——Se stegnau horliwosti

obhagowal wjru Kristowu Minucius Felix, kterýž
We fOrmě dialogické

žiwě a (logimawě necháwá

rozličné náboženské strany při swau wésti, na
čež pak strana křeslanská wšecky ostatni (lalece
přewažuge. — leprian Psal we wěku tomto s
welikau POCllOPÍledanSlí pro čest wíry swé swa—
té ((le ltlolorum vanitate), O(lstraniw mnohé zá
clony, kteréž newěra pohanská nad ni byla roz—
prostřela. —-—
W'šickni tito nepsali wšak, gak giž
ponawrženo bylo, pro žádný školní ústaw; ale—

hrž měli co mluwilí Pro bytnost a swohodu
Kristowa náboženstva gemuž ze wšech stran
bylo O(lpjra'nno: práwě to wšak (lodáwzi gim ob—

zwláštni wnmly, agegich apologie dosáhly toho,
čeho žádal gich záměr; gelikož ponančily a po—
Wzbutlily pohanský swět k rozgimáni zgewe—
nj Božího, a gsnu pro nás až (losawťul krá—
sné a powzbuzugjci památky žiwé asrtlečné wi—

ry křesťanů prwnieh.

*) Tuto p'řewýbornau obhágnau řeč geho přeložil slowntný
protestant Klenker w němčinu r. 1797. —- Sw. Jeroným
in opusculo de m'rz's I'll/(..ch-t'hus naziwá Tertulliana vírum
acris etvehcmcntis ingenii, a prawi : že sw. Cyprian každého dne
Štelina Spisech gebo., .a chtege některé z nich mju, toliko

Botan rekl: Da Magzstrum.

Apologctíka Křesřansko. Katolická.

557

II.
W periodě druhé, w níž učení Kristowo
počalo po Školsku uspořádáno býti a Wsaustawu
se rozdělowati, nastali ten Wěk, w kterémž též
učeněgší , wíce methodické geho obhagowání
swůg počátek wzalo. Co církew Kristowa ne—
toliko odewšad swírána a teyrána byla, alehrž
i na historii a wíru křestanskau s mudrckými a
historickými důwody od Celsa, Porfyria, Hiero—
klesa, Juliana, mnoho awelikých útoků se učí—
nilo, musilií' sw. Otcowé církewní i na stateč—
nau obranu též wíry hedliwé zření swé wzíti.
Byloi mimo to i mnoho postranních příčin,
gakož předsudky, národní záští, uražená samo-—
láska, nelibost nad ztrátau mnohého zmileného
zisku, od pohanských kněží zbauřená lage proti
lidu křestanskému, —- kteréž se zborům kře
sianským strašliwými staly, nčiniwše tudíž ispi—
sy odpůrců gich tím nebezpečněgší. Prwní od
půrce Krislůw, genžto spisy swými geho wy—
wracel wíru, hyltě Celsus, oněmž tedy a o stan
pencích geho slnšno tuto něco pr0powědíti.
Celsus. Muž ten byl mudřec pohanský za
wěku císaře Hadriana, a psal r. 130 —- 140 po
narození Kristowě w řeči řecké. Přiznáwalt se
k sektě Epikuregské, ač to W spisech swých wše—
možně tagí a kryge, za člena a staupence školy
Platonické sebe wydaiwage, gelikož pod pláští—
čkem tím wíce přístupu ksrdcím lidským se do
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býti mínil. *) —- Knize swé, W niž proti kře
stanstwj

boguge,

dal názew:

„A)—7,973;
20709“ řeč

o prawdě, kteréž ale není giž wíce, ač ztráty
této co želeti neni; nebot. tak sám protestant
Paulus I—Ieidelberský, —- neswaty'f,mohl-'1bychom
říci —- gsa předce w smýšlení swém o Kristu a
učení geho s Celsem welice spř-jzněn, — W
swých přidawcich ku komentáru swému nowého

zákona na str. 633.1)jše: „Was Celsus weiss,ist
bloss das Oberflííchlichste, parteyisch aufgefasst,
chaotisch durcheinander geworfen, tíef eingehen—
der Gegner des Christenthums war er keinesq
wegs.“ —
Osmero knih Origenowých proti Celsowi,
kteréž dle úsudku kritiků W létech 216 -— 220
po narození Páně gest 'lsepsal, nám dostatečně
progewuge, co 011 proti božskému zakladateli
křeslanstwi, proti zázrakům a proróctwim gebo,
proti geho učenj acharaktéru božské osoby ge
ho gest pronesl. ***)Pišet ten protiwnjk Ježjšůw
mnohostranné, smocnau wýmluwnostj, mage we—

*) Origcnes, geho křesťanský wywralítel, lil). ]. advers. Cel
sum, u. 8. patrnými to důwody , že byl Epikureus, twrdi.
VV'Z též D. J. Leonarda Huga slnwný Spis: „Einleitung in.
die Schrifteu des nencn Testaments“ djl I. at. 41 —-—
4f.
**) Wiz ob.;jrné otom pogednňni w 25tém d]lu bohoslowni
ho casopisu Lineckéhopod názwem: „der erste Schrií'tstel
ler gegen dns Christentlmm“ -— & wysoce u'ceného p.
Bergiera: „Historische und Dogmatische Abhandluug von der
wahten Religiou,“

djl 10.

str. 22 -——107.

——
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hkau zběhlost a obratnost we wšech podobných
obmyslech a úskocich, gakož gích odpůrcowé
]írisl'owi i za wřku našeho wygewugj, a tak
mčř bychom mysliti mohli, že se gim Wšickni
od Gelsa naučili, kdybychom newědčli, že spi
sowé otců cjrkewnjch, zkterýchž geden té'z'Ori—
genes byl, před nimi dobrý Pokocbrmagi. Vl'e—

likau tedy magi mezi sebau podobnost, w způ
sobu a formě, odpjrati wíře Kristowě, Celsusa
naturalisté naši. —

U onoho wšecken úmysl z-gewnč tam čelí,
aby pohansth hzigil a ge wywýšil nad křesťan
stwj, a musíme říci, žetě byl důwtipný, obra
tný apologeta, gak dalece zlá wěc se zastáwati
dúwá. Gehol byl hlawnj aučel, aby nikdo z
pohanů nepřestanpilku Kristówě cirkwi. Vi'zhle—
dem toho, ostýchage se sám ty neslušnosti pro—
nesli, uwádj W spisu swém mluchjho Žida, &
klade mu w usta wšecky možné útržky proti kře—
sianstwj, proti Ježjšowi, půwodowi gebo, proti
matce, apoštolům a wyznawačům gebo, kteréž

toliko slepá horliwost pro eru swau, ahorauci
zášti proti giné wymysliti může. Práwěž tak
činili antikristiani Wěků našich, genžto, co se
gim neslušnébo zdálo, aby co pokřtěni křesla
né proti nábožensth Kristowu sami řekli, na
gazyk wložili Persiinowi, Cinesowi, neb ginému
swčtaobčanu we spisech swých , W gakýcbžto
úskocich arcikacéř Voltaire nade wšecky giné
gest předčil. -—
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Celsowo úzké spřjzněnj se slowutným sa—
tyrikem toho wěku, s Lucianem Samosatenským
též přičinau bylo , že s podobnau zbrani, gnkož

on, toliž s nekonečnými uštipkami proti wíře
Krislowě Wálčil. Nic nebylo muži tomu swaté—
ho , čemu by se nebyl porauhal, nad čímž by

úšklebků nebyl ztr0pil, dobře wěda, že tako
Wý úsměšek hluboce se zaryge do duše lidské, a
gak málo důwodnj gsau inkoij úšiipačnj, wiru
zlehčugjcj spisowé, tjm wětšj způsobugi škody,
gakož, nastogte, mnohau smu'tnau i za wěku
našeho toho zkušenost máme. Za tan obzwláště

přičinau Ambrosius, Origenůw přítel, na něg tak
násilně tlačil, aby porazil wšecky zúmyslné odpory
awywrátil wšecky bludné námitky toho odpor—
njka Kristowa proti swatoswalé wíře gebo. --
Origenes, zpěčowaw se počátečně toho učiniti, po—
kládage to za zbytečné, takowé nesmysly, tako—
vvé smyšlené, nedůwodné wčci wywraceli, se—
psal pak předce welmi důwodnau & důmyslnau
obranu wíry Kristowy W osmi knihách, ačkoli,
gakož hned wúwodu spisu swého progewil, kře—

sianstwj neylepšj obhágenj cti swé w žíwo
tu wyznawac'i'ž .rt/výchnalezti musj. Okazugel
hodnowěrnost ewangelistů z gich mrawné ho—
dnosti a wznešenosti, rozeznúwá božské zázra—
ky Ježišowy od démonských skrze swatý gich
účel, dowodě přitom, kterak rozum lidský, skr
ze zgewcni Boží welice se oswěcuge, a Wše do—

konalegi poznáwá, co zde člowěk pro spasení
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swé kona-ti má. — Taktě Origenes, tento we
liký cjrkewnj otec, neškodné učinil wšecky úto—
ky Celsowy na C]rkew naši, obhágiw chwal—
ně čest a sláwu geg1.

vn“
. *! *:“
Geden z neyweiqch
a neyslamucgslch
apo

logetů wčku tohoto byl též Eusebius, gehož nad—
\!

_

V

'

v

,

\!

obycegnau, neobmezenau ucenost kazdy az po
dnes obdiwuge. Ačkoli i historie cirkewni i
.o .
'
- _I
.
clnonologmt) Splsowe gebo apologeucky mag)
'
v
v V
v
v v'
zamer, hledelt geg predce We dwau Weis-10h,
mezi sebau wíce spogených knihách dosáhnau—
ti. \V prwnj, genž s]owe „gonaqawwn svawátm
připraan ewangelícká, klestj sobě W patnáx-ti
knihách k swé apoÍogii cestu, gelikož gednak
\vywracj pohanstwi :) geho nedůwoďnost, ne
mrawnost & neřest progewuge, gednak prawdu
:) božstwi starého zákona z přednosti geho před
,
.
.
pohanskym hhonuuhctwpn, ano? za to, co do—
brého má, iémuž zákonu děkuge, dowozuge. K
připrawě této připoguge se ewangelické doká
zánj evaf/yelmqanoďecšLg, we dwadceii knihách,

z kterýchž desatero prwnjch toliko geště pozů—
stáwáď) -- Kdyžtě w nich dowodil harmoni—
*) Wiz welmi učené pogednánj p. Heubnera, „apologetíka“
ZWlln'éJ,kteréž w su'rchu řerené wšeoberné encgldqedii nm a
wed p. p. Ersche a Grubra (w djlu 4lém str. 451 -— 456)
tisknauti dal, a gehož tuto mjstnč se použilo.
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ckau spogenost mezi zákonem starým anowým,
přistupuge W knize třetí k neyhlmvuěgšjm dů
kazům pro Kristowu eru.
Zde se wyolmazenj
mrawného charakteru Ježjšown, geho Wzneše—
ného plánu, do očí padagici počestnosti učedl
níků geho wýtečně wyznamenáwá.
Odpowčd—
niky gegich, kteříž ge z podwodu Winj, umi wý—
bornč, gak poškolsku říkáme, ad absurdum po—
raziti, an bystře rozwinuge ty nesmyslné plány,
gežto se apoštolům podkládagi, a taktě giž napřed
ivywrátil, co pozděgi tak nazwaný Fragmentista
W skutku, ale !( ustrnuti wšech dobromyslných
křesřanů, zastáwal :) twrdil. —— IEusebius
te—
dy, tento weleslawný apologeta, wýbornými spi—
sy swými též k tomu gest přispěl, že učeanri—
stowo, sproštčné gsauc wšech klamawých po—

krywek a obalů, okázalo se w swé přirozené
kráse, spanilosti a. dobročinnosti, a Wýlmrnč
aučinkowalo na mrawný :] náboženský, gakož i
na městský a Wědecký staw lidstwa. ——

III.
Lucian.

Weliký škůdce cirkwe Kristowy

byl toho času 180 r. po K. N., též s Celsem
sauwěký, giž swrchu gmenowaný Lucian Samo
satenský ze Syrie; sofista a eklektický mudřec,
od slawného biskupa I-Iuetia: Sophista impurus,
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pietatis omnis ac religionis derisor -- nazwánř)
Tčžkotě 'i'-ici,zdaž hrozná newědomost učení Kri—
stowa, čili lehká mysl, galaož mnohým básni—

kem Wládne, neb zlowolnost srdce vel impuden
tin, vel imperilia, vel pertinacia— sw. Augustin
WGCG,geho uštipačný důwtip tak roznjiily, že
lolik úsmčšků nad nim si ztropil. **) Kárář &
úsměšně posuzuge na křeslanech, co každý mau—
drý &dobromyslný člowěk na nich welice schwš—
lití musi. Dobřeř tedy wece slowuiný pan z
Kolleru: „že igeho posměšky a úštipky kře—
síanům welikau Přinášegj čest.“ -——
a dokládá len

wýborný muž ahorliwý ctitel cirkwe naši: „ťa

smjwati a rauhati se mqu ta druhá, stra
na; totě důkaz gegjho tak rozkřičeného .rwé'
tlačí ***)
Co pak si můžeme na křesíanu krásněgši—
ho předstnwiti, gnko když swatá, každého obla
žugici učení nábožensth swého dokonale plni;
když neyaučinliwť—gši lásku bližnímu
swému
srdcem neyčistšjm prokazuge; když min—nosti,lr
pčliwostj, srdečnau ochotnosti, každému dobře
činili, žiwot swůg wyznamenáwá; když gedině
*) Wíz Spis gebo znamenité učenosti podnázwnm: Demon-,
Hmm, evangeliem Lipsiae 1694. Propositio Ill. pan. 69.
**) \V ohledu tomto p'jše sw. Pawel w tato důllxll\\'5l51mm:
Delectum verílntis non habuerunt, ut salvi Berem, ac propter—
Ca míuet illis Deus operationem erroris. ut credammendmaiofc
***) Tak prawj w swých wysoce duležilých :: poučenli—
WýCh ])oznmnenánjch k Spisu p. Racine; „.Religion, ein Ge
malde in sechs Ges'ángmh“ Mannheim 1822.
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prawé, a za božskau uznané wíry swé swatoswzu.
tě si wúžj, i wšemožué oběti gi rád pi'inášege,

a na slawný důkaz božsth

gegjho rád ižiwot

swůg dáwá: &hle! wše toto wtipáček a satyrik
Lucian uwádi W posměch a lehkost, a tak gest
drzý, že co člowčku přeswatého a neyspauileg—
šiho gest, s úšklibačnau twáři kan a hyzdí. *)
Prawdiwě 3 trestné o takowýchio lidech Řehoř
Weliký in Libro Moralium lil). 10, cap. 16. na—
psal: „I-Iujus mundi sapieniia est, cor machina—
tionibus tegere, sensum verliis velare, quae falsa
sunt, vera ostendere,et quae vera, falsa demon—
strare. Hano (prudentiam) qui sciunt, caeteros
despiciendo superbiunl; quia al) eis haec eadem
duplicitatis iniquitas nomine paliiata diligitur,
dum meniis perversitas urbauitas vocaiurf“ A
W témž spisu ten slawný papež wyprawuge dá—
le ' „Justorum simpiit ilas deridetur; quia al) hu—

ius mundi sapieuiibus puritatis Virius fatuitas
creditur.
Omne enim, quod innocenter agitur,
ah eis stultum putatur: et quidquid in opere
veritas approbat,carnali .rapientiae fatuum so
nat. Quid namque siultius videlur mundo, quam
mentem verbis ostendere, nil callida machinatio—
ne simuiare, nullas injuriis contumelias reddere,
bona gratis exhibere, pro maledicentibus orare,

*) Rečeuý Huelius 1113.cit.

o tom w'sak piše:

Cum chri

stianam religionem iraducere vult, ium eam vel maxime extollit.
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Paupertatem quaerere, Possessa relinquere.“ aw)
Na tyto křesianské ctnosti, z maudrosti a záko—
na Božího wypiýwagch dorzižj swětská moudrost—
Lucianowa tak důtklíwě a dogjmawě, gakoby
paulmu pošetilostj (fatuitas) byly. Mudrce Cy—
nického Peregrina, wcjrkew Kristowu wstaupiw—
šiho, tentýž satyrik Wrozmluwě swé o smrti ge
lto mnohými sarkasmy poličkuge, &zchowánj se
křestanů k swým Zagatým spolul'Jratřjm, z gich
dobrosrderistwjagichnadčge žiwota Wččného so—
bě žerty aúsměšky tropí. Krista nazjwá sofistem,
geužto swůdnau wýmluwnosti swau mnoho stau
penců si ziskali uměl. —
Tyto uštěpačné řečiLucianowy účinkowaly
zle na takowé lidi, genž křesiané nebyli; neb spi—

')

Nemohuť zde též onoho kn'iSuého \vyobrazenj pominem
ti , kteréž nám sw. otec Cyprian (iu sermoue de Oratione
Dominica) o žiwotu prwnjch křesťanů zůsmwii.
„Hu
militas in couversatione, stabilitas in fide, verecundia iu ver
bis , in factis justitia, iil operibus misericordia, in mori.
bus disciplina, injuriam facere non nosse, et fuctam tolera
re posse, cum fra-tribuspacem_tenere , Deum toto c0rde di
ligere, amare in illo, quod pater est, timere, quod Deus est,
Christo nihil omnino praeponere ., quia nec nobis ilie quid
quam praeposuit, charitati ejus inscparubiliter adh'xrere,cru
ci ejus fortiter nc fidenter assistere, quaudo de ejus nomiue
et honorc certamen est , exhibere iu sermoue constantimn,
qua confitemur; in quxsuoue fiduciam , qua congredimur:
in morte patientialn, qua coronamur: hoc eSt, cohscredem
Christi velle esse, hoc est przeceptmn Dei facere , hoc est
voluntatem Patris adimplere.“ — Předstawmež sobě tnkowý
to křesťanský žiwot , anaproti tomu Lucianou/o waiohowánjs

\

&každý pOZOrug přitom na wnitrnj hlas swčdomi swého.
.

Casopis |). Katoi. Duch. NT. 4.

S

G

'
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sowé geho wnadnvau měli formu, W njžto se sy—

nům swěta tohoto zalibuge, a tudyÍ k čtení gich
láká; *) důwlip geho byl mnoholwárný, řeč
gjmawá, attickau leponj lákagici, w čemž takměř
nikdo mu rowen; (:ož wšecko owšem nekřesía—
nům k wellké ]ibosii bylo, od křesian'stwj gich
odwracugic. Kdož wšak giž wiru Kristowu znal,
krátkého, zatemněného rozumu byl by býti mu—
sil , kdyby samolibau přewrácenost &porušenost
oněch náboženských předmětů, gežlo Lucian dů—
ikami aúšiipknmi swými stihal, zřegmě byl ne—
poznal. ***) Geho gedem napuštěné šípy ne
bny tedy sto, gen poněkud wzdělaného kře—
siana zoné dráhy zapuditi, kteráž mu nábožen
slem gehokspaseni wykázána. Lid křesřanský
naučil se na muži tom onu zawrženliwau wášeň
znáti, kterauž mnon i za Wěku našeho proge—
wugj, neostýchagjce se, i co .rwatého gen„ká—
leti a drzý úsměch nad tim prowáděti, _- tuto
ohawnau Wášeň, prawjm , nau'ěili se wzdělaněgšj

*) 'Wielandowo německé přeloženj spisů gebo w Gli dj'lech w
Lipsku 1788 ——1789. welikau má cenu, zwláš'lč geho uče
ná poznamenánj. -—

**) Iotom sw. Cyprian (libro Epistol. ]I. pay. 117) krásně
piše: „Exponere justificationes et testamentum Domini, et
:non hoc idem facere, quod fecit Dominus, quid aliud est,
Quam sermones ejus abjicere, et disciplinam dominicam con
temnere ? nec ierrena Spiritualia furla et aduheria commit
tere, dum Quis de evangelica veritate furatur Domini nostri
verba et facta, et corrumpit atQue adullerat praeceptadivina“
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Lřesíané na něm znáti,

— a slušnau

OpOZ/UT'ŽC—

nostj gi Potrestagice , neškodnau gi učinili. *)

Libaníus. Mužowé druhu tohoto, kteříž do—
mnjwagi se míti ten gediný prawý kljč !( sude
bnému Wýkladu ewangelium Kristowa, & nám,

nastogte! s nim též giž přeporliwných tagem
st'wj odewřeli a wygewili, Číž w lom ohledu u
\vehké padngj podezření, že nikoliwěk ktomu
powoláni negsau, aby eru od Krista založenau
muslrowáli, gelikož gich wlastnj žiwot tolik
mrawných wad a neřesii do sebe má. Sokrates
W cj—rkewnjhistorii

swé lub. III. cap. 19. o Li

baniowi, podobném iupiči učení Krismwa, --
'Wkterémž ohledu geg tuto k Lucianowi připo—
gugem — wynesl sand, gjmžto Wšíckni spisowé

Antehiblistů po wšecky wěky až do dnešnjho
due odsauzeni gsau. „Quicumque odium contra
alterum couceperit, -— piše ten cirkewnj otec—
omnia instar hoslis non facere solum, sed etiam
dicere summa oPe nitilur; atque adeo ea mala,
quibus cum ipse conHíctatur, in illum, contra
quem exercitinimicitias, derivare stu(1et,tc,__Zde
prameni se zřjdlo onoho gedu, kterýmž by mno
zi newěrci ewangelium a geho neyčistšj prawdy
tak rádi pokáleli a porušili. Duch & srdce lidi
*) Tentýž sw. spisowatel wece:

„,Neque enim Qui. audit, Sed

Qui facit convitimn, míser est.“ Ibidcmpng. 25. _.

au
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těchto gliem smyslnosti ztíženy a sex-vřenygsau,
__fjžtok weliké hanlič swé co galcés bohyni kla—
něgi se , na Wše, co rozum aswětlomj radi, za—
pomenauce. -— Lihonius. giž o císaři Konstanti—
nowi, ano geg přizniwé (lworslgé powčtři omi—

lo, nic ginélio než samou zwu'enuu, wýtel'uau
oslawu sepsal, když ale ten weliký mocnář smr—
ti byl sešel, wšecku potupu a honu W spisech
swých na něg Opět gest wylil. *) Krásná to,
wť'ru! powaho toho marného křeslanů protiwn'j—
ka! —- Ačkoli muž ten, co odpůrce Kristůw,
spisy císaře Juliana proti křeslanstwi náramně
wychwaluge, ***)u wšecli předee geho \vyzna—
wačů, genžto skuninélio gsnu ducha & prawtlu
zpytowati uměgj, ničeho gíuého. než pouhé to.
liko hany' & zaslauženě zaevrženosti za to gest

(lošel.

Autlé srtlceawraucj přátelský citne—

bude Wšuk nilulo moci muži tomu O(lepřjti (! !)
powážj—li, že pi'w'itelůmswým, JulionowiaPor—

i\yriowi, __ ustrňme nad welikomocnosti toho
hohotworce! _—božskau prokázal čest, w po—
čet bohů od pohanu ctčuých ge přigaw. -
*) Confer. opera ejus, edit. Reísk. I. 581 aSokratowu cjrkew
nj historii lil). III. -—
**) Co se tomu diwjme, an geStč wmiuulém stoleti učený
Goldsmith wswé historii Římanů učinil to samé. Smutná
to prnwcla, že i k mnohým křesťanům naším. eastégi pohan—
stwj se uracj, a že gjm se honosí! -—
***) Si illud enitimur et ]ahoramus — sw. Cyprian Epistol.
Jib. I- prawj ——ut possimus Deo placere, couvitia et male
dicta debemus humana contemuere.“ ——
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Nebude nám wšnk diwno, že tohoto mar
ného , ošemetuého člowčka newčrcowé franští
tak weltce se ugimngi, za muže prawdumluzlv—
ného geg wydz'lwagice, 0 němž w encyklopedii
swé, _— Wtomto skladu wšech lži a nemotorno
slj, smýšlených proti Krislowě wíře ——napsali
gsnu: „Oú sont les hommes, qui oseut dire la
verité? Le Sloicien Libnnius fut un de ses hom

mes rares;“ — nebot gich wážnosti, oslavy a
ochrany, gakž Wůbec známo, dochází každý, kdož
—- nekřesžan gat. —

IVJ

Porfyríus. Z úzké spogenosti, w kteréž
Libanius & Porfyrius wespolek žili, dá se uza
Wřjti, že i tento neyhlawněgšj péči uzuúwal to

býti, wálčiti proti nowé Kristowě wjře, kteráž
gim tak nemílau , protiwnau mistrnj byla. Pro
tož prawi o něm IIuetius lib. cit. pag. 554:
„Porphyrius veritati christianze semper infestus.“
Muž tento byl geden zueyznamenitěgšich učedl—
n]ků mudrce Plotina, gehož mudřeckau saustawu
zdokonalil a we swětě rozšjřil; nawštěwowal
wšak spolu školu na slowo wzatého Longina,
rhetora a mudrce, kterýž slawný spis m.?gL
sza
(de Sublimi) po sobě zůstawil gest, od Causa—
houa pro geho wýbornost nazwaný zlatý ! Por—
fyrius, byw počátečně též křesí'anem, stal se
nápotom odpadlcem od cjrkwe této , a sice,ga—
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kož p. Bergier prawi, ze msty, že gednan W
nečas- od křesíanů několika ranami byl ubit. Co
odlrženec od cjrkwe naš-j wšecko pak gi přiko—

činil, sepsaw proti křesíanfun 15 knih, gichž
sice nestáwz'nwíce , z kterýchž

wšak Wýtahy W

starých cirkewnich otc-ich se nalezagj, z nichž
gich obsah se poznati, spolu ale též těch obalů
a mra'kot posauditi muže, kterýmíž wiru Kri—
stowu zakrýti chtěl, aby lid nepoznal gegj při—

rozenau spanílost, krásu, blahust a dobro
činnost.
Gestiř z nich widěti, kterak Porfy—
rius wšecku učenost swau na to gest wynaložil,
aby základy křesřanstwj, totiž pjsmem swatým,
pohnul & zatřásl, by ono pak kleslo , wzhle—
dein čehož samých odporů , neprawd, polmnků
apletich W něm wyhledáwal, které wšak, byW
še od apologeiů křesíanských swětlem prawdy

oscheny, tak se rozplynuly, gakož snih teplým
sluncem r0zpanštj se a splane.
Gsa úhlawnj odpůrce Kristůw, pronasledo—
wal též, gakož každý se můž domysliti, wšech
wyznawačůw gebo, zwlášlě z kněžského stawu.
Takř slowutný Lactaniius siýskal sobě na zá
šti a nátisky, genž mu od Porfyria a l-Iierokla
též wehkého protiwnika Ježjšowa, činěny byf
ly. *) Gest se wšak čemu diwiti, že netoliko
*) \V geho Institut. divin. lib. 5. c. 2.;

„Duo. extiterunt

ibidcm. qui jacemi atque objectae verilaii, nescio ulrum su—
Pefbil'ss all impovlunius, insultarent etc. . . ., quonun aller
ita VitiOSuS,ut cominenliae magister non minus avaritia, quam
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Krista a učení geho tak náramně nenáwiděl, ale—

brž i Sokrata takowým byl nenáwislnjkem, že
w knize swé: De rehus gestis Philosolahorum -
".
'.
'
,':
v ?,
Wsecku
hanu na mag
wyhl,
a geg \wsemoznc
zhy __
zděti se snažil. *) -—
Byloř wšak muži tomuto takmčř nemožno,

w charakteru Kristowě zcela nepoznati wšecko
\:
l
„.
I \"
v
v
to wzuesene a bozske, clmz se gest stkwel; pro
V v
v
V'
l
u
c
'„
.
cez ten nepremoz1tedlny cxt Wehkowaznosll k
tomu geg Pohnul, aby aspon wynalezl muze, ge—
hož by Kristu k boku postawiti mohl; —- aten
dle úsudku geho byl Pythagoraf.
***) VVypra—
wuget o něm nadobyčegných, zázračných činů,

chtěge tim dowoditi, že i pohanstwo tak weli
kých dobrodinců mělo, gakož Kristus a apošto—
lé geho gen byti mohli, :) tak tedy 1 Porfyrius
swět tento nowým obdařil Bohem, dle způso—
/

v

o

bu starých Řeků a ijanů,

o

.

u nichž tak mno

hé djlny na Boky“byly.
Snadno bylo Wšak křeslanům, na toto úsmě—
šné počjnánj geho odpowědjti; nebol gaktě ne—
smírný rozdil mezi žiwotopisem Pythagory, wy—
daném od Porfyria, a žiWotem Kristowým, ge—
libidiníbus ardcret; hic vero suas dísputationes moribus destrne
but. Ubi autem religionis ejus, contra quam perorabat, infir
mare voluit rationem,ineptus, vauus, ridicnlus aparuit etc.
*) \Viz I—Iolsteiniusde vita Porphyrii, cap. XI. —
**) Chtěltě ten bohotworce i swému učiteli Plotinowi té
Wýtečné cti wydobyti, i geg přirownage k Ježjši Kristu, ne
pomysle wšak w swé zaslepenosti, kterak malicherným & smě
Šným tudy se cini. —
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hož ewangelisté sepsali gsau! Nemůžet Porfyr,
genž o Pythagorowi takowýeh diwotworných wěci
wyprawuge, na nižádného statného swědka se
odwolati; ti neystarši, gichžto uwátii, teprw sto
a wíce let Po Pythagorowi žiwi byli, z čehož
každý uzney, gaké wíry gest hoden. Skutky
wšak Ježjšowy očin swědkowé nám oznamugj, &
mužowé tak mrawopočestni a hodnowěrnj, že
proti nim nikdo ničehož namjtnauli nemůž ; giž
gegich gednoduchý sloh ge co wěrné spisowate
le wšemu lidu oswědčuge.

——

Marnéřbylo tedy usilowánj Porfyriowo, chtj .
ti Pythagora ku Kristu přirownati, gellkož mezi
nimi nesmjrně wětšj gest wzdálenost, než mezi
nebem a zemi, a gedenkaždý, kdo W tu geho 0—

šemetnau tkaninu gen powrchně nahlédl, nemohli
gináče, než toho politowánj hodného odlau—
čence od Krista za toho neywělšjho pošetilce
wyhlásiti. Z kteréžto přičiny s]owutný Mosheim
w swé cirkewnj historii třetího stoleti W I. od—
děleni, kap. 8. prawdiwě o něm gest napsal:
„Plus in eo superstitionis et imaginationis, quam
veme rationis

fuisse, cum libri eius, qui CIC-—

tant, tu m vitae ejus historia docet.“

Jamblichus. Co učinil Porfyr, o to po»
kusil se též žák geho Jalnblichus, z Chalkis w
Kólesirii rodem, přirownaw též Pythagoru aPlo—
tina k Ježíši Kristu. VVynalezlt gako učitel ge—
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110bezbožných bágek, g—ichžlowšak geště wíce
zastřel temnými wýznamy, & wyljčil d\vogsmy—

slnými, emfatif'kým't slowy, aby newědomosta
sprostnost lidu obecného tim gistěgi omámil &
zklamal. Žiwot Pythagorůw, od něho psaný, žá—
dná historie neni, alebrž gakés pořadj směšných
neduwtipných & nemotorných básní a poboňků,
gakéž kramář-i po garmarcjch 3 Po wesnicjch i
w našich Čechách roznášegi.A——Gestit Jamblich
tak smělý, že Pythagora swého naziwá Bohemď)
sstaupiwšjm s nebe W způsobě lidské na tento
swět, aby pro nás pod tan Pokrywkau umjrnil

blesku majestátnosti swé, bez kteréž by gi sla
bost naše nemohla snésti, a na důkaz geho bož—
stwj, ——
by drzost tohoížiwého žiwotopisce do

tvršena byla -- uwádi hognost diwů, kteréž prý
Pythagoras činil, nimiž wšak čtenáře swé pro
gich náramnau nemotornost ušetřiti chci. Nebot
když. ten Jamblichowský bůh necháwá se od řek
pozdrawowati a gmenowati; když k zwiřatům
srozumiledlné gim řeči drží, :) bezpochybně i
gich odpowědi od nich též slyší; když proroku
ge rybářům, gak mnoho ryb zahrnau do sítí swých;
když bůwolowi zakaznge negisti lusků, a ten
dwauroháč hned uposlechne zákazu geho a t. d.
tot gsau owšem neslýchané wěci, nad nimiž kaž—
dý musi užasnautil! -— Pro toho klamce wše
") Sám též od swých starobylých ctitelů Gabanna; aůcw
uaaoog byl nazwán.
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cko to bylo dobré, gen když účele swého, aby
newzdělaný, k powěrám a modlárstwí náklonný
lid omluwil :) zklamal, gest dosáhl. Gá Wšak s
učeným wydawatelem wýborného spisu: Dictio
naire antiphilosophique nazwaného, a proti arci—
newěrci Voltairowi čelícího (Tom. I. pag. 5204)
zawírám o něm ('1' 333) swé zpráwy: „Voilá l“
imposteur, qu“ on ose mettre en parallele avec
le flls (le Dieu !“ „Ay, keyklíř a šibal! gehož o—
smčlugí se rowna učinili Synu Božímu, Ježíši

Kristal“ -

V.

l

Julian. Ačkoli wšickni až posud gmeno
waní oclpůrcowéwíry Kristowy ze
síly swé
snažili se, rozšiřowání gegí we swětě zameziti;
neplatné bylo wšak Wšeclco gegich usílowání.
Pod císařem Konstantinem a syny geho, při—
staupiwším ku Kristowě Cíl'kVVifrozšiřowala se
tato náramně po wšeth končinz'u-h welmi rozle—
hlého císarstwí Římského, a wíce giž nyní než za
wěku antikristiana Celsa wšatly upewněna by—
la. I mudrcowé, gsauoe zwětšího (lílu křeslan—
stwí welicí nenáwistníci, nyní Přinuceni byli, ge
u wážnosti míti. Strhla se wšak opět proti ně
mu strašliwá bauře, an korunowaný O(lhogník,
císař Julian, wnuk Konstantina VVelikého, proti
němu powstal, gešlo před tímtéž geho wyznawa—
čem byl, Pokládage to sobě za skutek, gménu
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gcho nesmrtetllnosti získagící, kdyby to křesian—
stwí zde wyliladiti mohl. *) Byltě owšem stra—
šliwý nepřítel Kristůw, i od pohanského historika
Eutropia christianae religionis insectator nazwán,
a též od pohana Ammiana Marcellina kárán z
krutých zákonů, gichžto proti křeslanům wydal.
Což Wšak můž proslaěti wšec'ka lidská moc a
schytralost proti úmyslům Božím? Krátké? by
lo panowání Juliana, trwagíc od r. 361 — 363,
& wšecky gebo nesmyslné, proti Kristu čelící
;
o
v
.
plany wzaly s ním tuto konec. —- Prawclat 51
ce: k mnohému ukrute'nstwí proti křesřanům
byl Julian odpadlec (Apostata) od mudrců po—
hanských, genžto geg Wšady (loprowázeli, po—
pauzen a (lrážděn, následuge zhaubn-ých rad ge—
gich, na \vyhlazení křesřanstwí směřugících. Ma—
'
v
,
I-l
,
xmlns z Efezu, mudrec pohansky & r0zhlaseny

kauzedlník, byl geden ztěch, genžto mu tu ney
Wětší nenáwist proti křeslanské Wštípili wíře, a
práwě ten Julianůw neywětší miláček byl, ga
kožto církewní historikowé Sokrates, Sozomenus,
a Eunapius w žiwolopisu téhož Maxima doswěd—
řuu'
)"l'la mez1' bny
v'i'm ul(ru—
, Čí. —- T yto mudrce ldl
tná záwist.
Cím u Wělší wážnosti dříwe za
pohanských císařů stáli, iím wíce cítili se ura
ženými, naleznauce nyní mezi křesiany takowých
1") Zonams Tom. 2. p. 16.1)mwj-z že od Eusebia, Blskupa
Nikomedienského, a Arianůw welikého př-jtele, gemnž Julian k
wycwiCenj w nábožensle křesťanském dán byl, tak špatnau zná—
most o Kristu & ucenj gelio dostal.
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mužů, genžto učenosti swau welice zastiuili wše—
cken blesk gich ducha, přispjwange itudyl k we—
hkému rozšířeni uCenj Ježjšowa. —
A) Zášlj swé proti Kristu progewil Julian
předně: skrze spis :wůg, gegž proli geho uče—
ní gest wydal. Nenjř wšak we spisu tomto Wj
ce důwodnosti a lepšjho pořádku, než we spisu
Celsowě, ano geště pod timto hluboce stogj,
a z wětšjho dilu s geho odpory anámitkami proti
křesianstwj \válcj. „Die Einwendungen dieses
Kaisers, — učený p. lIaubner we swé apologeti—
ce piše, ——sind trotz dem Urtheil des schmei
cheluden SOPhisten Libanius, der ihn iiber den

Porphyrius erhebt, doch grósstentheils gehaltlos,
und sogar frivol, so dass es dem Cyrillus nicht
schwer werden konnte, ihm zu begeguenf“ —-
WVydaltětento cjrkewnj otec proti němu duet
knih, slawně W nich odraziw wšecky útoky
gebo, & takměř wšecka geho w fgádřenj nám w

nich pozůstawiw, abychom ducha tohoto od
padlce od Krista zřegmě poznali mohliř)

.) Nenjt' ůčel tohoto mého pogednánj, gcdnotliwé odpory
a námitky odpadlce toho proti křesťansle zde uwáděli a
wywraoeti, gelilcož na wšeohecuzi toliko poukázánj o wěci té
obmezlti se musjm,

& =giných gest Spisowatelů, kteříž to giž

slawuě gsau. učinili. Slowutný Bergler dal w swém histo
ricko -dogmatickém Spisu o prawém nábožensth w djlu 10.
str. 108 —- 156 Celý wýtah těch Juliauowých odporů i s gích
wywn'acenjmwytisknauti; tam tedy poukazugi čtenářům swým.
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l

Tento Julianůw tak nedůwodný, nepodstatný,
od newčrců ale rozkřičený spis až podnes od
nich za wjtčzné znamenj proti křesíanstwí po—
kládá se. Přeložiliř geg W rozličná nářečí, při
dawšo k němu wýklady &wšecky námíiky geho
rozebrawšc, aby ge takměř zmladili abyslřegší
mi, účinliwčgáími učinili. Tyř gsau geden z těch
zdrogů, zkterýchž čerpagí učenost swau. „Ne
mčlíř ale, dí slowutný Bergierlib. cit. w 10. dí

lu str. 159.153, ducha a důmysl spisowate
le toho iak náramně \vychwalowati, aneb tak
špainého důkazu o nich obau na gewo wy—
nášeti. Měl—li Julian důwúp, gestď patrné,
že se mu nedostáwalo sudebné moci; častěgi na—
skytuge zbraň proti sobě samému, a wyznání,
kteráž činí, toliko k geho úplnému zahanbení
čelí. tak muž tento mnohdy zaslepen gest. Ne
mohli powčrečného, obmezeného, šíáragícího :)
sofistického ducha swého lépegi wyobraziii, ga—
.kož to činí w tomto swém spisu, W němž pa
nugící ton a forma nepřislušegí na mudrce,
iím méně na cjsaře.“ -
Voltaire obwiňuge Cyrilla Alexandrinského,
že prý příliš doráží na Juliana, a i p. l—Ieubner

gakaus prudkost ducha wytýká mu; 10 ale prá
wě geho chwalné horliwosii pro obhágení wíry
Kristowy se příčí-sti musí, proti kteréž Julian
sepsal knihy, plné příkoří, neprawd a ohawno—
stí. Aneb snad gen odporníkům křesřanstwí po—
wolno bude, rauhati se božskému půwodci ge—
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ho, a hágitelům té swaté wíry“nemá býti wolno,
odkrýti wšecky ty ošemetné, ohawné pohnlilky,
z kterýchž odpilrcowé gegj mluwi & pis-j?—
B) Progewil dále odpadlec Julian proti kře—
sTanům, kleřjž od něg Wždy potupně

gen Gali—

legšlj zwáni byli, zášti swé, litau, nepřátelska
swau mysl, že we wšech kraginách cjsarstufj
swého ustanowil přednosty a při vm—řegných
auřadech takou-é muže, genžto hořjce nená

win'j proti wyznawac'ům Kristal/vým, wše
možné zlé gim činili, sewřewše gich Wšemihj—
dami a strastmi. Když císař ten zákony dáwal,
aby opět \všndy uwádčlo azwelebowalo se mo
dlárstwj, aby stawčly neb sprawowaly se po
hanské modlárny, byluř to pohanům přežádauci
Příležitost, w každé obci, W každém místě proti
křesianům zbauřiti se a gim wšecky strasti &

náliskyzpůsohili. Trpěli't opět tito wěrní uče
dlnici Ježíše Krista na přemnoha mistech gako
mučedlnjci,

musegice pro učí-55r
hořkau smrt pod—

stupowati, gakž to historik Sozomenus lib. 5.0.
3. šiřegi wyprawuge. —
Wida wšak ten mocnář, že Proti wšemu ú
myslu a usilowánj geho wjra křestanská rozmá
há se po "wšech končinách řimského swěta, ro—
zezlil se náramně, :) nawrúlj—li se štastně zwál—

ky Peršanské, hrozil, gmeno křestanské naprosto
Wyhladiti. —
Sám ale ten oďpadlec tak byl opogen a za
slepen pehanskau Powěrečnosti, že palác geho
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gako pohamká božnice wyhljžel. _— VVšecky'
mod-lybyly w něm stěny. Každý lesík Opatřil
bůžkem; obřady modlárského kněžika sám oso—
bně wykonáwal.
Bylo-řgag widěti, an před mo—
dlami na "[wziřswau padá, sám dřjwj šijpá, 'kře
še, dohyiče obětní poráží, podpaluge, tak že
wzdělani pohané ledwa smichu se zdržeti mo—
hli, obecný wšak lid radowal se, že w powěrách
swých tak sobě podobného mocnáře má. -—
Ammian Marcellin, sauwěký pohanský historik,
kterýž spolu u WOgštěJulianowě slaužil, oněm
žertowně praw'jz že, kdyby se byl zwálky pro—
ti Peršanům nawraitil, nižádněho wola W cisar—

stwi ijském

nehyioby pozůstalo ; wšeckobyl—

bymodlám obětowal, gsa proto úsměšně řeznikem
„Viciimarius pro sacrmola“ nazwán. Taklěbyl
přepobožný pohan odpadlec tento!—
C) Neywělšj wšak úklady strogil Julian 0
wyhlazenj Wer Kristowy skrze swé kruté usi-—
lowánj, aby křesíané žádného nedošli urycwi
čer-ij,aby w tuposti a ne?/vzdělanosti ducha
zíwi zde byli, u wšeohecnau tudyi polupu a
opowrženostupadnauce. Nahlíželí to hysiře,kte-—
rak křesiané skrze wždy wělšj prospiwánj w u—
čenosli nad pohany wýš a wýš wynikagj, wždy'
Wělšj wážnosti téždosahngjte. Zakázali gim te—
dy přístupu ke školám a zamezil wšecko wyučo—
wňni. „Bogugji proti nám —- wece — s našimi

Wlastnjmispisowateli ; co pak se wlaxtnjm swým

mečemmáme dáti zawražditi?—
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VVymlauwái geg sice gistý protestantským—

censent W llallských

nowinách liternjch,

w

nichž úsudek swůg nad mnohocenným spi—
sem p. Fliigge, kterýž od nás swrchu uwe—
den byl, gest wynesl; gakohy Julian při tom
krutém, nelidském zákazu žádného náboženské—
ho záměru byl neměl, (loswětlčugm že prý Ju—
lian umy a wě'dy pokládal za (lary nesmrtelných
bohů, a powinnost k těmto že to žádala od něho,
aby křestanům užjwánj těchto (larů nebeských,
kteréž umnohých znich předce se nalézalo, pří—
sně zapowč—děl. O(lwoláwát se přitom na wlast

nj \vygádřeni Julianowo w geho XII. listu, na
Cyrilla Alexandrinského lil). VII. a na sw. Au
gustina

(le civit. Dei XVIII.

52. *) —-—Budiž

wšak tak, nebo ginák; wycházjž tona gerlno;
geho ale nešlechetná k zkáze křeslanu čeljcj mysl
Wždycky zřegmě se progewuge. -—
Že se tenkráte křesřanům wůbec zapowjda—
lo spisů pohanských čjsti, gakož tentýž Recen—

sent dále twrdj, a ze znamého sna Jeronymowa,
a z té okoličnosti, že Apollinaris,w témž čase
proto z cjrkwe wylaučen byl, že s učenými po
hany ohcowal , gakož i že tak zwané kon—
stitqu apoštolské z wěku tohoto wýslowný zákaz
*) Toho neymistruě'gšjho Spisu sw. Augustina, na němž
let pracowal, welmi mistrně ceské přeloženj práwč nas
welectěný ucený p. wlasten'ec Čelakowský ohstnrziwá, desale
ro knih giž skutečně wydaw, za čež mu každý Wčl'ný ČeCh
srdečné wzdáwé djky.
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knihy pohanské čísti do sebe obsahugi, -— to
dowoditi chce: na to musime odpowědjti, že s
welikým rozdjlem se to wyrozuměti musi. Členi
škodných, bezbožných knih lidu křestanskému
zapowjdati, dobrá a chwalnátě wěc, :) cjrkew
katolická , co starostliwá matka 0 spasení wěři—
cích swých, až posud to činí. Že ale biskupo—
Wé &kněžstwo katolické i tehdáž čtením knih
pohanských se ohjrnli, sám Julian to doswčd—w
čuge, ntolikero apologij, w nichž prúwě spisox-vé
pohanšli, učenj Kristowo zlehčugici :) tupjcj W
onomto Wčku se wywracagi, hlasitým toho dů—
kazem gsnu; a dokládá slowutný Fleury w Qhém

swém pogednánj 15. o cjrkewnj historii, že
hned od mladosti swělské knihy W rukou swých
měli , gokožto z gich wlastnjch spisů zřegmě wi.
dčti gest. — Odpadlec Julian práwě proto kře—
slanům wšecko učeni zamezoval, wide, L,g:.kby—
stře a mistrněipohanských spisů proti gichhlu—
lnému nábožensth uměgi užiwati. Měli tedy
onen I—lallskýRecensent wěci iélo lépegi omno—

hostrannůgipowážiti. — Že Julian, na němž, co
mudrci & panownjku, i křeslanšli spisowatclé

mnohé chwalné zvlastnosti uzmžwagj, za to, že
tak welikým byl odbognikem Kristowým a wyzna
wačů geho, od nich gest důlkliwč kárán, aigeho
mnoho zlých powah že od nich odkryto bylo,
můžeř se každý domysliti; nebot směřowali pra
wým geh'o\vyoln'azenjm k tomu, aby byl odswčta
Časopis p. Kalol. Duch. III. 4.
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Pozn:-'Iu,:) hrozné úklady geho o eru Kristowu
aby ncškodny učiněny byly. Protož píše o něm
sw. Í'ehoř aniuzenský:
„"ze nadobyčegná po—
wčrečnost, neobmezená cli žádost, nesprawed
liwé topeni giných, prudké gednz'mj :: duch lsti—
xx—ý
w geho chnrnktérn wyniknly.“
Zcela wšak
;;inňče oněm newůrcowé \\“ť-ku minulého i ny—

něgšiho saudi, wyclm'nlugjce geg nemirně, gakož
wšecky, genžto odřjkngj se Krista, a iupjce a
hnnjce císaře Konstanlmzl, že W nůg uwěřil gest.
Slyšme o wčci této newěrce Boulangera: „Dwa
nel) tři spisowatf-lé,

-— wece -— gednnk

naga—

tj., geďnnk fanniimj, o ukrul'ném, nelidském,
zžeuilém Konstantinowi guko () Bohu mluwj, s
Juhnnem \všnk , autě sprm-veďliwý, mauďrýnhl—
Ch:) Wznešeného

a \velikého,

(o s g::kýms zlo—

synem nnklťnďngjf“ Atemýž prawj dále: „Julian
gest střidmý, čislolný, nezištný, Chrabrý, milo—
stný a t. d., že wšnk křesianem nebyl, tak za
dlouhý čas co gnLňspotwora byl powažowán; “
až my , — chtěl ten newěrec doložili, —- gsme
gemu Opět patřící cti 3 51:3wy \vyďobyli.

_— Ta—

kowá wšnk řeč nikoho z m:.audrých lidi nepo
mňmi wíce, kteříž dobré i zlé powahy člowěka
umčgj wá'z'iti na sprawedliwé wáze. —
*) Mais il ne etait pas chrotíen, on Pa regardé longtems com
me uu moustre. -—-—
W. La Raison par Alphabet.
premier. Article: Julien le Pllilosophe,—-—

Tome
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Tak trefně a prawdiwě posaudil Juliana i
slowutný protestant Mosheim , wystawiw o něm
w swé cirkewnj historii

4110 stoleti W I. oddě—

leni XIII. obraz, kterýžtě w každém ohledu
hoden, by zcela zde byl \vypsán. „Qui Julia
num cum maximis omnis nevi heroibus

compo—

nunt, ímo principem omnium esse volunt, qui
unquam rempublicam administrarunt, quod mul
ti hodie faciunt,iique docli ac acuti homines, ?)
aut animí propensionibus impediuntur, quomi—
nus verum videant, aut scripta, qme extant ejus,
nunquam attente legerunt, aut deníque nesciunt,
quid vere magnum eteximium appellari debt-at.
Si demas ingenium, quod scripta tamen medio—
cre fuisse docent, fortitudinem hellicam, litterarum
amor—em,PhilosoPhiae illius phanaticae et inanis,
qua?recentior platonica dicitur, cognitionem, labo —

ris denique patientiam, caetera certe parva in eo
sunt, et laude indigna. Ornamentis autem ejus
permagna vitia sunt opposita; primum immanis
et anilis prope superstitio, certissimum Pusíllae
*) Mezi ty náležj též Montesquieu , kterýž we spiSu swém:
Esprit des ]ois, liv. 24 c. 10. p. 346. o něm prawj:„11
11,y :: point eu aprés lui de Prince , plus digne de gouver—

rer des hommes.“ — Anewěrec Boulanger dokládá: „On
est obligé de convenir , que Julien avait toutes les qualités
de Trajan, toutes les vertus de Calon, mais nou pas son
opinialrete et sa mauvaise humeur; tout ce qu“ on admira
dans Jules Cesar, et aucnnde ses \'ices, il eut la continen
ce de Scipion. Enfin il futen t0ut égal inllzfarc-Jřlurele
Ic premier des hommes.“ -—6
Út
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poznzin, :) hrozné úklady geho o wjru Krislowu
aby neškodny učiněny byly. Protož píše o něm
sw. Řehoř Nazinzenský: „že nndobyčegná po—
wčrečnost, neohmezenú cti žádost, nesprmved—
liwé tupe—njgin-ých, prudké gednzinj a duchlsú—

Wý w geho charakteru vynikaly“
ginziče oněm newťaicowé

Zcela wšak

\\“ť-ku minulého i ny—

něgšjho soudí, wyehvnlugjce geg uemimě, gakož
wšem—ky,genžlo

odíjkngj se Krisia,

a tupjce &

hnujce císaře Konstantina, že w nřg uwěřil gest.
Slyšme o wěci télo newčrce Bouiangera: „Dwa
neb iii spisowatr-lé,

—- wece ——gednak

noga—

1j, gednnk fanati'cii, o ukruiném, nelidském,
zžeuilém Konstantxnowi gnko o Bohu miuwj, s
Julianem wšnk, autě sprawedliwý, maudrý,du—
chu \vznešeného

& welikého, co s gukýms zio—

synem nnldaidngi“ Atentýž prnwj dále: „Julian
gest slřidmý, čislolný, nezištný, Chrabrý, milo—
stný & t. d., že wšnk lď-esianem nebyl, tak za
dlauhý čas co gaLůspoiwora byl powažowán;“
až my , —- chtěl ien newěrec doložili, —- gsme
gemu Opět pali—ici cti a S]íiWY Wydol)yii.-—— Ta—

kowzi wška řeč nikoho z moudrých lidj nepo—
můmj wíce, kteříž dobré i zlé powahy člowěka
uměgi wážiii na sprawedlioé wáze. -—

*) Mais il ne ctait pas chretíen, on Pa regardé longtems com
me uu moustre.

—-—NV. La Raison

par Alphabet.

premier. Article: Julien le Philosophe,-—

Tome

Apologetika Křesíansko-Katolická.

583

Tak trefně & prawdiwě posaudil Julianai
slowutný protestant Mosheim , wystawiw o něm
w swé cirkewnj historii

4110 stoleti W I. oddě—

leni XIII. obraz, kterýžtě W každém ohledu
hoden, by zcela zde byl \vypsán. „Qui Julia—
num cum maximis omnis zevi heroibus compo—
nunt, imo principem omnium esse volant, qui
unquam rempublicam administrarunt, quod mul—
ti hodie faciunt,iique docli ac acuti homines, ít)
aut animi propensiouibus impediuntur, quomi—
nus verum videant, aut scripta, qua-eextant ejus,
nunquam attente legerunt, aut deniqne nesciunt,
quid vere magnum eteximium appellari debeat.
Si demas ingenium, quod scripta tamen medio—
cre fuisse docent, fortitudinem hellicam, litterarum
amorem, PhilosoPhi'ae illius phanalicae et inanis,
qu'aerecentior platonica dicitur, cognitionem, lubo —
ris deniqne patientiam, caetera certe parva in eo
sunt, et laude indigna. Ornamentis autem ejus
permegna vitia sunt opposite; primum immanis
et anilis prope superstitio, certissimum pusillae
*) Mezi ty náležj též Montesquieu , kterýž we spisu swém:

Esprit des lois, liv. 24 c. 10. p. 346. o něm prawj:„ll
n' y :: point eu apros luí de Prince , plus digne de gouver

rer des hommes.“ — Anewčrec Boulanger dokládá: „On
est obligé de convenir, que Julien avaít loules les qualités
de Trajan, toutes les vertus de Cafon. mais non pas son
opiniatreté et sa mauvaise humeur; tout ce qtť on admita
dans Jules Cesar, et aucun de ses víces, il eut la comínen
ce de Scipion.
Enfin il futen tout egal á ZlaTarc—J4urelc
Ic premier des hommcsf“ —-

u
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mentis imlicium, (leinde gloriae et popularis an—
rae captatio puerilis, credulitas et levitas incre—
(lihilis, animus vafer et sulxlolus, (lenique soli—
(lae atque sanae philosophiae ignorantia. Dede
rim, rehus non nullis fuisse majorem Constantini
magni filiis: ipso vero Constantino, quem sine

modo Vituperat, multis modis minor erat“ —
\Velectěný Moslieime! gehož i wšickni u—
čení katolíci welice si wáži; gelikož gsi geště
geden z ičeh ocl nás o<llaučenýoh protestant—
ských bratři, kteříž \včř'j W božstwj Ježíše Kri—
sta -— ÍOlJě, iy welelmý muži! newstaupilo ge—
Ště tenkráte na mysl, že mnoho ze spoluwěr—
ců twých s tjmtéž Julianem, kteréhož gsi zde
tak mistrně \VYOlJl“32il-,stegně smýšleti budau, s

tim odpadlcem řjkagjee: „Co pak také ten Kri—
stus tak znamenitého na swčlč učinilšJ As—

poň by to, že několika slepým ke zraku pomohl
amnohých nemocných zliogil, za tak weliký zá—
zrak nemělo se wydáwatif“ a !. (l. Naluralisté
každého Wčku nechtě-gi wesměs uznaii w gedná—

nj Kristowč niža'ulného zázraku; Paulusa Heidel
berskélio komentář nozvého zákona hlasitý
toho gest (lůkaz. -—

Že císař Julian prawě tak smýšlel, (loswěd

čuge proti němu

apologeta C'yrillAlexem-—

(lrinský, genžto w (ité knize swé prawj : „Julianus
Apostata nihil praeclarum gessisse Jesum air: ni—
si quis existimat, sanasse claudos et coecos ali
quos et Daemone correptos adhiliilis olitestatío—
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nibus liberasse (Sweex—Stínůin Viculis Bethsa'ula
at Bethania, maxima opera esse (uovysyagun'šqyanr
sěma). —-

Načež

W prmwlč

wysoce

učený

skupI—Iuetius*) O(lpowjdá: žeič 10 bláznivá

l')i-——

řeč;

gnkožby nic welikého, nic pamámjho nemohlo
liýti, než co s Welikými náklady a u welikém li—
(lu zástupu se stáwá; :) gakožby wíce na O(liW

byli (lůmyslnj nálezkowéliďšlj, nel) slavná krá—
lůw podniknutj, neb ozlirogenj walných wogska
swedenj

ohromných

LÍÍGXV,nel) siawčnj

a (l_Ol')ý—'

mini měst, neb národůw ;řjzenj apodmaněnj, -
ge šiowše toto leží w mezecli lidské přirozeno—
sti, lidského uměni, pilnosti :) wiipu —- nežli
10, co wšecky mocnosti přírody přewyšuge, co
gest nade wšecky smysly lidské, &zwlášinjm ři—
znnjm a prOzře'ledlnosti božskou “se (lěge: toi
přewelici & přepodiwn'j skulkowé gsau! Pročež

dokládá ten slowutnýliiskup: „Longe ilaque ma
joris poientiae est, mor1uoVitam restituisse, quam
vol Aegypiiacas aedificasse Pyrninides, vel totum
Ol'lel suliegisse armis, et in suas leges coegis—

se. Haec ab hominibus ficri possunt, istud
a Deo sola“ —
'
Ačkoli Julian O(lpadlec Welikomocný byl
protiwnjk Krístůw, usilowaw Wšemožně o zkázu
učení gello, -— zhynul'lě, gnkož
posud zhy
nuli Wšickni, genžto V\álčili proti cirkwi gebo.
Quot ecclesiam oppugnaverunt, perierunt,——sw.
*) Wiz Demonstratío evangelica, Proposilio IX, pag. 828. —
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Chrisostom wece.

A ta od nich tak nenáwidě—

ná, Opowržená, zohyzděná cirkew katolická roz
šjřena gest po wšech končinách swěta, okazugjc
se w swé přirozené kráse, spaniloxti, blaho—

sti a dobročinnosti, -- a wždy che a che
nepředegatých srdcj lidských přituluge k
sobě. —
(W přjštjm swazku dokončenj).

5. Sedmero swátostj ejrkwe sw. katolické,
wyswčtlených w sedmeru postních kázanj.
Od VVáclaWa W-ile'ma \Wáclawička,
w Pjsmě swatém Doktora, hlawnjho kostela u swatého tha
na hradě pražském kanownjka kaznlele (Ecclesiastes) etc.
(Pokračowánj.)

O swátosti pokání.
Přígmě'te Ducha swatého:

Kterýmž odpustjte hřjchy, odpan

štěgjt' se gim, & kterýmž zadržjte, zadržáni gsau. Jan XX,

22. 23.

Buh, genž gsa swatý a sprawedliwý —- dobré
miluge a odměňu ge, zlé pak nenáwidi a fresce,
uepřigimá, aniž může na milost přigiti swéwol—
něho hříšníka apřečiněnj geho mu odpustiti, leč

oswátostipokánj.
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on spnruost a odhognost swau proii geho ney—
swětěgšj wůli a geho swalým a welemaudrým
přikázanjm srdečně liluge a se odř—jká
opr'nv
(lowě. „Slyš Israelil“ wola'nkorunowaný prorok
k lidu swémn: „Hospodin Bůh twůg gest sand
ce sprawedliwý, silný, ale ih'pčliwý.
Neobrú—
tjte—li se pak, meč swůg napřz'nhne. Giž lučiště

swé natáhl, asmrtelné střely pro wás připrnwiL“
Žalm V, 1?,14. Takléž přimlauwá Isaiášhřišni—
kům, řka: „Opusř bezbožný cesiu Swan, :] muž
neprnwý swé zlé úmysly, a neclfi se nawráij k
Hospodina Bohu swému; i slilugeř se, neboř
gest \\“ždy hotowý k O(lpušlěnjf“ LV, 6. 7. A
prorok Joel uwáděge Hospodinakupokání wzlm—
zugiejllo, hlásá: „Obralte se ke mně celým srd—
com swým, s postem a s pláčem i s kwilenim.
Roztrlměte srdce swá, ne puk roucha swá, i 0

braíte se k Hospodina Bohu swému; nebol gest
(lobrotiwý & showiwawý, a hogný w milosrden—
stwiň“ H, 12. 13. — Pokání —- usmyšlenj sobě —

napraweni srdce-_ polepšení žiwota bylo lidem
wždycky a ke wšem časům na odpuštěni llřjcllů
potřebné.
Ale metlle, luloby se hvl nml'ul, že Bůh i
také nad těmi, kleré giž gednau očistil od přiro—
zené awšeliké gíné poslnvrny,lcleré přes to zpe—
četil :) utwrdil w Kristu Ježíši, :: ge dokonce ne—
beským pokrmem k wěčnému žiwotu žiwil: že?
inad těmi se smilnge & na milost opět ge při—
gme, když sneyohawnčgši uewděčnostj záwazek

s ním učiněný zruší, newinnost křtu swatého ztra—
tí, a milost swatého biřmowání a swátosii oltář—
ní na sobě zmnří ? —- když práwě, gakolly to ze
zkušenosti \ ětlěli, onl' něgaký čas Pánu žili, ny—
ní toho takořka litugí a peklu w službu gako

prospěšněgší se wytláwagí? Propast, do které
křestnn skrze hřích padá, gest tím hlubší, čím
wyšší wrch byl, na kterémž prwé stál. Nuže,
mohli—li bychom na hezpráwí naříkati a taužiti,
kdyby nás Bůh po tak hanebné newěrnosti na
Wžtlycky byl zawrhl ?
_
A Wšak tím Podiwněgší a klanění hodněgší

gest geho neyweyš milosrdné (loln'otiwost, gešto
i nám — neynehoďněgším -—cestu k užilečnému
pokání aospraweťllnění olwírá; a netoliko otwírá
&okozuge, nýbrž i ulehčuge, wřulce nám k ru
ce (láwogm — gešto urážky sobě učiněné toli—
ko Wětším (loln—odinímodměňuge, a newclěčnost

naši takowau milostí a slitowáním splácí, že nás
o našem opětném na milost přigetí sám osobně
skrze swého zástupce ubezpečuge, a tudíž wše—
liké tesknosti, negistotě a bázni konec činí. Ano
„Bůh hogný W milosrtlenstwí, poněwatlž znal
křehkost naši, nezanechal bez prostředku spa—
sení těch, kteří W služebnost hříchu znowu se
wytláwaoí, ustanowiw swátost, aby '1 také těm,
kteří po křtu patlagí, zásluhy smrti Kristowy
mohly přiwlastněny byti.“ Triil. Sess. XIV,C.'1.
O,přežá(laucí to —-hříchy O(lpauštěgící pro
střetlek spasení ! VVždyt wyznati musíme, že hří—

oswátoštipokání.
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ci gsme, že Wůleswatá ueobywá Wnás ; že obco—
wání naše není bezauhonné ;že nenásleclngeme šle—
pěgí Kristowých, gakž gsme na křtu přislíbili ; že
neaučinkngeme s přigatau milostí k hogiproti
Wnadz'nn těla a zlým příkladům nešlechetného
swěta; že hřích getl swůg Wnás wylíwá, a my se
ním opágíme co sladkým nápogem. -— Gednagíce

tedy dnes o swáto sti pokání,

nwážíme:

'1. Tuto swátost gakožto prostředek milostí na
odpuštění hříchů, :) uwážíme
2. wýmínky, pod kterými skrze ni odpuštění
hříchů skutečně docházíme.
Ach křestané! newidíme—li , kterak lidská
sprawedlnost smrtí stíhá a ze spolku swého na
wžtlycky wymítánešlechetníky, (ločinilbli se gen
getlenkráte odboge a wrnždy? —- a ay! nás od—

bogných, zpronewěřilýrh , gešto hříchy swými
znown křižngeme božského Spasitele, ugímá se
neho milosrdenstwí, sluncem sprawetllnosti zno—
wu nás oswěcugíc, w swátosti pokání. — Slyšte,
slyšte !

I.
Pokání gest swňtost, skrze kternu nám hří—
chowé naši, gež gsme po křtu spáchali, odpu
štění býwagí. Slowo pokání znamená wesměs
žel, lítost, bolest nml spárlmnými hříchy, amů
že gako ctnost & gako swátost powažowáno býti.
Pokání gakožto ctnost, záležegíc W oškliwosti
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nad hříchem a uawrácení se od zlého k dobré

mu, stáwalo samo sebau , dokudž ho
Kristus za swátost newyzdwihl, daw učedlníkům
swým moc, kterau sám měl a prowozowal,moc
hříchy odpauštěti po křtu padlým — oprawdo—

wě kagícím. Ano,

Kristus mohl hříchy

odpauštěli; Wždyt byl Syn Boží, a giž gako sy—
nu člowěka dána gest mu wšeliká moc na nebi
i na zemi. Mat. XXVÍII, 18. Out pak takéhří—
chy 0dpauštěl,— šlakem pnrnženému: „Odpau—
štěgí se tobě hříchowé twogi_;“ Mat. IX', 2, &
ženě kagící -—-Magdaleně, kteráž byla w městě
známá hříšnice: „Odpušlěuiř gsau tobě hříche—
wé twogif“ Luk. VII, 48. A011, gešto hříchy
odpnuštěti mohl, i skutečně ge odpaušlěl, ode
Wzdal tuto swau moc učedluíkům swým ařádným
gegich nástupníkům, biskupům a kuežím.
„Gakož mne poslal Otec,“ tak se gel mlu—

witi k Apoštolům po swém z mrtwých wstání,
krátce před swým na nebe wstaupením; — „'—ua
kož mne poslal Otec, tak i gň posílám wás“ t.
g. k témuž cíli , za tauž příčinau, n týmž plno—

mocenstwím. .,Přigměte (tedy) Ducha swatého,“
čili dary Ducha swatého, neb: „Kterýmž odpu—
stíte hříchy, odpauštěgít se gim, :) kterýmž za—
držíte, zadržáni gsau.“ Jan. XX, 21 -- ?3.
Tato slowa gsau sama sebau patrná. Usw.
Matauše XXVIII, 19. byltě učedluíkům moci
udělil kázati, a skrze křest od hříchů očišřowa—
ti a wěřící do církwe uwáděti: tady pak pro—
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půgčuge gim moc kagícím hříšníkům hříchy po
křtu sw. spáchané odpauštěli, a nekagícím zadr
žowati. Nebo neřekl: Zwěstugle we gménu mém
odpuštění; nýbrž zřegmě a swětle powěděl: Od—
pauštěgte a zadržugte ! Neřekl : Kterýmž odpuště—
ní hříchů zwěstowati budete, těm hudau odpuštění,
a kterýmž budete zadržení hříchů zwěstowati, bu—
dau gim zadržáni; —- nýbrž odpuštění hříchů u
Boha k rozhřešugícímu slowu gegich přiwázal. To
dokazugí swětlá a zřetelná slowa: „Kterýmž od—
pustíte hříchy, odpauš'lěgít se gim;“ tož doka—
zuge wystrogení apoštolů \vyšší nadpřirozenau
mocí: „Přigměte Ducha swatého;“ tožt doliču—
ge wyslání gich litémuž cíli atýmž plnomocen—
stwím: „Gakož mne poslal Otec, tak i gá posí—
lám was.“ ——a doličuge konečně samo okamže—

ní, kdež gim moc tuto udělil; nel) se giž od nich
Widitedlně odbíral, a tu bylo zagisté potřebí,
aby kupokogení wěř'ícíchmoc swau smiřugící,
moc hříchy odpauštěgící na zemí byl zane—
chal. —- \'V tento také , gediné prawý smysl
byla slowa Kristowa: „Kterýmž odpustíte, od—
puštěno gest“ etc. od dáwna awždycky w církwi
Boží rozumína apřigímána, tak gakž to austní
učení apoštolské ze wší pochybnosti wywádí.
Starý Tertulian píše : „Gakož Bůh wšelikým
přečiněním, spáchaným podlé těla neboli ducha
skutkem či toliko wůlí , trest uložil w saudu
swém: tak gim také odpuštění přislíbil skrze po—
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kání, anř Pain klíče králowstwí nebeského Petro
Wi, a skrze něho Církwi zanechal.“ Eus. h. e.
L.

V. o. 14 ——16.

„Gakož

Otec“ —- učíswa—

tý Jan Zlatoustý— „wšecken sand Synu postau—
Pil, takt i Syn celý sand ten kněžím odewzdal,
řka: Kterýmž odpustíte hříchy, odpauštěgít se
gim etc.“ L. III. de Sacerd. c. 5. Asw. Ambrož
píše: „Bůh nečiní žádného rozdílu,- slíbiwwšem
lidem milosrdenstwí swého kněžím to zanechal,
každý hřích bez rozdílu odpustiti.“L. I. de poe—
nit. c. 2. Taktéž swědčí a učí Origenes, Firmi
lián, sw. Athanas, sw. Basilius, Crha Alexandrin
ský, sw. Cyprian, Hilarius, Pacian, Augustin;—
Wýchod a západ, církewřecká i římská. \'Však
gátbych celé listy ze sw. Otců, církewních sně
mů, liturgických a gíných starých kněh církew—
ních Opsati musil, kdybych stálau a neměniwau
wíru křestanského starowěkn o tomto člankuwí
ry wyložiti chtěl. Aniž pak také toho potřebí
gest.
VVždyřtrwá církew Kristowa wždy geště, a
má ibude trwati až do skonůní swěta: následo—
Wně musí také W ní neobmezená moc hříchy od
Pauštěti, kterau Syn Boží učedlníkům swým dal ——
moc nepomígegící, nýbrž zůstdwagící, — stá—

le trwati; to gest, moc hříchy odpauštěti musi
la na nz'nněstkyapoštolů, na biskupy a kněží pře
gíti tak_ sice, že každý, kdož hříchů swých spro
štěn a osprawedlněn býti chce, ku kněžím se
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pro potěšitedlné rozhřešení obrátiti musí, nicse
tím nemeyle, že i oni lidé gsau pádům podro—
hení, a sami gednau Pánu počet klásti magí. —
Pokndž kněží sami hříšní lidé gsau: gsaut sa
mi také powinni rozhřešení u giného kněze

hlcdati.

.y '.

Swaitost pokání gest tedy od Ježíše Krista
ustanowený prostředek, skrze který _kagícíkře
stan kněžským rozhřešením odpuštění swých hří
chů doch/rzí. pokudž wěrně splní, čehož z strany
geho potřelrí gest. —- Ale medle, což náleží či—
niti hříšníka, aby odpuštění hříchů SWýC-hskute-—

čně dosáhl?

II.
VVýmínky,pod kterými hříšník skutečného
odpuštění hříchů swých dochází, gsau: předně,
lítost; druhé, zpowčdš třetí, dostičinění.
Lítost záleží w nem'm'isti hříchů, W oškli—
wosti nad hříchem,s dobrým předsewzetím, že
nel'mdeme wíce hřešiti, že zamilowané hříšnéná
klonnosti &žádosti skrotíme, příčin &nebezpečen—

stwí k zlému dle možnosti se wystříháme, zlé
následky spáchaných hříchů, pokudž neywýše
možno, odstraníme, a prostředků k polepšení
Wěrnč aswědomitě užigeme. Zkrátka : lítost nad.
spáchanými hříchy záleží w proměně a nápra—
wě srdce a žiwota, a W nawrácení se od zlého
k dobrému. Pozorugme kagící Magdalenu: ay
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kterak mysl swau změnila, ažiwot swůg napra—
Wila. Co prwé milowala, toho nyní nenáwidí:
čehož se prwé (ločinila, to si nyní s oškliwoslí
připomíná. Tužba po zalíbení, a žádost po tě—
lesné hříšné rozkoší opanowala celou gegí duši;
a nyní se wšeho toho odříká, hledá Ježíše, &wě—
nuge gemu & ctnosti celé swé srdce. I (láwář

swělu, genmž prwé k pohoršení byla, příklad
dobrý. Luk.VII, 37—- 48. — Takhle musí ge—
(len každý, gcnž od hříchů rozhřešen býti žá
(lá, \vnltřního a zewnitřního člowěka změnili,
a gakž Písmo pmwí: „znowu se naroditi, totiž
to nowým, wše giným & lepším stwořeuím se
stát““
A nebo newolú—li prorok Ezechiel we
gménu Božím: „O(lwrzte od sebe wšecka pře
staupení swá, girhž gsle se (lOpuslili, a učiňie
sobě Sl'(lCGnowé & (lucha nowého,“

giž gediné

toho což gest dobrého &prawého následugíce &
chtíce ? XVIII, 3 |. Newolal-li Jan Křtitel: „Číň—
te owoce hodné pokání,“ napomínnge nelaska—
Wých k milosrdenstwí, nesprawetlliwých k spra—
wedlnosti, hrubých a newlítlných k tichosti ala-
skavvosti? Luk. III, 8 __-15, Nebylo-Ii to prw—
ní slowo— z ust Syna Božího, ant gnkožto we

řegný učitel wystaupil: „Pokání čiňtel?“Mat. IV,
17.

A geho sw. apoštolé

nezwčstoweli—li ge—

(lnau podruhé: „Čiňte pokání (usmyslte sobě)
a obra-Etese, aby byli shlazeni hříchowé waši ?“

Skutk. apošt. III, 19.
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Ach! hříšníci gsmeř wšickni; a wšak li—
tugeme—li hříchů swých oprawdowě, Wyhlazugí—
ce záwist a nečistotu ze swého srdce, a nespra—
wedluost ze swého obcowání? Čili se domní—
wáme, že giž dosti činíme, pokudž gen lítost a
předsewzetí usty Wzbuzugeme a potom někte—

rých zewnitřuích skutků pokání wykouáwáme?
Nepřestáwáme-li na tom, když od hrubých t0-
liko prowinění, od wraždy, krádeže, cizoložstwí
a smilstwí se zdižngeme? Nastogtel co sw. Jan
Zlatoustý za časů swýeh pozorowal, tot Widěti
& pozorowati Wždy geště. „Lidi gsem widěl“,
píše Olec sw. _— „kteréby—chom na pohled

za

kagíeí pokládali. Onit plakali, W prsy se bill,
W kagící roucho se oblékali; ale wšnk nebyli
oprawdowí kagící. Při wšech swých kagících
skutcích byli peněz žádostiwí, mstiwí, nepřátel—
ští, záwiděli bližnímu štěstí, a teyruli geho čest
při každé příležitosti.“
K skutečnému odpuštění hříchů nzileží za
druhé — upřímné gich wyznziní, nebo—li zpo
Wěd'. Polepšení žiwola gest bez odporu wěc ze
všech neydůležitěgší, :) přitom tak těžká, že žá.
dný, byt' gakkoli byl moudrý a učený, w pří
čině té sám na sebe spoléhati, a poučením, ra—
dau, wýstmhan, potěšením & wzbnzowáním dů
wěrného něgokélio přítele nemá pohrdati. Proto
také nechtěl Syn Boží toto ze Wšech neydůleži
tčgší dílo samému kagícímu zanechati, nýbrž dal
mu w knězi přítele a pomocníka, kterýby geg
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učil, wedl, těšil & W sličných úmyslech posilo
wal; — a aby on tímto ducliowuím lékarstwím
a pomáháním nepohrdal, spolu pak k swému u—
POkogení o swém na milost přigelí a ospráwe—
dluění patrné rukogemslwí měl, ustanowilř téhož
kněze saudcem & oprawdowým rozhřešitelem.
„Kterýmž odpustíte hříchy, odpauštěgít se gim,

a kterýmž zadržíte, zadržáni gsau,“ takt prawil
k učedlníkům swýan &gich náměstkům, bisku
pům a kněžím. Že wšak kněz nikoli učitelem,
rádcem, těšitelem & lékařem duší býti, a gako
saudce Widěti nemůže, zdaliž kagít-í rozhřešení
zasluhuge, čili ne, geslliže mu hříšník dobrowol—
ně neotwírá swědomí; gestliže mu wed, pokle—
sku, hříchů &neprawostí swých dokonale newy—

gewuge, :) celý staw duše swé poznali nedáwá:
tedy ztoho iu'tslíedugenewyhnutedlná potřebnost
zpowědi, kterážto také w—církwi swnté po Wše
cky časy za božské, & k odpuštění hříchů ney
weyš potřebné zřízení uznáwána byla. ——„Gali
daleko silněgší u víře a lepší W bázni Boží
gsau onino“ -— prawí sw. Cyprián, „kteří ačko

li modlám neobělowali, giž pakli gen na toto
zločiustwí pomyslili, knězi se z toho skraušeně
a upřímně

wyznali“-;

-——
a on dokládá

prose:

„Každý se zpowídey ze hříchu swého, dokudž
se geho wyznání může geště přigíti, adostičině—
ní :) prominutí, knězem udělené přígemno gest
Pánu“ L. de laps. A sw. Jan Zlutoustý píše o
zpowědi: „Kdož se stydí geduomu člowěku wy—
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znáti hříchy swé, neslydí se ale gich páchati
před oblíčegem Božím; -— kdo se nechce zpo—
wídali :) pokání činili, w onen den ne před ge—
dním nel) dwěma, nýbrž před celým swětemhu—
de zulmnhenň“ Drát. (le muli. Samarit. ——A-gák
spusilelná zpowěd' giž sama w sobě gest, to ge—
šlě žádný znatel lidský w pochybnost Deux-vedl,
genom že musí l.)ýli dobře rozwážená, anplná,

pruwdiwá a skranšená.
Nyní ale, gestli Wždy také zpowěd', ——
gest

li wyznání zpowídagících se wždy náležitě spo
řádáno? Gsau—llkřeslané upřímní wsaudnésto
líci, tak že knězi možno do Wnitřnosti gich srd
ce náhlédnnnti

& celý slaw sLregich swědomí ná—

ležitě posoudili? Nasiogtel mnohé zdržuge ne
Wčra, giné nedostatek lítosti, Opětginé newčasná
stydliwost

od upřímného

wyznání.——-—Odtud u

mnohých žádná zpowčď— ale také žádné od—
puštční; u giných— mnohé, ale špatně zpowě—
di,— mnoho zpowídagících se, ale málo opraw
(lowě kagících! !
Čehož se za třetí ze strany hříšníka k od—
pušlění geho hříchů žádá a potřebí gest, gesti
dosličinční.—- Ježíš učinil sice za nás zadost,
umřew za hříchy naše a smazaw krwí swau zá—
pis dluhů našich. 1. Jan I, 2. Proto ale před—
ce musíme spolu působiti,spoln účinkowati ; mu
síme gakožto církewní mluwení způsob značí, za
spáchané hříchy zadost učiniti.— \Ve wlastním
smyslu sice můžeme toliko uraženým lidem za—
Casopisp. Katol. Duch. “I. 4.

\

8
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dost učinili; můžeme natropenau škodu nahra
dití,pomluwu odwolati, učiněný zármutek rado—
sl'j naprawil'i ; ale Bohu nemůžeme nie takowého
u'einili, & oběti a darů neehcet on od nás. Žalm
L. Vl'šecko co nám zde činiti možno,.záleži w
skutcích pokání, které konali máme. „] plačiž
nad tehau cirkew gako matka,“ přimlauwá hři—
šniku sw. Ambrož, ——-„a
obmyg Winu twau slza
mi swými, ty ale truchlí, by tě Kristus Widě'l,&
řekl tobě: Bluhoslaweni kagici, neb oni potěšeni
budou.“ II. de poenit. c. 10. A sw. Augustin

wziwá k Bohu: „Ty odpaušiiš těm, kdož hříchy
swé wyznáwagi; ale ty gim odpauštjš -- pakli
sebe sami il'estagjf“ In p'sal.L.
Dosličinůnj žádal: bychom se w skutku a
prnwdě polepšili; bychom zlé, budiž sebe wá
bnť—gšj,nenáwiděli, :) geho se warowali, a dobré,
byl bylo sebe nepřigemnčgšj &obijžněgši, milo
Wali () konali.
Totč wčc hlnwnj. llřjch musi
w nás zemřjli & elnost ožiti.
Slogil to owšem
práci & přemz'uhzlnj. Prác-i 10 siogi, zamilowanau

zlau náklonnost opanownli, okowy hříšných na
wyklostj zlomiti, & lenost w dobrém přemoci.
Kdo ale této práce neliinge; kdož ruku k nů
pmwě žiwota upřimně klade :) Přičiňuge: lehl
činj za hříchy swé zadost.
Dosličiněni žádá: bychom zlé ouč'mky &
následky hříchů, což na nás gest,

odstranili.

—-—

VVšeehnč-chsice následků hřjehů odstraniti ne
můžeme; to může gediné Bůh swau wšemo
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haucnosti a maudrostj. A Wšak můžeme odci
zený statek nawráliti; můžeme učiněnau škodu
nahradíti: můžeme pomluwu za pomluwu wy
hlz'nsili; můžeme dané pohoršení dobrým příkla—
dem naprawiti. Gesti to owšem wěc těžká, č'—
sto přetěžká; než gsme—lis to, podniknauti gi
musime, a kdož to činj, činj zadost za hřichy
swé.

Dostičinčnjj žádá: bychom kagjcj skutky
swědomitě wykonali, které nám zpowědn'jk u—
kládá ku p'o'lreslánj za spáchané hříchy, a k u—
chráněnj před nowým pádem. Zpowědnjk gest
netoliko učitel a saudce, nýbrž také lékař. A
gakožto lékař musi začasté také irpké a prudké

léky předpisowati, anot rak rozgjdawý růžowau
wodičkau se nedá uléčiti. Což wždyzpowčdnjk
za potřebné uznáwá, a gakékoli nám pokání u—
kládá; gestit geho wykonánj pro nás powin—
nosti. A kdož powinnost tu Wčrně a upřímně
plni a ostřihá, činil zadost za hříchy swé.
Dostičiněnj žádá: bychom nesnázem

a pro——

iiwenstwim tohoto žiwota wolně se podrohowa—
li, :) gich k swém u polepšení užjwali, neb gsau
to kagjcj skutky, které Bůh sám ukládá. Na trá—
peni.<:h ?. proliwenstwich

nechyle žádnému. Ge—

dnoho swirá chudoba, druhého nemoc; toho a
onoho giné zlé. Také král není bez strasti a
starosti.
I ten neyšlastnčgši gest častokráte
gen na oko slast-ný, a W' geho útrobě hlodá a
hryze čerw, kterého neznáme. z'Mnohé také ne—
OW
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snz'uze:) strasti gsnu následkem naších pošetiloq
sli, nxšhh \výstnl'r-luflnllřjcluů; toi“ máme pozna
1'1n ge na p lu'mj zn llliťlly swé 'lrpřliwč smí..
šeli, ulny nám k poh-*pšenj slnnžily, n my skrze
ně opnh'nřgsi, mirnůgši, lnslum'F-gši :) sprnwmlli—

\\

h_yli. Tuk a tím způsobem zadost činíme

za hříchy swé.
Dosiičiněni žádá: bychom sami sobě dobro—
wolnť- pokání ukládala, ioližlo \le'comu se podro—
lmwnli , co naši tělesnosl l<ro1i & ugmu činí.
Illámel sami sebe znpirali, l;)wl'xom ne'/„řízené
žádosti pod poručenstwi rozumu a zákona boží—
l1o přiwedli; nebo bez přísnosti k$()l)ě nenjžá—
dné clnosti. Nalmel prncowmi, lnlili :) se mo—
dlili. Malmel plesu, her, lowm'yšsiew se wa—

rowali, pozorugeme—li, že nás přiliš vábí, &
tělesnost naši podpalugi. „Geslliže oko twéhor—

tě, wylupiž ge a wrz od sebe,“ pmwi Kri
stus; „n polili ruka twá horší tě, utniž gi,“ t. g.
iu ne)—lepšia sobě neymilegšj wěc odstraň, gest
li tobě k úrazu. Mat. V, 29. 30. Kdo wšeli—

kých prostředků užjwz'l, aby zlou žádosiiwost
swuu skrolil a 'tělo (lm-lm podrobil, a stal se lep—

šjm: tenl činí za hřjllly swé zadost.
Ach křeslzmé ! nemusime—li uslrnauti nad hog—

nosti hožilxo milosnlenslwi? Geho sice swatost
asprawedlnost nemůže nás, gesto gsme příga—
tau na křtu swatém newiuuost wědomě a zlo

wolnč ztratili, gináč leč prostředkem snažného
pokání zase na milost přigiti: ale práwě toto
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titi. Tul pak aučinknge rozhřešení knšžské, &
sice gste»li nn iento způsol) rozhřešení, práwě
"lolik gest, gakoby Bůh , gnkoluy Ježiš sám pra
Wil k. wám , gnko někdy !( Magdaleně: „Odegdi
W pokogi , odpuštění? gsnu 10l)ě hřichowé two

gil“ Rozhřešeni knězowo na zemi wyrčeno, gest
W nebi schwáleno :) potwrzeno. „Kterýmž O(l
Pustjte hřjchy, odpauštěgj se gim!“ Amen.

(3, Krátká historie Mechilaristů.
Od Fr. Přihonského.

Pod

gménem Mechitáristů známa gest řehole

armeno—katolických mnichů, g—enžza našich dnů
swé sídlo W cjsarstwj rakauském zarazili. Me—
chitar, zakladatel gegich negen roku 1676. w Se—

lmstě wmenši Armenii wstaupil giž w aúllé mla
dosti, toiiž W patnáclém roce wěku swóho do
řádu Smatéhn znameni, gsa w aumyslu zcela se
Wčdúm zaswčtili; wida ale, žeby zde uloženého
sobě cile dogiti nemohl, wydal se na testy, kdež
neyprwé rozličná města akldšlery we swé Wla—
sti, posléze i hlawni sídlo říše, Konstantinopol,
nawšlíwil. W můslč tomto zamyslil gest onen
\vznešený nňwrh, národ swůg wyššim wzd'élánjm
zwelebiti a zblažiti; než brzy shledal, že toto
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welmi weliké předsewzetj silu muže gediné—
ho daleko přesáhá, a protož ancinnosti sge—
dnocené che osob požaduge. Tim wzniL-law
něm ta myšlenka založiú spolecnost, která'zby
rozšiřowánj nauk & wědomosti mezi Armeny za
aučel sobě položila. Co zamyslil brzy i wyko—
nal. \'Velkomyslný muž ten wřděl \vraucj láskau
některé blahomyslné armenské ginocliy tak roz—
njtiti, že se zcela wedenj geho podrobili, a pod
společným gménem přigníých .rynů (lilii adop—

tivi) Neylilahoslawenčgšj Panny slawně se za
sljbili k dosažení aučele mistra swélio se wši
možnosti přispiwati. Než společnost tato nedlau—
ho zůstala bez protiwenstwj. Mnoziodpornjlila—
sowé ozwali se proli ni, a u wysoké forlny W
takowé gi uwedlipodezřeni, že audowé gegi wi—
dauce nebezp'ečnau bauři na hlawy gegit—hse lir
nauti, we wši tichosti turecké země opustili a
do sausednj Morei, republice Benátské tehdáž
přináležegici, se utekli. Se šestnácti učedlniky
přibral se Mecliitar do Napoli di Romania r. 1703.,
:) wydobyw sobě u wlády powoleni, W Modoně
se usadil. Praci a wynasnaženjni této společno—
sti stkwěl se W krátkém čase welebný chrám a
klášter, gehož obywalelépřigawše řeholi swatélio
Benedikta, od papeže Klimenta XI. shromáždě
nj swému potwrzeni wyžádali, a Mechitara za
swého opata gednomyslně gsau zwolili. Za ce—
lých gedenácte let nábožni mniši titonepřeruše—
ného POkOgepožiwali, magiee gediné aučel shro
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mážděni swého před očima. W roce pnkdwa
nz'tctém byla Morea nenadále od Saracenů osy
pňnn, krag i Inf-"Blamečem a ohněm poPleněny;
dobrým Armenům, by zůřiwosti nepřátelské zni—

kli, nezbývalo nic giněho, leč na autěk se dá—
ti. Dwnnziele znich ušlo šlastně sopatem swým
(17l5) do Benátek. Zde dosla gich ta truchliwá
zpráwa, že Morea dobyta, Modon ztečen, a ně—
kteří z giell bratři do zagetj zawedeni. Neštěstí
to polmulo Meel'litnra žádali o powolenj, by s
bralřjmi swýrni w Benátkách nsaditi se mohl;
že ale žádosti geho zákon republiky, gimž zapo—
wědíno nowé kláštery zakládali, na odpor stál,
Wykňzala gim wlz'tda (1717) k ustawičnému 0
býwánj nedaleko Benátek ]ežicj ostrůwek sw. La—
zara. Zde wystawčli sobě pomoci kraganů SWýCll
dosti prostranný klzlsler, zřídili knihownu, kte—
rauž \velrni wzz'tetnými rukopisy opatřili, a zalo—
žili na armenské knihy \výbornau tiskárnu. Opat
Nechilar byl žiw až do r. 1749. Geho pakřúd,
genž po gelto smrti z wděčnosti k zakladateli
swémn gméno Methitarislů přignl, we wšechne
hodách a strastech wůku nasledugieiho se zacho—
Wal, ano iw zemich západních geště se rozši—
řil. W roce totiž 1773. shromáždilo se několik

]lleehilarist'ů w Tržišti, a založili zde s pcwo—
lenjm eisaíowny Marie Teresie kongregaci od
Benátské oddělenau, s klášterem i kostelem. —-—
Když W témž čase řa'tdJesuitský wyzdwižen byl,
ukauplwše gegich staweni a statky, zřjdili gsau
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w Tržišti také nowiciát, školu a faru pro ta..
mněgšj Armeny, a založili welmi řádnau kniho—
wnu. Blahoěinnému působeni gegich w tomto
městě učiněn byl teprw konec wpzidem Francau—
zů r. 1809, kteří těmto dobromyslným řeholni—
kům přenúramné nátisky činili, klášter i chrám

zlaupili, a wšecky mowitéi

nemowité statky

gim pobrali, tak že ubohým otcům nic nepozů—
stalo, nežli oděw na těle. Takto z wšeho wy—
zutj w neywětšj chudobě po rozličných kragi—
nách se rozptýlili. Po dlauhém blauděni shro—
múždili se opět we Wj-dni, kdež z milosti Geho

Gasnosti Františka

I., od Kapucinů Opuštěný

klášter na žádost gegich gsau Obdrželi, který s
opatem swým Babikem, šesti kněžimi a gednjm
laickým bratrem r. 1811. skutečně osadili.
Mezi tím trwala

ona od VdeeiiskéhQ

klá—»

štera neodwislá kongregaci na ostrowě SW. La
zara neustále, gsauc i tehdáž od zkázy zachrá—
něna, když Wroce 1810. dekretem Napoleono
wým wšecky duchownj řády nagednau zrušeny
byly; šetřeno wšak bylo této společnosti, ne co
řehole mnišské. nýbrž ——gak to wydaný de
kret wyswědčowal— co učeného listawu. Když
na to obec Benátská dle miru W Paříži uzawře
ného k cisarstwi rakauskému Opět připadla, sge
dnotilo se obogi toto shromážděni, we Vdeni ana
ostrowě St. Lazara pod společným opatem, tehdáž
opatem Vdeenským a arcibiskupem Ezimiazin—
ským,gménem Babik, kteréhož nyněgši Aristaces
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Azariaš arcibiskup Caesaregský whodnoslí Opat
ské následowal.
Ostatně řád tento, co do wnitřnjho uspořá—
dánj málo od giných řádů se rozděluge, kromě,
že se toliko rozenj Armenowé do něho přigjma—

;

kteříse giž

W autlém Wěku w klášteře wy—

chommagy, Wsak teprw POZdLgl po plestalém
zkaušenj W nowiciátu wčtšlm počtem hlasů za
skutečně nudy se přigjmagj, a k skládání swa
tých slibů připauštěgj. W tuto dobu chowá klá—
šter Wjdenský několik a dwadcet Pacholat,
\?
A
v!
l
!
\vywode tudy dorustek rudu swemu, ktery-—
by se sic ztčžj wzápadnjeh zemich dosaditi dal.
Timto obyčegem gestgim také možno po dne
šni den půwodni aučel swůg sijhati, neb až po
dnes nepřesláwagj na swé Wlastence blahoděgně
působiti, wychowáwagice negen missionáře, kte
nn wý<.]10d&do osad armenských W Uhřich
:) do Sedmihradska Wysjlngj, nýbrž neustále W
'

o

„_

„i

o

v_

ll

odlan'c'enosli swé s učenými pracemi se zaměst—
náwagi a gich Wýpadky tiskem w známost uwá—
dai-gi. Tak gsnu giž gmmmatiky i slownjky W

rozličných gazycich sepsali, hisiorická i geograa
í'ická dila \vydali, & některé důležité spisy z
francanzkého iwlaského gazyka na armenský gsau
přeložili. Ohstarali také prwnj kriiieké wyďá—
nj armenských klassikůř) Takowýmto wynasna—
*) \Však bez wýkladných poznamenánj, toliko k užjwánj Ar
menům a gioh mládeže určeno.
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ženim znamenitě se zawděčili učenému obecen—
stwn, gemnž negen hogný gnzykn poklad gsnu
odkryli, nýbrž také k rozšíření zuz'unosli staro—
bylých památek a k olignsněni \výďioduj histo—
rie znamenitě přispěli. Zwleště puk O(lelonili
gsnn některé \VZílCllépozůstatky literatury řecké,
kteréž se gedině w přeložení armenském zacho—
waly. VVŠecky ale tyto práce gsau toliko při—

prnweni k podniknqu slawněgšjmu, které tito
pracoWitj mniši ohmeyšlegi. O(l (l:iwného totiž
času hotoij anplnz': sebr'a'mi wšech spisowntelů
W rnk0pisné bibliothece gegich se nacházegicich
s připogeným přiložením latinským na způsob
Welkého wydáni otců řeckých :) Riznntynů, &
očekňwngj gediné, zdaliliy se pogištčným upsá—
njm nučnstenstwj :! pomoci literalorů e\vroljeg—
ských nmljli mohli. J. B.Aucher, učený \vydn—

tel armenského textu Chroniky Ensehiowy ((lle
pro historii cirkewni welnii duležité, gešlo sepo
sud gen wzlomkách přeložení latinského nachá
zelo„) stogj w čele tohoto slavného pmlniknuti.
Šmlesfule spisowntelů od 4.:sž 19. stoleti gestgiž
k tisku přichysláno, z nichž skoro Wšic-kni kro—
mě Mogžíše z Chorone Ewro'pčanům nepox-včdo
mi gsnn. VVeškerzl zhjrka wypočtena gest na 6
až na 8 (ljlů we folio. — Od několika let roz
šířili sobě ll'šechitarislé obor snažení swého ge—

ljm., že také w ginýrrh gazycich knihy wy
(la'lwngj, brewiáře,

missaly :) t. d.

VVelmi pro

spěšné služby prokazugi gednotě čtenárské,která
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se wzemjch Rnkauských k rozšiřowánj užiteč—
ných knih zarazila , :: kteréž isúm Grhonsnr—

„tká Gnsuost Frnnh'šPk Prwnj s ne'yoswice
ně;!šjln Dworem swým se přinučns'nitil'ňčil,pod
zprňwnu gog ch knihy gnk ('řislým :) aulu—mv
ným tiskem, ink i ]e\\'nm,1cennu welmi C]xwalně

nad giné wynikngi. Kýž wybomj mužmxé ti—
to pod ochrnnau milostiwéhomocnáře dlzmho W
dohročinném usilowťmi swém pokračúgj, příkla—
dem swým k podobnému aučíukowťmj pro Na—

119 bratři swých i giné také řády Powzlmdj ! -
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7. W'zjwánj Boha
při Wstaupenj do Bohoslowi.
Od Fr. Jaroslawa \Vacka.

S pokorau, tě, šate swatoswatý,
Pcprwé mé tělo přigimá!
Zbožným citem gsem we srdci gatý,
Láskou k Bohu hoří duše má:
Kéž gsem také weždy hoden tebe,
Pod tebau kéž hige srdce mé
Hospodinu, gegžto zem i nebe
VVelebj, i moře zbauřeué.

Pcprwé krygeš mne, šate swatý,

Nebudiž mi che odegatý!

Posilň, VVšemohaucj! duši mogi

K odolánj pudům wášniwým;
Pokaušena, ař Wždy pewně siogi,
Co wěký dub Wčtrům bnuřliwým!
Ohněm ctnosti swaté' gen oř plane,
Ctnosti ař mé oko plamenů;
AÍ u prostřed zloby z asi mých wane
Chwála ctnosti, s činem spogená;
VVšemohaucj! posilň duši mogi,
Ať wždy Pewnč W praudu swěta stogi!

\szwánj Boha.
Obgasni můg rozum, Hospodine,
Swěllem, gežto s nebes plamená;
Gehož záři weškerý blud hyne,
G:)ko mračna, shuncem plašená:
Bych po cestách gasných slále kráčel,
Kamo ruka Twá mi pokyne;
A se nikdý we mhly nezatáčel,
Nimiž blaho duši uplyne.
Obgasni můg rozum, Hospodine,
Swčtlem, kleréž nikdý nepomine!

A mé srdce saucitem af hige,
Těšit: postaWené w nemoci;
Opuštěnci, genžto W trudu žige,
Poskytugjc platné pomoci:
Nechí i Slza z mých Děj se rosj,
Uwidjm—li bratra w sauženi,

An W porobě hlawu k zemi kloní,
O samotě kwjlj W úpěnj:
Člowěk teprw člowěkem se stáwá,

Skutky milosrdné když konáwá!

Deyž mým ustům, Pane! wýmluwnosti,
By gich s]owa z srdce Plynula
Na oslawu Twogj welebnosti,
Aby nimi neřesř hynula;
By tak mocně, gako bauře , hřměly
K zahanbenj wzdory dráždiwé;
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WVzÍWáni Boha.

A tak slawně, co zwnk zwonů, zněly
Ku welehě wíry pmwdiwé:
Nelmř gen, co ze srdce se wine,
PIjmau cestau Opět k srdci plyne.

Kristus budiž Wěčně moge heslo,
Praporec můg ——
swmý tho kříž!
Neb i pro mne nnGolgniu neslo
Tělo Geho ln'oznau dřewn tjž;
Zbraň má _—spnsilelná leno wjra,
AutočiMě —- přeswmých pět ran.
SKristem žiw gest, swělu kdo umírá,
Smr1j Geho nám byl žiwot dán! -—
Přigmiž, Pane, služebníka Swého,
An wstupuge do učenj Twého!
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II.

*

OZLTAMOWTATEL,

&)Literatura.

1. Krátký Katechismus, k ulwrzení katolíků u
wíře gegich, zwlášlě pro 1y._genž katolickan wírn při
gimagi nel) opaušlěgi.

(_)(l Vincenc—iaZahradníka.

faráře

Zubrnickóho. \V Praze1831. U Josefy Fot !orlowo' w kní
žeci arcibiskupské knihtiskárně. 8.511'311203.zn 30.kr. stř.
Ivc

Oznamuaem Zřlcnarmn časopisu tohoto Spis chira—
gíci se s wystawenim oněch naučení, gilniž senůhožon—

slwi křesíanskodmlolické od giných rozeznáwá: spis
gíž proto zwlůšmiho srhwáleni hodný, že 1). skladatel
oman nauky netoliko práwě a swěďc přednáší, alehrž i
gegich srownalost s“prawdmni zdrawého rnz'unm, a ge
gích prospěšné působeni na Inra'wy a blahoslawenslwí
zřegmě ukaznge'., což 26'10 práci lim wělši ceny dodá
wá, čím méně se posud w podobných spísoch populár
nich na tu posledni částku ohledu bráwalo, ačkoliw že
aučel Spisů tukowých toho zwlšušlě požaduge.
Kniha ta rozPadfl na tři hlawnj částky neboli ka—
pitoly. .:Prwnj (str. 1 -—18) uslanowena gest kollágeni
Casopisp. Kalol. Duch. III. 4.

9
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Oznamowatel

]mžqu'ho půwodu kaloHcko'ho křesfanslwí.
(Jr—dnůtu
diž lu'ňlcc o možnosti, potřebnosti & znameních zgewe
neho náhožcnstvxi 'wůhcc, & (]owozngp, že těmito Po
slvdnimi přch wšemi lxřesiansko - kalolicků \sim gost n

pali'cna. Za znameni hožskoho zgewoni udáwá p. Spí.
snwatvl swnmsl učení a gislo udalosti, genžlo nás k uzná—
ni wcdun, že Bůh wcH, abychom lo učení za dohrání-í
gali, !. a. diwy a zázraky. —

\Všc to dobré a _wýborne'!

\V druhé kapilole (sir. 19—56) ]nlnvxi () prame
nech katolivko-kiwsÍnnské wíry, & bylelnýlní důwndy
wywrncngc prawidlo proleslanlskó: „že běhli gcdiný a
dnalatečný gest pramen zgeweni Bužihtn“ Zde bychom
hvli žádali, aby se učení onoomylnosli wšeohecne' civ.
kwe o něco swěllegi
(sir.

bylo předložilo.

N—l)na ulázku

ŽW Co pak 7.'(:!0/'f(7.'_)"Z'řesÝa/z přede wšjm 52771qu 0

(jrlwí mbřj? odpowidfl toliko: U/eřj o nj, že předklá—
(hihi-" náboženské uřenj necmy/nu' gew, „žegi sám Bůh
FM) a z.praumae, agegjmz'usfy mluu'j a Spasz'lcdlnépraw—
(zy „,mez'i/Zu'. —-- Na čemž se ale neomylnost cin-kwe
\\“lnšlně zakládá. npprawi zřeamč p. spisowalel, ač wšak
se toho z nás! dngíci odpowědi. gebo snadno dowtipíli

možno.

Pončti pak p. Spisowalelem ocirkwi předlože

ne příliš úzké gest, gelíkož Weň negcn -sge(Í/mcenj uwi—
í-(-, ala—hržtaké 10 náboženských řádech, služebnosiech
a r;7?1'?'c2j('hpožadugc.

\V tom smyslu by ani sgednoce

ná církcw „Řecká katolickau s]aulí nemohla, pokndž se
geai náboženské řády, slnžehnosli, aobyčege slalínskau
Zcela nesrownáwagi. Lépe lo w obyčegno'm kalechísmu
našem pronešcnobylo, kdež stogi: „\ wau'r cirkew 01100
nů gest widiledlné shroum'lžděni Wšech pravwm'ě'r'ivirh
křPsÍanů, genž magi sednu hlawu, římskohn papeže,
gad/zo uřenj wyzndwugj a gedněch swa'losíj u:;"waajf'
Co wšak p. skladatel o maudre'm užiwáni rozumu
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u wěcech nábožných (na str. 53 -- 56) prawi, schwá
lení zasluhuge.
Třclj kapitola (ode str, 56—194) zanáší se Wýkla
dem a obranau lčch zwláštnich katolických článkůw,
kterými se od giných nekatolických dělj. Cinj zde 4:
rozdily, z nichž
1. zawírá: Uče/zj o člowělru,kamž se počítá !. Přiro
zený slaw člowěka. 2. Swobodná wůle. 3. Ospra
wedlněni. 4. Zásluha dobrých skutků. 5. Radya skut
kowc' podlé rad činěné. 6. Slibowé. 7. Půst. 8.Za
dosli činění. 9. Odpuslknwé. 10. Očístec.
Il. Ui'enj o poctě awzjwu'nj Swutých; což rec.zde
lépe & auplněgi než kde ginde wypracowaue' nacházi.
III. Uřenj o Su-áíostech. W gednáni n mši swatá
nerad pohřešuge rec. uwozeni otázky: w gakém smy..
slu mše swalá oběti slowe ? Důkiadný způsob, ktorým
p. spisowalel zřízeni sw. zpowčdi hági, zaslnhuge ku
poručení spisu toho zwláště wylknut býti. Na str. 140.
N. 3. 4. a 5. prawi :
3. Gash?7 welmz' prosPěŠ/zo, ano?:rž poí'ř'ebno, aby
každý, kdož: lepŠ'jm býti Chce , něgakého přjleíe a po—

mocnjka sobě obral, kierýihy gag učil, těšil, a zaslič—
n)"C/zúmyslcclz posz'lawal. Nebo polepšenj žz'woi'a gest
wěc ze wšech ne)-'dů'ležz'Iěgšj, a při tom“ ťuk íězka', že

žádný , byř gakkoh'wěk byl mauďrý a učený, wpřjčíriě
tě na sebe spoléhaíl', a poučenjrn, radau, wýsírahau,
potěšenjm a w:,buzowdnjm důwěrného něgakého přjlele
pohrdatí nemá. Neumě/j, slabj ah'řjchům m:.e nawylclj
lidé pomocnjlra a dňwěrného přjlele duše naprosto po
třebugj. K duchownjmu Iékarstwj a Spoma'ha'nj iomuto
se ale žádný tak hodili nemůže, gako kněz , gegž sám
biskup wyskaumal, a za hodné/to azpůsobného k Zpra—
wowa'nj swědomj a léčeni dušj uznal. Kněz wšak ní—
koli učitelem, rádcem , tčšz'telem a lékařem duše býti
tm
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nemůže, gesth' mu Ízi'jš'njk dobrowoln'ě' neodwírá swetla..
mj swé/:o, a poklásků, n..—ad,neprawostj akřjcků swých
gemu dokonale newygcwuge.
„b'/:.na'wánj Lřjcfzů a žla—
lowánj na sebe gest tolz'kéi skutek pokory , k spasz'tedl—
ném/t, :,alzanben'j slauij, a ohawnost. bije/ul .tíwegz' cjtz—

ii ddwá.
4. Žádný nemůže býti saudcem we wlastnj wěci
swé. Slabý člowěk nemá na wlastnjm zda'nj swém pře
sta'watí, žeby hřjcňy swé dokonale znal, Iz'towal, Bohu
zadosti činil, a zpáchan'é zlé nahradili, a Oprawdu lep—
šjm býti chtel. IV přičíně' te' žádný sám na sebe spo
Ie'hatz' nema', nut'fbrž powínen gest, druhé/to slyšeli, a
uznání, saudu a nález/L geho se podrobití.
5. Tak welíkau milost, gaka'ž ,"est odpuštěnj křjchů.
a wěčm'fch tres/ů, nabylj ztracené newínnoslí a pro
půgčenj pokoge srdce, Bůh žádnému dáli nemůže, let ge—
dz'né tomu, kterýž wšecko, seč gest, k po?epšenj „žz'wota
swé/zo (“f'z'nj.Lz'lowu'nj hříchů, prawý aumysl, kondnj
zw/ášlnjck dobrých skutků, zpowěd', podrobou—a'nj se
sand/:, kněze, a hleda'nj kněžského rozh'řešenj gestít ale
w skutku to neylepšj , anobrž wšecko , což w mocí čio
weka postmoeno gest.
Možne'Lli méně slowy ]e'pe adůktadnčgi doljčítiwý

bornost zřízeni katolické zpowědi ?—
\V rozdilu IV. ha'ngip. spisowatel poswátne' řády &oby
čege katolické tak, že se proti důw odům geho nic podstat
ne'ho namítati nedá. Gedinů průpow'eď: „Kdyby při we
likóm gich (ceremonii totiž) počtu gedna toliko z užiwáni
wyšla, byloby to s duchowni ugmau wěřicich“ —- o mě
co mimčgi pronešena býti měla, cožby alespoň aučelu
spisu celého, ziskáni totiž protestantů a gim podobně
smeyšlegicich, lépe bylo přiměřeno.
Nad mer poučitedlný gest pak záwěrek Spisu toho,
zwláště pro katolíky, :. protestanty často zacházegjcj,
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kdež p. spisowatel onyno napomjná, aby těchto, kdy
tomu W hod, pončowalí ; Withec ale s nimi čestně &la—

skawě nakládali. \'V skutku zlatá gsau't prawidla, kte
ráž se na str. 201 katolíkům podáwagí: „Nechce-li kdo
;; protestantů ke katolicke wíře přistanpili, nebuď proto
tnpen, kaceřowán, neb síc gakým nenáwislným gme'nem
hyzděn, necht giž dobrým anebo zlým úmyslem pro
testantem ostáwá.——- Protestant, kterýž se prawostí ka
'tolicke'ho náboženstwí přeswědčiti nemůže neb nedá,
zanechán bud' W pokogi, tak aby wíru swan swobodně
a bez překážky prowozowati mohl. — Katolík se i
k protestantům wlídným a příwětiwým ukazng, služ.
gim a pomáhey, zwláštč pak často za oswícení & obrá
cení gcgích se m0dli.“

Takowáto smeyšlení šlechtí i rozum i srdce spiso
Watelowo, a dodáwagí stálé een)r prr'ici geho.
Ostatně spis ten wýborně přisPĚ-gewšem duchow
ním pastýřům při tak nazwanc'm šetsinedělním poučo
Wání těch, genž katolickau wíru opustili míní.

Fr. P.

2. W'elehe Religion, und wie habe ich dieselbe meine
Kinder gelehrt? Von August Friedrich Liebelt. Prag 1831.
bei C. W'. Enders 8. 5.271. lfl. 12kr. Mze.

P. Líebelt, dle wlastního wyznání swe'ho (str. T.)
protestant, ostatně ale neznámý nám gak dle osoby tak
dle ginýchokolností,-_ učí dětiswé wkatolicko-křestan
ske'm náboženstwí w příhodných pechopu &rozumu gegich
rozmluwách. Znamenití'r úkaz! toliko nám ku podi.
wu gest, že p. Liebelt, přednášege takowe' prawé ná
hledy u wíře, a swé z obecných prawd nabyté přeswěd
čení na gewo dáwage, protestautem posawád zůstáwáH
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Tomu bud' ale gakkolí; my uwažngice spis ten, co z
pera protestantského wypiynulý, nemůžeme mu odepřj_
ti zaslaužene' pochwaly.
Giž úwod: „Uiber Religion im Allgemeinen (S. 3—
34) wyzrazuge Welini wzdělane'ho milownika nábožen—
stwi, genž se mu neydražšim gměnim & swrchowaným
člowččenstwa wlastenstwim býti widi. Žáda'ftowšem
pogednfmi to čtenáře wycwičeného, genžby uwedených
zde filosofických rellexi postihnauti mohl. Podobá se
wšak záměru spisowatelowu, že Wedle' děti swých i
wzdčiane' poučiti mínil. Zwláště pak znamenité gest
slowo geho k čitatelům (str. 35 — 51), kde se přÍhOd'
ná wčku našemu rozwinuge otázka: gakhy se W nábo—
ženslwÍ cwičili mě'l člowěk, aby toto podalo mu, če—

ho gakožto nauka božská mn poskytowati má, by mu žá
dná pochybnost, ani Wlastnj, ani cizi, neudňala wíry.
Gesliř Spolu proslow ten omluwau užiwané zde me
thody, &stále šetřen býti musí při uwažowáni nauk zde
poskytowaných, které p. spisowatel na dwanácti bese
dách (Unterhaltungen) přednáší, & síce:

1. Unterhaltung: Uiher das Daseyn Gottes, dessen Ein
heit und Eigenschuí'ten.
2.

--

—— Vorsehnng

offenharle Religion.
3.

Gottes,

Gottes.

—— —— Beweise

——natíírliche

und

ge-t

S. 74 — 99.

-— -——Jesus Christus,

——Dreieinigkeit
4.

S. 52 ——73.

fůr

——Eriůsung

der Menschen,

S. 100 — 109.
die Gollheit

Christi,

——Un

trůelichkeit seiner Lehre, — die hauptsžichlichsten Leh"
ren Jesu, —- Entstehung des Christenthums.
S. 110
-—- 122.

5-

6.

—— -—- Von den

Sakramenten.

S. 123.

-— 138.

— —— Das Oberhanpt der- Kirche, -— die Kirche,
Tradition.
S. 139 ——152.
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7. Unterhaltung: Únsterblichkeit
des Menschen nach dem Tode.
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der Seele,——Žustand
S. 153 -— 188.

8.

— -—- Auferstehung des Fleisehes, Gericht iiltcr
die Lebendigen und die Todlen. S. 189 — 158.

9.

— — Physiscller Tod, ——\Viedersehen nach dcm
Tode,—— die Slerne sind nicht der Aní'rnllvalt der

Seligen, —- Engel, -—--Teul'el, — Verbindung der Gei—
ster unter eínander.
S. 199 ——221.

10.

—— —- Betrachtungen

iiber das Gehet, und ůber

die Arten und. den Nutzendesselben. S. 222—943.
11.

—— —— Gute W'erke, — Zusammenliana

des žius

sern Kultus mit der \Vesenheit der Religion. S.
244 — 260.
12. ——-— Kennzeíchen de'rwahrcn Kirche,-Sch]uss.
S. 251 .— 371.

Tentč obsah gádrne'ho spisn,' W němž se učení ka
tolicko-křesíanské za gedine' bezpečné a prawe' wysta—
wnge; owšem necelé 3 neúplně, gelikož se 11př. 0 o
.
V
v
.
u
' '.
běti Jose sw. zwlás l č nogedna, ale gen u wyucowunl o
swa'itosti oltář-ni o nzminka se činí :nšcméně ale práca
ta wíce gest, než galowý opis, anobrž powažowati se
může co dostatečná připrawa k učení se wii-e katolické,
zač aeg také sám p. Spisowatel wydáwá, pronášeee (str.
51) zgewnau žádost,al)y někdo. z rozumněgšich doplnil,
co on toliko nastiniti obmeyšlel, & nastiniti aediné s to
byl. Snaží se totiž dokázali, že, čemu sw. písmo, a gine'
důstogenstwo učí, rozumu dokonce neodporuge, ani se
pak proti neytagněgšim prawdám náboženský n tlůxxol
ných pochybnosti namitati dá.

Redakci úplně gest přeswědčena, že spis ten wru
kan powážliwýcll koteclietů, učitelů, zwláště pak domin
cich pěstaunů wrodinách wyšších mnoho Způsobiti mů—
že užitku. Obzwláště ale budiž djlo to Poručeno Pro
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testantům, a to wíce, čim spůsobněgši gest kčasněmu se
hágeni & přítrž učinčnj rozšiřugicimu se wždy dál adá—
le racionalismu.

3. Staří letopisowě čeští od roku 1378 do 1527, čili
pokracowánj w kronikách Přibjka Pulkawy

a Beneše 2 Hořo—

wic, z rukopisů slaršjch wydauó. Péči & nákladem král.
českéspoleCuosti nauk w Praze 1829. 8. str. 524. XVIII.

Regstřjk str. 16.

“.ydáni těchto pauze českých ietoPisů, činí spolu
třetí díl někdy od F. M. Pelcla a J. Dobrowske'ho pod

názwem: Scriptores rerum bohemivarum počaté, nyní
od siawnó král. společnosti nauk dále wedene zbil—ky.
Ze sedmnácli rukopisůw, od neyme'ně osmi rozličných

Spisowatelů pocházegicich, snesl náš bedliwý wzděláwa
tel historie Wiaslenskc', p. Fr. Palacký, dilo to znameni—

tri; text Wčrný, pokudž možná bylo, W půwodni gebo
způsobě wystawil; zpráwy gednotliwc' chronologicky
po sobě spuřádal, poznamenage wšudežrukopisy, z kte.
rých zpráwy ly wyňal : varianty pak & ostatni kritické
poznamenáni pod text kladl. Čím hogněgši se onen
wěk na příběhy zwiášlě za přičínau náboženstwi wzni
kié ukázal, tim důležilěgši býti musi letopisy iyto, po
sod newydané,'pro každelio děgin circh a nábožen
slwí milownika. Baihin znage geden z rukopisůw 0
nčch, to pnměli hodné 0 něm wydáwá swědectwi : „Bo
hemico sennone scríplus est liber tanta animi aequilate,
ut an calholicus an haerelicus fllel'ii, ex historia non
possit cognnsci. Bohem. docla II. 79. Rowný usudeko
ceně a neslrannosli zpráw těch učinil p. wydawatel na
konec předmluwy swc' w ta slowa: „Gakkoii pak chu
dá, a místy nedostatečně gsau zpra'lwy kronik těchto,
pohlednemeJi na hognost, Welikost & důležitost děgů
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We wlasli, za wěku tohoto náramně zhau'řene': předce
nemalé, anobrž hlawni šetrnosti zasluhugi nade wšecky
,einó kroniky wěku tohoto. Nepokrytě zagíste', a owšem
beze lsli wyprawugi o welikých pohromách na wlast
naši po smrti krále \Václawa lV. skrze odpadnutí od
řádů swělskýchi du'chownich a skrze zbauřeni wášni
obecného lidu uwedených; stawíce tim dosti žíwý kr
wawe' anarchie obraz, gehož pohled čim wice mysl wěr
neho wlastence zkormucuae, tim wíce cítili mu dáwá
štěsrj zřízené wlády zemské, pod kterauž mu žili do—
přánóň“
Péči a nákiadem léte'ž slawne' král. česke' Společno—

sli nauk, a neunaWene' snažnosli p. Palackého děkugeme

rowněž wydánj spisu:
4. \Vůrdignug der al Len bóhmisehen Geschichlschreibera
Eine von der k. hóhm. Gesellschaft der \Vissenschaften gekrůnle
Preisschrift von Franz Palacký. Prag. In Comission bei A.
Borrosch. 1830. 8. S. 308.

Podáno nám w úwodu důkladně pogednáni o zpy
towáni děgín a spisowáni gichw Čechách; we spisu pak
samém poskylngi se nám zpráwy o žiwotu 21 děgopis
cůw Českých, gegichžto gme'na: 1. Kosmas, 2. prw—
ni pokračowalel Iiosmasůw; 3. Mnich Sázawský; 4.
Mnich Opatowický ; 5. Vincenc, kanownik pražský; 6.
Gerlach, opat ; 7. druhý pokračowalel Kosmasůw; 8.l)a
limil; 8. Petr ze Žitawy; 9. opaleraslawský;
10. Fran—
tišek, probošt pražský; 11. Neplach, opat Opatowický;
12. Jan :: Marigooly; 13. Pulkawa; 14. Beneš Krabice
z \Veilmile; 15. \Vawřinec z Březowe'; 16. Bartošek;
17 Aeneas Sylvins Piccolomini; 18. Čeští letopisci XV.
wěku ; 19. Bartoš Pražský ; 20. Martin Knthen z Springs
hei—ku;21. \Václaw Hágck z Libočan. -—, Spisy každé—

ho z nich se udáwagi, a kriticky,ruwažugí.

W přidaw
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ku gednáno: A) o. staročeských legendách, B) krátkých
monografiich & chronologických

kompilacích, & C) o sto_

Pácb po ztracených krmxikách

ze starší

Perit)(]y_ ....

Kdožkoli po wystíženi prawdy W děgich wlastenských
dychti, nagde zde znamenité Přispěwky & dáWno žáda_
nau

POIDOC.

5. Keř rozmarínowý, ze stínu do weřegne' zahrady pře
sazený. Od Marie Antonie.

W Praze, w knjžecj arcibiskupské

tiskárně. 1830. str. 140.

Nenuceným plynným slohem wypt'awnge nám ctí—
hodná Spisowatelka přiběhv wšehkýmí nehodamí stiha
ne' Bolestiny, bodlagic „krnganky swé powzbuditi, &
gím wýstrahu dáti, aby w štěstí & sláwě nepyšněly, W
chudobě & opuštěnosti nereptaly, W nemocech & bole
stech trpělíwy byl *; aby ani po marnostech pomígeg'
ciho swěta, aniž po bnhatstwi se nesháněty; nýbrž gen
Bohu, tak dobrému Pánu se líbili, a swědomí čisté
chnwati se snažilv, & tak pokladn,.gcgž molowe' & rez
ruší, a zloděgi wykopáwagí, nebledaly : ale radě-gi ono
ho žádostíwy byly, který z wědmni dobr—ýchskutků
wyplýwfl, & po skončení čaSno'ho žiwota, štastm'fmi či
ně, ge k blažené wěčnnstí doprowňzí.“ Takovvý duch
wěge w spisu celc'm, a btahnděgně auěínknge na mysl i

Srdce čtenářowo.

Způsob, kterýmž srdečně opatrowni

ce Bolf,—stíny nemoc-nan těšili.

& geqi rlůWěru

sobě

Zi“

skatí umí, poskytuge nám spolu prospěšné swědectwi
o dnbre'm spořádání ústawn, kde se tak s nemomými
nakh'ut-Š. Nel) žiwot & nelíčcnnst popsáni toho nemůže

míti leč w skutečností základu swe'ho. I zbytečno se
nám býti zdá širší spanilé te'to powěsti wycbwalowání,
gelikož míli kragane' naši, magjce od te'že ctihodné spi
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sowatelkyně spanilý „Myrrhowý wě'neček“ w rukau,
bezpečně se nadilí mohau, že itento swjží „keř rozma—
rínowý“ gim rowněž míle zawítá.
Čistý Wýnos z rozprodání určen gest k přispění
chudým nemocným w klášteře sw. Alžběty w Praze
ošetřowaným.

6. Katechyzmus o zdrawí

obzwláštně pro dědinskau

mládež (,) kterýž Snesl Jozef Hoíl'mann(,) aw češtinu uwedl

Norbert

Waněk.
H. Postsila.

W Praze.

Pjsmem a nákladem ].

1829. 8.511'. 76.

chařilé to gest přeložení welmi prospěšného spi
su, wyšeclšiho pod názwem: Gesundheitskalechismus,
vornehmlich zum Gehrauche Í'úr die Landingend,zusam—
mengetragen von Josnph Hofmann. Prag hei Joh. ll.
Pospišíl. 1829. Že skromný p. spisowalel prácí swau
snešením nazwal, proto giž nedomniweyme se, že by
'lolřko byla kompilaci zginých podobných Spisů. '\Nzall:
síce mnoho z D. Faustowa katechismu o zclrawí, z
knížky na slowo wzaté z německého (lo llollandského,

Dánského, Anglického, Polského, Lelske'ho, Českého,
Slowácke'lm, anohrž i do Latinského gazyka' přeložené,
agedíně Wlaůwodniřečí od wygiti swého rok. 1792. -—
1802. dewělkrát we 150,000. wýliscích wyclané, — z
knížky te' učiniwši u wychowalni mládeže. wnhec (lo
broděgnau proměnu, gak řečeno, mnoho čerpal p. H.;
nicméně ale bytelných sohě ziskal zásluh, gešto mno
he' wěcí swětlvgi apochopiledlnčgi přerlnesl, celek lépe
spogíl & spořádal, co zhytečuo pro lid & neprospěšno
pro mládež wypustil , a ne málo dobrých wěcj ze zku
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šenosti swe' přidal. Pro lid wůbec, zwláště' ale pro ro
diče a učitele mládeže Spis t-en tim wzácněgšj gest,
čím řidší spis D. Fausta býti počiná.— I oznámené
české přeložení wděčne'ho uzm'uli zasluhuge, zwláště
Protože starši přeložení Tomsowo (w Praze 1794)a$u
che'ho (w Brně 1795.) zcela rozebrane', che kdostánj
není.

Milovvnikům gazyka českého, dokoualegší známo—

sli geho nabýtí hodlagícim, náwěšlj se dáwá, že wPra
ze 11Jana Pospíšila, wlíliowé ulici N. 946. na swětlo
wyšla :
Grammatíka čili m]uwnice českého gazyka podlé
Dobrowske'ho. Dilem zkrácena, dilem rozmnožena od
\Václa wa Hanky, Bibliothekářcnárodního Museum,uče
ných Společnosti \'Villenske', \Varšawské aKrakowske'
auda.

b) Smjšeniny.
erkewni zpráwy.

Slowo o biblických spole čnostech.
(Pokračowáui.)
Druhý list pana Duboís kp. J. S.
Přípnsímn, žeby přeložení bíb1í do wšelikerých gazyků,
kteréž nyni w Indii se rozšířugi, tak uspořádána byla,
aby wnílřni swau wýbornosli nad oněmi předsude
switězila, a pozornost obywatelů k božské knize te'to
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opantala : přcdce by se gešlě gedna weliká obtížnost
překonali anSela , totiž, wčrne' azewruhne' wystawení
originálu W těchto rozličných gazycích. Kdo se koli
s duchem, powahan, způsobem psaní &grammatikau těch
to řečí seznámil, zagiste' mi přiswědčí , že od gazyků
ewropegských podstatně se dělí, tak žeby doslowne' pře
ložcní písma sw. w řečích indických nad mítu nechutné

a zcela nesrozumitelné býti muselo.
Nemělo gsem byl překwapen, čta před několika
lety we wšech weřegných časopisech indických to wel
mi wýchlubne' ohlášení, w němž se protestantští Missio
náři ze Serampuru w Bengalii zakazowali, že celé pí
smo sw. we dwadceti asiatických gazycích, newygíma—
gíce ani toho neytěžšího, totiž čínského, nčene'mu
swětn podati míní. Takowe' obrowské podniknutí mo—
hlo gen slepiti lidi, genž obtížnost, att-tedítn nemožnost,
u Wywedení gebo neznagí. Co se mne týče, nemohu
pochopiti , kterak společnost šesti neb sedmi osob, bud'—
tež wědomostí & schopnosti gegit-h sebe Wýtečněgší,

lmnositi se může wvwestí dílo, kteréž, byt ikwywe
dení možnébyln , půl století &přičinění wšech učených
celc' Indie by požadowalo, & kterak tudy čest & wáž
nost swan před celým swčlcm w šanc dáti mohau.
Odkt'tži se zde na příběh wůhec známý. Když se
Anglicko od církwe' římské odtrhlo, a přeložení Vulga

ty,
se tehdáž samogedinc'. nžíwalo , za nedostateč—
ne' se pokládalo, bylo prwním zaměstnáním tak nazwa
ných oprawitelů církwe obstarali přeložení biblí doga
zyka. anglického podlé hebregského textu. Za pano—
wání mladého krále Eduarda Vl. bylo dokonáno, ale
tak chybné , tolika podstatnými bludy znešwařenc', že
ge zcela zawrhli, & za kralowz'tní Alžběty opět druhé
počali. Ale i tomuto wystawowali chyby a nedostatky
tak, že za Jakuba I. 0 třetí přeložení se pokaušeli.
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Toto gest nyni, -—-nemeylimJi se, — až podnes oby_
čegnc' anglické přeložení, kteréž gedine' od cirkwe an
glikanskó schwáleno gest. Ahy ale sneymožněgši praw..
diwosli a Zpráwnosti opatřeno bylo, wšickni ni-enimu..
ží, nichž we wlasti i wcizině dnpíditi se mohli, po
wola'tni hvli, a zak wědmno, zahýwalo toto přelože
ní, kteréž s sgednoceným příčinenim lak znamenitého
počtu učených k místu postaweno b_\lo, tyto neuna—
wene' muže celých šestnáete let;. a při wši hedliwosti
odkryla nowčgši kritika předcemnožstwiomyln :: bludů.
Gestli tedy w Ewropě, kde učeným z pramene či—
ste' kritiky pomůcky wážiti lze, předce tolik časua prá
ce wynaložiti za potřebné se uznáwalo: co máme sau
diti opodniknuti šesti neb sedmi mužů, kteří skoro be
ze wšech pomocných prostředků k přeložení pisma do
dwadceti gnzykú za schopny se pokládagi. K přewede
ni spisu něgnkóho w gazyk giný pohledáwá se newy
hnntelně známost důwodná ohe'ho gazyka. Než, kde
gsan ti Ewropčanč, geštoby Se takowau zhěhlnsti řeči
índit-kých honositi mohli 1' A kde gsau ti Indi-ani, genž

by sobě podobnau známost gazyků cwropegských byli při
osohili? Snad w celé Indii ani deset osob neshledáme,
kteřjhy se w tom znali.
Giž před dftwným časem pokusili se protestantšti
missionáři pismo sw. do několika gazyků přeložené obe
censtwu podali. Gámám sám opis noweho zákona,
genž od Lutheranů do řeči talnutit-ke' Přeweden byl;
než, chtíce text dle litery dáti, užili gsau tak Sprostých
a podlých slow, tak uličnirke'ho a směšněho způsobu
mluweni, že se dilo to od učených praci indických tak
welice wzdaluge , že nikdo. gemuž kniha tato giž dři
We powědoma není, ani čtyry werše nepřečte, aby ra
meny nepokrčil, a tomuto přeloženi nemusel se do
smichukdáti. --—Toho negednau byl gsem giž swědkem.
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Na poslední cestě, kterauž gsme po pomoři ko
nali , wiclěl gsem psani zstrany te'lo wěci, klere'ž gisly'f
lnissionář zTravankoru aednomu z hrali'í swých do
Poodichery psal. Čell sem mimo gina—'i Iolo:
. . . Bez požádáni poslali nám několik sel. wýlisků
nowe'ho zákona w maleanském gazykn, abychom geg
mezi naše křeslany rozdali. I prošel esem len spis, ale
'\Vlllěl sem, že přeložení to welmi bídné & powrženi
hodně. Nemožno ani člyr řádků přečisli bez urážky.
Přilom nám takowe' přeložení nowe'lio zákona nemalých
nesnází působí. Necháme-li ho w našich prihylcich zprá.
clmiwčli , nhližili se hogim těm, genž nám ge dáwa—
gi , a gimž- aak se zdá ioio přeložení na srdci leží-, Wy..
plníme-li ale gieh žádosti, k posměchu před swělem ge

wystawime.
Palnalugi se gešlě na giný příklad, který k tomu
předmětu dopadů.
Před mnoha lely požádala římská Propaganda frau..
cauzských missionářů W Číně , aby sw. ewangelium
do gazyka. čínského 'přeložili , & gim opis téhož dila
pro geeích archiv zaslali. Na to odepsali lilo missio
náři: Pnněwadž složení grammalieké, obrácení &powa—
ha čínské řeči doslowného přeložení m-připoušli, ledy
game giž dřiwe kužiwánl nowowěřicieh dilo snesli, kle—
rčž příběhy a mrawne' učení sw. ewangelium obsahu—
ge ; a 10 gest vsšecko, co se w lé wěci činiti do. Když

ale Propaganda prosbami na ně nalehala, wydali se ko
nečně missionáři na přeložení ewangelium sw. Nala'ušc,
powolawše lěch neynčenčgšich na wiru obrácených ku
pomoci, & poslali _aeden opis do Říma; přilom alePro—
pngandč připomenuli , že příloha lalo, kterouž přispě
ním několika welmi wyewičených čínskývh křesla
nů zholowili, welmi Welike' namáhání ge stála, a dolo
žili, že celé toto wýslowne' přeloženj tak. daleko od
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Prawe'ho psani způsobu čínského se dělí, že se i
sami tito nowčobrácenj při členi od smichu zdrželi
nemohli.
Mnozí rozumní a dobromyslni Protestanti, genž za
cllanhý čas w Indii obýwali , a w rozličných gazycich
těchto kragiu zběhli gsau, s nimiž gsem často o tom roz.
mlauwal, byli též slegneho se mnau miněui , & upřjmč
wyznali, žebyehom raděgí tak falešné, Sprosté a bidne'
Přeloženi pisem sw. před pohany indickými pečliwě

ukrýti měli, sic že geště wíce gegich zhrdawost ane
náwíst proti wíře křesíanské rozgitřime.
Magi-li přeložená pisma zwědawost Indů, genž na
swé učenosti tolik sobě zakládagi, Wábiti, & pozornost
gegich zanimati, gest potřebí, aby asPoň co učeuň prá
ee gegich spisům téhož druhu wyrownati se mohly;
ouyby musely w půwebne'm rauše, wkwetaueim slohu,
opatřeny wnatlami krasoi'ečnkkjmú wystaupíti; neb
wšecka indická dila, gešto nčgakau slowutnost milime—
gi , gedno w te'to způsobč naswětlo wygiti směgi zdo
kawád se ale pismo sw. tak n]zkau asprostau řeči pře
kládati bude, gakauž posud W běhu gsau, můžete býti
ubezpečen, že toliko pohrdáui způsobí, & oškliwost &
nenáwist proti wíře křeslanské rozujlj.
Geuž zůstawám
Dubois, apoštolský missionář.
Slístem giuým obsahu podobného přikládá P. Du
boís na příklad doslowne' přeložení prwnieh tři kapitol
z Genesis wgazyku Kanin—ařešeném. l\'a okázku bu
diž zatim dosti některé werše zde položili.
1. Na počátku stWUřil Bůh nebe &w:.duc/e (Luft)
.

'

.

.

|

+3)
,

) ÍVzduch neb luft gest wlastn; Smysl kannrmskeho slowa
Aeassa , znamená ale zcela něco giného než coelum , -
což složeným slowcem para-loca se wygádruge.
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2. Země pak bylo ncrowná a prázdná a tmy hyÍy nad
wodamí
QD

& (MŠ-eML)Boží iěkala

**) nad wodamí.

. B ůh prawil : Staň segaSnO, i stalo se gasno; (ne swěllo.)

Iwída Bůh, žeby gasno bylo dobré, oddělil ge ode
tmy.
. Bůh prawií : Staň se okrauhlost ***) u Prostřed wod,
aodluč se od wod.

?“

Gó

26. Na to prawil Bůh: Učiňme člowěka nám podobné
ho, a obraz náš nesaucjlzo, aÍ pánuge nad hmizem wod—

mm w moři, nad ptnclwem létagícim W powělři,
nad zwiřaty, genž po celé zemi žiwau, nad žjža—
lamz', genž se na zemi pohybugj.
27 Takiě slwořil Bůh člowěka obrem gebo nesaucjho,
on geg stwořil posiawu BoL—.skaumagic—ího,a mimo
to stwořil geg muž-.c a ženm ***“)

Ostatni kapilo1y gsau, gak píši, neméně chybně pře
loženy, an skoro každý won—šbud' od texlu se odchyluge,
& nebo něco k němu se přidáWá.
Den,-zil.: ClSZŽICÍí'ý
(Asiatic

Journal)

horlí

te'ž“ proti

nedonkům, klerýmž biblická společnost překládání bibli
swěříla, ;:cnž se w Indii rozdávvagí. „Kl—agane'naší,“
prawi se w tomto denníka, „s nelibostí snad uslyši, že
biblická společnost. tak znamenité summy peněz, které
od několika let od dobročinných dušj vvybirá, marně
*) Slowce kauaragsko Devermlama znamenagic wlaslnč du
psanj biblí—
ckoho nemá, na bymost z lela a z duše složenau připaduauti
by mohl.
ši, rozdjlné gest od ducha, Spirhus, & kdo způsob

")

Touto gest wýznam slowa col—ahdou-vadon; užjwá se

o hčhťmj hnaného koně, když se na swobodu wypustj.

***) Vissnlnmendalnznamená okrauhlost;

prawé slowo k

\vygádr'pnj ONO/ly gest gngana.

****) liannragská slowa, gichž se w přeložení tom uži10, po
skytugj ten smysl, gnkoby byl Bůh slwořil hermafrodila, w
němž obé pohlawj spogono.

Časopis p. Katol. Duch. III. 4.

10
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gest Wynaložíla, rozšířugic w drahne'm množstwi wý|i_
skv pisem swatých lW přelohácll, genž chybami wšeho
druhu proti wlmsu (gnstus) i proti smyslu přeplýwagi,
& po tak mnohých wydánicll k ničemu se nehodí, nežli
k sežránj od čerwů. (fu for'the vorms). . .. . Na to
uwádi tento Journal mnohočetné důkaZy pro swau wý—
Powčd'. -- Mezi gíným 51033W Ewangeliam sw. Jana,
32, uako na posměch takto: \Yiděl esem ducha snebe
přicházeli co soma; nel) slowce e_ehož iu užito, nemá
žádného gíneho wýznmnu. —- \Ve werši 36. čte se:
Evhle mluclé (das Junge) owre Boží. Opsáni to gest
iim méně k omluweui, pončwadž gazyk maralský má
prfnwě slowo, gešlo na wlas, co naše Beránek wyzna—
mcnáwá, kdežto ono zde upolřebcné slowce ani marat—
ské není.

Č.

Propaganda

w Rim ě. (dle Lijhnísa.)

Neni Snad w ohledu fílologícke'm žádného úslawu,
genžhy se kollegium Propaganda řečenčmu wrownali
mohl. Že se w hlawnlm sídle ['\řeslanstwa wědy & umě
nl na náboženstwi se wztallugici llOl'llWě zwelebugi,
(lá se snadno myslili, že se pak tak znamenité summy
na ně wynakládugi, gakož při tomto ústawu se děge,
není wůbec powědomo.
Toto kollegium (le propaganda ňde založeno gest
od Papeže Řehoře XV. w roce 1622. kwychowáni a
wzděláwánl missionářť, kteří w cizich zwlášlě pohan
ských kraginách sw. ewangvlium hlásali mnel. Báslup
ce u-holo Papeže, Urban VIII. obzwláštni lůskau toholo
úslawu se ugal; on znamenité důchody mu Wykázal,
opatřil tiskárnu písmem, tak že se giž w roce 1627 w
palnácteru gazyků knihy tlačiti mohly.
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WVletech pozděgšjch přígmy téhož ůslaWu wíce &

wíce se zwelebowaly, čímž k wělším gešlč podniknu
iim dospěl. Kdyžslowutný ceslowatel šwedsk'ý, Bj'Orn—
stáhl r. 1772 ústaw ten ponawšliwil, ukazowali mu
w této tiskárně tisk sedma dwadceti gazyků.
1. Abyssinský aneb íithiopický; 2. arabský; 3. ar—
menský', 4. brachmm-xský; 5. bulgarský; 6. cha1degský
se starými csh'anaelickýlni lilerami; 7. tentýž s]ítera
mi neslorianskými ; 8. koplícký neb egiplský; 9. němc—
cký; 10. hebregský; 11. georgianský; 12. tentýž soby:—
čegnými, Sprostými lilcrami ; 13. řecký wšeho druhu;
14. český; 15. illyrskýs členami Jarolimskými; 16. ten
týž s kyríllskýmí; 17. indický; 18. latinský; 19.1'uský;
2G. perský s písmem cirkewním; 21. tentýž s ohyčeg—
ným; 22. ruthenský; 23. rubbinský; 24. samaritanský;
25. srbský—,26. syrský; 27. libelanský.
Tehdegši

tagem:—J!;Borgia, muž neunawený Wpa'á—

cech, uslawíčnau péčí o lo wch, by poklady tehož do
mu rozmnožil, &podařilo se mu, že ctruskau, brahman
skau, malabarskau iielugíckau abecedu obdržel. A ko
likcro asi alfabet od tohoto dáwne'ho času k těmto
nyni wyčleným gest přibylo?
Kollegium propagandy gest prostranne', nádherné
staweni, do něhož se negeu Wlaši, nýbrž icizozemci,
zwlášlě ginochowe' z dalekých Wýchodnich zemi přigi
magi, a se wšjm opalřugi & wychowáwagi. Bagdeme
zde Anneny, Peršany, Maronily, Egypčany2_A1'al)y,
Abyssiny., 'Wolhary, Illyry, Albanesy, Srby, Iieky zc
wšech oslrowů archipelských, i z pewne' zemi, tež Iry,
Skoty, Amerikány, Bčmce , ]Iollandy & t. d. Mimo 0
děw & Slrawu udě'luge se gim wyučowán'i w rozličných

gazycich a wčdách ; při wšem ale gest čelnizáměr scho—

pue' missionáře z nich wychowali. Slaweni to obsahu
ge mnohé &welmi prostranné swčlnice ..& sjně,
\ genž di
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lem za obydlí, dilem za podnebím-ny . Wečořadla aneb
za musea s]auži. —- Spalřnae se lu také wehní krásoý

kostel,'kdež slnwný obraz welikc'ho oltáře poklnnu wi;
rhmlnich mudrců představa/lige. Osmmi úpmwa gest
proslfx, libi se wšnk každému welíce. Cizinci ohzwlá
tento kostel nawšlěwngí, poněwadž se m ohět mše sw.
w rozličných gnzycich & obřadech wykonáwá.
Na ge_
(11mmoltáří'shwi se mše swalá w gazyku syrském, na
druhem wlatínske'm ' tuto řeckým, tam opět armenským
obřadem. Nachází se také při tomto úslawu wehni bo—
holá kníhowna, &weliká knihtiskárna spřehognými zá.
sobalni Opatření), a t. d.
7

Den deweni Páně s oktáwem gebo gest neyhlaw
něgši slawnost tohoto ústawn.
'\V neděli mezi oktá
Wem drži se akademie, záležegíci w tom, že se básně w
neyrozlíčněgšich řvčich wýchodnirh i západních předná
šegi. Ohyčegný předmět těchto básni býwá pau'lmndrců
wýchodnich knowěnarozenérnu_ \Vykupileli. Rozmanitost
řeči, kteréž se při této příležitosti slýehaei, an geden
každý materským gazykem dcklamnge, & značná každé
ho národu lwářnost poskytuge důmyslným posluchačům
Welmi ntěšenau kratochwili.
Snadno se dmnyslili, že tu dčgopistwí, geografie,
fílo1ogíe a mnohá ;:íná wěda na mkowém ústawě we—

]í'kelm prospěchu nabýwali může, zwlášlě, on se tu tak
hogný sklad rukopisů nalezi. —— Gestil učene'mu obe

censtwn dosli známo, gaký užitek učený Josef Šimon
Assvmanni, and Propagnndyůpísy swými (Bibliotheca 0
rienlalis clelnenlino-vaticnna. 'I'. IV. 5. Rmnae 1719.—
25) gest přinesl. Spis tenlo obsahuge Welmi wzáclné
_wýtahy ze syrských spřsowalelů rozličných wěků. Dě
gopís cirkewni i swé-(ský dilem ljmlo welikehoobohacenj
došel, a poněwadž text půwodnj přiložen, může každý
čtenář sám zpytowatí.-——
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\Velmi kříwz't gest tedy wýčitka, kterouž nám ně.
kteří wíry naši odpornicí číni, gakoby se studium gazy
kú Wýchodnich w cirkwi katolické zanedháwalo. lllů
EccmeLse wykázati, &dllem niž z toho krotit-koho popisu
widěti lze, že 'rcči orientální po“ ždy 'WClll'lÍ Štastná &
.lmrliwc' wzdělawatele nalezaly. Mnlnlibyclmm znamení

tý počet katolických. učených wyčísti, kteří w tomto
odděleni slawnóllmsobč ančna dobyli, anobrž cestu pro
ltlestilí a učiteli byli filologů protestantských.
Poči
naglce od Raimunda Martin-í, špaňhelskčho dominikána,
genž r. 1270. slynul , známé gsau zásluhy JanaReu
(:hlinn, Erasn1a,l7etra Galatína, Františka Ximenesa, San
tesa Pa2|1i|1a;Rol)c1'la Bellaltmína, Benedikta Aria Mon
tana, Ludwíka Thomassina, Namnin Casiri, Richarda
Símonla, ]Ianbizanta & mnohých učených mužů časů
nowěgšioll. — Známéí gest také, co orientální akade
mie Pařížská i \Videňská z wýclxodních pokladů uče
nn'mn swčtu gest předložila. Než o tom někdy gindy
místněgi gednati budeme.

_.rn...

Z Lucerna dne 8. Dubna. \V roce 1827o
\aníkonoci putowalí (lwa Šwegcaří, genž dřjwe na
zdegšim Lyccum študowulí, totiž P. Henny z Graubiind
tu , a P. Kůndíg ze Šwicskc'ho ';kantonu, z Říma co mís—

siona'tri do sewerni Ameriky. Důstogný bi kup Cinci
natícký, D. Fenwik piše, kterak oba tito mladi missio—
náří plamennan horliwosti swau W rozšiřowáni králow
stwi Krístowa [okol'-kadin činí.
P. Henny pokřtil 20. dospělých protestantů, totížz
Oněch obywatelů, kteříž se sice protestanty naziwagí,
gešto ale ani křtu sw. nepřígalí. Těží P. Kůndígmno
]10 dobrého působí. Pokrok wíry katolické neobyčeg
ný gest. Nedaleko Cíncinnáty'založeno gestopět měste
čko, I—Ianu'ltonřečená, kdež se _zpočátku

gedna toliko
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katolická žena nacházela.

Zde iw Cincinnatě učinili

protestanti sbírkn, z níž kostel wystawěn, a biskupu
Fenwikowi pod tan Wýmínkau darowánhyL ahy časem
k hlásání slowa Božího něgake'ho katolického kněze sem
posílal. Ze wšech stran žádagí se kněží a t. d. Žeň
hogná, ale dělníků málo.
Z \Vídnč dne i. Čer W11a. Aby se mladé du—
chowenstwo mocně—gi
powzbudilo k horliwčgšímn se za

městknáwání swědnmi theologickými, ráčila Geho kní
žecí Milostwysoce důstogný Kníže Arcibiskup za dobré
uznati, by se wedle' býwale'ho ohyčege mladšímu du
chowenstwu každé půlletí několik bohoslowních prak
tických úloh nel) otázek k písemnímu odpowídánípřed
ložilo. Ktmnuto záměru nařídila Geho knížecí Milost:
1. \Všickni církewní i řeholní dnchowní, negsau-li
giž osm let w anřadě kněžském postaweni, k písem
nímu odpowídání na otázky tyto zawazáni gsau, a kte—
říby pílností adůwodností u wypracowflní tom wynikli,
za zwlášlní zásluhu se gim to položí.
2. Písemní práce pro prwní půlletíroku 1830 ga—
kož i pro le'ta budancí mafií se neyile'le do 15. Čerwna

každého roku na patřící děkanstwí (vikarstwí) zanesli,
odkudž do konce Čerwna téhož roku na konsistoř za
sílány budau.
3. Dispensací aoproš'tění od těchto literních prací
toliko těm uděleny hndau , genž bud' w obtížném au
řadě pastýrske'm we '\Vídni postaweni gsau, aneb sgi
nými překážkami důwodně se wykáží. () tuto dispen
sací ke knížecí-arcibiskupské konsistoři se uchylí.
Pro prwní půlletí roku 1830 předloženy byly ná
sledngící otázky:
a) Kterak se i nyní, když řádným pastýřům po
Noleno w zadržených případnostech rozhřešowati, konec
1 záměr reservací dosíci může ?
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b) Kteří gsau ti prawi zákonowč, gíchž při nahra.
žowáni neb restitucí šctříti třeba? Spoukázáním na 11
wedené gednolliwo' případy.
c) Důwody, že gednotlíwč hříchů wyznánj nařize
nému knězi gest potřebná swa'ntnsti pokání částka.

Z Černaušku

dne 13. Čerwna.

Gestligaký'

den ostawen býti zasluhuge, tedyř gislě dnowe' ti pře—

slawni nám musegi býti, w nichžto prawe' zásluhy
o wiru,

() církew & () Wlast odplaceny býwagí.

A

tak slawný a poswálný byltě i celému víkárstwi Bu
dinskému třináctý den měsíce čerwna, běžícího roku, w
němž náš wysoce důslouný Vikář, arciděkan krage Ra
kownického, &farář W Černauškn, Pan Antonin Burger,
za swe' šest a dwadcetilelc' zásluhy, od Geho Milosti
císaře a krále našeho, welký, zlatý čestný peníz gest
obdržel. Giž skrze mnohá léta gali \Vysoce Důstogná
a \Velebná lionsistoř pražská, tak i slawný cis. král.
auřnd krage mkownického hleděli slušnou odměnu zae
dnati muži, gehožto ohdíwení hodnau sněhu o wšecko
dobré powěsti od Řípu až k Žižkowu hlásaly.—
A w skutku gegich wždy opětowanau pochwatan ko
nečně i weleslawně anerníum zemské pohnuto by
lo, tak newšední zásluhy & ctnosti před trůn moc
naře milostiwe'ho předměstí, kterýžto korunowaný od.
měnitel Wšeho dobrého i hned našemu mílowanému
duchownimu zprfnwci & předstaWenému Welký, čestný
zlatý peníz odeslatí, aby gemu slawně odewzdán &
zawčšcn byl, nai'idíti ráčil.
K tomu cílí přigel dne 13. čerwna t. r. rakowni
ckěho krage ředitel a heytman, WVysoce Urozený Pan
Jan Gindřích swobodný Pán z Kargu, s Urozeným Pá
nem Josefem Klecanským, prwnim téhož krage komis
snřem, zwláštnšm ohdarowane'ho otín-lom do Černaušlw,
kde giž dawy _lidupřítomny byly, genž iza králowskó.
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bo dárce, iza poctěne'bo ducbowníbo otce swého, mo
dlítb)r k trůnu wěčne'mu konati chtěly. Chrám Páně,
ačkoli dosti prostranný, předee't pak těsný byl, nelnoha
Wšech neysrtlečněgšibo podilu berancícb obsáhnanti,kte
w slawne'm průwodu předobreho pastýře z farního
domu s mnohým giným duclmwenstwiem a urozenstwmn
do swatyně prowázeli. Ano i mnoho wysoce urozených
šlechticů krášlilo swau přitomnosti slawný tento den.
Byl přitomen Gebollraběci Milost, Pan Augusthra—
bě Ledebur, chrámu Páně Černaušske'ho Patron milosti
Wý ', G-TllOP. P. bratři;

Neydůstogněgši

biskup Pader—

bornský, Gíndřieh Kliment, se swau radou; a. druhý
jubilowaný plukowník wcis. král. rukownic-ke'mwogště.
Byly přítomny (IX.].) Pána Patrona dwě milostné dcery,
mlade' hrabinky, giclrž roznjcená nábožnost wšech za—
gjmala. —
Prw nežli se do chrámu Božího šlo, byl srdečným
zpěwem uwítán (P.T.) Pankragský ředitel, který ná
potom w domě Božím před oltářem Nevaššiho welmi
gádrnau řeči pozdrawil we gme'nu Mocnáře obdarowa
nebo, & čestný peníz gemu zawěsil.
Až k slzám pobnntý Obdarowaný ne mnohými, ale
Welmizagimawými slow;r děkowal, a swau wdččnost
stálým plněním swých powinnosti, & modlitbou za do
brotiweho dárce & celý Gebo cisarský dům dokázali sli
bowal. Nápotom srdečným plesem zpiwfmabyla píseň:
„Bože, zachowey nám krále !“ —
Nyni wystaupil pran budínského okrsku Vika'u'ský
tagemnik, Důstogný Pan Petr Geřábek, farář we W'epřku,
řikage wozdobne' řečipodčkowáni We gmenu celého du
ebowenstwa Vikárstwi budínského, obrácen k panu kras.
ske'mu. Zasilatel tobotonáwěšti mel \pak 'w českém
gazyku řeč k lidu, kterau— gsa gen toliko tlumočnikem
Rich citů, gimiž wšecka srdce naplněna byla— sladkých
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slzí z očíwšech Wy'mc'thal. Po skončené řeči Zpíwc'ma by

la píseň od zasílatele složená, a tiskem pro lid wydaná.—
Konečně měl ohdaeowaný důstogník siawnau zpí—
wanau mši swatan s zpěwem: „Tě Bože chwáiimel“
1 nyní po skončených službách Božích w siawném
průwodn nazpět weden byl do farního domu slawný'
Poctěný, kdež se wše s radostnými hody skončilo.—

Leopold \iViršink,
probošt Raudnický.

Z Uher. O letošních swatodušních swátcích sklá—
dal w kostele metropolitním Jagerském (Erlawskc'm) w
ruce Patriarchy—arcibislmpa tamněgšího p. Pyl—hra re—
formowaný Kazatel p. Samuel Sabó :. Lo'wc', odřeknuw
se před měsícem auřadu swoho, se swau lnanžclkau &
sedmnáctilehu dceran katolické wyzna'nj uji-y. Giž r.

1827. podal on patriarchowi-arcihisknpowi prosbu,ahy
gr-ho neystaršílm, tehdáž clewatenáctiletc'ho syna, skon
čiwšího filosofické studie na refol'inowaných wysokých
školách w Sarišskčm Potoku, do Jagerske'ho k wycho
wání dětí ze smíšených lnanželstew zřízeného kollege,
přigíti ráčil, gelikož on ne toliko do církWe katolické
wstaupiti , ale i do tamněgšího semináře duchowního
pi*ieat býti žádá. Kazatel u příležitosti tě na pohnútky
takowe'ho aumyslu dotázán, prawil: že zacházege s
mnohými okolními kněžími afarái'i katolickými, nalezi,
že se prawá křestanská láska, o níž protestanti mnoho
a často mluwíwagí, přede wšemi u katolíků w skutku
nachází. Pročež žádá, aby alespoň geho děti w katoli—
ckc'm náboženstwí wychowányhylyf“
Brzyna to ohrá—
til se kp. Awihisknpowi s podolmau opřigetígeho dru—
hého gedenáetiletóho syna do kollege onoho proshau.
Obogi wyslyšel p. arcibiskup. Starší syn nyní po dwě
le'tě gest kandidátem katolické theologie ; mladší pak
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nawštěwuge gymnasium. Posle'z přišelsám s celau swau
rodinau k weřegne'mu wyzaáni wíry do Jagru. K wel
ke' mši, při níž se to wyznáni dělo, slaužil geho ney
starší syn za akolytha. Bylal to tkliwá & daleko širo.
ko působící slawnost. Pau Sabó byl ode wšech swých
kollegůw býwalých milowím, tak že geg na Iozlauče
mm do poly cesty k Erlawě slzice doprowázcli. — W'
loni se přes sto reformátůw

w dioecezj Erlawskc' do lů—

na cirkwc katolické nawrálílo.
Z p a p e ž s k ýc 11 z e m i. Dle
přestaupila W Itimě ke katolickému
cczka Mathilda Karolina (narozená
dcera \'Ve'wody Sussecke'ho (bratra
a ncdáwno zemřelé Lady Ameland.

Z Říma

30. Čerwn &.

Lyonských nowin
náhožcnstwi priu—

11. Srpna. 1801)
„krále anglického)

Dne 20. t. m. swětil

Kardinal Zurla, vikář Geho Swatosti papežské, w ko
stele sw. Pantaleon; za biskupa w Zámě in partibus
íufítlelium, kněze Friedricha Cao , z řádu pobožných
škol, gegž SW. Otec dle ponawrženiPmpagancly aapo
štolskc'ho vikáře po říši Birmanske' prohlásiti ráčil.

Z Říma

d n e 17. čerWna.

Katoličtí Armeno

We', kteříž w osnmnske' říši po rozličných missich roz
ptýleni gsau, a pod zpráwau apoštolského patriarchální
ho vikářie konstantinopolského, obřadu latinského stogi,
(rozdilni od oněch, genžto patriarchowicilicskému na Li
banon podřízeni gsau) wyproštěni gsauce prostředkowá
ním neypředněgšich katolických mocnářů z dáwne' po
robý swé, počinagi nyní k nowému žiwotu okřiwati,
gelíkož gim doba žádauciho pokoge a náboženské swo
body nastala. Sběhcm politických i cirkewnich příhod
byli tito katoličtí Armenowé drahně let takhluboce sni
žení, že bez hlawy & pastýře semotam blaudili, & roz
kazům šismatického patriarclly poslauchati, a katolické
služby Boži pokautně po domjcb wykonáwati musili.
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Přizniwými nařízeními, genž od tureckého dwora wy—
clány gsau, wyprošlugí se dotčeni katoličtí Armenowe'
z poddanosti šismatického patriarchy, powyšugi se za
wlastni národ, gehož měšianská bytnost W říši se Po
wolnge, a neywyšši duchowni blawa uznáwá, pod ge—
hož zpráwau katolické služby Boži nyni swoboduě wy—
konáwati molian. Nai-ízení tato přigala GBllO Swatost
Papežská, kteráž o gegich oswobozeni neustále se ugi—
mala, s přewelikau radosti, kterauž nyni lnilostiwým u—
žiwánim apoštolské moci na gewo dáwá. \Vzbledem
na nepřemožiledlnau wěrnost a stálost u wíře, gakož i
neméně na Onustarobylau wítžnostasláwmktere'ž město
Konstantinopol požiwalo, ustanowila Ceho Swatost Pa—
pežská w tomto hlawnim sídle armcnske' arcz'hískups/wi
založili, udělugic mu titul & přednost prímicz'dhzj mefro—

poli se wšemi prúwy a wýsadami,ktcréž dle cirkewnich
ustanoweni předním metropolitánským kostelům nel) cir
kwim přísluší. Timto pamětným činem sw. Stoli..
ce gest katolický armenský národ spolu Powýšen i o
slawen, a městu Konstantinopoli ona wznešená dů
stognost z welike' části opět nawrácena, kteréž někdyza
slawne'bo patriarchátu swe'bo požíwalo, ale klesnutim
wýchoclnibo cisarstwi potratilo. Důstogný kněz Anto—
nin Nnrigian, genž u swých arlnenských kraganů pro
spanilé wlastnosti wůbec wůžen byl, gest od Swatosti
Papežské za prwnibo arcibiskupa te'to nowe' primiciálni
metropolitske' cirkwe wywolen, a obdržel w nedělidne
11. čerwence arcibiskupské poswěceni w chrámu Pro
pagandy z rukau Geho Eminenci Kardinála anly,
ge—
nerálního vikáře Gebo Swatosti Papežské.
Tomuto swatěmu obřadu přítomni byli P. Alexan
der Berettiui, biskup Teramoský, aassístenli P. Giovan
ni Soglia,arcibiskup Efezský, in parlibus, almužnik Ge
ho Sw. Papežské, & Arazi-aAristaces, arcibiskup armen—
ský z Caesarey w Kapadocii, a přední Opat mechitarské
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kongregaci W'icleň'ske'; mimo giné důstogniky' a Wyslan—

ce cizich dworů, gakož i množsth

duchowenstwa roz

]íčných obřadů, syrského, clmldegského, řeckého, maronili—
cke'ho, komického, ahyscínske'llo & 1. (l. Kněz armen—
ský Petr Dedigian dokonal tento swalý obřad s Eucha—
ristíkon nel) Lllkůčiněuim Bohu, gakž této slawnosti au
plně Přiměřeno bylo.
3. — rn —

Z Íiima dne 20. &'erwence.

\Ve Weřegne'

na Kwirínale (1005. t. 111.slawene' lionsísloří udělilsw.
Otec Pius Vlll. Knrdínalowi Remiqz'owí Crescz'nz',.z řádu
SW. Benedikta, biskupu w Parmě, klobouk Kardinál
ský. \Vnásledugicim íag'ném sezeni zawřela se dle sla
robyle'ho nbyčege ústa Kardinalům : Crescz'fu' (zwolené—
mu dne 27. čerwence 1829), Tom. ÍÍ/elclorur',Raf. Jlíuzz'
owz', & Domin.

de. Simone,

(15. března 1830. wvywole—

nýtu.) Za Vice-kancllře SW. cÍrkWeprohlášen l);lkar
dinál Tom. Jírezzo, Biskup Sabinský, posud Leg-Intwe
Ferráře, gelmžto ouřad prozatim přígal Kal-d. PaCCa,
děkan sw. kollegiálů. Potom gmenowal Sw. Otec 22
bisknpůw, a pak oněm čLyrem přítomným Kardinálům
práwo k hlasu propůgčíl & násleclugici kostely titulární
odewzdal : kard. CrescíníS. Giovanni ante Porlam la—
tínam ; kard. \Veldowi: S. Marcello; kard. Maziowi: S.
María in Trastevere; a kal-d. (le Simone: Díaconie S.
Angelo in Peschevie. Geho Swatost papežská prohlá—
sila te'ž Magna Ludwjka Jíuqnsta Wčwocln z Rohan.
Chabot, arcibiskupa W Besansonu za Kardinála kněze
sw. římské Cín—kwe,a wyslala swe'ho komorního przela
ia knížete Jrlugusta C/zz'gqík dodání gemu čerwene'ho

bareltn.
Z Pas awy 11Čer We nce.Í)ne určenéhokslaw

ne'mu otewřeni obnowene'ho kláštera _Mettenskélzo,ccle
bral se tam kr. generální komissař & přednosta wlády

Smíšeniny,

6M,

dolního krage dunagske'ho, Swobodný pan Mulzer, &
Řezcnský pan biskup, Jan JHz'chael Saz'ler k společ
nému předsewzetí s]awnosli le'. \lVletním refektáři by..
li giž pozwuní z auředuictwa a ducbowenstwa s usta
noweným přeworem Ildefonsem Nebauerem &Romanem
Raft/lem, & gi'nými 5ti nowě přigatými audyzřádn SW.
Benedikta, &s gedním laikem shromážděni. Král. ge
nerální Komissař počal slawuost tu s následugící pro
mluwau: „Geho Gasnost náš neymilostiwěgší král Lu—
duyjk I. giž w měsíci srpnu 1826. aumysl k nowému
zawedení řádu sw. Benedikta w králowstwí swé pro
gewíli ráčil. Řád ten dobyl si w děginóch wzd'ělano
sli „německé wíasli naší znamenitého gména. Gema za
prwní pokroky u wzdělání půdy i ducha gíž tehdáž co
děkowali máme, když země wlaslenská nazwíce lesi
nami gešlě pokryla byla, & ohywatpl poprwé wzdělá—
wané zmně dobrodiní škol nezakaušcl. Klášler Mellon
ských Bencdiklínůw, slawný giž zakladalclem swým
Karlem ÍVělz'l'_1"7n,
příwáhiw

na se pozornost Geho Gas

nosti králowske' má opět býti Somenišlěm znowu ob
žíweno'ho řádu lwnediklínskóho, od kleréhož GehoGas
nost mimo napomáhání wauřadu l'mslýí'skóln i pl'oSpě
šnc' působení na. wycwičení mládeže izwel'el'nowání wě
deckých známostí a umění očekáwá. \Vywcdenímnny
slu Geho Gusností usnadnilo se powolností p. Jana Bapt.
zPronaf/z, nenž gsa wínslník kláštera Mellensknho, sta
Wení to někdegšímu ustanowení geho zdarma nawráli
ii se obělownl. Na gaký způsob se 0 Nm Geho král.
Gasnost prohlásili račíl, s“ čdčí Nevašší wlastní rukau
Podepsaný dopis dne 26. dubna 1821“ —
Z dopisu toho četl pak patřící sem artikule kr. zem—
ský sudí p. Bayer-let):; po čemž p. král. generální lio
m ssař pokračowal: .,Tisíc let odplynulo giž od prwní—
ho kláštera Mettenského založení, --— 27. let p'retr'z'ena
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byla aučínnost kláštera tohoto, & nyni poiísícíle'tech na
řídil král Luďwjk Sprawed/íwý a Sid/ý geho obnowc..
nj. Péči onowe' uwcdeniřádu Benerlíktínského do krá_
lowslwi Baworske'ho wzali na se, posuwádni farár u SW,
Petra W Strauhiugu,

p. I—lch'fonsNoha/ler, & posawádnj

farář w Oberwinklíngn, p. Roman Bait/:. Geho krá
]owská Gasnost potřebné ktomu pomoci powolití rňčL
la a uspořádání to tak dalece dosPělo, že se klášter Met
tenský od 1. dubna h. r. co obnnwcný prohlášítí mohl,
anyni po slawno'm dnešním otewřeni swau činnost pn

čili může.“ Oznámiw pak důchody, klášteru iomu od
Geho král. Gnsnosli powolené, dolknul se předsewze—
li p. biskupa Řazenskňhn, gr—nžse za pi'lřínan slawné
ho olewi'eni kláštera Mellenskčho osobně sem odebral.
Po té zam-řclp.kra1. gen. Komissař řeč swau w ia slo
wa: „Zděiugíce woslwolek swe' wrauci žádostí , aby
ústaw ohnowený míle rozkwítal, spogmc se také wdi
ků wzdáwáni Geho Gasnoslí, králi a Pánu, gehožlone
unawene' snažruosií zůsiaweno gest., wšemu dohrňmu
wzniku dáli. Zawirám s tim ubezpe'čením, že králow;
skc' řízeni dolniho krage .dunagsko'ho dle možnosti swé
kwywedenil Neywyššich rozkazůw wšecko wynnložj',
při čemž spolu poraučim klášter len péči kral. zemské..
ho saudn Deggcndorfského &wšem zde shromážděným
auřadům.“

Po té uslanowený přewor p. Ildefons Nebauer di
ky wzdáwal prozřetedluosti božské, i (Jeho králowské
Gasnosti za obnoweni kláštera Meltenského ap. biskup
Přidal ktomu swěho ugišlěni : že Řezenský biskupský
Ordínariát skrálfowským řízením dolniho krage Dunag
skc'bo o dobro kláštera toho wždy pečowali

bude. -—-*

Po skončení toho odebrali se wšickui přítomni wslaw
něm průwodu do kostela, kdež p. biskup před hlaw“
nim oltářem o slawnosli téhož dne, dotýkage se pře
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wznešenc'ho úmyslu Geho král. Gasnosti, k lidu shro
mážděnému srdečnau učinil promluwu. Po té člena by
la osobau p.kanowníka Roílďz'schera biskupská potwrzu—
gící wýsada; pak se k obnowowání slibu řeholního při
kročilo, což přewor do rukau páně biskupowých učinil.
Na znamení důstogenstwí odewzdal mu p. biskup baret,
brewit'iř, prawidla řeholní, & klíče od klausury. Pater
Roman Raith obnowil slib swůg W ruce přeworowy.
\Vnasledngícím kázaní wyswětliw p. kanowník Roth..
fischer wše , co se na slawnost; onoho dne wztahowa—
lo, mluwil pocllétexu: \Yšickni naplnění byli Duchem
swatým o nábožne'm roznícení. Slawuá mše sw. , kte
rauž měl p. kanowník Mac-Iver, &chwálozlněw Sw.
Ambrože při hlučné hudbě wywedený naplnil srdce
wšech přítomnýchpocity radostnými. S welikau pobož
ností pi'edncšene' biskupské požehnání skončilo slawnost
celau. Po wykonanc' pobožnosti celc' shromáždění ode
bralo se na onu síň, kde se di'íwe sešlo, kdež se spis
o wkan-ání té slawnosti složil, gegž p. k. generální
KomisSař pro wěčnau památku ode wšech přítomných
podepsali dal.
Z B aw or. Čehož o Rudolfowi, hraběti z Habs
bnrku, slawnčm zakladateli habsbursko .. rakouského pa
nownickc'ho domu ——i giných slawných

panownících

katolických se dočítáme; tož'í nám též o Ludwíku, ny
něaším králi Baworskc'm známo činí zpráwa weřegná:
Geho Gasnost Lu dw k, král Baworský, potkal na swé
cestě do lllostce (ŠBrůtfenau) kaplana, genž Nayswělěgší
Swátost k nemocnn'mu nesl. Cak míle tohoto dnrhow
ního spatřil, rozkázal, giž wznamenite' wzrlálenosliko
monstwu swému se zastawiti, sslaupil s wozu, a pad
nul na kolena. Teprw když kněz dosti daleko byl po
odešel, pozdwihl se, & cestau dále se ubíral.
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Tklíwe' zagisle', & samých andělů hodné pnpatřcní,
Widělí krále pod širým nebem, s odkrytou hlawnn na
kolenau klečícího, au Geg Bůh rukan sprnslcho kněze
žehná. MůžeJi kde wznešeněuším hýli král, gnkn w tu—
10 náhožne' pokoře!

Geho lid aeg, wíděl, slzel & lnilo

wall Talgo“ áit gest moc náboženslwí! Bůh odměňuge
nábožnost a lásku náměslků swých na zemi zbožnou
prawau láskan národů gegich.
Z B u ska.
Císař ruský potwrdil zslrany katol—i.
ckých klášteru následuaíví nzawření zemské rady: 1.
Žádný nowic nemá k skládání weřegných nel) slawnýcll
slibů ginák připušlěn býti, než gak w nařízenínd1798.
dne 13. Lislopndu předepsáno gest, lolíž, nikoliw dří—
we, než po obdržení snlnlíalmnáln, což dle sněmu hi
denlskeho před 22. rokem slínli se nemá.

2. Nwicix-ít

nemá méně než tři léta lrwati , byl kandidát ipi'es 22.
let stár byl. 3. \Všechny slawnó sliby, kteréžliy před
iímlo zde ustanoweným časem složeny byly, _asmlod
m'něeška neplatné. 4. Každí', ]\(l(l w nčgaky diu-lmvxní
řád wslanpili míní, má si od wrc-hnílio anřndu sweho
okrsku (Gouvernemenů swědeclwí wyžaídali, že SVVOlTO
den gest, a že ani městskému ani kriminallnínm wyše—

'lřowání podroben není. \Vrchní řízení zašle lolo swě
declwí předslaweným řa'idn, :) (ilo Zprawí o lom římské
kalnlickó kollegium , nemnž také i žádost řekanmwu o
přiaelí do řádu, a gelm ki'lící lisl podá. llímske' kalo
lia-ke' kollegium uest powinno lakowanlo žádost i sgeho
míněním na neywyšší zpráwn duvlmwních zdlcžiloslí
cizích wyzmlní zanesli, & lalo má gediné práwo opří
gímání do klášterů rnzsnzownli. 5. Předslawení řím
ských kaloni-kých kla'išlerů lnagí se při h'eslání swýcll
poddaných anplně gak nknzú od 22 (v'erwnn 1798. tak

ikanonického práwa drželi, následowně podle rozho
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dnuti wilenske' konsistoře, magi w ldňšteřjch užjwané
tělesné tresty od nyněgška docela přestatí.
Wšudy začinagi katolické církewni časopisy wy—
cha'tzeti. \V i\nwe'm Yorku (New- York) wycházi od
měsíce Září 1829. týdennikpodnázwem: Jesuila, aneb
kalolícká slrúž, geuž aučcl má katolická náboženstwi
zastůwali.

Mezí pndfmimi, kteréž rada dolního mainského
krage zmmko'mu řízeni předložila, bylo i toto: Aby se
žehrawi řádowc' wyzdwihli, & na gegich misto řádmi
]osrdných bratři & šedých sester uwedl.
Z 13e rl in a. \V zemích pruských udáwagi se oby
watele' rozličných wyznánj wnásledugicim poměru.
Krngínyi s

wogskem.

\Vůbec

&

obywatelů. Ewangel. Kntoljků.1\1e11mlitů. Zidů.

\Vých.Prusk.1.2161541,057895 153579 995 3683
Západlh'usko 792207 387218 376342 12924 15723
Poznaňsko
1064506 309-195 687421 —
07590
Braniborsko 1539592 150847 120535 245 10341
Pom oři

870842

804583

75-15

——

11-709

S]ezko
Sasko
\Vestfznsko
Rht'fnsko

2396551 1284440 1091132
3 20970
1409388 1316100
89581 —3007
1228548 504611 711833 173 11931
2202322 499840 16787451315 22422

Weškefé
zemstwo

12726110 7732664 4181681315655 160978

Dle tohoto udání přewažuge (lahko počet Ewangeli
ků w Pomořanech, Braniborsku, Sasku a wýchodním '
Prusku; naproti tomu přewyšuge obywatelslwo katoli

cké thýnské

zemi , &wPoznaňsku; smýšene's pře

wahau Ewangelických gest Slezko, západní Prusko sko
ro zárowné, \(Vestfalsko swětšjm počtem Kaloljků.
Časopis p. Katol. Duch. III. 4.

11

Staw (luchowenstwa w Irsku.
Ducbowensfwo katolické w Irsku záleží z 4 arci
biskupů , 22. biskupů, nepočítage Koadiulorů, gicbž oby
čogně fineb 0 býwá, asi 25. děkanů a tolikéž wyššicll
dustogenslwi, 2000 farůrů a lež tolik kaplanů neb \'i—
kúřů a 300 řeholníků. \Veškera linlnalost téhož ostra
wa mláwá Se na 7 millionů, mezi nimi gak se prawi
asi 6 millíonů kaloliků. Okrsků farních počítá se 2500,
a asi 20-00 katolických kostelů.
Může se tedy počilalí,
že ai na 1249 obywatelů geclenkněz wypaclá a gcden ko
stel asi na 3250 duši.
Každého roku dne 24. Čerwna aw Lednu neb Uno.
ru

drží hlilQHPOWG'shromážděni.
NV letním sněmu
radi se off-ízení Maynoolbskóho kollegium ;- W zimním
pak rokugi o obecných zaležitosiech irske' církwe.
Známo gest, že katoličtí bisknpowe' naprosto žá
dných přigmů od vvlády nemagi; proleslanská clrkeW
gest naproti lomu hogně nad-(ma. Prawi ae, že osmý
díl gruntů w lrsku w drženi má. Čtyři audowó (ln
cliowenstwa anglikánskólm magi ročních přígmů po 16000
lib. slerl. to gest 1600002l.
Dewět asi po 10000 lil).
ste—rl.oslalni p(i6000.
'\Vůbec Zuz'nno, že gíslýnedáw—
no zemřelý anglikánský biskup 400000 lil). po sobě po—

zůslawil. ersku

má každý protestantský farář ročně

wic než 800 líb. kdežto wAnglicku gen 300 lib. magi.
Od kaloliků požaclugí proleslanlšli cirkewni říclílelowé
nesmírné summy za wěci, kteréž se gich docela netý—
lgagi. Išáclbernost anglikánskélio duclitnvcnslwa, bohat—
slwi biskupů , skwosmost beneficiálů , gich auplne'
uprázdněná ode wšech prací , wšecko loloupřirownáui
swelikan chudobau cluchowenslwa katolického, s wáž—
ným a lubým žiwotem gebo, kterýž neustále W'lrudném
wykonáwfmi apnštolskýcll Powinuosti tráwi , we wel
mi příkrém odporu stogi.
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NV měsící Řígnu minu..

le'ho roku byl w spogených Amerikánských zvmícltpro
vinciální držán sněm, od Arcibisknpa .Ballimorskéhoro—
zepsaný. Shromáždilo se na něm 6 biskupů; geden
biskupský náměstek

a 11. wyšších důstogníků (ln(lJOW—

ních. Před otewřením sněmu měli preláti příprawná
shromáždění, w nichž předmět, způsob a pořádek sně
mowních pogednání ustanowen byl. Otázky, kteréž
wyšetřowány byly, týkaly se wíry, církewní kázně,
sw. swátostí & Chow-ání clnchowenstwa. Trwalt tento
sněm od 4. až do 18.1vlígna.

Ku konci usnesli se bí—

sknpowe' o wydání společného pastýrskeho listu kelŠa
tolíkům Amerikánských spogených obcí. List ten ode
dne 17. Ítiana podepsán gest od arcibiskupa baltimor
ského, 5 biskupů & náměstka biskupstwí fíladelfi
ckého. \Vyšel tiskem w Baltimoru. \V tomto listu
přegí sobě biskupowe' štěstí, radugíce se z prospě
chu

a_ rozšířowání

kat.

náboženstwí

W oněch kragi—

mich, což blahým okolnostem , horlíwosti missionářů,
přestěhowáuí se tam katolických obywatelů z Ewmpy,
příchodu nowých dělníků na winníciPáně & nabytí no
.
'
.
,
wýcli kragů wděčně přičítag í; uznawagí ale take za
potřebné o následowníky w duchowním auřadě se po
starali: ——Dáleprohlašugí

se biskupowe' proti přigímr't..

ní kněží, kteří ginde wzle' powěsti stáli; poněwadž se
gíž často „přihodilo, že takowí wýstupníci roztržky &
neřády tmpíli. Tito preláti žádagí si, by dobročinné
Společnosti francauzskc' za welikomyslně prokázanou po—
moc swau hlubokau dolu a wděčnost na gewo dáli mo—
hli, a wzbuzugí spolu i katolíky těchto spogenýehob—
cí , by i oni k zaehowání církwe swe' příspiwati so
bě nestížilí. Gewí take' swůq zármutek nad křiwými
předsudky proti Katolíkům, dokla'tdagíce že wšcmožně
usilowali mhlu tuto zapuditi; k témuž cíli že wyeházel
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časopis: Catholíck miscellanyzvvaný, který ale gíž za
šel, na gebo misto slíhngi giný časopis. Spolu také
oznmnngi , že se zakládá gednota krozšířowáni elemen
tárních knih pro lmn rěqš'í školy, by Indy wčer—kohy.
lo mlslrarxčno, cobykolí neprawo' smýšlení mlfuleži mo
lllOwnnlmnnli. Ahypnk wěřlci pm'nšenými přoloženimi
Písma sw. swerlení nebyli, schwalngi za neylepši &SlQll—
cko' přeložení zlkon stary přeložený od Donny a zákon

nowý přeloženilu llheimsowým. Potom pronášegi se
také slnšnau mjrnosli i důwěrau proti těm, gešto se po
kanšegi cit-kwi islužebníkům gegim bezpráwně ublí
žowalí. Posléze zawiragi tento list s napomenntim li
swým wěřjcim, by ohyčegů sw. náhoženstwí bedliwě
ostřihali, aby se náboženské lhostegnosti (indiíferentis—
mu) chránili, kteráž pod obalem powolné lidskosti &
liberalismu wšecky wíry za stegnč prospěšné Pokláda
gic prawdu s blndem pomisili usiluge.
WVNeapoli nachází se 14. rozených mladých Či
nezů, kteří Theologii šludugi aza missionáře užiwáni
budau.

Z Paři ž e. Mínisteríálni list wyprawuge, že cl
sař turecký powoleni swé dal-, by W Konstnnlinopoll
katolický Patriarcha sídlili mohl. \Všickni armenšti lia
tolici srdečnau radosti z toho plesagí, neb wyproštčni
bnclau z moci Patríal'clly, genž co auhlawni nepřítel

prade
Panowal.

agegi wyznáwačů železným žezlem nad nimi
——

Počiná tedy i w těchto kragínách swítati, &naděge
se nkazuge, že se zde cirkew katolická !; nowé sláwč
pozdwihne; neb nikde nenalezneme žíwěgši wíry &
horliwostí, goko mezi těmito dobrými Katoliky; stálost,
kterouž wlěchto poslednich pronásledowánich na gewo
dali, gest toho dostatečným důkazem. -— Magil také

ptáwo kostely stawčti, ale tvuchliwý Staw gegíchne
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dopaušli gim gešlě co takowe'ho podniknauli. Nepo
chybuaí Wšak, že prozřetelnostbožská , která tak moc
ně nad nimi bděia, w brzkém čase prostředky ge opa
tří, by pri'ipi'igzčenýcbpráw užiwali mohli. —
Z L 0 n dn a. Žádosl Kaloliků w Jamaice W do—
mě representanlnim šÍastuě geslprošia. Obywateie' ka
toličtí mohau tedy ke wšem auřadům zvvoleni býli,wy
g]magic toliko zákonodůrni radu.
Z t. m. Obrácenj ku katolické wíře w kráiow
stwi Irském podiwně se množí. Roku minulého
udělil biskup Clogberský wswc'm okrsku 7019. osobám
sw. biřmowáni; mezi nimi nacházelo se 79, kle'rj ne
dáwno před tím wiůno kaioiicko' cirkwe se nawrálili.
Panny welmi wzáclnýcb rodů přecházegi ke katolictwj
a přigimagi řeholnj mušku.

——

Powýšeni na důstogenstwi.
Neywyššjm Geho cjs.král. Gasnosti rozhodnutím
zwoleni byli :
a) Za biskupy.
Dne 4. čerwna, za biskupa Diakowarske'ho posawád—
ni biskup w kráiowském Bělohradě—,\V. D. P. Pawel
Malěg ze Szusils.
Dne 11. čerwna, za biskupa Kremonske'ho, děkan ka—
pitoly Tridentské \V. D. P. Karel Em. Sal-dagna leo—
hensleinu :_za biskupa Bergamského probošt u sw. Ale
xandra w Bergamu \'V.D. P. Karel Moriacchi.
Dne 9. čerweuce, za tit. biskupa we Vovadře, WVel

Probošt Jašerske' metropolitní kapitoly, \V. D. P. Karel
z Rainer; za tit. biskupa W Sax-dice probošt Biahosl.
Panny Marie de Castro J\hgriensiWV.D. P. Jan zDurčak;
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Dne 1.1. záři, za biskupa Wkrálowske'in Bělohradě k.
uherský dwornj rada a tit. biskup, \V. D. P. Jan z
Horvath.

Dne 26. září, za titul. swčticiho

biskupa Tininiu

ského, Kustos u metrop. kapitoly Ostřehomskc', WV.D.
1). Alexi Jordanský.

b) z; probošty,kanownjkya t. (1.
Dne 25. kwětna, za děkana bisk. kapitoly Linecke'
*N. D. P. Scholasticus Fr. lIaslinger;za scholastika \V. D.
P. kanowuik Matauš Hasiheder.
Dne 8. čerWna, za probošta kapitoly Rožňawske' po—
sawádni kanownik Lecter \V. D. P. Ondřeg z Vitez; za
Lectora D. P. kanowník Pawel z Hegyesy', za Kantora
D. P. kanownik Jan Sokol; za Kustoda D. P. ka
—nowník \Vogtěch z Pogany.
Dne 27. čet'Wna, za děkana metr0p. kapitoly \Videň—
skc' W'. D. P. kanownik a professor dogmatiky na wy
sokých školách \Videůských Jan Pletz.

Dne 8. čerwence, za archidiakona při kapitole Nitran
ske' \V. D. P. probošt Hollotský Michael Fekete

(le Ga—

lantlia.
Dne 17. září, za čestného kanownika u latinské ka
pitoly Přemyselske' tamněgši professor mrawni theologie
D. P. Josef W'oytarawicz.
Dne 22. září, za opata sw. Il'Iarke'tyrde Bela w dioece
zi Ostřehomské D. P. kauownjk & farář w Prešpurce
Josef Prybila.

Dne 7. řigna, za arciděkana u katol. řecke' kapitolyw
Munkači dosawádni Primicerius \V. D. P. Michael Gre
gorowits; za Primiceria W'. D. P. Jan Csurgovits; za
scholastika W'. D. P. Aotonin Sipos; za Cartophylaxa
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l). P. Gšři Duranyí; za kanownjka dosawádni farář W
llílku D. P. Theodor Csopey.
Dne 9. řigna, za tit. probošta sw. Jana Křtitele de
Buda \V. D. P. kanownjk u kol-log. kapitoly Prešpur—
sluí .lan Boskovits.

Dne 25. řiana, zakonownika u kapitoly [inecké,kanc—
]]ř u tamnčgši konsistoře D. P. Martín Treiblmayer.
c) Za cis. lil't'll. referenty wěci (luchowujchz
Dne 26. čerwna, za gub. radu & referenta wčci cln
(liownich &studii při 0. k. Štyrskem gubernium Wil).
P. kanownik &\Vrchui Dozorce škol po dioecezj Lavant—

ské, František Krulmth.
Dne 2. řígua, za gub. radu a referenta wěcj duchow
nich a studií při c. k. Pomořanskčm gubernium \\.. D.
P. \'Vrchnj dozorce školaseholaeticus w Tržišti, Undieg
llleschutur.
Dne 10. řígna, za gub. radu areferenta wě'ci duchow
nich při c. k. Halickém šubernium WV.D. P. scholasti
cus lat. kapitoly Prelnyselske', Karel Mierzwinski.
Uclčlenj zlatého čestného penize.

Neywyššim rozhodnutím dne 30. čerwence. Geho c.
k. (Jasnost udělili ráčil weliký zlatý čestný peníz s au..
škem a řetízkem faráři aDozorci národních 'skol w Plané
w kragi Táborském, D. P. Janowi llanikyřowi z ohledu
gebo u wzdělánj' mládeže a na winnici Páně získaných
zásluh.

Um r ti.
Z Uher.
Dne 30. čerwence usnul w Pánu sge—
dnocený biskup řecký We sw. Křjži WV.D. F.Konstan—

tin Stanich.
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Z \Vi dně. Dne 7.1)1'osince. Dnešního dne do..
šla nás z Říma naneywcyš truchliwá zpráwa o zesnulí
w Pánu tho Swntostí Papeže Pia VHÍ. genž se při
hodilo due 30. listoPadu o dewáLe' hodin:: Wečer, po pře
stálé několikodenni nemocí.

Státní tagemnik Alhnni podlé starodáwnich obyče
gůvv tudiž po úmrtí Geha Swaloslí Wšehluí zpnáwy &

konání gménem neywyššihn apnšlolskchn důslngenslwí
odhýwane' zastawil, kteréžto za čas uprázdněná apnšlnl—
ské slnlicc kardinálního sboru tagemnjk Mr. Pulidori na
*"
' „'X'
se prlgmauu
mul.
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O přidawku „i Syna,Fili0que“Od J. ZimmermannaI. 3
O zázracich Ježjšowých. Od V. Zahradnika .. . I. 22
Opismu sw. & učení poslaupne'm. Od F. \'V. No..

wotne'ho . ...-..

. . . . . II. 171

Ludwik B]osíus o cjrk'wí. Od V.Zahradníka

III. 325

3. Morálka.
Pauti , gegich půwod, zrůst &mrawní cena. Od

F.

. . . . . . . . ' . . Il.

Zrcadlo ctnosti, aneb památní slawnost swalých.
Od Dra. Aloysía Klara . . . . . . . „7.487

4. 'Wýklady pisma sw.
Kněží dwogicti hodni.

1 Tím. V. 17. .

.

. I. 47

5. Pastýrský auřad.
Řeč_.o weselostech ma50pustních .

.

.

.

.

I. 123

Řeči o sedmeru swátosti církwe sw. katolické.

připrawugíci o swálostech wesměs. O sw.
IŠřlu. Osw. Bířmowán-i. Osw.ollářni. Osw.
Pokání.) Od \V.\V. \Vádawička. II. 249. II.
'
266. ]II. 411. III. 429. IV. 586
O přednášení katechetickóm. Od J. Jaworníckého III. 341
Připadnoslí uzaopalřowáni nemocných. Od J. l\'o
.

.

.

.

.

.

.

111. 318

Rozlične' paslýrske' příhody

wáčka

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

IV. 532

6. W'ychowatelstwi
Slowo o škole.

&cwičeni mládeže.

Od V. Zahradníka

.

.

.

.

I. 54

Rozmlauwáni při zkaušce weřegné o úsljawu pro
chudé mezi děwčaly školními . . . . . I. 63
l

7. Historie cirkewnj, starobylosti etc.
Krátká zpráwa o ruské církwi (Dokončeni.) Od
3. Černého

.

.

.

.

.

.

.

Dálši pokračowz'mi o siarohylých

.

.

.

.

Počálek & wýklad pisma Šlagolskcho.
Zieglera

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. III 376

Od Dra. J.

.- .

.

.

111. 332

Od V. Zahradníka

.

.

IV. 519

Apologetika křesíansko-katulická.
\Vacka

I. 72

koslelicll W krá—

lowslwi českém. Od K. Val.“ťiniugera

Maria Magdalenská.

.

.

Krátká historieMechitaritů.

.

.

.

Od Fr. Aloys.
.

.

.

.

IV. 547

OdFr.Pi'—jhonske'hoIV. 603

8. Poswátne' básnictwi.
Piseňolásce.
Od F. ]. \Vacka . . . . . 11.284
W'zjwáni Boha při wstaupenj do Bohoslowi od
o o o o o o o o . o c o . IV.

II. 0 znamowatel.
a) Literatura.
Baronii Caesaris Annales ecclesíae. .

a .

.

.

I. 137

Bůh gest neyčislšj láska.

.

.

.

I. Hl

.

Šest-eno kázani postních od NV. J. Procházky. . I. 154
Zlalodol, od F. J. Swobody.
. . .- . II. 299
Gedeu Owčínec & geden Pastýř, od J.DÍ. Krále. H]. 450

Přewráceni křesštanůmnohých, od Fr. Jediny. III. 453
Křesíanská katolická modlitební kniha, od M.
]Iaubra.

.

.

.

.

.

.- .

.

.

.

IH. 453

Žiwot sw. Panny Terezie, od J. Černého.
III. 455
Swatý Týden před \Velikonoci, od St.\VobornŠka. III. 456
Krátký katechismus k utwrzcni katolíků u wiře
gegich, od V. Zahradníka.

.

.

IV. (313

Staří letopísowe' čeští od r. 1378—1527. .
]V.
Keř rozmarinowý, od Marie Antonie.
]V.
Kalechízmus ozdrawi, od NÁVaňka.
]V.
Vierzehn Predíglen von Fr. Pallasde Lauro. . .- l.
Der \Veg zum wahren u. allein selígm. Evang. . I.
Die Deichto, von II.lŠlee.
. . .
H.
Ansichlen ůber Katholízísmus u. Protes-lanlísmus,
vonDr. A. Henne.
. . . . . . lí.

Maria, oder \Vahrheit u. Líebe,v0n \fdeal.

690
622
(23
146
150
289
292

.- II. 299

Die Malriken der Akalholíken, von M. Millauer. . HI. 449
\Velche Religion u. wie habe ich dieselbe meíne
Kinder gelehrl ? von Á .F. Liebelt.
IV. 617
\Vůrdígung der alten bóhm. Geschichtschreiber, v.
Fr. Palacký. . . . . . ._ . .
IV. 621

..a——

b)

Smišeniny.

I. Zákony. Gubern. nařízení ode dne 29. řígna 1829.
Dekret dw. 5. listop. 1829. — Dekr. dw. 12. listop.

Dekr. dw. 13.1istop. Gubern. nařjzenj 15.1edua 1830.
Dekr. dw. 5. unora t. I. 157.
Kabinetu) list 7. Pros. 1829. Dworní dekr. 14.
pros. 1829. DW. dekr. 24. ledna 1830, 4. unora;
6. Dubna ; gubern. deku-.4. března; 22. unora ; 16. du
bna ; dekr. dwornj komissi nad šlud. 11. ——19 března.

]H. 457.

II. Cirkewní zpráwy. ]. 160. II. 303. III. 562. IV. 624
Udělená důstogenslwi I. 161. III. 4184. IV. 649.

