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kterýmiž fe

Uťenj cjrkwe katolickě
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Bůwodltč sepfanč od

Barla ýáse,
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Zwlčxsstě k dosičxniw cjs. kr.dxpordnjmnknědkupertwj Bedť. Cršdnera a .chino
bnba Ua Staromčstskrm nameestxc. Za.ď; a wr wssech knrhknpcctwjch.

Wečernj Nozmlnwy.

Wyfoce Dústognému a Wyfoce SlowútnémU

Pciml, Pmm

MMEMF:MM ŠWGZMMČMMP
kanownjkn
pěi kaťýeďraťnjm chrámn sk!áně w Čiráťowč řšleaděi7

biskUpskěmnťonsifternjmn radewi a t. d.,

zláskh wdččné w hlUboké Uctiwosti

wčmlge

pťeklaďatel.

WťedmlUwa překladdatelowa.
U)clcbná Aeďakcj Dččdictwj waatošJanskčho!x
Slawné

žemskč! ťjšenj oišnčxmilo úkašem

swým od 30.ťjgna

1845 č. 8l027 weledňstog:

Uým konsistořjm, že k pošnýlenj spřosil)ch kato:
ljkň strmxa nekatolickčl w Eechécch rošssjťčti bledj
gišliwý gakýsi r.1844.
Ud NordliUkčxch whdaný
a proti katolické wjťe čeljcj fpirš.

N protož naťjdilo weledústogným koUr
sistoťjm, aby k žmnešenj tohoto počjnallj pťja
prawp neyúčelnegssj činily. (Konsistoť ZŠčralowe:,x

Hradecka 13 listopadU1845 č 7041) Sežnaw

dwe fpifU Haasoxdých Jofepk,dš Und Konmdš
Feierstmlden“ a „NopUlčire Kirchengeschichte
mir befoUderer Berůcksichtigllnq der Reforma:
tioxlšqeschichte,“ saUdil ǧsem, že dle frdce we:
ledústogných

konsistoťj gednati

!bUdUžobali pťee

česstjm,) abp co gedhoge prott giz.lčwémUspthx
No:dlinskémll lidU n(rssemU do rUťaU dúny byly.
Katoljei i nekatoljri mohaU se žUich naUěiti,
kde prawda gest. Nebok, mistr ltbomndrctwj

B. Karel Haaš,

byl pastor lUteránsiý, žUal

dobťe lUterúUskaU i katolickaU e:jrkew, z pastoro
Konreide
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ského fwého úťad!l dobrořoolně odstaudiw,
fe katoljťxxm, a fepsal

ge Ujfmem;

stal

škUsscxnostj,

rožumem wedrn qsa. We fwých „wečernjch
rozmluwúch“ prostofrdečuč ta Učeuj rožwúdj,
w nichž fe čatoljedi a Uekatoljci rošežnúwagj a
we swěm „prostoslčrrodnjm rjrkewnjm děgepifue

hlawnj dčqe cjrkwe a bčh reformacj dúkladně
žUačj a tak Nordlčnský onen gizlčwý spiš dorela
porčlžj.
Rozsslťowánjm

třjdami lth

dobrých kněb meži wssemt

mňže se docjltri dokanlegssj wzdě:

lánj Uábožeuské t mra:onču
Wode gméuem
„Swaso:Jamkého
Děxotcčwjee ge we wlastč
Uassj šaložrn zxolčxssrnjústaw, kterýmž fe ,knthy
dobré w gažhkU mateťském a w ceně neylelw
Uěgssj wlastencúln podciw.mj, pťč swé lčxct i
chUdobnčgssij
hospodécři do rUkaU dostati se

mohmlce. Snažně se tedy na Welebnal: Rea
dačcj SwatoxJanskč!ho Dědictwj proska ta wšnčlu
ssi, aby Haasowy „Wečemj rožmlUwy Jofefa
š xs(ťonrádem,j a Haasilw ,Wrostončtrodnj cjrx
kewnj řšěqeplšzl :T:) mčlosttwě pťtgmaUtt a pro
blaho EejkaZch katoljkň weledústogné čnjžecj ara
ctbčskllpské

konsistoťč

k wydč:xaxj wťele

porUěiti

rčxčila. Búd pak bUde podniknutj blahoděgné

žehnati.
W Zeiboťš, dne 1. listopadU 1847.

Pčekladatel.
e) Gx.š gest wytčssrčn pod čjslem xx.

WředtUlUwa
k perij
Slhš

wydúnj.

lide múg, a skaumeh; skaUmeysám. Nefworu

nost stele wždy a wssUde zeihUbU a wssak plodj siraft
nedwčrssj we wěcech wjry, gelčkož !o gsaU wěci neyx
dúležitčgssj a UeypolčebUčgssj. Což prospěge pokog

wněgssj, gfaUli srdce we wjťe rošdwogena?
Dlauho se Uechá sskodá zadržetx, ale zmahá se
zatjm, a posiéze předce gen wygde Ua gewo. Mnozj
z Učencú slept,xm zeisstjnl protix katolické cjrkwi

gfaUce, neobrčlti fe tak sradUo, gako se erbrátili

pogati

Fa:

rizeowé a Zákonnjci za časú Kriftowých.
TaUha lpo sgednocenjwse wKriflU skrze wer gednU
mUsj wycházeti z lidU, a křesianstwj opét proftomile
rozkwčte.

Qpatrně a powážliwě, ssesrnč a laskawě mlijm
k protestanlúm, Uebos mUozj z nich ftonagj a ftonagj
těžce. To faUdjm z těch han, kteréž sak walUě Ua
kaloljky chrlj a že, UemohaUce gi snéfti, i prade
po:

znanaU zawrhUgj. TUto prade

mejmli opětowati

a nčkdy přjkťegi hlčxsati, osladil gfem gi ganými
zy, wzati,ďmi z pjsma, ze skufsersti a z rozUmU.

Brorože wěřjm: mlijm;

důka:

proto že gfem še fwým

wlaftnjm Uáwra!em z lUterstwa do cjrkwe katolickě
sikaftným sial: welice fe radUgi a sobč přegi, aby ra:
dosti mé a sstěstj mébo ginj aUčastni bylř, gako gá

ď pomocj božj fe obráliwsse. Mimo to mne powsz:
dčlš dohromyslnj

ka!oljšš

a pro!cf!a!x.!č k !O!pdá!x.dšknjžky

tétoe Co w nj gest psčmo, to mnsjm, lo chci zodpo:
ždědjti před saUdcem wččmhm. Milerád a o celaU bez:

pečnoftj přisahúmpřede wssjmswětem: nasse blaho,
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nasse spafenj šaloženo qest na cjrkwi kato:
ltckě.
Břjsaše lčw chcč wssecko a ocholuč w občl
dáti! Na přjfahU tU pokogxtč chci Umťjti.

W AUgsspUrkU, 1. kwčtna 1844.

Sklaďatcl.

WředmťUwa k drlchémU wydúUj.
Qpraw

od ctihodných kUěžj mi sdělených ,qfem w

drUhémwydálljwečerltjch rozmlnw fwhch wdččněpo:
Užil; BohU pak a geho požehllánj semjslkototo poraUějm.
WYUgsspUrkU (w Bawoťjch), 9. dUbUa 1845d

Sklaďatel.

Wečernj

rošmlUwy Josefa š KoUrádem.

Uťjstl:p.
Josef a Konrčxd bhli poctťwj rolnjci w
tétéž osadě, saněkowci,
Upřjmnj saUsedé a
gčž od dčtťnstwj wěrnj pťútelé. W magetnosti
sobč neodewždčxwali nic a qako gegich lúny fdolU

mežowali, tak byla gegtch srdre mnoholetaU
slasij a sťxxasij na sebe Upautúna.
We Jofef
bl)l ž crlé dUsse katoljkem: Konrétd lUterňnem.
J mlUwili spolU dost často o wčcech Uúbožen:
skúch, a wssak nefhodsse fe, fpjš Žmyslj rožtrp:
črnaU fe rožchúžcxlč; Ueboť Konrčxd rcid lehčil lea7

tolčckaU: Joťef rešd kcšral lUtercinskaU wjru.
Celý týhoden pilnč pracowawsse, swčtčlčne:
dčli nčxbožnč, an pťedce ge to welice bodalo,
kdnž ráno frdečnč fe pošdrawowali, ale kdwž
kašdý do gčného chrčme odchčxžel.Núboženským

rošmlUwam še wyhýbali sice; UežYUtonjn, neo:
starssj fUn Joserw, dospčl giž a sswarný Ue
aUhonný gčnoch, teU obljbil sobč MadleUkU, kwě

tach

drmu

KonradowU,

mladťsiwaU drUžčci

swaU. Stařj Uekchli pAoli tomU, že se djtky ge:
gich we Uxssjpočrsinosič rády měln; iléta a moho:
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witost k fobě se hodčln, a wrotož bljžegi nežli
kdy gindy Konrcfcd k Jofefowi na lawťčce před
domem podofednUw, započal gednaU takto:
:,Josefe, pťjtelč, my gčž oba stčcrUeme a
slč:bneme; Hofpodin oběma Uéampožebnal, mů:
žeme si Ulehččli a fwé djrley dobťe žaopatřitč.
Twůg Nntonjn gest gčnoch dospčlý, pčlný, zda:
ťčlý i nedčwjm se, že fe mé Madlcnce ljbj. Gú
maU MadlenkU arcčť chwčxlčtčnesmjm, gfa otec;
alr mam ža to, že anč ty gj chyby wostawčtč

nemůžeš

Znaš

brzpečně to staré přjslowj:

Kmotrn si beřme ž daleka: žeUy ale zbljzka uo
acoto daš synu swémU: ga dam dceřč fwéee

deece

Josef:

:anyby

tjm wsse bylo

odbyto, zdusse byš mnč mlUwil.ee

:,Přestaň(( u

žwolal prUdce Konréad u

dgťž wjm, nač asi narúžjš.
Nle gedUey, gako
gedncim gú; exu gú wěcť, kterýmž nerozumjm,
mčmo srbe anssrjm, Uechť se také núš p. pasťor
Ussklebj, č ty byš to měl tak Udčlati, a brzo
bychom bylť srožUmčUť.c:

deece

Josef:

:aMůg pan farčeť se w

rtakononchto přjpadech neUsslelebj, ale dj pewnč a
pokognč:
Kdož se zbytečnč w nebežpečenstwj

wydawa:

zabone w něm;

dawa ža prawdn

a swčdomj mé mU

Mčlý Konrade, což to nenj

dostť žalostné, že my starj roždwogeslj qdme we
chš,m ua tč ucke“wš:čšssj aočččplU ťůjuou ť ch

roěčnost? ma takowéto ro:,dwogenj imezi dj
tkamč nafsčmčtrwarč? maloto roždwogenj man
želstwjm smjsseným dale prowčxdčno býti,

z nč:
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bož djtkn oosslé opět fe roždwogj?
Neboli
připnstilbyš, aby djtky po katolickU wychowúny
byly ?e

)err
poansstčl!

e

čeklKonrad, dpročboch gú prúwč
Nechcešlč, aby djtlew zgednoho man:

želstwj we dwogitém nabožrnstwj wochowčcwčmy
bnly, nech ge wychowúwatč wssecknpo lUterúnka.

deece

Jofef:

dKonrúde, ty dle dťjwčg:

ssjch flow swúch počjtúš wer k tčm wčcem,
kserúmž nerožmnjš; gak žúdatč můžeš, abych
wer twaU tak wysoko cenil, žebhch chtčl kwůlč
Uj na mé žfrúcen býtč?(
xTo wjmee prohodil úsměšnč KoUrad, :,že
wy katoljci w pěxdu tom nedůtkliwčgssj gste, nržli
my protestantč. Yle mh Ueslngeme Ewangrljci
nadarmo, an nrúwě w lomto pčxdu Ewangelť:
Um pro nčxš gest. Wiž ǧen 10. kapit. skUtků
aposst., nečteš:lč tU we werssi 34 a 35: ))Tedy
otewřew Perr ústa swéc řekl: W prawdč gfem
shlrdal, že Bůh nenj přigimač osob, ale w kaž:
dém néarodU, kdož se ho bogj a činj sprawedl:
nost, ořjgemný gest gemn.(( Ny, tU slyssjš,
že na wjťe lak nezéaležj, alebrž na ctnosti.
ě)Konrúde, Konrúde(( odwecc Josef še smj:
chem, dmčg se na požorU, aby tč twůg pan
pastor neslyssel; ten Učj UeUstúle, žr wjra famo:
tnčxspasj, a rtnost že gjneprofpjwú. Nech sitaké
řjci, že ono mjsto we skUtcjch aposstolfkých sspa:
tnč wokládúš; géc tč to wyložjm lépe. Dle drU:
hého wersse 10. kapčt. bwl KornelčUš muž ctno:
siný a bohaboǧnú, a proto mU Hospodin té
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milostč dopřčal, že wer KrčstowU poznal a oři:
gal. Kdyby na ctnostč bež wjry dosťi “bolo,
nebylo šaǧčsté třeba, aby fe stal Kornelčnš kře:
fťanem; pončwadž,fe ale mčlostj božj kťesťanem
stal: snadniUleo štoho podznati můžeš, že UBo:
ha ctnost bez prawé wjrx,: nedostačUge. N také
drúwě toto mjsto UbežpečUgr tebe, že to we
wčcech nňboženských lehce brciti nemciš.š
:)Tebe žčxdný nrpťchúdčc(( ťekl Konrád u
Mechme toho; radčgi mikrútce řeknč, co o mém
swobodněm Uč:wrhUsaUdjš.(e uu dUpřjmnč tčpra:
wjxn tolčke, odwece Jofef; wkdyby byla Madlen:
ka twci katolččkaU, pťč:lbych si, aby fe wdala ža
mého Yntonjlta a požehnal bnch mčlerúd gegčch
sňatkU; ťdpby ale katolččkau býtť Urmčla, slrch:
me dcilssjho gedUňUj o sňatkU a žůstaňme do:
bťj pťc,xtele,.(

))Qho!((

žwolal popUzený KoUrcid; ))tU

gčx mcim také co řjci, a moǧe Madlenka
bUde
katoličkaU teprw tenkrúte, když gci bUdU katolj:

fem.((
ě)Nle(( prohodčl Josejf wesele, xcožpak Kon:
rúde, kdwbychom š Nntonnem
ť lUterúUstwU
pťestaUpťlť. TUťbychom fe mohlť pohodnauti
pogednml.(č
))To ti ǧde asi od srdce((, odpowědčl ne:
wěťčwč Konrcid.
:)Zde

Ulúš

rUkU meaU i slowo

Josef odhodlaslě k dčwžcij

mé,((

řekl

fe Konrúdowť,

xže š ceťým swým domem klUtercinstwU pčestau:
pjm: pťeswčdččw se, že gr prawda U wciš. Dey
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mi ale č tU rUkU swaU a slowo fwé.š,že š relým swým

domem leekatolicth
přestaUpjš„ když se pťeswčd:
čjš: že gest prawda U nčxš.e Y oba si rUkU
Ua to dalč.

lee(e, nadmjtal Konrécř!; :)kdo Učxš o
prawdč přeswčdčje?(( xNassi dUchownj fprciw:
cowé;(( odwece Zofef; )x,my Poak sepjssrme, gak
gfme wrdly swé rožmlUwy, a Ua čem gsme se

Ustanowili.

Djtko

nasse,

NntonjU

můg

a

Madlenka twci, bUdaU přjtomn.č, a my wssčckni
k swémU poUčer otcižky a nařmjtky si dúwati
bUdeme.
Mci se to w précšdnxých Uassčch hodč:
Uúch, w odpočťUkúch nassčch sťéitč. Djtky nasse

se budau při lom negen dobxře bawčtč: alebrž
dobře gim ťjm poslaUžjme, an ǧe, bndelč w tom
wůle božj, Ua restUprawaU kdwkanlémU pošem:
skémU a nebrfkénm blahU Uwedeme. Y ponč!:
wadž o wjře, wěci tak swaté, gedUatč chceme,
Upťjmnč a oprawdowě w rožmluwčxch si počj:
nati bUdeme a prawda w lčxsce tolčko mjsřa
mjtť bUde.((

KoUrčxd byl š nawrhem tjmto spokogenuu
a sanedé fe pťatelsky rožesslť, aby ččnilčpřjpra:
wy k wečernjm wymčťeným rožmlUmam
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Berj

wečernjrozmlUwa.
C) Aeformacj.

Jofef.
gednatč

Nežlč o prawdúch miboženských

bUdrme, mUsjme w tom fe Usrozumčti,

kterak rozdwogenj wkřesťanstwU powstalo. Noz:
dwogenj slUge neprawě reformacj, neboť refor:
xmacj gest tolčk co přetwořenj. Snad chtčgj oro:
testanti řjcč, žeby cjrkewnj žúležťrosti: wjra, Uččnj,
fmčltosti, obřadn gťný twar bUly dostalp; ale
Uwúdj hnedle na to, že prý staréc cjrkew giž k
nččemU nebyla, a že mufela žcela obnowena
býtť.

Konrčxd.
slawnost

Nno, ano; tak se Uúm to na

reformačnj

hlčxsú, ť djtky

každoročnč z kazatelnice

we sskolúch wssednjch i nedčlnjch

tomU se tak wyučUgj. Powěž mim Madlenko,
co ty wjš, gak reformacj powstala, powěz to
neyhlawněgssj

a kréctce.

M adl enka. Po mnohú stoletj žůstalo Učc:
nj Krťstowo ěťsté a přjsad lťdských prosté.

Nni

židé, ani pobané křesťany nrpronécslrdowalť, ale
ancč gim hrožčlč nebežpečjm. Nastaly wúlky
křjžúcké. Křesťané, chtjce JerUzalem a gťmi swatéc
mjsta ž rUkaU tureckých wntrhnaUtť, túhli po

dwč stoletj, od r. 1099 až do r. 1270 we we:
likých tlUpúch do Nsie. Množj

Uččnilčlehkowňžnč

poslednj swau wůli, že odfangj
swé, kdyby se domů

cjrkwi statko

newrěxtťlč, a an se gťchna:
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wrcisčlo mcilo, nabyla cjrkew welkého dédčctwj.
Yle negen poddanj, Uobrž ipcanstwa wšaly kťjž,
duchownj pak mjsto nťch panorwalč. Tak se stalč
možnúmi a mocnúmi; také ale zlenossčli, zhlaU:
oělč a šdaremnčli, lťd beš Učrnj a bež wědn nci:
boženské ostawen ždiwočel. N to prciwč chtčli,
nebo wkalU prý se dobře lowj.

Josef.
Ale, ge to k wdjřepodobno, aby
mčlo newčdomě dUchowenstwo smysl panownický?
Ylespoň che wčděti muselo, Uežlč wědčlč drUzj,
a pak činilo to, seč gťnak žúdný nebyl, a bež
čeho Uenjmožnú steiti t. g. panojwalo, gak mohlo.
Že wssak :xcxnowcinjdUchownj tak zléadaremné
býsi Urmohlo, dokažUge staré př,ujslowj: ))Pod brr:
laU dobré gest žčtj.(( Kdož ajle gak Madlenko
prawjš, duchowrnstwo žhlaUplřlo a ždarrmnělo:
nahlednantť Uemohn, proč ge lidé obohacowali?
Segjť lčdé genom tam, kdež kliditť danagj;
kdyby si od swého dUchowensťwa žčxdného užit:
kU slibowati Uemobli, žagťsté žeby ho tak ochot:
nč a sstčdťe nebyli Uadúlť.

Konrúd.

Stalo se trd z powčry.

Josef.
Powěra gesstč Uleozbožňažčxdného,
aniž bohactwj žachowala.
Nžž dosUd Uepožoro:
wal gfem, žeby powčrččwj lidé raděgi a hogněgi
dčxwalť, nežlč dobřj křesiané. Yje Madlenleo, my
gsme tč padlč do řeči, gú widjm, že mim chceš
gesslč nčco o reformacj řjci.

Madlenka.

Qwssem že, prciwč gsem

chtčla řjci, w čem ta nehwčtfsi, duchowenstwo
obohacngjcj powěra, žč:ležela. Učilo se totiž,
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že každý hťjch penčšťmyplacen býti může. Toto
Učenj neslo mnoho penčž, lčd aležkaščlo naskrze.

Nntonjn.

Kdo tomU.Uččl?

Madleňka.

lKnčšži w 16. stoletj, ob:

žwlcisstč gakýsi Tetžl, klerýž dokonre odestky
prodčcwal.

letonjn.

N což žé:dný neodkryl nepra:

wost takowého Učenj.

MadleUka.
Gak se tak ptčxtčmůžeš?
Což erjš,
že mťstr Martčn LUtr l. W. 1517
wčřegnč to Učinil?

NUtonn.

Ale kterak nabyl LUtr lep:

ssjho pošttšmj?

Madlenťa.
Nntonjn.

Ze sw. pjsma.
Uměl pjsmo sw. čjsti a rož:

Umčl mUe?

MadleUka.

Nrciť, bylť to mUž wele:

Učený.

Yntonjn.

Nn žěchý Učenýš nebe ne:

padne, to meel mjti LUtr dobré Uččtele.

Madlenka.
Nntonjn.

Nepochybně.
Nle Madlenko, nepowjdala

gsi pťed chwjlkaU, že celé dUchowenstmo tehdúž
žlenossčšo, žhlaUpčlo, ždaremnělo?

Madlenka.

Mespoň gsem to tak fly:

ssela; widjm, že gsi mne tedw na odporu stjhl,
a žcx moge reformačnj

Yntonn.

hčstorťe mylnú

gest.

Grli mylmi tadp, může býti

mylmi i gčndr.
N teď geectč powjm, co gsčxm
o té roěcť slyssela; poslaUchry pěkUč, ždali mne

w odporU přťstjhneš.
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Bohatých klčcssterůa neUmčlých dUchownjch
bolo sice před tťemi stolecjmč: ale bnlo také
Umoho núbožných papežů a ofchenúch cjrkew:
njch otců, genž nehody oné želelč. KaUkol wy:
rostr lebce, ale tčžce fe dú wyplcnčtč. Paoežč
aj cjrkrwnj kněžowé stoletj 18. chtčlt dobrýmč
naťjzenjmi žlé naprawiti;
poUěwadž gčm ale
knjžata nepomohala, a mčmo to i časowé baUťe
lčmj bylč, nessla opwrawa tak rychle, gak si přcili

zbožnj otcowé.
Ze by se tehdúž hřjchowě pe:
Uěžč wyťUpowali: to ge lež, kreréž žúdný oro:
lestanr dokčxžatč Uemohl, ale geden gi opakUge
po druhém. Nčkde to nenj psčmo a oswčdčeno;

kdo ale mlij,
gakž slyssj, mýlj se často. oPa:
pčxžstawč stkwostný chrcim sw. Petra w ijě,
porředowal penčš, a rožepsal dle tehdegssjho obyčege
odestky,
pťč čemž mčxl ten spasitelný aUmUsl,
aby w lťdU wěřjcjm dUcha prawé kagjcnostč
powšbUdťl a ožiwťl, tak abo ti, genž k stawenj
chrúmU Púně dčtrek swůg občlowatť chtělť, abo
ho ččstýma rUkama podúwalť, a tak aby se
BohU dwognňsobnč žaljbčlč, a žústciwalo každémn
swobodno, dciti Uebo Uedati. Qstatnč budeme
gesstě pozdčgč o odestkČch mlUwťtčž Tešl hlčl:
fal tyto odpustky w Sasjch, abwl mnich žřúdU
Domislčkúnsfěho; LUtr bol mnťch ž řčxdn Nnǧn:
stinťanského, a oba řúdowé žarlťli tenkrúte proti
fobč.
Namenúčč LUtrowi doneslč o Telǧln
rozlččné wčcč, a oheň byl na stťesse. J bylo
UmlUweno, že byl Tešl blUdnč Uččl a sspatnxč
fe chowal a t. d. Gale oswčdčUge mnohý Uče:
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nú, hňgil fe Tešl welwč dobře, důkazo žúdoge:
ale nenalezl wjry; a že důkazů protč němn ne:
bnlo, tuoen byl tjm hůře; což se obyčegnč přie
bčlzj, žr ten neyche lehčj, kdož ža méckOrawdy
nrmú, abo namalowal fobě a giným, že praw:
dU mú. MaUdrý saUdj Ua opak. Y ten ča
gesstč pťigde, že žlehčený Telš.l bUde ofprawedlnčn.

Kon r úd. Dobřrliš Ynlonjne řekl, pocho:
pčti nemohU, gak se reformacj tak rychle šměxhala.

Yntonjn.

J

to můžete snadnince po:

choočtč. Učenj Uowé neslo rozličné owocr, kte:
réž lidem ž počútkU chUtnalo, gako chutnagj
pamlsky dětem.

Konr

č:d. Pťúl bych si, kdybyš mč toto

owoce Udal ze gména; neboť dle KrčstowU wý:
rokU U sw.Mat.:
))Po owocjch gegčch požné:re
ge(č, z owoce múme Učitrle a Učrnj požnatč.

Nntonjn.

Neformarj žawrhla bezžen:

sťwj, a dala daremným mnichům ikněžjm žem„d:
knjžatúm pak pťiřkla cjrkewnj gmčnj. J dobře
se knjžatúm Učenj nowé wyplatilo, pobrawssml
žlaté a střjbrné núdoby a oždoby a důchody a
statky cjrkewnj. Chrúmy ale žpustly obžwlússtnč,
an staré kalolčcké slUžby božj za obawné mo:
dlúťstwj wyhlňsseny byly. Lidn se reformacj
žalicholila, pochlebngjc mU, žeby lid byl rod knčž:
ský, krúlowský, slowem božjm oswobošený; kdo
chce býtť fpasen, žeť potřebuge tolileo wěřčti,
hřessitč ale že můžc, gak chce. J ljbčlo se mno:
bým, že tak lemnču spafenť býti mobaU, ač sw.

Pawel

Filčpenské napomjnú, řka: oS

bčxznj a

l5
š třesenjm spasenj swé koneyte.(é 2, 12. N lj:
bčlo se gťm také, že půsta ginj kagjčnj katkowé
woždwťženť bylč. N gčž pochopj každý, proč
se reformacč rožmúhala.

Ko nrúd.

To gsi, Llntonjne, genom pra:

wil, nynj to mUsjš dokúzati.

Josef.

YUtonjn prawil prade.

LUtr

oženčw fe dal ořjklad drUhúm; safkú knjžata ro:
zebrala sťatky cjrkewnj a lčd se držel pčjslowj:
dLUterčmskp dobře ge žjti: katolťcky dobře ge U:
mřjtč. Nolnjci se žbaUřili, dUchownj i swřt:
sleau swaU wrchnost wyhnalť, Uebo zabili a hU:
bjce a Ulenjce, xossUde se na Lutrowo Učenj o

swobodč a rownosti odwolúwalč. Z per

se

gčcb LUtr Uqal; když ale přjliš řécdili, a Lutror
wi se wytýkalo,
žeby geho Učenj Uaslerže lidi
kazilo: xofal a kcižal proti rolnjkům, řka: žeby
mčli žawraždčnč býti, gako wžteklj psowé.

Madlenka.

LUtr ale pťedce odkryl žne:

Užjwúnj; a w tom mU mčl dúti papež ža prawé.
Jofe f. Madlenko, kdyby pochybčl otec
twůg, smjšlč pak ho weřegnč kciratť.
M adl en ka. Mnč by neflUsseloani mezi
čtyrma očma taxtjnka kčxrati, nercčlčdweřegnč, nee

boť negsem tatjnkůw saUdce.

Jofef.

N kdyby otec twůg pochybenjm

anť winen nebyl, ale Uzneiwal ge a želel a napraa
witi ge hleděl?

Madlenlea.

Pak by to byl hťjch tčžo

ký, gen gedno kúrawé slowjčko pronéstť protť otci.

Jofef.

Gakoby to dopadalo 8 otcem
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twým, prúwě tak bo to dopadalo š mnohúm
paoežem. Mcime až dosud gegčch poantliwč:
pfanj, w kterýchž na žkúžU mrawů nařjkaǧj a
znňme negen gegich, dobraU wůli, nébrž č do:
brčx gegčch Uařjzenj,

aby

tU žfécžu naprawilť.

K o U r úd. Josefe, thš žapomnčl, že Kric

siUš Ježjš

U sw. Mat. 10, 27. nrawj: ))Co

wč:m prawjm

we tmcich, pramte Ua swčtle; a

co w Ucho slnssjte, hlúfeyte na stťechúch;(( LUtr
mUsel wwstaUpitč weťegnč.

Jose f.

Qwssem, že LUtr weřeqně wn:

staUpitč musel, byl:lť tak od K. Ježjsse poslún,
gako boli poslúnč aposstolowé.

Konrčxd. N gak bylč poslúniaposstolowé.
Josef.
Tak bylč poslčmč, gako KrtsťUš
Zežjš od swého otce poslún byl, šdary a sila:
mi božfkýmč.

Konrěxd.
diwotwořil?

Snad nežúdécš,aby byl Lntr

Jose f. Nrrťť, že to na LUtrowi žcidúm,
an LUtr to famé žúdal na gčných. S refor:
mécty ssweycarskúmč rožepři mage, chtčl, aby
swého Učenj žčxšrakem potwrdčli;
žč:dného žúzrakU neUččnčl.

Madlenka.

SUad UekmlLUtrowi dar

dťwUččnčnj fkrze DUcha
Učenj?

NZ
si

u

tU

jU

křežto fécm

sw.

dcin,

Do

nébrž řar
qaae

Ž„UJ

trowi dan dar Učer.
šksi

Madle

nka.

Sepfal mnoho krúsného

a dobrého, č núbožné pjsnč složil.
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Llnronjn.

Lutr psal w rozlččnúchčax

fech rožlččnč, gak sami protestantč doswědčUgj;
ale kdož mčx DUcha sw., nemčnj sew Uúhledech
fwých.

M adleUka.

N což pak se LUtr měnťl

we fwúch nčchledrche?

Josef.
odpjral.

Uflyssjš, ǧak fobě a Učenj fwému

Mčmo ro tak Uestydaté wčcč Uapfal,

že ge Ořed wččmi opakowarč nesmjm, a že si
geho přútelé wsseckU prúcč dalč, abw ge wy:

mjsili.
KoUrčxd.
tosti Uachúžely?

Josef.

A kde by fe takowé Uestyda:

W geho stolnjch rozprúwkúch,

w geho pfanjch na Gčndťčcha, krúle Nnǧlčckého

a t. d.

Madlenka.

Gelč pak možnú, žebh byl

Lntr bržo fwatč, a hned šase Uestydatě mlUwčl

a psal?
Nntonjn.

Pročbl,! to nebolo možnú?

až oosUd ge možnci w mčlostč božj býti a ž Uj

wypadUaUtč.

Madlenka.

Z mčlostčbožj wl,wadneme

tčžkúmč hťjchy, ale takowých se nčdopustčl Lutr.

N ntonjn.

Ba dopustčl; ontě andl do

takowé peychy, že wssjm žhrdal a neslUssně
o samém BohU mlUwčl; gmčnowal geg UemaU:
drým, wwbrožowal a předhašowal U:U, gak
gfcm to scim w gcxbo fpčsech čcxtl. BUl takfwúr:

lčwú, žr Š každým se ro;wčútelil a mjrného Me:
lanchtona, gak si tento w listrch fwých stčžUge,
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poličkowal. We swém bnčwU hrožně nadňwal
a wrokljnal leaždébo, kdož mu odojral.
Kléa:
ssrernj sliby žrussčlp poflussrnstws wrchnostč dUo
chownj
ť fwč!tsř“é wypowěděl
a š geptčsskan

BohU žaswčcenan x se žasnanil.
ž klússte:a Urekla, ale lakowan

zdrúhal wšjli.
Josef.

Qwssem že
bnch Zčt se

Wesmčš, co fe týče ženčchow:

fkého stawU LUtrowa, o tom se anť nežmjnjme,
radčgč bychom widčjť, kdnby se so bylo nestalo.

Madlenka.

Gň gsem slossela, že prý

LUtr welmi pokornč papeži psal, ale ničeho ne:
sprawčl.

Yntonjn

Pfal owssem, a papež ho

nechal Učrnýmč a núbožnými mUžč poučowati;
nef; LUtr wťda, že se mU w něčem powolUge,
hančl papeže tak, že lo žúdný křesťan po nčm

opakowali netdee.
Ko Urci d.

To Uemčl dčlatč, mčl si spjš

U cjfaře stjžnost wésti.

Josef.
Wedl také; ale cjfař, mUž roz:
Umný, napoijal
ho kpokogi, ažby se wčc
pořúdnť porownatť dala.

Konreid

Y wyplnil LUtr maUdraU tU:

to wůli cjfařowU?

J o srf
Nčkoli; gako drjwe papeži
nonj nadawal cjsaři
Madlšnkqe
Y. to o:dšt chybtl a Uraščl
neywwšssj blawn

řjsse; ale co Uččnj člowčk we

welkém horlenj?

Nn“tonjn.

Wčci přeněchlrné; pakli že
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ale gich nelťrUge a neodwo!é:wň,
kťehkostť hřjchem zlomyslným.

staUe fe hřjch

Konrúd.
N což Uenaprawčl LUtr bez:
prawj totoe?
Jofef.
Zaryl se doň hlaněgť gesstč,xa
wsseho si dowolil.

Madlenka.

SUad lirowal saukromja

lrccoš gčnak powažowal.

Zlnto njn.

Saukromj lčtowatť a leccoš

gčnak powažowatč,

ale neodwolatč, nenapra:

witč, ba fnad gesstě zhorfsitč, anč Bčch, ani lčdé
chxočllčti UemohaU.

Jofefe

N mluwj:lč nécm Bůh do swč:

domj ažůstčxwúme:lč pťedce na obwyklé žlé cestč,
hřessjme těžce.

Konrécd.

N wjš, že by byl Bůh LU:

lrowč do fwčdomj mlUwčl?

ll Jofef.

LUtr fcim to wyznal, ťka:

:,Q

gak často srdce mé se chwčlo a mnč předbazou
walo: ǧsi ty gedťný maUdrý a wssickni ostatUj
byliby blaUdčlť gčž tak drňhnú léta!((
Y LUtr
fe pťčžnal zgewnč, že fwaU wěcj docela gťst ne:
byl, že ža to stútť nemůže, ždalč se djlo geho

před Bobem oforawedlniti dú, že se saUdU bo:
žjho hrožj. Nno, ledyž Hosxoodinj Lu.trowi pťjsnč

do fwčdomj mluwtl, pťemlanal

se, žeby to

byl ďčxbel, chtčge ho ž geho počjminj swésti. N
gťnde fe žase chlUbil, žeby mn byl ďčxbel radU

protč Uapržstwj deiwal.

Madlrnka.

Wčxřčllčtomu, mčl nrchati

papeže na pokogť, wtda, že ďábelprorč nčmu gest.
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Jofef.

Na

cesřaichneprawých obyčegně

se ořťhážj, žeť i ďciblowi wěřjme, pomúhú:li Uúm.

Konrécď.

Dneš gste mi až welmi srdce

obsjžili, ale gčx mňm proti tomU nécmjtcxkmnoho
a přede wssjm rňd bwch widěl černé na bjlém,
co gste že slow Lmrowúch Uwedli.

Josef
wžaw še skťjnč několčk knčh pra:
wčl: Můg mťlý Konrúde, nč:š p. farčcř mi
Lutčrowa djla žapůgččl, zde gsaU. Gak widjš,

1872;

mjsta nen:

hlawnčgssj dnessnj rošmlUwy nassj

gfaU wydúna lz 1530 u

žaložčl ǧsem.

Nožmeysslete nad tjm:
1. Nn se wúm prorestantům

reformačnj

historče neprúwě Udňwél, můžese ž toho gčž sauditť,
že reformacj nenj žBoha, ǧaťewčxm to Oastořč wa:
ssč tak rcidi ljčj. Přissli ǧsir na famé odporw.
e!. Učenj“LUtrowo
bowčlo hťj“ssnúm žú:
dostem knjžat a knčžj a podřanúch; a wssak U:

čenj žBoha

bogUge proti takowúmto ščxdostrm.

Z. Učer LUtrowo pobaUřilo rolnij,

a Oo:

bauťťwssč gr, žňdného prostřcdťu prorť tomUto
šBaUřer Urwěděli, Uežlčweřegné prowolcinj, aby
pobčti bpli swedenj rolnjkowé.
4. LUtr nebyl wywolrnú ncidoťxa božj,

brdostj gfa nadUtý, chlipnostj nakwassený awčcj
swau neǧistý.
Nle mufjme se š njm grsstč lépe sežncimiti
Ue snad,

aťd:hchom

šex;x. m hsl.xbš ln.xhčš!š: Uobrš

abychom geǧ slepč nectijč a wr flrpotčx tčto Oxxa:
wdaU Uežť!rdalč.
Ll tak dobraU noc, mogj mťlj. Zexgtra
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wečjr bUdeme ookračowatč deile. Konrčxde, ne:
hnčweo fe, pogď a podeo mč swaU poctťwau
prawťcť, žawřť nciš we wečernj swau modlčtbu,

gako my weiš pamatowatč bUdeme, anezapomeň
tU Ua knihy.

Drxchčl wečerUj rožmlUwa.
pokračowánj o Aeformacj.
Když

bylč giž wssťckni shromúždčni,

Konrňd takto:

žačal

Gesstč wčera w noci gsem si wssecka mjsta
wr,chledal, kterciž pochčxžegj od LUtra a protť nč:

mU swědčj, a pončwadž

gsi ge, Jofefe,

šaložčl

a Madlrnka mi pomúhala, brzo gfem byl še
čtenjm hotow.
Josef.
N co gsi naležl, přjtelč?
Ko n r čxd. Naležlgsem wsse, gak gsi prawil,
a chwúlčti toho nemohU.
Nle dočetl gsem se také, že, ačkoli LUtr
cjsaře gak

slUssj a

patťj

nectťl, stčxl předce

mnohúch knjžat w lúsce; a proto

U

prawjm, že

zlým býtč Uemobl.

Tak kU pť. Filčp, lankrabč Hešský,
mU welice.

Josef.

S tjm mi pťichcišjšUadplnaU;

Fčlčp měl proč Lutrowi

Konr

přúl

ňd.

lčchotčtč.

Nepochybnč se mU ljbťlo no:

wě geho Učenj.

Josef.

Nrcčť, to z ersU Uowé Učenj, že
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a.a
si múže křesťan nagednaU dwč ženy držetč; Uče:

nj toto papež Uepřiansstčl: a nobrž Lutr a
grho spomocnjci.

Konrúd.

Co to prawjš?

MlUw zře:

telněgi.

Josef.

Slyš tedy. Filčp, lankrabč Hešský,

žasnanil se řéadnčš KristčnaU, prčnceznan fafkau;
dlaUhý čaš žil š nj pokognč a zplodil š Uj mnoho
djtek. Spatťiw ale U swé chotčMarkérU SúlowU,
dwořankU slččnaU, žamťlowal se do nj. Nechtč
Krčsti:m zabitč, a Uemoha gi propUsťčti, ponč:
wadž bpla ctnostnú a ž domU slawného, š kte:
rýmžby fe byl Uerad rozpřútelil, co neUččnil?

Madlenka.

Fčlipowč mčlč řjcť: Nepo:

žcidčxš, ale bUdcš milowati

Josef.

Prawda

manželkU swaU.

že mčli: ale LUtr to

eržal
tak přjsnč, zaljbenj fwčta mU bylo w
té přjpadnosti wjtančgssj, nežlč wůle božj. Wlast:
norUčUě napsal dowolenj, že si smj Filčp držeti
dwč ženy, a že sr š MarkétaU ScilowaU smj
nechat oddatť; podersal list a podepsalč ho také
Melanchton, BUcer, Kowčn, Lenťnk, Wčnter:
fčrte, Melander, samč lUterčxnsstj kažatelowé.
Na to fe nechal lankrabč Ž MarkétaU Séclo:
waU od lUterúnfkého kažatele oddatť, a potom
ť š MarkéraU i š KrčstinaU zplodčl mnoho
djtek.

Konrúd.

Ne, to bylo přjlčš proti wjře

i proti mrawooočestnosti.

Yle Josefe, twš pťed

chwjlj mUže pogmenowal,

kterýž mťl welmť néa:

božný býti a š LUtrem držel, Melanchtona loriž

L:Z

Madlenka.

Řjkci se: oPowěz mť š kým

chodjš, a gú ti powjm, gaký gsi(( a tak wn:
dúwé: Melanchtonowa núklonnost dobrč fwčde:
ctwj o Lurrowť.

Nnt onjn.

Yle gak můžeš núklonnost

tUto taf wončxssetč? což pak gfi žapomnčla,

že

LUtr Melanchtona polťčkowal?

Josef.

N mimo to se wngúdťčl Me:

lanchton často a žgewnč ))že želj nowot LUtro:
wúch, že fwcirliwj kažatelowé lUterčmsstj žiwot
mu žtrpčUgj, a že nad taU celaU rčformacj wj:
ce slž wolčl, než Labe wody mčx.

Konrúd.

Proč tedy neodstaUpčlod Učenj

Lutroroa?

Josef.

Byltč zachwéccenwjrem anewě:

děl si pomocť. Qbžin
swaU měl skrže LUtra,
a no wůlč LUtrowč se oženčl; odpadnUw od
nč!ho, byl by žtratčl fwaU obžčwU a bnlby Uotnč

wwsmún a pronúsledowcin. Ze slabostť šaprodal
se Melanchton LUtrowť, a ze slabostč při wssech
wýčjskúch swčdomj, kterýchž nezapjral, wězel w
okowjch LUtrowých. .

Madlenka.

Nle Melanchton přežťlLUtra,

mohl tedy po geho fmrtč swobodnč gednatť.

Josef.
hlUboko
mohl a
zmjrnčl
o wůli

K tomU bylo gťž púzdč, an se

do reformacj zapletl.
Wsse co Uččnčti
Učinil, bylo, že Učkteré blUdy lUterúUskě
a mnobúm oramdňm ne p. o mčlosti božj,
lidské alespoň pončkUď katolčcky Uččl.

Madlenka.

Nle newj se doň nčczlého?

Yntonjn.

Negednčc ten dosti zle, kterýž

wnitř na gisté Učenj nrwčťj a žewnitř knčmU
se znú?
BUď to ččnj ž pokrytstwj a nebo ze
strachU lčdj.

j

Konrěxd.
Ymonjne, to siš mnoho dowolťl
ťjcč u to fe mej dokčtžatč.
Josef.
J dé:m tč na to důkaz newywratx
ný. Když Mrlanchtonowa matka Umjrala, po:
chybngjc, že by we mjře lUterčmské spasitelnč ze:

mťela, žapťisahala fyna swého, aby gj ťekl, we
které wjťe fpasitelnč zrmřjti může.

Konrúd.
NU, a co gjřeklMelanchtone?
Jofef Melanchton gjrekl: Matččko, w té
staré, uu ta stara (katolčcka) ge gčstěgssj

Madlenka.
múm myslčli
Yntonjn.

Toť anč giž erjm,

co si

MelanchtoU byl řakétUzepřj:

sný na gčnowčrce.

Madlenka.
Lutra.

Byl:lč, bylo to že strachu

Jose f. Dlanho po smrtdi LUtrowč byl
Mčchael Seroet w Geneoč Upcilen, poUčwadž
blUdnč o fw. Trogťcč Učil, a Melanchton nťč:
wolčl k strasslčwé geho poprawč.

Madlenka.

Yle tU celaU wčc nasnowal

Kalen.
Yntonjn.
do mčsta

N tak gi wywedl, že Seroet

přčlúkěcň, bež Hrčcwa a sprawedlnostč

odsaUžen a žwolna Upečen byl; neyhroznčgssj
mnky trpč Ustawičnč wolal: Ježjssč, synU božj,
smilug se nade mnaU!
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Josef.
Spasitele,

Wolage tak Serwet,

wčťčl na

křežto mnozj protestanti newčřj an

Ua nřg, aUč na fw. Trogicť.

Konrňd.

Po břjchUi Uúš pastorsi stč:

žUge Ua to také.

Madlenka.

Núš p.pastor doznúwňtaké,

že KaleU wčrč rauhawé pťednčxssel,n. p. gedna
čňst lidstwa žeǧest prý pťedzřjzella k spafenj, drUhú
k zatracenj; Ua žšwot núbožný Uebo bežbožný
že ohlrdU prý se nebéťe.

Nntonn.

Totě Učenjstrafsltwé, ale také

welmč pohodlslé; lťdé mohaU gjtť, gak chtčgj, UeUe:
sskodj gim to, anťž prospjwú, an gčž wssecko na
pťed Uržměnně Určeno gest.

Madlenka.

J to núm p. pastor wy:

pramowal, že prý byl KaleU

welmč twrdý a

UkrUtnú, a proto prý že byl ž rožlččných mjst

wyhnčm, a šgeho úmrtj orý se radowalč.
Konrécd.
To si chwúljmZwinǧljho, ten
tak žlý nebyl.
Zofef.
Nle mnohem byl žpoždčlegssj re:
formatú druhých.

Konrúd.

Ll gak to?

J o s e f. Zwinǧlč podržel žkřesťanstwa tolťk,
co se mU précwě ljbčlo; Uwedl takowú mrawnú
naučen.j, že Turci a pohané horssjch nemagj;
we swé žpUrnostč wssjm šhrdal a zbaUřer we
Šweycařjch dhlcisal a saUsednj kantony mořil
hladem.
Několťk set mčssťanů 8 mčssťanostaU
swolaw, chtčl na nich, aby Učenj a naťjzeltj geho
oolwrdčli, ačkoli to bylč lčťoičkyneumčlj, a na:
Konrád.

2
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žche

ťemeflnjci.

Posléz nabčxdal k wčxlrr, wro,

rokowaletěžstwj;

ale ztratil bčtwu čžčworswůg.

leďte, to gfau wassj cjrkewnj otcowé, wassj
rrformúti, kteréž byste tak rúdť za fmaté wyhlú:
sili; ale Učer,
protč nim.

žčwot ť fkončmj gegčch swčdčj

Konrúď.

Llle proč neččnjtežmjnky o ney:

krúsUěgssjm řjlu Lutrowč, o geho pťefladU biblj?
NUtonjU.
N co ge Ua nčm tak krcisnéhoe?

Madlenka.
xložčl a tak

Ze Lutr ťxibljneydřjwe pře:

gč lčdU UžčtečUaU Uččnčl.

Yntonjnf

N kde to gest psano, že LUrr

Ueydřjwe biblj pťeložil?

Madlenka.

Wčera gsčmto w geho spč:

sech čtla.

Jofef.

JtU to stogj a žnj wteU smysl:

:,Gci Martin LUtr Uwedl gfem pjsmo fw. Ua
swčtlo, což Urbylo skržetťfjc, ba ssesttťsjclet, ba
gak dlmcho swč!t stogj, aniž se to o gakénckoli
že starých Uččtelů ťjcč může; qěc gfem bčblj z pod:
lamice wytčxhl.((

Konrčxd.

Nno, ano takto gest, a chwčxly

léto mUsjte LUtrowé Uechatč.

Jofef.
Ba rcč spjsse: této lžč.
Konrčxd. Cože?u lrž? léra 1450 bylo
knčbtčskaťstwjwyUaleženo, a l. 1822 wydal LUtr
pťeklad fwňg; u zagisté že byt překlad tento
:en nex,xprwnčgssj.

Josef.

Q Ue; gčž1467, půl stolelj tedy

před LUtrem wyfsla tčskem nčmeckú bčblj, a na

to l. 1472;

l. 1477 wyfsla nčmeckú biblj w
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Rorčnberkcx, a dočkala fe trogjho wydčmj; ten:
kréere o biblj Luttowč žěcdnú nťčeho erčdčl.
W KobUrkUwyssla biblj Uěmeckci
l. 148Zn1488;
w Yuǧsspurku ld 1477, a trogjho wyřémj fe
dočkala, a opčt ginú w NUǧsspUrkU l. 1518 a
1524.
N múm tč ž knjžfy, kterci mi lležj přč
rUce, pťeswědčťtč, že byla bčblj před Lutrem do
gčUých také řečj pťeložena?

KoUrňd.
Nenj žxx.potťebj; dalsšgci pťrdce
wěřčrč UemohU, žeby byl Butr sak lhal; snad jo
pťekladrxch Urwčdčl?

Nntonjn.

Yno Uemčdčl; tak Učenýmuž

by newčdčl o překladech knťhw té neyhlawnčgssj!
Regen že ge žnal, alebrž také gich poUžil a mčl
to ťjcč, Uťkolč marnč fe chlUbiti.

MadleUka.

Překlad gcho méc býtč teU

Ueylepssj.

x

Nntonjn.

Nle nemohU ho ša žcidnétak

znamenťré Umč:leckédjlo počjtati,
a gemu do rUfaU pracowalč.

Josef.
počtu.

N chyb méc LUtrňw překlad bež

Madlenka.
wil

Ty mU mčliUkňžati, opra:

bw ge.

Nntonjn.

aU ginjUapťed

g

Ten si dal co ťjcč! Nefora

mčxtčŠwepcarsstj mU skUtrčnč Ukeižalčchyby w přr:
kladU gcho, a famč si bčblj přeložili, a co gim

odwowčdčl?

Blěxžnč, oslowé,

antčkrčstowé že

gsaU, kteřjž tak Učinčlč.

Konrúd.

Nle LUtr wrčxtčlbiblj gegj čest.

qú

Jofef.

Kdoť múte bčblč od katoljků. N

kdo gť žprwkU oťčmedl o čest?
arcč Uadělal; ale súm gč nectil.

HlUkU o tomj

Koltrad
Dokaž mť toho.
Josef
Snadno; LUtr UepřipUstťlginý
wýklad, Uež nwůg wlastnj, a pťrdc prawj pjsmo:
ě)TomU neoprwé rožumčgjce, že žadné prorocle
pjsma wlastnjm wyloženjm se nestúwčc.ee 1. xkxer.
20. DUch swatý, kterýž bčblj wdrchl, wyklčxdčx

gi takě. N mimo to LUtr žpjsma docela wypUstil,
čemUž nerozUmčl a co se nesnússelo š geho žčxmčro.

Madlrnka.
Josef.

KU přjkladU?

List fw. JakUba Uazwal lčstem

slámčným, a wopnsťčl ho, pončwadž gednú o
wjře aUčťnné; zgewenj sw. Jana
také Uechtčl
přčgmami za wrawé šgewenj Božj

Konrad

ij

ch qsl wažil gčnýchbč:

blčckýcl fpťsů, gako lčstUsw Pawla

kŘjmanům,

ten mU byl še wssech neymťlegssj

Josef.

N hned tč powjm, gak š tjmto

swým zamčlowaným ltstem nalelčxdal. 28tý werš
w th gcho leawťtole přeložčl takro:
:,Za to
mčmte, že člowčk osďrawedlnčn bywú skrzc wer
samotnaU
beš sleUtkůzéckona.(( Gako mčmůg
farciť řekl, může tč pastor wúš řjcč, že slowjčko

samorUaU,

na nčmž tU wssecko žécležj, LUtr

swéwolnč pťidal.
W lčstU od aoosslola řeckw
sepsaném se Uenachcišj.
jť!dozděgi se pťeswědčjš,
proč si LUtr ten podwod dowolťl.

Madlenka.

To se snad stalo z přehle:

dnUtj; mohlť mU to ťjci a bnl bo to žginaččl.
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Antonjn.

Madlenleo, ty gsi giž zapo:

měla, gak bol LUtr hrubý, obzwlússtnč pokcirún
byw, na žúdné kčxrúnj nedal.

Madlenka.
w tě přjoadnosti

Gci mysljm, že by se bnl
poUčťti dal,

wždyť by protč

nčmU fwčdčilo pjsmo.

Zosef.

deůrcč

gebo mU skutečnětUto

geho chybn ostře pťedestjralč.

Madlenk.a.
N co odpowčdčl?
Josef.
Nekl a Uapsal: :)Gci wjm, že
slowjčko ))Samotnam(
w tertU Bawlowč ne:
stogj; horssj:ll se papeženčc nad slowjčkem tjmto,
odbUď ho tjm: mťstr Martčn LUtr tak to chce
mjtč, aprawj, papeženec a ofel že gedno gest.(

Llntonjn.
swému a kncisilj,

N tak se znň LUtr k podwodU
kteréž Uččnčl bťblj, a co by fe

mčl ža to stydčsč, lehčj ty, kteřjž prade

Madlenka.

magj.

Snad toho litowal.

Y nton jn. .Lťtowal:liroho, mčl to naprawťtť.

Konrčxd.
Ll což tobo nenaprawťl?
Jofef.
Negen že nenaprawťl, alebrž drze
psal:

:2Litugi, že gfem gesstč gtnúch slow do

bťblj nepťidal, a protož slowjčleo samotnaU
w žúkoně nowém šůstati mú; a kdybo se wssickni
papežencť žbleišnčlča wžteklč, wen ho neddostanml.e:

MadleUka.

N proč se U nécš Uynj ono

slowjčko newyanssrj?

Nntonjn.

Proto že si Lutra nad Pawla

wcižjre; gťnak by Lutr tertWawlůw kažčtčnefmčl.
Konpčcd.
LUtr si tU mnoho oowolčl; že
ale my prawdě k wůlč ono slowjčko newypan:
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sstjme a nechreme, aby fr wypustťlo, to anť grmU,
anč nélm česť nedělčx. Neprawé se nestanr pra:
wým,

boťby od kohokolč pochéczelo, a gakleolč za:

staralé bylo.
Madlenka.
Re, Ž LUtrem to dobře ne:
stogj; žatracUgj ho katoljci?

Nntonjn.

Rčžč:dný; my žawrhUgeme

blUd, nčledo ale ofobU.

prade

Madlenka.
Nťžúdný? a pťedc mU za
nedécwélte.
Nntonjn.
Qprawdowý katoljk wj, že

nemčx aUč faUditč anč žatracowatč; neboť prawj
Hofpodťn: ))NesUďte, má. ge msta, gú odplatjm.((

Řjm. 12, 19.
Madlenka.

Nxňda bych wčdčla, gak fe

Uynj Lutrowč wečxe?

Jofef.

GakseUynjLUtroijedr, otom

nčxm nrnj nčc žgeweno, a protož o tom faUdťti
nebUdeme.
To wssak gčstťtčmůžeme, že by LUtr
opčt pťťssed na fwěr, pletky smé pošnowU neža:
čal, a že by Uyněgssj protestamy za fwé staU:
pence neužnal. Mysljm si také, že by na wčč:
Uosti radostj pocjtčl neysladssjch, kdyby sewssčckni

protestantč do jtarč cjrkwe nawrútčlč, akdyby byl
geden owččnec a gcdext pastýť.

Konrúd.

Wčť tomu, ťdo chce; tak žlé

to Uenj a mnoho

Josef.

tU gest gessrč k Uwúženj.

Uwažre pťede wssjm tyto dwč

prawdy, o kterýchž gfrne gednali dneš.
1. Lntr Užjwal we fwé reformacj nrpra:
wých prostředkň, onlč dowolčl lankrabčtiFčlťpowč

31

dwauženstwj; lbal, že by byl biblj zpod lawice
“wytčchl a Urydťjwe přeložil;

i pjsmU sw. nčxsilj
Učťnil, celě fpčsy z něg wywrb a wlastnjch

slow doň přidaw.
2. MelanchtoU, Zwinǧlč a Kalwčn nege:
dnalč lěne.

Bůh žehney rozgjmúnj wasse a dobré noci
wčxm dopťeg.

d

Třrtj wečernj rožUllUwa.
pokračowánj o reformacj.
Jo fef.

Dneš žačnrmerozbjratčučenj rože:

žnčxwacj, Učenj totčž takowér, w krerýchž se kato:
ljcč a nckatoljrč od sebe rožeznúwagj.

Konrcid.

GeU gedno po drUhém, zwol:

Ua a žřetelnč, gčxgesslč š reformacj hotow negfem.

Jofef.

N co gesstč chceš wčdětť?

Konrúd.

Gč: řkU: reformútnjcč Lntr,

Kalen a gčnj chr,dbťlč,
lťdé bywsse; proto ale mohl
HosoodčU djlo gegčch předce žehňatť.

Yntonjn.

N gú faUdjm, kdo tak pochy:

bťl, gako oUčno mUžowé, pro toho že Bčch nenj,
a djlo geho žehnatť že nemůže.

MadleUka.

Dodrým djjlrm žůstane re:

formaci předce, přjččnUdawssi, že katoljcčmnoho
chyb nahljdlč a odstrančlč.

NUsonn.

Totéž by byli w mer

Uččae

nčli a radčgť i lépe.

Madlenka.
a neččnčli nťčeho.

Ny, mčlč k tomu čan dostt

Ynto njn.
K dobrému klasUpotřebj časU.
Jofef.
N giž mlUwčli a psalč katoljci
o odstraněnj gistých zneUžjwémj, papež sr pťťčinčl,
co bylo w silácch geho, ale wssUde byl zdržo:

wcin o cjsař pak bnl šnepokogowún od TUrkú,
ťjšskci kUjžata grg neoodporowala,
a on fécm
w dčdččných zemjch swých, we Špančeljch často
a dlaUho messkatč mUsel.

Konrácd.

Gako wčc každaU, tak refor:

macj po gegjm owoci poznécme.

Josef.

Todš řeklprade,

gú tč hned bérU ža slowo;
owoce reformacj přinesla.

Madlenka.

Konrúde, a

čptúm

se, gaké

Neformacj dopomohla lčdU

k nčmecké biblj.

NUtonn.

N giž před LUtrem gsme mřlč

přeš 30 nčmeckých překladů od mčstrů katolčckých.

Madlenka.

Neformacj žawedla fwobo:

dU fwčdomj.

Nntonxjn.
domj,

x

KrúsnaU wěrU swobodUfwč:

an mnissť a geptťssky slčb ččstoty erssčli,

knjžata cjrkewnj statky laupilč, poddanj poslaU:
chati nechtčlť, rolnjcč pth opUstčwsseplenčlč, pú:
lilč, wraždčli a welcj pčmowé che žen si brali.

Konrúd.
Slyssel gsem arcčť, že fe wre:
formacj mnoho chyb stalo, ale chybami byli
winnč katoljci, pončwadž reformacj překč:žky
ččnilč.

Josef.

Tale, tak!

W Učmeckémmčstč

Můnstru
sektúťč wssecky katoljkh bUď žabili,
neb wyhnali wu wlč:dli na to fami. N gak si
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počjnali?
Bokhold, kregčj, wyklčxdal ojfmo gak
chtčl, a wlastnř se wygúdťil, že by pjfma nebylo
tťeba, an mu duch wssecko wnUkčx. Se swým
katem Knťppendoljnkrm tčxhl po mčstč, hrozně

wraždčl, nahý pobjhal, 20 žen si držel, a še
swúmi staUpenci wčcť pčxchal, kteréž se opako:
watč stydjm. W giných žemjch a mčstčlch, kdež
se Luterčanům žúdné překňžky nekladly, dosťali se

mezi sebaU do wlasů, až hanba mlUwiti. Bratřj
fwé Šweycarské zatracowali, a tť gtm to odplú:
celč sťegnaU mčraU.

Madlenka.

Tak se snad dělo w časech

prwnjch, an lčdé po nocč dlanhé jwčtla Uowého
hned snčstč nrmohlť. Lépe to dopadalo pozděgť?

YUtonn.
Madlenka.

Ba naopak; čjmdčxl,tjm hůř.
Wždyť pak se skrzeformUlč

gednoty spogčli.

Nntonjn.

Q, to bola krčxfncigednota,

mocj wyUUcenú a netrwawssi!!čd let, takoroé ro:
zepře mezč lUterúny pozdwihla, že onU formnlť
gednoto našýwali formUlč swňrů.

Josef.

Wjš gesstěKonrcide, o dobrém

owocč reformacee

Konrčtd.

Snad mčpoždčginěco na mwsl

připadne; ale Josefe,
owoce gegj?

Josef.

wyčell gsi wssecko žlé

Pohťjclm gesstčne, ačby nasom

giž wočtčném bylo dostť.

Konrčld.

J powčz, ale dokaž také, gak

gsi to ččnčl dosud.

Jofef.

Můg starý, dobrý pťjtelč, gelč
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prawda, že gsme několikrčxteproti Bonapartowč
pospolU túhlť; gxi byw střelen do Uohy, mčxm
Ua té rčmč proroka počasného: to pak bylš fečen
do twčcři, kterčlž gčžxoa dobře

ti

slUssj;

proč gfme tak dlaUhso a štakowýmro
přjtele překonati Uemohlč?

Kdnrúd.
Yntonjn.

i rcť,

úsiljm ne:

Že Nčmcč nedrždelidohromady.
N proč wtcckowěmtonebezpe:

čenstwš nedrželč dohromadye?

Konrčxd.
Nemohlč ge pod geden klobank
dostaň.
Madlenka.
J to mčl nčmeckémU!čdU
neywyšssj welťtrl býti předstawen, gehožby wssi:
ckUi bylč poslUssUč.

anonjU.
stoletj mčlť,

Y takowého Nčmcčskrš mnohci
a teUklčxte se gich wssčcknč faUsedé

bčxlť, a ctčlč ge také.

MadleUka.
cjfaťe?

Llntonjn.
Madlenka.

Ty mosljš ťjmfťo:Učmeckého

Mysljm.
Y gcckfeto stalo, že Nčmci

fpolečňaU neywyšssj hlawU fwaU, cjsaťe, žtratťlče?

Konrúd.
Madlenka.
Konrúd.

Napoleon ge oň pťiprawčl.
Toho Uemčlťtrpčrč.
Nawolron by byl nčxsiljm nčc

nepořjdťl, ale řjšsčei knjžata Uexstcilaa nedbala
o cjfařč; arjfař nebyl nčc platen, Uemage tolťť

mocč, abw wůli swau prorazil.

NUtonjn.
a weižený!

N dřjwe byl pčxn tak mocný
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jKoUrěcid.d

Byřdowssem, a gci newjm, gak

o tU fwaU moc a roúžnost přčssel.

Josef.

u Géc wjm.

Konrúd.

Wyprang tedy.

Josef.
Nčkterú ťjšskú knjžata se k wjťe:
Lutrowč přčšUciwala, a tU dohromady držjce,
cjsaře wssemožUč skracowala.
f Konrcid.
N proč se cjsať protč nťm Ue:

brč:nil?

Jos ef.

stať

fe mUselbrčmitčprotiTur:

kům, zahranččným swým nepřú.telům.

Madlenka.
gegčch pčjsahu

stař

mčl xřjšskěcknjžata na

UpomeUaUtť a protč Turkům

ge

wéstť.

Zofe f. Řjšskčc ťnjžata žrUssčla fwě slowo
a wsselčgakfe wymlanala:
wfrdcč ale sefmúla,
žč rod HabšbUrfkú Turkem sewřen byl.
Konrúd.
Řcidněho fxoolkUproti hlawnj:
mU nepřjtelť křesťanstwa nebylo tenkrúte.

Jofef.

Za

to bylo daremných fpolkň

che, an ťjšskčx knjžata o Nčmecko dokonre nťc
nedbagjce, Ue tak pro to nowé Učenj, gako pro
swúg žťsk a swé šmocnčnj se starúm nepřjtelem
Nčmecka, 8 Francanžemš tottž,. protč cjsařč se
spogila.
Nntonn.
N co neUččnil d(žeťrancmxže.č)
Ten se nestodčl, Se samýmč TUrkw se spogčrč,
cjfaře tčsknaUti a fwé wlastnj spogence, prore:
stanfkčx totiž kUjžata, obelhúwatč a ssčdčrč.

Josef.

Tak pťissel cjfať o swaU mor,

Učmečsj Učwrodowé pozbylč gčduoty

a Nčmecko
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zrratčlo mnoho penčz, lčdU a mnoho kragčn po:

sřaupilo FranraUžům.
Llntonj n. N to wsseckožreformacj po:
chúšj!

Konrad

Yle pro bUdaUcnostto slaU:

žilo Nčmcům na wýsřrahn

Jofef

Na

lerúsnaU wýstrahU;

řúdčli

hůře.

Konrúd.

Gak a kdy?

Llntonjn.
Madlenka.
Nnronjn

W Zf)tčletéwúlce.
Wňlkn tUto žačal cjfať.
Nenj dčwU,když protestanti

mjsto:držitele cjfařsleé š oken w Praše swrhli;
a to by si nebyli dowolčli, cjfaťe gako prwe
w poctiwostč magjce a na lUlerany sč nezpo
léhagjcr.
Konrčxd.
To byla opčt chyba, než LU:
terčmč se také mUseli brécnčtč.

Nntonjn

Mčli radčgi swč bezprawj

Uznatč a hledčrč, gakbw Udobřťlč cjsare

Josef

To mčli; oni wssak ŠweydU do

žemč powolalč a opčt š FrancaUzem drželi, kte:
rýž rad w kalU lowč, anč tU neprodčlal.

Madlenka

Yle ǦUstaw Ndolf, krč:l

Šwrydský, chtčl anže wer LUtrowU hagitč.
NUtonjU
N pťčtom cjsaťem nčmeckým
se stčxti.

KoUrad
Jofef

Qdeď to wjš?
To wofwjta že wssechnarjzenj

ǧeho a ge to wčc tak gčsta,

Lmrrani o rom ch

že tť neyUčenčgssj

nepochybUgj
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Koxnrúd.

Wždyť pak Ǧustaw

leolf

sám řekl, že od Nčmců ani tolik nedostciwú,
začby si mohl kalhoty faupťlť.
Josef
WčrU, toby bolo zlé, Ueboť zemč
geho byla tenkrate na neyweyš chudobna Gdč

dneš do Štoťholma a Uhljdaš tam nadhernaU,
poklady astkwosty nčmeckýmč naplněUaU klenot:

nicč Německo bylo nrflýchaně plrnčnoaŠweydť
w něm byli 80 lel krmčni a k tomU gesstč do
bťe žaplacenč.

Ko nrčxd. Nad tjm arci srdce krwúcj.
Nnt o njn.
Bežprúwj plodj neswornosť,
a neswornost bde.
Josef.
Mčxm ti gesstč powjdati o žlém
owocč reformace.
Kon rčxd. Ne, ne; slyssel gfem gťž dostť.

Madlenka.

Nle w Lutrowých časech

se to nepťčhodčlo a předžwjdati

Nntonjn.

se nemohlo.

Pročby bylo nemohlo? Gčž

za swých dnů dočkal fe LUtr na swých staUpena
cjch wčcj, kterěž nemohl šamlčetč, Uerctlť schwúlťtč.

Madlcnka.
Nntonj

n.

Gakýchwčcj?
Posečkey méclo; něco ti wye

hledécm, ty pak ča otec twůg fem se djweyte.

Josef.
xN co grst to?
u
K o nrňd.
J stčžuǧe si tu Lutr súm, že
geho staUpencč gako fwčně žčgj; sskolo achréamy
že gsaU U nťch pUsté a prazdné; že žadný člo:
wčle se nechce ponaprawitč a gakaU občť kslUže

búm božjm datč

Madlenka

N neprotťelo mU to očč?
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Nntonjn.
Nikoli,. ale gako saUchotčnčxř
počjnal sobč; čjm ch fcluchotčneiř chřadne, tjm
ménč pomeysslj Ua smrt; sjlo pozbýwň a wssak
lčxska k žťwotu

a Uadčge w něm fe žmcibň.

Konrěcd.
nesskodj nynj?
anonjne
Konrčed.
plynach

Škoěčla:lč

reformacj gčndú,

Každčšrozdmoǧenj ssleodj.
Gčx ale žúdné ž reformacj

sskody Uenalézécm, aU wůbec pokog pa:

nuge.
Josef.

Mcimeť ǧern pťjmčťj a tak gsnxe

neswornj, gako žper.
Konrčxd.

Myfljš,. žeby núboženfkú wcil:

ka wžučkxtautč mohla

Jose f.
že může

Ba

každý

oxočxr?

arcčť a laf snadno, ǧako

deU hořetč,

byťby

bwl oheň

leolťkrčtte Udussen.

Madlenka.

Wžidyťpak l.P. j648 bol

mjr Učtboženský Učťněn a trwú

Nntonn.

až dosUd.

Nle podgakaUwýmjnFaUbyl

Žwúmi tento mjr Uččnčn?

Madlenka.

Počd wýijkaU

AUǧssOUrkské wwžneinj zachowúwatč

Jofef.

taU, že

ldUdchxe.

Gsmelč pak powťnnč slťb chim

držetč, gessro ww flowo

Madlenka.

sxroé nčxm nedržjte?

To byste powčnnč ncbylč;

alr my aUǧsspUrkské wyznúnj žachowčcwúmc wčrnč.

Josef.

Nemlmď tak, an prolesiantčwy:

znúnj ono zč:ho alak častožmčnčlč, že ǧč);žúdný
anť nekatoljk anč katoljk erj,
gaf žxxčlopr:

wotnč.
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Konrčxd.

Newjli žúdný, gak znělo aUǧ:

sspUrkské wyžncinj
mnoho nedokčxže.

Nntonjn.

prwotnč,

žčxdný proti

nčam

To xočlmale dokňzatč můše:

me, že wassj mistťi

a oastořč

wyžnanj Učc erčťj,

a dle Učho neUčj.

na

aUǧsspUrleské

Madl rnka Nni naš p pastorto nežapjra
č ťjka, že žadný protč tomu Uic mjtč nemUže,
an prčxwč to protrstansky gest.

,Nntonjn.

Gelť tomU tak, nemůžeme

my katoljcč na fwé slowo také antč:ni býtč.
Madlrnka.
Nle což Uenj dosičwogskae?
J osef.
Nrcčť, ale wssak to gest to ney:
hrožnčǧssj žlé, že obč strany, kalolčckú a Uefato:
lčcka sioǧné woge držetč mUsj; reformacj dala
také k toxml prjččnU

Yntonjn.

Mčmo to kdyby byl Uěcrod

núš sworný, gak daleleo by to přiwéstč mohl.
Konrúd.
Ll což ge ke swornostč gedné

wjry třeba?
Josef.

Zaǧčsté; ǧednota musi pochčxže:

tť že srdcj, frdce:li w

tom

negswčlěǧssjm, we

wjře totiž Uesanlasj, žadný mjr nemůže trwan:
lawý a žňdna mocnost bežpečnla býti.

Ko nrad

J proč fe tedy mUžowé Učenj

nežasažUgj o to, aby roždwogenj

giž

gednaU

wyždmiženo bylo
Josef
Samotnú UčenosťtU Učc nedo:
k.iže, idokúzala bo, ǧsaUc fpoǧenú š pobožnostj:
a!e wysokoxnx,xslnost a lwrdossčǧnost Učených za:
mežuge wssecko, gako za časů Krťstowých.
Lťd
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Krista milowal,x ale žčckonnjcč a farťfeowé ho
nenúwčdělč a lid swňdčlč. Proč ty nechceš ka:

toljkem býtť?

Konrúd.
NUtonjn.

sCož gú múm žačjti?
Sta, ba tisjre, obzwlússtčw

Nnǧlččanrch obrčltčlč se na ťarolčckaU wer.

Madlenka.

DokUď se nepřefwťdčjm,

že wjra katolťckú prawdčwčgssj a lepssj gest: zů:
staUU přč wjře lUterčmské.

Yntonjn.

l

To mlúš dobťe; ale znúš:li

pak obč wjrye?

Madlenk a.

era

katolčckúmú prý na:

sťrz blUdnú býtť.

Nntonjn.

Madlenka.

Gsi o tom Ubežpečesla?

Gú mlijm,

co gsem

slyssela.

Jofef.

mlij

Tak křesťcmmlUwitč nemú; kdo

ze slrchU, lže často; a sw. Pawel w

1. lťstu swém k Tešsalontcenským 8, 21 pjsse:
Wssech wčcj pak kussUgte!, což dobrého gest, to:
k,w se držte.

Madlenka.

A smj katolický kťesťanta:

ké fkaUmati?
Nntonjlt.
To t:č dokúžeme o naUkčxch
gednotliwých gednagjcr.

KonrúB.

Tak si tedy mysljte,

že gr

k obrúcenj

tolčko ooznúnj wjry katolčcké lťeba.

Jofef.

Ge takéutťeba mčlostčbožj a tU

Bůh

pokorným gen a kagjcjm dcecwú.

Konrčcd.

Jofef.

Coby romu řekla knjžata?

Ta bp swé panstwj podržrla u
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cjrkewnj statky bez toho erbohatily

žadného,

gako wssc pozemské pomčnUln

Konrad

Nle gfaU katoljci též tak wčr:

nj poddanj, gako nekatoljci.
Josef.
Gú tč dokeižč, že gsan katoljcč
wčrnčgssj poddanj, Uežlč nekatoljci; nefatoljk tol
ho se držj, co ,we swém swčdomj ža prawé Uu
žnúwéc a pťčgmaUtč chce; katoljk wssak pťč slo:

wu božjm hledj na to, gak mu to cjrkew wy:
swčtlUge a Ua srdce klade; ale préewč proto
gsme my katoljci we wjťe Utwrzenčgssj a na
zewněgssj poslUssUost žwhkleqssj atUdy wčrUěgssj,
nežlč wy, leteťjžtoliko sebe slyssjte a sebe poslaUchate

Konrad
zemjch ch

Nntonjn.
mj gest che

Slyssel gsem, že w katolčckých

býwa žbaUřenj než w nekatolčckých

Proč ne, an katolťckýchzcu
nežlč nrkatolťckých, a katoljcť déle tr:

wagj.
Jofef.

W katolčckých šemjch se strhlo

žbaUřenj tenkrcite, když wjra a cjrkew
wčxny byly.

Utlačo:

Ynto nj n. Popatčte profjm Ua Jrsko, na
tU UbohaU, od protestantů AUglťcka gčž sedm set lct
UtčskowanaU žemť a katolččtj Jrčané se predce
ťe kralům Llnǧlčckým wěrnčgi chowagj, nežli ne:
karolččtj Llnǧlččané.

Konrčld.
Nle mežč ňassčmč prawdami
gfaU také prawdy katolčcké; Josefe, co faUdjš

o tom?
Josef.

Ptúm fe tč, ždali gstege wy od

Uúš: čili my od wécš přigali?
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Konrúd.

My gsme ge pťčgalč od wécš,

neboť starssj gste.

Nntonjn.

SlUssjlč, čxby fe mladj přeli

še starými?

„

Madlenka.

To neslUssjowssem, leč by

starssj w úplné neprawdě bylč.
Yntonjn.
Kdyžu dwč stč lčdj se pťe a
50 u 60 tčch neomladssjch UstaUpilč Uechce,
ale oddělj se: komU dciš ža prawé?

Madlenka.
YUtonU.

Wčtssinč a starssjme
N tak núm za prawé dčxti

mUsjš, Ueboť my katoljci gsme wčrssčna a star:

ssj, my trwúme
stoletj.

KoUrúd.

giž ofmnúcte,

wy teprw tři

Nemohly by obč strany po:

Uustťtť?

Josef.

N w ěem? we wěcech hlawnjch

katolťckú rjrkew nepopUstj

ani gcxdinaU lčtčrkU a

we wčcech nepatrných neprofpěge poansstěnj.
Madlenka.
Tuť ge owssemtčžkopomocť.
Josef.
J Ue tak rčžfo. Zkanssegte gen,
a modlete fe; Bůh, od Učhož wsse dobré po:
chúzj, pťčsoč!ǧe wcim žaǧťsté radaU a pomocj.
Pofoǧného spanj wčxmpťeǧť; žeidúm ale wčlš mčlý
sausčdé, abyste z rožmlUwy dnessnj tyto wčcč
bedlťwč Uwúžčli:
1. Neformacj
Uexn,jd,jlo božž, ať gčž na
gegj půwodce, nebo na gegj owoce: hrUbost,
nefwornost, zdiwoččlost, krwawé wčxlky, zťrlel

sroůg obrútjme.
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2.
dočkal.

Takowého

zlého ,owoce

sčcm LUtr fe

Z. N až po dneš nepťčansstj reformacj
trwalého, bezpečného,prawěho mer, wěrnostč ničjm
nepogissťugjc a kdrženj stč:lěhoa četného wogska
pťjčtnU dawssč.

Čtwrtú wečernj rozmlmoa.
G AUǧsspUrkské konfegsj.

KoUrčxd.

Q

reformacj a reformúrjch

saUdjm giž gťnak, nežli gsem saUdťl dofawčxde.
Yle mcim za to, že Učenj famo lepssjbude, nežlč
poěčxtek a owoce gebo.

Nntonjn.

Zlý strom dobré owoce né:

stč Uernůže, prawj Krčstuš.

Madlenka.

Neyhlawnčgssj nňš wozna:

wacj spčš složčlMelanchton l. P. 1580 apťed:
ložčl ho cjfařč KarlU 7. w NUǧsspUrkU, odtUď
mú také gméno aUǧssoUrlefkú konfešfj.

Konrúd.

N cjsař a katoljci mčlť prý

gi we welké Uctčwostč.

Nntonn.

W tak weliké uucrinoosti,že

gi cjsať žawrhl a katoljcť wywrúrčlč: ale LUte:
rémť o wywrúcenj tom nčc wčdětť nechtčli a
nechtěgj.

Madlenka

Wždyť pak Luterňnč protč

katoljkům w tak .nazwané apoloǧčč(obranč) kon:
fešsj swaU húgili.
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Zos ef.

N tak gi hcigilč, že mUselislowa

wsselčgakkraUtiti a we mnohúch wčcech powolčti.

K onrúd.

Rebyli gsme přitom, ale auǧe

sspUrkskaU konfešfj mňme gesstč, tU si wešmeme

ddo prúce, nrchť za sebe mlij.
Nntonjn.
Yle, anťž wy, ančž mčstťi
wassi newědj, gakú byla zpraoU; Melanchton a
po něm mnozj Ustawččně gč oprawowali.
Jofef.
Totě owssem prawda, a wssak
gčž tak gi před sebe wežmčme, gak gi mčxme.

Konrécd.
mjrněgssj;

Tyš, Josefe, pčedre ten ney:

čjm starssj gfme,

býwč:me.

tjm powolnčgssj

B

Josef.

Nekni raděgť, čjm wčtssj wer

kdo mci: tjm mjwél wětss,xš,lúskU.

Madlenka.

Zde ge ta konfešsi. Nčxda

fe podjwčcm, gaké wady gčwystawjte.
apoloǧče se nachúzj.

Zosef

Mam

WzadU

gedno Učenj po drUhěm

we wassj konfešj rožbjratť, nebo dřjwe powsse
chně Udatč, proč se mi neljbj?

Ko nrad
K gednotlčwým naUkúm přč:
gdeme postaupnč; rcčtedy dřjwr, co proti nj múš.

Josef.

Melanchton, gegj skladatel, po:

stawčl takowé wčcč do nj, ž kterúchž faUdčtť
můžeme, že bUď Urawd nryhlawnčgssjch nrwě:
dom, nebo lhňř býti mUsel.

MadleUka.

Wýčťtky této zagčsté nedo:

kúžete.

Josef.
ngj

Mnohé blUdy a omnly Uřrdba:

se wassj konfešfj; tak mezi giným we člúm
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kU 23. stogj, žebh knčžj w Nčmrjch teprw w
11. stoletj k slťbu ččstoty nUcenj bylč.

Madlenka.
M,

N to gest prawda; Nehoř

papež, wstoletj 11 kslčbU čistoty knčžstwo

přinUtiw w cjrkwč začal nčco Uowého.

Nntonjn

Gak mohl Řehoť něcono

wého začjtč a předce twrdťti, že by to byl pra:
starý obyčeg.

Konrúd.
N ntonjn.

Toho mčl dokúžati.
Dokúzal také.

Madlenka.

Y gak toho dok“écžal,že

knčžstwo kUbezženstwj dciwno gčž zč:konem zwlússt:

njm žawazano bwlo?

Josef

Mnoho set let předpapežemŘe

hořem UU blxli w Mohučč, we WormsU a w
Cúchúch cjrkewnj snčmowé držécni a w Uich
bylo knčžjm bežženstwj weleno, a wssak ne ga:
ko wčc nowťčkei, nýbrž starodčanj.

Madlenka.

N mčxmelipak o fnčmjch

těchto bezpečlté žprúwy?

Yntonjn.

Nrcčť že múmr, gako o wssech

snčmjch cjrleewnjch, neboť wygednámj

byla

se:

pfčma, zweřegnčna a bšdliwč žachowúna.
M a d l e nk a.

Snad

nxewčdčldČ))čelexnchton,

že w tak starúch, pťed Řehořem slawenúch snč:
mjch knčžjm manželstwo žaoowčženo byloe?

Nntonjn.

Gakbo to Uebyl wčdčl, muž

tak Učený? a oaklč Urwčdčl, měl.mlčetť.

Konrad
ǧči naorawčl?

Jos.ef

Snad chybU swau w apolo:

Čti.

46
Konrécd.

MelanchtoU tU prawj,

že za

Zooťnčňna knčžstmo žčxdnúm žwlcissmjm zúkonem
k bezženstwj šawúzčxno nebylo.
A ntonjn,. N předce před Joočnčcinem fnčm
Kartagťnenfký l. P. 890 zčckon bezženstwj ob:
Uowčl, ťka, žeby bylo bežženstwj obočeg staré
cjrkwr.

MadleUka.
bUď erěda:

To arcčť byl Melanchton

anebo fwci Udúnj přjsnč Uebral.

Josef.

Mwsljš Konrúde, že by byli re:

formčxti mssi wyždwčhli?

Konrúd.

Gakci to otúžka;

každé djtč wj ť ž té pťjččny,
stoletj

toť U Uúš

že fe gčž přeš tťi

Uxsse U nčxš nečte.

Josef.
NUže Maxdlenko, přečtč Učcm š
konfešsj wassj 24 člúnek a sice ťčldky tyto:

Madlen

ka. ))Křťde Ucimdčlagj, wčnj:

ce núš, že gfme mssč wyždwjhlč; onať fe Unúš
š wčtssj wčxžnostj a UúbožUostj slawj, nežlč U

nassjch protinjků.(e
KoUrécd.
To še stogj w konfešsj?
AntonjU.
Nno, to stogj w ťonfešsj, po:
hleďte a přeswčdčte fe.

Madlenka.
pRč.x,to ge přjlčš.
Kon rúd odbčhne.
Y n t o Uj U. Qwssem že gest pťjlčš obžwlússtnč,
an fňm LUtr pjsse: ))Předemssemč gčnými oha:
wnostmť msse mej myzdwižena býtč.((

Madlenka.

SUad se .mú we čl. 24

pode mssj wečeťe Pcině roznmčtč?

Nntonjn.

Mysljš, žeby byl Melanchton
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roždle neznal meži mjssj a mežč wečeřj Púnč?
Wždwť pak prawj žgewnč: ::Nciš lčd fe často
a ptlně poučUǧe, proč swútost oltářnj Ustano:
wena gest a požjwati fe mú; aby lotiž srdce
búzliwčx pookřála a lčd ku přčgjmčmj a ke mssč
pUžen byl.
W obťadech přč mssi se lěž žúdné
zmčny Uestaly. U Uúš se er swútcjch msse čte,
a rěm, kteřj gj ǧfaU žčxdostčwč, wečeřr Pňně se
podúw(:l.((

Konrúd

se wrcitčla dj Madlenka

gemt.a: Qtče, ǧestčť dokč:žčmo, že NnǧsspUrkskú
konešsi Ua mssč wčřj a od wečeře Pčmč gč ro:
zekžmiwcif

K onrécd.
Nechť, Uechť; gú tU přčnússjm
zcela nowau l. P. 1843 wytčsstčnaU a od
Wťrtemberkfké konsistoťe wydanaU knťhU a w
nj něro gťného stogj.

Josef.

Wún bUď š nč:mi!

haU konfčšsj se tedy
pťed rřemč sřU lety.
geU chre a může.

Konrcid.
od Učenýclxopeinů;

S

taU Ubox

pofUd tak Uaklc“xdci, gako
Každý Ua nj mčnj gak

Zde meime to neynowěǧssj a
čtč gen na str. 429.

Yntonjn čte: ))Mssc, we které knčz tělo
a krew Pcinč BohU občtuge za žiwéaša mrtwé,
aby gčm odessrčUj hřjchů a darů dUsseijch
a tčlefných wwžécdal, U núš

fe nekonú.((

Jofef.
Což wak ge msse dwogj?
x))čadlenka. Nenj dwogj; ale přrdce gsme
fe dočslč, že gč mssc wyzdwižemi

powdččna.

a tomu

gsexm
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Nntonn.

Ni, ai! co erťdjm? na str.

352 wýslownč stošj, co stogj w konfešsi.

Konrúd.
Nenj možnčx.
Madlenka.
Ba skUtečnč: ))Kťiwdu nčxm
dťlagj a t. d.((

Nntonjn.
kysele“x woda

Z gednoho praijkU

sladkúa

tU teče.

Konrúd

hledj do knihy, popadneazahodj

gi, wolage: Totč
Madlenka
Dobře to nenj,
kťčklawé oďpory.

lťdi ža blcizny mjtč!
zúrmUtnč knihU zdwibne ťkaUc:
že gsaU w gedné knize tak
Npoloǧie, ččlč obrana konfešsj

nassj zagčste“ ge lepssj.

Jofef.

Mčg geU strper,

krč:fného z nj uwrdU.

hned ti nčco

Nle Konrúde,

tak roz:

hnčwati nesmjš se che.
Může kniha ža to?
Konrúd.
Mč:š dobťe, a posléz celei ta
wěc anť ša hnčw Uestogj. Nle rcť, co wjš o
Uassj apoloǧťč.
Zosef.
Nntonjne, powěz nčxm, co ge psčx:
no w 13. gegjm člčmkU?

Nntonjn.

Že prý karolickcicjrkew swaté

mú, a nčktečj fwatj

tU že gměna gsau Udčmi.

Jofef.
Mú:lčmatka djtky zbožné, slUssjli
pak ge opausstčti a zawrhowati?
Madlenka.
Reslussj, a kdož by to Učinčl?
Llntonjn.
WU to čťnjte; Ueboť gfaulč w
cjrkwč Uassj fwatj, w cjrkwi wassj ale ne, kterú
cjrkcw gest lepssj?
Konrčxd.
TU w člúUkU 21. gsem na něx
co přčssel; Madlenko, přečri nécm to.

49

Josef.

Toš mi Konrúde zúst wzal, a

wssak gest to člčmek zlý, ten članek 21tý

Madlenka.
QbsahUge w fobč, že prý
pťed sw Řehořeml, papežem, žadný swatý wzý:
wún Uebyl, ažeby cjrkewnjho otce Uebylo, chž
by byl wžýwanj

Konrad

swatých Uččl.

Ne, tak ohlednč swatých my

bUdememjti prade
Yntonjn
Rewjm, proč? snad proto, še
ohledně fwatých reformatť wassi mnoho nalhalč?

Madlenka.
Y co tU.lhal Melanchton?
Yntonjn
Pťed sw Nehoťem 1 Uččlo
che

Uež W

cjrkewnjch otců, že, gak a kterč

swaté wzýwati mame
Madlenka
Tak Uúm alefpoň gednoho
žnamenitého otcc cjrkewnjho pogmenUg.

Yntonjn.

Chcešli hUed dwa a to ty

Ueyznamenčtěgssj sro. Ymbrože,

a sw. NUǧUsična.

Josčf.
Y slyšte dč:le. We člčmkU 10.
Uwčcdj Melanchton kúnon řeckýž čilč prawoplat:
ný wýrok cjrkewnj.

Madlenka.
K čemU?
Nntonjn. be ze starých prawoplatných

wýroků

cjrkewnjch Uowé swé Učenj o swútostč
oltúřnj potwrdťl.
KoUrčxd. N gednčc neprciwě?
Josef.
Gednú welmi drže, tak sice, žeby
gste, čtaUce onen kúnon Ue nowé, alebrž staré
Učenj o swčxtostť oltčxťnj, totiž opromčnč

chleba

a wjna, w něm naležlč.
Konrúd.
Yxgň gťž ani o konfešsj auǧ:,
KoUrád.
3
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sspurksleé, ani o gegj apoloǧči nčc slysseti nechcč.

Kdo gedenkrňte lhal, tomU se neweřj, i kdyby

prade

mluwťl.

Jofef.
Gťž opčt djtě w kaUpelčtopjš.
Konrúd.
Wsse gsem kladl na tU konfeš:
fj, a nynj wčdjm, gak bjdnč to š nj dopadčl.
Yntonjn.
Mělť gste skaumatť dřjwr, nč:
koluč sleoč

wčřčtč.

Madlenka.
Wěixilč gsme, gak nčrm nčxš
p. pastor ťjkúwal.

antonjn.

To nebolo po protestanskU;

protestant wčřj lolčkowlastnjnm skaUmčmjswémU.
Madlenka.
Ll gak může nassťnec wssecko
skaUmati?

Nntonjn.

J tak to děleyte, gako my;

nxy zanechňwňme sčaumcinj cjrkwč, a slowa gegj
přčgjmeime důwěrnč.
Konrcid.
Totéž mohlo by U nč:š býtč.

Yntonjn.

N skaumali wassť pasťoťi a

wasse konsistoťe ža wčxš?

Madlenka.
Yntonjn.

Ylespoň gčmtolikdůwčřngeme.
Proč wécm tedy neprawdy a

odpory w aUǧsspUrkské konfešj neoznčxmťli?

Madlenka.

Snad ge neodkroli.

YUtonjn.
J toť by mUselč až přjlťš ne:
fwědomčtj býti; a kdo gesť takowý: nemůže
skaUmatč, takowému nelže wěřťtč, takowého nelze
nčxsledowalč.

z

Madlenlea.
GsaUť lčdé.
Yntonjn.
Lťdé, kteťjž odpory kodporům
přčklcidagj, gak gsme we loassť nowé kniže shledali
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Zofef.

Y to neyhorssj anč snad newjte?

Konrad

Co zase?

Zosef

Ze se Luterani mešč feban hada:

gj, ždalť se podlé wyzanacjch spčsů swých, ga:
cj gsaU, auǧsspUrkskú konfešfj a apoloǧče, ťjditč
magj, čili nic.

Konrad

Qdeď to mčxš?

Zosef
Z Uowčn Heffých, kteréž mnoho
knčh oznangj
gedUagjcjch o tom, malč fe datč
na fpisy wyznawacj.
Madlenka. Gúmysljm, že UčenjmUžispčsy
wpžnawacj

hčxgitč bUdaU.

Josef.

N dčge fe na opak; Uic o nťch

wčdětč Uechtčgj.

KoUrč:d.

N proč?

Josef.
Ze prý gsaU sxočsyžastúrlě, že
prý Ujsmo sw. sspatně wyklúdagj, že prý ne:
prawdy a odpory w fobč obsahUgj.

Madlenka
Nntonjn.

Nť ge tedy oprawj.
Mistťč wassi tak gsaU nefwor:

nj, že se anč dwa pospolU nefnússegj. TU ge
oprawa tčžkčx, geden od drUhého nechce nčc
pťčgjti.

Konrúd.

Josef.
Konrčxd.
Yntonjn.

Mčliby tedy wyhotowčtč nowé.

N pro koho?
Pro nciš protesťaňty.
Wždyť pak negste swornj me:

zi sebaU.

Madlenka.
Sekt gest U nč:š arcčťdostť,
ale proto pťedce w mnohých miboženských praw:
dúch se srownáwňme.
Z xc
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Josef.

Mčlú Madlenko, mewljš fe we:

lčče. KlaUš Harmčš, geden ž Učených a zbož:
núch pasřorů wassťch nabjdl se, že chce wsseckn
nciboženské prawdo Ua palec napsatč, w kterýchž

se protestanti srox“onciwagj podneš.
Konrčxd. Núš p. pastor také řjkč:wčx,že
množj pastoťč žwyžxxěxwacjch spčsů coš chtěqj
pťigjmaǧj,

cke)gťnj že ge hanj

žawrhugj
Madlenka

a gčnj že gedocela

Nle w nčkterých hlawnjcb

fadach se pťedce srownúwati
mUsčgj, k. :dř. že
ge KrčsťUš Syn božj, že ge neyswčtěgssj, nerož:
djlnéa Trogice, wzkčtjssenj a žčwor wččný?

Josef.

Nťkolť. Množj pastoťčwassiwe fwých

ť“nihécch pjssj twe

swých kúzanjch

blcisaǧj,

že

Kristuš žúdný Son božč nenj, ale anhý člowřk.
Yntonjn Llnadlo by lhúřema křčwopťj
sežnjkem býti musel Ueboťpťed Kaťfassem neywwš
ssjm knčžemžťdowským prčsahal, že Syn božj qest

Jofef.

Neyswčtčgssj a neroždjlnan božskaU

Troǧčcč odhčxdala wtxlkci čcist protestantů;
a gimi
ččxstUčj, žeby Boha siUtečného, osobnjho nebylo.še::e)

Madlenka.

Konrúd.

Takowj gsaUhorssj, Uežpohané.

Slowa Pawlowa

na nťch se

mwplňUǧj: ))Prache se bútč maUdrýmť, blúžno
Učinčni gfaU.(( Řjm. 1, 22.
Jofef.
Gesstč wětssj počet dUchowujkú
eed Zwlůsstč w LiďslU

xee)Řekl Uesmyflný w srdcl swčm: „Nenjs Boha e Žalm 52 1 ou
Někteřj ltdebezbožnj UeywhšssjhoHosnodčna a Pána UassehoJex

žisse.skrxsiazapjra;j .uld 1 4. u prrhnall
gakožtošlepro SUUa člowěka

Luk 6 22

gména wasse,
T
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wassich zamjtěl wžkťjssenj a žťwot wěčný. Mno;j
pochopťtč nemohaU, magjce ždčmj to, že člowčk
gako zwjťe pogde.

Madlenka.

Chraň Bčch, aby fe takomň

Učenj meži lčd dostala.

Yntonjn.

PončkUd se gčž dostala. Ptey

se měssťúků a požorUg gegčch mrawy:
swčdčjš, že množj nťc Učwčťj.

Konrúd.

tU se pťe:

Nle gak to dopadne!

Josef.
Dobře žagčsté ne! bUďto núš mi:
lý Bůh tčžkými rčxnamč nawsstjwj a nebo se
newčťjcj pokořitč a tU cjrkew hledatč mUsj, w
kteréž takowé newčry nenj, ančž ge dowoleno gj
Uččtť.

Madlenka.
hnčte.

To mne welčce rmaUtj a

„

Josef.

Gest žalost, kterúž wrde kradosti;

a nepokog, gegž pokog wččný misledUǧe.
Konrčld.
Kýžby nčUU roho dopřúl otec
nebeský!

Jofef.

Přčgď krčcl,owstwjgeho, leen!

N giž mčxm dobraU noc pčeǧi, drašj přcirelé, a

žúdúm wúš, abyste rožgjmalť:
1. neyhlawnčgssj wyšnúwacj spiš lUterámfký,
aUǧsspUrkskúkonfešsj, obfahUge wfobč nrorawdy
a odpory.
2.

Luterčmč mčnilť anǧsspUrksleau konfešsj

fwaU po wssecky časye

Z. Ba docela Uic na Uč ch

nedržj; a U

xlidj dUchownjch ť swětských we protestanstwU
rožmcil,xci se la neywělssj

nemčxra.
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Bútú wečernj rozmlUwa.
G swátostech.
Konrcid.

G kťtU a wečeťi páně.
Dneš bUdeme gednatč o swéc:

tostech.

Josef.

SaUdil bych, abychom š kmenem

začali, pak teprw o kwčtU a owocč mlUwčli.

Madlenka.

Gak múme tomu rožUmětč?

Ynto njn. erkew gest kmen, swčxtostčgsaU
kwět a owoce.
Konrad
Q swatostech fnaže fe sUeseme,x
nežli o cjrkwč; prawč o cjrkwč si Učenj šeerb
nčgssjho žadúm.
Zofef
NUže gedneymeo swatostech. Ko:
k swútostč pťčgjmúte?

MadleUka.

Gak dobťe wjte, my LUte:

rčmidle wyznawacjch fpisů swých přigjmšcme dwč
fwútostj, křest a wččeťť Pčmě.

Josef.

J nahlednťMadleUkodo apolo:

ǧče, kterč:ž U wčxš také ža sočš wyžnawacjplatj:
že se w nj mlij
o Z swčctostech.::e)

Madlenka.

Nntonjn

Ll kterč: by bwla la třetj?

TU čti: ))Pokanj grst prawa

swatost, Uebo gest dle rozkažU božjho a ma při
sljbenj mčlostčc(

Madlenka.

Pokách gčž za fwcitost ne:

přigjmúme.
Josef.
Ny, cožuto U wňď Le swúrostmi
dopaděx, gako š krogem, kterýž se časem mčnj?
.) W DanstU chtjipoflednj pomazanj, gakožto swa ost Uemocných,

pťigmami
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Madlenka.

Nikolč, ale w apoloǧči re:

formčxti pochybili, poždčgi to naprawčlč.

ijUch

Yntonjn.
Prawé wyžnawacjspčfyhoto:
swatý skrze lčdč, genž ktakowénm dle

žwlcisstě powolčmi a poswčceni gfan.

Madlenka.
Yntonjn.

Ll kde ge to pfčmo?
W každé bčblj. Čtěte gen 15.

kap. skutků apofstolských. Nposstolé Ua gčstém
naťjženj se Ufnešsse, we werssč28. prawj: xdWč:
dčlo se žagčsié DUchU fmatémU inčxm.eč To
dúwčx platnost naťjzenjm, pakli se w nich ŽDU:

chem fw., kterýž w miš půfobj, srownúwňme.

Madlenka.

Chybčti a chybU naprawo:

wati DUch sw. owssem nemůže.
N n t o Uj U. Pončwadž ale reformúti wassi
chybili a Uaprawowali, DUch sw. bUďto U wciš

poťšcd nenj; anebo gelč: tak alespoň nebylštjm,
kterýž apoloǧii fepsal,
laUčiti Uemohlo.

Konreid.

gčnéckby se z Uj nčc wy:

NntonjU mčxdobře,a zagistéžle

ro dopadčt š Uúmi, an

fe ani o počet fwcitostj
šhodnantč nemůžeme.
Josef.
Ll k čemU mútr fwčxtostč?

Madlenka.
swaU wyžnciwali,
swé doké:žal.

bechom gepřťgjmagjcewer
a Bůh

nčxm xskrze nč milostč

Yntonjn.
NegsaU wúm tedy ničjm gč:
ným, než anhým znamenjm?
Madlenka.
Nrciť, neboť wjra a mčlost
božj gfau wčci neyhlawnčqssj.

YntonjU.

Y tak když č!owěk toto dwé
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mci: wer
menj stúti,
cokoU.

totiž a milost božj,

nemUsj o zna:

ať si gsaU leterčckolč, nechť ge gčch

Konrcid.
To mwsljm.
Josef.
Wč;te, gak ssoatně š Uaťjzenjmč
Krčstowýmč naklúdcite. Kdybych tě Konrúdr do
posleďnj wůle postawčl, a po smrrt mé se tč
ťeklo, že múš po mUč můg sad šdědčri, naúřadč
ale se tč dalo to wyswčtlenj, že gsem tč w oo:
slednj wůli onen fad k Užjwčxnj neodkčxžal, Uýbrž
že gsem chrčl tolcko, abyš často naň patče na mne

gsi wzpomjnal, aby ti byl pomnjkem pťcitelstwj
Uasseho: co byš ťekl?
Konrčxd.
Ze gsi mohlfad fwůg odkcišatč
komUkolč, gú že bežr wsseho přčpomjminj na tč
myslťtč bUdU; takowé to prciždné znamenj mrželo
by mne gessrě.

Nntonjn.

Ll prč:wčtak to dopaděcš uče:

njm wassjm o swč:tostech.

Madlenka.

Wždyť pakuxpťedceUapomci:

hagj wjře nassj.
Y n t o n jn.

Madlenka.

Tenkrčxte,když wer gčžmúme?

To fe samo sebaU rozumj,

an bež wjry wssr marné gest.

Jofef.

N mcimelčwer,

tak ge opčt dle

Učenj wasscho wsse ostatnj žbytečně. bech na
nčco nežapomčl, dčlčlm si znamer;
nežapomen
UUlč, znamenj Uepotřebngč.

Madlenka.

To ge arciť prawda, ale

pťedce ge lépe, žnamenj mjtť, nežlč nemjtč.

Josef.

Q ne, neylépe ge žnamenjnepo:
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lťebowatč, pak gsme swaU wčcj gťstěgssj; neboť
bezwečnčgčge to opatřeno, co múm w hlawě,
nežlč to, co mčxm před očťma.

Yntonjn.
žcikont,

A žač beťčte swútosti staro:

obřjžkU a bercinlea welikonoťUjho?

Konrúd.

Za znamenj budachho.

Nntonjn.

N pod sjm bUdaucjm, co my:

sljte fobě?

MadleUka.

Krčsťa Ježjsse 8 wkapťtel:

ským djlem geho.

Nntonjn.

N KristUš by byl zaš gen

žnamenj, oUodjlo wyžnamemiwagjcj, Ustanowil?
Konrúd.
Mežč swčxtostmčstarozúkonnj:
mi a nowozúkolmjmi Uemci roždsl býti; akdežto
w zúkonč starém znamenj Ustanowena byla, djlo
wkapťtrlské wyžUačUgjcj: w žéckonč Uowém fe
nachúžetč mUsj wyplnčnj onoho djla.

Josef.

Taktéž saUdj katoljci; a ty Ua

sobč Žhledciwciš,

že wčc rožUmnč powažUge,

tak řka súm že sebe na katolčcké Učenj o swčxto:

stech přigjtč můžeš.

Madlrnka.

Wždyť pak swcitostižažna:

menj widitelnč: milosťi božj takě powažUgete.
NUtonU.
Nrcčť, ale Učjme též, že Uúm
také newiditel!té milosti božj Udčl“Ugj.
M ad l eU k a. Mnoš,j pastoři lUterčmsscjUčj
totéž.
Ynton,iU.
Uč,ili tak, Učj po katolčckU,
fnad ani newčdaUce.
Jofef.
Mezč wúmč a nčxmč gest roždjl
ten, že U wčxš fwč:tosti na milost božj ǧen pťi:
x:
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připomjnagj: U miš ale newčditelneťumčlosti bo,žj
siutečnč Udčlngj.
u

Ynlonjn.

My potťebUgemewčrč widť:

telné pro fwé tělo: newťdčtelné pro swau dUssi;
a Bůh nčxm dciwčx obé zňroweň tak dobře, ga:
kož ito wčdčtelnéš newiditelnau žiwaU morj geho.
Konrčcd.
Nle wy múte sedmero swčrto:

stj uu gak to?
J of ef. Dobrého nebúwúnikdú přjliš mnoho.
N tu si přečtč, co Lutr l. P.
stech Uapfal.

Madlenka

1544

o fwčxto:

čte: ON protož zpťjmapra:

wjm, že múme bUď wssecko wčřčrč, nebo Učcne:
wěřčti. DUch swatý se Uedécrošdělčtť, abn gednU
wěc Učťl ža prawaU a drUhaU za nexorawan.če

Konrúd.

Tak w 27. roce reformowcinej

swého Ueměl psňtč: ale nepochybně, že tU ty swň:
tosti myflil, w kteréž roěřil.

Zosef.

Brzo se pťeswčdčjš, že dlanho po

reformacj w sedmero swcitostj wčťťl.
M a d l e nka.
Múlť pak tčchsedm swútostj
swůg žúklad na pjsmč swatém?

NntonjU.

Q mčx; agú bychwnč wčťil,

kdyby anč w pjsmč sw. nestčclo.

Madlenka.

Yntonjn.

Gak tak?

e

Deyme tomU, žeby twůg pa:

stor knťhn sepfal: můžeš se domeyssletč, že UebUde
wčdčti che, Uež co w knťše stogj?

Madlenťa.

To by bylo k smjchn,w nčm

zagčsté složrno gesťche,

Yntonjn.

než w geho sepsané knize.

Bltak wdrchnUlDUch sw. pjsmo
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swatč: a předce w Učm nenj celý obgem a úplUé
žweřegnčnj božského Učenj geho.

Konrčld.
we

Yle slýchal gfem, žeby teprw

12. a 18. sťoletj

leckterčx swčxtost U wúš

nastala, k. p. manželstwj.
Josef.
N což dřjwe manželstwa Uebylo
tak prúwč spoťč:danšho, gako pozdčgi.
Konrč:d. Bylo arciť,ale neslaulo swcirostj.
Josef.
Zdalč pak gsi w dětťnském wčkU
swém každaU wčc důkladně znal a patťččnč po:
gmenowale?

Konrcid. Nešnal a nepogmenowal.
Josef.
Y žeš tenkrúte wčci důkladnč Ue:
znal a patřččnč Uepogmenowal: núsledUge z toho,
že gich nebylo?

Konrcid.
Josef.

Neneisleduge.
Y tak se to

mčx še swcitostmč;

byly tU hned na počcitkU cjrkwe; wěťjcj fe ge
časch lépe xnaučťlč žnčxti, poǧmenowalč ge, Ué.:
žew gčm dawsse, genžby k žamešrnj Ueprawšho
wýkladU podstatU a půfobenj gegťch wýžnamnč
wyzUačťl.

Konrad

Maš

dobťe. N qiž swňtostč

žwlasstč rožebjratť budeme; powčzMadlenko,

co

Uassčnci o kťtU Učj

Madlenka

Nassčnci Učj, že gest křesťpo:

třebUý, že se Učcm mčlost w Učm podčchi
mčUUe malé djtky křtjti.

a že

Nntonjn.
Na wjře wsse U wúš zcilež,j,
což djtfy malš také mohau wěřčti?

Madlenka.

LUtr to pogistil; Bůh, U
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Učhož nenj

nťc nemožného, wjrn

zwljtt může.

prý

do nsch

d

Nntonjn.

J proč Bůh radčgčdčdičnaU

wčnU š djtrk nesnjmú a nedci gčm roditč se gako

angelňm?
Konrcid.

Poněwadž od poťčxde swého

neUstUoUge.

Zosef.
N k poťcide tomnto též nciležj,
že nemlanť wčřiti nemůže. ,
Madlenka.
Gak se to mci U wciš še
křtem djtčcjm?

Antonjn.

My wěčjme, že může DUch

sw. bež člowčka we kťtn působitč a dčdččnaU
wčnU wyhladčtč: kterécžto wčna U wciš teprwa še
wžkřjssenjm přestane.

Konrčcd.
To taťé DUch fw. zagčstémůže,
ginakby to š třetj božskaU osobaU sspatnč do:

padalo.
Jofef.

Wěťjšli tak, aoěřjš po katolčckU.

MadleUka.
měli gčUak wřťčti?
wčcč bešžixootné?

Nntonjn.

Gú newjm, gak bychom
Me nekřtěgj fe U wčcš tafé

Nekřtěgj; ty fe gen žehnagi,

fwřtj zewnčtř; a skrze slowo božj a modlťtbu
mč: dle fw. Pawla 1. Tim. 4, 4. 5 wssecko

poswěcer býtč.
Josef.
Kěten býwú toliko člowčk a ne:
můžexlč kťtU skrže wodU a DUcha sw. dogjtť,
žécdúčli si toho frdečnč a krew:lč pro wer wy:
léwci: žastUpUge tento křest žcidosti a krwe onen
kťest wody platně.
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Ko,Urúd.

Nle že mč dúte o wečeťč Pxúnč

ša prawr.

Nntonjn.
Uhljdčlme.
Madlrnkn.
My múmeza to,žewzpů:
sobč chléba a wjna, še způsobaU chleba a wjna,
a pod žpůfobaU chleba a wjna KrťstUš Ježjš
š tčlem a krwj prqwdiwě přjtomen gest.

Nntonjn.

N my múme ža to, že fe

chléb a wjno w tčlo awkrew

Pčmě proměňUge.

Konrúd.
Gak dokúžete, že fe chléb a
wjno w tčlo a w krew Púně proměňUge?
Nntonjn.
Y gak dokčxžetewy, že we
chlebč a we wjnč tčlo a krew Pcinč pčjtomny
gmU?

Madlenka.

Chléb a wjno zůstciwagj U

wúš po promčně gako pťed promčnaU.

Josef.

Qwssem, gak dalece smyslh po:

znúwúme. Nč wnitťnj podstata proměUčna gest,
žewněgssjch pťjznaků chlebowých a wčnnjch Pún
nechčchi;

rowého

an by se přčroženost Uasse ssťjtťla sy:

těla a krwe požjwatč, a dussewnj po:

b.ožnost byla by žrussenci.

Konrčcd.
Kde gste to fwé Učenj o pro:
měnč wzali?
d
Josef.
Mčxmeť ho od Krčsta samého,
kterýž ťekl: xaTo gesť tčlo mé, to gesikrew mú,e:
ale zewnitťnj žpůsobU chleba a wjna nepromě:

nil wu na to skrz aposstola Pawla

důkladně a

gafnč ho wyswětlil, a během časn dopUstťl, by
ůnowé, núležčsé slowo pro Učenj xono nalezeno
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bylo: tranšfubstantťacj, promčna podstatnj, pče:
podstatUčUj.

M a d l e n k a. Q slowa fe nebUdemepťjti;
newjme také, gak se to š tagemstwjm tčlai
krwe Pčmě dčgr; dostč na tom, že my tak do:
bxře gako wy tčlo a krew Pcinč! múme.

Nntoxljn. To gest, wy wčřjte, že múte
tělo a krrw Púnč: my ale wjme, že tčlo a
krew Pčmě mčcme.

K o n r ú d. Pro mne bhlo by to welmčbolestné
astrasslčwé, abych tolčkreirrgťžbhw U swat. pťiu

gjmčmj, powždy byl přčgal anhý chléb a panhé
wjno, ne pale tčlo ax krew Pč:ně.

Jose s.

Můželč pak ti kdokolčswatofwa:

taU wečeťč podati?
Konrěxd.
Nemůže, tolčko nciležčtý slU:
žebnjk cjrkewnj.

Jose f. N koho držjš za núležčtého slU:
žebnjka cjrkewnjho?

Konrúd.

Toho, ktčrýž od Krčsta zřjzen

gest.

Madlenka.

N cožnassj p. pastoťť Uegsau

od Krčsta žťjzenč?

Nntonjn.

Yrciť že ne.

Kristuš ǧsa

knčž neywyšssj občtowal: pastoťč wassč o odč:
towúnjunic slysseti nechtjce, chtčgj býtť gen kazan
telť, knčžmi nikoli.

Jose f. N kýmxpowolal a pofwčtťl Krť:
stuš wasse pastorh?

Madlenka.
strem, krcilem.

Dčkanem, fonsistoťj, mini:
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N nto an. A fdo tyto ktomUzplnomocnil ?
Madlenka.
Qpčt gťnj a gčnjpředchůd:
cowé gegčch,až to na LUtra, Kalena

a Zwčnǧ:

liho přisslo.

Josef.

Nle byli Lutr, Kalen, Zwinǧli

od Krista skutečnč Ustanowenť, aby dUchownjky

powolali a wyswčtčli?
Konrcid.
Wssčcknťne; LUtr wssale byl
řcidnč na lenčšstwj poswěcen.

Josef.

N byťďy byl,

cožpak smj kwěz

sprostú na knčžstwj smčrčtť?

Mad lenka.
Nefmj, toliko bisleup.
Nntonjn.
Z toho wsseho wychčtžj,že
nčxležčtých slUžebnjkú cjrkewnjch Uemňte, a že
nenčxležitj slUžebnjci cjrkewnj wečeři Pčmč wčxm

podécwati Uemohau, gako gč: wcim gi podati
nemohU a nesmjm. Byťbych sebe lépe lisk prů:
wodnj wystawčtč Umčl: neplatilby předce, ponč:
wadž ten úťad a to preiwo nemúm, abych wy:

stawowal listy průwodnj.
K o n r cid. To ge owssem Ua pomysslenaU.
Než chw.iliri Uemohu, že přtǧjmúte wečeťčPúnč
xood gednaU žpúsobarl.

NUtonjn.

Nenj to člčmekwjry, alebrž

xorastaré pťčkěc;anj, kteréž cjrkem zmčUiti může,
kdykolč toho dotťebj.

Konrcid.

N gak to dokcižeš, že bh to

bylo pťčkeižanj siaré, a že by se wečeře Pánč
ǧiž od starodxiwna pod gednaU žpůsoban byla
poděcwala a přčgjmala?

Josef.

To oswčdčUge 1. a 2. stoletj
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kťesťanské w klerýchž brzh famotný chléb, bršy
samorné wjno a také chléb a wjno spolU wě:
řjcjm podcixociny bylť; byl to prastarý též obočeg
ooswčcenau hostči donússčtčknrmocxxým, mUčedxlnj:
kům do žalč:řeodrfjlari, a djtkeirm a Uacesty š fcb aU
brčxti a t. d. Nepstarssj cjrkewnj otcowé oowa:
žugj podciwčmj a přčgjmcinj wečeře Púnč pod
způfobaU chleba ža obecnal: obwyklost; a oakli
že se chléb požehnaný w tčlo Krčstowo promčňU:
ǧe, mnsj w těle celěm také lerew býti obsažena.

Madlenka.

Kterak fprúwcowé cjrkewnj

na to oieťpadlč,wečeťi Pčmě pod gednaU špůso:
baU wěřjcjm podciwati?

Nnronjn.

Užnalč to za wčc přimčřenaU,

a famo pjsmo sw. núwčsstj ǧčm dciwalo.

Konrúd.

Gaké núwxěsstj?Kristnš Zežjš

dal fwým aposstolům chléb a wjno.

Josef.

KrčstUš Zežjš obětnge, dal fwým

aposstolům gakožto swým nécměstkům chléb a
wjno, a proto občtUgjcj knčš požjwčc při mssi
sw. chleba a wjna.

Konrč:d.
To Urpřčgjmcimža žčxdný po:
staččtelný důkaz uu mlUw o tom žřetelněgi.

Josef.
Qtewť si Ewangelimn fw. Lrtkcissčd
gak žnj w 24. kapčtoulewerš Zl)tý?

Konrúd.

))J stalo fe, když sedčl Ž nčmi

za stolem, wšal chléb a dobrořečil a lúmal a
podciwal gčm.((

.

Nnronjn. Nčc tU nestogj o wjnč?
Madlrltka.
Nčc. Učennjci ho požnaki
po laimúnj chleba. Kristnš

žmižel a oni odesslč.
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TU fe tedy pod gednaU způsobau
Kristuš fcim.

Konrúd.

podáwal

Kdyby byl o této gedné ;pů:

sobč také scim něco ťekl.

Joscf.

J

řekl, a sice ro EwangelťUm

sw. Zana 6, 51. ))Gciť gsem ten chléb žiwý,
genž gsem š nebe ŽstaUpil((a 58: )Gakož mne
poslal žčwý Qtec, č gč: žiw gfem pro the a

kdožgj mne,ťon žiw budepro mne.e: J mlij
KrčstUš bršo o swém tčle a o swé krwč po:
spolU, a bržo o těle swém žwlcissť.

Madlenka.
tak rožmnčli?
Nntonjn.

Zdali tomU aposstolé též

Qwssem že, gčnak by podú:

weinj a přčgjmúnj pod gednau způsobaU w oby:
čeǧ Uepťčsslo. A l. Kor. 11, 27. Pjsse sw.
Pawel: ))Protož kdokolč bUde gisti chléb tento:

nebo

škalicha Pňně pjtč nehodnč, winen bUde

tčlem a krroj Pčmč.(č Kdyby byl každý gedl
a pil, nemohlbn aposstol ťjci nebo.
N w sk.

aposst. 2,42.46.;

a 20, 7. mlij

se o fmato:

fwatš wečeřť pod gednaU žpůsobaU.

KoUrúd.
Yle Krťstuš pťedce prawťl:
))Pjte z toho wssčckni.(e

Nntonjn.

Což nemohl pod slowem

))wssickni(( sté apossroly, kteréž mčl před febaU,
obžwlcisstě myslčtč? ginak by bylo UUtUo, se do:

mijatč,

džeby giž tenkrcit celý swčt žǧeho

kalicha pjtč musel. Kdoxsi pjsmo sw. doslownč
wyklúdú, dopútrác se wčcj podčwných.
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Josef.

Proč wácšJaroš a wšxšKljma

nepřistUpugj k stolU božij?
Konrčcd.
Kalich si zossklčwťlč;gedelt prý
nčco na kalťchU,a drUhý něco w kalčchU widčl,
což fe gim Ueljbčlo.
A n t o nj n. N proč nepťistUpUge wčxšNUbeš ?

Madlenka.

Toho žafe hnčte, že často

mnoho wjna zbndr, kterým fe Uččtel odpoledne

podnarašj.
Josef.

Ll tak bych wcim mohl š giných

gesstč pčxčin dokúžatť, že to ǧesi ržce!la přimčřeno,

wečeř,iPčmě pod ǧedUaU žpůsobaU posluhowatč.

Madlenk“a.

Néxm pak bylo namlUweno,

žeby kalich teprw w 11. stoletj neposwčcencům
odňat byl; knčžjm pak přťťknut, aby kněžj gfauce

omťlostnčnj che, co wyšssj bytosti wypadalč.
YntonjU.
Což pak Uehlúsagj lidU, že
w poswěcené hostiť tčlo a krew Púně, obé tedy
co oni, přčgjmci?
Jose f. Mimxoxto kdnkoli pťčgjmagj knčžj
gakožto kaǧjcj,še) anrbo Ua smrtelném ložč, přťgj:
magj toliko pod žpňsoball chlel)a, gako každý
giný wčťjcj člowěk.

KoUrúd.

Nčdhby se chtčli wyijati

Uad gčné, wčděliby o gčnúch prostťedcjch.

Nntonjn.

Kdo whmeysslj wčcčnešhod:

Ué, padň w Uefmysl.

Josef.

.

Takowého nesmyslu fe nčxm w

dč:lssjm rožgjmčxnj

toho posaUdjme.
e) Na zelený čtwrtek.

nassem

Udci častčgi; slUssnč
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Bůh uéxm dobré noci dopřeg a w pxamčt
nassi Uweď:
1. protestantč gednostegnč o fwútostech ne:
wěťj, co by wlastnč bylw a kolčk by gich bylo,
a žčxdné Utčchw si ž toho

wcižčti UemohaU.

2. Gak katoljcč o swčctostech wěčj, starou
bylé gest, důkladné a potěssčtelné.
Z. Přčgjmčcnj pod gednaU způsobaU gest
w pjfmč fw. nastjnčno, w neystarssj cjrkwč to
bylo obhčegem, nemci to nic znepokoǧčtelného
do febe a nenj to žčxdný člčmek wjry;
kdyby
toho potřeba žécdala, Uebo k UžťtkU to slaUžilo,
může to cjrkew žmčnitč.

Šestú wečerUj rozmlUwa.
!f)okračowánj o swátostech.

G mssi swatě.

KoUrčcd.
Dobťe wjm, že fweitost tolčk
znamenčc,co tagemstwj, aže che, nežli můžčme
widčti a pochopčti, o nj wčřčrč mčxme;
mssi meim welkaU pochybnost.

Nntonjn.

ale o

Totč ǧesstč dost dobče, že nťc

ǧiného proti mssť sw. nemúte, an ǧč protestaUti
ža modlciřstwj, za ďčlbelstwj, za lest a frasskU
knčžskaU whdúwagj.

Madlenka.

Myť wjme, že ščckladgegj

gest KrčstUš a že w nj klančnjm ctčn býwčx, a
protož bychom si za hťjch kladlť, daremného roš
o nj myslčti.

Josef.

N my si opět mfsi fw. myfoce
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wcižjme

a

tak

často a

by ž núš dčleo
žlú búti měla.

Ko nrúd.
Nntonjn.

Uč:božnč ǧč slwsssmčx, že

gčž ltdé neyhorssj byli, kdyďy

Qdeď pocheišjgméno ))msse((?
Qd latčnskéhoslowa „miZWee

an po sleončených slUžbeich božšch knčš lid pro:

ansstěge

wolei:

27ltcš miššď ošr.,ee gdčte, pro:

pUsstčni gste.

Madlenka.

N tU mipochhbrlostprwnj

Uapadčx: to fUad nenj dobře, že swé hlawnj
služby božj w řečč latťnské držjte.

Antonjn.

Prčxwě to ge staré a maUdré

žťjzenje

Konrécd.

Zose

f.

Gak tať?
Larčnskčc řeč parřj k řečem mrt:

wým, to gest k takowým, ťteréž se ncmlij
che a tUdy se nemčnj, a tjm samým anč mssc
se nemčnj a w relém swčtč gednostegnei gest.

Madlenka.
Pawel

prawj:

?lle aposstol Pčmš fw.
OW cjrkwi chci pčt slow še

smyslU swého promlUwčti, abych také gťných
poUčil, nržli deset tisjcslow gazyleem neznč:mým.:(

1. Kor. 14, 19.
Jose

f.

Přečtť si celau kapitolU a Oře:

swčdčjš se, žr fw. Pawel, mlUwč! o obreiconúch
na wjru, kdež mUsj rožUmčtč ǧedeU drUhémU,
tomU chce, aby se to gašhkem nršnácmým nedčlo.e)

Zlntonjn.

HebreyskaU staraU řeč židé

giž dčlwno nerožUměǧj; a pťedce swé slUžby
božj wr staré řečč fwé držj.
e) U náš fe kázan1a wsse cjrkewnj učer

w gaz!,xkumexteťskěmdržj.
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Josef.

N gak slawnč a szčnč ta la:

tinskci ixeč wežočxml a modlenj znj; a co nen:
lepssjho gest, my katoljcť múme na celém sslro:
ssjrém fwčlě gedny a totéž slUžby božj.

K onrciď.

Wada

welčkú ale to. gest U

nčxš, že pťč dost malém wždňlj w nassjch slUž:
búch božjch nčco nowého, neobnčegného nalržčxme;
o cišjch protestantsleých žemjch anť mlnwitč nčxcchi.r

Madlenka.

Za to wssemúdobřerozUnxme.

Nntonjn.

N což ty si mysljš, že wy

nassč mfsi fw. dokonce nerožUmjme.

Madlenka.
sc dřjwe latčnč.

Jofef.

Noszčlč

byste, naUččwsse

e

Nenj Uúm ani toho třeba. Hleď„

kdož fe katoljcč

Že wssech stran

do

chrc“slnu na

mssi fw. fegdaU, modlj se spolU, klaněgj fe žúe
roweň, dčlagj wssecko stegnč, ančž ssetřj geden
drUhého u wčdj dobře, na čem gsaU.
Konrcid.
SkUtečnč gfem to pťč wassčch
slUžbč:ch božjch pozorowal, ale neUměl gsem si
to wyložčtč.

Antonjn.
Msse

Ll wyloženj gest tak snadné.

fw. fe nécm gčž odr dělčnstwj

podrobnč

wyklcidci, do mateřské řrčč se Uéčm překlčtdú a
w modlitebnjch
knčhcich nassich mč:me česleé.mod:
litby messnj a žpčwy ke mssč snoaté.d

Madlenka:

Tale by ge mčl wúš faráť

radčgč česky čjsti.
Jofe
f. Nn českei řeč gest řeč ščwň, dťdezčr
wssebo nadčmj by se při mssč sw. žmčny Ua:

skytnaUti mohly.
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Antonjn.

Gako Moyžjš wůkol hory

meže Uložil, abdy se gj nedotkm:l žúdný, tak sč
přč nassich slnžbňch božjch ta starú důkladnčl
latčnskci

ťeč žachowčxwú,

což nčxš Uctčwostj Ua:

plňUge a wysoké stúřj mssč sw. Uňm pťipomjnú.

Konrňd.
N což ge wysoké stčxťj gegj
bezpečnč dokňžúno?
Wlastnč prý se gesstč
newj, kdy powstala.

Nntonjn.
Madlenka.
Josef.

MUsj tedy sťarú býti.
DosUď toho nechúpúm.

Madlenko, ty by seš tcišala, kdy

nasse wěž byla wystawena, a ten neystarssj pa:
mčtnjk by ti to řjcť newčdčl; cobyš saUdčla
ž toho, že ge to wěž nowú, čťli starú.

Madl enka. Že mUsj býtč starú.
Nntonjn.
Bl tak se to mú še mssj fw.
:)a proto mUsj býti starci.(č

Konr cid. Gú pak gsem slyssel, že před
14.a15. stoletjm nebyla takowú, gako ge nynj.
Jo sef. Bylš před 49 roky takowý, ga:
ký 9si nynj?

Konrád.
Josef.

Nebyl.

Nle proto pťedce gsi byl Kom

rč:d giž tenkrút?

Konrúd.

To byl.

Jofef.
Tak bpla také msse fwatčx, mla:
dťstwú gednaU a wyrůstala poznenúhla.

Madlenka.
ne a pomine.

Nntonjn.

Snad gednaU také sestčxr:
j

Nebe a zemč pomťnaU, slo:

wo ale a djlo Kristowo nepomčne.
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Konrcid.

Snad

mssi ža slowo a djlo

Krčstowo nepowažUgeš?

Nntonjn.
Madlenka.

Qwssem že powažugč.
N gakýmčdůwody opod:

statnjš důležčté stwržowúnj swe“?

Nntonjn.
Ujka Jǧňčxce,
wých patrné

Milúček sw.

JaU

Uččl Uče:

a w požůstalých spťsech Jǧnúco:
zncimky mssč fw. se nachčcšegj.

Josef.

JreUéUš, bťsknp Lčonský, kterýž

l. P. 202 smrtj mUčedlnčckaUžemťel,wnslownč
prawj:
))Nposstolé občt messnj od Krista ob:
drželč.((

d

NUtonjn.

Swatý NUǧUstčnřekl: :,Přč:

ǧdeme:li w Učenj křesťanském na wěc důležitaU,
wypč:trati nemohaUce od kterého papčže neb bi:
skuoa by pochúzrla, saUdčtč můžeme, že pochčlzj
od aposstolů.(e

Konrcid.

Nle do swčdectwj cjrkewnjch

otců wassjch núm do konce nčc nenj.((

Nntonjn.
cjrkewnj

Nuǧsspnrtskú konfešsj přigjmci

smčny, cjrkewnj otce a gegťch wýroky

až do 5. stoletj; Jǧnčxc, JrenéUš, NUǧUstťnale
žčli we wymčřeném tomto čase: a protož mejte
wýroky gegich ža prawé pťigjmati.

Madlenka.

Paklč protč nťm Uččeho

nemčc pjsmo swaté.

Josef.

Prčxwě pjsmo sw. wydčxwécto

neylepssj swčdectwj o občti messnj.

Konrúd.

Nč, ač!

J

to swědectwj pjsma sw. podey.

tak nč:m honem
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Jofef.

Pťede wssjm mi rcete, wjteli, co

ge msse sw.?

Madlenka.

Opětné se obětowčxnjKrť:

stowo.

Nnto njn.u Gest občt chwčcly, djků,
prosby a smjřer.
Konrcid.
Což potřebUǧemetolik obětj?
J o fef.
Taž se srdce swého, zdalč Urnj
někdy wclebenjm, gčndčx djkůččněnjm, gčndú oroš:

bamč agindě: opět žalem hřjchů naplnřno?

Madlenka.

starém

Takowé občtč mčlč we

žčxkoně: w

zcikoně Uowém starozcikonnj

občtč tyto neplatj.

Nntonj

n. Pročby neplatťly?

Nťadlenkat
Nntonj n.
Madlenka.

Nenj gich zapotťebj.
N proč gčchUenjžapotťebj?
Proto že w KrťstUwssecko

gest wyplnčno.

Jos ef.

Madlenko, krcisnčgsi odpowjda:

la po katolčckU, mh mlnwjme taktéž; to menssj
přestúwň, když Uastúwci což wčtssjho gest.

Konrád.

N což wčdčlťprorocs starožú:

kont,
že oběti gegťch skrz obět KristowU wy:
šdwiženy bUdaU: ta ale že bude pořúde

trwatč?
Josef.

RahlédUč do ld 10. 11. Ma:

lachččcsse.

Madlenka.

TU stoǧj: )ONemécmžaljbe:

nj we wč:š, prawj Hospodčn

žčxsťUpů,a darň

nepřčgmU z rUkaU wassčch. Nebo od wýchodU
slUnce až na zčxpad welťké gest gméno mé mezi
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národy

a Ua každém mjstě obětowúnci býwú

gménU mémU občl čťstci.((

Nntonjn.
že

Slysselč gste, ze wssech občtj

mčc zůstatč obět

gedna,

ččstú, a že mčr Ua

wssech mjstech po wssecky časy se podúwatiBohU.

N tato gedťnci občt dosawúd trwci a trwatč
bUde, awy byste gedťnaju občt tUto zawrhli?
Konrčcd. Ze fe w prorockémmjstč tomto
o wččné občtť mlij,
nedci fe Upřjtť.

Madle,nka.

N tato wččnciobčttUgest:

KrťsťUš Ua Golǧotě Ukřjžowaný.

Josef.
krúte stalo?

Gest to wččné, co se gen geden:

Madlenka.

Ne, to nenj wččné, ale

wččné gest, což se poťúde stécwň.

Nntonjn.

Proto také pjssr sw. Pawel

k Řjmanům 6, 9: ))Wčdauce,žeKristUš gednaU
wstaw ž mrtwých, gťž che

neUmjrčx, fmrt nad

njm giž che panowatč nebnde.((
Konrcid.
N mci dobťe. Gedenkrút smrr
Krčstowa

Ua křjžč obětj UstawččnaU býtčnemůže.

Madlenka.

Byla ale občt předce,u

a tU gsaU š wassj mssj dwč obětč.

Jofef.
Konrcide, když gsme si studnťcč
kopalč a pramen wedli do mého a do twého
stawenj, Udčlalč gfme tU ž gednoho pramene

dwa pramrny?
Konrúd.
YUtonjn.

Ničolť.
Ntak gčst msse fw. průtok to:

liko, gjmž se ncim pramrne hlawnjho občtiKrč:
stowy na kťjžč, dostúwú.
.skonrrida

4

Madlenkja.

Což očxčtllkřjženepostačugp

sama sebaU ?

Josef.

Postačuge, ale o to se gednú,

ǧak bychom si gi přiwlastUčlč. Wýplata
za
hťjchy ležj pohotowě, ale mUsj ž nj dáno býtč
e také za tebe.

Konrčxd.
chž
Učj aposstol, že gfme
skrze smrt křjže na wždy osprawedlněni.

Jofef.

be

tebe še žaǧetj wyplatťli, gest

dostč na tom, penjže přčchystané mjtč?

Madlenka.

Q ne, Ua patťjcj mjsto a

osobč nčxležité musjmc prnjže dodati.

NntonjU.

Tak lobě msse sw. obět křjže

přčwlastňUge.

Jofef.
hřrssjmeche?

.

Y což od smrti Kristowy ne:

M a d l c n k a.

Nntonjn.

Hťessjme ǧesstč.

N protož občtč za hřjchy gest

nčxm ustawičně tťeba, grst númtťeba cesty,ktrrúž
kneywčtssjxnUdobrořčanrčstowU wede, gest Uňm
třeba kljče, kterýž poklady Krťstowh otwjrci.

Konréld.

Totč prawda; tak dobře,gako

ťjkcime my, že bež wjry Uenj wykaUpenj.

Josef.

Mp

tou tjm spjsse řjcč můžeme,

an mčcme Krčsta pro sebe: wy ale še swaU wč:
raU do úzkých přčchúzjte.

Madlenka.

j

Nciš p. pastor prawj, žeby

!Ussilčst kžidům porčxžel, we klerém stogj: xšwj:
řata že prý se občtnǧj Ua dokúšanaU, že gsme
sami skrze swé hřjchy smrt zaslaUžčlč: Bůh oak
žezmčlostť smrt zwjřat Uúm k dobrémn přččjtci.
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Nle gak mčle se za nciš KrčstUš občtowal,
prý wssecky obětč pťestaly.(e

Nntonjn.

že

NposstolPawel měcdobťe, ty

wssak nemúš w tom smyslU občť messnj brč:ti.

Ko nrúd.
Qbčť gako občť.
Jos ef. Ne tak přjtelč, měg gen sťrpenj.
Qbčtowati
arcčť slUge z Uctťwostč k Bohu
nčco šabčti a gemU podati, gako fe dčlo w žú:
koně starém: ale obětowati slUge také wesměš,
BohU něco w dar přinéstť.

Madlrnka.
Nntonjn.

To přčansstjm.
N tak se KristUš Ježjš Usta:

wičnč wzdčcwň thi
swémU, aby nčrš ofprawe:
dlnil a poswětil.
KoUrč:J.
Nemč: fe tedy občt messnj
dčlťtč od fmrtč Krčstowy?
Jofef.
Nemčx, gako fe Urmčx roždčlirč
siudnčce od pramene, dwéře od domU.

Blntonjn.

N tak núš msse sw. na smrt

KrčstowU a powčnnowanau

wděčnost nassč pa:

matnge.

Madlenka.
Užčtkem ža ertwé

Ze bp ale mohla msse š
občxtowčma býtť, Uenahljžjm

gesstě.

Josef.

xGiž w čafech neystarssjch byla

msse sw. ža mrtwé občtowč:na. Geden starý nč::
božný Uččtel cjrkewnj z řrUhého stoletj nuu Ter:

tUliún u

wýslowně čekl: )O wdowě, kterčlžby

každoročně na den úmrtj manžela swěho mssť
fw. zaň obětowati nedala, saUdčti fe může, žc
naň zapoměla a Ueb geg zapřrla.e
4:::

Madlenka.

Gelč oččster, přčgjmcimobčt

ža xmxtwé.

Nntonjn.

xA že očistec gest, po;děgť ti

Hatrnč dokč:žeme.

Konrčld.
Dokažte Učxmdťjwe, že msse
od Krista Oochúžj.

Jofef.

Črč Mr. 26, :!6 u 28; Mrk.

14, 21; LUk. 22, 19.

Madlenka.

To sr gen mlij,

že Krč:

stUš wečeři Ustanowil.

Nntonjn.

N co dciwal Kristnš při po:

slrdnj wečeři?

Madlrnka.
Josef.

Tčlo swé a krew swaU.
N deiwal KrťstUš pťč poslednj

erčrťi tělo fwé a krew swaU prňwě
ge poždčgč na kťjžč wydal?

Madlenka.

Ne docela tak; neydťjw se

dal nekrwawě, za žčwa chléb a wjno
a w krw fwaU proměniw.

NUtonjn.

tak, gak

w tčlo

Neydřjw t„edy dal se Uekr:

wmoč: a pozděgi krwawčx; žprwu ncim Ukčcšal
cestU kobčtť křjže: a porom občt samU na kťjžč

dokonal.

Konrúd.

NožUměli tomU tak aposstolé?

Jofe f. NošUměli, Ueboť na pamčxtkU
mistrowU opakowalč, občtowcinj geho; byla a
bnde končxna občt Krťstowa až do skonámj
swěta, gak to w 1. knčzeuMoyžjssowč Uažnačrno
gest, kdež Melchčsedech,. kreil sprawedlnosii

a spa:

sitelčiw prwoobraz, ža Nbrahama chléb a wjno
občtowal.
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Madlenka.

Proč padcitr na kolrna

před poswěcenaU hostčj?

Nnto njn.

N proč wy Uepadúte wčťjce,

že ǧest w nj celý KrčstUš pťjtomen; kdežto LUtr
l. P.j 1523. napsal, že ten hťessj, kterýž toho
Uečinj.

Konrúd.

Na to ti newjm co gčUého

ťjci, Uežli, že Krčsta teprw tenkrútr dostúwcime,
když poswěceného chléba a poswěceného wjna
Požjwúme.
e

Josef.

Požjwcemjtedy wécmteperrčsta

Uřčnécssj?

Madlenka.

Gčnj prawj, že gesťKrčstUš

přjtomen, gakož se Uad chlěbem awjnem

slowa

Ustanongjcj wyřknan.
Nntonjn.
N žaš ginj prawj, gak mčle
to kdo wčřj.

Konrúd.

Trpce zagisté to UesU, že fe

Uemůžeme we wěci tak důležčté sgednotiti.

Madlenka.
Nntonjn.
ské konešsj,

Proč zawrhl LUtr mssč?
Pťečtč si 24. člčxnekaUǧsspUrk:

dle toho by mčla msse U wčxš ge:

sstč býrť.

Konrúď.

LUtr ale„žúdnaU ch neslaU:

žil, a mčl prý gč núramnč

lehččtie j

Josef,
N to čťnčl z té podlé, daremné
přjčťny: abo, gale feuwpgúdťil, šawržerm msse
rúnU papežstwj žasaoil.
Madlenka.
To by bylo Ueleťesťansleé.
Nntonjď.
Qbžwlčxsstč an Ua :Ussi fw.
přemnoho gcst držcl.
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Konrčxd. N kde to stogj?
Jofe f. Zde w gednom geho kčrzanj.
Madlenko, pťečti ncim to.

Madlenka
doubřelťbý BohU

čte: )be KrčstUšlid mčlýa
připrawčl,

genžby

lčxskaU gfa

pantčm, swornč žťl: wyzdwjhl zéckonMoyžjssůw
a aby k rozdwogenjm pťjččUU nedal, prjo celý
lčd swůgxgedné tolčko služby Ustanowil, totčž
msse fw. Kťest gest arciť také zewnťtřnj žpůfob
slaUžčti BohU, ale stúwčc fe gedUaU, a méc plar:

nost skrže celý žiwot. Na dňle nemělo býti
giného způfobU žewnťtťnjho BohU slaužčti nežlč
mssi fw., a ta kdež se konci, tam prawé slUžby
Božj gfaU.((

Nntonjn.

J

na giných mjstech LUtr

mssi sw. chwúlj a hňgi.

Konreid.

Dosti možnú, ale pťed refora

macj Oťed r. 1517.

Josef.

Q ne, ale l. P. 1520 a 152Z

mluwj grsstě š plnaU wčraU o mssč swaté.
Nechcešňč mi na slowo wčťťti, nowými důkazy
xč přeswědčjm.

Konrúd.
daněm

Zatjm múm na důkazu po:

dostč, a w čase přjhodném

bUdU čjsti

dč:le.

Mad lenka.

Nčkdň bnch byta nemyslelae

žr se to š mrssnj obětj tak méc.

Nntonjn.

Mřžj tě to, žeš to nad po:

mysslenaU lépe šhledala?

Madlenka.

Q nčkoli, gfem tomU oox

wděčnň, an fwatého nikdú Ua zbyt mjti nrbU:
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deme
Nle bolj Ume, že naš o mssč nepollččlč
mssč swaraU že šrUssčlča žhančli, a že LUtr tak

dwaUǧazyčný gest

Nntonjn

Za to senynj swe lčdia nasse

Učenj lépe znécti nančjš

Josef.
Ngčž dobraUUoc, pťčxtelé,apro:
fjm pamatngte fobč:
1) Msse fwatú že gest Ustanowenj Krčstowo
a úžce š geho smrtj spogena.
2)
Latinfkč: řeč, w klerčž se konú, že gj
prospjwú, lčdU wssak nesskodj.
Z) Starý i nowý z.ikon že Ua mssi Ulea
zUǧe, a
ú) že ani aUǧsspUrkfkáckonfešsj, an Lntr

gi šapťjti nemohaU.

Sedmčl wečerUj rošmlUwa.
pokračowánj we fwátostcch. pokánj au oď:
pUstkp.

Konrč:d.
Nž posnd gsem wcim we wassč
občtč a swč:tostč oltciťnj ža prade
dácwal, Uež
nčkterak se mi neljbj, co fe U wč:š před přigž:
mčmjm děge.

Jofrf.
N co by to bylo?
Konrčld.
Wassr pokúnj.
NU t o an.
To snad Uepowjdeiteoprawdxx,
an pjfmo fw. tak často opange: ))čiňte pokeinj.((

Konrč:d.

Na tom fr horssjm, že pokňn

ža swaitost powažxlgrtčx.
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Nntonn.

Což neUstanowilKrčstUšfwú:

tost pokúnj?

Madlenka.

Yntonjn.

Y kde?
,Po swém ž mrtwých wstcinj,

an nřťssed k Učedlnjkňm swým,

a dechnUw na

nč prawil, řka: ))Přčgmčtež DUcha swatého;
kterýmžkolč odestjte hřjchy, odpausstčgj fe gčm:
a kterým ge zadržjte, zadržčmy gsaU.(: Jan 20,
92. 2Z.
Konrúď.
Drželo se pokúnj po wssecky
časy a gčž wťed LUtrem ša sweitost?

Josef.

Pťed LUtrem Urbylo o tom ni:

žč:dné pochybnosti, anč rozrpťč.

Madlenka.

Proč tedy LUtr fwčctostpo:

keinj wyšdwčhl?

anonjn.

Y kdo prawj, že by bylLUtr

fwútost pokúnj wyžwihl?

Madlenka.

My žawrhuqeme pokcinj

gakožto sweitost.

Yntonjn.
Lutr podržel.
Jofef.

Wy mnoho zawrhUgeře, co
Hleď,zde OjsseLUtr: ))Welectčnci,

milostť plnú, swútost pokčmj, gest ta gedčnú cesta,
kteraUž Bůh k potčssenj wssech hťjssnjků wymč:
řťl, daw kljče Petrowč, a gťné nenj. Mcime
tedy oprawdowč swých hřjchů lťtowati, žUich se

žpowjdatť a dobré skutky konati.((šž:

Madlenka.

Zagisté že to psalLutr pťed

reformacj.
Nnto Uj Uf Q ne, ale r. 1518, nuuUahljdnč.
K o n rčc d. Poždčgi segčnčckrozmysliti mnsel.
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Josef.

L.P.

1546, gak wjš, žemťel,a

gessrč w tomto roce psal: :ONúdi wpžmiwňme,
že Uoťcinj šmocj rozhťessUgjcjsweitost gest, neboť
mei šasljbenj a půfobj odesstčnj hťjchU we gmš
UU Krčsta Ježjsse.

Madlenka.

Kolčk čcistekpočjtč:tekswci:

tosti pokčmj?

Nntonjn.

Třč: skraUssenost,wyznčmj a

dostč Uččněnj, anebo pro lepssj srošumčnj pčt:
žpytowčmj swědomj, ljtost, prawý úmysl se na:
prawčtč; wyzncinj fe z hťjchči a zadostuččněnj.

Konrčcd. Přigal LUtr tyto čústky také?
Josef.
Z Uwedenýchwýrokň LUtrowých,
w kterýchž o ljtostč, o zpowědč, o zadostUččnčUj
ěťlč o koncinj dobrých skUtků a o mocť rozhře
ssUgjcj čilč omocč kljčů Utluwj, můžeš se snadno:
přefwčdččtč , že LUtr lak wěťčl o swčxtostč po:

kúnj, gako my wěřjme.

KoUrad

Nle mrzUta gest to wčc, čso:

wěkU wssecky hrjchy na se powjdatť, cožfrwdo:

auamodo dono
Ustllj loussj žpmocm ocďr.

Jofef.

Což Bůh přčkange, to nňš mržetč

nemci.

Madlenka.

N kde přifňzalBůh žpowčd

doUssnj?

Nntonjn.

U sw. Jana 20, LZ.xprawj

KrčstUš: ))Kterýmž odestjte hřjchy, odpausstěǧjť
se gčm: a kterýmž zadržjte ge, zadržúnč gfaU.(
Josef.
Múmlčhřjchy odpnstčtč,nebo ša:
držetť, musjm geznňtčdťjwe, apotorťt zkaUmařč,

82
Ueboť kdčž nenj žalobnjka,
nemůže. Ll protož mnsjme
žalobnjky, akněžč fe mUseǧj
Mad len ka; Remagj

Llnto an.

tU ani fandce býti
fe samč wlastnjmi
nassimi saUdci stúti.
tU knčžjmelčkémocč?

To si wygedUeyš Kristrm P.,

klerýž gim tU moc dal.

Josef.
Než gim tu moc dal, dal gčm
DUcha fwatěho. Jan 20, 22.
Konrč:d.
zapomčl?

Yle co, kdyby tak nčkdo hťjch

Yntonjn.

Kdyby fe ro stalo beš wčny

mé, odpansstj fe mižapomenUtý hřjch, gako ǧčnj
wyzpowjdattj, akdybych pťedce tesklil, mohnť fe
zpowjdatč častčgč, žúdný mč nebrčch, zpowjdali
se každodrmtč.

Madlenka.

Pčmi pastoťčnassi také roz:

hťessUgj.

Josrf.

Newčdj ale co, ččnjtocolčkowsse:

obecnč a doklúdagj: ))Lčtngeš:li fwých hřjchň,
ožnamngč tobě, že ti ge Hofpodčn odestj.e

Nntonjn.

K tomu nepotťebUgčkněze, to

mi může každý křefťan řjcť.

Madlenka.

thUd

pochcižetčblxde,
žr fe

U Uciš fefty nachúzegj, w kterýchž geden drUhého
rošhřessUge.

Josrf.

Y fekty, w kterýchž gedeU dru:

hého špowjdě:.

Nntonjn.

Pastořč wassčprawj: my múo

me kljče, abychom wúm čekli,
wťeno Uebo otewřeno.

Madlenka.

že ge Uebe zau

A farňřč wassi prawj: my
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múme kljčc, abychom qčmč Ucbe zawjralč,

Urbo

otwjralť.
Josef.

Nle k čemU ǧsaU kljče? K tomU,
abychom řeťlč, že gr dúm žawťen a Uebo ote:
wřen, ččli, abychom gimč dům zawřeli a Ueb
otewřelč.

Konrňd.

To se rozUmj, že gsaU kljče
nťkoli k mlUwer.
Gelč srdce nasse sewťčno a

ť žawjrčmj a k otwjrúnj,

Antonjn.

můžemelť fe š nehodaU fwaU fwčťčtč přjtelť, gak

sladce gest núm; a bylolť skljčeno nasse swčdomj
az hťjchů:lť gsme se wyšpowjdalč, gest núm tjm
ljbežUěgč. TU by siš mohla Madlenko Uo mnohý
wýrok pjsma sw. wzpomenaUti.

Madlenka.

Dawčd prawj. w žalmU ZL,

Z.: wGa kdhž gsem mlčel
w Upěnj mém každého dne(:

Josef

prahly

kostč mé

Ll SalomaUU dj we swýchwťjslo

wjch 28 13: ))Kdo se kryge š hřjchy swýmč,
nepowede se mU ssťastnč, ale kdožby ge wyžnal
a opUstil, mťlosrdenstwj dogde.c:
KoUrcid.
TU mť napadci, co fw.Jčckob
w lčstU fwém, 5, 16. prawj:
))Wyšnúweytež
se gednč drUhým z hřjchů swých.e

Madlenka.

Yno a 1.Jan1, 9.: ))Paklt

bUdeme wyznč:wati hťjchy swé, wěrnýť qesť Bčch

a sprawedliwý,

aby néem odestčl

hťjchy nasse

a oččstčl Uč:š od wsselčké neprawostč.((

Josef.
břemčno?

Konrúd.

Držjš:lť pak, Konreide, hřjchy za

Za to Ueyrčžssj.
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Jofef.
ho oblebčilč,

Múme tedy hledčxtč, abychom si
což se poněkUd wnšUčchnx stěxwú,

gak dj sw. Dawťd žalm ZL, Z:

deyž

gsem

mlčel, prahly kostčamé.e:

YUtonU.

N nemcime:lč býti gako ma:

lččtj? Tč zawinčwsse stcinj nemagj,

dokUď wiml

swaU eryznali.
Konrúd.

J ten UbohýodfaUerer, kterýž

byl nedúwno odprawelt, řckl: že UtU powyžnčx:
nj:se mnohem lehčegč bylo, že fel opěr modlčti
onhl, a že chce radčgč desetkrúte Umčjtť, nežli
žjtč, a š těžkým hťjchem se wléci.

Madlenka.

xKdybych hřrssťla sankromě,

nemohU se ž toho také saUkromě Bohn

samému

wyzpowjdati?

Nntonjn.

Q tom neprawj pjfmo sw.

ničeho; abw ale aposstolé hřjchy odpustčti a ža:
držetč mohlť, dřjwe ge muselč wyslyssetť. Pro:
tož se sw. NUgUstčn, Ua nčhož LUtr přemnoho
stawřl, wygúdřťl takto: ))Nečjkey žúdUý, že gsi
saUkromj hťessčl, že to tolčko Bůh wj, že to
tedy gemu gedčnémU wyšnciwatč bUdeš, gťnc“ck
by cjrkwi kljče dčmy Uebyly.((

Konrúd.
NUtonn.

Newyzradj knčž žpowčd?
Toho se Uedočkčxte,kdybysťe

byl sebe starssj, aU fe kněž každý

přjsahan ža:

wcišal, že neerssj pečeti špowčde:
dalč

nadč!gč Ufmrtčtč,

a mmššj fe

n“ežby to Uččnťlť. Uťad,

čest a spasenj gegťch na tom zciležj.

MadleUka.

Wždyť pak anť lékať wy:a

zraditč nesmj, co mu swčťeno bylo.
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J osef.

Múš dobře Madlenko, č hřjchowé

gsaU rciny dussewnj a přť té pťjležitostč wcim
něco o dwaU lékařjch powjm.

Konrúd.

Powčz, powčž.

J o sef. W gistčm mjstč rozstonalo se mno:
ho lxdj, i poslalo se pro dwa neybližssj lékaře.
Ten geden řekl: deyte wssecky nemocné do lečč:
telny, ža nčkolik měsjců pťčgdu. N slhssew, že
gčž nemocných w leččtelnč Umoho, přčssel posléz.

N wssak zatjm mnohý zemřel, mnohý ch k
wyhogenj Uebyl, a ostatnjm prawčl: :)nenj třeba,
abyste každý zwleissť Uemoc swaU popčsowal uo
Uemocnj gste wssicknč((awssem nemocUým gedeU
a teUtýž lék předepfal.

Madlenka.

Byl:lč pak teU člowčk pťč

rožUmU ?

Llntonjn.

Tak gako pastořč wassč, genž

ode wssech gen obecnan zpowěd a w Učkterých
gen časech přčgjmagj.

Zosef.

Jposlalč

Uynj k lékařč drUhémU.

Ten chodč po nemocných, wyptčxwal fe gich,
probljžel ge, těssčl ge a pťedepsal každémU ljk
žwlč:ssřnj.

Konrúd.

To bylo dobřr, a nassi pastoťč

by to mčlč též tak dělati.

Nntonjn.
do:Ussnj a mej

Madlenka.

“

Pokoťte se, žúdeyte špowěd
se weim po wůli stciti.

Mohlibychom talč w ledaš:

čem fwčtla nabýtč?
Jofef.
N dobťe sprawenč býtč o wěcech,
kreréž gsie bUď Ua tčžkaU, neb na lehkan wcihU

86
bralč. Mnohýby také požnal,gak
a mobloby se mU pomoci.

hlUboko klesl

Konrcid.
Nle toť mufegj farciři wassi
mnoho žlého wyslechnautč; Uesskodj gim to?

Nntonjn.

K tomU cjlť obdrželčDncha

swatého, kterýž ǧe gak k dUsscwnij,

tak k tč:

lefnému lůžkU bolestnémU UšpůsobňUǧe; wssUde
ge nebezpečenstwj, sale wssUde také božj ochrana.
Konrěcd.
N co kněž Uložj ša pokčxnj,
mUsj sr wykonatč?

Jofe,f.

Uklcidú to we gménU a Uamjstč

božjm a Uklciděe to gen, co Užnal ža spasiteb
ný lčk pro hřjchy mé. W Uemocč tčlesné mUsjm
tčlesného lékaťe poslaUchatč trcké.

jMadleUkce.

N to

se gmemlge dostt:

Učinčnj?

Nntonjn.

Nno, a požňstňwčcw tom,

abU hřjssnjk sskodU UččUřUaU nahradčl,

statek

U:

kradený anrútčl, pomlUwU odwolal, Uepťcitelům
odestil, krútce aby gednal opaktoho,gak hřessil.

Konrúd.
Nenj dost na ljtostč?
Jofe f. Litngeme:lčfrdečně,anrangeme
co možnčx; pakli Uenaprawugeme,

gest nasse lj:

tost pokrytstwj.

MadleUka.

Můžeme dostčnččnčnjtasor

wé že fw. pjsma dokcišatč?

Nntonjn.

KrňlDawčd prawj w žalmu

swém 141. 5., že domlUwa a potrestčmj sprao
wedlčwého Ncithana naň tak dobťe půfobj, gako
balssam na hlawn geho.
Josef.
N w skUtejchaposstolskýchčtrme,
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že se mnoszfešsstj

š marným Uměnjmzabjralč,

tť, ž toho se wyšnawsse, na rozkaž aposstolský
knihy wssetečné fnesli a focilčlť. 19.

Konrčtd.
že hřjssnjk erj,

Nle což kdyby se nahodťlo,
gak byUččnřnaUsskodUnahradil.

Nntonjtt.

Takowý ať gednú gako Zax

cheuš. LUk. 19, 8. dStoge pak ZacheUš řekl
ku PčmU: dNy polowčcč statkn swého, Pane,
dciwécm chndým, a oklamalli gsem w čem koho,
nawracugť čtwermisob.(e Zacheuš wyznal, lčto:
wal, žadost Uččnčl, nahradčw čtwernňsobně, w
čemž koho oklamal, a dal nad to polowčcč stxat:
ku fwého chUdým.

Jos ef.
chea,

N KrčstUš Ježjš

gako rožhťessnge

:Dneš

rošhřefsil Zae

kagjcjho každého řka:

se stalo spafenj domU tomUto.((

Konrécd.
Gčžbych fe č še sxoútosťj pokčmj
sxookogil, genom kdybyste tčch odestků Uemčlč.
S těmi se we wassj cjrkwi pťemnoho šneUžju
weinj stalo.

Nntonjn.

Za to, což Uedobťegedno:

tlimcč Učinilč, nemňže cjrkew; i š ohUěm se ža:
chúzelo žle, ale pťedce nelže býtč bež nčho.

Madlenka.

N co gsaU wlastnč od:

pUstky?

Josef.

PromťnUtj trestů časných, ktrréž

by hťjssnjk po odesstčné wčně hťjchů w tomto
žiwotč, nebo po smrti trpčti měl (w očistci).

Konrč:d.

Gci saudjm, že se může, i

mci hřjssnjk potrestatč; ale opčttrest promanUti,
to fe mč šdčc býti podiwné.
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NUtonjn.
N hleďte, Bůh scim Ueǧednčx
gťnak dPaklč djm bežbožnénm: smrtj Umreš(e
a wssať činčlby pokanj

ž hťjchU swého

a Učť

nčlby saUd a fprawedlnost, a žaklad by na
wratčl ten bežbožný a laUpež wlatilby, w pťi:
kúžanjch

žčwota

chodčlbo, anťž by co čťnťl Ue:

snrawedliwého: žiwotem žiw bUde a UeUmre
Žadnj hřjchowé geho nebUdaU mU prččtčni.((

Ežech. ZZ 14 un 16
Jofef.

KByž fe Uemocný lepssj, Ulenge

lékař we fwých přjsných naťjženjch; wrchnost
swčtfkčx potresce a také omilostnj; prúwo tre:
stacj a omčlostňUgjcj gest slaUčeno spolU.

Mad l,enka.

Kdybo fe přjlčssnúpťjsnost

w prawý čaš žmjrnitť nrmčla, sskodj.

Ko nrčcd. Mlij žčckonUowýo odestcjch?
YUtonjU.
Na aposstolUPawlowč mú:
te neylepssj důkaz; Udělil totťž, dle U. lčstU ke

Korčntským, ǧťstémU KorintčanU odestky r. g.
an fe KorčntčaU Uaprawil, deilssj trest čafný mU
prominUl

a Učťnťl tak we gme“UUKrčsta Ježjsse;

kterýž rownčž Zachea, trestagjcjho sebe,nepotrestal,
Uýbrž wsse mU odestčl.

Josef
Nozerawame mezť plnomocný:
mi a neplnomocnými odestky Plnomoch od:
pUstkowé

gsaU,

když

fe uhčqessnjkn wssecky časnéx

tresty ža spňchané hřjchy promjgegj; nčplnomocnj
gsaU, když se hťjssUij čafné tresřy promjgegj ton
liko ž čcistč.

Madlenka.

Proč takowýrošdjl?

89

Nntonjn.

Poněwadž čmezč hťjssnjky

gest rozdjl gako mezi Uemocnýmč: gednomU do:
wolj lékař wssecko gjsti, drUhěmU nčco gen
Konrčld.
Nle nemohU chwúlčti, že fe
š odestky kúpčilo a prnjze že fe tržily za nč.

Jofef.

Tafé gú to nechwúljm; a wssak

rownčž prawda gest, že se o takowémto kUpčer
odestkowém
až jxosleťš hlUkU nadělalo, a že

cjrkew nasse odestky obmerge.

Nntonjn.

Nedčano mčl gjtč núgemčj

do wčženj, pončwadž ale wýstUpkU swého želel
a prosil, wrchnost mU wězenj w pokUta pčnč:
žitaU promčnčla; každý mU pťňltrestnjho Ulewenj
toho, on pak podobného wýsťUpkU žagčsté se
bUde chrcinitť.

Madlenka.
strany

PozorUgjcodestky žtéto

gfem pro nč; LUtr ge nemčl wyzdwču

hnaUň.
Jofef.

Nnťž ge wyždwčhnul.

Konrúd.
Jofef.

Dokaž Pč to.
TU čti: xClowčleUsprostémll do:

stačj o odpnstcjch

wčřčtč, že nciš dosťťUččněnj ža

spč:chané hřjchy žbangj.(:

Madlenka.
Anronn.

N kdy to psal LUtr?
NokU 1520., po reformacj

tedy.

d

Konrúd.

Což pak Lutr we swýcb 95

sadúcl,! r. 1518 odpustky weřegnč nezawrhl?

Josef.

Chwúlčl ge, w 71.

sadč wý:

slownč ťka: ))Kdoby mlmočl protč prawosii od:
pUstků papežowých,

zlořečen bUdčž.((
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Madlenka.

To že řekle?N Uassčp.pa:

storowé proti odestkům horlegj ; ncišpak bančegj,
že prý LUtr protč nim také horlčl.

Konrúd.
N že prý odesřkowé sskodj
a w lehkomoslnostanrhUgj, an gedčný Bůh
odestčti může.
Jose f. W lehkomyslnost odestky Uwrci
nemohaU; nrbo ten, kdo mci tčžký hťjch Uafwém
swčdomj nedosčchne gich, aniž mU prospěgj, a
požorUǧte gen dobře tobo křesťana, kterýž na
odpustťy držj a pseeswčdčjte se, že prawě tento
nexyche se fUažj, žiwot swůg naprawiti a w
ctnostč wžrůsti.
Nl š tjm wč:m dobré nocčpřegi, aUa jrdce
kladU:
ǧjžto

1. pokémj že gest oprawdowú swčxtost, ge:
gednotliwě čcistky welčce gfaU potřebny.

U protestaUtů odesstčUj hťjchů mjsta nemú, tU
platj geU wymjnečUé toho ohlússenj.
9, Númitky protč do:Ussnj žpowědč gfau
směssné, a

Z. númčtky protč odestkům gfau nedů:
wodné; a Užjwúmrli gich maUdťe, dle xora:
wého gegčch účeln, ǧfaU na pjfmU sw. žaloženy
a gak Učj žkUssenost, prospčssny.
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Ofmčl wečerUj rozmlmoa.
pokraěowánj o swátostech. Biťmowánj.
slednj pomašánj.
U“ťanšelstwj.
KoUrúd.

Ho:

Zeby bylč fwcitostčdary božj,

poznúwňm, a protož do sebe newťdčtelné milostť
božj mjli mUsj.

Yntonjn.
noweny

N ,dončwadž pro lidi Ustaa

gsaU, mUsegj do sebe mjtč ť roidčtelné

znamenj.

MadleUka.

Nž posud gfme to newi:

dčtelné ť to widčtelné fhledalč.

Konrécd.

Zdalť pak U wassčch ostatnjch

swútostj obé shledčcme?

MadleUka.

N zdali fwé ostatnj fwú:

tosti ž pjfma dokeižetee?

Jofrf.
Restareyte se, stane fe tak.
Konrécd.
Začni tedy š bčťmowúnjm.
Antonjn.
Neydřjw wčžte, že bčťmowčmj
tolčk Znamčnci, co posilněnj.

Madlenka.

Ll toho potťebUǧe člowčk

bjdný.
Nlr oochácšj bčťmowčmj od Krista,
od ǧel,do apossrolů?

Jo sefd

ččlč

Kristnš ho fwým aposstolům

zasljbťl xa skrz DUcha fro. gčm ho udělčl.

Konrad

Nle DUcha sw dřjwe qiž ob:

drželi awosstolé k odesstčnj

Nntonjn
wlastnj

a k zadrženj hrjchU

Ke skntkům nowým a ku

poslle potťebowali DUcha sw. w boǧe

Učgssjm fe wwlitj a w ssčrssj ččnnosti, a tale gčm

byl feslún na slawnost letnťc.
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Madlenka.

Kde stogj, že bU aposstolé

teprw pošděgč DUcha sw. úplnč bylč obdrželč?

Josef.

Stogj to Jan 7, Z7. 39. Čtť

NUtonjne.

Nntonjn

čte: ))Kdo wčřj we mne, gakž

dj pjsmo, řrky ž břťcha geho poplynml wody
žčwé. N to ťekl o DUcha fw., kteréhož mčlč
pťčgjtčwěťjcj w nčho, neb gesstč ncbyl dčm Duch
swatý, proto že gesstč Ježjš nebyl oslawen.((

Konrúd.
Snad proto, že apossrolěkřtU
Krčstwa nedofčchlť,nýbrž křtu Janowa;llapotom
Ducha fw zwlússtč dostarti mUselť.

Josef
Meyljš seš; we skUtcjchaposstol
ských 8, 14.15.16
prawj fe, že bylčSamam
ritani poleťtěnč we gménU Pana
pťedce nrpťigalč Ducha fwatéhoe

Nntonjn.

Jržjsse,

a že

Teprno Petra Jan přissedsse

knčm modlčlč se ža Uč, rUce swé na nč wzklč:dali

a oni pťčgjmalč DUcha sw. 8, 17.

Madlcnka.

Mmě se ždčl, že fe přč

swčcenj knčžstwa také rUe.xewzklúdagj.

NUtonn.
Madlrnka

Wzklúdagj.
Snad

tedy wzklúdcinjrU:

kaU w Samařj
zUcUneUšdswěceslj knčžstwa,
pale bťťmowčmje

Josef.

Nle toť žagisté wsslckni Sama:

rťtďssnčna knčžstwo pofwčreni

Nnt onjn

ne

nebylč.

Nčc oginéhoneda fe tU my:

sliti, nežlť bčťmowanj; newidčtelna mčlost byl
šde DUch fw š ojchenjm a posilaU smaU, wč:

93
ďitelné znamenj
dlčtbau.

Josef.

bylo wšklcidňnj rUkaU š mox

Nponěwadž kSamarčtúnům, od

jahna Filčpa, pokrtěným bylč prawč dwa apossto:
lé poslanč, Petr a Jan, abxjdslerze wzkladanj
rufaU fwých gim dali DUcha swateho, posluthj
bčskUpowé toliko swatostj birmowanj
Nntonjn.
Nč křesťan sweitostť bčťmo:
wčmj w žúpafu še swětem a šir smyslnostj po:
třebuge, předce slUssj gen gednrch gč pččgmaUtť:

neboť an

gako křeft a swčrlrnj knčžstwa ga:

kési žnamenj

dusse wtťskUge, kxteréž nežrUssťtelné

a Uežtratťtelné gest.

Madlenka.

Dácle se w zúkonč Uowém

o biřmowémj žmjnkw Uečinje?

Sw.

Jofe f. J činj a sice w skUtcjchap. 19, 6.
Pawel w EfežU křtil a na pokřtčné rUce

wzklúdal, i pťissel na ně Duch sw. a mlUwčli
gažyky cčžjmč i prorokowalč.

anonjn.
rokowati ner

Cčžjmi gažyky mlUwťtťa pro:
ani wěc hlawnǧj, aniž wždy po:

třebnčč uuo swéetost biťmowúnj mú ža účel, křr:
sťana ofwjtčtč a posilnčtč, aby wer swaU stěcle
wyžněcwal a podlé nj žiw byl.d

Madlenka

Bralč biťmowúnjw tomtéž

fmyslU fw otcowé cjrkewnj?

nUlo

Josef

Qwssem že; gťnakby bylo pomi:

Nntonjn.

TertUliún, g;eden ž těch Ueh:

starssjch spťsowatelů cjrkewnjch, k!terýž žil w tťetjm

stoletj po K. P.,

prawj taktrd: ))Z lciznč křtU
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sw. wystaUpiwsse swěceným olegem mazěmi bý:
wame. NUce se na nécš wzklécdagj a š modlit:
bau a š dobrořečenjm DUch sw. se wšýwci.e
Josef.
A sťarú bťskUp Cyrťl se wngč::

dřčl takto:

:an

pomašúnjm

widitelným tělo

potťeno býwéc: dufse skrze DUcha fw.
telné pťčgjmú poswčcenj ee

Antonjn

Ueročdi:

N nabožný Nugustin pjsse:

dSwatosř sw krčžma (křjžmo, t g prwnj fwatý
oleg, beťe se kbiřmowanj)

gest w řadě wčdirel:

ných pečetěnj tak důlcžitci, gako křesť.e

Jofef.

Nrmúteli na tčchto swčdectwjch

Uwedených cjrkewnjch otců dostč, můžeme

gich

Uwéstč che.
KoUrúd.
Nenj třeba. Gčx gsem slyssel,
že prý nčkteřj nekatoljci swňtost bčřmowčxnj
pččgjmagj.

Madlenka
Josef

Mo lUteranine.

Me což qcst wasse konsirmacj gi:

ného, nežlč potwrzenj

křestnj UmlUwy;

i rUce

fe na waš wzkladagj a Duch fw se wzýwa,
abh waš sjlil w bogi proti hrjchU Qwssem že
grst wasse konfčrmacj anbý obřad, nčkoli swče:
tost, ale předce byste milost DUcha sw. rě:di z
nj dostalť.

Konrčxd.

Mňš dobře; slowo a obťad

mame, ale konsirmacj ža swatost nenžnawame,
a tak anč mťlosť DUcha sw š nj spogena ne
bUde. Kdyby od počatku nebylo býwalo skU:
tečné swátosti, nebyl by w nassem wyšnanj po:
zůstal tento obťad
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Madlenka.

Ze bčřmowúnjgest swútost,

poznčxwúm: gak pak to alr stogj š poslednjm
pomazčxnjm.

Konrňd.

Proč gest poslednj pomazúnj

swútost?

Nntonjn.

Proto,

že mei do febe přj:

znaky prawé swč:tostč: wčdčtelné šnamenj,

a modlith,

oleg

a newčdťtelnan mčlost, odesstčnj

hřjchů a polehčenj w nemocč.

Madlenka.

Gei wjm, že sw. Jakob w

listU swém Z, 14.

15. pjsse: ))Stůněli

wčxš! Uwediž starssjch cjrkwe

kdo z

a Uechť se modlj

Uad njm, majce aeǧ olegem we gménu Naně;
a modlčtba wjrp Uždrawj nemocnélw a polrh
rdř nomume:a
B,Z Bdččlu „Blll,

n wossdfo:o nostmsx foissuxb sxudou
U ďdjljdl 65 BBjů lb lxl,“lu„
UUUB.U

mU odesstěniG
Konrúd.
Nle w tomto wýrokU Jaknu
bowě Uenj anizmjnky, žeby blerčstUš swútost
poslednjho pomazúnj Ustanowčl.

Josef.
Zčxdný aposstol nežřjdčl aneUččl,
coby byl nemčl od Krťsta, bUďto od Krčsta
samého, nebo od DUcha swatého; a mčmo
to dúwagj núm Ua rožUm Ustanowenj Krčstowo
dost gasnč ta slowa: dMažjce geg olegem we

gm énU Paně

eč Wc :)gmémlPaUče gest tolik

gako z rozkazU PaUč.
Madlenka.

Ze aposstxoléw duchU Kri:

stowč Uěili a ge?.dnali, to mUsjme wčřťri.

Konrúd.
nsčmo:

Yle U 5. Marka 6, 18. gcsť

))N Umohé neččsté dUchy aposstolé

wy:
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mjtalč, amažali olegem mnohé Uemocnéa Uzdra:
wowali ge.((

Nntonjn.
Konrcid.

Co tjm chcete dokcizatť?
Ze snad mažúnj olegem spjš

pro Uemocné nařjzeno bylo, nežlč pro hťjssnjky.

Madlrnka.

Gč:mysljm,že to gest gedno,

gesstoby nemocj nebylo, kdyby Uebylo hřjchů.

Nnto njn.

N paklč se poslednjm poma:

žě:njm dosahUge Uzdrawenj
tčla: komU to na ssfodU?

dUsse i Uzdrawenj

Jofef.
N byťby také nemoc žůstala, což
se neodansstčgj hřjchowé?

Madlenka.

Y to žagistégestto neyhlaw:

nčgssj; a paklč teU neyhlawněgssj účel posle:
dnjho pomašúnj gest dosažen, což tak dalece Ua
tom,

Uedosáchneli se wěc wedlegssj, gakčl gest po:

ždrawenj ?

Konrúd.

GsaU pro fwcitost poslednjho

pomašěmj také stařj cjrkewnj otcowé?

Nntonjn.

Gsau docela. Tak nrawj Qri:

geneš, kterýž žčl w 2. stoletj po U. P. ))Poma:
žúnj olegem, které Uařjdčl aposstol Júkob , gest
mťmo pokornaU zpowčd také prostředek k dosa:

ženj odesstčUj hřjchů.e W tomtéž smyslUmlij
sio. bťskUpNUgUstťn, sw. papež Znnocenc

j., sw.

patrčarcha Jan Zlatoústý a tak též č gčnj.
MadleUka.
TUť pochopitčnemohxx, prcxč
wyždwťhl LUtr swútost poslednjho pomažémj?

Josef.

Protestaňtč, ne LUtr wyždwťhlč

pošnenúhla swútost bťťmowčxnj č posledeho
mažúnj.

po:
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Konrcid.
NUtonjn.

Cože?
Gak w l. dle lUtrowých

spisů Ua strčxnce ZZZ dočjstč se múžete, mlij
l. P. 1520 w ťeči swě o Uowém žčxkonU také
o swčxtosti kťtU, biřmowčmj, pokúnj, pomazčmj

a t. d.
Konrčld.

Widjm, wčdjm a dobře po:

zorUgč, že až pofnd na žčckladě slabém stogjme.

Snad

to šnčlmi lépe dopadne, když o man:

želstwj mlUwiti žačneme.

Yn tonjn.

J manželstwjgest oprawdowčc

fwútost.

Madlenka.

Gaké znamenj wťdčtelnémci

swcitost manželstwj agakaU mčlost newčdčtelnaU?

NUtonjn.

Znamenj wčdčtelnégest slčb

žafnanbenj a požehncinj knčze; milost newčdčtelnčc
gest pomoc žwlcisstnj, kteréžBůh manželům Udjlj.

Konrúd.
N co gest to ša šwlcisstnj po:
moc božj?
Jofcf.
Bůh lčxskU
přťroženaU pofwčcugr,
sňatek manželský řč:dnými djtkamč Uožehnúwci,
k wychowúnj gegčch manželům pťťspjwú, w oba:
polném saUženj gčm trpčlťwostč dodúwci a pro
wččnost gim čťnj sliby neykrčxsnčgssj.

Madlenka.

N wssak gčž Žčdé žili w

manželstwj, misledownč Uedržjm gesstč manžčle
stwj ša žč:dnaU křesťanskaU swčxtost.

Ynton
držjš

jn.

Žčdé mčlč také křest a pťedce

křest ža fwcitosř kťefťanskan.

Madlenka.

Meži kťtem židowským a

mezi kťlem kčefťanským gest rošdjl weliký.
Komxáde

5
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Nntonjn

A prawč tak welký rozdjl gest

mezi manželsťwjm žčdowským a mežč Utanželstwjm
kresťanským

Konrad.
N w čemby asi byl weliký
ten rozdjl?
Jose f. Nasse wyznčmj wjry, gak widjš,
o manželstwj dj takto: ),Pončwadž manželstwj
Uowozčxkonnj skrže Rrčsta mťlosič božj nadano
gest, což man želstwj UarozakoUnj nenj, Uččli cjr
kewnj otcowé, cjrkewnj sUčmowé a tradlce we:
sskeré cjrkwe powždy a š celým prawem, že se
mčl přičjsti kswútosiem nowošcikonnjm a že pťed
manželsťwjm starožcikonnjm pťcdnosi zaslul,mgr.
Mad l e U k a. Nechť žaslUhUge; ale Udeyte
Učxm zprúwU, w čem rozdjl mežč manželstwjm
starozčxkonnjm a mešč ncanželstwjaxt Uowošňkon:

njm pozůstňwú?
Nntonjn
W manželstwj krefťaxtském
nenj dowoleno mnohožensiwj gako w Utanžel
stwj starozakonnjm k p U Lamecha,e.)lbrahama,
Zakoba, Dawčda
Josef
:Nanžcljrwj
rozwésti genom smr.tj

kčxesťaxxskeUema fe

A Uto Uj n Manželstwj kčejťaaxskémUslaUžj
KristUš a cjrkew ša wžor; wyšssj rjl mU gesť
wytčen, požehncinj wyšssjbo potťebnge
Konrcid
Tobo byl axcčťroždjl welťký,
dalč se gen wssecko dokazatč

Madlenka

aše w maUželdtwjksesťan

skem mnohoženstwj dowoleno Uer, gest prawda z
U sw MataUsse 19, :l Učj naš Spasitel žgewně,
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že mčxkaždý muž ǧednntoliko žeUU mjtč, gako BUh
z počútkU gednoho muže a gednn žemt Uččnťl

Nntonjn.

N dle téhožEwangelťum19 6

nemá člowčkrolečowatč, co Bnh spogil, manžel
stwj křesťanskétndy se rozwéstinema, genom fmrtj

Konrad

Nčcménč i U waš býwa man

želstwj rožwrdrno.
Josef.
Toliko w té neywčtssj poti“eebč,
a tak že maUžel rožwedený ža žčwobytj swé
manželky w giUé manželstwj wstaUpitč nefmj.
Wygjmčx fe genom ta přjpadnost, kdyby se bylo
manželstwj sňalo 8 překěcžkaUneodstrančtedlnaU,
což wlastně Uebylo ančž mohlo býsť gakým :nan:
želsiwjm, leUpť. kdyby erčdomč bratr pogal
swaU iesirU ža manželkll. Napotom sr pro:
hlafj, žeť ten sňatek nebyl žadným manželstwjm,
a obč strann mobaU wstaUpťtčw gťné man želstwj.

Nnton

n

N sam KristUš Ježjšů, řka:

Mt 19, 9 :)Kdožkolčproprxstťlbymanželku swall,
leč pro fmilstwj,(( to gest, abp bylo man:
želstwj ža přjčinaU cčzoložstwa šgedné stranyrož:
wedeno uu nežapowjdčc rozrocdenj powssechnčx,
tolťko že, gak wýš praweno, manžel xozwedený
ža žiwobytj býwalého manžele swého opčr fe
zasnanbčti Uemůže

Madlenka

To fe Upřjtineda, an 19,

9. Kristuš Ježjš wýslownč dj: deo

propllsstě:

naU pogme, cčzoložj.((

Nntonjn.

N tak po rozwedenj tak dlanho

manželstwj platj, gak dlaUho gcden manžel žigr,
a giž ž té pťjččny gest swcitost;
.

d :::
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M a d le nka. Nenj toto Ustanowenj twrdé ?
A nt o n j n. Tak též saUdili Učennjcča wssak
KrčstUš Ježjš odxpowědčl gčm 19, 11.:
:aNe
wssicknčchúpagjslowa t,oho, ale tč, kterýmž gest
dčxno u(( t. g. Uemúme bez milostč božj do
stawU manželského wstUpowatč.

Josef.

Powažte

gen přčctelé, gak leh:

komoslně se U weiš š manželstwjm Uaklúdú.
Chcelč fe manžel rožwésti od maUželky a oba
fe Umluwčlč o tom, w nčkolika týhodnech gsaU
rožwedenť.

:ck:)

Nntonn.

WPrUskU gest rozwedenj,nee

wčrnosť, smilstwo na bjlém dnť, an setU man:
žclstwj ža žadnaU swatost nepowažUge

Konrad.

Ga fam wjm, žc byl gedeU

protestant še swaU žeUaU rozweden; wracUgjce
se domů sessli se wečer w hospodě, žafnanilč
se opčt a bržo na to swadbU strogčlč.

Madlenka.

To bylo gednčxnjhanebné.

Konrcid.
Nle žeby mčlč Utanželstwj kťen
sťanskémU KristUš a cjrkew slaužčti ža wžor,
to gesstč dokažte.

Nn tonjn
S Pawek w lťslUk Cfezským
Z, 22 u ZZ dokange to welmi krasUě
Madlenka
Zena že ma muži swémU
poddúna býtč, gako cjrkew poddana gesl KrčstU
Mú tedy manželka Krista w pamčtč mjtč a š
lč:sky k nčmU poslanchatč manžela swěho.
x) Wcťegnčnowiny prawily nedáon

gakw Beroljně gedenze:

natý osicjr š tťemi aničkami (Whisi) w karth hrál, kterauž bhl
gednn po druhč z manželsiwa fweho propnsiil!
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Josef.
gest Kristnš

N že gest mUž hlawa ženy, gako
lawa cjrkwe; méc tedy manželswjarl

manželkU frdečnč mčlowatč, gč we wcižnostč m:jtč
a gj se wzdčxtč.

Nntonjn.

Manželstwj kťefťanskémUgest

ten cjl wytčen, aby pťčrozený pramen člowěčern:
sřwa pofwčcowalo a lčdč pro Boha a pro ctnost
a pro Uebe odchowciwalo.

Madlenka.

Magjc tedy tak wznessený

cjl, potřebUge také hogné mčlostč božja

Josef.
A protož prohlcisil KrčstUš mcin:
želstwj za swčltost aaposstol geho sw.Pawel to
prawj žgewnč.

Konreid.

Josčf.

N kde?

W

lčstčč sřxrxéňřk Efčšskýřřř xdj 5.

32: dTagemstwj toto welťkégesť, ale gci praw,xjm
w KristU a w cjrkwť.((
Antonjnz Tagemstwj a swcitost gest geř!en
a ten samý cjrkewnj wýznam a swútost taqerm:
stwjm dťjw také slaUlae

KoUrúd.
želstwj teprwa

Me ǧest to prawda, žc by max.n:
pťed 6 neb 7 sty lety ša

fwxčc:

tost powýsseno bylo?
Josef.
To ne, nýbrž gméncm swútodstč
bylo nazwcino a w počtU swčxtostč poťúdně ťm:

lo erdenod
Nntonjn.
Sw. NUǧUstčn otec cjrkewxnj
prawj:
))W cjrkwč fe nesmj manželstwj powa:
žowati co oaUhý fňatek, nobrž gako fwútost.oc
Josef.
Ll před smd Llugustčnem ch“ldj
giž TertUlian manželstwj ža swčctost.
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Madlenka.

Co saudj o manželstijUtr?

Nntonjn.

LUtr si lčbowal maUželstwj

nade wsse, sěcm fe oženčw a r. 1528 xn.apsal:
Manšelský staw gest fw,čctosta dUchownj wyobra:
šenj Krčsta a geho křesťaUstwa, že wssicknč ge:
dno tčlo š Kristem gfme.((

Josef.

Y Uassjm neženatým knčžjm na:

dč:wal Ueswatostných popů, an Orý fe gčm fwčl:
tostč stawU maUželského nedostúwei.

KoUrcid.

Abystr wědčlč, že také na leh:

kaU wúhU manžrlstwj Uebéťeme, od,kazugi wciš
na Uasse swatebnj zč:kony a Ua sťUpnčpřjbnžen:

stwj, w kterýchž žafnaniti U núš fe zakangr.
Nntonjn.
Nač Učcš tU odkazugete, to
wassj reformčrtč Uezawedlč, ano Lutr o žakúza:
Uých stUpnjch tčchto mlUwč prawj: PTotč žpo:
;dčlost a blúznowstwj! ďčxbel na Uich gezdj euu
ry se pomýlirč nedey; hřjchy a neprawostč mě:
liby trestatč, ale nemčlyby manželstwj tresty zas
braňowatč.
Zcidný hťjch a žčxdnci neprawost
nemůže manželstwj překúžetť, č wlastnj dcerU
lze za manželkU pogjtč.e

Jofef.

NUo w 16. stoletj klesla mrawo:

počestnost tak hlUboce, že se Uňsledugjcj žalostný

pcid Udňl.

Gakási wdowa otčhotnčla wlastnjm

synem fwým; dceru porodťwssč w cizinč gč wy:

chowňwatč dala, a teprw odrostlaU wzala domů.
Syn gegj newěda, že by byl š nj pokrewnčn,
8 wědomjm swé matleh gč pogal za manžxelkn.
Pozděgč, když wsse na gewo pťčsslo, gčstěc pro:

testantskú Uniwersita krwosmflné manželstwj toto
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připnsixčla, žc prý fe potaǧně
cela dobraU žeby bylo.(e.

stalo a wěcj do:

Mad l e nka. Coš takowého se anč:š nrdčge.
Nntonjnd
Protože wrchnost swřtskú k
žameženj zmahagjcj sr nemrawnostč staré cjrkewu
nj zcikony obnowčla.

Konreid.

Proě Uetrpj cjrkewwasseman:

želstwj smjsscnčx?

Blntonjn.

Proto že čisté wjno lepssjgest,

Uesslč smjssenina.

Madlenka.
Yle aposstol Pawel smjsseně:
manželstwj nřipansstj. 1. Kor. 7, 11u16.
Jofef.
Npossrol Pawel tU nemlmoj o
smjssených dxtanželstwjch wassčch, nýbrž
želstwjch mežč kťesťaUy, žčdy a pohany
geho fňatých.

o man:
za dnů

Nnton jn. Llchcr, uabystrana wčťjcjstranU
erčťjcj poswěcouwala,to gest na wer KrčstowU
obracrla, an bež wjry Krčstowy pofwěcenj nenj.
Konreid.
W smjssenýchmanžrlsiijch Ua:
ssich ǧfaU manžel i manželka kťesťanč. Gakú
sskoda tedy, gaké Uebežpečj může gčm hrozťtč?

Josef.

GsaUli oba prawj,

horlčwj kťe:

sťané, bolj ge a hněte rozdjlnost nčxbožcnskěc,
Uebo každý U febe mysljwú, žeby.drnhý blaUdčl.

Konrúd.
kťe nebralč?

Bl gak, ekdyby to š wěraU pťj:

Nnronjn.
Pak oxba we wlaženostča
hřjchu zahynall a nemohoal fc také oprawdowč
milowatč, ctjti a fmissetč, an bež Krčsta nčc UeZ
můžemc Učinitč.
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Josef.

Kdyby to sslo chwjli dost dobťe,

nemč: to dlaUhého stcinjxe) a na wččnostč dobřc

to newypadne.
Madlenka.

. Me cjrkcw wasse smjssem“x

manželstwj žehnčr.

Llntonjn.

Zehmi, sljbj:lč manžel nekato:

ljk, že po katolťckU djtky wychowčxwati nechčc a
gelč nadčge, že manželka katolččlea manžela nc:

katoljka na wer katolčckaUobrútj.
Konrciď.
Kdo si swé wjry wcižj a pře:
swědčcngest, že mú wer prawaU ginak gednatč
nemůže. Géc ale až dosud
žeby byla prawčc ta wasse.

přeswčdčen negfem,

Josef.
Pťeswčdějš se. Pro dneš mcime
dostť. Spčte dobře a pamatUgte si:
1. biřmowúnj, poslednj pomazúnj a man:
želsťwj že gsaU oprawdowě Uowozéakonnj a od
samxého BUtra Uznané swútostč;
2. že gich pro čanost č pro wččnost we:
lčce gest polťebj, a
Z. númčtky protč nčm že gsaU possetčlé, lčd:
ské nčxlezky.

Dewútčl wečernj rozmlUwa.
Swěcenj kněšstwa, beššenstwj, pošehnánj žc

swátostj plpnach.
Konrúd.

Slysseldgsem, že protestantské

dUchowenstwo zw Nnǧlččanech a we ŠweydskU
e) ČtčrQbraz smjsscného ťttanželstwa, a WěrnaU Řozu; co whdalo
Dedlctwj Swatojcmstet
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až podnrš

se swčtj a že si na tomto

Umoho žaklčcdagj.

Nntonjn.

swecenj

.

an

si Sweydsstj a Nnǧlččtj

dUchownj na swém swčcenj mnoho žakleidagj,
ač prawého swčcenj nemagj, pončwadž bčskU:
powé gegčch práwě poswěcenč UegfaU: můžete
fnadno posaUdťtť, že mUsj předce Učco býti na
tom swčcenj. Nenj dčwU trdy, že my karoljcč
mnohem che na něm si zaklňdčxme.

Madlen

ka. Které gest wčdťtelněznamenj

pťč swěcenj knčžstwa

a kterěc gest

newčdčtelmi

milost?
Josef.
Wšklcidčmj rUkaU bčskUpowých š
modlitbaU gest wčdftrlné znamenj; moc pak, chlčb
a wjno w„tčloa krew Púnč proměnowatč a kagjcjm
wčřjcjm hřjchů odansstčtč , nebo zadržetč a po:
moc božj knciležčtémU sprawowúnj cjrkewnjch
úťadů gest erčdčtelnú mčlost.

Konrúd.

Qo

koho dostalč kněžj wassj

moc, chléb a wjno w tčlo a w krew Pcinč pro:

měňowatť?

Nntonjn.

Qd Krčsta samého, kterýž

Oromčniw chléb a wjno w tělo fwé, a w krew
swaU dle Ewang. sw.LUkňsse 22, 10. dj k apo:
sstolům fwým: ě)to (což gň prúwč ččnjm: wy)
ččňte Ua maU pomútkn.(
Jofef.
Ze rožkaž tento tolčko dUchownjch
fe týče, Uikoli kťesťanů wssech, přčansstjte samť.

Madlenka.
že dal

N také to gest wěc dokúžčxna,

KrčstUš Ježjš

kněžjm moc hťjchů od:

ansstčtč a žadržowatč,řka: therýmž odan:
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ssrjte hřjchy, odanssrčgjť

sc gčm, a leterýmž za:

držjte ge, zadrženč gsaU.(e Jan 20, W.
Yntonjn.
To gsaU prúwč kljče krúlow:
stwj nebeského, o,krereýchž gfme prawčlč swrchn,
že negsch na Ukčxku, nýbrž k otwjrúnj a kU

žawjrňnj.
Konrad.
K čemU ale potťebUgj ducho:
wnj gakébo swěcenj? nenj dosřč natom,že magj
úťad?
Josef.
Konrcide, tyš fUdj; bylo tč to
gen ledagak donesseno, že múš sUdjm býtča ne:
bo gsi byl pořčxdnč zwolen a twé powinnostč
tč byly předstaweny a wčtssjch prciw tč bylo
dě:no, nežlč nčxm.

Konr čxd. Gci nehledjm tolčko na ěesi,
nobrž na powiUnost a mage wčtssj oowinnostť,
mUsjm tak“é mjtč žwlcisstnj prciwa:

Josef.

N na čem hlawně žúležj: úťad

obdržetť, ččlč k člťadowčmj schopným

Madlenka.
zciležj Ueyche.

Antonjn.

býtť.

Na schopnosřčk úřadowainj
,

N kdybych Umčl wssecko po

farč:ři dčlatč a pťčodjl se ranchem farč:ťskaým a

krúl nmr we farúřské důstognostť potwrdil a
gě: wěxm řekl: :odansstěgjť
wassj,t co by ste ččnilče?

Madlcnka.

se wcim hřjchowé

Smúlč bychom fe a tobč

bychom newčřčlč.

Konrčxd.
neslyssel.

Wždpť pak gsč bohowědectwj
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Josef.
Zdaž ge k odesstčnj hťjchů Ulče:
no,sti tťeba?
gKonrcid.
Renj, gčnak by každý Učemý
mUž mohl l,dťjchťiodpausstčtť.

MadleUka.

Yle ge třeba DUcha sw.,

gakKrťstUšJežjš prawj, a gak geg dal a dčcwú.

Jan. 20, 22.
NntonjU.
swčtčl a

KrčsiUš tedy swé aposstolo po:

ti žaš dle Krčstowa rožkazU: ))Galšož

mne poslal Qtec, čgú posilúm wciš,(( (Jan

9!0,

22.) poswčtčlč giUé, a tak fe to U nčxš wedlo,
wede, a wcsti bude až do skominj swčta.

Konrcid.

U Uáš sc též Ua nowodUchoe

wnj rnce wzklčxdagj a tak se Uwčxdčgj do sborU,

Jofef.

N ťdo to ččnjčš

Madlenka.

Nntonn.
Konrúd.

Nntonjn.
Madlenka.

Děkan.

N kdo swětj toho?
Snad

konsisťoř anebo prélčctč.

N kdo ty swčtj?
cŽácdný, an wpšssjch ducho:

wnjch nenj a ty krécl sč:m wolj.

Konrčld.
.LUtr byl swčceU a swřtil a
tak my též můžeme mjti fwčcené pastory.
Jofrf.
BiskUp smj toliko swětitč: LuUtr
alr Urbyl biskUpem, eryfwčtčl ledy biskmpa
žcidného, genžbh mobl opět swčtčti.
d
e Madlenka.
N kde to stogj, že bťskeup
toliko swčtčti může?
Nntoxan.
Genom joaposstološfwčtčlč Ua
knčžstwj, gak čteš: Sk. Llp. 13, 1uo8. :,Wyli
pak w cjrfwč, kter.iž br,dla w

Llntiochič prorocť
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a Uččtelé, mczč nčmčž byl Barnabaš
a Jčron,
kterýž slaUl Černý a LUcčUšCyrennenský aMa:
nahen, kterýž ďyl fpolU wychowan š Herode:
sem Tetrachan a Šawel
N když onč slaUžčlč
PčmU a postčli se,ťeklgčm DUch swatý:Qddčltc

mi Šawla

a Barnabécsse k dle,

k kterčmUž

gsem ge pogal.
Tedy postjce fe a modljce jse
a wzklčrdagjce rUce na nč, propUstčlč ge.c(

Josef.
N w 2. lčstU k Tčmotheowč 1,
6.
wPro kteraUžto pťjččnU napomjnam tebe,
aby žase wszdil mčlost božj, kteraž gest w to:
bč skrže wzkladanj

Nntonjn

rUkaU mých ((

N w skUtcjchaposst. 20, 28.

wo ))BUďtež tedy sebe pilnj i wsseho stécda, w
Učmžto DUch sw. Ustanowil wúš bčskUpy, aby:
ste pč:slč a sprawowalč cjrkew božj, kteréž fobě
dobyl swaU rolastmru krwj.e:

Jofef.
N múm tč tento pořčxdekžtwrdčtč
gesstč swčdectwjm cjrkewnjch otců?
Nahlédni
do knčhy této; zde gich mčxš na wybranaU.

Konrčxd.

Wťdjm, widjm, ale pťestúwúm

Ua gasných důkažjch ž pjsma

Madl enka

Rčcměnč kněžj wassč zů

stawagj lidmč, chybUgj a chtčgj, abyste fe řjdčlčge:
gich Učenjm

Yntonjn.
Madlenka.
wěťjš?

N co mciš protč tomU?
Ty tedy isspatnémU farúřč

NUtonjn.
Wčřjm, Učj:lč, co cjrkew Učj;
za swůg žťwor gest BohU odpowědným.
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Konreid.

S tjm UegsemUa ččsto sroz:

Uměn.

Josef.

N gci gfem,

neboť sčxmKrčstuň

Ježjš Mt. BZ, 2. Z. prawj: ))Na stolčciMoy:
žjssowé posadilč se zčxkomtjcča farizeowé. Pro:
tož wssecko cožby kolč řeklč wam, žachowaweote
a čiňte; ale podle skUtkU gegjch neččňte, neboť
prawj a Urččnj((

Madlenka

Gčž waimdciwčxm
za prade;

Uenj možnčx mlUwčtč gafnčgč.

KoUrúd.

Llle w tom wcimža prade

nle:

dč:wčtm, že kněžj wassč wyhlassUgjce manželstwj
ža fwč:tost, ženčtč se nesmčgj.
Yntonjn.
Wssčcknč lčdé wssech sweitoďstj
Uepotťebngj, gčnak by zase wssčcknč lčdé na kněž:
stwj poswčcenč býtč mUselť.

MadleUk a Wždyťale takě Uažýwaaposstol
Petr l.0 „, 5 9 kresťanykněžstwemswatým.
Nntonjn
N kralowským GsaUlč pak
wssčcknť křesťané kralč?

Madlrnka.
YUtonjn.

NegsaU, anito býtčUemůšše.
N rownčž tak UemohaU býtč

wssčcknč kresťané knčžmč skUtečnýmč, aby

občrxo:

wali, rožhřessowali a Uřady cjrkewnj wykona:
wali: aledrž knčžstwem swatým se Uašýwagj w
smyslU tom, že wssčcknčz dnchoijho
rodu
Krčstowa pochčxžegj, kterýž gsa Uassjm prostťed:
njfem U Boha Ueywyšssjm nassjm knčzem gejst.

Konreid.
Gednak si manželstwj wysoace
wňžjte, ginak zaš bezženstwj.
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Jose f. Y což ge gedno drUhémU nasskodn ?
což nemůže obé obstúti wedlé febe?

Madlenka.

Géc mysljm, že může, wzpo:

menauc si co sw. Pawel
))Chci,

abyste

wy

1. Kor.

7, 7. rpjsse:

wssčcknč tak bylť, gako gěx:e

a Pawel byl neženatý.
YntonjU. N 7, Z!. 34. prawj, že fwo:
bodný fneizc pracowatč může o to,
Pčmč, fterakby fe ljbťl BohU.

Konrcid.

cožš gest

Wždyť to tak Uedopadú.

Josef.
Wssčcknťnechčxpagj slowa toho,
aťe ti, gimž gest dčmo Mt. 19, 11. ))Gsanť
žagťsté pančcowé, kteřjž fe samč w pančctwji od:

dalč pro krcilowstwj Uebeské.(( Mt.

Nntonjn.

TU mlij

10, 12.

KrčstUšJešjš o

dobrowolném bezženstwj pro krcilowstwj božj.še)
Konrácd.
Kdyby gen wssickni wassč kněžj
bežženstwj dobrowolnč na se přčgalč!
Jofef.
Kdo knězem býtč chcr, přjčgjmú
na se bežženstwj dobrowolně, a to giž w letech
lěch, když wj, co Ua fe přťgjmci, askrze 4 roků
stUdčj si to rozložčti mobl.

Konrcid.

Nle po slowech, genžwjžjpofwčn

ccných, ginak se Uždci knězť mnohémn

a pak geďxstUe:

spokogen, nessťasťen, a hrnbýchse dopansstj hťjchů.

Nntonjn.

Manžrlstwj nendčlú každěho

ssťastným: a Bezženstwj neUdčlú každého Ucssťast:
ným.
Stanerlč fe kdo Uessťastným, scim ge přju
činaU nesstčstj swého.
P) Gřžista!:ý zákonnq mnoho mjstechna to narážj; ai Řekowč a
ijane,
pohanowe, mťli knčžja ťněžinneženacých.
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Madlenka.
An.tonjn.

N gak?
Pončwadž nčxležirěassťastnlě

Uebogowal a mčlost bjožj promrhal.„
Konrčcd.
Předcr gest bczženstwj welmč
těžké.

Josef.

N proto prciwě krúsně aKristUš

Ježjš chce, aby se každý dobřxe skamnal. ))Kdo
jmčiže pochopčti, pochop.(e Mt. 19, 12.

Madlenka.

Yle proč magj wlastnč knčššj

w bezženstwj žjtť, an manželstwj nčco swatého gest ?
N Ut o n j n. Pončwadž giž w gakémsi man:
želstwj žčwč gsaU, erčsta
gegich gest cjrkew.

Madlenka.
Z čehotak faudjš?
Nntonjn.
Z přjfladUKrťstowa a Pa:
wlowa, z listU k Efezským a šobyčege neystarr:

ssj cjrkwc; ožnange

totéž pjseň ŠalomoUnowa,

kteraUž sw. otcowé na Krčsta a na cjrkew po:
tahUgj: w tom samém pomčrU, w kterémž erč:
slUš žeUčch kU cjrkwč swé newčstč stogj,
také kněz núměstek geho.

Jofef.

sťerj

Scim LUtr r. 1528. we 4. djlŽU

spisů swých prawj na strěmce1.34 takto: ))Pawel
nazýwéc katolťckaU cjrkew newčstaU swau.((

Konrúd.

Tyš řekl, že by bylo bezžem:

stwj krčxsné, doleaž mi to.

Z.ofef.

Popatť

na mladého ččstéhokněž;e

a Uwaž, gak ž lčxsky kU KrťstU tčlo swé mrtnoj

a fmyslnost swaU zkrocnge.

Yntonjn.

Takowý mnoho, mnoho lčřdj

přewyssuge.

Jofef.

N negen slowem,

nýbrž č přdj:
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kladem swým k ččstotč wsznge
a na fobě Uka:
žugr, že gest možnci, š pomocj božj gč zachowatč.

Nntonjn.

N widjme:lč starého, čistého

knčze, tUť nčrm slowa Janowa na mysl pťčpa:
dagj : ))Totoť gfaU, kteřjž še ženamť negsaU po:
sskwrněnč, Uebo pančcowé gsaU. Tiť gfaU, genž
ncisledUgj berúnka, kamkolč gde. Tťť gfaU kau:

penť ze wssechlčdj prwotiny Bohu a Berčmkowť.(

dew. 14, 4.
Konrčxd.

Nle 1. Tčm. 4, 1u8.

že přčgdau Učťtelé podwodnj,

stogj,

žbraňUgjcj ženitč

a wdúwati fe.

Jofef.

Týče se to knčžj, an Pawelman:

želstwj šchwalowal, ale neženatým žůstal, a k beš:
ženstwj nabčxdal?
NUtonjU.
To fe týče gčstých sekt, genž
manželstwj žawrhsse, prosťopússný, nchdný wedly
iwol.

ž

Josef.

Co mysljš,starý spolUwogjne,zdalč

bychom Uynj tak Udatně do pole tňhlč, gako

Ko er úd. To ne, aU mcime žeml a djtky.
N nto n j U. Proto mUsjbogownjk Krčstůw
sč:m stčrtč we fwětě, frdnatčgč si může počjnatč,
nemagr anč co ztralčtč, anč co šjskatč, srdce geho
Uegsanc na wčcč pozemské Uantcino,
tjm wře:
legi llUče pro Krista a pro cjrkew geho.

Mad lenka. Wogúrise také ženitčnesměgj?
Konrúd.
Qwssem že ne, a může:li stút
k dosaženj swčtských ohledů manželstwj zakažo:
watť, pročby to Uesmřla cjrkew kdosaženj ohle:
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dů nebeských. N wogčckem mej
kU kněžstwj Uenj žécdný nUcen.

nčkdo býtč,

Madlenka.
Nle w epťsstolekTčtowč čtU,
že mci býtč biskUp bez aUhko a gedné man:

želky mUš. 1. 6.
Yntonjn.
To pjsse tcntýž Pawel, který
byl aposstol a neženatý.
Konrňd.
Nemú se to mjsto wyklúdatč
w ten fmysl,

žeby bčskUp swau manželkU mjtč

mUsel?

Jose f. J co mysljš! takby mlUwilapo:
sstolPawel proti sobě. Yle to nařčnge Tčtowč,
aby ža biskUpa toho ustanowčl, kterýž gednaU
tolčko w sňatek manželský wstaUpťl.x Kdo by se
byl chkrút ožeUčl, Uež gednaU, bčskUpem Usta:

nowen býti nesmčl. deowčlý

Antonjn.

mohl býtč knčzem.

Řekowé si wýrok Pawlůw

Tčt. 1, 6. kťťwč wyklčedagj, U nčch fe mUsj každý

oženčtč, nežli swčcenj dostane;

paklč že mU man:

želka zemťe, po drUhé se oženčtč Uesmj.

Nčadle n k a. Gci bych faUdčla, nUtitč k žr:
něnj že by hůť hylo, Uežlč ženčnj zakazowatť.

Jose f. aToť gest tak, uo a poněwadž wc
starých stoleljch cjrkew Uemohlaože mnohých si
wolitč, i oženčné hodné kťesťany bčskupy Ustano:
wila, bUďto když owdowčlč, a nebo š manžel:
kami fwými co še sestrami žčwU býtč sljbťlč.

Yntonjn.

Wassč pastoťi magj do sebe

mčmo hodnost sprúwného občana tolťko hodnost
úťednčckan.
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Zeofcf.
Nassi faťúřč magj negcn bodnostč
obé, ale také powolčmj a poswěcenj šhůry.

Konrcid.

Dobťe by to bylo, dňxwčrnost

nassi by to posjlčl,o, kdyby pastoři nassčswé po:
wolúnj a pofwčcenj taleé mělč lšhňry.

MadlcUka.
Nle gesstčgsmeneslysselč, co
Lutr o swčcer knčžstwa držel.
Jofef.
LUtr we swém spčsu o mocč pa:
pežské takto fe wygcidřčl: :)Swěcenj kněžstwa
gest prawčc swútosť.(e

NntonjU.
gednage napfal:

NMelanchtoU o počtU swčltosij
:Dle mého Uzncin mčlo by se

owssent fwěcenj knčzstwa k swútostcm pťčpogčtť.((

Josef.

Slysselč gste tedy, že Lmr sedm

swčxtostj pťčgal. u

MadleUfa.

Nle proč gest prňwč fedm

sweitosij?

Nntonjn.

Tak fc to ljbčlo Peiml. Sr:

dmero swěetosťjgrst protč sedmerU blawnjch hťjchů.

Josof.

W žeikonč siarém, kterýž gest před:

xoeraženj ščckona Uowého, byl počet swcitostj fe:
dmerem lamp na zlatém fwjrml wr steinleuarchp
UmlUwU wyznačen.ch)

.ťadlenka.
wčxtssj činnost

SUad fwčxtostemgčnaU a

pieipčsUgete, Uežlč my.

N n t o nj U. N žač powažngetr sweitosti wy ?

Konrňď.
My ge powažUgemeza zUamenj.
Jofef.
A my ge powažUgeme ša wčcč,
genž negen gčstý úččUek znamrnagj,
alebrž také
ho působj. N tak gčmpřipčsUgemeche, nežlčwy.
Tl)Wešmidewenj fw. Jana.

115
Madl en ka.

ch

nasseho smeysslenj aU:

ččnkUgj swútostč taleé.

N Uto n j n.

QluččnkUgj, ale kdy ?

M ad l eUk a.

Josef.

Měclč ledo wer.

Do gakých rozwakůUbjhúš, Ma:

dlenko, od nemlUwňňtek pťč křtU wer

Nntonjn.

swčctosij zčxwčsi od lčdj;

zčlwifj od Boha.
bytj

rošUmU,

prawčtč;

žécdagjc.

Gak wy tomU chcete, působenj
deo

nm

wssak wčťjme, že

pťčgjmei swcitostč po Ua:

Uxei se k pťčgjtč gčch nčxležčtč pťč:

a kdož swňtosij Udjlj, mci mjtč úmysl

ten, že gich chce UdělčtčdleUstanweanrčstowa.
quotřebj gest, aby byly pořcidnč wykoneiny.
Ko nrňd.
Na wjře a pobošnostč rozdú:
wačc Uežúležj nic?
Josef.
Dobrci wěc to gest arcčť, Uikolč

ale hlaij.

Hlawnj wčr, když mč Učkdo penjze

přinese, gest ta, řňdnč:lč gfem ge obdržel, Ue ale,
od koho gsem ge obdržel.

Nntonjn.

Působj to také nemalau útč:

chu, že tak welké dary od lidj slabých nezeiwisj,

alebrž od Boha.

Madlenka.

U wcištcdygestgedno, gaf

sr UdělUgj swčxtostč a gak sc přčgjmagj!

Josef.

Chraň Bůh! Mčmo křest k pťč:

gjmčmj swčxtostj gťných katoljcč tenkrúte pťipU:
sstčni býwagj, když doscihlč let Urěitých, kdyžwe
wjťe gsan wycxoťčeni a we swědomčté zkaUssce
dokúzali, že dobřr rozUmčgj Učenj o swňtostech,

a wťelau taut,m po nich magj.
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8!lntonj!t.
N knčžj nassi mUsegj še dossj
úctaU a pobožnostj fwútostč Udělowati.

Josefe

GsaU Uústroge božj a meegj se

k poslUhowúnj
KrťstUš.
Konrécd.

sw„útostUémU tak děxtť, gakto chcc

N wěrU lépe gest žěcwčsetčod
Boha, Uežli od lidj.

Madlenka.
N také mčlmža to, že fwčl:
tostč wer nafsi wzdčlúwagj, sjlj a ožčngj, Ue
pak že ten, kdo chce ge přčgjmatč a požehnňnj
gegčch se zúčastnčtč, úplnaU důkladnaU wer gčž
mjtč mUsi.

Josef.

Q tom fe obzwlňsstně pťcswěd:

čjš, až zdčmi wasse o wjře rozbjratč bUdeme.

Konrč:d.

Nle pončwadž dle wyžněmj

Uassehowjra samotnú spasi, newjm, coby mohly
fwútostč půfobčlč che.

Madlcnka.

GsaUce znamenj mčlostčbožj

UgčssťUgj ně:š o nassem spafenj.

Llntonjn.

Zewnčtřnj šnamenj nemohaU

wč:m Ugčsstěnj wýtečného dňtč,
wjry gistotU wčxžjte.

Kon récd.

genž tolčko z

Totě prawda, a an swátostč

darowé mčlostč božské gsaU, mUsj nňm 7 swň:
tostj milegssj býti, než dwč.

Nntonjn.

N swňtostčgsaU Ustanoweny

pro ty neyhlawněgssj pťjpadnostť žiwota nasseho
od kolébky až, k hrobU„ k ospraxoedlnčnj a po:
swěcenj, k posilenj a potčssrnj UassemU.

Madlenka.

Qwssem že; a paklč že U:

mjragjcj wečeče Pěmč U nciš se nedočkú a nebo

ll7
gi přigmaUti nemůže, skončl w hřjssjch bez posily

a útěchy poslednj.
Konrcid.
To se může U katoljků také
sřč:tč.

Y nto n jn. U prawých katoljků se to nestane
tak fnadno, ti alefpoň wečeťčPňnč si žčxdagj,a
tato gegich žč:dost, nemohaU:li pťčgjmatč swútostť
oltč:řnj, platj gťmskrze ljtostapokúnj obmytým ža
skUtečnépťigjmúnj: ale katoljcť také che bedlčwi
gfaU, než wy, aby Uemoch gegčchzaopatřeni bnli.
telné.

Madlenka.

To gest Užitečné a potěssč:

Josef.
N opčt weim décwúmdobraU noc
a na rožmysslenaU
1. že swčcenj kněžsťwa pochňžj od Krčsta
a že kněž tjmto fwčeenjm oschopněn býwá, dů:
ležitý úťad fwůg wykoneiwatč; protestantsstj
dUchownj ale žeUemagj prawého swěcenj a že proto
nedosteiwagj anč mčlostč, animocčwyšssjš hňry;
2. bezženstwj knčžské že gest slUssné, po:
tťrbné a kťefťanskémU dUchU docela pťťmčřené;
3. a fčdmero swútostj že bylo w zcikonč

siarém předobrazeno, a že gest whplněno w zúkonč
Uowém; swňtosti že nežeiwifegj od lčdj, ný:
brž úhlawně od Boha že pochčxzj požehncinj
gegich.
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Desčltci wečernj rozmluwa.
G ďčbiťném hťjchn, o„uospraweďlněnj, o ďobrých
skUtcjch, o pťikázanjch cjrkewnjch.

Josef.
působenj

Q

swaitostech a o swútostnémx

gčž gsme se shodlč, ale gedno wasse

Učenj se še swútostmč

KoUrčrd.

Uesncissj.

N které by to bylo?

Jeo fcf.

Gest

to Učer wasse o dčdťč:

Uém bťjchu.

Madlcnka.

Ll proč by fe Učrnj Uasse

o dčdččném hřjchcl še swútostmč Uesnňsselo?

NUtonjn.

Dle Učenj wasseho pťestúwci

člowčk skrze dčdičný hřjch takořka býtč člowťkem,
ano ani křest nemůžr hřjch teUto Zmocč. Nač tedy
fwčttostť?
k
Ko n rčxd. Zeby nasse Učenj o hřjchn dčdič:
ném tak zlé žachěezelo š člowěleem, mUsjte do:
kč:zati.

Jos

ef.

Dokčxžemesnadno. W 2. člčmkU

aUǧsspUrkské konfešsj wassi stogj, že by byl dě:
dičný hřjchmorowčna a člowěk narodčw se, že

gest zlými chtjči a núflonnostmi naplnčn.

Madlenka.

Co mňte protť tomUto Ua

čenj?
Nntonjn.

Ze člowěkswé neyhlawnčgssj

mocnosti, roznm a fwoboďnan
dědťčný ztratil.

Madlenka.

wňlč, slerzehťjch

Q tom nenj w :!. člčmkn

aUǧsspUrkské konfešfj zmjnky.
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Josef.
Gsmenli.zlými chtjčča núkloUnostUň
anolnčnxi, nemoqu roZUm a swobodnú wůlc U

núš býň.
Konr

čad. To si tak wyklččdáte wy, re:

formčxti to řjcť nechtčli.

NUtonjn.

Praiwč wýklady reformcitň

gsaU gesstč daremUčgssj a odkrýwagj, ro wlastně

mjnili.

Madlenka.

A co mjnčli?

Josef.
Z člowčka Udčlatč howado, a
š Boha Udčlati púwodce hřjchů.
Konrčxd.
To tř Ua slowo newčťjm,
leč mUe tak pťeswčdčjš, že lxudU přčnUceU U:
wčřčti.
Nňřoňjřř.
A sak j“č iřařřč.

Josef.

ch

dKonrč:ď.

si přečti, co LUtr ťekl.
))Bůh w Ueiš půfobj rowUčž

wssecko žlé, gako wssecko dobré.((

Madlenka.

Totě hrožUo, aby mčl Bůh

zlé půfobčlť, toťby nemobl anč Bohem býtč, od
něhož wsse dobrč pochúzj.

Nntonjn.
Dočtete se gesstčhorssjch wěcj.
LUtr napsal: ))čskeywyšssjdokonalosi wjry pou
žůstúwei w tom, ža prawé nxjtč, že.gest Bůh
sprawedliwý, byťby nčxš také že swé wlastnj
wůle kn šalltracenj pohčmčl a tak fe ždčxlo, že
by Ua. mUkčxcbzatracenců Utčl radost.((

K.onr ňd. Pohťjchu! rak nemluwj pohan!

Madlenka.

Kde prawj Lntr, žr nemň:

me swobodné wůle?
Jofef.
Zde to prawj. dWůle lidskčl gesi
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podobnú koni w ssčrémpolč; sedj:lčBůh na nčm:
gest podagný, poslUssný a gde tam, kam Bůh
chce; sedjli na Učm ďcibel: gest podagný, pon
slUssný a gde tam, kam ďúbel chce. Nnčž gesť
w moci geho, k tomU neb onomU gezdci bčžeti
a toho Ueb onoho se držetč; ale tč sami gezdci
oň se hácdagj, tčchagj, aby ho dostalť a fobč
pťčwlastnčlč. Y tak fe na lťdské wůli slowo
žalmisty wyplnj: ))Gú pak gako UerožUmné ho:
wúdko U tebe gsem.e

Konrécd.

Nle Lutr, prý, hcigčlfwobod:

naU wůlť kU zlémU.

Anto an.

Tak si odpjral a Uččersmhsl.

Nntonjn.

Grst to swobodnčxwůlr, kte:

Madlenka.

Proč?

rčxž nrmůže woliti, což dobrého gest?

KoU rúd.

Kdyby tome tak skntečnč

bylo, wrdlo by se nčcm hůťe, nežlč dobytkU.

Antonjn.
Noznm unciš Uazýwčl LUtr
prasleoým.
Josef.
N k čemU mcime rožUm?

Madlenka.

bechom prawé od nepra:

wého rožežnali.

Antonn.

N což ti to platno, nemňšclč

swobodh, abyš wolil mežť občma.

Konrúd.

NozUm a swobodnčcwůle mU:

segj spolU býti, a UegsaU:lč, neprospjwagj.

Madlenka.

Učenj nasse o dědičném

hřjchu a o wůli lčdské gesť tak blUdné, že ho
BUlr pozdčgč gčsiě Uznal a želel.

J ose f.

J

tak sl,yš, co napsal o ťlčmleU
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romlo:
dČlčmck trn mUsj zňstati na wzdory
cclémn swčtU, to prawjm gei Neartin LUtr, ewam
gelista; a wrotož ať fe neopowažj žadný ho
wywracetť, ani ťjmský cjsar, anč cjsar turecký a
tatarský, anipapcž, anč mnčssč, ani geptčssky, ani
kralowe, anlknjžata, ani wssčckniďablowé w pelele
Kdyby ho chlčli wywrěxtťtč, nechť ge pohltj plameny
pekelné. Co žde prawjm,
mú se držetč za
wdechnutj Ducha swatého.e

Konrád.
To mlmoj LUtr welmi drze.
Madlenka.
Neljbj sč mč, že leého
přege a žatraralǧe.

Nn tonjn.

Krčxsný to Duchem sw. nad:

ssený Ewangelčsta!
Jo,ifef.
A wede si tak m Učenj, kteréž
Boha č člowěka hanobj.
Konrč:d.
Co Učj wassc cjrkew o čxědič:
ném

hřjchUeš

Nntonjn

erkrw

nasscxUčj, žr člowčk

před swnm padem swatý txyl a bohUmilý, pa:
dem, fwým že fwatost a mčlost božj žtratil;
proto přrdce ale že šůstal býti člowěkem, byťby
i rožmU a wůlr geho oslably: n krest pak nciď:
milosti božj opčr žúčastňuge a dědččného hťjchn

zbawugr nr pak wssech geho naslede,gacj

gfaU

wahamost k dobrémU, nachylnost k zlémU, ne:

moci fmrti a t d
C
Josef.
W Učenj tom fe nepřipčsUgc
BohU nic žlého, hřjch pochúžjznadUžjwúnjfwo:
bodné

wčllc nassj.

Nntonjns
ltonrád.

„x

N wykaUpitť nč:š Bůh ne:
6

1!!2

mUsel, ale sialo se, gak pjssc sw.Pawel kEfezn
ským 2 8.:
oMilostj božj spasenč gste.(c

Madlenka.
N člowčk pťedce žůstúwú
lworem slitowúnj božjho hodným; dle Lutra ale
nezaslUhUge žčldného slitowúnj.

Josef.

Nci raděgi dle Lutra, že nemohl

býti ani člowčk wykanpen: sicby tak dobře i
kúmen, dťewo adobytek wykaUpeny býti mohly,
ba gesstčspjsse, an negsmltak sspatny gaťo člowěk.

Konrčxď.

Což LUtra nezprawil žúdný

lčpe?

Nntonjn.
Ten by byl sspatdnčx
pochodil.
Madle Uka. Gak nxU nxohloto strasslčwé

učenj napadnanti?
Jofe f.
Kdo nechre hřjch swůg Uznatť
a geho lťtowati, padčx do gčného; a tak Lntr
postawiw dřjwr gťž Učenj Ueprawé, pozděgč na
to strassliwé pťissel; nechtč odstaUpiti od Učenj
prwnčgssjho: mUsrl tak snjžťtťčBoha i člowěka.
Konrčxd.
!l co gest to ža Učenj, kteréž
předesslo Butrowo Učenj o dčdččném hřjchU.

Blnlo nj n.

Gebo zúkladnj a hlawnj

učenj.

Madlenka.

Nch, gú giž wjm un geft

to Učenj, že člowěk samotnan

wčrau ospraweu.

dlnčn býwčx.

Konrňd.
sstčgj hřjchowé

Josef.

U nč:š se učj: tobč se odpauax
twogť.

x

,

Unčw totčxž;ale podtau wýwinkan,

že 9 pomocj božj pewnč odbod1úni býti múmex,
nehřessiti wjre.

12Zxj

A n t o n j n.uu U wčxš fc břjchowé odpansslčgj,

ale na člowělen zůstúwagj

Madlenka.

Unaš

fe pokalený hřjssnjkx

do raucha fwatebnjho obljka
Konrad
A U waš fe nrchčxhřjssnjkxoc
čistiti dťjwe, a srprw pak obdržnge oblcle spraa
medlnosti.
Josef.
Nno, a Uegedneimr Ořirošcnčgť?

Madlenka.

Nrcčť,ť matlea dřjw fwé

djtč oččstj a pak si ho woftrogj.
Konrňd.
Bl žxň mysljm, žr lo milú nčlš
Bůh též tak ččnj, nemage žaljb enj na !ťkwostn, Ood
njmž sspjna wčzj.

Jo scf. Posléze dy rspjna stkwost wo(;rala,
neboť nxeřúd wssecko žkazj.

Madlenfa.

xAležapomčli gste na nčco.

Nntonjn.

N co bo to bylo?

Madlenka.

Ze gest U wúš člowčx!erena

krčxr osprawedlnčn,

Joscf.

fdyž mčx wjru.

Nle můželčd oak bez fwolxodně

wůle wer mjti?
K o nr ň d .)ťemňžr, Lutr sčnnprawj, wjra
že ge neyswobodnčgssj

Madlenka.

Kdož wle ma, obdržj Dur

cha swatého

Llnto njn.

Madlrnko, grnom rozwaž, co

mlnwjš:
Kdo chce býti osprawcdlnčn, mUij
ǦUB., U um;
miti wiru: kdož wiru ma obd!ežiDurlm

a kdož ma Ducha sw, obdržj wer
Josef
Tak to gest, a wjra lUteranska
se točj w kole, tam se wracugjc, odeď
„67

wyssla9
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Antonjn.

Powažmc i to: zločinecby

byl ořed sUdjho přiweden, nemoha swňg zloččnj
Upřjtč, mčl býti potrestún.
TU se Ukč:že, že by
zločťnrc nebol ten prawý člowčk a pťedce mč:
býti potresťún. Llle fyn sUdjho, oblek geg do

raUcha fwého, otce profj, aby ho powažowal
za Ucwinného a propnstil.

Madlenka.

Toby byl krcisnýsUdj,kdyby

mčl tak gednatť.

Jose f.

Tafowým

sUdjm dčlčxteHofoo:

dčna.

x.

Konrcid.

Zaǧčsté Učenj nasse o dčdťč:

ném břjchU a ofprawedlnčnj gest raUhčxnj božj;j
gak sr U núš Učj o dědččném hťjchU, ǧrst Bůh
zlým wčnen súm; a gak se Učjo osprawedlnčnj, gest
B.čch nrsprawedlčwý, xnewssjlr:aroý a lhostegný
tak, že si Učco šawčsitč a hřjssnij tak bčžetč
nechú, gak gest.

NntonU.
Madlenka.

U nciš to dopadú ginak.
Powčz, gak?

Nnronjn.

Z anhé, nezaslaUženémťlostč

žapočne Bůh djlo osprawedlUčnj nasseho.

Konrúd.

N gakeš

Kosef.
Že skrže kťest a gťné swútostné
prostředky wolú hřjssnjťa.

Madlenka.
N co mUsj čťnťtihťjssnjk?
Yntonjn.
Nesmj wždorowatť, ale mUsj
fe obrútťtt a wůli fwaU wůlč božj podrobiti;
cq se mU nedostúwú,

Konrňď.

doplnřgj žcislUhyKrčstowh.

Tak gest to pořúdné.
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Madlenka.

Ale zcela nezaslaUženčxnenj

mťlost božj U wňš, an tak welčkaU cenu na
dobré skUtky klad„cte.
Josef.
Wčtssj ceUU Ue, nežlč zaslUhUgj;
my fr skrže Uč k ofwrawedlněnj swému Uťipra:
wageme, swé :doswčrenj wymčchúme a wjro swé
xdofa;llgčme, ǧak Usúno gest. Jak. 2, 18. ONle
udj nčkdo: tU xorawjš, že mciš wer a géc mčxm
skUtiťy;xw Ukaž mč wer fwaU bcž skutků; ale
gci tobč Ukcižč ;e skUcků wer

Konr.id.

swaU.ee

Za důkašn wer držjme dobré

skUtkn tňkě.

NUronjU
drbré

Wy? a ww nemůžetr žčcdné

skUlko Uččnitč, poxlewadž j:ř.xo!dodrdUemate.

Madlenka.
Nle sw PandKl Odawj xčfxie
manUm Z 2:8 ))Nebo ža to mame šč člowčč
šsprawedlnělt býdoúskrzewer beš skUtkůzúkona.e
Ze by tU bnl LUtr slowjčko samotUaU
:xotdj
strčil, wamatlxqč sobě.
leUtonxl.
!)jčapx:olčroexml ž;ir)ei sxo. ša:

leUbskmky, ťka: ijra,

nrmú:liskntkň, mrtwciť

gesť sama w fobčx.x(2, 17. 90.

26.

Jos ef. N tentýž sw. Pawel pjsse ke
Ǧalatům:
))W KristU Ježžssi ani obřjžka nic
neplatj, anč erbřjzfa:
ale wjra, krerčxžskrše
xlňsku pčlfobj.eč

Konrňix.

:“w. lj.

TU tedn Pawel Jakučxowč č

sobč odpjrčx

NUtonU

To si nemyslete, ale rozU:

mčgte, aake skUtkymyslj w lčsřUkŘjmanům 3, 27.;
?skrže kteaéž člowěf osprawedlněn Urbwwa
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Madlc
Josef.

n ka. Což gest rozdjl mezč fkutky?
Gfan tobč skUtfy pobana tak

milé, gako křesťana.

Madlenka.
Anton

NegfaU.

jn.

Meži skutky gest arcčťrozdjl

welký; křefťané še žčdowstwa chtčlč skrže skUtky
Zewněgssj, obětč a cercxmonie, gež sřarý zéckoU

přčkazowal, spafenj dogjrč: ale fwatý Pawel gim
pramj, že si magj spasenj swého dobýwatč skutkU
žaloženými na lúfce k BobU a le bljžnjmu, qa:
kých žúdci wjra Krčstowa.

Jofef.

Nwssak wassčncčslowaPawlowa

neprčcwě woklňdawsse

Uččlč, že ldw tmlč skntkowé

dobřj k spafenjnepotřebnj,ba kťesťanům ssčodliwj.

Madlenka.

Totě špozdčlost;ale i wy

gste ckpnbčlia pro samé dobré skUtkn se Untohý

anč o wer, anč o frdce nestaral.
Jofef.
W tom arcčť bylo pochpbrno, a
wssak chyba fc naprawčla.
Konrčrd.
Gesstč ne dočisia, tač U p.
mnoho se modljre.
?lntonjn.
N roUěxmwyčjlaitee?Sw. Pa:
wel pjsse:))Modletese bez přestčcnj.č:1.Teš. Z, 17.
Madlenka.
Qmssem celú nčlš žčwotmú
býti modlčtbaU, aKrčsiUš kairčl qen modlenj po:
krytfké, orčxzdné. Dobťe gest se modlťtč; č to

ǧest dobré a krcisné, almUžnU dúwatč. )

Jofef.
také křesianské.

Neǧen dobré a krcisné, gest to
KrčstUš byl dobroččnným

ej .skdo almužnu dáwati
dobrodčnre modlj.

přť

nemňže„ dáwá gř: kddž fe za fwé
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wssj fwě chudobě, a njsmo sw. ncim předpifuge

mčlofrdenstwj.
Konrčld.

J

nassč modlčtebnj a zpěwacj

knčhy nňm oředpčfugj mčlosrdenstwj.

NUtonn.

Tak se giž od lUterčmskébo

dUcha Uchýlčly, gčnak by na dobré skUtko negen

nčc nedržely, anobrž k nčm anč newszžowaly;
neboť swobodnj negste a nadlo búwňtr i bez
dobrých skUtků osprawedlnčnť.

Madlenka.

deby

takodoétowčcčžgrwnč

w nich stčllw, přrmnožj žUassťUců bw modlčtebnj
a žpěwnj swé knčhn spúlčlč.
Antonjn.
Ny, rak smcxwssljrr„OokatolčckU

a che nržlč se domnjwňtr.
K o nr ú d. PUtowúnj wassechwúlčtčnemohU.
Jo fe f. Putowčmj cjrkew nasse UeporaUčj,
ač co starý a ncibožný obyčcg reida gc widj.
Nntonjn.
Giž w žčckoUčstarémupUtowxša

walč k.p.Elkanaa AxmadoSčlo, l. Sam. j, a)e7.
a Jofef a Marča puromciwalčdo Jerllsaléma.
Madlenka.
Me wn maite aessrčžwlňssrnj
přikúžanj cjrkewnj?

Nntonjn.
A co meiš Orotč Učm?
Konrcid.
Ze žwlússrnjch cjrfewnjch přtu
ké:zanj potřeba nrnj, an xor starém a nowém
žňkonč dostč pťikčxšanj mčxme.

Llnronjn.

Nčkdei gste Madlence nepou

raUčel, jcoby nestčxlo w pjstč

KoUrčld.
dceřč ledacoš

swatém?

swatém.

Gak bych byl neporučťl? Qtec

poralččtť urnnfj, co Uestoqj w pjfmč
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Jofef.
A prčlwč tak smeysslj cjrkew. J
wrchnost ledacoš poraUěj poddaným, ro nerstogj
w žcikonč.
M a d l en lea. :Ule nefmj to ťdýtčprotť ščcxleonn.

Llntonjn.

A nasse cjrkewnj přťkúšanj

Uegsau anč protč BohU, anč protč pjsmU sio.

Konr eid. K čemu gsaU?
J osef. KdUssewnij wždčlánjawychowú:
nj ksxestanů; gako Uťik“eižan o dnech swútečnjoch.

Madlenka.

Swčxtečnj dno múme také

a tw pasixj ka kťefiaUskémU pořcidku; giž prwnj
křesťané Ořrložťlč fwřcenj sobotn na Uedčxlť. j.

Kor. 16, 2.
Konrúťx.
W ǧrdnom rjrkewxxjxx:rařlkú:
žanj Uařszge fe púst, a půst žakňšal .Krisxřllš.

Nntonjlt.

N ťde?

šxH:xe:;deš
rUka.

Mt.

15,

11.

dNuZ to,

což do x.řfr xšxeix?:.uj,posskwrňUge
člowěka, ale
což š úst pochúzj, toť posskwrňUge člowčkea.e

Josef.

W celé té kapitoleUemluijrl?

stUš o postU, ale udotjrěc žťdům apossrolw

lowawssjm, žebn gedlč nrumntýma
Mt.

6,

lolxža:

rukama.

A

16 cldce Kxxčstl:š, abx)cho:n se postčlč, ne

ale postjce se rwúřj swých possmuřowalť.

Po:

krytský xoúst kúrčx Krťstuš.

leitonjnn.

N Pčln a Spasitcl Uúš oo:

stťl se fčml, pa gak přjfnč.

Josef.

eA w

Mt.

4,

2. e:A

gisiých oťjpadeckdopišččjtš

welikau noc postu f. p. Mrk. 9, 28. xJ
) N co prawřl archaugel
postu sw. YUšUstčn?

Nafael

řekl

f Tobča.issowč? “A co Učj o
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Učennjkům: dToto pokolenj w nččemžnrmnže wyn
gjtč, gedčné modlčtbaU a postem c: N cjrkew chce,
abychom postjce se modlilč a nabožnč žčlť
Konrécd.
Gú skUtečUč newjm, kčemU
by púst se hodil?

Madlenka.

Nle súm LUtr bo Za pro:

spčssnaU žewnčtřnj kcizeň powažUgr.

Josef.

Proč gsi letoš gabloňkn swaU

nehnogile?

Konrčld.

Bolať pťjlťš bugnú a hnala

mi geU na wčtwč a na lčstp.

Antonjn.

Ll tak to gest š člowčkem.

Kdyby fe fmyslnémU geho tčlu někdo něco ne:
odepřelo, neslby dUch geho buď sspatné nebo
žčxdné owocr; a protož se postilč Joel, Elčúš,

Dawčd a ǧčnj.

Madlenka.

Llle sw. Pawel njsse: oNeu

dotúkeyte se ani okaUssrgte, anť fe 9 tjm objo
reyte;
kseréžto wssecky wčcč gsaU k žahynmj

famým Užjwanjm gich a toť er nenj, než po
dlé prikazanj a Učenj lčdsťýche Kol.0„, 21 22z

Josef

leU sw Pawel důst nr;awru

hUge: ale kňrú dUcha úzkostnébo,
množj

šfgakúm

se

křesťané postčlč.

Kon rčld.
Nntonn.

U wúš se také púst odpausstj?
Nno a sicr rý nemocč, we

stúřj a m giných obzwlcisstnjch ořjoadnostech;
což dokangr, že cjckew poslussenstwjžúdei, žcid:
Uého alr Utťačťti nechce
e) Wpatek fe ždržugeme od masa g trUchllwostř dro Umučmj
Kristowo N sam Spasitel to prcdpowčdčl: že se budau
adosstolč postiti aš gčm budc žcnich odňat
Ua
eň
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Josef
N gčž se odebeřme na lUžko;
tyto wssak prawdy pamatugme fobč:
1 že LUtroroo

Boha

Učenj o dčdččném hťjchu

a člowčka hodno Uer:

Učenj katolťcké

ale š hodnostj božskaU a lčdskau že se fnássj.
2. Totéž že fe týče učenj o osprawedlněnj
Uassem;
Z. dobťj skUtkowé že gsaU notřebnj; a při;

ťěxzanj cjrkeij

že qsau spasitelnci.

Gedenčlctčl wečerUj rožmlUwa.
G oťistci a Urgistotě spascnj.

Konrúd.

Z mčnUlénassj wečernj roz

xnluwy saUdjm, že gest ku spasenj poswěcenjtťeba.

Jofef.
4, Z.

Gest, Zak dj sw. Pawel1. Teš.

:Toť gest ;agislé wůle božj, poswěcenj

wasse,(ee

Madlenka

u ,
Alesw Pawelta k:ěkŘj:
p
e) é

anUU!U
uisse: božj
,Z.Wssrcknr
třebUgjť slawy
( Z, mšš:ssto ihišoksis sl

Lln to n jn.

N prňwč tento wýrok Pawlůw

hla Uge :xro poswčxcenj; nebo pxawj to aposstol
o židech a pohanech, chtč abo se stalč kresianw
a skrše Krčsta lidmi lepssjmť Ze bychom mčlť
býtti a zůstati hřjssnjky, nenagdeš w pjsmě sw

Konrad

Sčc bychom ořioadlť na to

zpozdčlé Učenj, že múme hodnč hťessčts, abo mč:

lost tjm mornřgč působťtč mohla.

lšl
Josef

Ll nebo na rU mysslénkax, že

wjra wsse naprawj, gak dj LUtr: :Sedmkrate
za den cťzolož: genom wčr e

Madlenka.
Llntonjn.

d

Totč ťeč ohawnú!
Proto nčxmpjsmo fw. nassč

pokaženost Ukange, abychom se mťlosti božj w
KrčstU dychtčwě chopčlť, gi w fobč pracowati
Uechali, a š nj, co nčxm gen možnci, fBolU anr
činkowalč.

Konrňd.
Který člowčk Umjrú swatč?
Jofef. Kdož, obšwlčcsstnjmčdaryod Boha
nadcin byw, BohU fc zcela oddal.

Madlenka.
Antonjn.

Gak Umjragj drUzjkťesťané?
Malo gest tčch, genžby zrr

mřewsse čhned do wěčne blaženostč pťčgatibyli

Konrad

Nle také bude malo tčch, qcUžby

zemrewsse wččně bylť žatlacenč

Josef.

Gň si mysljm, žc kdwž to ne:

nastrogjme fchwúlně, abychom se w přewrč:cé:
nostč anekagjcnosti žatwrdčlč, pro hťjchU, kteréž
gsme spúchalč we swém kratičkém žčwotě: že
powždw tresteinč nebUdeme.

Madlenka.

ch

učenj nasseho bude

saUzen člowčk gak Umře, a po wzkřjsser žmrl:
wých nastanc weťegný fand.
d

YUtonjn.

Co

se stane dle wassrho

Učenj š člowčkem Ua Urwnjm saUdU?

Madlenka.

BUde bUď wččně zatracen

řřčoo fýaj“čřř.

Josef.
tťeťxae?

.K čemu gest tedw drubébo saudu
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Konrčxd.
Antonjn.

To newjm.
Mp wčřjme raleto: w prwnjm

saUdU bUde ten a onen bUď wěčnč žatracen,
nebo fdafen: ale ostqtnj Z wčtssjho dler bUdaU
ččsstřni w očistcť.

Madlenka.
wěěnosti,

N bnloby takowé mjsto na

kdežbw dUsse zemřelých

od

břjchů či:

sstčny boly?

Jose f.

Qwssem, slyš důkažy. Jůda U:

ččniw fbjrkU, dwaUčxrre tčsjc drachem sřřjbra po:

slal do Jerusaléma,

aby obětowčma byla občt

ža bťjchn mrtwých, poražených, totiž židowských
bogownjků. Le Mach. 823 43.

Madlenka.

N nrnj to zbytečnéa da:

remUé modlťtť se jža mrtwé?

Nnton jn

Wy to ža žbytečnéa dare

nmé powažUgete a prawč tak pjsmU sw

rate, kdrž stogj:

dSwaté

odpj:

a fpasitelné gest my

sslenj za mrtwé se modlťtč, abn od hřjchů spro:
sstčni bplč. :!. Mach. 12, 46.
Kon récd. Nčy držjme knihn Nťachabrgskč
za Uegčsté slowo božj

Josef

Mčg strprnj, až o pjsmU sw

mluwčtť bndeme, qčnak bUdeš saUdčti
Konrad.
Nle qčstoto oěťstce gsi mi ge:
sstč nedokúžal.

Josef.

Z úst Júdowých

slyssel gsč, žc

gcst swaté a spasitelné zaxxmrtwé se modlčtť; a
také seš poUčilf že dal za hťjchy mrtwúch swých

bogoronjčň obělowati.

Kdyby bol mčlJůda

ža

gisté, že gsaU mrtwj geho bogownjcč zalracenč;
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Uebyl by oodal obětť, gessto bn platnň nebyla;
a kdybn byl mčl ža gčstě, že gsaU blahoslaweni:
takě by byl oběti nepodal, byla bwneootčebmi;
mUsel ge tedy w takowém mjstč hledati, kdcž
gčm občt prospěssnčc býtč mohla.
N Madlenko,
dťeětč nč:m wyřkmxtj Krčstowo. Mt. 12, 32.

Madlenka.

an

takto: deoby kolč

ťekl slowo protč synU člowčka, bnde gemU oda
pUsstčno; ale kdožby mluwtl protť DUchU fwa:

témU, řxebudegemU odesstěno, anč w tomto
wčku, ani w bUdaUcejm.e KrčstUš tU o o:
ččstcť zmjnko

neččnj.

Josef.

Rechť neuwcidj oččstecze gměna,

ale můžeme snad ž tčchto slow saudčtč, že gsaU
břjchowé, grnž na onom fwčtě odpusstčnč býtč

mobaU?
Konrúd.

To bezpečnč, Ueboť an tolču

ko geden hťjch, hřjchprotťDUchU sw. anč Ua tomto,

ant na onom swčtěodesstčn bútč nemůže: gčnjmo:
hau odpusstčnč býtť.

Anto an.

N kde mobau hřjchowé od:

pUsstčni bútč?

Madlenka.
Nntonjn.

W nebesjch.
Do

ncbe nčc nečťstého ne:

wegde, hřjchů a hřjssnjkčl tam nenj.

Konrúd.
Jofef.

W pekle.
W pekle nenj žúdného wykam

oenj, žcidného trdn odesstčnj, dle pjfma.
Yle
u sw. Matausse Z, 26. prawj KrčstUš Ježjš:
oNewygdeš odtUď, dokuď i toho poslednjho ha:
ljře nenawrútjš.e Tu se může gen oččstrc mysliti.
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M adl en ka. A Uebopeklo, a Kristowa slowa
magj se w tom smyslUbrčlt, že nikdy newygde odtuď.

Antonjn.

Kdyby tomU bylo tak, musel by

Krčstuš wýslownč řjcč: Newygdeš

Konrúd.
mezč nebem

odtUď nčkdú.

Jnu, tak to prostťednj mjsťo
a

peklem přčgjmúme;

bUde pozůstúwatč

očissťowčxnj dUssj?

ale w čem
:cke)x

Jose f.x Mččme dle pjsma sw. za to,
sskwrny dussj šcmřelých

ohnčm

že

čtsstčnč budau.

Tak prawj sw. Pawel 1. Kor. Z, 18 u

15.

dGednoho každého djlo čafem swým zgeweno
bude; den žagisté Púně to wssecko okáže, Uebo
w ohnč se zgewj; a gednobo každého djlo ga:

kěbybolo oheň sprange.ee Srown.Mal.Z, 2. 3.
Madlenka.
Ll může na dusse žemťe:
lých oheň působčtť.

Llntonjn.

Gaké dUsse: takowý xoheň,

genž púlj, přebúUj, cjdj xnu dussjm bolest dělú,
sskwrno pak geǧčch žhlange.

Konrúd.

ZkaUsska tedy a ččstčnj bUde

blaženost wččnaU pťeedchúzetť a sice zkaUsska a
ččsťěnjskrže ǧistý oheň, staw zaǧčsté těžký a lbojřxstrtý.

Madlenka.

Nle w kniže Cflesiasteš ll.

3 čteme: dPadnelť strom na poledne, a Ueb
na půlnor, Ua kteréžkolč mjsto padne,tUřbUde.e
Což zUamena, že člowčk žemrew UčastUjkem qest

blaženostč nebo ;atxacenj;

Josef

nebe nebo pekla

Prostredkw wssak k nabytj bla

ženostč pťedce prčpausstjš.
e) Gtž to cela dussepčlowěra žáda,
flUlU:ǧe, a pefla

pe bogž.

an fe cjtj, že nebe neza:
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Konrúd.
Nntonjnp

Toť owsscm.
K prostředkům takowým po:

čjtčlme oččsiec plxo ty, genž zemřewsse posskwrny

na fobč mčlitakowé, že anč nebe za odmčnU ob:
držetč: ani do pekla letrestU odsaUzenč býtč ne:
mohlč.

Madlenka.
xAle wzpomeň si, že sw.
Jan we fwém zgewenj 14, 13. prawj: .dBla:
hoslawrnj mrtwj, kterúž Umjragj w PčmU. Gčž
od téro chwjle prawj dUch, aby odpoččUUlť od
pracj swých, nebo slUtkowé gegich UúsledUgjge.((
J ose f. To se týkčl těch, grUž w mčlosřčbožj
Umjragj; žemřeli bUďro bez břjchň: nebo za žčwa
za fwé břjchU se dokňli.
Taťowj se w očťstci
kčxtč UemUselť, ale býwagj

i hned doslécwo wěča.

né pťigatč. .Tak dj KrťstUš Jcžjš LUk.LZ. 43.
k lotrowi na prawťcč: :eNmen prawjm tobč:
Dneš bUdeš Že mnaU w rúgi.a

LlUtonjU.

Wčda KrčstU.šJežjš

lotrown

kagicnost a wer: Ussetřťl ho oččstce; což fe raké
mučedlnjkům stčtwalo.

Konrčxd.
Yle w podobensťwj fwém o
bohcičč a chUdélULazarU mlij
Krčstuš Ježjš
toliko o lůně Nbrahamowč

Josef.
Ježjš

a o pekle.

Podobenstwjm tjmto núšKristUš

poučuge, že mnohdyfrúte odměna a tresť

teprw na wěěnosti pižickpň;j; o gčných prawdňch tU

nemluwj.
Llnronjn.

J přčpadčl xUčPesrowo w

1. epčsstole 3, 19.,

kdež stoǧj, že Kristuš Je:

žiš č těm dUchům, kteřjž

bwli w žalciťť, přčchú:
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zcge, kcižal; žalúřem tjm nemohlo

peklo býti,

an fe w nčm nekč:že.

Josef.
xProto

N l. Bet. 4, 6. čteme také.

gest žagisté i mrtwým kúzémo Ewan:

gelčUm, aby saUžeUi byli podle lidj w těle,xxalc

žiwi byli podle Boha dechU.e
Maddlenka.
Zdalč sw. otcowé pjsmo
tak wyklčcdawsse očistec přčgalť?

Nnton

jn.

Množj Učj, že očťstec gest a
ho žawrhl.
Qrťgencš

nenj šěcdnšhxo, gcnž by

TertUlian, sw. Jan Zlatoústý, sm. Cypriún
mlij
o nčm. Cypriécn prawj: dRčro gč:
Uého gcst odesstčUj
očekčxwatč, a Učco gčného
do slúwy ngtč; něco gčného gest do žalúsxe Ue
wržeUU býtč anebýtč propnsstěml, ažby byl po:
slednj haljř zaplacen: a Učco gčného gest, od:
měml wjry a ctnosti hUed wžjti; Učco ginčho
gest dlaUhé mUky za swé hťjchy trpčtt a w
ohnč se ččsťčtč: a nčco gčaxého gest,x trúprnjm
za wssecky hťjcho se dokúti.

Josef.
wúš neyche

fe

J sw. NugUstin, na něhož LUtrju
držel, krňsnč psal o oččstcč.

Konrúd.

Co medle Nuǧsspmkskú nasse

konfeš.sj o oččstcč prawj?

Joscf.
AUǧsspUrkskú nasse konfešsi dou
cela o oččstci mlčj;j a kdož mlčj bUď pťiansstj,
ncb swé mjnčnj Uepočestnč Ukrýwčx.x

Madlenka.

Y ǧak se wygčrdťil LUtr o

očťstci?

Nntonjn.
1519.

Čtč Madlenko, co Uapsal r.
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Madkrslka.

čte:

dQ

očťstcčmúme pe:

wnč wčřčtč a gsemť o prawdě téhož přefwčdčen,
že ro něm ubohé dUsse mnkuyj newúslowné
trpj,
a že gsme powinnč ǧťm pomáhatč modlťtb.amč,
postxx, almužnamč asečkoli člowěk můžr búti.e

Konrúd.

Nelčtowal toho poždč!gč,an

oočt qťnak Uččl

Josef.

To w fxoijechZUtrowých nena:

léžúm, ba gesstč r

1521

wědčtč,

oččstcč

wede;

co

dUsse w

dostč tč budčž

rckl:

wNenj třeba

ččnj a

gak se qčm

wčdčrč, že trpj

přetčxžce

a twr pomocč ;e fobč žadagje

Nntonjn

N r 1526 prawll: ))Ze by

byla gedna hodinka w očistcč rrpčj, nežlč tčsjce:
ťetj požemských tčlefných strastj ((

Madlenka
zanšjme

Proč my LUrerčmčse tak

protč oččstcč?

NntonjU.

Broto, že si počjnčxtr gako

LUtr, přčgjmagjce a žawrhugjce dle libostč,
gak se wúm co bodj; slyssjre, žeby bylo to neb
ono po katolčckú: tU wžce Ueplat,j anč p,jsmo,
anč rozum, anč fwčdertwj cjrkewnj; beze wssech
rožpaků ro žawrbUgete.

Koslrčld.

Dobřeš řekl,anřonjne,

gč: mcim ǧesstř Učco protč

očistcč.,

ale

Býwúme:lč

teprw na wččnostč, a to w oččstcčna dobro wykaU:
penč: wwkaupenj Krčstowo wppadcixgaksi nrúplně.
Josef
Dobrč: wěc chce chwjlč mjrč, dj
pťjslowj
Běťeš to prozretelnostč božj ža zlé,
že tč požnenahla růstč a w male tolčko se wy
cwrččr:i nechawň?
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Madlenka.

Prciwč w tom hledúm mau:

drost božj.

Nntonjn..

A lak wykanenj Krčstowll

na sskodU Ucbude, že fahčx a Uůsobj čpřeš tento
pozemfký čaš; wy oak mU sskodjte, obmezugjce

platnost geho na čaš pozemského žčwota.
Konrčxd.
Nle dopadčx to, galeoby w
djle wnkaUpenj na očťsťcčneyche zúleželo.

Jofe

f.

Gest metla uččtelowa neyhlaw:

nčgssj přjčťnaU, když fe žcirč pčlnč Učj amrawnč
chowaǧze?

Konrúd.

Metla ne, nýbrž Uččtel;ten

žčxky wyUčUge a na nč dohljžj; u metla mU
gest prosiředkent kzapUzenj nemrawů a lenostč;
sama pro sebe nezprawj nččeho.

Nntonjn.
NowUěž tak oččstecbez Krčska
neprospřgr a gest tolčko prostťedek k nabytj wy:
katlprnj, ǧako ǧfaU ch:ldoba a nrmoc prostčed:
komě k naprawenj.

Madlenka.

Snad

swúdj Učenj o oččstcč

k lebkomnslnostč, ge!čkož tu ǧest na snadč se
domensslrlč, že scxna onont swčtčxpolepssitč můžeme.

Jof ef. Kdo tak smeysslj,hlaub a hlanbpa:
dč:wú do hřjchň, a posléze se wydňwčxw Uebezoečem
stwj, aby nepolepssen Umřel.

Llntonjn.
Gak sslrchernú člowřk nezlehs
komyslnj proto, že nebýwú každý žloččncc od:
prawen, čilč do smrrč Uwěznčn: tak wčraU w
očistec nezlehkomyslnj křefťan, kterýž si dúwú
na swénxl spasenj

žč:ležeti.
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Madlenka.
Me, oččstec naplňUge strae
chem toho, kčerýž naň oprade
wčřj.

Nntonjn.

Čjm ch kdo na očťstecwčřj,

tjm fnxšzr ho Ugdr: pončwařž každý tafowý
tUto ǧčž na swém očisslčnj š Bobem pracUge.
Me kdo si U wéaš wěčnosř na mysl béře, může
se takmčče žblcišnčrč, že fe mčt še smrtj

wsse rož:

hodnamč a potom že nenj wokanpenj žúdnčho.
Koxxrň d.
Dobře byš xnřl, kdybnchom
nebylč

fpasenjm

fwým wčraU Ugisstčnť.

Josef.
Gsmelč wčraU spafenjm Ugčsstčni,
mufjme newčran žatracenjm qusslčnč býtč. Nea
saUdjte tak?

MadleUka.
beraU,

Tak ro newěrci Uassčne:

sic by se mUselč obrč:tčtč.

Llntonjn.

N wěťjcj wassč Uemčli by si

tak nebezpeččle počjnatč: sicby se mohlč š ne:
wčrri na gedUom mjsič ocrnaUtč.

Josef.
wčrau spaer:

Dle wasseho učer bxšwú člowčk
a wj to gčž napřed?

Konrčtď.
Nntoltjn.
tťesaU fe. Jak.

Madlen

Tak prawjš.
Ll wssak le ťduchow:ewččxja
2, 19.

ka.

le

a čtnčrč, co chtj, wjra

dUchowé xnohaU wčťčtč
gčxn neprospjwčx.

Zo se f. Tyš žapomčla Ua Lutrowo Učenj,
že wjra

samotmi beze sleutku fpafj.

Llntonjn.

N ,;apomčlaš raké na slowa

Pawlowa k Fčlčoenskúm 2, 12d
třesenjm foasenj swé koneotč.e

ZS bčxznj a
Konatč sedy
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nmsjme, musjme fe přiččnitť; a kdybychom byli
swým spasenjm Ugisstěnč wčraU, UemUselč bp:
chom žjtč wc strachU.

Konrúd.

Llle lepssj by bylo, kdybychom

byli ždc giž Ugisstěnť fwým fpasrnjm.

Josef.

Bežpečnčgssjbo to bylo, alr.bez:

pečnost gest ta
o geho spafenj.

Ueywětssj neořjtelkyně křesťaUa
Protož Uč:š pjfmo sw. často

a důtklčwč pťed nj stťežj. Te)

Madlenka.
erwj,

Yntonjn.
bo

Což U xoňš žúdnú gčstornč

zdalč bUde spasesl?

to

bnl

Bňb

To nrwj U nčxš žúdnú, leč
nčkomu

že qwlčxsstnjch pťjččn

zgewil.
Jofef.
Ll ra Uegčsiota proto Učcmpro:
spjwú, že pak anč w dobrém Uelenjme, ani
se znčho Uepyssnjme; gako oUen farižeUš, grnž

se modlil wchrč:mčJerUfalémském, ťka: ))Božr,
dčkUgč tobč, že negsem

18, 11.
Madlenka.

qako

gčnj

lťdé.ce

LUk.

A ǧako nassi sroarausskowé

a pobožnůstkúři, genž řadotř swaU ze swé Učx:
božnostč a zpoleleskeů qčnúch anč zataqťtč Uex

mohaU.

Konrad

Proto núm tedy Hofpodin

nepogťstil Uasse spasenj, ahychom pokornýmčžů:

stalč; Bůh
fiušt Z Z

pokorným nUlost fwaU dawa

Madlenka.
cwičili.

l.

N abpchom se w dobrém
x

e) Wakbd swoboda wňle byla gen k ;lému.
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Zlntonjn.

DlaUhým cwikem wsse sr

stňwč: gako zwykem.

Josef.
N gčž se odebeřme na fwé od:
počim:tj, ale nezapomeňte si rozbjratč:
1

že Učenj o očistcč Ua pjsmU a rozUmU

se žakladú
Rže namitky protť oččstcčlťché a ničemné

gsau

Z aže nasn prospjwú,spasenjm swým žcela
Ugisstčnu nebýti.

Dwanúctčl wečerUj rožmlUwa.
D pťjmlnwě Swatých;

o obrašjch; o ostata

cjch; o klássteťjch.

Konrc“cd. Yn to tak še žemťelýmč stogj,
nemčl milosrdenstwj božj anč po smrtš konce.

Josef.
nach

Y nasse láskan k žemřelým pla:

srdce nabýwci útěchy, že gim č po smrti

přťspětč můžeme.

Madlenka.
YUtonn.

N čjmb?
Můžeme se za nč modliti a

„dobré skUtky we gménU gegich konatč, a takořka:
dluh za nč platčtč.

Konrécd.

Tak smeyssle mobl bych dare:

mnč žčw býti, gen kdybych dost peněz po sobč
zanechal, aby se ginj modlili ža mne a dobsxe
činilč.

Josef

ij

kteraž U Boha platj

byš UekaupčlprawaU laskn,
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anlonjn.

N předce dyste gednal chwalčc

tebněgi, než ten, kdož nťc newčťjx a pamňtknx:
dobraU po fobč tafé zůstawťtč nechce.

Madlenka.

Mnč se ljbj, že Uwaš po:

hrbem wsse odbyto nebýwa,a aže nasledngj slUžbn
božj we smutkn a wýročnj zadnssnj slawnostč,
z kterýchž pamatnj

den wssech wěrných zemřeo

lých slawnost neypohnutliwěgssj gest.
Konrčxd.
Kdož stogj nad hrobem, plčxče
lolťko, útčchy wssak nenabude; lúska fe Upoleogj,
když můžxe něco pro swé učinčtč. Zdali pro
zemřelé nčco Učiniti můžeme, to gest otúžka gťmi.
Josef.
Pokllď ǧsaU dusscx žemřelých w
očistci, múžeme se ža nč modlčtč.

Madlenfa.

Krúsné a potčssitelné gest

Učenj wasse o přjmluwě,

genom kdylxy saké bi.:

blčckčj bylo.

Antonjn
se dočteš

We starém ť w nowém žčxkonč

že se wssťckni za sebe modliti mame.

Konrad

Na tomto fwčtě.

Zosef.
Kde stogj psano, že negfmc w
nižčedném spogenj š wěčnostj?
Dčlúoli wččnost
taf mnoho p.ro nčxš, my mčxme dělati pro nj,
seč gj.me.

Madlenka
Nle ftxe stoqj psano, že fe
mame za mrtwé modlitč!

Nntonjn Tonagdeš2.9)ťacbab.1:!„12m
46.
xN tak k modlitbč se obraitili, prosiwsse,
aby to prowťxnčnj, kteréž fe sialo, wžapomenmj
d„ěmo4bylo.
Udaxtný pak Jůdaš
uo Učiniw
sbjrkU na kažudau osoldu uloženan, 12 tjsjc dra:

1x4x3

chem střjbra poslal do ZerUfaléma, abp občtoe
wčma byla občt za hťjchy mrtwých, dobře a
mibožnč mysle o wžkřjssenj. Nebo kdyby ne:
mťl nadčge, že wstanaU tť, kteřjžž padli,zbytečné
a daremné ždáloby se modliti sa! za mrlwé. Ax
že prohlédal i na to, že tč, ktrřxjž š pobožnostj

zeanlť, wýbornaU magj mčlost složenau. Proa
tož swaté a fpasitelné gest mysslenj ža mrtwé
se modlčlč, aby od hřjchu žprosslřěni byli((

Madlenka

Nle pxoč gťnak mlij

pja

jmo f.w tak malo o modlitbč ža mrtwé ?

Konrad

Proto že nam to gest přirozeno

za žiwé i mrtwé se modlťli.
Josef.
Agest to také starobyalý, nčxbožný)

obyčeg; židé i pohané

občtowali za mrtwé,

ženy ssly kUhrobU Krčstowu,

mořdlit se: uo proč

by to tedy pjsmo sw křesťanůmzwlcisstčamno:
hokrate pťikazowalo?

Madlenka
ža mrtwé?
Antonjn.

N modlili se prwnj fřesťané

Modlili sedťjw, ncžlinomýd

zúkon mťli, tak prawj Tertuličxn, starý cjrkewnj
spisowatel, kterýž žčl w jj. sioletj po n. P.:
wMy wydňwame každoročnč w gcden den obťti

za mrtwé.a
Josef.

Giž w l. stoleurj upo narozenj
Pčxnč modlili fe za mrtwé, gak to modlitba
oněch časů oswčdčUge,w kteréž čteme: szpo:

meňme xna swé rodťče, na swé braacřča na wssecky
wčřjcj, ktcřjž gsaU odessli ze swěxra tohoto! w:

weyme Hospodina, aby gčm hťjechy odesiil,

a
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dal djl w blaženostč wččné, kteréž sprawedliwj
U neho požjwagj.e

Nntonjn.

Mimo to byly gčž w té neyp

starssj cjrkwť zawcdkny dyptychy, tabUlky totiž,
na kterýchž byla Uapsčma gména těch zemřelých,
za kteréž se pťi službúch božjch weťegnč modlilo.
Wfsicknč cjrkewnj Učťteléxw tom fe stownúwagj,
že pťjmluwa gest dobrú, potčssťtelná a wjřeKric
stowě docela pťčměťenú.

J o se f.

Protestantt

wčřj a čťnj mnoho,

o čemž žúdné žmjnky we sw. pjfmč nenj, k. n.
křtěgj djtko,
ččnj Hohťebnj kčlžanj, Uřčǧjmagj
zpowědnj dúrky: ataké newčřj a Ueččnjlnnoho
co mčc swňg žácklad w pjsmč swatém.
Q tom
fe pošděgč

Udč: řeč.

Konrúd.

r

Sw. Pawel pjsse kežGalatům:

:Gedrn drUhého bťemrna neste, a tak naplnjte
zúkon Krčstůw.e 6, 2. N gsaU:li žemřelj na
žčmč, Uatřj k tčm druhým.

Madlenka.

Lllr sw. Jan w 1. listU

2, 1. dj: dPakliťby kdo i hřessil, Ořjmluwce
mčrme U otce, Ježjsse Krťsta sprawedliwého.e

Nntonjn.

TU se neprawj, žebybleri:

stUš gedčným nassjm pťťmluwcem; Krčstuš gest
nňš Ueyhlawnčgssj přjmluwce; ale co on činj,
múme my také ččnitť.

Konrč:d.

W psanj k ŘjmaUům 8, 26.

čteme: jxTéž také iDUch swatý núpomocen grst
mdloďě nassj; nebo U přjfladU we weliké úzkostč
postawpenč gsance, žačbychom se mřlč modlťti,gak
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slUssj, kolikráte sami newjme, ale scim DUch prosj
za núš lkčmjmť newyprawčtedlnýmč.ee

Josef.

ij

nechceaposstolPawel nčc

gčného řjcč, nežlč, že DUch sw. pobožnú wzdy:r
chčmj w srdcjch Uassčch wžbUnge, gessto bychom

mnohokrcite newědčli, zač a gakbychom Boha
prosili.e Y kdyby mčla slowa Pawlowa ten smhsl,
že fe za núš Dnch sw. přčmlanwú: ččnj:lťto Duch
sw. my to mUsjme také čťnčtč a Uechybjme.

Madlenka.
za mrtwé

Yle š taU wassj pťjmlUwaU

tak mi to přčpadčx, galeo by prostřed::

ňictwj Krčstowo neposřačowalo.

Nntonjn.
Gťž ta wjra, že se ža mrtwéš
přčmlanati můžeme, gest wýhoda z prostřed::
Uťctwj Krťstowa. Y co mysljš, ždalč ztoho,u
že orati,

fjtč a klčdčti mejme,

saUdťtť fe dčl, žer

by núš Bůh wssemohancj a dobrotčwý

wati nemohl?
Konrúd.

zacho::

Nťkoli, ale Hospodčn chce,j

abychom geho swětowlúdného djla účastenstwj
mčli.
Josef.
N tak chceKristUš, abhchom úča::
stnť kmlč spasilelského,
a DUch sw. chce,
chom účastni bylč geho poswčtčlského djla.

Yntonjn.
se modljme?

N což tolčko my lťdé za febe!
Myť

U Boha.

Madlenka.

Yntonjn.
Konrcid.

múme gčné gesstč přjmlUwcee

N kteréto?
Llngelya Swaté.
N prúwč pro Učenj toto pťed::

stjrěc fe wčcm modlúťstwj.
Konrád.

aby::

7
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Josef.

To ččnj genom ti, kteřjž Učer

Uasseho buď neznuagj, nebo přewracUgj.

Madlenka.
Nntonjn.

NeklanjteseredySwatým?cke)
Každý náš sskolňk wysméclby

se tč a této twé otéxžre. Kdybychom se swatým
klančlč, bylč bychom modlúřč zagčsté, ale leamby
to bylo š Uč:mi gťž pťisslo?
Nno nenj anť

možnci,abychom Urtčnjm Swatých modlč:řč bnli.
Neboť ctjme:li člowčka proto, e se po celý čaš
žiwota swého prawémU a žčwemn BohUklaněl,
anebo že se raděgi Umnčťti dal, než aby fe bol
klančl mrtwým modlúm: nelze abychom zaslUho:
walť gména modlňřů. Modlúť žagčsté nebUde
chwcilčri toho,

kterýž nechtčl býtť modlčfcřem.

Zosef.
Celé nasse Učenj o poctě Swa:
tých, gak bylo w 16 stoletj na fnčmu Trčdent:
ském od 800 bisknpů Užawřeno, znj w tento
smysl: Swatj že gfaU š Krčstem oslawenč, že
BohU

fwé prošby ža lčdč přednčxssegj; že gest
dobré a Užčtečné ge wžýwatča o přjmlUwU pro:
si!š, abychom od Bohe! skrže Syna gčho Krčsta

Ježjsse, kterýž gedčný núš Pčm aSpasitel
milostč

obdrželč.

Yntonjn.

gest,

:lle::e)

Q klaněnj se fwatým neččnj

se tU žmjnky. K Swatúm wolúme: ))olxoduǧ
ža UČS;C kBohU ale: ě)wyslyš núš, pomož Uécm.ee
Josef.
Kťesťané stařj podstaUpilť raděgč
fmrt mUčedlnickaU, než by se bylč modlúm
e) MU se před gegich whobrazenjmi

kla:

gen klon1me.

“) Swalé ctjti mejme, wzýwatčge můžeme,a následo:oati máme.
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Uťlč; Swatě ale wzýwalť. Dopustťli se tjm mod:x
lčlřstwj?

MadleUka.

Swatj?

Reydřjw mč rcete, gsaUliš

Yntonjn.
Takowých lčdj, kteřjž z leisky
k BohU a k bližnij
neaUhonnč žiwč bylť a
blahodčgně působčli, bylo powždy. Starý č
nowý zúkon mlij
na mnohých mjstech o swa:

tých n. p. Sk. Np. 9, 32; k Řjm. 15,

26.

Prwnj

fúm

kčesťané slaUlč swatýmť a

Bůh

prawj: „Swatj buďte, nebo fwatý gfem gci.“
Z. kn. Moyž. 19, 2.
Konrč:d.
Gfaulč swatj na zemi, gsaU
arcčť také

w nebesjch;

smexťe: m.o,mwi
leUZP

,

a wssak zdalť kťesťané

.UGUZUUZZ3

Josef.

Wžýwalč wždycky; ž tčch ney:

sťarssjch cjrkewnjch

otců

Uwúdjm

zde Ua swč:

dectwj sw. Basilča řkachho: „Wzýwcim apo:
ssloly, proroky, mUčedlnjky,

by fe ža Ume přť:

mlUwili U Boha, aby se nade mnaU smilowati
a hřjchy mé mi odestitť rúččl.“

Madlenka.

anonjn.

Y co učil o Swatých LUtr?

L. P. 1519 napsal, že pťč

nassem skoněmj mnobo

očj Ua nčxš patřj, Uen:

dťjw Bůh scim a KristUš Ježjš,

na to milj

angrlé, swatj a kťefťané wssicknť;neboť, gaf oswčd:
čUge swútost oltčxřnj, nenj prý pochybnostť, žeby
nespěchalo wesskeré tělo ksaUdU swémU, aby mU
pomohlo, hťjch, smrt a peklo přemocč a 8 njm
néstč. Děg lúsky a obcowčmj Swatých opraw:
dowě a mocnč se tU konei.
7!?
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Jofef.

Gčnde pjsse Lutr: „Kdo může

Upřjtč, žebh Bůh na hrobech Swatých wellčké zú:
zraley byl nekonal? Ll protož pewnč wčřjm š
cjrkwj katolčckaU,žeSwaté ctjtča wzýwatč múme.“
Takowých wýroků ,Lutrowých o poctě swatých

márne che.
Konrád.

Ql wčdj Swatj,

že ge wzýxwúme,

an wssewčdaucj negsau? :Ze)

Jofef.
Wj o tom Uoha twci, že gjlžčmú,
an wssewčdach nenj?
j
Ko Urúd. Noha gest fpogena š celým tělem
a tčlo gest spogeno š dussj; wj tedy, ro chce dUsse.

Nntonjn.

Nownčž tak gest tčlo Krťstowo

pofpolU spogeno, a Bůh, dUsse gcho, spogen gesť
š Ujm Také fc často UahoOj, že se lšdé na
žemč wěcj tagemných zgewenjm dowjdú.

Madlenka.

Tak zwčdčl Elifeuš, co se

dčlo mcžiGčezjm a Númanem. 4. Krěcl. !5, 25.
26. Petr seznal dodwod YnUaUčássůw ja Sao
siřčn. Sk. Np. 5, 2. Z.
J o s e f. Nn Bůh swým služebnjkům Ua žemi
takowé wčci žgewťl: pročby Swalj, kteťjž w nebesjch
U Boha gfaU, o nciš fe Učc dowčdjti nemjohli?

Konrěcd.

Dowčdj se skUtečnč,

gak U

sw. Lukússe 15, 10. čreme, že ǧe welčkčc radost
w nebesjch nad hťjssnjkem pokúnj čťnjcjm.

Nntonjn. N gen powažte, k čemUSwatj
Ustanoweni gsaU. Sw. Pawel pjsse: „Zdall
lossťcknč angelé negsau

slUžebnj dUchowé, :poslčmč

U Yngelsé wčdj o kagicim uhřissnjkn. .skdyš budaU Sloatj

angele: mohaU také wčdětl o sagjejm hřjssnij.

gako
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k slUžbě pro ty, kterjž obdržj dědictwj fpafenj?“

Žid. 1, 14

Toséž stogj w žalmU 34 8
Madlenka.
NlexbpťbySwatj nasse po:

třeby znali, což to gest platno, kryž negfaUce
wssrmohancj, pomoci nč:m nemohau.

Josef.

Ty také negsi wssemohach a za:

gisté pomohlaš giž mnohémU.

Nntonjn.

Swarj gsau přčxlelébožj a

bUďto za nčxš dobré slowo dagj, nebo gim Bůh
prostředky k Uassemu spomoženj

Konrad

wykčxže.

Llle Bůh zna dřjw, než Swatj

potřeby nasse a sam nam mUže pomoci

Josrf

Qwssem že, ale co můžeš protč

tomU wystawiti, paklč BUh š pomocj fwaU
messkci, a swým Swatým té radostč dopřjti chcr,
aby se přimlauwali za nčxš a k spomoženj Ua:
ssemU pospjssili.

Madlenka.
Pscinoť gest, že gest welčkú
propast Utwrzena. Lnk. 16, 26.
Nntonjn.
Nno mezi peklem, očistcem a
nebem,

ale žčxdnécmezč nebem a zrmj.

Konrád.
Než prúwč Učenjm tjm, že se
Swatj ža nciš pťimlanagj a nňm pomcihagj,
dčlčxte z nťch fwé prostřednjky:

my pak mécme

gen gednoho prostřednjka, KristajZežjsse.
Zosef.
Takowého prostřednictwj nepťi:
čjtame Swatým; žeby naš mohli spasiti, to slUssj
a patťj KrtsťU Ježjssč samémU a ginémU žadnémU.

Zty maš na nčm gediného prostťednjka fwého,
nicmene můžeš sam mezč bratťjmi swými každo:
denně prostťednjka dčlati.
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Madlenfa.

Měxm za to, že gest Ueylépe

pťč modlenj k Bohu

Nntonjn.

samémU se Utéci.

To nezabraňnge cjrleemkato:

lickéa. Nle wzpomeň

si, že přčgal Bůh

přjxmlUwU

NbrahamowU za SodomU, ano w knize Job
42, 8. žewýslowně dj Hofoodčn: „Job, slUžeb:
njk můg, bUde se modlčtť za wúš; twú„ř geho
přčgmU, aby wč:m nebylo pťťčrčno blúznowstwj;
nebo nemlUwťli gstr ke mnč, což prawého gest,
gako služebnjk můg Jobo.“

Konrúd.

N proč Bůh neslyssj každého

sčxm?

Jofef.

Slyssj, ať qčž prošbU nassč splnj,

nebo nesplnj; ale gednú se o ro, ždalč k nčmU
wždy a swobodně přčstaupčti můžeme.

NntonjU.

Nčkdy fe z weliké pokory ani

neosmčlugeme, na Boha samého obréctčtč.Zcidný
zagťsté řjcč Uemúže, že by byl BohU tjm ney:
milegssjm, že by wsse U nčg pořjdil, že neoo,
tťebuge UťjmlUwce.

MadleUka.
kťesťan

Tak špnpnč nemčl Uťžcidný

mlUxxmťti.

Nntonjn.

A protož nezawrhUgte přj:

mlUwU Swatých.

Konrčxd.

Nle pjsmo sw. prawj: :)Pa:

matUgte na forúwce wasse, kteřjž wé:m mlU:
wili slowo božj, gegichžto obcowúnj kone!c spa:
třUgjce, núsledugtež gegich wjry.e Zčd. 13, 7.

Josef.

Zúdage si přjmlan

mnsjš ge milowati;

snoatých,

mčluge ge, musjš ge neislee
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dowatč: a Ua to prňwč sklúdci cǧjrkewkatolickú Uey:
wětssj crnU.

N n to n j n. Proč pak fe gmenugeteKonrúd?
K o n ré:d. Na gméno totrd gfem byl pokřtěn.

Nntonjn. Gméno loho swatého, gež ne:
fete, mú wciš powszdčli, abyste ho milowal,
we ctnostť ncisledowal a stal se swatým gako on.

K o n rú d. Nle wassi Sroatj
tak mnoho

dobrého,

wykonalč prý

že si naxsl)romčxždťlťwelčký

poflad w nebč, znčhož rjrkew gťných podjlj; u
tomU nerožUmjm.
N n t on jn.

brého, Bůb
hogně; (Mt.
radost, aby
propůgčowali,

Swatj kodxmli,co mohli do:
gim pomňhal a přčdal, aby mčlč
25, 29.) a nad lo gim přege tU
š geho powolenjm giným z toho
gak sr to š pokladem Krčstowých

zcislllh dčge.

Jofef.

Tak též dobrý otec dowolj, abh

si geho djtky pokladničku založčly, a znj almUžnU
roždčxwaly.

Madlenka.

Proti

e:tčnj a wzýwěmj

Swatých nemčla bych gčž nččerho: ale š obražy,
ostarley a hroby swatých tropjte mnoho znem
žjwčcnj.

“

Josef.

Co mčxš protč jobrazům? Qbražy

nčxm stawj krělsné přjklady
nč:m wčcč dobré

Madlenka.

nea oči a na pamčt

Uwčxdj.

To nťipcmsstjma netagjm,

že my

saké mčxme w nassich chrúmjch obražy,

nebolč

sochy Lntrowy.
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Nntonjn.

Ll pťedce LUtra za swatého

nedržjte

Konrad

Ze fe ncklanjteobrazůmSwa:

tých, tjm gsem bezpečen, an se neklanjtr Snoatým
samotným; ale wy se před nčmi radč modljwate,
kdežto mi před Lntrowým obrašem se nemodljme

Jofef.

Nedúwno gsem tě na poli pozo:

rowal, an slUnce zachňželo; Konrúde, čkepťciš
smeknul a před zachúzegjcjm sluncemmodlťl gsi se.

Konrad.

To

nežapjram; zachažegjcj

slUnce powžbUnge člowčka k pobožnosti,
mUsj takoťka modlťti

Josef

že fe

Sluncť seš neklančl, ale slUnce

tč k pobožnostč pohnnlo, tyš patřil na slUUce a
modlil scš k Bohu.

Nntonjn.

N lak se to mčxš obražy

nassčch swatých.

2. Moyž.

Madlenka.

Nle pscino gest: dNeUdčlúš

sobě rytťny.re 5. Moyž. 20, 4.
Josef.
Nytčny lorčž, aby seš gj kllančl;
cherubiny, podobťžxty na arsse umlUwy

Uldčlati

porUččl súm Bčch.

Madlenka.
zračné?
Josef.

Wy múte také obraž;y zú:

Múme a chce cjrkew nasse,. aby

se š nčmč welmč opatrnč

zachciželo; ty pak si

wzpomeň naMoyžjssůw hoťjcj keř. 2. Moyž. Z,
5 Ua hrob Eliseůw, w kterémž mrtwý ožčl,é:

Krúl 13, 21. na Kristowo raUcho Mt. 9,0„0
na Petrůw stjn, Sk Np 5 12 na ssatkyWaw:
lowy, 19, 12.
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Konrád
Y gak to dopadú š ostatky a
š hroby Swatých?
Zosef.
Gako š twým zapadagjcjm slUxa:
cem. Swaté núm přčpomjnagj, k clnostť nčlš
powszgj, we wjře nčxš sjlj.

Nntonjn.

Slysste, co LUtr prawj: :)Re:

dčx se Upřjti,
swých Swatých

žeby Bůh

až podneš u hrobú

na gegčch wzýwúnj

zčxžraky Uččnxčl.

Madlenka.
Nle proč Užjwéctetolčk že:
wnčtřnjch obřadů?
Josef.
Můželi pak zahrada přemnok,w
kůlů we fwém plotč mjti?

Madlenka.
,

d

Nemůže, čjm che plotkůlčů
e

d

e

o

o

U

mae t;m gest pewmgssš a !šm bežpecnegt. šestže:š

hrada ohražena.

Nntonjn.

Proto dj Hospodin: ))Ulož

meze okolo hory a poswčť gť.(( 2. Moyž. 19,
23. Tak mUsj wěc swatčx gakausi ohradU mjlrč,
aby se oddělťla a rožeznala od giné.

Jofef.
pjsse:

N fw. Pawel 1. Kor. 14, 40.

xWssecko pak poctiwč a podlé

řúdU eať

se děge.ee Snadno
poznúme užčtek obřadů, jse:
znawsse ge. W gedné každé zemčpanugjzwlčxsst:nj
obnčege; proč by nemčla cjrkew fwých obwčegů?
každé Uécboženstwj mci swé obřady, tak též nci:
boženstwj

křesťanské.

Madlenka.
NUtonjn.

j

Newyrúžegj z pobožnosti?
Negen že newwrčxžegj,anťxrž

k pobožnostč wedaU a přčprangj
fc mohl k BohU slUssnč wžnésti.

člowřka, ať.xy
N proto g;iž

1d4
w zakoně starém byly obrady zamedeny a poUe
kazowalw na žakon nowý.

Madlenk

a. Proč pak dčlate křjž?
Může to býti na sskodU,často

Yntonjn.,

si Ua fmrt Kristowu wzpomenallti, křjž geho
gafýmsi žnamenjm si wyobrazčtč a do geho o:
chrano fe klústi? Lutr kťjž nrwyzdwihl a we
wassem starém katechťšmn stogj: žehney se zna:
menjm swatého křjže. “)

Kon ra d. Nco wsseckonewywadjte š Marij?

Josef

My Marči PanUU anUaU na

zýwame panUaU gi nazwal angel Ǧabrťel; že
ale pannaU zůstala č po narozenj Kristowč, to
wčřjme a můžeme snadno wěřiti, an KristUš
Ježjš i zamřcnými dweťmť k swým aposstolům
přčssel.

cke:ee)

Madlenka.
Nntonjn.

A oroč gř tak welčce ctjte?
Bůh sk:m gj poctil newche,

matkaU Swna swěbo gi Učťnčw. Qna gest ta
erwznessenčǧssj fwatú, Uepťestčxwú ale tworem
býti a proto se gi nepťťpisugj ani božskě wlastš
nostť, ani božské skUtky, ani božska črst

Ko n r ad Wy knj wolate: Zdrawaš Marťa!
Zofef
To řjkáme po aUgelU Ǧabrčeli,
genž gi tak poždrawťl
roškaz božj.

Yntonjn.

a poždrawčl

Poblawj

gč tak na

ženskémU to mUsj

býti pťesladkaU útěchaU, že na Marčť důwčrnčci
e) daremná
Křjž ge mřjž:
do mysli hťjssne
qlě mysslenky;
flowa byw nessly
frdcč newzniflh
žádosti, z úst ne
U) Samů ťeťla: Blahos: awenau bUdaU mne nazýwaň wssicknt

národowč
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mú, kterúž radostť a žalostč, oéče, prúce a dů:
stognost panny a matky znčx a U Boha w tč
neywčtssj milostč a wčxžnosti gest.

Ko nrčld.

Slyssel gsem, že prý ta weli:

kčl pocta Marčanskčl poznenéchla Uwedena byla.

Jofef.

Totéž fe prawj o pocrěKrťstowč;

ale sw. JreněUš, kterýž žčl bržo po sw. JaUU
mčlúčfUPúnč, nažýwčl Marčť pannU ))pomocnjcj
fťesianů.((

Llntonjn.

N LUtr dj

))Zúdný neopo:

meň neyblahoslaweněgssj panma Marči wžýwatč.(e

Konrcid.

Tak boch byl še wssjm srote

mčn a spokogen, co gsi oSwatých

mlUwčl: ale

ten žpůsob se !Ui Ueljbj, krerýmž se mnozj swa:
tými

stčctť chtčgj.

Josef.
Konrúd.

Co tU mysljš?
Mysljm

klcisstery. To gfaU

brlohy lenostč a nemrawnostč, a welmi hťjssnč
a daremnč se řcidčlo w nich.

Nntonjn.
kUš zahrady

Gedenkrúte wécm nčxš potok
odplécknUl: zdali si proto

žčxdčctr,

aby ho tU neťmlo?

Madlenka.
Nikolč; žlé Užjwémj mč: se
wyždwťhnanti, dobré ale podržetč. Myť gsme
nassemU potůčkU rčxdč a powdččni,
tjme a Užčtek z nčg mjti budeme.

Josef.
Dalč

lépe ho zaha:

Tak se dčge Uynj š klússtery.

gste fe giž o nčch poUčitť.

Konrúd.
prwněgssjch.

My gsme mnoho sihsseli o tčch
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Nntonjn.

Kdo ze slychU swčdčj, často

býwei sklamčm.

Madlenka.

Kterak powstaly klasstery?

Jofef
W časech bauřlčwých, když lťdé
núbožnj žadného pokoge, slabj žúdné ochrann,
chUdj žadné obžťwy autlačenj žadného úto isstč
we sročtč nalezti nemohli: hledalč pokog, ochra:
nU, obžiroU, útočisstč na mjstech osamělých u
klússtery se sťawčly a

powalo.
Konrúd.

hognč se do nčch wsťU:

Meime ale we swčtč bogowatť,

nikoli ale Utjkatč že swčta.

NU tonjn.
Klússternjcčbogugj proti wlast:
nij
tčlU swémU, a chtčgj bogowati pro fwět,
lčdU wpobožnosti a pracowitostč dobré pťjklady
déawagjce.

Madlenka.

Dúwali,

dokUd chUdými

byli.

Josef.
N fnad fe nedomnjwúš, žeby ge
byl swět dobrowolnč tak podporowal, kdyby
byly ža nčc nestúlh.

Nntonn.

Y nynj prčxwč powstúwagj,

gfaU chUdobni. Dobře čin, co a gak gen mo:

baU; zabýwagj fe obžwlasstnč š wyUčowanjm
mladeže a š ossetřowanjm nemocných
Konrad.
Nle k čemU gfaU grn řčcdowé

žebrawj?
Josef
čemU žadný

GsaU kočitémU potwrzenj toho,
wčťiti

nechce:

chUdoba

hanba a tak hrozné Utrpenj nenj,

že žadnci

oakli gč po:

kornč a z lúsky k Spasitelč fnússjme.
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Madlenka.
w pjsmč fwatém?

Nntonjn.

Magj klčdsstery
swůg základ

Což nebyl KristUš ten neye:

chUdssj, nežil od almUžen, newyUčowal lčdj, neu
těssčl zarmaUcených a nehledal sirotků? Lepssjho
žcikladU nemohaU klússtery mjti, Uežlčgest přjklad

Shna

božjho.

KomU to gest dúno,

gdč do

klňsstera; komU to nenj démo, žůstaň we swětč.

Jofef.
Y š tjm skončjme dnessnj rozw
mlUwU swaU. Deyž wčlm Pčm Bůh dobraU
noc, a pamatngte sobě:
1. pťjmlUwa za žiwé i za mrtwě že gesi
potěssitelnú a wjťe nassj pťčmčřrnčl;
2. Swaté že mčrme ctjti a o přjmlUwU
žěedati; obrazy, osiasky a hroby gegťcb, a wesměš
wssčckni núbožnj obřadowě že wčcč ctčhodmč

gsaU;
Z.

klásstery že gsaU zwlňsstnj k poswěcenj

wcdach prostředkowé.

Třinúctá wečernj rošmlUwa.
G swatěm pjsmU.
Jofef.

Gčž gsme se na pjfmo sw. kolč:

krúte odwolalč, a přeswědččlť gsle se, že z Učho
učenj swého snadUo dokcizati, ť númitky wasslr

poražčtč můžeme;
pogednalť.

slUssno gest, abychom o nčm
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KoUrad

Gň gsem fe domeysslel že ne:

bUdeš k tomu welleé chUti mjti,

a protož rad

widjm že začjnaš sam o pjfmU gednali
Nntonjn.
N pročbychomnechtčli o pjsnm
gednatť?

Ma dlenka.

Proto že si ho tak newúžjte,

gako my.

Ko nrúd. Wňm bylo čsenj bible zakúžúno?
Josef. Aoťede byla bčblj Unúš wždycky
pťekleidčma a dúwno před LUtrem byla mUoho:
krácte přeložena; katoljci smčgja magj biblj ějstč.

Madlenka.
ťjcť,

že by

bylo

Gakýsi papež wciš mělČprý
rozssiťowčmj

biblr

welkoš ne:

sstčstj, rúna smrtelnú, pramen wsseho žlého, a
žeby se w nowých pťekladech nenachúzelo Ewan:
gelčUm Krčstowo, nýbrž ďciblowo

Wlntonjn

N což se domnjwaš

že by

byl každú biblťcký přrklad dobrý a prawý;

ga
sam gfrm gakýš widčl a mejm wyznati, že
gsem w nčm neshledal Ewangelťum Krťstowo,

nýbrž ďablowo
Josef PremUozj oapežowe o pjsmU mlU
che Uoraučegjčrenj geho wrele gako Řebor l)(
r. 1230 dawno tedy pťrd Lutrem Mimo ro
gest mešť bčblj a přrkladem rozdjl weliký. Bible
gest arcťť dobrčc: ale pťrklad může z nemčdo:
mosti a š bežbožnostč tak žkřťmen býti, žše w
nčm nčco giného stogj, nežlť w biblť.

Madlenka.

Nle coby lid ď biblj počal.

kdyby nebplo překladU?
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Nntonjn.

N cobyď ty š pťekladem po:

čala, we kterémž byš biblj oohťessila?

Konrúd.

Gedno č drUhe“gest žlé, než

co múme dělatť?

Josef.

Zapotřebj gest, aby byl dobrý

a prawý překlad obstarécn, a aby překladowé
ginj, nesrownčxwagjcj se š njm, zapowězenč bylť.

Madlenka.

Toby sslo; tak fe neprawe

zbožj zaoowjdú, abychom podwedenč nebyli.

Nntonjn.
N tak se U nčxš bčblj žapo:
wjdala; dobrý, prawý pťeklad byl obstarcin a
každý gťný překlad, klerýž pťed tčfkem a mydňx
njm fwým zkanmún Uebyl, nebo zleaumcin býtč
nemohl, byl zapowčzen. N než nastal pťeklad
LUrrňw, mčli gsme giž ofmero německých pře:
kladU.

::e)

Konrúd.

To

núm nassčncč opčt wel:

blauda na noš powěsilť, ťjkagjce, žeby bylo ka:
toljkům

zakcizčxno, bčblj čjstč.

Madlenka.

Nle wúm fe podúwú biblj

kU čtenj bUď we wýtahU, Učbo š wysunčtlenjm.

Nntonjn.

Ll nenj to dobře? Bčblj gest

ljk, fterýž mú dle předpčfu a opalrnč Užjwčm
býri.

Jofef.

Deo biblj chlaoci a dúwey naň

wotaǧnč požor: ť pťeswčdčjš fe, že takowé wěci
wyhlrdčxwatť bude, kreréž fe.pro dčtč nehodj.

Madl enka. Proto núm prawil núš p. xoastor,
e) SloPaUssrj aposstolowě, fw. Cpril a Methoděg, pťelc,žilt
jwate pjsmo do gazyka slowansičho, a to gčž w 9. stolclj.
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které knihy a které kapčtoly w biblj čjsti múme
a které nemčxme.

Nntonjn.
Madlenka.

Nečtli gste ty zakažané?
Ty žakazané gsme čtlč tjm

dychtiwěgi. Nle dospělým nebUde snad bilolj na
sskodu?
Josef.
Dčxme si pťjklad. Proč čjtčc Nr:
nosst tak rád biblj?

Ko nrúd.

Ten léčj sympaticky, a chtělby

se ž biblj tagemnčmu

Uměnj UaUččti; takowémU

arciť biblj sskodj; ale gak dj pťjslowj:
wlassťowka léto nedčlú.

eěYntonjn.

gedna

Proč čjtú BUreš pořeicdew

bčblj?

Madlenka.

Ten by rad š pomocj gegj

wčcj budach wypátral radbo wčci Ukrařdenea
skryté na swčtlo prčwedl

Zosef
š biblj?
Konrúd

N co činj bohaprazdný Wondra
Ten gi že žertU prekrncuge a

posmjwa se gj, a schwalně odpory a nesmosl
w nj wyhledúwage, předkláda lapawé otažky

giným
Yntonn.

N kčemu Užjwá licoxměrný

Dussek biblj?

Madlenka.
w

Ustech,

Ten mage průwowjdkyfroaté

swaU

zlost pobožnůstkúřstwjm

zaa

stjra a ginýmč pohrda
,
Josef
Čemu se Učj Řjha ž bčblj?

Konrad

Pastora swého přetrafati a do

modlťtebnčce nechodčti.
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M a d l e n k a Wssicknitsto žneUžiwagj biblj.
Lllr skrze zneUžjwanj nemůže býti wyzdwťženo

Užjwanj prawé.
Antonjn.

Tak somu gest; U nčxš fe ale

každý k Užjwňnj prawému .pťidržuge,a .pčestciwéc
pak zneUžjwécnj samo od sebe.

Konrád.

N gak toho docjljte?

Jose f. dud:,Gak1u
Madlenka podotkla: čteme
biblj buď w dobrém..wýtahlxx,x nebox;ďedobrr)m

wyswčtlenjm.

Nntonjn.a?l

š tjm sr prciwč i.wácš LUtr

srowUúwú.

Madlenka.
Kde a gak?
Yntonjn Přečti si,xco Lutr 1538 na:
r:fať: ))Bčblj, j:ořařočl,
pruownawam čijlému mai:
wazskénm wjnU, gest to Uáooǧ občerstwuǧjerj,
ljk Uždrawugjcj; pakli se ale erčisté čerwy doň
dagj,

a mxysslénlerami žloýmč od ďcibla nxadchnultč

gsaUce žnčxho wč:žj: mjsto malwažu gedu si na:
wčxžj; a protož blUd a kacjřstwj tolčko z pjsma
se wywúžj.((
.8št“onrč:d.x;j WěrUr, rnepmoth dpochoqoťtč, že

bychom mohlč blUd a karjřstwj z pjfma wywú:
žčti. Pjsmo gest samočisté eslowox božj.
Josef.
Pokrm a UčxpogxgsaU též dary
božj: ale w ged se oti xobrátj, mňš:li w sofoě
chorobU.
Madlenka
To se může arcťťnťkdn stš:lri,.
ale neplatj to wsseobecnč.

Nntonjn.
Ulicč N?

Gacj krefťané zůstawagj xro
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Madlenfa.

Pťetistť.

Jofef.
N w UlťciB?
Konrčxd. Micheliúnť, od půwodce swého
Michaela Hahna

Yntonjn.
Madlenka.
prache

tak nxažwčmi.

N w UliciC?
Swobodowčrcť, lidé wrselj,

o sobě, žeby byli bez hřjchů.

Josef.

Srownécwagj se tyto strany?

Konrčxd.

Nikolč, ale gak wjš, nenúwčdj,

hčxdagj, pronúsledUǧj, žalracUgj se.

N n t o n j U. deolúwagj

Madlenfa.

fe na Učenjlidfké?

Ne na Učenjlťdfké: alrbrž

na slomo božj, a to mčx platitč tak, gak si ho
wylelčxdagj samč.

Josef.
Kterčxstrana mčcprade?
Konrécd. Slnssjme:lč ǧi, mčx prade
každčx strana;
žňdnú.

Josef.

pošorUgeme:li ge, nemci prawdy

Gest u protestantů stran che?

Madlenka.

Pobřjchu, we wssechzemjch

gesi gich dostč,

nowěgssjch a

na sta.
Nntonjn.

sťarssjch počjlčx se

Nle bUďBohU chwéala, U nňš

nenj ani gedťné.

Konrcidz

Proto že nedopUstjte, aby fe

kterčc wzmohla.

Madlenka.

J my na sektúřsiwjstýskúme,

ale pomocč si nemůžeme.

Josef.

Silnčgssj tedo a zdrawčgssj my

gfme wčcš, tač gako stčct, genž zbůgnjky Utlačuge,
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ssťastnčgssj ge,

nežlč ten,

kterýž na

ně stýskčc,

ale pomori si nemůže.

Nnronjn.

N protož nrawj fw. Petr

w U. lčstu, 2, 1. ))Bylč pak i falcssnj pro:
rocč w lčdU Jfrarlsleém,
gafož i meži wčlmč
bUdaU Uččselé lžčwj,

kteřjž UwedaU sckry zatra:

cenj a toho Péma,

leterúž ge kanil,

zapjragj,

Uwazugjce na febe rychle žahonUtj.e(

Konrcid.
Nrcčťže núš sw. Pawel před
rožtržkami střcihne, předce ale 1.Kor. 11, 19.
pjsse: ),MUseǧj kacjřstwa býtť, aby ti, kteřjž
žkUssenč gfan, zgeweni byli mežč wcimi.((

Josef.

J KrčsťUšJežjš prawj: ))Mufj

to bútč, abw pťťchcizela pohorssenje wssak i hned
dokleidci: ))bčda člowčku tomu, skrze nčhož po:

horssenj pseichúzj!( Mr.

Nntonjn.

18, 7.

Taktéž sw. Pawel rožtržley ne:

chwúlj, ač býtč meegj:
ale še wssemč wýroley
swýmč smčřuge tam, aby roztržky přestaly.

Josef.

W odeď tak mnohoncisobné sekty

U wč:š oochčxžegi?

Konrúd. Gedna
a gak se gj hodj, na
gale sw. Pawel w 2.
pjsse: d)Neboť negsme,

gjcj

každú pťekrUcUgepjfmo,
swé reǧdy si ge obracj;
listU swém ke Korčnrům
gako gsaU mnozj falssU:

slowo božj.(( 2, 17.
Nntonjn.
Pjsmu gest tčžfo rozUmčti.uo

An Madlenko, kdobych fe tebe tňzal, gako se
túžal jahen Filčp maUřenjna komornjka: roza
Umjšli, co čteš? Sk. Np. 8, 50. co odpowjjš?
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Madlenka.

JnU gč: mysljm, že pjfmU

rozUmjm.
Josexf.
Tak gsi pyssnčgssj nebo maU:
dťegssž, en,čžlťxonen, dwořenjn, kterýž Fčlipowi
řek1: ě)N kterak mohU rozuměti, leč někdo wy:

ložj mi.(( Sk. Np. 8, 31.
KoUrčxd.

To fe mlnwj o žčxkomlstarém.

Nntoxnxjun.

rjCxož pak

xten od DUcha sw.

nerchúžj?

Madlenka.

Pochúzj.

:NYUtponjn. Tak„tedy “DUch sw. grdnaU
ojsse tak, žexmu nerožumjme: a po drUhé onak,
že me rožUmjmee

Koňrúd.

“Q xne; ale žúkon nowý gesi

snadnčgssj k pochopenj,

,Josef.

n“ežli starý.

Geli tomnxtakx, nemuselo by oň

tak wxelké hč:dky býti:

a pťedce Učenj ť neUčenj

se praU che o žcikon nowý, jnežli .o zčxkonstarý.

Madlenka.

Častokrčxte gfem slýchala, že

zúkon nowý sěcm se wyklč:.dú, an prý mjsta za:
temnčlčx mjsty fwčtlýmč obgasňUgeme.

Yntonjn.

ano,

aby se mjsia swčtlú

zatemnčla, gsauce xpřťrownčma k zatmčlým.

Josef. Čtčte prosjm 2. Petr. Z, 16:
:Gakož ineymilegssj bralr núš Pawel podlé
dané sobě maUdrosťi pfal wúm, gafo č we wssech
ewisstolách fwúch, mlUroěxw nťch na rožličnúch
mjstech o těch wěcech, w nichž některé nrsnadně
gsau ksrozUměnj; kteréžto ncučenj a neUstawťčnj
přewracngj, gako i ginú pjsma k swémU wlast:
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ňij
zahymltj.ee Tak dj aposstol Petr,
wage dobře maudrost PawlowU.
Konrcid.
wyklcidati?

Uznčc:

Gest to tedy welmč těžko, pjsmo

Nntonjn.

Nrcčť, a přemnohým žakňžúno.

Madlenka.
N kde,to stogj psúno?
anonjn.
We 2. listU Petr. 1, 20.
:)TomU nepdrwé rožuměgjce, že žúdné prorortwj
pjsma sw. wlastnjm wyloženjm .se nesteiwéc.e
W pjsmč fw. ale proroctwj ge wssecko, wssecko
ge wýrok maUdrostč božj.
Konrúd. Kdo tedy smj pjfmo wyklúdatxč?

Josef.
))Noždjlné

Každý,. genž ktomu gest powolňn.
pak mčlostč gsaU,

ale tentýž dUch;

UčkomU řděcnoťdýwú proroctwj,

ugčnénm wyťlčc:

dúnj ťečč.C1. Kor. 12,. 4n11.
Madlenka.
W hlawnjch člčmcjch mUsj
neiš předce pjsmo porownatť.

Nntonjn.
fwornj negste.
Konrcid.

yZpthgte

Wy pak anť w gednom člčxnku

Me KrčstUš Ježjš řekl žčdům:
pjfma, nebo wy se domnjwúte, w

nich žťwot wččný mjtč: a précwě tať gfaU, geššto

swčdectwj wydéewagj o mne.(( dJan 5, 39.

Jofef.

Zpthgte,

ťeklKrčstUšJežjš uu

nemohaUce pjfmo čjstč a pochopiti, múme si ge
děxtč wyklcidat; žťdé ějtali pjfma také, a pťedce
w nich Soasitelc nenalezli. Což prúwč řečč xmé
potwrzuge: že ne Ua čtenj, nýbrž na rozUmčěnj
biblj wssecko zčxležj; a rozumčti,

že gj můžexme
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toliko š pomocj třch, kterýmž Bůh wýklad prawý
swěřčti rúčil.

Madlenka.

Prawj wssakKristUšJežjš:

xwy sedomnjwěcle w nich žčwot wččný mjli((u.r
ležj tedy žiwot wěčný w pjsmč.
Yntonjn.
))Domnjwúte fe,(č ťekl KrčstUš
Zežjš;
kdyby žswot wěěný skUtečnč w pjfmč
ležel, bylby Krčstuš Ježjš mohl w nebť zůstatč
a tčžkého djla whkaupenj

Konrúd.

SaUdjm

Uspořťtč sobč.

též tak.

Zčdé snad

tUze mnoho na pjsmo drželť, ale Krčstuš Ježjš
ge ž toho kúral, řka: že wssecko podlé pjsma
chtjce mjtč, naleznaUti nemohan, co zde o něm
psúno gest.

Zosrf.

Kdybych důkladně napsal, co mú

kožeth dčlati, a tyš to přečetl: bUdeš giž kože:

them?

Konrúd.
Q ne, způsobčlostč a cwťkUgesstě
mť gesť třeba; což pochytťtč a paznenúhla si
přiwlastnťtť mUsjm.

Yntonjn.

Bťblj gest anedenj

Uostť: k zbožnosti

Madlenka.
zpytowatč?
Zosef.

Což nesmjtepjsmoswobodnč

Zpytowati pjsmo můžeme: ale

wěřčti mčnne, čemu Učj mUžowé,
wýklad pjsma swčťen gest.x

Madlenka.

takowé?

antonjn.

k žbož:

ale schčlzj gesslč mnoho.

gťmž prawý

Eo prospěge zpytowěmj

Prospěge mnoho. Kdo tak
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zpntuxge, nabýwá poznémj, že gest wýklad od
Boha Určený wssestranně prawý a krčxsný.

Konrě:d.

. Sobč famému každý neyra:

děgi wčřjý

Josef.

Nno, ale ke fwé sskodě, dokawúd

hrdě a tťesstčnč si počjnác. Čjm starssj a ro:
zuměgssj gsme, tjm ochotněgi radu dobrau při:
gjmúme.

Madlenka.

Wyklčxdagj také U weiš lidé

pssmo?
Yntonjn. Nrciť, ale mUsegj ktomU dřjwe
zřjženi a DUchem sw. ozbrogeni býti; a odtuď
to pochúžj, že gsme U núš we wěcech hlawnjch
swornj, we wčcech wedlegssjch podagnj.

Josef.

S pjfmem sw. tak to gest, gako

še zemským zécleonem. Ten si žúdný občan dle
Uznčmj fwého a dle wůle swé wyklúdatč nesmj

anemůže,

nýbrž dle Uznúnj awůle zěckonodňrce.
Konrčxd. Mnohdykrúte fe húdagj prúwa

njcť, gak se mci ten neb onen zcikon brňti a
neshodsse se; wýklad si žúdagj š hůry.

Nntonjn.
Madlenka

N o ten se ýč:daǧj opčt.
Samým takowýmto hč:dčmjm

Ueskončilčby žúdnaU rožepři.

Jofef.

Qwssem že nr,

kdybw nebylo

neowyšssj wrchnostč, saudnj stolťce, krécle, ge:
gčckažroslowo rozhodne tak, že se mUsj přč něm

zůstati.
Yntonjn.
Mčmo to gest biblj lenčhastarú
a fepsčma w gažycjch, w kterýchž se che Ue:
mlumj.
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Josef

N tak to gesř, že pjsmU bUď

dokonce Urrožumjte; což nenj nic dinéhao,
negfauce powolanč

an

k wyklúdčxnj geho, anč časU,

ani Uměnj k tomu potřrbného nemate, ea nebo
pjsmo lak přigjmate, gak wam to pastor wyklada
Madlenka
N gak se to děge U wúš?
Josef.
Réčm se wyklada, gak ge š Uo:
mocj DUcha sw. skrz j8 stolelj mUžowé ney:
Učeněǧssj a Ueyncibožněgssj rdyklúdalč,
se srownčxwagjce.

úplnňě sp olU

Konrěcd.
Pastořč a mistři nassč fe tak
nefrowné:wagj.
Qlňtonjn
Poswčceni a powolúxnč ne:
gfaUce, nrgsan anť DUchem sm.., gedťným to
uuwmum muel “78
uopu ook
silUthlU lohllabéaččlll, plollllllUll

Madlenka

N proč nenj pjsmo sw. žťe:

telnčgi fepsčmox?

Nntonxjn.
Učeným prý lehko gest kéczatť.
Nposstolé psalč pro křesťany, kteřjž hlawnj wčcč
z núboženstwj a že žčwota Krčstowa znalč. Těm
Uebyl zúkon Uowý tak zatmčlý, gako nčxsn.

Josef. Dneš giž přestaňme; fpčtež dobře
a tyto prawdy sobč pamatUgte:
1.
2.
gčnakby
Z.
stútč fe

bčblj mUsj býtč dobře pťeložena,
dobře wyklúdúna,
múčť Užčtek nésti,
gen sskodU, zmatek akacjřstwj působčla;
dobrý wssak překlad a wýklad biblčcký
může tolčko š pomocj Ducha swmtého.
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Čtrnúctú wečernj rožmlUwa.
pokraťowáxnj o pjsmU a traďict.

Konrúd.

Qbyčegnč núm katoljcčwytý:

kagj, že prý pjsmo bUď přjliš wywyssugeme,
nebo pťjlťš snižugeme, to mně hnčte; i žúdúm,
abyste nčxm dokúzalč wyčjtkn swaU.

Jofef.

Dokážeme také. Nnže, co Učjte

o božskostč pjsma?

Madlrnka

Ze gest naskrz božské a sice

gak geho slowa, taktéž smysl geǧich

Yntonjn

Kdo tedy ž pjsma gedno gen

slowjčko zrratčl: žtratil něco božského?

Madlenka.
Yno, Urbo Duch sw. ge
nadchnul.
Josef.
Gak dowožugeš božskost pjfma?

Konrňd.

ijmo sw. samo o sobčfwčdčj,

že božské grst.

Nntonjn.

Samo o fobč pjfmo fwčdččti

nemůže, aniKrčstuš seim o fobč swčdčťtčnechtěl,
neboť prawčl: OWydč:wcim:lč gčx swědectwj sč:m
o fobě, fwčdectwj mé nenj prawé. Ginýť gest,

kterýž swčdectwj wydúwú o mnč.e: Jall

5, 31.

82. srow. Mt. Z, 17.
Josef.
Chljce, aby swědččlopjsmo famo
o fobě, stawjte ge nad Krťsta, a modlúřstwj
passete; toby smčlo samo o sobč swčdččti: KrčstUš
ntkolť.

Madlenka

ijmo

gest božské,pončwadž

gest prawdiwé.
Klmrád.

8
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Nntonjn.

Proč gest prawdťwé?

Konrúd.
Prosože gest božské.
Josef.
TU opčt do kola chodjme.
M ad le n ka. ijmo gestžúžrakypotwtzeno.
Nntonj n. Čťnilo šňzraky samo?
Konrúd.
Neččnčlo, ale woprange žčx:
šraky.
Josef.
Tak tedy gest každč: knčha božfkú,
kterč:ž žcižrako woprange?
Konrc“ad.
Spisowatelé pjsem fw. činťlč
žúzraky.

Nntonjn.
anomúhal;

wačdčowalč tjm, že qčmBňh

ale mňozj lťdé činťli šúžrako a ne:

sepsalť pjsmo sw.; a žaš gťnj tU neb onU ččxst
pjsma sw. sepsali, a newjme, žeby bylč žěxzraky
činilť.

Josef.

Nnť nenj možnáe, abyste spťsowa:

tele pjsma wyfoko crUťlť.

Madlenka.
?lntonjn.

Proč nee?
Pončwadž

z nťch dčlcectepj:

sadla (stroge psacj); aU gim dle řečť wassj Duch
fwatý wssecko nadchnUl: nepozůstňmalo gim nťc
giného, nežlč psúti.

Konrčxd. Na to odpowjdúm, že w pjsmč
fw. také prorortwj šaznamenňna gsaU.
Josef.
S proroctwjmč to gcxst,ǧako Že
zčcšraky; wǧťných knčhúch mohaU také prorortwj
žaznamertúna býlč, a byťby bola prawdiwčc a
fe wyplnila: protonršxsaU předre ty knihw bošské.

Madlenka.
na božstost geho.

Wysoké stúřj pjsma Ufažugr
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Nntonjn.

Hory a doly gsaU starobyn

legssj; ba mame knihy, genž též tak staré,
lidska djla, genž gesstč starssj gsaU

Konrčxd.

Nozúm mi prawj,

a

že pjfmo

gest božské.

Josef.

Llle wyznúwacj fpčsy wasse twrdj,

že rozUm gest we wěcech takowých slepý a hlUchý.

Madlenka.
Llntonn.

Na ty giž Uedržjme.
Nožum lidský nemůže ťjcť,

coby bylo božského, božskč wčcť přrfahagj rožum.

Jo sef. N kdyby mčly čekatč božské wěcč
až ge rozUm wyzkanmú,
tU by dlaUho čekatť

mufely.
NU tonj n. Zfrňtka, wy pjsmo zbožňUgete,
newčdauce proč.

Madlenka.

To tě prawda, že pjsmo

pťjliš wywyssUgeme; ale dokažte, že bychom ge
přjlčš fnižowalč.

Nntonn

Zapomčla gsi gťž, gak LUtr

š bťblj naleladal že neprawých slom do nj přč
dal, mnoho slow wypUstčl, ano i mnohé geqj
spčfy zlehččl a celé častč zawrhl gako psanj Ja

kUbowo a žgewer Janowo.
Konrúd.
W tom ho nechdwňljme.
Josef.
W tom sej ale š njm fhodUgčte,
žr mnobé knčhy žúkona starého za knčhy božské
nepťigjmčxtč.

Madlenka.
wých,

Mn Učjme o knčhcichtako:

žr ǧest Užčtečné ge čjstč, že ge alč Že fw.

pjsmem do rownostč stawčtč nemécme; nazýwai:

1 22
me ge čnčho apočrysickč,
wodU

negčsté (negčstěho pů:

x:e,d.

Nntonjn.
swatým,

NegfaU:lč gedno š pjfmem

nepatťegj ani do něho; mňme gesstč

mnoho gčných dobrých fnčh, nčcménč n.emůžeme
ge do binblj décti.

Konrcid.
tčmito

N předc mufj býti roždjl mezč

spisy bčblickýmč a gčnýmč.

Jofef.

Žúdněho,

leč že knihy apoǧrn:

UrgsaU,

ale tjm božskost gegčch

sixcké tak staré

Ugmy nerrpj.

Madlenka.

Qwssem že netrpj, ale snad

nebude obsah gegich tak božskú.

Nntoujn.
Madlenka.
twrdj.
Zosef.

Qdeď to wjš?
Púnť paxstorowénassi tak to

N lak ge ten DUch sw. mistro7

wúnj wassemU pořčxd wysazen; ljbj:li fe pasto:
rům wassjm: gest nčco božské; nrljbj:lč se: gest
to ltdskš.

Konrúd.

N kdo wúm řelel, co božsiého

w pjsmu swatém glǧst?

YUtonjn.
žjš;

Clowčk ne, núbržKrčstUš ,Fe:

nťkdčxse nrodwolal

KrčstUš Ježjš

na pj:

smo?

M ad l e nk a. deolal.
ee) Knchy,

qež protestcmtir za

Dle EmangeliUmfw.
kUihy apokrdsickč držj.

knihrcmaudrosti, djfeň SalomaUnowa,
.š„

Jerčxť:xiússůiď

(Barččck:

xr,š),

gsaU:

prorortnxj Baruckwwo„

křřiťm Točxxččissowa, kniba

JUdith, chwalozpěw Nzaxiássům w peri oťmiwé (Daniel lll),

přjběl!Sučantxl (Danel xlll),

žabttj Bela a draka (Da:

Uiel xlsi), modllslxa Manafefowa,
ssowa, 1. 2. Machabehská,

3d a 4. krlčha Ezdrú:
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LUk. 2:1, 27. wočaw KrčstUš Ježjš od Moyžjsse
a wssech proroků. woklúdal do Emanš gdaucjm
wssecka pjsma, ktrráž o nčm byla.

Nntonjn.

Dčlal on kde rozdjl meži fpi:

sp zčxkonastarébo? w (Neb zčxkonnowý nebyl ten:
krčU gesstč sepsňn.)

Konrad

Nedělal

Jo fef
Nemate tedy anč wy mežť spťsy
biblickými roždjlu dčlali; a pťed reformacj ho
také žadUý nedčlal

Madlenka.

To snad nebUde žúdnčxtak

hrubčx chyba?

NUtonjn.

Meyljš se; zlý přjklad gesť

wždycky hrUbú chpba.

Konrňd.
Gak mcim tomU rozUmčtč?
Jofef.
Paklč že giž nčfteťi 8 biblj zle
naložčlť: gčnj za přjkladem takowým

š nj na:

kléxdalč gesstč hůřr.

Madlrnfa.

Stalo

se co takowého U

núš?
Antonjn.

Wy

se poťčxd mezč sebaU

pťete, co bťblickěho mci U wčxš platťtč a co nčc.

Konrčld.

To gsaU gen žertowné hcidky

Učených

Josef

Nž to pťčgdedo oprawdy,

lid

nebUde ničemu wčřitč.

Madlenka.

DotUď gesslčmnoho wody

Uteče.

Nntonjn.

Ne tak, Madlenfo. MčnnlaU

nedčlč kdosi z bljzkého mřsta rozlelúdal

w ho:
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soodč nassj, žeužňdný ch tomU newčťj, co w
biblj stogj; gest prý wywéclrčmo, žeby nebyl
žcikon nowý feosém od aoosstolů,
koho gčného, Bůh wj, od koho.

Konrúd.

nébrž od Uč:

,Co na tom? Chtčl lidU nčco

na noš žawčsiti.
Josef.
Nle prawda gest, že gakýst lUte:
rěmfký Učenec knčhU na swčrlo wydal,
coš takowého dowozUǧe.

Madlenka.
Nntonjn.
rčmsku; šawrhl,

Konrcid.

w kteréž

Totě hřjch hrožný.
LUterún onen gednal polUtea
co se mU Ueljbčlo.

Jnu,

tak bychom mohli wsse:

cko Zawrhnautč.

Josef.

Stalo fe to také, U wúš totčž;

pťemnozj mťstťi protestantsstj twrdj, žebo nebylo
žčdeého fpasitele,
žčcdného wžkřjssenj, žúdné
wččnostť, žúdného Boha.

Madlenka.
Kdo gťm bUde wěřčtč?
Nntonjn.
Q, magj staUpencůdosti; Uebo
kdyby nebylo žcidného spasirelr, žúdného wžkřj:
ssenj, žcidné wěčnostč, žécdného Boha:
wssecko
by bylo dowoleno, a nrmusilč bychom se na
této žemi fwědomj a po smrlč pekla búrť.

Jofef.
N tak děleite š pjsmem: brzo ge
nad Boha wywyssUgete, a žaš ge pod febe
snižUgete.

Konrúd.
pjsmU?

Nntonjn.

N gaké mjsto dúwáte wy

Mjsto patřjčné, stache ge

175
mezi Boha a meži člowčka tak, aby nebylo ani
přjliš mnoho, ani přjlťš mčxlo.

Madlenka.

Ll gaký mú pjsmo půwod

dle wasscho Uznúnj?

Jofef.

Půwod

božský a lidskú; U wy:

hotowenj pjsma fpogil se totiž Duch sw. š dU:
chem lidským, aby pjfmo nčco nadlťrského do
sebe magjc, předce š pomocj božj od Učlš po:
rožUmčno býtč mohlo. My neprawjmr, žebh
se bylo gčž hotowé pjsmo nčkomU do péra do:
stalo, ale neřopnstjme také, aby š njm zle na:
ťlčxdčmo bylo.

Yntonjn.

Rež wssecko, což k spasenj

wedr, neobfahUge pjsmo w sobč.

Konrúd.

N kde by bylo to, což nestogj

w pssmč.

Josef.
W dědččUém Učenj, kteréž takč
ústnj podňnj, čilč tradice sluge.

Madlenka.

Prčnoť Urotč tomuto Učenj

newche se žpanžjme:
ťlameme.

Yntonjn.

aU ze sluchu snadno se

U lidj arcčť to platj u

a

wssak i wy mcite dč!dččné Učenj.

Konrúd.

Newědčl bych, gaké.

Nntonn.

Gčx mysljm to neprawdy, kte:

réž se ncim skrže třč stolerj mytýkaly; že so ne:
prawdy gfaU, přeswčdčilč gsme wčxš pončkUd.

Konrčxd.

Chceme tedy na pozorU býtť.

Nle dofažte mi, žc bčblj w sobě wsse neobsa:
hUge, čehož gesi k spasenj třeba.

Josef.

Stogj

Učco w btblj o leřtčnj dj:
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tek, o uceč:ěljcb,po swcitrjcb,

žnčmj wjro?
čegc prastaré,

o adoosstolském wy:

N gsau to předc naUkn a obw:
ač gčch biblj Uepťedoinge.

Madlenka.

Gčnak se dle bčblj we wssem

ťjdjme.

“

Nntonjn.

Kdyby tomU bylo tak, mufelť

byste wečjr wcčeřč Pčmě slawčti, muselť byste
si pťč slUžbcich božjch nohy Umýwarč, museli
bnste se od ooš;jwúnj krwe zdržowatč, mUseli
byste nekwassený chléb gjstť a t. d.

Konrécd.

To gsaU postrannj wčcč.

Josef. Tak mlijš
mlnijalo gčnak.
Madlenka.

ty: ale dřjwe se

Nle wp také negjdéate ne:

kwasseného, Ueboli přefného chleba, anezdržUgete
se od požjweinj krwe a dUssrnšho masa.

Nntoltjn.

My fe forangrme dčdččným

Učenjm, kteréž wy zawrhugete, a předc we mno:
hých přjpadech přčansstjle.
K o Urúd.
Gú bych myslel, že múte dwoge
EwangelčUm.

Jofrf.

Nnť to ne; ale pončwadž ústnj

i psané slowo božj za Ewangelimn powažuge:
me, mč:me spjsse gedno celé úplné Ewangelčum:
wy pak grn polowičnj.
Madlenka.
Y proč měc býtč slowo božj
ústnj a proč osané?

Nntonjn.

Proto žeBůh za dobré Uznal,

nč:m slowo swé z čústč ústně, a z čústť pjsemnč

oznňmiri.

Konrúd.

Ll klerak fe to dčlo?
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Josef.

KristUš Ježjš tolčko ončowal,

a nepsal nic; tak léž wssicknč aposstolé wyUčo;
walč, a poždčxgi teprw gen nčkteřj z nťch psali.

Madlenka.
ným způsobem.

To dobťe, to bylo přťroze:
f

Nntonjn.

Ustnj Ewangelťum bylo tedy

před pfaným slowem božjm pohorowě.
Konrčcd.
Gci bych myslčl, že psanémU

slowU božij
Josef.

Ewangelium gsaU řjkalč.
To se welťce mýljš: neb apo:

sstolé mlUwčli dťjwe giž o EwangelčUm, nežli
sepsčmo bylo; a Ewangelčum znamemi wlasťnč:
blahé zwčstowúnj, nebolť blalhožwčst.

Madlenka.

W kde tao stogj, žeby apo:

sstolé dřjwe gčž o Ewangelimm
sepfčxno bolo?

Yntonjn.

Čtč 1, 6u8.

mluwilč,

nežlč

ke Galatům:

:Dčwjm se tomU, že lak rnchle Ucholugete se od
tobo, kterúž wčxď powolal w mťlost Kristowu,
k ginému EwangelťUm,
ktexxéžnenj gčné, nrž
gsau tolťko někteřj neookogn.j lidé, kteřjž wúš
kormaUtj a pťewrcitťti chtěgj EwangeliUm Kri:
stowo. Yle, bychom pak i my, neb angel ď nebe
kčxšal wúm mimoto,
co gsmer kčxzali wécm: pro:
kletý bUď!a To mlmoj sdrd.Pawel o Ewann
gelimn skurečně dťjwe, než bolo sepscino, a dle
geho slowa gest gen gedno waangelčUm, a sice
genom to kčlžané, t. g. ústnjť.

Konrúd.

Mčxm za lo, že nčxš Krčstuš

wssemu wyuččl, čehož núm wčdčtč lřeba, a že
aposstolé wsscho napxsali.
ňc
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Josef.

Tak bnch “nefaUdil,an sňm KrčstUš

ťekl: xGrssrč

mnoho

mčxm mlUwčrč wúm, ale

nemůžete snéstč nynj.((

Madlenka.

Jan

16, 1:!.

,Řekl to tedy nepochybnč

pozdčgť.

Nntonjn.

Řekl, ale požnenčchla,gak to

dofawňd činj.
Josrf.
Domnjwňte fe, žeBy KrčstUš we
tťrch letech nťc che neučil a neuččnčl, než což čtyťč

Ewangelisté zaznamenalč?
Ko nrécd. Na třxjléra bylo by toho owssem
mcilo; ale mčlo se Učxm o tom dčxtč núwěsstj.

Nntonjn.

N takowé docela žřereer

núwěssrj nčxm décwéa fw. Jan 21, W. řka:
))Gestiť pak i giných mnoho wěcj, kteréž ččnťl
Jržjš,

kseréž kdyby mčly wsscxckykaždčc obžwlěcsstnč

osčmy dýti, múm ža to, šebw ani trn swět ne:
mohl přigjti těch knčh, kteréžby mčly psciny bútč.e(

Josef.

Nownčž tak žgewnč pro dčdččnj

Učenj mlij

sw. Pawel: ))Protož bratťj stůgte

a žachoweote Ustanowenj, krerýmž gste se naUčili,
buďro skrze řeč,

nebo skrze lčst Uúšx.(( 2. Teš.

2, 15. Neydřjw klade řeč a pak teprw list.
srown. 1. Tčm. tý, 2; 2. Tčm. 1, 18; 2, 2.
Z; 1. Kor. 11, 2.

Wssecka tato UdaUú mjsta

gfaU pro dědičné Učenj.

Konrúd.

Nle pjfmo fpjš wytrwčc,slowo se

nechú wsselčgak zkrautčti.

Nntonjn.

Pjsmo se nechéctačé porUssčti a

žkťčwčtč.

Josef.

Pafli že řeč a list fpolU fe sro:
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wnčxwagj, tU nemůže býti žč:dnčho sporU. Y tak
si dčdičné Učenj č pjsmo od toho samého DUcha

sw. pochč:zegjcj neodpjragj,

Madlenka

alebrž wyklúdagj se

Konečně bychom bez pfa

ného slowa božjho spasenč býti mohlť

Konrúd.

Nemůžeme držetč Pjsmo za

wčc zbytečnaU.

Josef.

To laké žádný nechce, zagčsté

weliký to dar božj, ale UplynUlo alcspoň 80 let
než flowo božj sepsňno bylo a giž tenkrat bylč
kťesťané.

Nntonjn.

To též se stawa U mnohých

diwokých nčlrodů, kseřjž se na
bez pjaného slowa božjho.

Madlenka.

wer

obracegj

Proč předfazugete dčdičnj

Učenj pjsmij?
Josef.
Dčdičně Učenj gest, co do časU,
prwněgssj, a nčkterak nezagde, ani nesestarne, neboť
až pofUd wynássj DUch sw žpokladu
swého
staré i nowé wčcč skrze swé nastroge. Mat

13 52

Nntonjn

N co čťnjme, nemohaUce spiš

gakýš dobře wyrozumčti?

Madlcnka

Ptúme fe spčsowateleUa

smysl a dle gebo slowa wyklčxdúme ten spťš.

Nnronjn.

Ntakfe wyklúdúpjfmo dědič:

Uým Učenjm.

Konrčld.

Zdalč pak stcilo před LUtrem

Učenj dčdččné w tak welké cenč?

Josef.

Qwssem že, od časů apossrol:
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ských až do časů Lutxrowúch zachowúwala
celéc cjrkew gcdnosworně.

Madlenka.

ge

Nebylo ústnj slowo nikdú

porUsseno?

„

Nntonjn.

Tomn žabrécnčlDUchfw., an

ho lidem nélbožným wdechl a postaral fe, aby
bolo ž čústť napseino; hlawnj wěr ale gest ra,
že Duch sw. w cjrkwč Krčstowč

poieúd žůstčxwú

a gj oznamuge, což prawébo a co neprawébo
gest.

Nž o cjrkwi

mlUwčti

bUdexne, lépe to

poznúte.

Konrčrd.

Nle 2. Tťm. 3, 18. čtU:

))Poněwadž hned od dčtčnstwj swatéc pjsma
žnúš, kseréž mohaU tebe nauččti k spasenj fkrže
wer,
kterúž qest w KrťstU Ježjssť.(( K čemU
tedy dčdičnč Učenj, an pjsmotak mnoho dobrého

půfobj?
Zo sef.
fryj Parocl

Domniwňš

se snad, že tU chce

ťjcč, gako by pjsmo wsse w sobč

obsahowalo, čebož k foafenj třeba?

Mqolenka.

Ne:li?

Ncstogj to ;de wýslowně,

ale mohlčbychom to tak brčctť.

Nntonjn.
Dokonre ne.
Madlenka.
N wročnr?
Nntonjn.

Ze bochompak nowého zúkona

Uepotřčbowalč.

Konrúd.
Newjm, ǧak tak saUditi mňžeš.
Jose f. TimotbeUšxznal od dčtčnstwj starý
tolčko zcikon; myslj:li sw. Pawel,
wsse gest obfaženo,

že we starém

čehož nčUU k spasenj třeba:

nepotřebUgeme nowého.
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Konreid. Totě orawda;ale tak se slowa
Pawlowa

breectinemohau.

Madlenka.
se mnř,

kterýž

Než sro.Lukňš pjsse: ))Wčdělo
gsem od

počč:tlen wssecko pilně

wyhledal tobč o tom pořadně wwpsatč,wýborný

Theosile, aby požnal prade
těch slow, gimž
gsi wyUčowan S No 1 8 4. TU stogj,
že psaně EwangelčUm bezpečnaU sprawU o Učenj

Kristowč dawa
Nntonjn

Nle stogj tn také, že předchú:

želo Učenj dčdččné; an dle 1. wersse gčž tenkreite

Ueprawčc psané: Ewangelia

bola, chtčl fw.LUkňš

dle oččlých a Ussnjch swědků, tak tedy dle dčdčč:

ného Učenj, EwangelťUm prawé sepsatč.

Konrad

Sw. Jan pjssewe swém zge

wenj, :)že fe kslowům proroctwj knťhy réto Uťc
přčdari, ani že se od nčch nčc Uǧmautč nemaeč

22, 18. 19.

Josef
we

Sw Jan chce aby fe proroctwj

knťze geho

nikterak

neměnčlo a že fe spčsy

aposstolské anč prčdanjm,

nemagj

Sam pak sw Jan

ani

UgmUtjm rUssitť

sepsal pozdčgč swé

Ewangelialm, a pťčdal ge k bťblj

Madlenka
wa,

Psané slowo božj gest UmlU

kU kteréž se nesmj nic prčdatč, gak pjsse

sw Pawel: wBratřj, po lčdskUprawjm, Utwr:
ženaU Uěkterého člowčka fmlanaU žúdný nepo:
hršj, ani Uad nj co přťřinge.e Gal. Z, 15.
Jofef.

Což Uemůžeš UmlUwUswaU, wůlť

swaU poslednj wyložčtč, doplnčtč, zmčnitť?
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Madlenka.

Gčt to mohu, ale gčný mč

to Udčlatč nemůže.

Nntonjn.

N tak gest to še sw. Duchem

a 8 geho UmlUwaU.

Konrád.

Než

psěcno gest:

dzéckladU

giného žč:dný položitč nemůž mimo ten, kterýž
gest odr mne položen, genž gest KrčstUš Ježjšee
1. Koxr. Z, 11.

Josef

TU nezůwe fw. Pawel

nowý

ž,cikonpšcikladem,xalebrž Krťsta Ježjsse.

Madlednka.

Dobře, ale prawj, wžčckonč

noměm gest celý KristUš.
“Yntoňjn.
Cenlň nowý zčckon grdmi o
Krťstu Ježjssij, ale celý KrťstUš nenj w Učm
obsažen. Nenj wsse w ;cikonč nowém žažname:
Uúno,xeco Učň a Učťnčl Kristnš Ježjš.

Josef.
Nowý žčxkoU wyssel od Krčsta
a gebo ducha, gest tedw Krčstnš nad. nowým
zcikonem sak dobře,gako každý mťstr nad swým
djlem gesř; a ťjci se nemůže, žeby bylč mistr a

djlo gcho gedno a to famo.

Madlenka.
OSlowa

Kristuš Zežjš ťekl súm:

měc nrpomčnaU.((

Nntonjn.

Řekl KristUšJežjš: )Psanú

mč: slowa nepominaU ?(( porUčil KrčstUš Jržjš,
aby kdo slowo geho napsal?

Madlenťa.

Nntonjn.

Tojne.

Tak byl KristUš Ježjš bnď

Uestarostnú: a nebo wčdčl, že fe antústnj
Učenj nezlratj.

geho
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Konrčxd.

Zdali paf neosťarssj cjrkewnj

otcomé mluwčli o dčdččném Učenj?

anonjn.

Yno, tak napomjnú sw.Jgncic

kwěrnémU žachowúwúnj Ustanowenj aposstol:
skúch: EusebiUš prawj, že nčxmaposstolé obdrženau
wjrn KrtstowU ústně a pjfemně po sobč zůsta:
wilč, a mohlbych takowý.ch to swčdertwj

Uwéstč

che.
Jofef.

N gťž pťestaneme.

Deyž núm

Hosoodčn pokogného odpoččnutj a msstčp do frdce
nasseho to přefwědčenj:
1. Cobo pjsmo bylo, to že anť ono, ani
my dowodilť nemůžeme.
2. Protestantť že pjsmo bUď pťjlťš wy:
wyssugj, nebo dřjliš snčžUgj; my katoljcč ale že
mU wwkažUgeme mjsto prawé.
3. Celé EwangeliUm že pozůstňwčx že psau

ného a neosaného slowa božjho; ždědččného
Učenj a pssma;

obé wssak že pochúžj od téhož

Ducha swatého.

Watnúctčl wečerUj rožmlUwa.
pokraěowánj o biblj a traďicj. u: papešstwj.
Konrécd.

HlUboce mne dogalo, žeby ne:

mělo celé slowo božj w pjsmč sw. býtč obsaženo.

Josef.

Musjm tč gesstč che swědecswj

pro dčdččné Učenj Uwésti.

W 2. lťstU k Tčm.

1, 13. pjsse sw. Pawel: Mčg wždy před oěčma
přjklad šdrawých slow, kterúž gsi slyssel ode
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mne, a gichž summa zčlležj U wjťe a milowúnj
w KristU Ježjsst.(e Tu se opčt mlnwj pauze o
ústnjm wyučowčcnj.

Madlenka,.
N což nežnňme anč geden
wýrok, fterú by bnl KristUš chžjš pronesl, a
ktrrý by nebyl w nowém zúčonč zaznamenčm?

Nntonjn

Tyš Užnalafama gčž že meel

Krťstuš Ježjš mluwiti mjce, nežli w Ewange:
lijch xosúno. Qstarnč čti w S Np 20 ZZ
Madlenka
čte: OWsseUkazalgfčmwúm,
že tak oracquce, mUsjmenřčqjmati mdlé, a oa:
matowati na slowa Pana Ježjsse, nebť on řekl:

Blahoslawenčgi gestdatč, nežli bratč.((
Konrúd.

N kde to ťelelKristUš Ježjš?

Jofef.
W Uowém zčckonč tenlo wýrok
Kristůw nenalezneš, a žtoho gťž saudčlč můžeš,
že nebolo wsse zažnamrnúno, co KrčstUš Ježjš
mlUwil a činil, alebrž mnoho bylo ústně podc“c:
wúno.
j

Nntonjn.

N o črm mlUwčlKristnš Ježjš

še fwúmť aoosstoly w čtyřidceti dnech po swém
z mrtwúch wstúnj, ukašUge se gčm?

Madlenka.
Jofe f.

Q krúlowstwjbožjm.

A črmU ge wnučowal?

Konrúd

To newjme

Nntonjn

Lépe by gsře odpowěděl rka:

to žapfano nebylo
.
Josef
Kdyby wsse w pjsmč sw. stcilo,
co k nassemU spasenj zaootřebj gest, sspalnč dy
to dopadalo š nčcmi.
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Madlrnka.

A proč?

Nntonjn.
Proto že se nčnn mnohé knčhy
pjsma fw. žrratily.

Konrčld.

N kde to stogž?

Josef.
W ojsmč sw.u; tak n. n. we 4.
Moyžjss. 21, 14 mluwj se o lenčzebogů Ho:
spodinowých a Jote
10, 18 o kniže “sprawe:
dliwých a obé knihy se ztratčly.

Dle Z knčhykral 4

32

žtratčly je přjslowj a pjfnč Šalomonowy,

Nntonjn

dle

Zk kral 14 19

2..Par 07, 8 a gčnde

se ztratčly knčhy kralů Jsraelskúch a Judských,

dle 1 Par 29, 29. žrratily se knchy SamUele
widachho, Nachana prorofa a Ǧada wldaUcžho;

dle 2 Par 9, 29;12. 15; 20 54; ZZ 19
žtrarčly se knčby anécsse Sčlonfkého, Nddy wi:

dachho, Somečússe proroka, Jehn Hanany a
knťha Hožaid

Madlenka.

W zúkoně nowém se nťc

podobného nestalo?

Josef

Stalo také. xPsal gsem wam

w lťstU, abyste se nefmčssowalť še smilnjley(( dj

sw Pawel

w 1

lčstU swém ke Kor

čd, 9;

mufel gčmtedy ǧč,ž list poslatč, ktcrýž se žtratil;
tak sice, že gak nynj počjtúme 1. a 2. list ke
Korintům, mčlč bychom wlastnč počjtatč 2.a Z.

Yntonjn.

K Kollošfenským 4, 16. pjsse

sw. Pawel:
))N když bnde pťečtčn U waš lčst
tenlo, zprawtež ho, ať gest č w Laodčcenské
cjrkwi čten: a ren, kterýž gest od Laodicenských,
wy také přeťtčte.e
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Konr.čx d. List ť uLaodťcenským anč ne:
žně:me, teu se dčnono mUsel ztratiti.

Madlenka.

Bůh pak by to nebol do:

wustil, kdwby mimo celé pjsmo sw. nic giného
kš nassemU soasenj zaootřebj nebhlo.
Josefu.e..A ztohox můžrš poznatť, že mťmo
slowo „mrrwé (ojsmo jfmaté) i slowa žťwého,
(dčdtčného Učenj) newyhnmelně potřebUgeme.

š
qxKonrč:d.
Nčkoli ckfexncimxš pjsma sw.
nřco zxtratilo,x wjme rředce, že ho Bůh podťwnč
žachoxwal a rošssjřťl;

dčloxxse to saké tak 8 dť:

dičným Učenjm?

Nntonjn.

j

Arciť žexse dčlo. Gak starý

Byl sw. Jan milaček?

e

l

xNkadlenka.
Nelňýljmrli fe sto let aš
Jofef
N tak ten Ueymladssj a ney:

mčlexgss Učennjk stal sč ljm nenstarssjm; 70 až
80 les Uččl co oččtú a Ussnj swědek Krčstmo.

Nnronjn

NastUoce sw Jakuba w bč:

skUpstwj JerUsalémskem byl sw. Ščmon,

ten xe

též doččal wčkU weltkého a

Konrčxd. J to gest Urawda, že žčli Učen:
chč awosstolsstj tafměř až na konec 2. stoletj,
ba Uč!kteťj7w„ytrwalč až na začcisek stoletj

Madlenka.

Z.

N pťedce byli křesťanéten:

krěctr tak pronúfledoroácnču a mUčenč. Nn Bůh
mnohúm leřesťanskýmUčitelčřm,obžwlússtč oak slau:
pňm křefťanským žčwor prodlUžowal, snadno si
wyložitt můžeme, že a proč se mohlo dčdččné
Učenj rozssjřirč.
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Josef.

Neptali sc mnoho po biblj a

teprw l. P. 294u297
byly knťhy biblťckéfee
brěmy, skaumány a w pořúdek Uwedeny.

Konrúd.
Nntonjn.
Madlenka.

N kdoeto Učinčl?
Nožličnj cjrkrwnj fnčmowéx.
N co gest snčmacjrkemnj?

Nntonjn

Segitj a snessenjse mnohúch

bikawů

a gčných žbožných

učťtelU cjrkewnjch,

přč čemž papež a ner lč fam prjtomen, aspoň
gcho wwslanec prwnj mjsto ma

Konrad

Qdeď magj cjrkewnjsnčmowé

půwod swůg?
Josef. Qd aposstolU,kterjž se o cjrkewnj
žaležčtosti společnč radjwalť,

Np 15

gak čteme we Sk

Madlenka.
N rjdčli Zfewssčcknčkřefťané
dlé wýrokU snčmU cjrkewnjch?

Nnto njn

Řjdili, nebo samDUch fwatý

wedl fněmn cjrkewnj, gak to KrčstUš Jezjš sljdil
aposstolé zleusilč a oswčdčili.

Konrad.
,Že U waš dUchownj žaležčtostč
dUchownj sprawugj, Užnawam ža dobrě; faždý
cech řjdj fwé žaležťtosti neyléoe sam

Nnronjn.

Protož

ll

wassč reforllmúrnjcčchy:

bčlč welice, že nedbalť o snčmy cjrkewnj.

Madlenka.
Wždyť také držely snčmy.
Jo sef. Nno, ale knjžata a oanstwa swčlskú
byla natakowýchto fnčmjch neyhlawnčgssj osoby;
a na fnčmu Špýrském si gčné rady newčdčlč,
nežlt prolestowati, t. g. wssemn odpjrati, co bylo
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ufnesseno, ačkoli slabssj strana gfance dUchownj,
i fwčlskaU wrchnost proti sobč mčli.

Rourčxidz Proto

se takě gmenugeme :)pro:

lestanri(e ččlč odpůrcowé,

ale nesslcxchxljnňš gméno

lolo.
Maolenka.

che

nčxď sslechtj Uťťgmj

))Ewangeljcič:, poněwaťdž fe na Ewangelčum od:
r kažUgrm.e.

Anto n jn. Gmémo to nciležjnúm Ž wčtssjm
prčxwem, an mcime celé Ewangelčum,
ústnj i
pfaněe

J o fef. Což fe wcim neljbj slauti OLulčrémie?e
Konrňd.
Mnrř alespoň giž ne, an se mč
Lutr giž neljbj.

Ntadlenčka.

Nwossrol Pawel tomu také

nrchce, abychom si dle lidj řjkali. ))Nebo když
nčkdo řjkú: gčx gsem Pawlůw,
giUý oak: gčl
Npollůw: ždalčš Uegste tčlefnj lťdé? nebo, co

grst Apollo a co Pamel?

než ležebnjci toho,

gemUž ršaste Uwěřili.(( 1. Kor.

Nntonjn.

Z, ú. 5.

MU ssegmenUgeme katoljcč.u

katolčcký gest tolik co wsseobecdlý u ooUčwadž
se srowmiwécme po wssrckn čafy, na wssech mšstech,
we wssech hlawnjch
Učenjch a Ustanowenjch

Kristowúch.

Konrč:d.

staré?

Gest gméno katoljk gméno

Jofe f.
Nrrťť že, neboť přťchčxzj giž
w zčxkončnowém w lčsterchPelrowúch, Janowúch,
Jakubomých, JUdowúch„ sexpfanýchne oro gednU,
ale pro wssecky lehdegssj křesťanské odce.
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Antonjn.

Rčxzewkatolický ččlčwsseobecný,

nachčlzj se taleé w aposstolském wnznčmj mjry,j
kteréž gste 8 námť z dčdičného učenj přigali.

Madlenka.

Géc pak w onom wyznúnj

slowo katolťcký ěili obecný pohřessugi.

Jofef. Dewč:tý člčxnekwnznáUj tohoto znj:
dWěřjm w swataU cjrkew obecnau (katolickaU)x
Konrčxd.
OMU neřjkúmr obeenaU.ee

Nntonjn.

Woněwadžǧste slowo to wy:

pustčlť; anglččtj plxotestanti lobo Užjwaqj galeo my.

Madlenka. Který grst ten nephlawnčgssj
wyznúwacj fpiš wúš?
Josčf. Ustanowenj ta gsau w 16. stoletjna
snčmU cjrkewnjm w Trčdentč Užawřena.

Konrčxd.
ležčtý?

Byl rento cjrkewnj snčm nčx:

Nnronjn.

Bwl, neboť byl weden od

Ducha

sw. wždw wzýwaného

a bylč na nčm

přjtomnť tč UryUčenčgssj a nrpzbožněgssj cjrleewnj
otcowé z celého křesťanstwa. N za snčm nč::
ležilý ho Užnali cjsať, krčxlowé a knjžata.

Madlen

ka. Bylťtaké nassčncčpřjsomnj?

Josef.
Wassčnci nepřčsslť,ač žwúnč bwwsse
fnažně, az úplnú bežpečnost ač gťm byla po:
gčssrčna.

Konrúd.
Madlrnka.

d

To n.ebylořúdné.
Snad se búlť, aby fe gťm

newedlo tak, gako se wedlo sto let před tjm
HUsowč. Ten bow lčstem průwodnjm
rjsaře
SiǧmUnda opatřen Ua snčm cjrkewnj, do Kostnťce
přissel a byl Upúlen?
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Josef.

Průwodnj lčst nemohl HUfa kacjťe

od trestU Uchranťtť, galeoby mne list průwodnj
(paš) od trestu neUchranťl, kdybych se zloččml
dopUstil; SčǧmUnd ale chybil, že odfauzeného
HUsa zpčt neodeslal do Čech k žeměpaml geho,

aby dle žakona š njm naložčl
Kon rúd.
Nle“ w těch lctech, když byl
držčm snčm Trčdentfký bylo gťž tak mnoho
Luterúnú, žebw si byli Ubljžitť nedalč.

Nntonjn.

Nscjfař Karel U. byl pún

wcižný a hodný, ncdopnstčlby, aby xsr Lnterúnům
bylo Ubljžilo.

d

Jofef

Lutr

také še fwúmť staUpeUrť

pořad Usilowc.l, aby byl držan fnčm cjrkewnj a
slčbowal swatoswatě, že fe k UčmU dostawj;a

wssak, když byl držún, wymlanal

se, slowo

fwé šrussčl a Uepťissel.

Madlen

ka.

Nechtčlo fe mU w papeže

wčřčtť; papež gest člowěk gako my.

Nntonjn.

Proto fe také papež, gako

každý gčmý člowěk ž:ďowjdci.

Konrúd.

Me wp prawjte, že gest ne:

omylný.

Josef.

We wěrechwjry š pomochucha

fw. a š poradaU

gčných bčskUpů gest nčxležirý

papež neomwlný!

Madlenka.

Což gesstě žcidný papež we

wčrrch wjry fe nežmúlťl?

Llntonjn.

Q dost se snažťlčprotestantč

wypčxtratč omhly takowé, ale newypčxtralč ničeho.
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Konree:d.
N předce; giž dřjw se podú:
wala wečeře Páně we zoúsobč chleba,„tn na:
gednau nařjdil papež GelúsiUš, aby se podécwala
w způsobúcb chleba a wjnaz
Josef.
Wečeřč Pčmě podúxwati w způ:
fobě gedné nebo we dwaU, gest.to samé; nenj
to žcecdný člňnek wjrn,

alebrž

Uařjženj xcjrkewnj,

fteréž dneš nebo šeotra žmčněno býtč může
M ad l en ka. N proč zmčňčlpapež Grlcisiuš
obyčeg cjrkewnj, wečeřč Pňnč w gedné způsobč
podciwatč.

Antonjn.

Byla xtehdyfektaannichewskú,

welmi nebežpečnč:, ale drželč se tagnč. Mezč
gťným zawrhowalč požjwécnj wjna; a aU nynj
wssicknč wrawowčřjcj pčč wečeťi Pčxnč wjno po:

žjwalč, Mančcheowé ždrahagjcj fe wjna požjwati
a nebo wečeťč Pémě

ddocela opustiwsse fnadno

fežnčmť bylč.

Konrúd.
Bylo ale mnoho xsspatných
papežů.
Josef. Duchownj i fwčtskú wrchnost gesi
od Boha, a Bůh núm dobraU č žlan wrckmost
dčcwú, ǧak gj potťebUgeme a zaslUhUgeme.

Madlenka.
nezmýlťlč

Nnč sspatnj papežowé fc

we wjťee?

Nntonjn.

ll

Řúdně šwolenj papežowé Ue;

což Uúm gest důkašem, že gc sč:m Duch fwo
wsseho omwlU we wjře Ucl!rúnil. Qstatuť Utešť
tak mnohúmč papežť bwlo múlo ssoatnúch.

Konrcid.
nagednarl.

Někdy bplč Li

3 paxoežowé

1š92

Jofef.

Takowj nebyli řécdnězwolenč a

meelč se podčkowati a paoežč nňležitému Ustau:
pťti; w rownčž tak gako wzdoropapežowé býwali
také wzdorocjsačxowé.

Konréed.

To nemám za dobré, že dělčlte

tak welkých rozdjlu mež;i swým dnchowenstwem.

Jo se f. Wogedn:ey si to š Krčstem a š
Uowým zúkonem.

Madlenka.

N lťde grsť w žúkoně nowém

rozdjl mezč wassjm dUchowenstwem naznaěen?

Antonjn.

W lťsiřUswém k Efez. 4, 11,

sw. Bawel xprawj: :,B!lle Kristuš dal nčkteré
šagťsté aposstolo, něktcxré pak proroky, giné pak
Ewanǧelťsty, giné oak pnastýřea Učitelé.(e Gťného
pak roždle nedělcime.

Konrúd.
Y k čkemUgest rozdjl tento?
Josef. Ppo pořčxdek;a pro ten také wy
mezč swým dUchowenstwem rozdjl dčleitr. Ze
pak rrnto poťéedek k dokominj swatých, k dle
slUžebnostč cjrleewnj a kU wždčlúnj Kristowa
tčla fmčřUge, dolelúdú fw. Pawel w listu swém
ť Efrzským 4, 12.

Madlenka.

KrisiUš Ježjš ale prawťl:

xKrúlowstwj mé nenj žtohoto fwčta.e Jan
18, Zš.
Nntonjn.
Renj owssemz tohoto swčta,
ale gest pro tenro swět; a pončwadž krúlowstwj
gest, mUsegj w nčm, gako w každém, poťady a
stUpUč od toho neynťžssjiho až k tomU nchwyš:

ssij býti.
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Madlenka.
KrťstUš Ježjš byl ale tak
pokorný a Urawil: deo wčtssj grst meži wňmi,
bUdiž gako menssj, a kdo gaťo pťednj,

bUdiž

gako slaUžjcj.e: LUk 22, 26
Jofef.
N pťedceť fe KristUš Zcžjš za
hlawU wyhlasil a nechal se panem a mistrem

zwatč Mlij

tež o tom,žeimeži gehoaposstoly

geden neywyšssj a neypťedněgssj bUde

Konrad.

N gak může ten Ueywyšssj

gako ten neynižssj býti.

Yntonjn.
swětského

Neywpšssj gest šewnťtť dle

poťadleU, neynťžssj ale mčx býti podlé

frdečnj pokory.

Madlenka

Ze bnli aposstolowé biskUpy,

ncistUpcč gegčch ale že zUctiwostťknčm aposstoly
fe Uežwalč, nýbrž biskUpy, to wčřjm, a tomU Učj
nowý žakon; i to pochopllgj, že mčli podšřjzené

slUžeijky: u papežsťijssak čiliprčmatwaš,
hlawaU mi kraUtj u

Yntonjn
Žru,žč

nad tjm se horssjm

Y horssjš se Uad njm proto

to šqa U wi:cš

C)

om

x.:

n ao sxu stukxo

mu, uǧr

UU oerU

ta k podle hanel
Konrad
Bež prjčťny žagťsté papežstwj
Uchančl, ačkoli haněrč nepatťj

Josef

PřjččnU si wzal tU, že mU nr:

dal Oapež ža pramé. Nicménč papežstwj pťedce
žaš chwčclčti mnsel: gako Bčliam mage žlořečťti,
dobrořeččl, an to tak Bůh chtčl mjti.

Madlenka.

N kde to stogj, žčby byl

LUtr po reformacj papežstwj chwč:lil.
Konrád.

9
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Yntonjn.

Zde w 4. fwažkn spčfů fwých

Ua str. ZZG pjsse LUtr: ))Wyžnňwčcme tjmto,
že w papržstwj nmoho dobrého, ba wssecko kře:
sťaUské dobro gest,

a odtUď že pťesslo k Učxm;.

wyzttňwňme, že gest rm papežstwj prawý kťest,
prawéc swňtost oltciřnj, prawéc moc kljčů k od:
pUsstčnj hřjchů, prawý úťad čažatelský a prawý
katechčšmUš. Gci prawjm, že pod papčžem prawé
křesťaUstwj gest, ba Orawý wýbor křefťaUstwj a
Umoho welčkých neibožných swatých. Ge:lč pod
papežem křesťanstwj prawé, mnsj w Učm také pramé
tělo Krčstowo býtč; gcxlčprawé tčlo Krčstowo, mei
takě prawého DUcha, prawé EwangelčUm, prawaU
wer, prawý křest, prawch swcitosť, prawé kljče,

prawý úťad kažatesský, prawaU Utodlčth,

a

wssecko, což mei křesťanstwj mjti.((

Konrúd.

ij

LUtr mnoho došnécwú,

nebylby to w pozdčgssjch časech řekl!

Jo sef. J ťekl.N. 1888 prawťl: ))Prawda
ǧesť, w papežstwj gest slowo božj,

úťad apo:

sstolskx), a my gsme pjfmo sw. od Uěg Oťťgalč,
lať též kťest, swcitostč a kašatelUU; cobychom
bylč o tom wčdčlč?(( TU LUtr dčxdččné Učenj i

papežstwj pťčansstj.
MadleUka.
Nlr gak dokcižete,žeby byl
papež ncimčstek Krťsiúw na žemč?

Llntonjn.

Z úst Krťstowých a ž Uowého

Zč:kona dokcižeme toho, a dčdččné Učenj toho po:
twržUge. KrťstUš Ježjšd ž mrtwých wzkřjssený

řekl: ))Gako mUe poslal Qrec,

wciš.(( Jan 20, 21.

tak gei posjlcim
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Ko nrad

To rekl KrčstUšZežjš o wssrch

smých UčeUnjcjch a ke wssem to čekl

Josef

Nle žnj to také we fmysl ten:

Poradek mešč wamč žawedený ode mne, dokjuď
gsem waš sprawowal, gako ten Ueywhšssj, rna
žůstati: u po odchodU měm mUsjte hlawU wč:
dťteanU mjtč.

MadleUka.
Hlawa cjrkwe ǧest Krťstmš.
Yntonjn.
Owssem že gest Krťstuš hlawa
cjrkwe newčdčtelnci; mUsi ale ť hlawa
býtť.

Konrécd.
noidčtelné?

Josef.

wťdčtelxnci

Což Uenj dosti na hlawě U:eu

Lčdé potťebUgj hlawy wčdčtrlné,

magj:lč býtť účastnými krčclowstwj božjho, o Učgž

deUnč prosi

Mad lenka
To gesstčnepoznawam
YUtonjn
Každý narod ma swého mč:
ditelUého kxale, ma ale tčž krale ertdťtelneho,
Boha; newidťtelna hlawa působj skrže hlawu noi:
ditelnaU; a widťtčlna hlawa wede k hlawč ne
wťdčtrlné
Ko Urci d. Wy držjre Petra ša Uciměstka
Kristowa;
doleažte, že Netr
aposstoly pťedUost.

Josef.
aposstol Petr,

Dle Mt.

:Učl Hťed gčnýjmč

16, 16oo19 wyřxal

oschen fwětlem š hťiry, prwnj

weregne swčdectwj o KrčstU Jržjssi,

že gest fxyn

Boha žťwého a obdlžel ša to šasljber, gakého
aposstolé drUzj erbdrželč Uikda. Ščmon Pl!tr
řekl: Ty qsi KrčstUš, syn Boha šlweho N od:
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Powjdagr Ježjš rekl UtU: ))Blahoslawený gsi
Ščmone, fyUUJonassmo, nebo tčlo a krew ne
žqewilo tobč, ale Qtec můg, kteryž gest w
Uebefjch. J gčxť pr,awjm tobě, že gsi ty Petr,
a na téť skčxle wždčlcim cjrkew swaU a brúny
pekelné nepřemohaU gč. N tobč dúm kljče krú:
lowstwj nebeského; a cožbykoli swúzal na žemť,
bUdeť swčxžčmoi na nebi, a cožbykolť rožwúšal
na žemi, bUdeť rožwcizňno i na Uebť.((

Madlenka.

DrUžj aposstolé obdrželč také

žasljbenj: ))Nmen prawjm wcim, cožkolč swčcžete
na žemi, bUdeť swúzcino i Ua nebť: a cožkoli
rožwcižere Ua žemč, budeť rozwčlžčmo č na Uebi.((

Mt. 28, 18.

Nntonjn.

derželiť

č drUzj aposstolé

žasljbenj, ale nikoli totéž, nýbrž Uapodobné,a
také poždčgč, nežli Petr; frowney gen ona mjsta
Takéť genom grmU zmřnil Pan gméno: Šťmona
nazroal Petrem
Josef.
Dle skUtků aposstolskýchpostawčl
se chtr hned po Ua nebe wstaupenj Pécnč U
prostťed bratřj Učennjků 1, 15; nařjdťl wolenj

aposstolanowého 1, 16u22;
dUssnj Učinčl žčdům prwnj

na slawnost swato:
kčxžč:nj9, 14;

založťl

prwnj křesťanskanspolečnost 2, 14; Učťnslprwnj

zčxžrak
Z, 3čšu8;
zodpowjdal
a
wrchnostčZ
, 12; prwnj
4 8; fe
prwnj
okUsilnalťdU
fobě

zažračnaU ochram: božj 12; prwnj z aposstolů
křtčl pohany a Uwedl ge do erkwe 10; pťe:
chúžel a prohljžel mčsta amjsta,

kdež wěťjcj žťli

9, 82, a fprawowal fnčm aposstolský a mluwčl
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wnčm: ))MUžibratťj, wy wjte, že od dúwných
dnů mezč nčxmi Bůh wywolčl mne, aby skrže
úsia mci Ucirodowé slowa Ewangelium slysselč
a Uwěřťlč, a na to pťednesl, aby obrciceným z
pohanů žcidné žčdowské gho Uklúdčmo Uebylo. 15.

Konrúd.

NU tak mlij

pjsmo, nelze

Petrowč přednost Upřjti; ale ža dnů Krťstowých
nenacheizjme o pčednosťť geho gčnde žmjnky, Uežlč

w mjstč wýš Uwedeném U 5. Mat.

NUtonjU.

16.

Nebylo by aUč che mjst a

důkažů tťeba; nebo, dokUď žčl KrťstUš, nemohl
ncistUpcc gcho mnoho

platťtč. Nle co gste si Uč:

čcho nepowssjmlč Mt. 10, 2; Mr. Z, 16;
Sk. Yp. 1, 13?
Madlenka.
Nposstolé tU gsaU žeǧména
wypočtěnť.

Nntonjn.

A kdo se znich kladeneydřjwr?

Madlenka.

Petr.

Konrcid.
Nrciť, proto že geǧ Krčstuš
neydřjw powolal.
Josef.
Před Petrem čxyl gčž powolún
bratr gcho Qndřeg aJan; wýmlmoa tedy twčc
Ueplatj.

Madlenka.

Snad byl Petr ž aposstolú

neystarssj?

Nntonjn.
starssj,

Že byl Pet.r z aposstolú ney:

o tom xojsmo mlčj,

nežňležj:
poslednj
Ko
žeby byl

a tU taleé Ua wčkU

ǧčnakby mUsel Jan,
ten Ueymladssj,
býtč gmenowún.
Urcid. Snad wjme ždčdčěného Učenj,
Petr z aposstolů Ueystarssj.
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Jofef.

Dle dčdičného Učenj mčl Qndťeg

z aposstolů neystarssj býtč.

Me paklč že Petra

za UčxmčstkaKrčsťowa gesstě Užnati Uechcete, črěte

Jan 21, 1Zu17. .
Madlenka.
túže,

TU se KrčstUšJežjš Petra

ždalč geg inlUgr,

a opaleUge tU famaU

otúku tťčkrút, až fe Prtr

proto žarmaUtil.

MUsel si tedy KrčstUš Ježjš
Umoho zaklcidatť.

Ua lcisce Petrowč

Ježjš

Yntonjll.
Důležčté gest takě, že KrčstUš
třčfrcite chtrowi prawj: ě)Paš berčmky

mé, Oaš owce mé.((

Jofef.

Y to prciwč w ten čaš, když

chtěl žemč nassč opUstťtť. Tak také celé stcido
z bereinků a owec požůstňwčx, wssčcknčprawo:
wěřjcj kťesťaUé gsau PetrU podřjžeUť.

Konrčsl.

Nle gak fe š werssem 15.

16. a 17. smissj werš 18. a 19., w kterýchž
Kristnš Ježjš Petrowč stciřj a mUčedlnťctwj geho
předpowjdú.
,

NUtonn.

Q welmi dobťe; wysoký úťad

býwěc spogeU š tčžkým břrmenem.
N dle přj:
kladU Petrowa Umťelo mnoho papežů mUčedb
UčckaU smrtj.

MadleUka.

Nle Petr žapťel Krista

Zržjsse, mťstra a pčma swého„
YntonjU.
Nle také prwnj pokúnj ččnčl,
obrazem Uěcm gsa padssjho a opět wstúwagjcjho
člowěčenstwj. Nemčlať zahynaUti wjra geho,
a obrútiw se, mčl potwržowatť bratťj swých. N
prúwě wtom dle wýroků wssech cjrkewnjch otců
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pozůstňwěcpapežowa přednost Urywětssj. Spasitel
naš Uažwal také Petla satanem, poUěwadž ť,w
chtčl odwratčtč od cesty do JerUfaléma,
kdrž
mnoho trpčtč mčl, dobťe to mysle: ale dujlo wxy:

kaUpenj neznage

N

proto

předc neodwolal

KristUš Ježjš žasljbenj, kterěž calPetrowi, alr
wyplnil ge pošdčgč
Konrad
N skUtečněerlčka w tom lčžj
Utěcha, že KrčstUš Had Prler
pťedžwjdage a
slabost geho žnagr, tak welký Urad Uaň sloš;il
a silaU š hůry geg ožbroǧčl.

Josef
Hodčnka Uasse dossla; dobrcm
;pamatugtr sobč, že:
1. !Uusj býtč dčdččné Učenj; pjsmo toho
potwržUge famo, rřrréž nemUžčxwue wsooě oo:

sahowatč, čehož Uam kspaser
tťeba, aU ze
starého i nowébo žcikan spčsy jr žtratčly; a ža
2. podčwným žpůsobem žachowal Bůh duť:
dččnš Učenj, a sice skržr cjrkewnj

papeže,

fněmy a skrdže

genž prawj númčstčeowé Krťstowč gsaU.

Šestttúctú wrčerUj rošlUlUwa.
G papešjch a cjrkwi. H::wnja Znckmka cjrkme.
Čjrkrw mUsj býti aposstolská.

Konrcid.

Zdalč Oak si Petr

nčxměstfa

swého wowolčl a poswčtťl?

Josrf.
mnohé

Tradire to gčstj a potwršUgj toho

lčstiny; mňme

U. p.

fepscinj paprž;ů,
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wsřUpUgjcj od papeže nyněgssjho Pia

Petrowť.
Madlenka.
býtč neprawé.

l)(. až k

Llle lčstčny a sepsúnj m.ohaU
.

Yntonjn.

MohaU, a wssak pak jby se

žasljbenj Krčstowa na papežjch poznamenaných

newyplnila.
KoUrčxd.

Gaké to žasljbenje?

Jose f. Ze ge DUch sw. do wsseliképreawdy
Uwedl: a ode wsseho poblauzeltj we wjřtr Ue:
chrécnil; že papežč žwčtssjho dle dobře půfobčlč
a zbožně skonalť: knjžata pak gčm wždoergjcj
žawadčlč o žlé.

Madlenka.

Ze prý také žakč:sipťewle:

čenú žensstčna papčxžčm kxchla?

Nntonjn.

TUto lež wymyslťlčprotesi:antč:

ale takě protestantč famč dčano giž gi wywrxcitilč.

Josef.

Za to Hospodčn protestantr,dpa:

pežkaU trestč:wci.

Konrúd.

Gak to?

Nntonjn.

NU U wciš UeywyšssisUdj we

wjře, papež redy, krčcl gest: gesř kré:lowna pro:

testanskú papežka; takowaU byla ondy Nlžbčta
a gest Uynj Bčktorča, krúlowna anǧlčckci.
Madlenka.
Nač potťebUǧemepapežstwj
čili dUchownj řjzenj, když gest DUch sw. nossem

wčťjcjm sljben?
Josef. Sljben gestxwssem, ale gak w Uč
pťťgde?

Konrúd.

PrawaU wčraU w Peina.

NUtonjn.

A gak nabUdemc prawé wjry?
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Madlenka.

Skrze swcitostča slowo božj.

Joscf.
Y kdo nčxm fwčxtostmč a slowem
božjm poslUhUge?
Konrcid.
SlUžebnjcč Krčskowč.

Nntonjn.
Dofadj fe samť Ua úřad, ččlč
býwagj dofazenť?
Madlenka.
MUfegj dosazenč býtč gak
pfňno gest: ))Kterak tedy bUdaU wzýwatč toho,
w kteréhož Uerčččlč? NUeb kterak Uwěřj tomU,
o nčmž neslysseli? a kterak Uslyssj beš kažatele?
a kterak kčxšatibUdaU, gestliže UebUdaU poslcini.((

Řjm. 10, 14. 18.
Konrúd.

Nemůžeť člowěk wzjtč ničehož,

lečby gemU dčmo bylo š nebe.

Josef.

S nebr tedy přčchč:žjpowolčmj

ke knčžskémU úřadU poťúdkem božským axlťdským,
aby se UeUtlaččl žčxdný.

Madlenka.

Nemohla wrchnost swčrskei

také cjrleewnj žciležčtostčsprawowati?

NUtonn.

Nčkolč,magjc anze

moc swčt:

skaU, Ue dUchoij;
a paklč si dUchownj moc
pťčfwogUge, nenj to dle prawého pořč:de a
nepřťnčcssj to žčcdného požehncinj.

Jofef.

Pošdčgč to nahldeete

gasnčgi,

žatjm si pamatugte, že byl scim KrčstUš pro
wětssj důwčrnost od Boha žewnčtř poswčcen, a
sice pčč kťtU, když Uaň DUch sw. pťčssel a za:

wznčl hlašš Uebe ťkach: :dTentoť gest fyn můg
mčlý, w němž mi se dobťe žaljbilo.e Mt. Z,
16.

17. u

N opčt když fe na hoťckepromčm“l,
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slyssc“mbyl hlaš z oblakčl, řkach: dTentoť gest
sym můg neymilegssj, geho poslaUcheyte. Mrc. 9, 6.

Yntonjn.

Tak poswčtčl KrčstUš Ježjš

fwé Učennjky, aDUcha sw. gčm udal. Jan

21u23.

20,

Tedy řekl gim opčt: ))Pokog wúm.

Gakož mne poslal otec, tak i gčxposjlúm wciš.((
To powčdčw, wdechl na ně a ťekl qčm: dPťč:

gmčte Ducha sw. u kterýmž odestjte hťjchy,
odansslčgjť se gčm.(( u Po na nebe wstaUpenj
Krčstowč Uemělby gťž žč:dný swětčtč a poswěcen

b,ti?

y Konrčrd.
Swětčlč děcle; rak sw. Pawel
poswětil Timothea a Tťta na bčskllpstwj.

Madlenlea.

Llle Pawla

famého žčxdný

z aposstolů neposwčtčl, nýbrž Nnančécš.

anonjn.

Gak mčleKristUšJežjš Pawla

na wer obrčxtčl, poslal NnanččlsseUčennjka swého
w DamasskU k UěmU; a ten přčssrd, ruce Uaň
wložčl, aby obdržel mčlost božj potťebUaU k
úřadU tomU, knčmUž geg Spasitel wywolčl.

Madlenka.

Nemůžeme ale ze starého

žúkona žeidné proroctwj na papeže potcihUaUtč?

Nntonjn.

Což gsi zapoměla na ťeč pro:

rockau, že bUde gedna tolčko občť, občť čťstú od
wýchodU až do zčxpadU, a na wččné časy BohU

podúwěma;

kdež ale obět gest,

tU musj také

pneywyšssj knčž býtč, a kněz tento gest papež.

Jofef.

Gťž w zúkonč starěm Ueywyšssj

biskUp še swýmč kněžmč a lewčty nastčňowal
Uasseho papeže š biskUpy a knčžmi geho.

2()3

Konrňd.
Yle papežowé nassčch časň si
počjnagj žcela ginak, nežlč KrčstUš a Petr.

Josef.

Na hoťe Tabor KristUš fe pro:

mčnil, w Getsemanské žahradč k smrrč se rmaUtčl ;
a tak se wedlo papežům dobťe i žle.
.

Madlenka.

Q,

mnohé se w paHežstwj

zginaččlo!

Yntonjn.

Jna

člowčkUledacoš se šmčnj,

a člowčk žůstciwň předce člowěkem.

Josef.

Wlastnč ale,

aU přťgjmcite ney:

starssj nasse cjrkewnj snčmy až do stoletj 5.,
múte ža wšděk wžjtč š Uassjm papežem.

Konrúď.

Josef.

N proč to?

Proto že fe žčcdný fněm bez pa:

peže Uedržel, a w každém cjrkewnjm sněmU o
papeži je mlUwčlo a gednalo.

Madlenka.
Uezbohatlč,

Kdyby bylč papežowé tak

stcilč bychom fnad gesstč pod nčmi.

Nntonjn.

Nezbohatlč by, kdyby ge krú:

lowé a knjžata nebylč podarowalť; ž lUpsčsťwj gčch
snad wčnťlč nebndete, tU by po Uich brzo bplo

weta.

Konrčtd. Z powčry býwalť podarowčmť.
Jofef.
Pomčxhč:powčra?

Madlenka.

Nntonjn.

Nčkdý.

N tak by obdarowčxnj ono

brzo pťestalo, an lidé nedúwagj, kdež neočekčl:
wagj žňdného UžčtkU.
KoUrňd. N co prospčli papeži we wčcech
swětských.
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Josef.

Papežowé wygedmiwalč mjr, za:

braňowalč krwoprolitj, rozssčřowalčUmčnj a wčdy.

Madlenka.

Lépe by bylť Učťnčlč,dary

odwrhsse od sebe.

Nntonjn.

,

N z čeho by bylč stawčlč

chrúmy, Unioersity a gčné wzdčlčxwacj a mťlo:
srdné ústawy? z čeho by bhlč platčlč dUchoweU:
stwo? z čeho by ossetťowalč chUdé a Uemocné?
z čeho by nciklad wedlč Ua mčšsionúře.

Jofef.

Papežowé neobracelč bohatstxoj

k UžčtkU swémU,

alebrž k UžčtkU člowččensiwa.

Konreid.

Nntonj

Q tom se Uúm slowjčka neťekne.

n. Gdčle dneš do Řjma, a na:

gdete we chrúmjch tU neywčtssj slč:wu: ale na
sobč a kolem febe Uetrpj sw. otec slúwy žčcdné.
Spjť na lůžku twrdém, mnoho se postj, sprosté
strawy požjwčx, pracUge a modlj se mnoho a
dlaUho do Uocč.

Josef.

Mnohý

papež nezanechal tolčk

wlastnjbo gměnj po sobě,
pochowún býti.

Madlenka.

aby mohl

BUdčž papež chUd, slUssj

to; ale gest zemčpein, mčc swůg wlastnj

Yntonjn.

slUssnč

stcit.

Ten mU Bůh během čafů

swčťčl.

Konrád.
K čemU?
Jos ef. be
byl pťjkladem knjžatům,

kterakby pokornč panowalč; aU Ua swětč wssecko
swůg wšor měc, mčlčby býtč knjžata beze wzorU?

Madlenka.
pokora?

Wčem požůstúwcipapežowa
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NUto n j n. PanUge š taU Ueywčtssjmjr:
Uostj

a powažUge se za slUžebnjka slUžebnjků.

Konrúd.

Gelč pak w řjmském sťútU

wsse dobře spoťč:démo?

Josef.

Co možmi; ostatnč č tU gsaU

lčdé chybčxm podrobeni, w mnohých pak wěcech
býwú fwět papežř Ua pťekčxžkU;kdhby toho ne:
bylo, gesstč by to lépe stúlo w řjmském stcitU.

NožUmnj a nč:božnj.Wlachowé také to Uahljžegj.
Co Wlachowé zlého do se magj, pťčgalč ž čěcstč
od tčch diwokých nč:rodů, ktečjž do krč:sné gegčch
zemč kolčkrčxte gsaU Uepřč:telfky wtrhli.

NUtonjU.

N powažte, gak mnoho stcitů

wyhyUUlo, co trwa stút řjmský!

Madlenka.
Proč sjdlegj papežč prčtwč
w Řjmě?
Josef. Pončwadž Petr w Řjmč cjrkew
žaložčl a w Řjmč

Konrad

byl UmUčeU

NežaložčltUto cjrkew Pawel,

kterýž také ŘjmanUm psal?

YntonjU. Prúwč zlistUtohoto1 10618
wyfwjta, že když pfal Pawel Řjmanům

gesstč

U nich nebyl a Řjmané že gťž na wer

obra:

cenč bylč

Madlenka

Nle nestogj Uččde,žebh byl

Petr založčl cjrkew w Řjmč?
Jofef
Každa starobyla cjrkew znčrswého
šakladatcle, žachowawssč si gméUo geho we wděčné
pamčxtce. Pročby to ncmčla ťjmskú cjrfew
wčdčtč? pročby mčla lhč:ti?
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Konrúd. A kterak přisselPetr do Řjma?
NntonjU.
PUzenjm Ducha sw., kterýž
Filčpa pochopiw do Llšoru, geg přenesl. Skut.

Yp. 8. 89. 40.
Madlenka.
Perr

W skUtcjchap. stogj: )N

wyssed, ssel Ua gčné mjsto.c( 12,

17.

Josef

Před Herodefem kralem, kterýž

gaw Petra,

po welčkonoci geg zabiti chtčl Ussel

aposstol a byl w Řjmč bržpečeU Ueyche
Konrad.
Byla gessrčgčna mjsta, kdež
se mohl pťed Herodefem skrýti.

Llntonjn.

Petr se Uechtčl toliko skrýtč,

chtčl také půfobitč.

MadleUka.

.

N co mčl prčxwčw ijě

na pracč?

Josef

Simon, čarodčgnjk,kterébožPetr

w Samaťj pokaral mamil čarami swýmčŘjmský
lid; aby fwod Ščmonůw žamezčl a w Řjmč
Ewangelčnm šwěstowal, odebral se tam Petr.
Konrad
Mame gesstč gčne důkazy z
prwnjch stoletj cjrkewnjch, že Petr
Řjmč založčl?

NUtonn

Mame.

cjrkew w

Dčwčš, bčskupKo

rintský, ž drUhého stoletj Udawa, že sw Pawel
Korčnt a sw Petr Řjm na kresťanstwj obratťlť.

Josef

JreUéUš, UčennjkPolčkarpůw, genž

byl opět UčeUnjkJana mčlačka, byw w Řrmě,
wyssetřowal bedlčwč prade
a oťeswčdčťl se, že
byl Petr prwnj neywyšssj pastýr tUtéž, Lčmlš
pak že byl geho nécstupce
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Yntonjn

Jaroljm,

Učený a zbožný

cjrkewnj otec, prawj těž, že Petr pťifsel
do Řjma, aby
čmona čarodčgnjka porazťl,
že se žde 25 let ždržowal,

a že pod cjsařem

Reronem byl Ukťťžowčm. Totéž wpprangj
děgopčsowé cjrkewnj: Eufeb a Pawel QrsiUš,
ne tak, abo to byl geden opsal š drUhého, alebrž
pčctralč fami.

MadleUka.

Proč tomU w Uowěgssjch

čafech odpjralč tak Učenj?

Josef.
Ze slepého Zčxssrja žebh bylč rcidč
papeže o geho žemč prčprawčlť
Konrad
N ročsčlčwssťcknikřesťaUé, že

Petr w Řjmč cjrkew žaložčl?
Nntonjn
Wčrčlč a to dele než 13 stoletj,
a gen nčkteřj sspatnj knjžecj slUhowé posUzo:
walč té wčcč Ueprawč; dosawad ale newyskaU

malč nččeho, nežli, že Upjragjce pobytjPetrowo

wŘjmě, erčdj,
MadleUka.

kam Petr prissel a kde Umřel
Nčkolčsi papeže welťce wa:

žjte, slyssela gfem, že ron:mčž tak wyfoce certe
cjrkew.
Nntonjn.
Nrcčť, Ueboť hlawa bez těla a
tělo bežhlawy negfaU nic; hlawa ale gest pťcdce
gen neypťednčgssj aUd těla.

Konrčld. Y což pak rošUmjte pod cjrkwj?
Zofef
Wssetakměť pod cjrkrojrozUmjme,
o čemž gfme až dosawád gednalč. Gednotliwé
xčastky podalč gfme wam,

a mate cjrkew

sestawte si ge w celek
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Madlenka.

Tak tedy pjfmo sw., dědťčné

Učenj, papež, bčskUpowé, knčžj, swútosti, fwatj,
pťikěezanj, obřady, slUžby božj a cjrkewnj sprúwa
patťegj k cjrkwi?

Nntonjn
dobré

N,to neylepssj, od nčhož wsse

pochčcžj a žachowčmo býwú,

zapomčlaš?
Josef.

erkew

Ducha

sw.

grst ústaw a fpolečnost.

Konrěad.
N požůstčxwú tak gako sskola,
kdež fe Učj, žlčdj, genž wyUčUgj: a zlidj, gcnž
wpučowúnč býwagj.
Zosef. Uččtelowé cjrkewnj slUgj knčži, lid
mčc býtč wyUčen.

MadleUka.

Takowého

roždle

U Uěcš

nedčláme.
NUtonjn.
GsaU U wúš wssťcknčUččte:
lowé a nebo wfsickni Učencč?

Madlenka.
To negsaU.
Nnto njn. Y protož nenj dobťe, že onoho
Uedčlúte roždle.
Konrč:d.
My rozeznúwúme mezť cjrkwj
widitelnaU a newčdťtelnml.
Josef. Q to se š wcimč nepřeme. J mw
můžeme sprawedlčwé w cjrkwi, genž BohU samému
powčdomi gfaU newčdčtelnaU cjrkwj našýwatť
Nle cjrkew wčdčtelna U waš nema ceny.

Madlenka
Nntonjn.

Načjtaké?
Z wčdčtelnécjrkwe wychúzj

newiditrlnú.
Bež ústawU nemohaU kťesiané a
sice kťesťané dobťj býti. Byť byš newědčla,
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kolčk dobrých ščxkú sskola mčx, pťedce wjš,
dťjw sskola býtť musj, Uež tU žč:cč gsaU.

Konrúd.

že tU

U neiš se Učj: kde se slowo

božj ččsté a Ueporussené

hlúsč:,

a swcitostč kdežž

Uúležťtč rozdciwagj, tU gest cjrkew prawú.

Josef.

Y oded wjte, co slowo božj gest?

Madlenka.
Yntonjn.

Biblj gc slowo božj?
N kdo febral a Urččl bťblj,

co patřj k Uj a co nťc?

Konreid.

Gak gsme slysselč, prwnj cjrd:

kewnj snčmowé Uččnčli tak.

Jose f. Byli tedy kťesťané, byla cjrkeno
dřjwe giž, než gsme bčblj a neb alespoň nowý
žčxkoUM
mělč?

.Ucaorčuca.

67,

eco
Ut,čtňk iičec:šťčjťkčopč:

brawssč bčblťcké spťsy,

wyhla sila

ge za spisy

prawé a božské

Nntonjn.

Proto také r. 1541 nedlaUho

před smrtj swaU wyznal LUtr: ))Toliko slowo
božj t. g. prade
musj Uččtťcjrkew, klamU ne.:
můžc a Uesmj Uččtč cjrkew, uu a gčnčck to býtč

nelže, aU ústa cjrkewnj gfaU ústa božj. Bůljh
nemůže lhcitč, a tak anč cjrkew nemůže klamatč.eč

Josef.
Můželť pak býtč cjrkew wasse
cjrkwj prawaU, an patero fwcitostj zawrhla, še
slowem božjm dle lčbosti naklňdéc a dowoluge,
aby si pjsmo fw. wyklňdal každý, gak chce?
Konrécd.
Gest cjrkew wasse swaU wěcxj
gistci?

Nntonjn.
DUch fwatý.

Nrciť že gest, dUssegegj ge
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Madlenka.

Wždyť pak také ž lčdj

pozůstúwčx.

Jofe

f.

Nese Ua fobč žpůsob Kristůw,

genž wgedné osobč “přčrozenost božskaU č lčdskaU
fpogowal.
Což lřdského gest w cjrkwč, gsaU
U:dssčcknigegj údowé;
což božského, gest DUch

sw. od Krista gi poslaný;
gfaU rozdjlné milostč,

protož w nj také

rozdjlnčc pťťslUhowčmj a

roždjlnčxpůfobenj. 1. Kor. 12, 4u11.
NUtonjn.
Wsse fe dú poznatč po wlast:
Uostech. Prawň cjrkew méc wlastnostč tyto: gest
aposstolskú, swatci, gedna a wsseobchčl t. ǧ.
1. cjrkew prawčx mUsj od Krčsta a geho apo:
sstolů pochcišeti; 2. mUsj kfwatostč wéstť, owoce
swatostč néstč a swědectwjm swatostč se wykňžatť;
Z. mUsj we wčcech hlawnjch wssUde se srownci:
wati, gak w Učenj a we fwútostech, tak též w
dUchownjm ťjšenj; 4. mUsj na wssech mjstech
a po wssecky časy trwatť.

Konrúd.

Nahljdnčme nynj, ždalčfe dagj

žnňmkh tyto od Krťsta odwodčti: a ždalč katolťckci,
čťlč lUrerciUskú cjrkew

ge do sebe mci.

Josef.
Prwnj žnňmka cjrkwe prawé
gest: že Ufoj býtť aposstolskú. Qd aposstolů
a Učemtjků Kristowých až Ua čafy Uyněgssj gde
w cjrkwč katolčcké Uepřetržený ťetěž bčskUpů a
kněžj, kteťjž gfaU pcislč ua pasaU stňdo Krťstowo.

Madlšnkae
Mx,o počjtú.me tolško trš
stoletj, a sice 19. 18. a 17.; w sťoletj 16.
shledciwňme Lutra, genž krúsnaU poslaUpnost
po aposstoljch

w úťadU Uččtelském byl pťetrhl.
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NUtonjU.

N poněwadž Lutr swětťti ne:

mohl, Uemčxte aposstolského

Uččtelského úřadU.

KoUrčtd.
Kde gest to psčmo, že cjrkeno
býti mUsj aposstolskú?

Jofef.

Mt. 16, 18: ))Ty gsi Petr ea

na téť skčxlewzdčlčxm cjrkew swaU.eč Ef. 2, 20:

))Wzdčlanč na žaklad aposstolský a prorockýj
kdež gest neyhlUbssj Uhelnj kamen sam KrčstUš

Ježjš (( Srow Ef 4 11xu13
Nntonjn

Sw

Jan přčrowUúwúwe

swém šgewenj cjrkew k mřstU, magjcij

dwa:

núctero žcikladů, Ua Učchž ǧest dwancictero

gmexn

dwancicti aposstolů berčmkowých. 2l , 14.
wssech gasných

mžst tčchto

Ze

mUsite Hož,natč,. že

cjrkew mufj býtť aposstolskú.

Madlenka.

My múme také prélúty ea

nčkde č bťskUpp, a proto
rownčž slaUtč aposstolsleaU.

Nntonjn.

Prélúti

může cjrkew Uasse

a bčskUpowé wassi

gsaU žřjzeslj od fwčtské wrchnostť, od krcile tolťko.

Konrčxd.

MohaU ale ze swčcenj cjrkwe

katolčckě předc něco do se mjrť.

Jofef.

Byla:lč

cjrkew katolčckú prawečc

cjrkew, kterčrž gedťnú swčtťti mohla,

Uemčli gstr

fe od Ui odtrhnanti.

Madlenka.
ťcidnč pofwěcen,

Nemohl býtč LUtr mimor:
gako byl Pawel

od Krčstea

žúzračnč powolún?
Yntonjn.
Gak toho dokč:žj? Blnť nerc
zčxzraky, anč Ua proroctwj,

ani na fwčdectwnj

212
pjsma se odwolati UemohaU; č Pawel byl od
Nnančússe poswčcen. Sw. DUch neUstUpUge tak
snadno od poťúdkn fwého.

Konrňd.
Nasse cjrkew Uenj aposstolskci,
nemagjc spogitost š aposstoly

Madlenka.

U wúš ale se mluwj, že

prý mp, gsaUce mnohem sprostssj, ta prwocjrkew
g:fme wasse pak že fe odrodťla

Nntonn.

Což gest tolťk, gakobp nčkdo

ťekl; strom tento nenj gťž ten samý, nebo
pťed 8 lety byl malý, tenký,
emčl žcidných
ratolesťj a t. d. erkew se rozssjřčla: wy pak
gste Uřjzli, co se wčxm ljbťlo; a teď mysljte, žeby

cjrkew wasse wypadala tak, gako ta mladistwú
cjrkew Jernsalémskú.
Konrčxd. WčťjcherUsalémské cjrkwe bylč
gedno frdce a gedUa dUsse, awssak cjrkew nasse
hemžj sektamť.

Josef.
Q tom se němt Udú ťeč poždčgč,
žatjm bUdčž dneš dostč a nezapomeňte:
1 Petr a wssťcknipapežowé žc gsaU na
měsirowé tďtrčstoroi přč wssj fwé jťdslé siabosič;

ed.Petr

že w Řjmč byw cjrkew ťjmskaU

založčl;

3 prwnj wlastnost prawé cjrkwe že pťjmo
od aposstolů pochazetč mUsj,

protestantské rjci nemůže

což fe o cjrkwč

Sedmlxúctú wečernj rolelUwa.
pokračowáUj o cjrkwi. Gstatstj Známkp
prawé cjrkwe.
Josef.
DrUhčc znčlmkaprawé cjrkwe gest:
že mUsi býtč swatú.
Konrčcd.
To neupjrč:me, my wčřjme
we swataU cjrkew kťesťanskaU; pončwadž ale
w každé cjrkwi mnoho gest Ueswatých, mysljme
i hned na cjrkew newťdčtelnml.

Nntonjn.

Naděgi si myslete na podo:

benstwj o poli, na Uěmž wyrostla pssenčcei
kankol; Mt. 1Z, 24. aUebo na sjť, kterúž dobré

isspatnc“ryby zatúhla;Mt. 13,47m49

a nebo

na stč:do, w kterémž owce č kozlowé gsaU. Mt.
25,

Ze.d. ZZ.

Madlenka.
podobenstwj.
Josef.

Čemn

fe Učjme z těchto

Žc na froětč cjrkwe we wssech

aUdech úplnč čisté a swaté býtť nemůže, že gest

bogUgjcj a trpjcj.

Konrúd.

Proč tedy se gmeUUgeswatč:?

Nntonjn.

Proto

fe gmenUgeswatci,

poněwadž 1) k swatosti wede, 2) owoce swa:
tosti nese a Z) še swědectwjm swatosti se wy:
kčazatč může

a swěxtostj UdělUge.

Madlcnkae

Že prawci cjrkew k fwatosti

wéstť mú, nebUde nic gťného znamenatč, nežlč
že mú hlcisati Učenj takowčx, kterýmž fe swatýmť
t. g. hřjchů co gen možnč: prč:znými staneme.
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Konrúd.

To platj snad také o Uassj

cjrkroi?
Jose f. Wy múte ža to, že člowčk skrze
wer spasen býwei, ,že nemú fwobodné woůle a
že nčc dobrého žaslUžného UčťnčtčnemůUž.r Wssčckni

dobřj katkowé že gsau nemožnj, zpoždčlj a ne
potrebnj; co gest wam tedy do swatých Učenj?u
wy gčch UepotsebUgete

Madlenlea.

My swatost nebeřemepo:

wrchně, U nčxš ch. sjdlj w srdcč.

Yntonjn.

ij

gest naplUčnofrdcl!,tjm

pťetýkagj ústa, a wssak múlo kdy slyssjme!, aby
Učkdo z nassťnců o swatém mlUwčl; dosť často
swatémU se raUhúte, gak sistčžUgj pastořč wassč.

Josef.
kubem:

N gécprawjm š aposstolem Ja:

xUleaž mi wer

fwaU bez skUtků; ale

gci tobě Ukčxžčže skUtků wer

fwaU.((

2,

18.

ij
ale pťichúžjmč k tomU, že cjrkčw, mcilč
držúna býtč ža swatau, owore swatostč UéstťmUsj.
Madlenka.
Což U něxš nenj dobrých,
Uúbožm)ch lidj?
Yntonjn.
Tak se tč Utůže ťaždý žid,
tUrek a pohan pteitč, a mUsjš mU přťswsřdččtť;
gci ale fe túžč: mčlč gste kdy Swatých?

Konrcid.

Gesslě ne, ale snad ge bxudeme

mjti.
Zosef.

Repodobň fe k tomU, a no těch

uulťechsťoletjch, co txwate, gfaUce brž Swatěhlo, mčlč

gsmč my mnobo Swatých

Yntonjn

J chtčligchml wassincčLUtra

a geho maUželkU ža fwaté wpstawčti,

alee shle:.
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dawsse mnoho UeslUssnostč w
Upnstilč od fwého úmyslU.

Madlenka.

gegčch žťwotě,

Stařj wassiSwatj patřj

také Ucim.

Josef.

Wytýkeyte si tedy famč, že gste

se odlaUčilčod cjrkwe, po gegjchžto Swatých bažjte.
K o n rúd. Y š gakým swčdectwjm swatostč
mei se wykúžatč cjrleew?

Madlenka.

Gčc mysljm, že še fwč:

dectwjm šhůrU, an pošemsleé swčdectwj swatosti
gegj neylepssj to gest, že dobrš owoce Uese. Gakčc
tedy swčdectwj božskci mci cjrkew Uasse pro scbee?

Josef.
žachowaw

Zčxzrakp, kterčžBůh w nj Uččnil,
a rozssjřčw gč.

oxorerčřd.

Josef.

Tčj sč č řď řřassj čjřksďč dčky.

NemlUw tak, gfa přeswčdčen, že

se cjrkew wasse pauže
rožssjťčla.

NUtonjn.

požemskýmč prostťedky

K žcižrakům o swatostť cjrkwe

š hůry swčdčjcjm počjtňm obšwlcisstnj moc cjrkwč
danan, dčwy ččnčtť.

Madlenka.

Bl kde stogj, žrby Bůh mocč

žňžračné cjrkwč byl Udčlčl?

Jofef.

U sw. Marka 10, 17n20

gfaU

Uwedenj šč:žrakowé, genž fe magj w cjrkwi djtč
a Udaiwei fe také, že Pčm hlňsúnj fwých dčwy

potwržowal.
Konrčld.

SUad KristUš Jržjš tmo zci:

žračnaU moc tolčko aposstolům sljbtl a dal?

Yntonjn.
wčťj wc mne,

Q Ue, neboťprawj: ))Kdož
skutky,

kteréž gci ččnjm,

i on
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činitč bUde a wčlssj Uad ty čťniti bUde.(: Jan

14, 12.
M a d l e n ka. Slawnč tU UbezpečUgeKrčstUš
Zežjš, že prawé wjře moc zcizračnčxnedostúwati
se nebUde.

Konrúd.

Y dčlh fe powždy w cjrkwť

žč:zraky?

Josef.

Powždy, gak pťemnozj swčdkowé

oččtj i Ussnj gfaU potwrdčli a twrdj.

Madlenka.

Y nestal se zcizrak žěcdný

w cjrkwč nassi?

Nntonjn.

Yž dosUd žeidný.

Konrúd.

Což se nepokUsilč reformútnjcč

Uifdč: o žňžrak?

Josef.
BrUlea,

Kalen

nawedl gednaU gakéhoš

aby sr nemocným a potom mrtwým

stawčl a nechal se od nčho wzkťjsitť; ale Bůh
zmaťčl tento hanebný podwod.

Madlenka.
Josef.

N gak?

Když Kalen pomodlčwse, BrUlea

wžkřjsiti chtčl, byl tento skUtečnč mrtrw.
TU
wčžel rcformčxtnjk w úžkých, a wdowa po žem:
ťelém lcila mU ž wraždy.

Ko nrňd.
cjrkwe?

Kterú gest tťetj žnčlmfa prawé

Ynto njn. erkew prawú musjbýtčgedna
a sicr w těchto třrch uhlawnjch wčcech: 1) w
Učenj, 2) we swňtostech, Z) w duchownj sprčxwč.

Konrcid.

Totč prawda, že cjrkew, gedno

gfaUc tčlo, gedna býti mUsj w nčenj, we swcia
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tostcch i w duchownj fwrciwč, gčnakby gegj údowé
pospolU spogenť nebylť.

Madlenťa.

Kde gest pscino, že Utč: býtč

cjrkew gedna, gednofwornči w Učenj?

16.

Jofef.

KrčstUšJežjš dle fw. Jana 10,

prawj,

že bUde geden owčinec a geden

pasiýř: pončwadž wssecky owcc gčxn gcden hlaš,
gen gedno Učenj slyssetč bUdaU. Gednota zagisté

ležela nassemUSpasitelť Ueychc Ua srdcť, proto
se ža Uj Pťed swým

Umnčenjm

tač krcisnč a

wraUcnč modlťl. Jan

17, 11.;

17, 20. 21:

))Qtče swatý, zachowey ge we gmčnn swém,
kteréž gsi lr.i dal u abh wssčcknčgedno byli,
gako ty Qtčr we mne a gci w tobč: aby i oni
w něxš gedno bylť.((

antonjn.

Gako KrčstUšJežjš tak sw.

aposstol Pawrl kswornosti w Učenj napomjnčx:
)xProfjm wciš pak bratřj skrže gxnéno Pčma
Uasscho Ježjsse Krťsta, abyste gednosiegnč wssčckni
mlUwilč, a aby Uebylo nxežčwcimť rožtržek;buďte
pak dokanlj w gedUostegnčm fmyslU a w gedno:
stegném mjnčuj.š 1. Kor. 1, 10. ))UsilUgjce
šachowčxwati gcxdnotU dUcha we fwazku pokoge.
Gedno tčlo gste wssicknč wy a geden duch, gakož
Powolcini gste w ǧrdné nadčgč powolčmj fwého.
Geden gest Pein, gedna wjra, gedeUkčest. Geden

Bůh a thc

wssech.((

Madlcnka.

Gfmrlč pak ny ǧcdnofwornj

w Učenješ

Llntonj

U. GsteZli gednoswornj w Učenj?

Ny leaždý ž wécš wčřj, což fe mU ljbj.
Kox::xád.

10
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Jofrf.

Kdybyste bylč gednoswornj w

Učenj, nebhlo by U wciš tuolik sekt. KrťstUš Ježjš

řekl: ))Každé krúlowstwj roždčlené famo proti
fobč, špustne, a každé mčsto, Ueb dům proti sobě
roždřlený, nestane.e Mt. 12, 95.

Madlenka.

N gak to dopadci š gednotaU

we fwcitostech?

Yntonjn.

My kcxtoljcčmúme sedmero

swč:tostj a tolika gčch Užjwúme; wy pak mežč
sebaU se bcidcitr, coby byly sweitostč a kolik by
gčch bwlo.

Jofef.

Tak gcst, LUtr haněl bržo papeže

a bržo grg chwčxlil, bržo cjrkew trčxpčl a bržo
húgčl; bršo přčgal swčxtosiřjsedm a hned Ua to
třč, pak dwě, Ua konec ǧednU, gak mU Uapadlo
praiwč.
Konrěxď.
Y w če.xmpožůstčxwčcgednota
w dUchownj spreiwč?

AUtonjn.

erkew

xUUsipod gedUaU wč:

dčrelnaU Ueywyšssj hlawaU steitč.

Madlenka.
Gest toho potčxcbje?
Josef.
Bylolč toho třrba w čafech Krčn
siowých, gesi soho nynj l:jm che

tťeloa, aU sc

cjrkew dúle a dcile rošssťťUge.

Ko.nrčsl.
My gfme odewždalč dUchownj
sprciwu knjžatům.

Nntonjn.

Chtěl toUUl Krčsillš Ježjš?

N wede gedrn kUjžr celan wassč fprúwU dUchownj?

MadleUka.

Geden gč wssnde newede,

alcbrž každý protestanský knjže gi wrde w zemi swě.
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Yntonn.
Nemňte tedy žcidnégednoty
we swé dUchoij sprúwč.
Zosef.
N HanUge:lč U wúš žena, pak
wede dUchownj sprúwU proti žgewné wůli Pa:
wlowč 1. Kor. 14, 34. ))ZeUa w rjrkwč ať
Utlčj.(( 35.

:,Mrzkú

wčc gest ženě mlnwčtč w

cjxrkwť.((

Konrúd.

GrdnothU nciš nenj, to xoidjm,

ale snad mú cjrkew nasse tU čtwrtau

šnúmkU

cjrkwe prawé do sčbe, že gest wsseobecnú.

Nntonjn. Slowem wsseobecnú se roz:
Umj, že mčx cjrkew od swého počútkU wssUde,
wždycky a pro wssecky lčdč trwati.

Madlenka.

Y proč mnsi cjrkew wssUde

býti?
Jofef.

Proto že KrčstUš Ježjš nař“jdil:

))Učte wsseckhncirody.e( Mt. 98, 19. a ))BUdete
xUč swčdkowé w JerUsalémě č we wssem Jud:
siwU i w Samařj a až do Hoslednjch končťn

žemč.(( S. Y. 1, 8.
Konrúd.
Tak daleko fe cjrkew nasse
gesstč nerožssjřťla,

šemj i núrodů;
Nntonn.

gesstč gest dosťč pohanských

ale U wúš také ne.
Mohlť japosstolédo xossechzemj

a ke wssem ncirodům

Madlenka.

přčgjtie?

Nemohlč.

NUtonjU.

N pťedc gim to UařjdčlKrťstUš

KoUrciJ.

„
Kristuš Ježjš to Uaťjdčl gčm

Ježjš.

a gich nčxstnpcům.

10e
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Jofef.

Mcec fe tedy pošnenčchla cjrkew

nasse až do posledech

Madlenka

koUčťn žemč rožssčťowatč.

Jnasse cjrkewse požnenahla

dale rožssjťj

YntonU.

N gak? U wňš se wssecko

trhú, sekty tolčko fr rožmnožugj a žafe šachúzeg,i,
gako fchne réwa od keťe oddčlenčx.

Konrňd.

Yle wždyť pak giž trwňme po

tři stoletj.
Josef.
Llrčcinč,kacjřč, trwalť pťeš tři sta
let, bylo gčch che, Uežlčluterúnů, a wyhym:lč
wssčcknč.

YUtonjn.
Krčstowa?
Madlenka.

Kdy byla založena cjrkew
Gak Krťstllš Ježjš Uččtelský

úřad nastaupčw aposstoly a Učennjky si wywolčl,
obžwlčxsstěale r. ZZ po geho narošenj, Ua slaw:
nost swatodUssUj. Sk. Yp. 9

Yntonjn.
N kdy byla wasse protestantskčl
cjrkew žaložena?

Madlenka
od w.iš proto,

wan

N. 151? odtrhlť gsmese
že mežč wamť rožlťčUa žneUžj

wžnťkla.

Jofef

Konrad
Nntonjn.

N byla to žneUžjwanj tčžka?

Byla xorý

Geli lomU, gak prawjle, ne:x

žůstala cjrkew fwataU, pominUla tedy, a ncisle:

downč nemlnwil KristUš prade.
Madlenka.
Y proč? proč wčnjš Krista
Ježjsse z Ueprawdy?

2:1
Josef.

Krčstuš Ježjš řekl, že cjrkrw geho

trwatč bUdr až do skomin časii a že gj nrpťe:
UtohaU aUč prkelné brčmy.

MadleUka.

To ťekl, a proto fpjš wy:

žnatč mUsjme, že ona šUeUžjwčmj Urbyla
žúdný žpňfob tať tčžfci.

YUtonjU.

Ua

Nebyla arcčť, a cjrkew kato:

lčckčxžůstala taU praroaU cjrkwj KrčstowaU a
hťjchem bylo, odtrhnami fe od Uj. SUU člowčka
pofsle angely swé, a wyberanť z krčxlowstwj grho
wssecka pohorssenj, i ty, kteřjž ččnj Ueprawost.(:

Mr. 1Z, 14.

Josef.
konešsj

Gak wjme, složčlMelanchtolt

aUǧsspUrkfkaU, a žatagčw w nj ty Uep:

hruďssj BiUdp strany swé: swatč se šařxjkai, žčbxý
fe š katoljky wčx wssech člcichch wjry frownci:
walč a Uččeho si che nrpťčcli, Uežlč odstrančnj
nčkterých žneUžjwčmj.

Konrčxd..

N co tomU ťekl LUtr?

Yntonn.

Prňwč oU mčl Melanchtona

k nepocrčwostč této, Ufaw mU dne 30. frplta
1530:
))Nž nč:m pokoǧ dagj, a gčž fr Uččeho
obciwatč Uebudeme, pak snadno podmody, lžč
a chyby swé Uaprawjme.((

Madlenka.
Konrčcd.
tak wywyssrugj,

Madle:lka.
Uasse wssrobchčc,

Yntonjn.

To mne rmaUtj.
Y mne hnčte, že UCUU.LUtra
hřjssné pak řečč geho šamlčUgj.d

Yle w tom ohledU gest cjrkewd
že fe hodj

pro

wssecky lčdč..

Newiditelnci cžrkew se ne::

000
„“ňr
hodj pro wssecky lidč aKristUš Ježjš chce, aby:
chom geg wyznúwalč weťeǧně.
J os e f. UwrdU tč geden tolťťo pťjpad, kterýž
se dost často přčhňzj apllťeswčdčjš se, že se cjrkew
wasse nrhodj pro wssecky lčdť. Co dělň hlUssec

we wassem chrňmč?

MadlrUka.

W nassem nčc, a co we

wassem?

Nntonjn.

Wčda wssUde wčcč fwaté,

se pohne a wznefe fwaU mysl k BohU.
Josef.
U wčcš ale nenj Uččeho anč pro
žrak ani pro cťt.
Konrcid. My powažugeme kčxžanjza wčc
Ueyhlawnčgssj.

NnronjU.

To gest chyba; aU pak wčc

Ueyhlawnčgssj od člowěka zúwčsi.

Jofef.

padlo?

A gak, kdyby kúšanj sspatnč wy:

Konrcid.

Pak š neupokogeným frdcem a

š mrzUtaU myslj odchúzjme domů.

Nntonjn.

Nčaš powžbUžUgemsse sw. a

společné hlasité a tčché modlenj k pobožnostč.

Madlenka.

To famé působj Uciš f;oo:t

lečný zpčw.

Josef.

Zpťw tento přigalč gste od nňš;

Ueykrúsnčgssj pjsně a mipčwy wasse pochúzegj
š časů katolčckých. J my múme společný zpčw

cjrkšwn.jj a.le:špjweimc gšmn.čššdlc pjsmc:: y)ij:
weyte HospodčnU,(( Ue pak kťččte Hospodčml.

Konrúd.

Gčž wčdjm, že i wsseobecnost

cjrkwč Uassi schúzj.
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Nntonjn.

Nemci tedy cjckew wasse aUč

gedčnleé wlastnostč cjrkwe prawé;
býtč cjrkew prawčl?

Madlenka.

může:li

pak

Nle pončwadžHospodčn ch

nciboženstwj a Uč:boženskýchfpolečuostj doansstj:
nemůže býtč prawých cjrkwj chee?

Josef.
mu neljbj.

Bůh dopanssrj mnoho, i což fe

Nntonjn.

Kdyby tč byla djwka žrela

podobnčxa tak se gmenowala a tak fe nosila gako
ty, gste proto gedna to, co drUhú?

Madlenka.

Q Uc, gú tolifo mohU býti

gedčmi dcera otce mého.

Josef.
Tak to dopaděc Ž cjrkwj.
Konrúd.
Nrdúwno prawčl Učcšpjsať,
že můžeme býtč w každé cjrkwi spasenč.

Nnto an.

Tak mlij

obyčegtlčtč, ťteřjš

fe Uedržj cjrkwe žcidné, proto
cjrkew žiwot gegčch Urchwcilj.

obšwlcifstnčx, žš

Josef.
Co tomU řjkňšwňš pastor?
Madlenka.
Ten řjkňwci, že gest gen
gedna prawú wjra a gen gedna prawčl cjrkcw,
w kteréž můžeme spasenč býtč.

Nntonjn.
KrčstaPňna

cjrkrw.

A w tom mci prade.

Sfrše

přčchúzjme kBohU: kU K:ejsstualc fkržč

Gest genom geden Bůh,

geden Spa:

sitel, geden DUch fw. a také gedna gen cjrfew.

Josef.
Konrciď.
aode

ler,

kdo ge chotj Kristowan?

erkew; Krčstuš gi poswěcUge

wssech sskwrnl si gč ččstj. Ef. 5, LZuuN.
N n ton j U. Kolik chotj mjwei počestný nmž?
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NťadleUfa.

Gemom gčdnU.

Nntonjn.
Wčřjmexlč,že by bylo prawých
cjrkwj che, dúwúme KrňstU Ježjssč che cholj;
kdcžto ani člowčku nčco takowého Ueslussj.

Konrňd.

MlUwčl Krťstuš Ježjš

poťúd

o gedné cjrťwi?

Josef.

Nno Mt. 16, 18. ))Na tobě

wždělččmcjrkew(( Mt. 18, 17 (ne cjrkwe),
),kdyby ale Ueslysselcjrkew u(( Jan 10, 16;
),a bUdr geden owččnec a gedeU pastýť.((
NntonU.
N ǧčckKrčstuš Ježjš Uažýwčc
cjrkew ǧčnak?

Madlenka.
Krňlowstwjm nebeským, kréc:
lowstwjm božjm a xUlij tolcko o gednom
krcilowstwj nebrsként a krúlowstwj božjm. Než
po wssecky časy býwalo cjrkwj mnoho.
Jo fef.
Nle toliko gedUa cjrkew, k Uťž
ostatnj palčxily, genž wčrau, fwútostmi a gednaU
neywyšssj hlawaU spogeny byly; rownčž tak
kreil mnoho
stwj

mčst a wesUčc w gednom krč:low:

mčx.

Konrčcd.

Snad

cjrkew, a reformútnjcč

žemťela Ua čaŽ prawčc
gč ožčwčli.

Nnto nj n. Mňžeme sUchýsirom pťesadčtč?
Mad l e Uka. Mč:lč zdrawé kořeny, můžeme.
N n t o njn. Mci:lč zdrawé koťeny, neUschUe.
Nni trawičkU člowčk Udčlatč Uemůže, tjm ménč

může zťjdčtčcjrkew. ))Beze mne, praijrčstUš,
nic Uemůžete Učinčtť.(( Jan 1e5, 5.
gesstě, že KristUš bpl š reformcitnjky?

Mhsijte
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K onrcid. Gú nemysljm che.
Madlenka.
J gú gsrm fwš mjnčnj o
nich žmčnila; Uež rozlččné gsaU cesty,
wedaU k BohU.

Nntonjn.

kreréž

Kťesťanům gest wykcizčmacesta

gedUa a sice KrčstUš.

Madlenka.

Me kU KrčsřUmohaU roz:

lččné a bezpečné cesty wéstč.

Josef.

Gedna zUčch mUsj předc ta ney:

blčžssj a protož ta Ueykratssj a nryǧčstčgssj bútč.
Ko Určxd. Toť owssem, žachúzkamč wssak
ač pozdčgč, múžemč také dobře pťigjtč.

Nntonjn.

Prúwč tak tč xUlij,

geUž

š pokčxnjm a polepssenjm odklaidagj a š pťed:
sewšetjm Ueylepssjm do zahynmj propadagj.

Jose
PčmU

f.

Kdož po té Ueyblčžssj cestč k

Uecťchisč:, doť“ažUge, žc mU nq gčných

wčcech che

zciležj a protož

Mt. 10, 87.
Yntonjn.
Madlenka.

ho nenj

hoden.

N gak dlaUho bUdeš žjtč?
To Učwjm a nrwj to o

sobč žadný.

Llntonjn.

Nemúme tedy messkatč, ale

měcmc hledatč Púna

Jofef.

na cestč Ueyblčžssj.

Sncid můžeme promesskané lehko

nahradčtč a pakli gfme poblaUdčlč, cestU prawaU
hnedle UalešnaUti?
Konrcid. To gde tčžko a podasxj fe zťjdka.

Yntonjn.

N protož: bUď gedna gest

cjrkew: a nebo nebrzpečenstwj hroznš.
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Madlenka.

Llle Mat.

18, 20 stogj:

:Kde gsaU dwa nebo tři fhromčxžděnč we š;méml
mém, tuť gfcm gci U prostřed nčch.c

Nntonjn. Wýslownč praxojtUPcin Zežjš:
:we gménU mém,e t. g. dle mého pťjlkladU,
š důwčraU w pomoc božj a dle mého naťjžcnj;
a prúwč protč tomU nařjšenj Ueyche chybUgete0
Jofef.
A tak dobře fpěte a pameatUgte
sobě, že
1. leatolčckcicjrkew wssecky wlastnostč prawé
cjrkwe do febe mci: lUterěmskú ale nemci do sebe

žúdnš; a
2. že gest ǧedna gen prawci cjrkew Krčsřowa.

Qsmnúctú wečernj rožmlUwa.
Hokračowánj o cjrkwi.
Konrúd.
Protč Učenj twémU o lrjrkwč
mohl bych ledaco namjrnaUtť.
Jofef.
Powčž Upřjmně, co mciš na srdcč.

Nntonjn.

Za to wúm též tak Upčijč

ťekneme, co protč wassj

Konrad.
gaké stawenj

cjrkwč meime.

erkew wasse požůstúwň co nč:
š djlců

rožlčěných,

wťdčtelnxých a

erčdčtelných; i maim za to, že nepotťebngeme
wčcj tčchto, aže můžeme mnohem sprostěgč spa:
senj swého dogjtť.

Jofef.

Madlenka.

u

Gak to?

Paklč že pťčkcižanjbožj za:

chowě:wúme, nebo tak řekl KrťstUš Ježjš

k bo:
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hatémU mlúdrncč, Mt. 19,

Mt. 10, 28.

YUtonjn.
božj? erkew
konč starém,

17 a k z.ikonnjku,

N kdo tč oznange

přčkčxzanj

gen, a sice cjrkew židowskú w zú:
a cjrkew křesťanskčxw zčxkončnowém.

Josef.
Kdo tč wyswětlUge přčkcizanjbožj?
kdo tč powžbUžUge a kdo tč napomúhú, abyš
ge wěruč plnila? erkew gen še swým knčžstwem
a še fwými swéatostmč.

Nntonjn.

Gako onen mlcidenec a šcikon:

njk, !Unožj fe ptagj po swém fpafenj, a rňdťby
knčmU pohodlnč pťisslč: a dopadne to š nčmť,
gako š oUčmč, geden odčssel, smUten gsa, a drUhý
dčlal wýtočky.

Konrč:d.

Gak gsem žkUsil, nenj na ty

nčkdča co dcitč, genž prawj,
žebh bez keižanj a
swcitostj fprawrdlťwýmč býtč mohlč. BUď co

erčdět

Že fwaU sprawedlnostj Uareižegj: a neb

fe z peychy sprawedlčwýmč stawj; w čemž Bůh
nemčx žaljbenj žcidného.

Madlenka.

Yle KornelťUš nebyl žeidný

křesťan a předce geg našýwčx pjfmo

sw. Učxbož:

ným a bohabogným. Sk.Np. 10, 1. 2. a fw.
Petr 10, ZZ prawj: :,že w každém nčtrodU,
kdož fe Boha bogj a sprawedlnost činj, přjgemný
gest genxU.((

Nntonjn.
Konrúd.

Čo chreš tjm dokcižatť?
Gest to owssem tčžko řjrč, anby

gčnak KrčstUš Ježjš Ua fwět přčgjti byl nemUsel;
ale pončwadž KornelsUš byl pohan, že snad bezc
wsseho křesťanstwj fpachi býti můžeme.

Zosef.
Zůstal KorateliUš pohanem?
Madlenlea.
Stal fe ksxesťanem.

Nntonjn.
Koanrlia

Mjnj tedy aposstol: že Bůh

Užnal za hodného, abp geg do kře!sťan:

stwj powolal
Zosef
TU widjš,

že spxawedlnosi bez

ksecsťanstwj Uepostačugr, sicby byl Kornclťnš

po

banem šůjťati mohl.

Madlrllka.

Q tom, prosjm, mnr pchčte,

gale cjrlerw wasse tak šeerbnč
gest slowo

wčdčtč může, co

božj a ktrrak se wylelúdatč uxčx.

NUtonjn

Pončdoadž z nj wysslo slowo

božj, Ustnj Urydřjw, potom pjfemnj: mUsj wčx:
dčti, ro qrst a ktrrak se wyklúdatč m.i
Rolllsl U Gst jč UslsllUlslU UUlUthj“l„U
žrby bylo pjscnmé slowo božj brzpečnčgssj, Uežlč

ústnj
Josef.
rUce

Pohlrdni Konr.idr, co m.im w

sdoáeš

Konrčxd.
Nntonjn.

Listiml od nasseho rady.
Sausedé nassč fe praU o fnmsl

gegj, každý si gč gčnak wylelcidci.

Madlenka.

J

proč pak se nezc:ptagj

rady famého, ten gcdčný, zhotowčw lťstčml, xrnůže
řjcť, gak by fe gj mčlo rozUmětť.

Zosef. Nowltčž tak, gedmi:li se o Ujsmo
sw., mčxme fe ptňti rjrfwe;, protož pjsse fw.
Pawel: ))Paklčťbych prodlel, abyš wčděl, kterak
mciš w domU božjm obrowatť, kterýž ǧest cjrkrro
Boha žťwého, slaup a Utwrzenj prawdy.((

j. Tčm. Z, 15.
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Wln t o n j n. Což znamená, že wsseckaprawdla
Ua cjrkwi spočjwč:?
Josef.
Gčnj saUsedj prawj o těto listčnčř,
že gj rozUměgj, ale žr gj newčťj.
Konrcid.
Wdyť mčxwlastnorUčnj podpčsyo.

Nntonjn.
Tč fe Uechagj tak nécpodobitxč,
že podpčfy wlastnorUčUj od podpisů neprawých
rožeznati nemůžeme.

Konrcid. Takowých kaUsků fe stalo dostč;
ale napotom rozhodne slowo radowo, kteréž
gest nad pjsmo.

Jofe f. Tak též se to měxš cjrkwj; uo
ťgegj slowo gest Uad pjfmo arožhUdUǧe w po::

chyonstech.
Madlenka.

S

lčstinaU můžeme dobťxe

gesstč pochoditč, dokUd gest rada

Nntonjn.
gegj Umjragj

na žiwě.

Y cjrťew neUmťe; audowé
owssem, dUch pač Uťkoli.

Konrcid.

Qwssem že, neboť gi KristUš

Ježjš Ugčstčtirciččl, že brúnh pekelné nepťemohau gjť.

Josef.
))N ay,

xN poslednj slowo geho bylo:

gčx gsem š wčxmč po wssecky dnč až do

skoneinj swčta.

Mt. 28, 20.

MadleUka.

j

Gelč KrčstUšJežjš a Duch

sw. š cjrkwj, proč chybčla tak často?

Yntonjn.

Madlenko, fdybyš teď chybila,

smělbych chx,obUtwaU přčpočjstč otcč twému?

Madlenka.
Yntonjn.

Q ne.

Qtec twůg tč mohl lépe whdu

chowatť, abyš nechybčla nikdčt.
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Madlenka.
Totě wěc nemožnčc, nechybčtč
nčkdú; a otci, powčnnost swaU wykonawssjmu,
nepatťj žúdněc wýčitka.
Jofe f. Pozděgč Uhljdúte, že také cjrkew
powinnost swaU wykonala, že nemohla chybťtč,
magjc přč sobč Krčsta Zežjsse a DUcha swatěho:
ale gednotlčaoj wyznawačč gegj, lčdé gsaUce, po:
blaUdily arciť.

Konrád.

BeraUce to tak, meite prawdu;

cjrkew mej neomylnčx býtť: pončwadž gj KrčstUš
Ježjš fwaU pťjtomnost sljbťla Ueywyšssj moci Udělil.

Madlenka.
Nle nechodjte w kole, gako
my, prache: nasse UčenjgfaU prawú, pončwadž
ge cjrkew hlčxsci: a cjrkew ge hlcisú,
gfaU Urawč:.

Yntonjn.
wjme;

ponřwadž

To fe meyljš, tak my Uepra:

my prawjme:

Wsse,

čemU cjrkew Učj,

gest prawé; a cjrkew mci prade
samogedčnú,
pončwadž mň DUcha fwatého, a wj, že ho mú
a dokange, že ho mčx.
Konrcid.
Llle w cjrkwč wassč byla ža:
wedenainkwisicj?
cke)čťlčfaUd byl protť kacjťům
postawen; co tomU řjkúte?

Josef.

Gčc ťjkúm tolčk, že mohla býtť

čnkwisicj tak dobrčc a Užitečnú, gafo gest každý
rozsUdnj aUřad.

MadleUka.

Nožsudnj aUřad gest proto

Ustanowen,. aby byl mraw dobrý žachowécm

Nntonjn.

lee dobrý mraw pochúzj ž

e) We Špaňheljch od auťadů swčtských,od swětskčwládhe proto
že fe domnjwáme, že pod rausskau UábožeUstw1 gfau bhly
skryth poltttcké záměry.
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prawé wjry; dřjw gest tedy tjčeba, UrawaU wer
zachowati.
Konrčxd.
Upřjrč Uemůžeš, že čnkwčsicj ž
mezj wyfsla.
Jose f. Toho fe dopUstčlč lčdé, ne dUch
Krťstůw.

MadleUkae

erleew

mčla každé znenžj:

wěmj žakčxžatč.

Nntonjn.

Také ge š;akúzala; wy pak

tomU Uechcrte wčťiti, ale lžč a útržky zwelččUgete
gesstč.

Konrcid.
lčwj negsle,

Prawj

fe také, že tak přťččn:

galeo UassčUcč.

Josef.
To gfaU sprosťčxcképťedhůzky a
pochúžrgsz hnčwU. Polc moge gfaU gesstč tak
Uprawena, gako twoge Konrčtřde: nenj:li prawda?

Konrčxd.

Múš dobře, Josefe, ale pťedce

promesskčxšmodlenjm che

Nntonjn.

čan,

nežlť gci.

Kdo fe nčxbožnča přjhodnč

modlj, nepromesskčcwč: nččeho.

Modlete

se bež

přestúnj, Učj fw. Pawel.

MadlrUka.

Protestanl:ské žemč gfau prý

bohatčj, nežli katolčcké.

Nntonjn.

Bohactwj a chUdoba zúwťsegj

ode wněgssjch okolnostj,
kterčx cjrkew

Josef.

a dokcizatč nemohaU,

by lepssj byla,

čřčlčhorssj.

N neybohatčj zemč Ewropeyské

gsaU pťedce katolčcké U. p. Bielǧče a Lombardče.

Konrúd.

Gelč cjrkew wasse lepssj, nežlč

nasse, nemělo by žbauřenj no zemjch katolťckých
častčgč wypUknaUti, nežlč w protcstantských.
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Nntonjn.

Prúwč naopak; gčž skrze třč

sta let stúwaly fe neyčastěgč w protestantských
zemjch wnčtťnj wúlky, wyhǧxnťnj a wraždčnj
krúlů a knjžat, w AnǧlťckU,we SkotskU, we Šwed u
skU, w Polsstč, w NčzožemskU.
Zofef.
W katolčckých stcitech ždwčhla se
baUťe proto, poněwadž tU cjrkew katolčckň leh:
čena bwla a Utlačowúna.

Konrúd.
testantč?

GsaU kaloljcč lepssj, nežlč pro:

Nntonjn.

Qtčxku tUto žodpowědčtčne:

mohU, pončwadž nemohU w srdcjch lčdskýchčjstč;

a nefmjm gč zodpowjdatč, pončwadž nefmjm
saUdčtč. erkew nciš Učj: že saUd patřj PúUU.

Josef.

Pteyte fe raděgi: ))kterci cjrkew

mci dostatečnč těch neylepssjch prostředků k fpa:
fenj ?(( Wasse žagčsté ne.

Madlenka.

Kdybych Ulčla dle toho faU:

dťtč, co gste nč:m pťednesl o slowU božjm a
oxsmcitostech, přčfwčdčťla bych wécm: alew obec:
Uém žťwotč to tak žlé nrwyhljžj.

Nntonjn.

Uhťjdčcme.Samč protestantč

wyznčxwagj we swých spčsech weťegnč, že to š
nčmč sspatnč dopadci; gednč prawj: po nčxš gest
weta; my měxme cjrkwičky, nčkolč cjrkew; ginj
prawj: my gsme owce, nemagjrj pastýře. :ee)
KoUrčxd.
Tak pjssj Uěkteřj Uespokogencč::
u ale Ukaž mč na Uassj cjrkwč núkazU zedončgssj.

Josef.

Newčrrů gest wssUdr dost: U wčxš
z noasseho panstwa gdc

gest gťch ale Ueyche;

e) Letoď, superintmdent Wohlrath we Weimarsku.
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meilo kdo do kostela, a množi erknsilč
ho čtrncictého roku wečeťc Pčmč.

Madlrnka.

od swé:

Že pak se Uebogj hťjchU,

že fe Uestydj swých djtek,

gež pťedce kťesťansky

wychowčxwagj.

Yntonjn.

Někteťj Uedúwagj djtky fwé

anč kčtjtč, gťnj šase nechúwaǧj gčch křtjtč dwa:
krúte; tak též držj č sňatek manželský za žby:
tečný a possetilý.

Konrécd.

erkew ge ;toho

bUde tre:

statť.

Josrf.

Ll gakby ge trestala, zbawena

gfaUc moci trestnje?

Madlenka.

BUdaU wylaučewi že fpo:x

lcčnostč cjrkewnj.

NUtonn.

Z té se wylučUgj samč, a:

gesstě si z toho
ččnj

také

dčlagj

smjch,

pončwadž

totéžž

U:ť;nčxfsi!njd

Madlenka.

Ncida se podjwč:m, ždallč

co lepssjho Uslyssjm o wassj cjrkwč.

Jofef.
Bůh

Uslyssjš, ale až žegtra, paklinčxm

dobraU Uoc dčx, a núš pťč žčwotU žacho:x

wci.

PamatUgte fobč dneš tolčk:
1. Bez cjrkwe nenj žč:dného, spasenj,
Učwadž kromč cjrlewc nenj prawdy.
2.

Wady

lčdskě strany:

po:

katolčcké cjrkwe pochčxzcgj z geǧžj

wady protestantské

wčšj w gegǧj

podstatě.
Z.

.Wady protestantské

cjrkwe gsaU wsse.:

oberně, a wedaU k úplnémU roszsstěnj,

gak to
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mnozj protestantč samč dozmiwagj; wady swé
ale cjrkew katolčckčlsama naprange,
gak gj to
možnei na swětě.

Dewatenúctú wečernj rozmlmoa.
Fáwjrka o cjrkwi.
Konreid.

Uznúwčcm, že gest gedna to:

lčko prawci cjrkew Krčstowa, kterúž w pjsmč
sw. bržo hlawan, brzo newčstaU KrčstowaU , a
domem i mčstem božjm slUge.

MadleUka

Uznawam, že Uassewyžnanj

xojieš) eoťjwe mťij
o fřomr Ursiňuskč čj:cloč,
kteraž š Krčstem a š awosstoly wčdťtelnčř na:
stala, a na to o obcowčmj Sxoatých,
ččlč o
cjrkwč nrwidčtelné.

wo

KoUrčtd.
Nle ť žde mUsj slowo Krčsto:
plalčtt: ))Po owocjch gegčch požmite ge.((

Mat. 7, 16.
Madlenka.

Wsseckožlé, čjm cjrkweiwa:

ssj Utrhagj,

Uwodjc, pťeswčdčilč gsme se o lep:

ssjm; protož

bychom se rěedč sežnčamili še nossemi

gegjmč pťednostmi.

Josef.
wassj;

Srdce mi radosij plesse nad řečj

o kýž bych byl š to, wúm wsseckw dči:

kladně wyswčtliti!

Nntonjn

Ba arcťť w cjrkwč nafsj gest

wsse tak spančlé a wznessené,
kdeby žačal a kdeby skonččl.

že člowěk newj,
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Jofef.

Co widjte, wstaUpčwsse do chrú:

mů katolčckých?

p

Konrúd.

CčstotU a poťěcdek wťdjm no

chrčxmech wassčch.

Madlenka.

N ge w nich tolťk okraxš

a tak mčlaunké pobytj.
okrasy ž pobožnostč?

Nntonjn.

Yle newytrhUgj tytw

Wytrhllge tě kwětaucj pťjro:

da z pobožnostč?

Madlenka.

Q ne; ta nme prčxwčkpox

božnostč powžbUžUge, k chwaleim božjm mne roz„:
nčcUge, k lnodlenj

Josef.

mč chUti dodúrťoci.

To samé působj okrafy chrá::

mownj;
cokolč w chrcimě widjme,
ččnjmr, poswčcUǧe Uúš.

Nnton1n.
bohatý

slyssjme ea

Přigde:lč do chrúmU člowčrk

a k,drdý, Ualežne žde wěcč takowé,

kterellž

mocnost swčtsčaU žčwč mU předstangj, a kpo:
koře i k milofrdenstwj ho powszžUǧj; w chrá:
mě nedostúwčx lrpssjho mjsta, a chUďaš gest mU
zde roweň.
Josef.
Přčgde:lč do chrčme člowčk chU:
dý a njžký, naležne žde prčlwo a potěchU, gen:ž

také gemU patčj, pamatngj bo, že šchudoby
k bohatstwj přigde,
přegdoe. Chrcimowé

wrem.

Konrčxd.
slUžby božj.

Nntonjtt.
geden

a š njžkostč. že do slčlwy
mU gsau každého dne oreš:

Nle mčxte tak mnohonácsobnlé

be

chce slpssetč a

žúdný prúzdný neodessel;
pončen

býtč;

drUhý

ise
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chce modlčti a býtč potčssert; rožmančtost ljbj
se každémU: a ta wasse wěčněc gednotwúrnost
wypUdťla giž mnohého ž chrcimU.

MadleUka.

Krcisné gest to,

že wedete

prosebnj Průwody do pole, žúdagjce o pomoc
a požchnúnj š hůry; ale že dckwcite maso a
maUkU, slowem
fnad

wssecko žehnatč a swčtčtč, to gest

přjlčš. elle)

Jofef.

Tak to chce pjsmo mjtť. ))Wssee

lťké stwoťer božj dobré gest, a nčc Uemčx býtč
zamjtcino,
co se š djkůčťUěnjm přčgjmčc.(( 1.

Tim. 4, 4.
Konrč:ď.

J

mp dčkugeme za wssecko,

ale Uedúwcime Učc swčtčti.

Nntonjn.
5:

Čtčte w tomtéž lčstUdčcle4,

))PoswěcUge se žagčsté to,

co fe gj,

skrže

slowo božj a modlčrbu.(

Madlenka.

Wy wyswčcUgetei želnčpro

swé zčmťelě, kdežto gest žemč Peinč.

Josef.

Yle hřjch porUssčl wssecko, a tak

chceme odpočjwatč w žemť, ktrrciž mčlšmU BohU
nowč gest žaswčcena; Uechceme do hrobU kle:
snaUtť, gako pohaUé.

Madlenka.

Gak to stogj š keiznjcjr:

kewnj?
Josef.

My chime U nciš kagjcj cwč:
čenj a pofUty rozlččné; ta neytčžssj pokuta
gest wyobcowúnj cjrkemnj,u a to býwú za welké
Uesstčstj a ža hroznaU hanbU powažowčmo.
e) Nenj to powinnost;
žákosta.

gen fe to powolngc dle pjsma starěho
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Nntonjn.
Nasse cjrkew si od swčtského
úťadU prúwo trestnj nedala zcela wžjtč, gako
wasse.
Konrčcd.
Nle té welťké mocč, kteraUž
we starých časech cjrkew wasse, kletbau a od:

pUstkami prowošowala, nemei che.
Jofef.
Nž toho čaš bUde žcidati, Hosoo:
dčn gj onU moc opět dú.

Madlenka.

Nepohrdagj katoljcčswaU cjr:

kwj, wčdance moc gegj škrécceUaU.

Josef.

Wčdjš:lč ty, že otec twůg stcirne,

churawj, Uebo že mčc rUce swcižané,
gčm? Urposlaucheiš ho?

Madlenka.
tjm che,

pohrdčxš

Chraň Bůh! trpjcjbo mčlngč

a chci geho wůlč Ua očjch šhljdnamč.

Yntoujn.

Tak gednagj dobťj katoljcs,

wčdaUce, že mčx matka cjrkew rUce swúžané,
mčlUgj gč a poslaUchagj gč tjm che.

Konrcid.
řčcte:li pak mčšsionciťe, totčž
muže, genž žčdům a pohanům hlňsagj Ewange:
lčUxU?

Jofef.

Qd dwančeetera aposstolů až na

tuto chwjlť mčlč gsme ge a mcime; wy pak gste
si teprw U:emčnulém stolrtj ž nciš wšali přjklad.

Madlenka.

U núš fe mnoho pjsse a

powjdci o wčcech welčkých, kterěž mišsiončxřťnassč

působj.

Llntonjn.
ale che.

My mlijme

ménč, dělcimr
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Konrúd.
Zagčsté tolik peněz na mišsio:
núře erynaklúdcite, gako my.
Josef.
Wy Ua nč nehche anǧlťckých
peněz wynaklčedúte,

a ,Nnǧlččanč žisle ž toho teie

hnaUce, rcidi ge propůgčUgj; gčm slaUžj mťšsj
wasse k UžitkU, an tak sřanowissť nabywsse, š nú:
rody wždúlenýmč obchodnj swazky snowaux.
NntonjU.
N co dokcizalč wassč mťšsičončaťč
še wssemť peněži až dosud.

Madlenka.

Dokěczalč mnoho;

čtč gen

mčšsionciřské šprúwyo nasse.

NUtonn.

Ctč takě zprč:wy ty, kteréž o

mčšsjch wassčch podciwagj ginj poctiwj lidešš,po:
bywsse Uo mjstech těchto; dle gegčch zprciw stogj
to š wassčmč mťšsiomiřč sspatně.

Konrcid.

Stogj to š wassimi mrišsio:

nčxťi lépe?

Jofef.

Nrciť že stogj; to můžeme š gi:

stotaU ťjcč, ue neboť my se ža fwé mišsiomiťe
každodennč modljme a š dúrkamč milosrřdnými
gim přispjwcime, oni wssak Ua obrúcenj žťdů a

pohanů nasažUgj žťwot swůg.
M a d le n ka. Nassčncč také.

Yntonjn.

Dťjw padnaU tisjce katollťckých

mišsiončxřů, nežlč žahyne geden protesta:ntský.
Q gak UkrUtně bylč prone“xsledowúni w lČjnč!
TU

témčř

žemťelč

UossčckrliumUčedlnčckaU

xsmrtj„

a sice š radostj a š wdččnostj newýslownall.
Konrčxd.

Mišsiončxťť nassč rožssčřUgj ney:

che Ewangelčum.
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Josef.

To gest: roždciwagj bčble, gako

bychom tjm se giž kťesťany steitť mohli.

Madlenka.

N gak to dčlagj wassč?

Nntonjn.
Nassčncč hlčxsagjEwaUgelťUm,
konagj slUžby božj, ncibožnč žťgj, a szžčlost tU
Ueywčtssj we wssech přjpadxwstech dokažUgj, tak
že pohané Uižúdným mUčenjm oslabčtč ge ne:
mohaU, a Ua:magjce žeU a djtek, lčmtagj chU:
dým poslednj sansto fwé, a tjm gako ondy w
časrch aposstolských, když wčťjcj wsse mčlč fpo:
lečUě, žjskalč pohany pro wer KrčstowaU.

KoUrád.

Ge cjrkew wasse dobroččnněgssj

Urž nassee?

Zosrf.

Gcst,o a to twrdjm

wssjm prú:

wem.

Madlenka.

My deiwňme tak často a

tak sstědťe gako ww.

Yntonjn.
slUžnaU,
co my.

To Uedčlcidobroččnnost žň:

byť ťxystr gali

gesstč grdnan

tolile,

KoUrúd.
N proč Ue?
Jofef.
Proto že Bůh hledj na srdce;
wy dúte,

a tjm gste odbylč wssecko; my ale

dawsse dúrek swůg,
modlirkxaU cxrupťjmlUwaU
fprowcižjme, a proto U Uciš každý mnoho deitč
Utůže; my dčxwúme dle úmyslU cjrkwe a še

žiwaU wčran; a toliko skUtek teU, ktrrýž žwjry
pochúzj, platj U Boha!

Madlenka.

My mcime dobroččnnéústa:

wy, na pť. nemocnice bohatč Uadané.
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Nntonjn.
gfaU

šaložent

Wassť dobroččnnj ústawowč
w

časech katoltckých za

penjze

katolťcké.

Konrúd.
wlastn,ť,
žaložčli.

My mcime také ústawy swé

kteréž wsnowčgssjch

Josef.

časech protestaUtč

Tčch gest mčclo: ale i za ty mcite

co děkowatč katoljkňm.

Madlcnka.
Nntonjn.

N proč?
Pončwadž cjrkew Uassewciš

w tom pťedessla a také wcim k tomU dobré
nawedřnj dala; my pak mčxme w cjrlewč fwé
ústawy,

kteréž wy famč chwčxlťtč xmlsjtr.

Konrúd.

N tč gsaU?

Josef.
Nasse nčxboženskéfpolečnostč, sjdla
modlťtby a ččstoty, stťjdmosti a mčlosrdenstwj.
ho:

NUtonjn.
Y kdybychom Uemčlč Uic gčné:
rnúme dostť Ua Uassich klňssteťjch, w nichž

gest fprostnost č přjsnost, pobožnost a dobročťn:
Uost, pčlnost a pracowitost domowem.
Kdež
žpUstly klňssterp: mUsily fe nemornčce a kúžnčce přč:

stawowatť.

Madlenka.

Slyssela gsem o ťcidUmč:

losrdných sester; gak to stogj š tjm?

Josef.

Do tohoto řúdU býwagj tolčko
a obslUhUgj

zbožné a newťnné panny přčgaty,

nemocné, byťby bylč sewřenč sebe ohyždnčgssjm
a nňkažlťwěgssjm UedUhem.

Madlenča.

Nemocné rčzince obslUho:

watč gest na ženskaU mnoho.
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Konrcid.

TU mč pťčoadagj Pawlowa:

slowa: xWssecko mohU skrze toho,
posilUge.e: Fčlčp. 4, 13.

Nntonn.

kterýž mner

Kdo newidčl, nenwčřj, galš

mjrnč a trpčlťwč tyto milosrdné sestry š nexl
mocnýmč žachčxšrgj, neunawnč ge ossetřUgj, we!

dne w nocť na tčle i na desi
a pošdwihxxgj. Wypadagjť

wém tomto údolj.
Madlenka.

ge očerstngjj

gako angelé w slza::

Wstupngj do tčžkého řeidm

tohoto také dcery žrodů bohatých a wžnessených eše

Josef.

Nno, děwo žrodů Ueybohatčjch ac

neywžnessenčgssjch, opUstťwsse nňdheru a rožkosse:
fwětské trécwj swůg žiwot U bolestného lůžkm
čižčřřčů.

Konrúd.

erkew, kterúž působj takoweš

diwy, mUsi bútč prawč:.
Madlenka.
N co magj Ua prúcč.mnčssieš?

Yntonjď.
dUsse napr.angj,

Mnčssi kčxžaU,we žpowčdxlici
a w nemocUčcxjch, do Uťchž

w gjtikaždý se sstjtj, prokažngj duchownj slUžij.
J o fef. N ginj klčxssternjcčwychowčxwagj opčlr
djtky šlčxskaU, trpčlčwostj a maUdrostj newymlUxe

wna:l; č tho dorostlé na wysoťýchsskolachw Pťe
mUoba městach Býwaae na zkausskachwe sskolack!
ťlasiternjch přjtomen, widčl a slyssel gsem, čemrl
se tU djtťy Uaučilw. Qčč se mč slzami zalčly

N to afaU Konrade, an qednotliwi aUdowé
kterjž tak blahodčgně působj; což Uebude celcc
ejkťew PUfobiti, byťby gako každé tčlo Uehodmx

aUdy mčla!?
.ňoUrad

11

lo „;u č:)

K o Určxd. N působťla cjrkew powždy dobře?

Yntonjn.
Gak geU ǧj xnožnú, poxoždy
dobře; powažte gen, že wyhladtla hrozné oha:
wnostč modlňťfké.

Madlenka.

„

N krerak se to stalo, že tak

dčwoké, bežbožné, pohanské nécrodw naorawčla?

Josef.

Hlčcsala gim Krťsta Jržjsse, a Ua

mjsto občtj lidfkých podala

Nntonjn.

gim občr oltčxťnj.

Zwčstowala

gim žčwot bU:

dach 8 odplataU a š trestem; schwčxlčla gčm
lčlka, mjr a ždrženlčwost; žawedla w nťch nčx:
boženfkú cwičenj a swaté pamútko; sežnúmčla
ge š potřebamč wyšssjmi a š radostmč sslechet:
Učgssjmč; polepssčša ǧegčch mrawy.

Madlenka.
N co dobrého Uččnťlacjrkew
pro žeUfké pohlawj?

Nntonjn.

To Ueylepssj, an dle wúle

Krčstoňoy staw manželský za staw swatý, nerož:
luUčnýprohlúsila; smťlstwo a cťžoložstwj weřegným
poťúnjm pokUtowala; a Uččwssč,aby ženy swúch
mUžň poslanchaly a muže aby swé žešxyamčlch:dalť:

ženy chpod ochranu než pod moc mUžůpostawčla.
KoUrúd.
W nowčgssjch časech Uedokúže
cjrkew tak mnoho dobrého.
Jose f. erkew aUččnkUǧepoťčxdespasitelnč,
nelč na mjstč tom, afpoň na mjstč gťném; když
ge U Uúš žčma, gčnde gest léto. Gťnak by Krťstuš

š nj nrbyl a zasljbenjxgeho bwloby U konce.
Gak prawj sw. Jan we fwém žǧexmenj 12, 1p 6.
gest cjrkew žena odčna slUncem, plnci slciwy a
bolrstč na ansslť.
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Mad l enk a. Gmenugte nčxmněkterý Uňrod
katolický, na Učgž cjrkew w čafech nassich blaho:
dčgně půfobj.

anonjn.

To hned; ale dťjwe ti podčxm

prosčw na UčxrodUFrancaUzském; ten dlaUhý
čaš na cjrkew nedaw, Upadl do těch Ueyhro:
žnčgssjch žločinň; u že wssak cjrkew opčt slyssj,
lépe se mU wedr.

Madlenka.

Šwegcarsko tedy také nic

dobrého neočekúwč:, pončwadž š klč:ssteryhanebnč
naložčlo.

KoUrč:d.

Qwssem že, a qiž se také před

celým swětrm ža swé gednécnj stydčtč mUsi,
kdož wj, co ža to trpčti bUde.

Madlenka.

a

Yle poqmenUgtenám ten

Uúrod, na Uegž cjrkew w časech Uassich blaho:
děgUe půfobj.

Jos ef. Totě núrod Jrsiy. Zrčané, sedm
gčž stoletj Utčskowúnč od NnǧlččaUů, swých pa:
Uownjků gsaU poslUssUčgssj, Uežlč Nnǧlččané; a

gak wyžnňwagj samč a patrnč widětč gest, wěr:
nost. a trpěliwost tU gim dčchi tolčko gegťchcjrkew.

Konrčxd.
Nntonjn.
wšali.

Jrčané gsaU chUdť.
Pončwadž gim Nnǧličané wssecko
d

Madlenka.
Zrčaně gfaU lenčwj.
Josef.
Pončwadž pro sebe pracowat
Uefmčgj, alebrž na giné se mnsegj dřjti.

Madlen

Josef.
ale MateUŽ,

lea. Jrčané prý rčcdi pigj koťalkU.

Pčlť gč z nauže a w žanalstwj:
nčxbožný knčz, Uapomjnčx ge we
112:
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gmenU cjrkwe kU sťťjdmostč, a pťťwedl gich mčt:
ss: djl k tomU; a gťný hodný mUž Dančel
QPKonel wedl ge k pořaidku.dťe)

Konrúd.

NrposlaUchaǧj?

Y n tonj n. Mčllťony Jrčanů nepčgj horkých
nčcpogůche, a snússegj Ucitiskyprotestantských Nn:
ǧcččanů tčsse.

Madlenťa.

Torě k wjře neoodobno.

Lln t o Uj n. N Oředceprawda swatú, krerauž
ani Uepťcitelé Upřjri nemohaU. Tak blahodšgnč
působj cjrkew Ua Uesstastné Jrčano. Kněžj geǧťch
Umjragj hladem; nčc ménč we dne w noci ubodý
lid swůg tčssj, pomúhagj mu a trwagj U nřg:
kde Uaproti tomU bťskUpowé anǧlččtj, protestanrč,
pastorům w choleče žapowčdčlč nemorné nawsssč:
wowatč, by famč se Uenakaščlč.

Konrcid.

Slciwa cjrkwč, nesach owoce

takowé!
Josef.
TU na Uč patřjš žewnčtť a ob:
dťngeš gč: ale kdybyš mohl š nj fe modlčti,
žjtt dle roškažU ǧegjbo, w žeirmurkU swém qegj
úsčchU slwssert, ponaUčer
gegj na soloč okaUsselč,
o cobyš teprw o nj saUdčl!

Nntonjn.

Kúžby wčxšHospodčn tanhau

po nassj cjrkwť naplnčl, a ktaUže této modlčlbU,
a k ondlťtbč mčlost swau přidal!

Josef.

DobraU Uoc wcim přeǧe žúdúm

wňš, abyste Uwčxžťlčprawdo
1. Wssude
ee OKoml
w Zanowč

twto:

a přč wssech těžleostech Uese cjr:

žemrel dne 15 kwětna 1847 Ua cestě do Řjma
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kew katolickň owoce dobré;

mUsj tedy dobrúm

siromcxm txýtč;

9. wnttřnj škUssenost ale poraUčj křefťann
katolčckémU cjrkew kasolickaU ljm che.

Dwarútú

UorěrrUjrožmlUwa.

Smjmc:li bxšti katoljkp?

KoUrad

Nošwňžjm li U dofawadnj Uasse

rošmlUwy, rožUm i swčdomj radj mi, býti kau
toljkrm;

widjm ale grsstč nčkteré přrkélžky.

Jofef.

Sděl

ǧe Uécm; pťi tak důležčtém

krokU mnsjme wssecko wssestraUně rožmysliti.

Madlčnka

Dowoltr sepozeptati: Gfme

mh protestanti Ua wždy žlraccnieš

Nntonjn

erkew

kasolčckanezatracUge

nťkdy osobU čiowčka, ale geU gčho blUd, kterýž
geǧ Uwčxdj w nebežpečenstwj spasenj. SaUd za:
nechúwci BohUd

Konrčad.

Yle anožj

a tak nenančj fe wer

Jofef.

ž Uúš to newčdj,

wassť žnčxti.

Prolo dj pjfmo S. Yp. 17, 80

dže Bčch čafy nežnčxmosti Přchljžj.a Jak. 4, 17.
xaKdo ale Umj dokxře činitč a Ueččnj: hřessj.e:

Madlenka.

Mp Uynj owssemwer wassi

znč:me: ale opUstili wer

olcowskaU, poklčxdčxme

si ža Uečest.

Jofef

Tak sandj fwět; ale, kdo chce,

abw feš ohlžela na swčte.šerjš
žekdoby chtčl
býtť xorjtelem fwěta tohoto, neprjtelrm božjm

Učinčnbýwa? Jak 4 4.
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NUtonjn.

Byli wssicknčpředkowé wassč

LUtekúnč?

d

Konrúd.
let,

Nebylť, teprw tomU gest třč sta

co mežč fwýmčrpředky

dlaUho

lUterúny čjrúme;

před nimč byli předkowé Uassč katoljcč

a bylo gčch mnohem che.
Josef.
Mčlč wassč předkowé pťed tťemč
stoletj prúwo,

lUterčmy fe stútie?

Madlenka.
Josef.

Mčjlčprý.

Nn teoy přčdkowé wassč prúwo

mčli, otcowfkaU wer swaU ooUstčtč: Hroč bwste
nemčlč mjtč toho famého preiwa wy, kU katoljkům

se zase anrcitčtč?
Konrcid.
katolčcké slyssel,

Podlé tloho, co gsem o wjře
saUdčl bych,

žc Uassč předkowé

neprúwč ǧednali, opUstčwsseotcowskau wer swaU.
Jofef. Tak tedy pochybenj předků swýchna:
prawte; nawraťte sč kstarlobylé otcowské wjťe fwé.

Madlenka.
wer

Me kdo fe žnassinců na

katolickau obrútj, kusj mnoho trpkého.
Ynto an. Kdo chcenúsledowati KrčstaPúna,

mej leřjžna se wšjtč, Luk. 9, 23. Pomnť Ua Učennjky
Krčstoww, Ua aposstola Pawla, Ua prwnj kťesiany.
Tčto wssčcknčopustiwsse otcowskaU wer

swaU,Ueslč

hanbU fwčtskaU mčlerčxdč, a kladlč si gi ža čest.

J o se f. Nedúwno pišestaUpčlUnúš gakýsi ka:
toljk k lUterúUňm: gak gfme my se kněmU chowalť?

Konrúd.

Chowalč gste se tisse, anechali

gste ho w pokogč odeǧjtč.d

Nntoxxjn.
N když se mčnUtč gakýš lUtt!:r
rčm katoljkem stal?
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Madlenka.

Byl Utrhňn tak, že ho lťtu:

gi dosud.
Josef.
Toť gest wčrU hťjssné a špozdťlé,
žatracowati toho, kdož bUď pťestaupj nebo od:
sřaUpj. Bůh, žpptatel srdcj, necht faUdj súm.
Geli takowý člowěk nččema: buďte rčxdi, že ho
požbUdete; geli hodUý: žlehčenj UezaslUhUge.

KoUrčxd.
Dokčxžčxnogest, že mUozjžne:
čistých ohlčdůijrxx
fwaU žmčxnili.

Llntonjn.

Tak gest;

ale mnozj zase

žmčnili wer swaU z ohledů čistých. Pakli že
kdo ž lakotU pracUge, mčcm gú radčgť lerssiti?

Madlenka.

Nťkolť, Uýbrž pracowati

múm Ž dobrým úmyslem.

Nntonn.

Taktéž mcime ž čistých ohledů

katoljley býti, byťbp i hned ž Uečistých ohledů
kdo katoljkem se stal.

Konreid.

Slyssel gfem,

obrčtcenci lčchotjte, napotom

Josef.

že ž počútkU

že ho zawrhUgete.

U wúš se arciť tak děge, gak

gsme fe přeswědčilč:

U nčxš ale Ue; kdokolč k Učxm

dřestaUpň člowřk hodný, lúsku a ewčxžUost wždy
gsme mU prokazowalť; možna, že tU onde dUsse

černa ho lchčila že žawťsti, laka a wažnost qť
Uých mU nepregjc Uččnil li to ždaremneho aUmU,
slU, a daremnč sechowa: tUťsi ho wažitčnemůžeme
Poptawey se, a pťeswčdčjš fe o prawdč slow mých

Madlenka.
kwe do drUhé

Přestupowanj ž gedné cjr
dělú pohorssenj

w rodčnčxch, tak w obci.

a Uepokog gak
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Nntonjsl.

.Tak fe gčž dčlo za čafů Krč:

stowých, Mt. 10, Z4u36.

))Nedomnjweyte

se, žebwch přčssrl pokog poslatč Ua žemč; nepřč:

ssel gsem pokog poslati, ale meč. Pťčssel gsem
žagčsté, abych rozočlil člomčka oroti otcč geho
a dcerU protč mateři gegj, a newčstU proti
ssweǧrUssť geǧj.

N nepřčxtelé

člowčlea

bUdaU č

domeicj ǧeho.ee Nepřútelstwj takowé miwidj Pein,
a chce, abnchom

z lústy knčxmč oUUstťlč to ney:

mčlegssj. Mr. 19, 29. N každý, koo opustj
dům, Ueb bratry, Urb festrw, neb otce, Ueb
matkU, neb Utanželkrl, neb syUy aneb Uolr pro

gméno mé: stokrút chč wešme a žčwotem wče
čným wlcidnaUtč bUde.ee

Konrčcd.

er

toliko w gedné cjrkwčKrč:

stUš gest k nalezenj, Ue.chcešaǧťsté mnoho.
Nlr
žcidný ž těch, genž přestaUpil k wčxm, nelitowal
poždčgi krokU swého?
Josef.
Lčtoxoal:lť, Uechť si scim wčnU

pťičte; znrččstých:lť ohledů oťestaupil, nebyťčlo:
wčk hodný; od samého Krčsta P. ersslč Učkreřj.
Hodnj přestaUpčwsse do cjckwe karolčckě, toho
tak mcilo lituǧj, gako lčtowal sw. Pawel, že
Uwčťťl w Spafitele.

Madlenka.

Nechú fe myslčti, žeby to

byla wčc welmi sUadnú, katoljkem se stútč: ale
Umohým to přčchúžj welmč tčžko; gak tak?

Yntonjn.
odpjragj

Prolo.že

mťlostč božj;

žobledů swčtských

bez milostč božj katoljky

oprawdowými býtč nemůžeme.
Konrě:d.
Dobře:li wsse rozwácžjm, leato:
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ljkexn fe stana Uičebo nežtratjm; nabndu Učenj
a swcitosij ch a wjre U.dždčxlčxnj
kspasenj.

Josef.

N takowúch učenj a fwcitostj, o

kterýchž nedofčxzal žéchú,
nassemU spafenj.

Madlenka.

žebw byln Ua překúžkn

Stane:lč sr katoljk lUterú:

nem, zadjrč: Učksrré Učenj a sweitosiť; onžtratj,
gčx pak žjfkňm.

Yntonjn.

Gedrnkrúte bylč bohomlnwci

Urotesiantsstj túžčmť: ždali lže we wjťe katolické
spasenU

bútieš ::e)

KoUrúd.
Y co odoowčdčli?
Jofef. Uradiwsse se, prawčli, že bežewssj
pochUřxnostť lže.

Madlenka.

Dalč by odxoowčdtU famu

o wjťe luterčmské bohomlxchi

Yntonjn.

katoličtj?

Ynč geden nňbožný a Učený

katoljk kxo si to řjcč Uedůwěřowal.

Konrúd.
BUde owssem geden owččnec,
ale Uenahljžjm, gak fe to stane.

Josef.

BUďto Bůh oswjtj swůg lťd kpo:

zUňnj prawdy: Uebo naň tčžké rémo dopUstj,
genž rožhťjwagj a wyčissťngj.

Madlrnka.

Negednalč bwchom lépe,

čekagjce, ažby gčch chč

Nntonjn.

přčstaUpčlox?

Smjš:lč pak řjcč: ě)gčlse xoo:

lewssjm, až ty se polepssjš!e

Madlenka.

To ne,

š pokémjm nemčxme

odklňdarť, gak prawj pjfmo swatée.š
e) ǧskddšsi pthštcešna Brunsswickci nlčla wzjti ana Otcchsa:

rowa

Mane Teresir za manžela.
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Jofef.

N katoljkem se stcitč gest tolťk,

gako Ua prawé

pokémj se dcirť.

Konrcid.
NU núm milý Bůb spasenj
Ukúžal, odďalowatč š njm Uesmjme, erčdaUce,
gak dlauho

nčxš Uechei Ua swčtč!.

Yntonjn.

N čaš ansstjwenj pomine;

bčda tomU, kdo nawsstjwenj nepřčgal.

.fkonrúd.
žačjtť?

Snadby

mčli pastořč a Učenj

eše)

YntonjU.

Tč wúm nežačnaU; galeo za

čafů Krčstowých žčdowsstj kUěžč a Uohansstj
mUdrcicč kťefťanstwj nepťťǧalč Ueydřjwe, Uýbrž
malťčtj, pokornj, sprostj, lčd chudý dUchem.

Zosef.

Když Hofpodťltu w žúkončřstarém

dary přinč:sselč, které mU býwaly

Konrúd.

Ueymilegssj?

Podlé 4. Mogž. l8, 12, 13,

prwotťny wssech wčcj, šwjčat a owoce Hospo:
dinU býwaly Ueymilegssj.

Yntonjn.
Tak wy pťestaUpčwsse k wjťe
prawé co poččctky obrúceltj mčlými bUdete Bo:
hU, gašo mU bylč mčlj prwnj kťesťané.

Madlenka.
Nle w lčstUk židům stogj:
dSprawedliwý pak můg žwjšy žiw gest: pakli
by se odtrbl,

Uebnde se ljbčtť dUssč mé. 10, 38.

J osef. era

a sprawedlnost přčnússjarcčť

žčwot wččný; wy pak negste š to řjci, w čemby

wlastnčpozUstawala wjra wasse, poněwadž fe Usta:
wťčnčmčnj, gaksikdo pjsmo wyklada; kde pťedce

wjra gen že slyssenj pochažj Řjm

10, 17

e) WeleslawUý sUperiUteUden: Wlanť pjsse: „Deyte katoljcř
wassjm knčžjm Zeny: zjtra bUdaU pastorowé Uassi katoljky “
Neřxhlobh gim tehdy o wjru
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NntonjU.

Posléže nčr ginébo ztoho

nepochčxzj, nčxžli že zawrhsse wsse, co gest kato:

lčckého, žawrhnete Krčst.x, gak to. mnošj z wa:
ssčnců giž Uččnili. Podobenstwj o marnotratném
fyUU žeerb

se wécšo lýkci.

Konrcid. Mimo to chce aposstol Pawel,
aby se erdtrhlč ti, kteřjž gsau na rrstč pra:
wé; kteřjž gsaU ale Ua cestč žlé, magj se odwrútťtč,

obrútiti, nawrč:titč. Srow. Jer. Z, 12u1ú;
Zach. 1, 4.
Josef.

Proto takél, stane:li fe lUterém

katoljkem,
ťjkúwčx se, že pťestaUpčl do cjrkwe
staré, že fe obrčctčl Ua cestU prawaU, po kterěž
krélčelč gel)o oťedkowé; o kterýchž přrdce wčťjte,
že dossli s:xasenj.

Madlenka.

Nle mne srrčmi ta Uťjfaba,

kteraU gfem složila o konsirmacj fwé; katolččleaU
se stawssi žrUssila bycb ǧi,j bylabych křčwopřj:
sežUčcj; a pak by mť Ueprostdčxlalxa neylepssj wjra.

?lntonn.

Ql což ǧsi skUtččnčpřifahala,

že chceš lUtercinkaU žůstatč?

Madlenka.
Nč tak, že chcč lUterčxUlťaU
zůstatč, Uýbrž že chci wčřiti a žjtť dle pjsma

swatého.
Josef.

Tak:lčš přčsahala: musjš se stútč

katolččkan, ana seš pťefwědččla z Hjsma swatého,
že katolčckč:wjra gest ta prawú.

Konrcid.

Pochybngč, žeby se mohla 14tč:

letémU djtčti přjsaha Uložčti; múlo čemU roš:
Umj, a kdyby byla wčcj swaU sebe gistěgssj, we
sičxřj takowém nemčx žňdný přifahari.
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MadleUka.
N gčc gsem Uebyla wěcj
swaU glsta ant tenkrút, ant naporom: až gste
wy mne pouččli.

Yntonjn.

Deyme tomU, žebwš byla

smčla přčsahati, a přčfahala také: platj přjsaha
na wěc UeprawaU?
K o nr cid. Gci saUdjm,žeplatj každúpřjfaha.
Josef.
ZkUsme toho. Nedécwno Uřčnutilť
laUpežchč gakéboš člowčka kpřjsaže, že š nimč
laUpčti, wraždčtč a Umřjti mUsj; člowčxk ončn
pťťsahal. BUl powčnen přjscchu fwaU držetč?

Konrad

Nebyl; nrb laUpežnjcťnemohaU

žadUaU přjsahn Ukladatč

Yntonjn

Tak těž nemohaU gť dUchomnj

Ukladatč djtěti;

Josef.

a paklč gč Uložčlč, Ueplatj.

szwlécsstnč an se duchownj rčto

we wjře nefrownúwagj; a skUtečnč nenj Ua fwčtč
krage, kdeby fe pastořč protestantsstj we wjře
srownúwalč.

::e)

Madlenka.

Mcite prade,

BohU tolťko

musjm wčrnost držetč; a wčrnost BohU nežrUssjm,
katolččkaUse stawssč, neboť hledč:mprade;
Bůh
pak gest prawda.

Nntonn.

N ty fe k prawdč anrčxtjš,

od blUdU:li se odwrútjš.
Konrčcd.
Pťč:l bych si ž úst těch, kteťjž
fe katoljky stalč, slyssetč, proč se gčmi stalč.

Jo sef.
Mnozj obrúcenci ljččlč překrécknč
přjččny obrúcenj swého, obžwlússtně Yntonjn
m) W námoixUjm mčstč Bremen bědowal Ua kazatelně sUpeUc
čUteUdem, že U Uich každý dastor kaže giUého .Krista

263
Qldťčch, wéwoda BrUnšwický a LúnebUrkský,
knjže welmi Učený a nácbožnýu Ten Udal pade:
dsatexro pťjččn, kreréž ǧeǧ š miljostj božj pro ka:
tolictwo docela poǧaly, a LUterčmč ge ddosUi:d
wywrčxtťtť nemohlč.

Modlen

ka.

Núda

bxych pťjččnp tyto

wčdčla.

NUtonU.

Q

těch hleawnjch qiž gsme

mlUwili,

ale přťpadci mč,

wéwoda:

Daremný katoljk schlege

lUtcxrcinské; čjm maudřegssj

žeš řjkúwal

alee a lepssj gest lU:

lerčm: tjm nachylnčgssj gest ke katolčcth

Josef.

J

šbožný

fe k wjťr
((

to řjkawal: )xZadný katoljk

se Ursťal lUteranem, aby mohl žjti ctnostnčgť,
nýbrš swobodněǧi: ale mnozj lnterčmi sťalť fe
kaloljlšo,
aby ctnostněgč
a pťjfnčgi))Gedenkaž
žjtř mohlč.š
Yntonn
Také rjkawal:
nabo zUý katolčcký kněz pťjsaha, že chce na wer
swaU žjtč a Umřjti; tak na wuer fwaU prjsahatč
ždrahalč by fe lUterúnsstj dUchownj.eč

Josef.

N řjkciwal: :)Mnošj lUtereini na

fwém fmrtelném lůžkU přčgali Učer a fweirostč
katolčcké: ale anč geden katoljk Uechtčl na fmr:
telném lUžkU swém býtč lUserČcnem
M a d l e n k a. Že gste we ijře pewnčqssj nežli
my, neUpjrameť: ale Uosud gste newčdčlť, proč?

NnronjU.

Proto

že wjra nasse gest

božskčl, ačkolč gj lidé wwučugj.

Konrúd.
N wn takš ž lčxskok wjťe fwé
che Uodnťkúte, Uežli my; řůkažem toho gfaU
kagjcj wassj fkutkowě.
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Jofef.

dWssrcko, což se narodťlo žBoba,

oťemčchú fwčt; a toť grst to wjtězsiwj, kteréž pťe:

mčxhú swčt, wjra nasse.ee 1. Jan Z, 4. Statekz
swůg č žiwot fwůg položilbych pro wer.

Madlen„ka.

U núš by to samé leckdo

Učinčl.

Nntonjn.

Tenby byl žagťsté bleizjnek,

pončwadž každ,ý Uowý kažatrl starau wer
béře a wer

nowaU wcecmdčcwč!, aneb

wěcm
docela

žňdnaU.
Ko U rúd. Gesstč bych byl žúdostčw sly:
sseti, gaké wyžnúnj wjry obrcicencčpřjsabatimlxsj.

Nntonjn.

Taťowé wyznúnj wjry, kteréž

wsseckoprawdy obsahUge w fobč, gež gsme w rož:
mluwč:ch nassčchža prawdy sw.EwangeliUm sežnali.

J os ef. N žde múš, Konrécde, nasse staré
a kreisné wožnčxnj wjry.

Madlenka

čse: Gú N. pewně wčřjma

wyzmiwúm wssecko spolU a gednokaždé žwlússť,
což se UZ snessrnj wjry obsahUge, gehož swatň

cjrkew ijskú

Užjwče, gmenowťtč: Wčřjm w

gednohoBoha, the wssrmohachho, Stwoťitelr
nebe č žemč, wssech widitelných a newčditclných

wčcj. Y w gediného Pňna nasseho Ježjsse Krista,

Syna Božjho, gednoroženěho,a ž the

naro:

ženého pťede wssemi wčky, Boha ž Boha,

swětlo

z swčtla, Boha prawého ž Boha prawého,
sploženěho, UeUčťnčněbo, spolUpodstatného thč,
skrže

Učhož

wsseckw wěci

UčťnčUy gsan.

Qnť

pro núš lčdi a pro nasse spasenj staUpťl šnebeš
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a wtčlil fe skrze DUcha fw. wMarťč Panně

a

člowčkem se stal. Ukřťžowčm také pod Powtským

Pčlútem, trpčl a pohřben gest, a třetjho dne
wstal z mrtwých podlé pjfem. N wstaUpil na
nebesa, sedj na prawčcť the
a zase pťťǧde šr
slécwaU saUdťt žčwých č mrtmýcb, gehož krcilow:
stwj UebUde konce. Wčťjm w DUcha sw., Pčxna

a obščwugjcjho, kterýž žthe
kterýž šthem a še Synrm

a zeSyna pochúžj,
fpolU ctěn a foolU

slawen býwéc, kterýž mlUwčl skrze proroky.
Wěřjm w gednn fwataU, wsseobecnaU, aposstol:
skau cjrkew, wyznciwúm geden křest na odesstčUj
hčjchú, a očekčxwácmwzkřjssenj mrtwých, ažčwot
bUdachho wčkU. Nmen. u Yposstolskciacjrkewnj
odewždčmj a
a Ustanowenj

wdsselťgaké gťné cjrkcwnj poťxidky
přťgjmčxm a uxořčqormsstjmpewnč.

Pťčgjmčxm sw. pjfmo podlé toho smosln, kteréhož
fe držela a držj cjrkew macka swatú, gegjž gšst
o prawém smyslU a wýkladU gcho saUditi, a
to pjsmo neǧčnak, nežlč podlé ǧednomyslného
snessenj fwatých otců wyklčxdatčbUdU. Wyžnňweim,
že prčxwě a wlastnč!

sedm s:dútostj

kona gest, kteréž Krčstuš Ježjš,

Uowého žčx:

Pún núš,

k

spafenj lčdského pokolenj Ustanowčl, ač nrgfaU
wssecky gednomU každémU potřebné; i ǧfaUť:
křest, biřmowúnj, fwcitost oltciřnj, pokčmj, po:
slednj pomažúnj, swěcenj knčžstwa ax staw man:
že!ský; milost božj ncim přčm“xssegj,a tťi žnich,
ksxeřr,bťřmowčmj a fwčcer lerxěžstwa brz fwato:
krcidežstwj opakowatč se Uemohau.
Taktéž cjr:

kewnj, přč slawUém posluhowčmj swrchu gmčno:
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wanúch

swútosťj zachowalé a Utwrzené obřado

pťiansstjm a přťgjmúm. Co Ua swatofwalém
Trčdčmském snčmU o prwotnjm hřjchu a ospran

wedlnčnj wpmčřer

a wyfwětler

gest, gak

wsscxcko,takškaždé zwlússť pťťansstjm apřťgjmcim.
Wyžnňwňm rowněž, že pťč mssi swaté BohU po:
dčxwú se prawéc, wlastnj a stnjrnú občr ša žčwé
i ža mrtwé, a že w pťedůstogné fwútosťč oltúřnj

gest prciwé, skntečné a podstatné tělo a krew
Péma nassebo Ježjsse Krista š geho dUssj i š
geho božstwjm,

a že fe tU stciwčx promčna

celé

podstatw chlrba wutčlo, a celé podstaty ija
w
krrw, kteraužro promčml cjrkew katolťckú tran:
sndsstancčacj t. ǧ. přefpodstarnčnj Uazýwci. Wy:
znúwúm také, že pod gedUaU tolťko zpňsobarl
wssčchrn a celý Pún Kristuš a prawč: swcitosk
fr xořčǧjmúa Pewnč

Ua tom

sťogjm, že gcxst očč:

strc a dUssem w něm žadrželým že fe slUžbami
wčřjrjch pomoc děǧe. Nownčž mcim ža to, že

Swaté, genž š Krtstem kralUǧj aBohU
modlťlby přednússegjn rtjtč a wžýwati
ctjrč mécme i geǧťch ostatky.

ža nčxš
mčtme;

Gčstogťstč twrdjm,

že obražy Krťsta a NodččkyBožj, wždy panny,
i gťných Swatých mjtč, slUssnč ge chowatč a
patřjcj ssetrnost a poctU gim prokažowatč mc“xme.

Prawjm,

že cjrkew od Krista moc dostala, od:

pustků Udjletť, gichžto Užjwanj

kťesťaUskémU lidU

wčlťceprofpčge SwataU, katoltckaU,aposstolsiaU,
Řjmstau cjrkew ža matkU a mčstrnč cjrkwj wssech
Užnawam a Řjmskémn bťskUpU, nastUprč fw.
Pelra,
aposslolského knjžele a namčstkU Krista
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Ježisse prawé poslUssenstwi slibugi a přjsahúm.
Y wssecko gťUé, což dUchownjmi prúwy,

wsse:

obecnýmifnčmy a obzwlčcssrnčswatofwatým Tri:
drntfťúm fnčmem wodécno, wymčřeno a wy:
hlússeno

pqcxstj.nčpochybslč

ořčgjmúm

a wyznčx:

wělm a žčxromeň wěc každaU tomn odpornaU a
karjťstwa wsselčgakčxod cjrkwr smaté odsauzenčx,
a žawrženéc, takě ga odežUgč, zawrbUgť a :ařjkňm

Turo prawau katolčckaner

bež ktcxrržžadný

spčxfen býtč UemUže, a kteraUž ga Uynj dobro:

wolnč wyžnawam a oprawdowč prčgjmam,

chci

cele, neporussenč a š pomocj božj až do mé
Uendelssj fmrtť stčcle šachowciwatč a wwžnúwasi:
chci gč mým poddalxým aneb těm,
gichžto
žprč:wa

kr Umč nčxležetč bUde,

Hťedklúdatč,

w

nj ge Udržowatč a podlě fwé možnostč gr w nj
wyUčowatť. To pččpowjdcim, slčbnǧi a přčfal)ňm.
KromU mi doooméchey Pe“m Búh a swatú geho

Ewaslǧelia.

Nmčn.

Konrúo.

W tomto wyšňúnj wjry na:

lešúm tolčko prawch ewanǧelčcké; ale slýcl,daiwal
gfem, že prý fe dwogč wyžnúnj wjry U weiš
pťjfahatť musj.

Nntonjnd
Madlrnča.

Newěťte tomU.
Nno, taf se prawj, že dwoge

a siče ǧedno že Uotagnč a drUhé weřegUč; a w
potaǧném žr prý oďrúcencť wssecko č otcxe a

matkU fwau prokljnatč meegj.

Jofef.

Mosljš, že by fe dlauho Udržela

ta cjrkew, klrrúžby tak tčžce hřessila? N žeby to

dyl LUtr giž nepředhodil?
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Konrcid.
N gčl qsem gčž takowé potagně
wnznčmj četl a to žnčlo gčnak, nežli tyš Ma:
dlenko čtla.

Antonjn. Protestantč wyhosongj a rož:
ssčřUgjtakowci tagná a ohawnň wyznčmj,
fe lčdě od žkatolččenj:se

x

Madlenka.

aby

odstrassťli.

To gsaU prostťedky řaremné;

nemok,daU:lč si gčnak pomocť, stogj to š nimi
smUtně. Wasse cjrkew žatrarUge toljčko blUd a

hťjch, ne pak lidj..

Konrčcd.

J ptal gsem se gednoho hode

ného mUže, šdali pťi swém přestaUpenj dwoge
wyznúnj sklňdal?

Madlenka.

N co wcim odpowčdčl?

K o n r ěcd.Že sklúdal gen gedno wyšnňnj wjry.

Madlenka.

Yle gak powstala ta lež, že

obreicencč mUseǧj sklúdatč dwoge wyžUúnj?
J o fe f. Z bežbožnosti a UedorožUmčUj.Stane
se totčž, že obrcirenec před swým obrúcenjm se žpo:
wjdč:; pončwadž ale zpowčd čňstka swútostj pokúnj
gest, a sťélwci se xosaUkromj: držj nepřcitelé to ža
saUkromné wožnúnj wjry. Když se wyšnúnj stéc:
wagj wkostele weřegnč: může se o prawdě každý
přeswčdčitť.

Konrúd.
Nynj rožUmjm, gak ona lež o
dwogjm wyznúnj wjry powstala. Co reidť sly:
ssjme, rcidi wčťjme.

Yntonjn.

Wy pak gste núš rúdť slysselť,

réldč nčmx tedw wčťte.

Madlenka.
skaUmatč a Boha

Q, my bUdemeowrawdowč
wzýwati,

aby nčxm pomorj
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swaU přčspěl, bychom poznawsse prade,

zmužčle

gč wyznalč a něcsledowalč.

Konrč:d.
Zofef.

Nno, ano.

Nuže tak spčte dobťe a powažte:

kdo wj tolik, co gste slyssrlč wy,

xUUfj bnď ka:

toljkem býti, Uebo žahyUaUti. Q, deyte Ua slowa
pjsma sw.: ))Dneš Uslossjte:lč hlaš geho (božj),

nezatwrngte srdcj swých.e: Žalm 9:1, 8.

Zúwěrek.
Konrúd a Madlenka pťednússelč wěc fwaU
BohU we wraucjch modlťtbúch, snažnč skanmalč,
a čjm dúle tjm pewnčgi fe Ustanowčlč w pťed:
sewzetj fwém, že katoljley bUdaU. Posléž fe
obrčxtčli na dUchowenstwo protestantské. Geden
pochwbowal fúm; drUhý wer katolickaU doleoncee
nežllagr Uotnč hančl, což slaUlo katolťckého; tťerj
prawčl, že wyžnúnj Trčdentfké teprw čjstč mUsi;
čtwrtý

nčťterčc Učenj katolickú schwěxlťl, gčnci ža:

ňorhowal; pútý rožhnčwal se, wyUadal gim, a
mage ge poUčiti,

šeerbně

žatracowal

ge;

ssestý se gčch

Ua wsse wyptčlwal a propUstil ge še

slowy frdečnýmč: odjtky, skaUmewte bedlčwč a
Učxsledngte hlasU wnčrřnjho.e: Se slžami w očjch
rUce gčm tisil; neboť ť geg oswjtčla mčlost božj
a nčaslecxowal hlasU gegjho. Nynj se Konrcid
a Madlenka prohlúsili, že bUdaU katoljky.
Jofef welčce fe ztoho raduge, wnčtťUjpleš

nad tjm w frdcč swém šachowal; Nnronjnowi
ale Uložčl, by ke Koxtrúdowč che
ncchodťl
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a šMadlenkaU nemlUwťl.ou tho
ciženj se gegťch; i ptali

ale bolčelototo

fe přč setkčxnj fe, čjm bn ho

zaslaUžťli. Bežewsseho obaln odpowčdělgč!rtJosef:
že gčxgi geho Ynsonjna mwsslenky na swadkxu roze:
ssln. To arciť Konsrčxda Madlenka lěžce neslč, ale
trxočlč tťsse a

w

Bohu

útěchU

swan

kbledalť.

Nčkterak we swém pťedsewzrtj Uešwrtkawsse, wye
žnčmj

wjrw

fkutečně

složťlč a dobrýmč

tckansedy

žůstali.
Konrč:d dcerU fwaU MadlcnkU tčssiti
chtčge, ťjkúwal:
!,Ralešlč gfme Krčsixa, a ž
kťjže ž počňtku hned na nčxš složeného faudjm,
že ǧsme na cestč prawé;

lťdské útržkw a lxizeuj se

Josefowo,
žuznalosti wděčné, za oběr pjČxťnefme
tomu, kserýž pro núš na smrt se wydal. .Wsse,
co tě Ma“dienka žjého pockča, sirp a erdg fe š
Bohem. Txak to bude dobře! nn N katečU:č nowj
eobrčxcencčtrpčli maoho! w
Nle ǧcxdUoho xďeččra wstaupilť Josef aNna
tonn do fwětnčceu; č br,xlipřťgati wljdnť. Josef
slžel aU začal: ě)Milj sallsedé a pťútelé! co
gste U o naš moslilč? GxaUče š Uami gedmé wjry
Uččnčnč, stranili gsme se waš, kdežto gsiee Uam
Učc žlého, alebrž swým wyznúnjm weliklé potč:
ssčnj Učinčli.e Konrúd odpowčdčl: ))Bolčělo nčlš
to welmč, ale my gsme na wč:š Bokm wsse

porUčiwsse, nežehrali eč:eKoUrade, žwolal Josef,
džde maš maU Orawicč, b gfme stařj jsaudrU
howé wogensstj, starj dpra
arelé, a nynj také whu
znňwaččwjrh grdné: eu isswakři búti mUijmčx.e:m
J dalč si na to rUkU, a ruce djtek fwúch, ra:
dostj a pohmltjm mlUwťtť nemohachch, do sebe
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roložčlč, gčm ;božnč žehnagsce.

Když ta prwnj

radost fe Utčssila,žačala Madlenka:
což gsi mne w txěch posledech

dNntonjnr,

měsjcjch tak rúd

nemčl, gako dřjwe?e Odwece Nntonjn:

OQ mčl

gsem tč! gesstč radssč, ale Uesmčl gfem tč to ijcč,

otec můg to chtěl tak mjtč.e J

dj Konrúd:

xeCo ti to starochU wlržlo do hlawy e?ečdSlyš

Uowaž,(( odporočdčl Josef,
hned UcimlUwy a oddawky

a

)kdybychom byli
slawťlč,

byl ťekl, a mčl by prade:

leckdo by

Jofef fyUa swého

nižéché lUterňnce nedci; alr tč dwa mladj ne:
chtčlč od sebe pUstčri: a proto

fe stalť KoUrč:d

a geho dcera ťatoljky. Ybychom se takowýmto
pořekadlům wyhnUlť, wyhýbalč gsme fe wúm;
gčx gfem Nntonjna ktomU Uutčl, ačkolč frdce
geho krmúcelo. Wy gste wyžnúnj wjry proto
předc UčťUčli a žčxdný wúm wyčjtati nemůže,
že byste bnlč tU ze swčlských přjččn gednalč. xYlee

bolelo núš toeč prawčla MadleUka.

))ij

gste

žkaUssťU wjry swé přestúlč,(é řekl Jofef, ),a Ž
tjm ǧest odbyto wssexcko.(())Nij
tewrw(( dj Nnc

tonjn, )xty Madlenko žrela mogj býlť můžeš a
gci mohU býtč žcela twým skrže gednU wjru.t
)Nno(( odpowčděla Madlenka, ))ale ač tč we:
lčce milUgi, mčlegssj gest mi pťedce Uojra moǧe!((pu

oGedna wjra a gčden Pún!(( doložil otec Kon:
rúd, ))gedna lúska a gedUo sstčstj! Dey Bčch,
aby wečrrnj nassč rožmlUwy i ǧčným to Uože:
hnúnj přčnesly, kteréž přčnesly núm!e
Nmen!

Pochwcilen bUď Pún Ježjš!

Nsčm.
7

Med Uěkolika rokh gel westfalstč brabč Mengersen o brabčcj
choň fwan, oba proteňantfkčho wpžnáni,tla welkonočUjswátkhdo

ija,

dh w tom utak od nich gmenowančmufjdle katoljckých
po:

wčr, ty pťepiatosti widěli, pro ktesč fe tanx každoročně Ua sta tčch
Ueyznamenitěgssich rodiU zdaleka ssiroka, zwleiňtč zNUďa a z protea
stantských Nngltčan sgjždj.
,

Břežili tam Zelený čtwrřek,Welký patek a leaU

sobotu;

a pťeshceUiďtjm katolúckým kehťljřstw1m wu Uzawťeli, w pondčlj wel:

koUočUjž ija

odgcti.m ušl!wto ale,že fe ohlásilo, žena hod

Božj welkonočnj, do :xapežsleúchslawných slUžbách Božjch, Swatý

thc

z pawlánu Batikánskébo chrámU Bánč fml Betra,z tohoto

swětaskwostu,mčstU a swětu, papržskčbo požehnánj Udělowati bude:
usUefli se, takč w UrčitaU hodiUU fe tU whnagjtřa i toho po:
djwánj aUčastni býti.

Břlssla Určitá bodina.w Mezi těmi aď 20,000 lidmi, kteť1to
pťewelikankě Batikánsté náměstjpťed t1m pťeslawným chrámem
BáUě naplňowali, stál tU také š hrabřcj chotj fwaU pan hrabč Men:
gerer, widj, gak fwatď Otec, szrowážen ode wssechkardinálú a od
wesskerčho papežfkébo komonstwa, we stkwostném sedadlu Ua oUcU
pawláll grst nefell. uo Wssecko se slussllč tam festťádáwá. uu TU
Bapež wstándá z trůnU swčho, mage lřikorUnU Ua hlawč swč; a gal
poččUá rUkaUsnexýchknebč podzwihowatt: počUe hťnǧěnj dčťUa hra:

dě fwatčho QlUgela,peonstč to ťjkage š: prostťedija,
a hlahol
wsscch žwonů wssech400 kostelú, kterč ij
obsahUge. Giž zdwihá
Swatý Qtec prawici swaU bh „urdjec orbiee by mčftUa swčtUfwěho
požehnártj Udělil; a w tom okamženj, kdhž tčchUělolika 20.000lidj
U gednom mžikU k zemi padá : klesá braběrj choť do nárUčj
manželafwěho, a w mdlobách kzemi.uLtd,okolo Ui stogjej seleká, ohr:
ňUge fe k ni,awssicknise přičiňugi, opět gi kžiwobdtjwzkřjsiti.učsto:
teUéak,slaotwjrá oči, obljžj se ro manželř swém, a gak geg šhl1ž1,žwo:

lala mdlým hlafem „Mtlý

manželi! n gako protestantkagsem

před wámi fkleslra: a aako katoltčkUmně pozdwihngete.o.Wosiarehte
se U:č o katolickeho knčze, neb gen: gako katolička mohU ij
od„Usti:

ň ! w Po 14 dnech Učimxlawyznánj katolčckéwjrh, a opustila ij,
a anrátila se do wlasti swč, gafo katolička.
Co gsem zde popfal, mám zwlastnjch úst gegich. wBťed dwěma
rokh složil též whználň katolčckéwjry, do rukau nodd. ana opata a
prělata Brownowskčho gegj pan swat, hrabč zLipph, :xán statkuNa:
tibořického U Náchoda ; gegž tato mábožná Uowá ťatolččkapčcdrokem

tam nawsstjwila.
NU gjem zde wsse ze gměna Uwedl, důwčťUgi, že wčňli bUdete

redaktorowi

Dčdictwj Swatojanského.

Nowl) pořčldek
w rošcsjláUj kUčh Děďictwj Swatojanského
rUkaU SpoanUďů geho.

ěiěyššdčdictwj Zwatojanfké

ďo

r. 1335

suoňg poěátek wešalo, siarala se loysoce Bůstogná
arcjldisinpská konsiskoťUrašská, abh wžácné spoln:

aněftndolenibamišdarma pO ělowádw bylo. !Uysoce

čaůstoǧnékonsiskoťew echáchanansorawě

Unžalyš oblrdn spasitelnébo aUěelU téboš bratrstwa
echotnč a laskawě na sebe tU starost, wykášaně
ǧim spolnaUdy skrťe sioé konsistornj erpeditp po:
BťlDantj.

Zpoanndů pťistUpowalo roěUčpo 50, 80
a i po 100. ČU mošUo bylo tašěého ďost po:e
hodlně1840
a w prawý
pťim!slěaň
gichUpokogiti;
. . . . u . kdyš
l 9,ale rok

1347

„

B . . . . . 5l4,

134,3
U
„ . . . . . thd,
tn to počalo ú poťáďným posjlánjsn a ďpočášným
obstarawánjm wášnaUti; uu neb konsistornj erpe:
dicr šánessené swými aUčedemi šaměstnáUjmi, nr:

ěiti. pastaěiti ečekawagjcj fpolna!ldy w čaď po:
Žn?bly
!Uys. důst. arcibisinpsiá konsiskoť Prašská byu
laby w rOšcsiláUj těch kněh reida bešpečněgssj po:
ťádek giš dťiloe šawedla. kďobh Uebola mUsela
čekati. aš se kontrakt ěi fmlaUloaďMrašským ěwor:
Ujm tnčthpcem p. .5. 9. Erednerem skeněj. u
Čn wypUkl pťrwrat rokn 1343, kterýš wsse Uwedl
w ǧitťenj, anedopausstčl, aby se potťebě této byle
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wybowčlo. u Pťjtomně, an pčšdesslá Umlnwa ď
kněbtllpectlojns tcnrč xošala, nmlnwil sr njše:
psauý redaktor wc gménn smé lohsoce cnsiogUě kOU:
siftOčee ď tjmto tněblenpertwjm o giný nowú po:
ťácek xo šasjláUj knčb fwatojanskúcl„ o kterémž se
čdomnjnoáme še ťáQestem, slnssncsii a pcminnosii t

UdžáčnýmspolnaUcUm lépr wylxewj u Urigalo
1otiš dwornj knělslnprctwj páUUErecdtera a lilrinu
bnba genš lr j takměr U prosiťeo města, toti? Ua
Ztaromčsiskěm Určmčsijs Ua lewém robn šelršne
Uličo, Ua febe wssrliké rožesjláxxj knčh,

ktercš se

speanUcUmšdarmaQawagj, gakožirošprodáwanj

wssrchkněb,kteréš)ěictijU:atojanfke

we

sxoénl stladč má un Zce mohan takě wssickni páni
kněhtnpci ťuihy nasse oďrbjrati
kterjby ge chtčli
we swých skladeclx na prcdeǧ mjti; ša kter.mšto

flUšbn fe ginl wacet

že sta obrtUge,a od gme:

noťoaného kněhkuprctwj i také hUed gim odražj.

Uo:esjlánjkněbgedttotliwým aUdUmDě:
eďictwj swatébo Jana cjti se bUdr,gakodrjwe
cestan wos. ďnst soUsistoťjaďňst oikariátňjch ačdrka:
Uátnjch ančaďU n Txďobo ale w Uěkterém mjstč
Urb okolj cho U p Ueš 10 andn bylo, kterjš by
cbtěli kratssj českall ty kniby obďržomati a antraty
tobo šasil.inj Ua se wťjti, ať fc o to ldUŽU re:
caktOra bUŽ U kUěkapce Erednera pjsemně pťi:
blásj; naěrž fe ginl knihy Uasie na nryblišnjho gim
kněbkllpce, kUibarr neb knpcc Ua šbošj, Ued i ťaké

na dnchownjho pasiýťe gcnž bU se slnšbč té obě:

towati chtěl proti rrcrpisn posjlati bUďaU u ěwo
ale S paneut Ereďnerrm skogj :U poťadUém fpogenj
ťa prjčinaU ginúch knčh: tomU se i w těto šásilcr

služebným pronkeišr gfa požádán

by kn knibám

U nčbo obgednaným i knibh fwatojansié prilo šil
?!inibo na odrpisnjch ljsttách naž načené bUBeložšy

očepisowati trn genš ge rošesjlati bUde
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Zs takč ti, kteťjšby ráč!i ťa spolnaUdy pťiu
siaUpiti chtčli, Uteban taUtčš cestan wklačdh swé

thictwj
poslati. Tssašděposlánj posstaU mUsi oď
fpolnanda na pesstě wyplaceno býti, gešto by lan
wýloban, kleranš bychom mh ťde mnseli šaprawiti,
:Uklaď se ťmenssil a preti parašrafňm stanow ne:
anplným se stal.
“Čato xossaknmlmoa ď naBegmenowaným kněh:
knpectwjm nebnďe Běle trloati. Ueš Bo konce rokU
1353, aby dle potťeb, kterčby se bndancně U!Uu

skytnaUti mohlh, klepssij wyhowěnj pánú spolU:
andči se nwbla šměniti a oprawiti.
Sestlišo by která konsistornj erpeč!icj neb knihu
kUpectwj ša s:oaU práci a swé poslaUšenj? gakoš i
takč Ua žxaprawenj spogených ďtjm aUtrat od ge:
dnotli„wých andů gaké maličké Uáhrady šádala.
nechat to nišáďněmn aUdU nenj :i obtjšenjm, skroa
:oný Uěgakú penjť na te obětowati; gelikoš to take“
ťa něco stogj, kdpš múše aUd pohodlstě a beťewssj
ďalssj starosti knibU swan k rUce dostati.
d
Žlidošby pťjěinn měl kUčgakě sijšnosti, nechat
redakcj o tom šprawj, ď Udánjm ějsla ljstkn swébo,
a gména, mjsta a oikariátn Ueb č:ekanátn. gak se
xomateťskémgašyk:l pjssj. u Eeš šwiásstě šáěancno
gest pťjěinaU !Uoraloy, Wědictwj Zwatojanstěmn

tat pťjťniwé,še gediná arciďiecefj

Cdlomncká

giš na pOěrt ančdň bohatěgssj gest, Ueš celé
trálowskwj Ceffě.
„
. , Usanšelky a wdowh at pťipjssj wšdy gméno

erho manšela; synowé a dcerygména swýchrodičň.

„Tidyš kčo še spolnanč!ů šemťe, ošUam fe Uám
to prwnj posstan; oč snašUě šádáme.ee

,Tidyš se od Wčdictwj

gaká Uowá kniba

wyďa, ošnámj se to w nowinách. Čidy: 4, neděle
od prohlássrnj progdan, pťihlasiš se kaťdú spoln:
mšd o swaU lnibn tam, kam ljstkem swym ponkár
ťan gest, a tam se mn ta kniha whdá a ode:
.momádz

12
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pjsse. Uakliby odeflánj š Uraby tam gesstě nebylo
ďosslo, po wyprssenj ěrnhých ětyť Určdčlopět se
1am pťihlaú. Sesklišeby ale gemn ani Ul poslan
šenoybýň nemohlo, Ueprodleně copošeptánjm swým

obrat se ťroan na njšepsanaU redakcj.
Ure rok 1“849 obďršijoanUdoU!ě:

„!Uěr:

UaU UesU a !Uečernj rošmlnwy.ee
Ml ul.Ži:ootči Zwatých můšeme1eprwa
pťjsstjm rokem :Uydati, protoše pan spisowa1el
ginými pracemi nowého powolánj swébo welice
šaměstkslán, tak ěerstwě gak minnlá léta Uám poflaU:
ťiti nemůše; :Ussak ale čnle mošUosti w spasitelněm
spťsn tomto wěrně poťračowati bnč:e.

thei

Uro rošprodeg chystá se: tčetj whďánj Eilo:
swatého EraUtisska Zalesfého; uo pak“

Zwatoďenstj poťádek, a).xčábošnáděweěka:
pro pťjsstjpak rok Bohmila

1ťetj wydánj pro

spolnaUč!y; n po kterých spasitelných knihách ne:
pťe1ršené poptawánj se stáloá.
ěčdyby se bUdancně stalo, šoby, čdlemleého

šoánj, uu některá
nowá tokniha
prošaspoanUč!y
newychášela,
Ueměg
Uikdo
šnamenj, ďlaUšo
še y
snač! deictwj Zwatojansié bymxlos Ueb šeby re:
ďakcj Uedbalá byla; ale U!ěť, še w tom dsilešitá
pťjčina geft; gak :o Eěchto dwan lelech. kč!e fe wx
kUěhčiskárnách dělnjků nedostáloá, a tjm se tisk

opoťďnge; u awťť, še redakcjfpelnalldo nitdy ťa:
l!nsantiti2 ale wšdy gim genwděk poslaUšiti hledj.
Ticaleěnč, kUjpotěssenj wssech fp,oanUdů

gesstě

ďdělngeme,še gak Geho, Majeftat, Nersioj:
celtěgssj Essať a Kral Ferdiltand jiš pťeč:
čtyrmi roky Wěč!jctwj Zwatojanské Zwým pťiskaU:

penjm Ueywýšpoctiti ráěi,l: letoď iNenmilosti:

wěgssjČjfaťotha aKralownaMaria Nmta

se Uegenandem, Uýbrš inolUťatladatelkynj

stala!
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Pťebled fpoanUdů,
lterak rok k rokU do Pědictwj Zwatého Jana
xostnpowali:
1335
1330
1837,
1338
1339

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

. . . . . . . 53,
. . . . . . . 93.

. . . . . . .123,
. . . . . . . 37,
. . . . . . . 104,

1340

. . e . a . . . .120

1341

.

1342

. . . . . . . . . 7!

. . e . . . . .

04

1843
1344

. . . . . . . . .
. . . . . . . . .

52,
91,

1:?45

.

.

.

.

.

.

.

.

. 1 l1U

1340
. . . . . . . . . 169,
1847
. . . . . . . . . 514,
1343!uu . . . . . . . e 300

1349 . . . .

300

!U 15 letech pťistanpilo tcďy spolxmndxx2323
Seč:notliloých

wýtisklx Udssechkněh

se wydalo: .

,

12!) 700

j)r. !Uáclaw Uessina,
kanownjk, leonsist.lrada,d

redaktor Dědlctwj.

123

, Wrawidla
Dědictwj Swatojanfkého.
NUtonjU

Hanikýř,

rodemez Prahy, :?1e ťjgna, r,

1753, e::jesUita a peUslon. žcim. kap. Cimerský, buděgowickě dič:

cese, Umjml fobě, w čase stoletč památťh ša Swatčb

blásscllj Jana

o wh:

NcpomUckčho, w roee 1829, Ua památ:

kU tě prwnj stoletš flawxrosti, založčti ústaw, gjmžbh dobrě,wzdě:
lawatelnč knibpw gažyku českčm,giž wázánč, w ceně co možná Uey:
facinčgssj prodáwánhžbhlh. Božádal knjžecj arcibislUpskěkonsistoře
Pražskě, b!Z ústaw ten we swč wedenj pťigala; kčemUž, gakožto
základem, 1000 šl. na stť. přaložtl a sobč whžádal, abh ústaw

ten gmšnoDčdictwj swatého JaUa Neponmckého nesle
a k Učwuž wesskerč obeccUstwo w spoanUdslwo pozwcino bhlo.
Tnto šádost gcho w. d. .skonsistoť9. list. 1831.whplnila; Gekpo

Majestát stať

a Král Frantissck

prawidla geho potwrdil;

l. dne 26z čjgna 1833e

a ústaw teU ď rokem 1835 w žiwot

a aučinkowňnj fwč nxstaupil. (Zemřel Zaklaďatel

Uáš w Tá:

boťe, 15j března 1833, 80 let fteir.) nu

Praloidla

ústawUtoho gsau Uáslchgjej:

pčjstnp spoanUšů.
1. SpoanUdem státi se múže každý, bUď Ustanowcným pe:
něžitým pťžfpčwkem, emebod podánjm pjfemnjch pracj, ktcréž k
podotčenčum aUčclU smčřUgj a ohlednč wnitťnj cmh swč od w,
d. arcid. konsistoťek wydáni za hodUč Uznánh bUdaU. u Penč:
žitč přjspě.okh i pjfemnč prciee w konsistorUjm kanceláťř fe pťč:
xčjmagxřz

x,š
si

tll
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2. Kdožkoliw ktěmuž ústawu 100 zl. Ua ť. přispěge, neb
efobč o úskaw we!tkých žásth zjská, powažowán bUdc za fp o:

ťnžakladatcle.
Z. Kdo (gednaU Ua wždycky) podá:

ixstawU spolmudem lp třšdy. u
a o 10 zl. fpoluaudem jllr třjdyl

40 zl. Ua stť., tčhož

S 20 zle sroanUdem lle u
Menfsj přjspěwek přjgme se

wděčně z;at dobrodin,i.

4. Řeholr, relč dčkarieitw, osařy, ssfolh, rodiuy wstUpUgj
řxrognčasobným přjfpěwkem do Uadťečených třjd. (thž
se alc
U :xťf maUžcl š manželkaU, Ucb bratr še sestrau w geden záťlad

slxogj: ta: fe knihh gen až do šemřenj prwnjho wydáwagj. u
Wby pak zemřenj fpoluauda ústawu k známosti pťisslo: žádagj
t“e duchownj pastýťowč, úmrtj redakrj gistotUč k wčdomostidáti;
u gak i takě powýssexxj každčho dUchownjho spoluanda, aUeb
Ořcstčhowánj gebo Ua ginau sslac,i, třebač i pťjmo dosstau úsia:
e.wUozaámiti.
(Neb by pťč Uowém rcgstťjku nmohý pan děksm
gesslč gako alUmUUČ Uwedc!: fřcitl moťal.)

5. Doplněnjm záťlad:: nxc w!,dš:ssjtřjdč.r, každéum přistaU:xiti
Uxolno; U pť. k Or!d::jm 10 šlu drahých 10 šaslati, a tak sc

fnoluaudem lll tťjdy státč. u Yby ale kdo swé spoanUdsiwj
ginémU postaxtpil: pro mnohč obtjžnosti, ústawu přigmaUti ne:
d!zcx. .Každý pťistupngjcj pamatug „gmčno a nljsto obydli w
gazhkU českéns postawitť, a f:xoln swůg :xikariát Ueb dckanát

:xoznamrnati.“
6. Kdo w poslednj pořádnosti swč odkáže Dědictwj

šl. siřu: powažowánbUdeza fpolnžakladatele

190

; za gakéhož U

brobU swatébo Jana Nepomnckého žwlasstnj msse
fwatá ža mrtwé občtoweilm bUde. u Stciw á f c nad
to aUčastUým dobrodin18U 9ho.
7. Spisowatelče, křeťižfwč rráce tčmUž ústawu obětugj, gr:
likož po Uáležitém ocenčnj k tčskU UstanoweUh bUdaU, dobýwagj
sobč, dle obssjrnosti, dúležitosti a gxidrrwsti spisú swých, práwo

fpoanU dú bUď j., buď U., bUď lls. tťjdh;

rozhodne.

Wodánjm chc dúťladných pracj

Bo whšssj třjdy.

rož w. du konsiňoť

wstanpj fpisowatel
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tčmnš ústawU
zdaťčrč
knřhh podá,
stanc8.sc .e.rdož
fpoluaUde:U
lll. tťjdy;
u pťexžšlerxjpčjhodnč
o čowaným podánjm:
po:

stamoi w!?sse

9 ch poslede wčlle zakladatelowp žadagj sednchownjspox
anUdowč, abh mezt oktadem sw Jana NepomUckeho za Ueh:
wyšssj Cifaťskau rodinU, gakož i ža žiwč a ža mrtwe spoanUdy

mfsi fwataUslaUšili u

Čjm

tedh kazdy spoanUd za

ziwa i po smrti, kašdoroěně, pro swe dUssespa:
senj milostj tolika tisjc občtj mssj fwatých UčaflUým
se stawa, kolik tisjc dUchoijch imezi spoanUdh
se Uachážj.
u
Neopomiň ale žádný přř těto pobožUostč
na famého zak.adatele wrachlč pamčtliw býtč: tak gakož ř
wčtsstj p fpoanUdowe w tom tčmdni Ua šakladatele a spolU:

aUdhmodlřtbax:pamatowali u Tento š drz kazdy we
wčrlte pamčti!
(Nedaktor koná pobožnostza fpolUlaUdh
po celý oktad U swařého brobu o ssestč hodiUč raUnj.

Q ssestč

hoooině wečcrnj gest pobožnost šdčwů, lttanii, požehminjxa xuctčnj

hka exmax a.ehox

U)ýhoďp spoanUďů.
19. .skaždaUknihn, týmž ústawem w tomž roce whdaUaU, obdr:

žjzdarma: čr) Spoluzakladatcl4 wýtifth; d) SpoanUd lytšřjdh3
wýt. ; o) SpoanUd lla třjdy 2 wýta a á) SpoluaUd lll. tťjdy 1š!Uýt.
Ql to tak bez pččdlácenj po celé žiwobhtj. nn Pozorowal:ř alc
slUssj, že každý pťistUpUgjcj spoluaud geU těch knčh očekáwatč
múže, kterě od ťasU geho pťtstaUpeU1 tčsiem whdánh bplh. auu

Stogj

ale swalaU powlUnostj každčmU spoanUdU, kUihU Uá:

kladem Dčdictwj Swatoj

anskčh o whdanč, co naožUck

rozssiťowati, a giUých k tomU Uabjžeti; Ueb ústaw ten gediUč
proto zaweden gcost,a knihy gediné proto fe gjm whdáwagj, aby
rozsssteUě lid wzdčláwalhe
11. Spisowatelč, gichž práce Uákiadem ústawU tifkem wh:
dčinh bUdau: obdržj z tčhož whdáUj 24 wýtisiů darem; poak se

ňanan, dle pracj swých, spoluandh lll., ll. Ueb l. tťjdy; ano

opčtowauauzáfthaU i za spoleaťlad
býtč mohaU.

atcle gmenorwáni
,

Aožcsjlánj wýtisků.
1!. th.iwagj

se rak knihh giž wázaně. n

listU přitisstčno bďwá zUamer

Na prwnjm

téhož ús!awU, gakoži

cena, pťee kteraUž w Čechách, a Ua Morawč

krcimskci

Slez:

ka wžňdnčmktrihkupectw1cheplatřti fe Uemá.
13. Páni spoanndowě oddržj tisstěný ljstek, Ua němž fe
pokaždčodebranč wýtisiy tam, kam Ua ljstku ponázáno gest, odepjss:.
14. Nražsstj pcini fpoanUdowě wyzdwihUau si swč: knihy w
c. ka dwornjur kněhkupectwj páUů Crednera a Kleinbnba, Ua
Staroměstfkém Uámčstj, Ua lewém rohu šeleré Uliree.b WUě,
w arcidiérefj ge spoluaudowč obdržj fkrze arcibiskUpské dčkarčx.itsljUeb
dckaUátUj úťadp, kterýž pořcidek i w ostatnjch btsk::psk!)ch djére:
sjch zaweden gest m Gestližeby ale celé okresh Ueb Uljsta, w
Kterých che spolUndeň od swč we d konsistoťe wzdáleni, knřkphth

zrowna zWrahh pohodlnčgi přigjmatč mohlř: ač to Uredakee pjsem:
Uč Udagj, kdo ge protl odepsánj Ua obdržeUémlistku pro Uč nxhx

zdwihowati ďnde.
15. Wesskerč knihkUpertwj obrať se Ua Prnžskěho kněh:
kUpce NUgusta Bedčicha CredUera, Ua Staromčstfkčm Uáměstj,
kterýž erpedtcj těchto kllih Ua sebe přigal; a š deěh Ua prodeg
ostatnjm knčhkuprcšwjm 20 procent odepifllge.

19

q

P.D

!šnihp Děďictwj Swatojanskěho,
ktcrč každým knčhkUpectwjm obgedUanč býti Uxol)aud

Tyto gsaU:

Broč qfem katoljkem?
Bohomil

, 10

ldc prawč kťeskanstč náboženstwj k Ualezenj

Německh přeložene
.
Rodina Wohowťrných

.

.

.

.

.

. .
a .

.

.

.

.
.

.

. Zo
36
Zo

Swatodenl:j poťadeč . ,
. .
5
Kapitola Pražská za časU sw JaUa Nedomueťčho . .
Z
Nťjsaba . .
. . . . .
8
Pane zůstaU ď Uami 2 dž.ly .
36
Žiwotopiš zakladatelc Dedictwl sw Jana Nepomuckedo 8
Utrpenj sw nmčednjkú, prwnjch tťj stoletj
.
19
WopUlarnj dogmatika
.
. . e . . . . 1 šl
10
Obraz fmjssenébo manželstwa e . . . . . . .
15
Utčcha U !dysokěm staťj
. . . . . e .
Q dostU

.

.

Q Urážce, fpřš fw JaUa Zlatousieho . . . . .
Bojjjoqujň fnx NUgUstýna .
Wopfá!lj krstela sw Miknlasse Ua starem nlčstč Wražstem
deor
cjrkewnjchpobožnostj .
. . .
Q městč Božjm sw YUǧUstýna, 5 dle
. . . 1 zl
Welcjlawjn
. .
Hlao dUchrwnjho pastďťe ď pozUamenauch ipoluaudú .

Děgepčš crkeij

ho kostela fw. Wj ta

16

ljliljjjl!llljllllllťše

1 zl. 20
20

.o ..

Filothea Sw Frantissla Saleskeho, 2 wydánj
dčwečka

40
25

u š popsan1m pražskeho hlawnj:

Žiwotů Smathch l a U djl každý
Wěrná Ncsa . . .
Wečernj Romlmdp
Nabožna

Z

10
12
12
5

a .

.

.

lllllj

Positio
pko

Swatojanské pobožnofti.
Wyhowěli gsme přánj muobých spoanUdčl a ctitelů pa:
xčroua Uasseho fwatého Jana Ncpomnckého, na Morawě, by se
gim tosiš podala přjležitost, mčmo spoanUdstwj koslawě a

k rošmnoženj pooožnosti u geho swatého hrobn moci přispěti.
Dali gsme kswatojanským pooošnostem k šprowázenj zpěwů
cjrkewnjch, čtyčmi sth zlatých na stčjbře, nowý positto zbudo:
wati: který Uáptscm gméno swých dárců nese. u
Kteťxj až do pčjtomného času gfaU k tomu přispěli,

tnto

zegména podáwáme:
p.l jrr

!U BOlomanckém arribťsknpstwj.
BartUssek

Jaflch

žahradnjk, w KašUssanecd.

šxu
u,ud 20

Becať TojUáš,
duáwwnj sprčche w Kyselowicjch,
Blesiowa
WeroUckch fausedskčxdcerka w Tazalrch,
Bezlloga Wmeesic
chalupnjkw Hrnbém Trynri„

0 T
u 10

Brema Jan

samňčam,

anr Tomaš
Cerkjossef Jof,ef,
Docklll Frallllssef, ,
EsseubergrowaMarm
Gallalssowa Kaseřjna
Geneš Frantissck,

mlynčxřw Leyskach.
pnrkdrabj w Zelatowicjch
Oůllanjk w KožUssanech
ssrolnjreklorra w Hutissrn
půllanicew Kožussanech
hofer
d

5 x
1 b
u 10
u 90
u l2
u 10

Cbottl Frantissele,
.xanák FraUtissek
JUrda Qnd.rcg,
Kejl Tomáš

domkčxčw Čertorčis
půučmjkw Lcystčxch.
obywatčl w Célssicich.
půllčmjkwKožUssanech,

xu
6
1 p
xx 14

Krnpkowa Barbora,

slnžraw Holomanci.

ur 20

e.

1 n

n

20

uo 20
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uu.
zs. l kr

Kpfelý

Jaťuhl,

půllčxnjkw .stožussancch.

n

Kpfelý Tomaš,

půučmjkwDubn.

xx 20

10

Kockejý Wacjaw,

ssrolnj Uěitcl w Beystroččcjch,

u

20

KlobaUk ?lntomn,
Már Wáclaw,
Měrka Jan, r
Mlcoch Frantlss,ef,
Nawrátil Štšyalt
Qchrana BUdlplg, ,
Otahalowa Bcklorla,

půllčmjkw Čerlorčř.
sausedw Holčcč
kooperatorw Pručicjch.
obywatel w Holťcjch,
Zčxmrckýkapťanw Zwanowscjch.
kooperatorw Komarowě,
obpwarelkpněw Hoticjchp

u
1
u
xx
1
5
1

20
u
Zo
20
20
u
u

Pátek Jan aNepo,
Pofpjssll Wlllcellc,
Reger Bcrnard,

u

1 w
15
2 Zo

Rezinakowa Teresie,

očcedčranw OssekU.
půllčxnjkw Draskowč,
očcedčkan w Bystřčcčpod Hostxžnemj
wdowa w Kožussanech,

x

20

Richter Jan,
Robačskowa Teresie,

familčanc
půllňnice

u
u

10
10

Robačjkowa Tef,esie,
Rhchlýbo Katcrlna,
ijský
FrůUUssek,

gegi dcera
:
obywacelkynčw Dolčrjch,

ijský

aned,

Jan,

Sehllalowa

„NUUU,

e
:

půllčmjkw Čertorii,

7:

zCertorie:

xxn 20
x 10

ux 13

7

n 13

xx 23

obUwatclkyUěw Proericiu

xx 10

Sejbert Nlolš,
Seťaltjllowa
BUUa,

kooperatorw Hrubém Teyncie
dcerka w Kožnssanech,

Sťallljf FraUllssefr
Schubert Jan,
„
Schuster MataUš,

mlpUčxřw Qsse(U,
kaplan w Bystřčcč.
,„
dospodskýw Hrubém Teydtcč.

1
bx
1
1
1

u
10
eu
Zo
ux

Stěpanjk AntonU,

kooperaloerřcdmgstj,

StUss,ťowa Barbora,
Tomaš Josef,
,

sanedskčxdcerkaw Certorič,
samilčancw Košussanech.

Ulmanowa PaUlma,

žebraera

Wo?nqťek
Sehůstlan,
Zap
atll Tomaš,

kooperatornZHolčcjch.
obanjk w Certoriť,
půuňnjr w KožUssancch,

z 60
w
15
n

20

wdowa,

u

20

Záwora

Josef,

Zaworalowa Nnna,

1 20
u
x

o

jš
18

1 u

e

Zdrabal Fsansissek,

familťant,

e

u

10

šienrák Tomáš,

půučmjč

:

:

W

Wsseho .

. 39 44

!U Brněnském biskUpstwj.
?lmbfož Fran,tjssek,
AUtoš Plntomn,

kadlcowskýmistr w Brnč.
půučmjkw Slapančcjch.

xw 30
u 80

Barťák Joscf,

familiant w Blašowčcjch.

Barták Petr,
Bcrnard Jofef,

celolčmjk w ŠUmicjch.
sskolnj Ueitel w Křčžanowicjch.

Bratrstwo ,růžcncosoé w Slatinč,
Brzobohaty NUZ,UstlU, půllčmik w Blašowicjch.

Brzobohath Waclaw, celolňnjk w Slatinč.
BudjkowaJohanna, wdowa w Bohuslawčcich.
celolčmik w Podoli.
Caslawa Jofef,
Cerný Nntonjn,
lřičtwrtolúnjk w Holubicjch.
půllč:njk.
Drljř Bartolpmšg,
duchownj sprčxwec w Kněžicjch,
Elgard Dommlť,
Hansljk Kasspmď
Haska Jakub„,
.Oawjč Tomaš,

půllňnjk w Bťerwčrjcd.
bohoslowec w Brnč.

Holaubck Jgklac,
Holub Frantlssek,

děkan okrssru Nčdmčstskédo.

Jčřikowská oblec,

dekančxtu Slenrokomstčoou

Kadlec Frant;ssek,
Kadlcc Franttsscř,

saufed w Meziboťi.
půllčmjk w Nowětjnč.
saused w Mczibořje

Kadlec Jan,

podfcdnjk w Welessowicjch.
wrchnj dohljžitel silnčc, tčžtam.

Kadlec Joscf,

Kaliwoda qunb,

chrla Florlan,
.sknechr Jgnqc,
Kroz Tomáš,u
Kregči FraUtlssck„
Křiwánek NUgUstm,
Kčiwánek WctclawP

Knbneř Sebast.,
KUbita Jofef,
KUnstmůller Jan,
Latal Jofef, j
Maara Frantlssek,
Mafasejk Jlřj,

Mrkwica Florian,
Nowotny Jan,
Nowotného Jofesa,
Pantočck Frantisser,

familčant w Slapanicich.
celolčmjk w SlatiUč.
fanfed w Mcziboťj,
čtwrtlčmjk w Welaticjch.

čtwrllčmjk w Slatiltč.
fansed w Slatině.
saused w Starčm Nanssnowé.
c
w Blašowčcjch,
: w Mezibořis
boboslowec w Brně,
7

čtwrtnjk w Sokolnici.
bodoslowcc w Brně.
čtwrtnik w Sokolnicč.
w Brllěa
téš tam,
obywatel w Šlapanicjch.

Pauljk Marttn,

půučmjk w Blažoxnoicjchd

Prássll
.
Procházka Tomáš,
Rbee;x Frantissek,

sauscd w Ljssni.

Sekamna Jan,

Siegcr Ylťtonjn,
Sik Franttssek,

kooperatorwaančicjch,
celolčmjk w LjssUi.

čtwrtlčmjk ro Pnntowčcjcbl
sarčxč w Obrowicjch. U Brna.
faUsed w TUřaUech.

jcnj
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Spačil Qndřeg,
Spondora Michael,
Stacha Josef,

Streyt Jan,

tčččtwrtolčmjk w Křenowicjch.
saufed w KolxeFUicjch.

faused w Blažowicjch,

saused w Slatinč.

SchiubcrgcrEmanUel, hrnčjčský mistr,šsynek
Schillbergrowa Jos., mistrowskč: dcerka téš
SchillbcrgrowaTcref.,
kaplan w Lnlči.
Schnbert Nntonjn,

Swanda Yntonjn,

Urbánek Frantisseťj
Wawrusstša Josef,
WoUdraček Jan,

Wržal Jan,
Zátdranský Josef,

Zcman Engelbert,
Zloch Frantjsseř,

gnu

w Jwanččcjch.
tam.

sansedský fyneč z Wčxšaw
mlynčxč w Ljssnť.

bednňčský mistr w Bobuslawirjch,
biskupskýalumn w Brnč,
scminčxrnj prrfekt též tarnr
faufed z Blažowic.
:

w Ljssnť,

mistr obnwnick!) w B ohuslawčcjch.

Wsseho .
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!U !oraše.
Nurowa Tercsia,

bospodyně Ua Hraďčanrch,

leeý Barlžpra,

domňcj:panj na Nowém Městě,

lea Katerlna,
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DebrinǧowaKateřčna,
Hawránck Frantissek, spčritUal n křižoijků,

u

HcrzigowaBarbora,

aUřrdnťckčl wdowa,

Hron Wogtěch,
Jánský Waclaw,
Zirsjk Jan Walcre

kanownijtarobolrslawský a konf.reftr.

Kanka Jan Nep.,
KUčerowaqulina,

mčssťan a mistr

brdnčxčxsleýa

kanownjk na hradč Pražském,
doktor, adookat, mčssťan
měssťanka U sw. Stčxpčma

Maleček FablaU,
rekror lkollege Piaristů
Morawa Frxantissek, poddomownjk w appellačnjm domč,
Z NadberlxýchZan N., mčxssťan,a pčm na Čhotowťnč,

Negmrnowany,
Peřtna Jan Ncp„

a neznč:mh.

Popelowa Nloisia,
Spolck dobrodtnců,
Swoboda Fjlip,

měssťanskča dcrrka.

Swoboda Wáclaw,
Tefař Gotthard,
Waněk Ludwjk,

Zcikowá Marta,

diurnista U kam. auřadu,
mřlownjků kostclnj pobožnosti,
zahradnjk U Mčlos. srstcr
měssťaw mistr sm:krnirk!).
kapurjn.
podnčťtel ččxme ckč sstolye
měssťanka Pražskú, ux
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Usjmo Urahy.
Bčlecký Kornel,

Fidler Nntonjn,

Fidlcr Jan,

Ncsměrák Jan,

Nowotný Jan,
Podučitel
Piccř Wáclaw,
oodborský Jofef,
Zodhorsčý Wáclqw,

špilšner Mikuláš,

rcktor pčaristů w Beraunč,
mistr obančcký w Selčanccbu
mistr sankenický w Selčancch.
mistr ťeznický w Podole,
obnwnický towarUš w Lčmusu.
w Čclčdkowirjch,

wrchnj a prawnj w Libljně.
saused w Podolcs

Strcer Jofef,
Tumowa Maria,

měssťan w Berannč.
děkan, notčxč a tagemnjk w Plasech.
kolč:ťka, měssťanka w Selčemccdl

Wokaun Wáclaw,
Wopálowa Maria,

obywatrl w Tuklatech.

meygx::

kaaUkal Jan,r

l

obywatelkyně w NUl!njrcr
towaryš obuwnický w LčmeU.
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!U Litoměťickěm biskUpsiwj.
Felizna Jan,
Frank Jgnac,
Wětessnjř Frantǧ,
Wohánka Frannssek,

dnchl sprč:mz w domě chorých w Lise.

děkan w Hradissti.
dčkan w Sobotcc,
farč:ť na odpočinUlj w Nčmbnrcrr

Wsseho .

!U Arálowě Bradeckěm bisknpstwj.
BUchtcl Yntonjn,
Hciglowa Nnastazia,

Oeiglowa Marta,
Holzmann Wogt.,
Hůdel Jgnac,
Koperta Frantissek,

Kunc Jgnac,
NenmannPaUralcon,

oikar. tagrmnjk w Kyšperku.
mčssťanskč:dcerka w Polně,
mčssťansič:dccrka téš tam,
mčssťan těž tam,
farúť w Zčxbořč,

duch. fprňwcr wČeský.ch Betrowicjch.
kaplan a katecbeta w Polně,

Pohlrath Jan,

kaplan w Zčaboťi.
slčldrk,w Zamberku,

Ringer Frantlssek,
Seidl Josef,x

kaplan a katecheta?w Polnč,
prwnj kaplan a katccheta tčž tamp

SlUga Matšg,

lděkandkons. rada, cmerit. oikúř iéš tam,
mlpmiř U KydlťUowč U Hradcc.

Střemcha Tao.,
Tomáš JaU,r
Ungrad Marla,

kaplan w choři,
wdowa epoučitcli w Kyšperrn

Wsseho .
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Bndrgowackem basknpskloz.
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Ntl JaU,
Balcar Josef,

forst w Malkowč.
u 10
n.žakladatelDčdictwj,sarč:řwČcrnjskna 10 u

Blašek

farčač w Stťjžowč.

Kxarcl,

Z 12

Bratrstwo

w Borossowť.

nu 25

Borsch,owská sskola
Bužickp Frantazssek,

Hlnbocrého očkarččew,
sedlčxkw Mřssowicjch.

u

Celertn Nntomn„

maljč w Strakončcjch,

Chromowa Marla,

saUscdskú
drerka

Dirtrich

karčxčw Borstowě.

Jsidor,

2 Zči
29

1 xp

u

26

Z 12

Grllsi JalP
Holba Mlchalz
Hrdina Frantlssek,
Krjstbaner Ber.,

duchoij sprčxwrew Drahoniechl
kaplan w Borossowě.
sedlčxkw Nakowčcjch.
lokalčstaw Bnbowicjch,

Ludwjkowa Barbora

mčssťanraw :Oomačžlřcjchs
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Mrkwanowa Mark., sansedkawJamným,

ux 20

NetUssjl JaU,

u
u
u
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Netnssil Wáclaw,
Sankup Josef,
Strěcowa Barbora,
SUda Jofef,

mlynčckstýspnek w Yngrzdci.
mlynčxčtéž tam,
kolčxčw Malkowč.
měssťaUka
w Domažlirjcd,
farč:čw Bělicjch.

Schebela

Jan,

10

10
10
20
40

kaplan w e.UUgezděd

ux 25

Scholle„ Frantčssek,

dčkanw Nožmčtale,

u

Testea Wáclaw,

sedlčxkw Uzenicjch.

ux 20

Tolinkowa Ynna,
Wagnerolha Klara,
Waldowskw Zan,
Wrbowa Teresie,
Zemml Jafllb,

saUsedskčx
dcerka.
měssťankaw Domažlťcjch,
mlynčxčewHossowicjch.
panj na Habřja
mistr odčwnick:ý
w:šanowě Ua kopri.

u
u
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Z :sUské Akolhyme.
Gyzycki JaU Neda,

brabě z Modocko.

Wssech dárců podalo na 400 z„ldwýloh .

20 xx
.

wesmeď

Nedostáwá se gesstě .

W Praze dne 1. listopadU 1849.
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Wamútnj penjz
bratrstwa Děďictwj Swatojanskěho.
Co gfem giž dáon za wěc slussUaU býti Uznáwal, co gsem
oúwno w úmyslu mčl, a oč qsem zwlásstč z Uábožxnéabratrstwx:
nassemU ro Uehwýssepťj,;inč Morawh často žádčm b!xl: „ab h

totiž i Dědictwj SwatojaUskč swúg památUj pe:
Uiz xn čl o,“ uktomU mi Uhnj pražský krrěhjkx:peckýagednatel,

p.

Sleherer,z Bawor, zNUgďbUrgu, dopomohl. Benjz ten gest z tak
zwaněho Uowého ťi ang!ickčho střjbra, welikosti welikého lolarU,
a mage aUssso, U:ůže i powěssen ř Uossen býtř. Z předu mistrUč

whpodobnčll gest hlawnj chrám Neinč fmrctéhoutha:

Ua pro:

tiwt!č straUč gest pak wčdětř stegnaU mistrnosti whpodobnčný
hroď swatěbo Jana Nepomx:ckého. Konečnč gest penjz přlmě:
ťenýmř nápish, qak českýmř tak ř Učmeckými,opatťeUl Bro:
dáwá se za exeden zlatý stťjb., a sicc každemU, ať gcst aUdem
neb ne, U Nedaktora Dčdirtwt„ U kostelnjho slUžebnictwa na
hradě, a w kUěhkUpectwj pp. CredUera a KleinbUba Ua sta:
roměstfkém ncimčňj. Y wssak i wsselřkým ginúm kněhkUpectwjm
zgcdnáU býtř můžc. Radjme ale každémU, bU perze tobo Uikdď

ertjral;

lesiUe se zagistč gako šrcadlo,

a častým otjrňnjm bh

genom UgUlU trpčl.

Důlešité náwčsstj.
Qonchj

welebUýchstaročeskýchzpěwů rorátnjch swPraze

gest zaglsté neposlednj žáslUhaU. Zhotowcný

šenerčxl dčw k wýx
tcčným tčmto pjswjm, wpdán gest Uákladem Hofmanowým. Zc
wssak na tom nemálo zálešj, aby se pťekrásné, bohnlibé Roratc
staročeskě co neyche rozssjťiti mohlo, zakaUpil w Zo wýtiscjch
kanowmk a redaktor W. chssrna , walnaU částkUwpdaných

oněch,nápěwů 8 dotčeným general :basem,

a tudiž možná

bohaty tento poklad staročeské, starokatolické. pobožnosti, Uněbo

(Ucloopw,knihkupectwj p. Crednerowém)
a sice wytisk xza2 zl. stř. naboli.

qun,qpp.u.u

w lewněgssj

ccně,
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